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א .נתונה הפונקציה y   x 2  6 x  5
בנקודות החיתוך של גרף הפונקציה עם ציר ה x -מתקיים : y  0
0   x2  6 x  5
6  4
)2  (1
2
x1 
) 1  A(1, 0
2
10
x2 
) 5  B(5, 0
2
x1,2 

נמצא את שיעורי נקודת המקסימום ,נקודת הקדקוד של הפרבולה.

b
6
6


3
2a 2  (1) 2

xk 

 y  32  6  3  5  4ולכן שיעורי נקודת המקסימום )D(3, 4

תשובה. D(3, 4) , B(5, 0) , A(1, 0) :

ב DE (1) .מקביל לציר ה , x -לכן שיעורי ה y -קבועים.
ובהתאם שיעורי הנקודה  Eהנמצאת על ציר ה y -הם ). (0, 4

DE  xD  xE  3  0  3
תשובה :אורך הקטע  DEהוא  3יחידות.

) (2שטח משולש הוא מחצית מכפלת צלע בגובה שלה,
כאשר  EOהוא הגובה לצלע  , DEכי  DEמאונך לציר ה. y -

EO  yE  yO  4  0  4
DE  EO 3  4

 6  S ODE  6
2
2

S ODE 

תשובה :שטח המשולש  ODEהוא  6יח"ר.
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א .נתון, a1  4 :

. d 6

על -מנת לרשום את ששת האיברים הראשונים,
כל מה שנדרש להוסיף  6במעבר מאיבר לאיבר.

תשובהa1  4, a2  10, a3  16, a4  22, a5  28, a6  34 :
ב (1) .כאשר מוחקים את האיברים במקומות הזוגיים,
האיברים הנותרים מהווים סדרה חשבונית עם הפרש 2d

)כלומר ,הפרש כפול מההפרש של הסדרה המקורית(
4, 10 ,16, 22 , 28, 34 , 40, 46 ...

תשובה :שלושת המספרים הראשונים שנמחקו הם. 10, 22, 34 :
) (2נרשום את האיברים שנמחקו 10, 22, 34

וניתן לראות שגם זו סדרה חשבונית ,כאשר
נציב את הנתונים בנוסחת הסכום

d  12

n  2a1  d (n  1) 
2

a1  10 ,

Sn 

על -מנת לקבל את סכום  90האיברים הראשונים שנמחקו מהסדרה.
90  2 10  12(90  1) 

S90 

2
)S90  45  (20  12  89
S90  45 1088
S90  48,960

תשובה :סכום מאה האיברים שנמחקו מהסדרה הוא . 48,960
ג .נרשום את האיברים שנותרו 4,16, 28, 40

וניתן לראות שזו סדרה חשבונית ,כאשר d  12

90  2  4  12(90  1) 

a1  4 ,

S90 

2
)S90  45  (8  12  89
S90  45 1076
S90  48, 420

תשובה :סכום  90האיברים שלא נמחקו הוא . 48, 420
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א .בספירה הראשונה נספרו  1,156עופות ,ולאחר שנתיים נספרו  1,503עופות.
כלומר ,עברה תקופת זמן אחתt  1 ,

/ :1,156

1,503  1,156  q1
 q  1.3

t

q

M0

Mt

1

?

1,156

1,503

תשובה :כמות העופות גדלה פי  1.3בכל שנתיים.

ב .נמצא מה תהייה כמות העופות בשמורה כעבור  12שנים מהספירה הראשונה.
כלומר ,כעבור  6תקופות זמן של שנתיים.

t

q

M0

Mt

6

1.3

1,156

?

