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  )א"תשע קיץ 802שאלון ( 1בחן מספר מ
  

  . נקודות25- תשובה מלאה לשאלה מזכה ב. בשאלון זה שש שאלות

אך סך , על מספר שאלות כרצונך, באופן מלא או חלקי, מותר לך לענות

  .100 הנקודות שתוכל לצבור לא יעלה על
  
  

 אלגברה
  

x)2  :הת המשוואפתור א  .1 5) (2x 1)(2x 1) 2(x 5)         
  
  

   נערך1.1.1995- ב. 1.8%- אוכלוסייה במדינה מסוימת גדלה כל שנה ב  .2

  . מיליון25.5מפקד אוכלוסין והתברר כי מספר תושבי המדינה הוא   

  ?1.1.2015- יה במה יהיה גודל האוכלוסי. א  

  ?1.1.1985- מה היה גודל האוכלוסייה ב. ב  
  

  ,שלאחר מכן בכל דקה.  מטר420אתלט רץ בדקה הראשונה מרחק של   .3

  . מטר פחות מהמרחק שעבר בדקה הקודמת10הוא רץ 

  ?ים עבר הרץ בדקה העשירית לריצתוכמה מטר. א

 האחרונה לריצתו הוא עבר מצא כמה דקות רץ האתלט אם בדקה. ב

  . מטר260של מרחק 

  

      

  טריגונומטריה
  

ABמ" ס15:  נתוןABCDבטרפז    .4 ,  

  ABC 40  ,BCD 30 ) ראה ציור.(  

  .DCחשב את אורך השוק . א  

  .חשב את ההפרש שבין אורכי הבסיסים. ב  
  
  

  
   והסתברותסטטיסטיקה

  

  הציון הממוצע . ציוני בחינות בבית ספר גדול מתפלגים נורמלית  .5

  .8וסטיית התקן היא  68 הוא  

  .ונמק את קביעתך, רשום מהו החציון של הציונים. א  

  מהו אחוז התלמידים . 84תלמיד נחשב מצטיין כאשר ציונו מעל . ב  

  ?             המצטיינים בבית הספר

  .נמק? 84-  ל56ההסתברות שציונו בין מה . בוחרים באקראי תלמיד. ג  

  .נמק? 80-  ל52מהו הסיכוי שציונו בין . בוחרים באקראי תלמיד. ד  
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  ,6 ,5 ,4 ,3 ,2, 1זורקים קובייה שעל שש פאותיה רשומים המספרים   .6

  .4 ,3 ,2 , 1ומסובבים סביבון שעל ארבע פאותיו רשומים המספרים    

  ?מהי ההסתברות שהקובייה והסביבון יראו אותו מספר. א  

  מהי ההסתברות שהסביבון יראה מספר גדול יותר מהמספר שתראה. ב

  ?    הקובייה

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  : 1תשובות למבחן מספר 

1 .1
31,4.    

  . מיליון21.33. ב.    מיליון36.43. א . 2

  . דקות17. ב.    מטר330. א  .3

  .מ" ס28.19. ב.   מ" ס19.28. א.  4

  .0.91. ד.  0.91. ג.  2%.ב.  68. א  .5

1. א. 6
1. ב.   6

4 .   
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  )א" תשעקיץ 802שאלון ( 2בחן מספר מ
  

  . נקודות25- תשובה מלאה לשאלה מזכה ב. בשאלון זה שש שאלות

אך סך , על מספר שאלות כרצונך, באופן מלא או חלקי, מותר לך לענות

  .100 הנקודות שתוכל לצבור לא יעלה על

  

  אלגברה
  

2yלפניך מסורטט גרף הפונקציה בציור ש  .1 x 5x 4  .   

  מצא את נקודות החיתוך של גרף . א  

  .    הפונקציה עם הצירים

  ? הפונקציה הנתונה חיוביתxעבור אילו ערכי . ב

   שבהם הפונקציה xרשום שני ערכים של . ג

  . חיובית   הנתונה
          

  . שקלים60000מחירה היום הוא .  שנים4יש ברשותי מכונית בדיוק   .2

  .8%- המחיר של מכונית משומשת יורד כל שנה ב  

  ?מהו הסכום ששילמתי עבור המכונית. א  

  מה יהיה מחירה של, ד ארבע שניםאם אמכור את המכונית בעו. ב  

  ?     המכונית אז  
  

    

  . שקלים200- כל פרס קטן מקודמו ב.  פרסים6בתחרות שחמט חולקו    .3

  .  מהפרס האחרון2הפרס הראשון היה גדול פי        

  ?שוןמה היה הפרס הרא. א  

  ?בכמה שקלים גדול הפרס הראשון מהפרס האחרון. ב  
      
  
  

 טריגונומטריה
  

AB מטר30 שגובהו Aמראש מגדל   .4 ,  

EACרואים מכונית אחת בזווית  65 ,   

EADווית ואת המכונית השנייה בז 40 .  

B: נתון 90 , AE BD .  

