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עמוד	4	

השאלות
בשאלון	זה	שש	שאלות.	תשובה	מלאה	על	שאלה	מזכה	ב־25	נקודות.	מותר	לך	לענות,	באופן	מלא	או	חלקי,	על	מספר	שאלות	

כרצונך,	אך	סך	הנקודות	שתוכל	לצבור	בשאלון	זה	לא	יעלה	על	100.

כתוב את כל החישובים והתשובות בגוף השאלון.		

הסבר את כל פעולותיך, כולל חישובים, בפירוט ובצורה ברורה.  שים לב: 

חוסר פירוט עלול לגרום לפגיעה בציון או לפסילת הבחינה. 

אלגברה

y x x7 102= - + לפניך	סרטוט	של	הפרבולה	שמשוואתה	היא:		 	.1

.	y x5 26= - ושל	הישר	שמשוואתו	היא:		

מצא	את	שיעורי	קודקוד	הפרבולה	)הנקודה		B		בציור(. א.	

מהו	תחום	העלייה	של	הפרבולה? ב.	

מצא	את	שיעורי	הנקודה	המשותפת	לפרבולה	ולישר	)הנקודה		A		בציור(. ג.	

K		היא	נקודה	על	הישר.  ד.	

	שיעור	ה־	x		של	הנקודה		K		שווה	לשיעור	ה־	x		של	קודקוד	הפרבולה.

.	K		הנקודה	שיעורי	את	מצא

y

x

A

B

K

/המשך	בעמוד	5/
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מתמטיקה,	קיץ	תשע"ח,	מס'	035381	+	נספח

نزع ورقة قد يؤّدي إلى إلغاء االمتحانתלישת דף עלולה להביא לפסילת הבחינה

עמוד	6	

6

יוסף	קנה	טלוויזיה	בתשלומים	חודשיים,	המהווים	סדרה	חשבונית.  .2

בחודש	הראשון	שילם	יוסף		99.5		שקלים.

בחודש	הרביעי	שילם	יוסף		248		שקלים.

כמה	שילם	יוסף	בחודש	השני? א.	

יוסף	שילם	על	הטלוויזיה	סך	הכול		4,461		שקלים.

בכמה	תשלומים	קנה	יוסף	את	הטלוויזיה? ב.	

מרים	קנתה	טלוויזיה	באותו	מחיר,	אך	שילמה	בארבעה	תשלומים	שווים.

מה	היה	גובה	כל	אחד	מן	התשלומים	ששילמה	מרים? ג.	

/המשך	בעמוד	7/



מתמטיקה,	קיץ	תשע"ח,	מס'	035381	+	נספח

نزع ورقة قد يؤّدي إلى إلغاء االمتحانתלישת דף עלולה להביא לפסילת הבחינה

עמוד	8	

8

יואב	קיבל	הלוואה	מן	הבנק	על	סך		20,000		שקלים,	בריבית	שנתית	של	3%. 	.3

חֵשב	את	החוב	של	יואב	לבנק	לאחר	שנה. א.	

חֵשב	את	החוב	של	יואב	לבנק	בתום		8		השנים	הראשונות.  ב.	

בתשובתך	השאר	שתי	ספרות	אחרי	הנקודה	העשרונית.

8		שנים	לאחר	שקיבל	יואב	את	ההלוואה	מן	הבנק,	נתנה	לו	סבתו		30,000		שקלים	במתנה.

הוא	השתמש	בחלק	מן	הכסף	שקיבל	במתנה	כדי	להחזיר	את	החוב	)שמצאת	בסעיף	ב(.	 	

כמה	כסף	נשאר	ליואב	לאחר	סגירת	החוב	בבנק? ג.	

יואב	השקיע	את	הסכום	שנשאר	בידו	לאחר	סגירת	החוב	בתוכנית	חיסכון	בעלת	ריבית	שנתית	קבועה.

לאחר	שנתיים	נוספות	היו	ברשותו		4,758.36		שקלים.

מה	הייתה	הריבית	השנתית	של	תוכנית	החיסכון? ד.	

/המשך	בעמוד	9/



מתמטיקה,	קיץ	תשע"ח,	מס'	035381	+	נספח

نزع ورقة قد يؤّدي إلى إلغاء االمتحانתלישת דף עלולה להביא לפסילת הבחינה

עמוד	10	

10

טריגונומטריה

SABCD		היא	פירמידה	ישרה	ומרובעת	שבסיסה	הוא	מלבן,	כמתואר	בציור. 	.4

SE		הוא	גובה	בפירמידה.