M t  1,156 1.36
M t  5,580
תשובה :לאחר  12שנים יהיו בשמורה בערך  5,580עופות דורסים.
ג .ירון גילה כי בשנתיים הראשונות גדל מספר העופות הדורסים ב  , 347כי . 1,503  1,156  347
אולם ירון טעה במסקנה ,כי אוכלוסיית העופות גדלה פי  1.3כל שנתיים ,ולא במספר קבוע.
לדוגמה ,כעבור שנתיים נוספות יהיה מספר העופות  , 1,503 1.3  1954גידול של יותר מ 400 -עופות.
תשובה :ירון טעה.
הסבר חלופי :גידול פי  , 1.3ביחס לכמות הולכת וגדלה מדי שנתיים ,גּ ֵָדל גם הוא ,ולכן אינו קבוע.
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א .בסיס הפירמידה הוא מלבן ,שזוויותיו ישרות.
נמצא את אלכסון המלבן באמצעות משפט פיתגורס.
ABD

(BD) 2  (AB) 2  (AD) 2
(BD) 2  402  (30) 2
(BD) 2  2500
BD  50
תשובה :אורך אלכסון המלבן הוא  50ס"מ.
ב .גודל הזווית שבין המקצוע הצדדי לבסיס הפירמידה , SDO ,הוא . 65
אלכסוני המלבן חוצים זה את זה ,כאשר הגובה יורד למפגש האלכסונים.
BD 50

ולכן 25 :ס"מ 
2
2

= DO

SOD
SO
DO

tan SDO 

SO
25
25 tan 65  SO
tan 65 

SO  53.61

תשובה :אורך הגובה  SOהוא  53.61ס"מ.

ג .נחשב את אורך המקצוע הצדדי של הפירמידה.

SOD
DO
SD

cos SDO 

25
SD
SD cos 65  25
cos 65 

25
cos 65

SD 

SD  59.16
תשובה :אורך המקצוע הצדדי הוא  59.16ס"מ.
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א .השאלה מציגה מאורע דו – שלבי ,של שתי בדיקות ,שאינן תלויות זו בזו.
נציג את עץ ההסתברויות המתאים:

מוצר מוגמר ייקבע ראוי ליצוא ,אם שני הבודקים קבעו שהוא תקין )ת(:
ת

ת

P = 0.9  0.8  0.72

תשובה :ההסתברות שמוצר מוגמר ייקבע ראוי ליצוא היא . 0.72

ב .נחשב את ההסתברות שקביעות הבודקים תהיינה שונות זו מזו )תקין ,לא תקין(:
ת

ל

 0.1 0.8  0.26

ל

ת

P = 0.9  0.2

תשובה :ההסתברות שהקביעות של שני הבודקים יהיו שונות זו מזו היא . 0.26
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א .נתון  x  62וכי  16%מכלל הביצים הן כבדות ושוקלות מעל  70גרם.
נחשב מימין לשמאל את האחוז המצטבר ,עד שנקבל . 0.5%  1.5%  5%  9%  16%
לכן ,משקל של  70גרם נמצא במרחק של סטיית תקן אחת מעל לממוצע.

כיוון ש x  62 -הרי ש  62  s  70ומכאן ש 8 -גרם s 
תשובה :סטיית התקן של התפלגות משקל הביצים היא  8גרם . s 
ב .נעלה על גרף ההתפלגות הנורמלית את המשקלים המתאימים,
בהתאם למרחק שלהם בסטיות תקן מהממוצע.
8
כיוון שסטיית התקן היא  8גרם הרי שחצי סטיית תקן היא  4גרם 
2

.

משקל של  66גרם נמצא במרחק חצי סטיית תקן מעל לממוצע.
69
גודל השטח שמשמאל למשקל זה  , 50%  19%  69%וההסתברות המתאימה  0.69
100

.

תשובה :ההסתברות שביצה שנבחרה באקראי מבין כל הביצים שוקלת פחות מ 66 -גרם היא . 0.69
ג 100%  16%  84% .מכלל הביצים הן ביצים רגילות )שאינן כבדות(.
על פי הסעיף הקודם  69%מכלל הביצים שוקלת פחות מ 66 -גרם.
69% 0.69 23
ולכן היחס המבוקש:


84% 0.84 28

תשובה :ההסתברות שביצה רגילה שוקלת פחות מ 66 -גרם ,כאשר היא נבחרה מבין הביצים הרגילות בלבד,
23
היא
28

). (0.8214

הערה :נשים לב שההסתברות שחושבה בסעיף ג גדולה מזו שחושבה בסעיף ב,
שכן בוחרים ביצה מבין קבוצת ביצים קטנה יותר.
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