  מהו המרחק בין שתי המכוניות 

  ?)D-  לCהמרחק בין (

  
  

   והסתברותסטטיסטיקה

  

   פועלים מקבלים שכר לפי הדרגה 25. במפעל יש שתי דרגות שכר  .5

  .  פועלים מקבלים שכר לפי הדרגה הגבוהה75- ו הנמוכה

  .  שקלים לשעה מן השכר בדרגה הנמוכה10- גדול ב השכר בדרגה הגבוהה

  .  שקלים לשעה35הוא  השכר הממוצע במפעל

  . בכל אחת משתי הדרגותמצא את השכר לשעה. א

  .נמק? מהו חציון השכר עבור שעת עבודה במפעל. ב
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 530הציונים של מבחן פסיכומטרי מתפלגים נורמלית עם ממוצע של   .6

פניך מוצג ציון הסף בטבלה של.  נקודות90נקודות וסטיית תקן של 

שיש להשיג כדי להתקבל לשלושה חוגי לימוד ) הציון הנמוך ביותר(

  :בשתי אוניברסיטאות
    

  'חוג לימוד ג  'חוג לימוד ב  'חוג לימוד א  

  620  530  440  1אוניברסיטה 

  710  620  530  2אוניברסיטה 
    

  

  ,2באוניברסיטה ' בכמה נקודות גבוה ציון הסף לחוג לימודים ג. א  

  .1ניברסיטה באו'     מציון הסף לחוג לימודים ג  

  מצא את ההסתברות שתלמיד שנבחן במבחן הפסיכומטרי יוכל להתקבל. ב   

  .1באוניברסיטה '     לחוג לימוד ג  

  מה הסיכוי שתלמיד שנבחן במבחן הפסיכומטרי יוכל להתקבל לחוג . ג  

  ?2 אך לא באוניברסיטה 1 באוניברסיטה' לימוד א             

  מהי ההסתברות שתלמיד שנבחן במבחן הפסיכומטרי יוכל להתקבל לחוג. ד  

  ?באותה אוניברסיטה'  אך לא לחוג לימוד ג1באוניברסיטה '              לימוד ב
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :2תשובות למבחן מספר 

x. ב.   (4;0), (0;1), (0;4). א  .1 4 או x 1  . למשל. ג :x 6 ,x 1 .  

  . שקלים42984. ב.     שקלים83753. א  .2

  . שקלים1000. ב   .שקלים 2000. א. 3

  . מטר21.76  .4

  .   שקלים לשעה בדרגה הגבוהה37.5, ה בדרגה הנמוכה שקלים לשע27.5. א .5

  .שקלים 37.5.     ב

   . 0.34. ד.   (34%) 0.34. ג.   0.16. ב   נקודות90. א  .6
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  )אע" תשקיץ 802שאלון ( 3מבחן מספר 
  

  . נקודות25- תשובה מלאה לשאלה מזכה ב. בשאלון זה שש שאלות

אך סך , על מספר שאלות כרצונך, באופן מלא או חלקי, מותר לך לענות

  .100 הנקודות שתוכל לצבור לא יעלה על
  

  אלגברה
  

 :פתור את המשוואה הבאה  .1
23x 24x 48 15

x 4
  


  

  
   

בשתי הדקות . המרחקים שעובר שחיין מדי דקה מהווים סדרה חשבונית  .2

  .  מטר98בדקה החמישית עבר .  מטר182הראשונות עבר השחיין 

  ?ק שעבר השחיין בדקה הראשונהמהו המרח. א  

  ? מטרים570במשך כמה דקות יעבור השחיין . ב  
    

  

  טריגונומטריה
  

  של פירמידה ישרה ומרובעת  ABCDהבסיס   .3

SABCD ראה ציור( הוא מלבן  .(  

ADמ" ס16:  נתון  ,24מ" סAB .  

SH מ" ס19 הוא גובה הפירמידה ואורכו.  

  .חשב את אלכסון הבסיס של הפירמידה. א

  .חשב את המקצוע הצדדי של הפירמידה. ב

   חשב את הזווית שבין מקצוע צדדי .ג

  .   לבין בסיס הפירמידה

  

  

 
 
  

  מטוס ממריא משדה התעופה   .4

   מעלות מעל 27בזווית של 

  כיוון ). ראה ציור(לאופק 

  . הטיסה שלו לכיוון מערב

  אם המטוס עובר בכל . א

  ,מ" ק5דקה     

  ? גובה מעל הקרקע יגיע כעבור דקה מרגע התנתקותו מהקרקע לאיזה   

 ?  מ" ק6כעבור כמה זמן מההמראה יגיע המטוס לגובה של . ב

 ,    מצא פי כמה גדול המרחק האווירי שעובר המטוס בהמראה. ג

  .   מהמרחק שחולף המטוס על פני הקרקע

 ס לעבור בהמראה משדה התעופה מהו המרחק האווירי שצריך המטו. ד

  ?מ מערבה לשדה התעופה" ק100    על מנת שמיקומו יהיה 
          

  

  

  

  

  

  

 מרחק על הקרקע משדה התעופה

 גובה מעל 
 עהקרק

27  שדה התעופה מערב
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   והסתברותסטטיסטיקה
  

2ההסתברות לגשם במקום מסוים היא    .5
2,  בערב חנוכה7

   בערב פורים 3

3- ו
  .  בערב פסח5

  אבל לא ירד גשם , מהי ההסתברות שירד גשם בערב חנוכה ובערב פסח. א  

  ?               בערב פורים

  אבל לא ירד גשם בערב , מהי ההסתברות שירד גשם בערב פורים. ב  

  ?    חנוכה ובערב פסח

  ?מהי ההסתברות שירד גשם בכל ערבי החג האלה. ג

  ?הי ההסתברות שלפחות אחד מערבי החג האלה יהיה בלי גשםמ. ד

  

