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  ת ו ל א ש ה

 נקודות. מותר לך לענות, באופן מלא או חלקי,  48 -בשאלון זה שש שאלות. תשובה מלאה מזכה ב

 .011על מספר שאלות כרצונך, אך סך הנקודות שתוכל לצבור לא יעלה על 

 פעולותיך, כולל חישובים,. הקפד שחישוביך יהיו ברורים ומפורטים.     כלהסבר את   שים לב!

 חוסר פירוט עלול לגרום לפגיעה בציון או לפסילת הבחינה.                    

 
 אלגברה

בצע: על כל קנייה של שלוש חולצות על שלט בחלון הראווה של חנות בגדים כתוב: "מ .0

 . 81%מקבלים חולצה רביעית בהנחה של 

 את המחיר של חולצה אחת לפני המבצע )המחיר של כל החולצות בחנות זהה(. x -א. סמן ב

 את הסכום שיש לשלם עבור ארבע חולצת אם קונים אותן במבצע.  xהבע באמצעות      

 ש"ח.  081טל רכשה בחנות זו ארבע חולצות במבצע ושילמה עבורן 

 ב. מה היה המחיר של חולצה אחת לפני המבצע?

 זכות המבצע?במה כסף חסכה טל ברכישה זו ג. כ

 

 הגרף שלפניך מתאר את העלות של ספרים בחנות לפי הספרים שנקנו.  .4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ד. -עיין בגרף, וענה על סעיפים א

 ספרים? 41א. כמה משלמים שקונים 

 פחות?ספרים או  01בור ספר אחד, אם קונים ב. כמה משלמים ע

 שילם בממוצע על כל ספר?ספרים. כמה  01ג. סוחר קנה 

 ספרים. 01 -בכל קנייה אפשר לרכוש לא יותר מד. 

 ספרים והיא צריכה לחלק את הרכישה. 21דליה רוצה לרכוש     

 ספרים, גדולה מעלות הרכישה  01ספרים ועוד  01קבע אם עלות הרכישה של     

 ספרים, קטנה ממנה או שווה לה. נמק. 41ספרים ועוד  41של     
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 נתונים שני ישרים. .0

,3)הם  B. שיעורי הנקודה y -מקביל לציר ה BEהישר  −5) . 

  x -וחותך את ציר ה Cבנקודה  y -את ציר החותך  CEהישר 

 )ראה ציור(. Nה  בנקוד

yהיא  CEהמשוואה של   − x   3 . 

 . Eא. מצא את שיעורי הנקודה 

 . BEב. מצא את אורך הקטע 

 ראשית הציריםCON (O -  .)ג. מצא את שטח המשולש 

 . CBד. מצא את משוואת הישר 

 

 טריגונומטריה 

ABC ( ACBבמשולש ישר זווית  .2     ) . 

BD  לניצב תיכון הואAC .)ראה ציור( 

ADנתון:     ס מ 

 CAB               

 . BCא. חשב את אורך הניצב 

 . ABCב. חשב את שטח המשולש 

 . ADBג. חשב את שטח המשולש 

 

 סטטיסטיקה והסתברות

 רשום על שלוש פאות,  4נתונה קובייה שעל כל הפאות שלה רשום מספר: המספר  .8

 רשום על פאה אחת.  2רשום על שתי פאות, והמספר  0המספר 

 מטילים קובייה פעם אחת. 

 ההסתברות לקבל מספר זוגי?א. מהי 

 ?2 -ב. מהי ההסתברות לקבל מספר קטן מ

 ?2 -ג. מהי ההסתברות לקבל מספר זוגי קטן מ

 

 .61, והממוצע שלהם הוא 01, הגדול שבהם הוא 21מספרים: הקטן שבהם הוא  2א. רשום  .6

 .58, והממוצע שלהם הוא 01, הגדול שבהם הוא 21מספרים: הקטן שבהם הוא  2ב. רשום 

 .011מבחנים. הציון הגבוה ביותר שאפשר לקבל בכל מבחן הוא  2. הראל נבחן בסדרה של ג

 .61הציון שקיבל הראל במבחן הראשון היה     

 מהו ממוצע הציונים הגבוה ביותר שהוא יכול להשיג בסדרת מבחנים? נמק.    

 בהצלחה!