  

  הציונים ברשימה מתפלגים . נתונה רשימת ציוני תלמידים במבחן ארצי  .6

  .80 מהציונים נמוכים מהציון 84%. 8נורמלית עם סטיית תקן 

  .את הציון הממוצע של הציוניםמצא . א

  מה הסיכוי שהציון הנבחר.  באקראי ציון אחד מתוך הרשימה בוחרים. ב

  ?56-     נמוך מ

      , מהי ההערכה שניתן להסיק מנתון זה.  תלמידים93400למבחן ניגשו . ג

  נמק? 80-  אך נמוך מ56- הגבוה ממספר התלמידים שקיבלו ציון  לגבי     

  .    תשובתך

  .התלמידים שהשיגו את הציונים הגבוהים ביותר זכו לציון לשבח. ד

  .     הוחלט שרק שתי מאיות מהתלמידים יקבלו ציון לשבח

  . נמק?    מהו הציון הנמוך ביותר המזכה את התלמיד בציון לשבח

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  :3תשובות למבחן מספר 

1. 9.  

  . דקות6. ב.    מטר90. א  .2

  .52.80.ג.   מ" ס23.85. ב.   מ" ס28.84. א  .3

  .   1.122פי . ג שניות  39-   דקות ו2 דקות  או 2.64. ב  .מ" ק2.27. א  .4

  .מ" ק112.2. ד     

2. א  .5
4. ב.    35

4. ג.    21
31. ד.    35

35. 

  .88.   ד.  תלמידים76588. ג.   (2%) 0.02. ב.  72. א  .6
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  )א" תשעקיץ 802שאלון ( 4מבחן מספר 
  

  . נקודות25- תשובה מלאה לשאלה מזכה ב. בשאלון זה שש שאלות

אך סך , על מספר שאלות כרצונך, באופן מלא או חלקי, מותר לך לענות

  .100 הנקודות שתוכל לצבור לא יעלה על
  
  
  

  אלגברה
  
2y: מצא את שיעורי הקדקוד של הפרבולה. א  .1 x 6x 10   .  

   .נמק? x- חותך את ציר ה' האם גרף הפרבולה שבסעיף א. ב  
    

  

   שקלים20- כל תשלום גדול ב.   תשלומים21- גיל קנה מכשיר חשמלי ב  .2

  . שקלים1800סכום שני התשלומים האחרונים הוא . מהתשלום הקודם לו  

  ?מהו התשלום הראשון. א  

  .  שקלים זכאי הקונה למתנה13000- אם מחיר המכשיר גבוה מ. ב  

  .נמק?     האם גיל זכה במתנה
   

  

  .  מות חומר רדיואקטיבי קטנה בכל שלוש שעות באחוז קבועכ  .3

  . מדען שקל את החומר הרדיואקטיבי כל שלוש שעות באותו יום  

6בשעה  :   . גרם50 בבוקר היה משקל החומר 00

9בשעה  :   . גרם40 בבוקר היה משקל החומר 00

  . גרם25.6בשקילה נוספת באותו יום היה משקל החומר 

 .מצא באיזו שעה נערכה השקילה הנוספת. א

  ממה שהיה משקלו בשעה 64%מצא באיזו שעה היה משקל החומר . ב

   6 :   . בבוקר00
  
  

  ומטריהטריגונ
  

ABCDAנתונה תיבה   .4 'B'C 'D '  

ABמ" ס8 שבה  ,10מ" סAD ) ראה ציור .(  

  , 'AC, הזווית שבין אלכסון התיבה

  .41 היא בת ABCDלבין הבסיס 

  .חשב את אלכסון הבסיס. א

  .חשב את גובה התיבה. ב

  .חשב את שטח פני התיבה. ג
 

  

  

   והסתברותסטטיסטיקה
  

  .  מכל הלומדים הם סטודנטיות60%באוניברסיטה גדולה   .5

  . ומדים באוניברסיטהבוחרים באקראי שלושה מהל

  ? שנבחרו שני סטודנטים וסטודנטית אחת ההסתברותמהי. א   

  ? שנבחרו לפחות שתי סטודנטיות ההסתברותמהי. ב  
  
  
  
  
  

A

B C

D

A '

B' C '

D '
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  מ" ס1.8הקוטר של עגבניות שרי כדוריות מתפלג נורמלית עם ממוצע של   .6

  . מ"ס 0.3וסטיית תקן של   

  :לשלוש קבוצות לצורך אריזה מתאימה ממיינים את העגבניות

  I   .מ" ס1.5- עגבניות שקוטרן קטן או שווה ל.  

  II  .מ" ס2.1- מ אך קטן או שווה ל" ס1.5- עגבניות שקוטרן גדול מ.  

  III.  עגבניותהשאר.  

  .חשב איזה חלק מהעגבניות יש בכל קבוצה. א  

 מה ההסתברות שקוטרה גדול , אם בוחרים עגבנייה באופן אקראי. ב  

  ?מ" ס1.5- מ              

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  

  : 4תשובות למספר 

;3). א  .1 1)  .גרף הפרבולה נמצא מתחת לציר ה, לא חותך. ב -x.  

14910כי , כן. ב.    שקלים510. א  .2 13000.  

15בשעה . א  .3 : 12בשעה . ב.   00 : 00.   

  .ר" סמ561.04. ג.   מ" ס11.14. ב.    מ" ס12.81. א  .4

  .0.648. ב.   0.288. א . 5

  .0.84. ב.   I .16% (0.16)  .II .68% (0.68)   .III .16% (0.16). א.  6



  9

  )א" תשעקיץ 802שאלון ( 5מבחן מספר 
  

  . נקודות25- תשובה מלאה לשאלה מזכה ב. בשאלון זה שש שאלות

אך סך , על מספר שאלות כרצונך, באופן מלא או חלקי, מותר לך לענות

  .100 הנקודות שתוכל לצבור לא יעלה על
  

  אלגברה
      

ביום הראשון עברו החיילים .  יום12קבוצת חיילים יצאה למסע של   .1

  . מ פחות מאשר ביום שקדם לו" ק0.5ובכל יום שאחריו עברו , מ" ק20

  ?מהו המרחק שעברו החיילים במשך כל ימי המסע. א  

  ?חק שעברו החיילים ביומיים האחרונים של המסעמהו המר. ב  
  

  

  . 2.5%- הערך של מכונית יורד בכל חצי שנה ב  .2

  . שקלים180000מחיר מכונית חדשה הוא 

 .בתשובתך עגל את התוצאה לשקלים? מהו מחיר המכונית לאחר שנה. א

 .בתשובתך עגל את התוצאה לשקלים?  שנים3.5מהו מחיר המכונית לאחר . ב

 בתשובתך עגל את התוצאה לאלפי ?  שנים5מהו מחיר המכונית לאחר . ג

  .       שקלים
  

  טריגונומטריה
  

   ABאורך היתר , ABCזווית - במשולש ישר  .3

  . 55 היא בת CABוהזווית , מ" ס32הוא 

   BC נמצאת על הניצב Dנקודה 

ADC- ש כך 51  .  

  .ACחשב את אורך הצלע . א

  .BDחשב את אורך הקטע . ב
  

    

  

  

   של פירמידה ישרה ABCDהבסיס     .4

  ). ראה ציור( הוא מלבן SABCDומרובעת 

ADמ" ס14: נתון  ,17מ" סAB  .  

  SABהגובה של הפאה הצדדית 

SEמ" ס18הוא     .   

  .חשב את גובה הפירמידה. א  

  .חשב את נפח הפירמידה. ב  

  SEר חשב את הזווית שבין היש. ג  

  .             לבין בסיס הפירמידה
  

  

  

  

  

  

  

  

S

A B

CD

E

D

A

BC
51
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   והסתברותהטטיסטיקס

  

  הציונים ברשימה מתפלגים. נתונה רשימת ציוני תלמידים במבחן ארצי   .5

  .70ן  מהציונים נמוכים מהציו69%. 6נורמלית עם סטיית תקן   

מה ההסתברות שהציון . בוחרים באקראי ציון אחד מתוך הרשימה. א  

  ?70-  ל55הוא בין  שנבחר      

  . 63240  היה70-  ל55מספר התלמידים שקיבלו במבחן הארצי ציון בין . ב  

  לגבי מספר התלמידים שניגשו ,     מהי ההערכה שניתן להסיק מנתון זה  

  .נמק את תשובתך?              לבחינה

  לגבי מספר , מהי ההערכה שניתן להסיק מהנתון שבסעיף הקודם. ג  

  .נמק את תשובתך? 79-  ל64בין              התלמידים שקיבלו במבחן הארצי ציון 

  מידים שקיבלו את הציונים הנמוכיםכי שתי מאיות מהתל, הוחלט. ד  

    יקבל 50האם תלמיד שציונו היה . יקבלו תגבור בלימודים ,ביותר      

  .נמק ?תגבור או לא      

  

  

  

  

  

  

               

  

  

  

  

  

  

  , 80 תלמידים הוא 20מורה חישב ומצא שממוצע הציונים של   .6

  לאחר מכן הוסיף המורה ציון של תלמיד נוסף . 1.2וסטיית התקן היא 

  ,80 התלמידים נשאר כלהתברר שהממוצע של ו, )21- התלמיד ה(  

  .ורק סטיית התקן השתנתה  

  .נמק את תשובתך? )21- התלמיד ה(מהו הציון של התלמיד הנוסף . א  

  .) התלמידים21כלומר של ( התלמידים כלחשב את סטיית התקן של . ב  
    

     
  
  
  
  
  
  

  : 5תשובות למבחן מספר 

  .מ" ק29.5.    ב.מ" ק207. א .1

  . שקלים140000. ג.    שקלים150766. ב.    שקלים171112. א  .2

  .מ" ס11.35. ב .  מ" ס18.35. א .3

  .67.11. ג.   ק" סמ1315. ב.   מ" ס16.58. א. 4

  .    תלמידים63240.ג.   תלמידים94388. ב. 0.67. א  .5

  .55- התגבור נועד לתלמידים שציוניהם נמוכים מ, כן.      ד

  ,   מכיוון שציונו של התלמיד הנוסף לא שינה את הממוצע. 80. א  .6

  .1.171. ב.  הרי שציונו שווה לממוצע          
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  )אע" תשקיץ 802שאלון ( 6מבחן מספר 

  

  . נקודות25- תשובה מלאה לשאלה מזכה ב. בשאלון זה שש שאלות

אך סך , על מספר שאלות כרצונך, באופן מלא או חלקי, מותר לך לענות

  .100 הנקודות שתוכל לצבור לא יעלה על
  

  אלגברה
  

fונה הפונקציה נת  .1 (x) (x 2)(x 3)  .  

 . סרטט את הפרבולה שמתארת את הפונקציה. א  

  .הצירים וסמן אותן בסרטוט מצא נקודות חיתוך עם               

f הפונקציה xעבור אילו ערכי . ב   (x)חיובית ?  

  ? של הפונקציה ובאיזו נקודה הוא מתקבלמהו הערך המינימלי. ג  

  ? הפונקציה עולהxעבור אילו ערכי . ד  

  

  בהופעתה הראשונה של הלהקה .  פעמים8להקת בידור הופיעה   .2

 לעומת 30- ובכל הופעה נוספת קטן מספר הצופים ב, צופים 250נכחו 

 . ההופעה הקודמת

  ?כמה צופים נכחו בהופעתה האחרונה של הלהקה. א

  ? צופים100באיזו הופעה של הלהקה נכחו . ב

  .נמק, אם לא? מהו, אם כן?  צופים180האם היה מופע שבו נכחו . ג
 
 

  .ים מתחלק כל חיידק לשניים אחת לחצי שעהבתרבית חיידק  .3

9בשעה    :   . חיידקים36000 בבוקר היו בתרבית 00

14כמה חיידקים יהיו בתרבית בשעה . א   : 00?  

7כמה חיידקים היו בתרבית באותו בוקר בשעה . ב   : 00?  
   
  
  

  טריגונומטריה
  

  .A נתונה נקודה BODבתוך זווית   .4

  . 64 היא בת BODנתון כי זווית   

   מקדקוד הזוויתAמרחקה של נקודה   

  ומרחקה מאחת, מ" ס9.6הוא   

  .מ" ס5.4השוקיים הוא   

  .AODחשב את הזווית . א  

  Aחשב את מרחקה של הנקודה . ב  

  .    מהשוק השנייה של הזווית הנתונה  
  

   
  

   והסתברותסטטיסטיקה
  

  .  שחורים4-  לבנים ו2:  כדורים6 בכד יש  .5

, אם הוא לבן משאירים אותו בחוץ. מוציאים באקראי כדור אחד מהכד

לאחר מכן מערבבים ושוב מוציאים . ואם הוא שחור מחזירים אותו לכד

  . באקראי כדור אחד

  ? ששני הכדורים שמוציאים יהיו בצבעים שוניםתברות ההסמהי

  
  
  
  

O

A

D

B

64

5.4
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הציונים . באזור מסוים בארץ נערכו שני מבחנים משווים בהבנת הנקרא  .6

  .בכל אחד מהמבחנים התפלגו נורמלית

  . נקודות6 וסטיית התקן 75היה ' ממוצע הנקודות במבחן א  

  . נקודות8 וסטיית התקן 71היה ' ממוצע הנקודות במבחן ב  

  . 80: וקיבל בשתי הבחינות אותו ציון, יובל ניגש לשתי הבחינות. א  

  ?נבחנומבחן הצליח יובל יותר בהשוואה לשאר התלמידים ש באיזה              

  .87: ובשתיהן קיבלה אותו ציון, גם הדס ניגשה לשתי הבחינות.          ב

  ?             באיזה מבחן הצליחה הדס יותר בהשוואה לשאר התלמידים שנבחנו
  

     

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :6תשובות למבחן מספר 

), (0;2)          .    א  .1 3;0) ,(0; 6)   .ב .x 2 או x 3   .  

             
                       

1.  ג     
46 1 בנקודה 1

2 4( ; 6 )  . 1 .ד
2x  .    

  .לא.   ג.6- בהופעה ה. ב.   צופים40. א  .2

  . חיידקים2250. ב.    חיידקים36864000. א  .3

  . מ" ס4.767. ב.   34.23. א  .4

5.  22
45.  

  .        הצליחה בשני המבחנים במידה שווההדס . ב.  'מבחן בב. א  .6

x

y
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  )א"תשע קיץ 802שאלון ( 7מבחן מספר 
  

  . נקודות25- תשובה מלאה לשאלה מזכה ב. בשאלון זה שש שאלות

אך סך , על מספר שאלות כרצונך, ופן מלא או חלקיבא, מותר לך לענות

  .100 הנקודות שתוכל לצבור לא יעלה על

  

  אלגברה
  

2yבציור שלפניך מסורטטים הפרבולה   .1 x 3x 4    ,  

   .x-  המקביל לציר הABוהקטע 

  .ABCDחשב את שטח הטרפז . א

  .BDCחשב את שטח המשולש . ב
    

  

  

בשמורת טבע סופרים את מספר העופות הדורסים מדי שנתיים באותו   .2

 1093בספירה אחת נספרו . כדי לעקוב אחר גודל אוכלוסייתם, תאריך

  . עופות1507ירה שנערכה כעבור שנתיים נספרו בספ. עופות

 עופות 3950חשב כעבור כמה שנים מהספירה הראשונה יהיו בשמורה 

  . בהנחה שמספרם גדל בכל שנתיים באחוז קבוע, דורסים
 

  

פר המבקרים בכל יום מהווה מס.  ימים6יריד תעסוקה נפתח למשך   .3

 אנשים וביום החמישי 240ביום השני ביקרו ביריד . סדרה הנדסית

  . אנשים810ביקרו ביריד 

  ?פי כמה גדל מספר המבקרים בכל יום. א  

  ?כמה אנשים ביקרו ביריד ביום הראשון. ב  

  ?פתיחתובמשך כל ימי כמה אנשים ביקרו ביריד . ג  

  

  טריגונומטריה
  

  )  קדקוד הזווית הישרהNPQ )Pבמשולש ישר זווית   .4

PQמ" ס5:  אורכי הניצבים הם  , מ" ס12 - וPN   .  

  . NQ הוא הגובה לצלע PK. א

 . PKמצא את אורך הגובה      

 .QKמצא את אורך הקטע . ב

  . NPQ הוא חוצה זווית PL. ג

 .KLמצא את אורך הקטע     

  . NQהוא תיכון לצלע  PT. ד

  . LTמצא את אורך הקטע     
  

    

   והסתברותסטטיסטיקה

  

 שקלים  300- אפשר לזכות ב,  שקלים600- במשחק מזל אפשר לזכות ב  .5

1 שקלים היא 600- ההסתברות לזכות ב. או לא לזכות כלל  
3 .

1 שקלים היא 300- ההסתברות לזכות ב  
6 .  

1היא  ברות לא לזכות כלל ההסת    
2 .  

 .אדם משחק במשחק זה פעמיים    

  ? שקלים300- מהי ההסתברות שיזכה בדיוק ב. א  

  ? שקלים300- מהי ההסתברות שיזכה בסכום כולל גדול מ. ב

T

K
Q

P

L

N

O

A B

CD x

y
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כמות חומר הגלם . לם מדי יוםבית חרושת מזמין משלוח של חומר ג  .6

,  טון חומר גלם ביום20מתפלגת נורמלית עם ממוצע של  המוזמנת

שכאשר , הוסכם מראש, בשל קשיי אספקה. טונות 4וסטיית תקן של 

 טון ישלם 26-  גדולה מ טון או14- כמות חומר הגלם המוזמנת קטנה מ

  .בית החרושת לספק תשלום נוסף

  ,באים יש סיכוי גבוה יותר להתרחש המאורעותקבע לאיזה מבין שני ה. א  

  :ונמק את תשובתך, שלשניהם סיכוי שווהאו       

       I. כיוון שכמות חומר,בית החרושת משלם ביום מסוים תשלום נוסף   

  . טון14-                   הגלם המוזמנת קטנה מ

       II .כיוון שכמות חומר , בית החרושת משלם ביום מסוים תשלום נוסף  

  . טון26-                     הגלם המוזמנת גדולה מ

  סוים בית החרושת נדרש לשלם תשלוםמצא את ההסתברות שביום מ. ב  

  .נוסף              

  מהי ההערכה .  משלוחים300היו במהלך שנה אחת , בשל שבתות וחגים. ג  

  לגבי מספר המשלוחים שעבורם נדרש המפעל ,             שניתן להסיק מנתון זה

  .נמק את תשובתך? שלום נוסף            לשלם ת
  

    

  
  
  
  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  : 7תשובות למבחן מספר 

  .    ר" יח10. ב.    ר" יח16. א  .1

  . שנים8כעבור   .2

  . איש3325. ג.    איש160. ב.   1.5. א  .3

  .מ" ס2.677. ד.  מ" ס1.9 .ג.   מ" ס1.923. ב.   מ" ס4.615.  א  .4

1. א  .5
7. ב.   6

12.  

   . משלוחים42. ג.   0.14. ב.  הסיכוי שווהלשניהם . א .6
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  )א" תשעקיץ 802שאלון ( 8מבחן מספר 
  

  . נקודות25- תשובה מלאה לשאלה מזכה ב. בשאלון זה שש שאלות

אך סך , על מספר שאלות כרצונך, אופן מלא או חלקיב, מותר לך לענות

  .100 הנקודות שתוכל לצבור לא יעלה על
  

  אלגברה
   

  בציור שלפניך מסורטטים הגרפים של   .1

2f: הפונקציות (x) (x 4) ו   -g(x) x 2 .  

  מצא את נקודות החיתוך . א

   . הגרפים זה עם זה     של

f מתקיים xעבור אילו ערכי . ב (x) g(x)?  
  

  

ג ממשקלה " ק17בחודש הראשון הורידה . תמי החליטה להתחיל בדיאטה    .2

תמי . חודש הקודם לוג פחות מאשר ב" ק3ובכל חודש נוסף הורידה 

  .ג" ק50הצליחה להוריד ממשקלה בסך הכול 

  ?במשך כמה חודשים נמשכה הדיאטה  
  
  
  

משקל של . המשקל של חומר רדיואקטיבי קטן בכל שנה באחוז קבוע  .3

 שנה למחצית ממה שהיה 40חומר רדיואקטיבי מסוים קטן בכל 

  . לת התקופהבתחי

  ג אחד של חומר"מהי יחידת הזמן שבמהלכה נותר בדיוק ק. א  

  .ג"    רדיואקטיבי מכל שני ק  

   גרם של חומר זה1000- מצא כמה גרם נותרו מ. ב  

 . שנה80 לאחר )2(      . שנה40 לאחר )1    (

 . שנה100 לאחר )4(      . שנה20 לאחר )3    (
  

  

  טריגונומטריה

  

    של פירמידה ישרהABCDהבסיס   . 4

  ).ראה ציור( הוא מלבן SABCDומרובעת 

ABמ" ס12: נתון  ,16מ" סBC .  

F היא האמצע של AB .הזווית שבין  

  . 58 לבין הבסיס היא בת SFהישר 

  .ה הפירמידהחשב את גוב. א

  חשב את הזווית . BC היא האמצע של E. ב

  . לבין בסיס הפירמידהSE    שבין הישר 

  .SAB בפאה הצדדית AB- חשב את הגובה ל. ג

  .SABאת שטח הפאה חשב . ד
  

  

  

  

  

  

  

  

x

y

S

A B

CD

F
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   והסתברותסטטיסטיקה
  

במקום לרשום את המשקל של כל . מדדו את המשקל של שישה אנשים  .5

מהמשקל הממוצע , הם רשמו בכמה סוטה משקלו של כל אחד, אחד מהם

רשמו את ההפרש בין משקל כל אחד לבין , כלומר(של שישה האנשים 

וחמישה ההפרשים , אחד ההפרשים נמחק בטעות). המשקל הממוצע

  .7 ,3, 1, 4, 6: האחרים הם

  .הסבר את אופן מציאתו. חשב את ההפרש החסר. א  

  .ית התקןחשב את סטי. ב  

  

  

הגיל הממוצע . במפעל מסוים יש התפלגות נורמלית של גיל העובדים   .6

אחת לשנה מבצע המפעל .  שנים4וסטיית התקן ,  שנה42במפעל הוא 

לעובדים שגילם . 48בדיקות רפואיות רגילות לכל העובדים שגילם מעל 

  .מבצע המפעל בנוסף גם בדיקות רפואיות מעמיקות , שנה52מעל 

  ?איזה חלק מהעובדים עוברים בדיקה רפואית כלשהי במסגרת המפעל. א  

  .מצא איזה חלק מהעובדים עוברים בדיקות רפואיות מעמיקות. ב

  מהי ההערכה שניתן להסיק . 6800ידוע שמספר העובדים במפעל הוא . ג  

  ?לגבי מספר העובדים העוברים בדיקות רפואיות רגילות בלבד,              מנתון זה

  .              נמק את תשובתך
  

     
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :8תשובות למבחן מספר 

2. ב.  (9;7), (4;2). א  .1 x 7  .  

  .   חודשים4 .2

 . גרם177. )4(.    גרם707. )3(.   גרם250. )2(.   גרם500 )1 (.ב .  שנה40. א  .3

  .ר" סמ90.6. ד.  מ" ס15.1. ג.   64.89. ב.  מ" ס12.8. א  .4

   .4.32. ב.   1. א  .5

  .   עובדים442. ג.  (0.005) 0.5%. ב.  (0.07) 7%. א  .6
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  )א" תשעקיץ 802שאלון ( 9מבחן מספר 
  

  . נקודות25- תשובה מלאה לשאלה מזכה ב. בשאלון זה שש שאלות

אך סך , על מספר שאלות כרצונך, באופן מלא או חלקי, מותר לך לענות

  .100 הנקודות שתוכל לצבור לא יעלה על

  
  אלגברה

   

2yנתונה הפונקציה   .1 x 2x 8   .  

  .x- מצא את נקודות החיתוך של גרף הפונקציה עם ציר ה. א  

  xוערך כלשהו של ,  שבו הפונקציה שליליתxרשום ערך כלשהו של . ב  

  .             שבו הפונקציה חיובית

  ? הפונקציה הנתונה שליליתxעבור אילו ערכי . ג  
  

  בכל יום גדל מספר המבקרים. שכה שישה ימיםתערוכת רהיטים נמ    .2

  . איש540ביום הרביעי ביקרו בתערוכה .  בהשוואה ליום הקודם לו3פי   

  ?כמה אנשים ביקרו בתערוכה ביום הראשון. א  

  ?כמה אנשים ביקרו בתערוכה ביום השישי. ב  

  ?תערוכה במשך ששת הימיםכמה אנשים ביקרו ב. ג  

  
  

  . 9%- כמות הדגים בבריכה גדלה כל חודש ב  .3

  .  טון8כמות הדגים בבריכה הייתה , 1.1.2000בתאריך 

  ?1.1.2003: מה כמות הדגים שהייתה בבריכה בתאריך
  
  

  ונומטריהטריג
  

   אורכי ,ABCDשוקיים - בטרפז שווה  .4

CDמ" ס9: הבסיסים הם  ,14מ" סAB  .  

  ABסיס  לבין הבBDהזווית שבין האלכסון 

DBAהיא  22 .  

  ?CDBמהו גודל הזווית . א

  .Oאלכסוני הטרפז נפגשים בנקודה . ב

  ).OFאורך הקטע ( מהבסיס הגדול O    חשב את מרחק הנקודה 

  ).OEאורך הקטע ( מהבסיס הקטן Oחשב את מרחק הנקודה . ג

  .חשב את המרחק שבין בסיסי הטרפז. ד
  
  

   והסתברותסטטיסטיקה
    

  .ות שדה חלק60- נתונה ההתפלגות של יבול עגבניות בטונות ב  .5
      

f16  10  14  5  ?  ?   שכיחות  
x10  9  8  7  6  5   יבול בטונות  

    

  .  טונות8ממוצע היבול לחלקה הוא 

  ?יותמהי סטיית התקן של יבול העגבנ

  

  

  

  
    

A B

CD

O

E

F
22
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   מכלל הביצים16%.  גרם62משקל ביצים מתפלג נורמלית עם ממוצע של   .6

  .נארזות בנפרד) הכבדות(ביצים אלה .  גרם68הן כבדות ושוקלות מעל   

  .מצא את סטיית התקן של התפלגות משקל הביצים. א  

  מצא את ההסתברות שביצה שנבחרה באקראי מבין כל הביצים . ב  

  . גרם56- פחות מ שוקלת             

  . בוחרים ביצה באקראי) שאינן כבדות(מבין הביצים הרגילות  .ג  

  ? גרם56- מה ההסתברות שהביצה שוקלת פחות מ             

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  

  :9תשובות למבחן מספר 

), (0;4). א  .1 2;0) .  

xלמשל כאשר , שלילית. ב      5 .למשל כאשר , חיוביתx 2  .  

x.      ג 4  או x 2 .  

  . איש7280. ג.    איש4860. ב.   איש20. א  .2

  . טון178  .3

 .מ" ס4.646. ד.  1.818. ג.  מ" ס2.828. ב.  22. א   .4

  . טונות1.703  .5

4.   ג  .0.16. ב   .   גרם6. א   .6
21 0.19.  
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  )א"שע תקיץ 802שאלון ( 10מבחן מספר 
  

  . נקודות25- תשובה מלאה לשאלה מזכה ב. בשאלון זה שש שאלות

אך סך , על מספר שאלות כרצונך, באופן מלא או חלקי, מותר לך לענות

  .100 הנקודות שתוכל לצבור לא יעלה על

  
  אלגברה

  

  היום יש בחלקת.  טונות של עץ20000 שנים 10חלקת יער הכילה לפני   . 1
  נתון כי כמות העץ ביער גדלה בכל שנה כמו.  טונות של עץ30000היער   

    .סדרה הנדסית  

  ?בכמה אחוזים גדלה כמות העץ מדי שנה. א  

 ? שנה10מה תהיה כמות העץ ביער בעוד . ב  

    

  .אורכי חמש הקשתות שבציור מהווים סדרה חשבונית  .2

ADמ"ס 33 :נתון  ,31 מ"סCE  .  

  מצא את היקף המעגל 

)AB הקצרה ביותרהיא הקשת ,   

  ).ושאר הקשתות מסודרות לפי הסדר
  

  טריגונומטריה
  

3.  CD במשולש שווה  הוא הגובה לשוק  

ABC (AB שוקייםה AC) . לשוק הגובה  

  .  עם בסיס המשולש25יוצר זווית של 

CDמ" ס16: נתון .  

  .חשב את אורך הבסיס של המשולש. א

  חשב את היחס בין שוק המשולש . ב

    .    לבין בסיס המשולש

  

ABCDAנתונה תיבה    .4 'B'C 'D   שבסיסה '

  ). ראה ציור(מלבן 

AAאורך גובה התיבה    .מ" ס13 הוא '

ABB'Aאלכסון הפאה  , 'ABאורך . א      הוא'

  .ABחשב את אורך המקצוע . מ" ס17      

ADהזווית שבין . ב   ADD'Aאלכסון הפאה , ' ' ,  

  .46 היא בת ABCD              לבין הבסיס 

   .             מצא את נפח התיבה

  
  

   והסתברותסטטיסטיקה
  

  כל אות נרשמה על גבי : הדס רשמה את אותיות שמה על פאות קובייה  .5

  . הדס הטילה את הקובייה שלוש פעמים. תי פאותש

  ?מה ההסתברות שהקובייה נופלת על אותיות שמה של הדס בסדר הנכון. א

  מה ההסתברות שהקובייה נופלת על אותיות שמה של הדס בדיוק בסדר . ב

  ?    ההפוך

  ?מה ההסתברות שהקובייה נופלת שלוש פעמים על אותה אות. ג

  ?ה נופלת על שלוש אותיות שונות בזו אחר זומה ההסתברות שהקוביי. ד
    

  

D

B C

A

25

A

B C

D

A '

B' C '

D '

A

B
C

D

E
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  .72הציון הממוצע הוא . ציוני בחינה בבית ספר גדול מתפלגים נורמלית  .6

  .66- רבע מהתלמידים קיבלו ציון הנמוך מ  

  ,  ההערכה שניתן להסיק מנתון זהמהי.  תלמידים980לבחינה ניגשו . א  

  ?66- אך גבוה מ,              לגבי מספר התלמידים שקיבלו ציון הנמוך מהממוצע

  .             נמק את תשובתך

  ע התלמידים בעלי הציונים הגבוהיםאוספים לקבוצה אחת את רב. ב  

  .נמק? ותר בקבוצה זומה צפוי להיות הציון הנמוך בי .ביותר      
  

    

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  
  
  
  

  :10תשובות למבחן מספר 

  . טונות45000. ב.   4.14%. א  .1

  .מ"ס 70  .2

   .   1.183. ב.   מ" ס17.65. א .3

  .ק" סמ1787. ב.  מ" ס10.95. א  .4

1. א . 5
1. ב.   27

1. ג.   27
2. ד.   9

9.  

  .78.  ב .  תלמידים245. א .6
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