.	SE=		ס"מ		7		,	AB=		ס"מ		20		,	AD=		ס"מ		11		נתון:

חשב	את	אורך	אלכסון	הבסיס	של	הפירמידה. א.	

חשב	את	האורך	של	מקצוע	צדדי	של	הפירמידה. ב. 

חשב	את	גודל	הזווית	שבין	מקצוע	צדדי	של	הפירמידה	  ג.	

ובין	בסיס	הפירמידה.

בתשובותיך	ַהְשאר	שתי	ספרות	אחרי	הנקודה	העשרונית.

A B

D C

S

E

/המשך	בעמוד	11/



מתמטיקה,	קיץ	תשע"ח,	מס'	035381	+	נספח

نزع ورقة قد يؤّدي إلى إلغاء االمتحانתלישת דף עלולה להביא לפסילת הבחינה

עמוד	12	

12

הסתברות	וסטטיסטיקה

הציון	הממוצע	של	תלמיד	ב־	5		מבחנים	הוא		77 . 	.5

התלמיד	נבחן	במבחן	נוסף.	הוא	רוצה	שממוצע	הציונים	שלו	ב־	6		המבחנים	יהיה		80	.

כדי	שהממוצע	של		6		המבחנים	יהיה		80	,		האם	הציון	של	התלמיד	במבחן	השישי	צריך	להיות	גדול	  א.	

מן	הממוצע	של		5		המבחנים	הראשונים,	קטן	ממנו	או	שווה	לו?

מה	צריך	להיות	ציונו	במבחן	השישי,	כדי	שממוצע	הציונים	שלו	ב־	6		המבחנים	יהיה		80	?		נמק. ב.	

/המשך	בעמוד	13/
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نزع ورقة قد يؤّدي إلى إلغاء االمتحانתלישת דף עלולה להביא לפסילת הבחינה

עמוד	14	

14

בבית	ספר	שיש	בו		600		תלמידים,	נמדד	גובהם	של	כל	התלמידים. 	.6

נמצא	כי	הגבהים	של	תלמידי	בית	הספר	מתפלגים	נורמלית.

הגובה	הממוצע	של	תלמידי	בית	הספר	הוא		162		ס"מ.

הגובה	של		7%		מן	התלמידים	קטן	מ־	156		ס"מ.

מצא	את	סטיית	התקן	של	גובה	התלמידים	בבית	הספר. א.	

מהו	אחוז	תלמידי	בית	הספר	שגובהם	בין		166		ס"מ		ובין		172		ס"מ? ב.	

על	פי	גרף	ההתפלגות	הנורמלית,	כמה	תלמידים	שגובהם	בין		166		ס"מ		ובין		172		ס"מ	יש	בבית	הספר? ג.	

לפניך	גרף	ההתפלגות	הנורמלית	ִמדף	הנוסחאות.	היעזר	בו	בחישוביך.

5%

9%

15%

19% 19%

15%

9%

5%
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x

/המשך	בעמוד	15/
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עמוד	4	

השאלות
בשאלון	זה	שש	שאלות.	תשובה	מלאה	על	שאלה	מזכה	ב־25	נקודות.	מותר	לך	לענות,	באופן	מלא	או	חלקי,	על	מספר	

שאלות	כרצונך,	אך	סך	הנקודות	שתוכל	לצבור	לא	יעלה	על		100.

כתוב את כל החישובים והתשובות בגוף השאלון.	

הסבר את כל פעולותיך, כולל חישובים, בפירוט ובצורה ברורה. שים לב: 

חוסר פירוט עלול לגרום לפגיעה בציון או לפסילת הבחינה. 

אלגברה

,	y x x62=- + בציור	שלפניך	מתוארת	הפרבולה	שמשוואתה	היא			 	.1

.	y 5= והישר	שמשוואתו	היא		

.	C		,הפרבולה	קודקוד	שיעורי	את	מצא א.	

הנקודות		A		ו־	B		הן	נקודות	החיתוך	של	הפרבולה	והישר,	כמתואר	בציור.

.	B	ו־		A		הנקודות	שיעורי	את	מצא ב.	

CD		הוא	גובה	במשולש		ABC		)ראה	ציור(.

?	CD	הגובה	אורך	מהו  )1( ג. 

.	ABC	המשולש	שטח	את	חשב 	)2(

y

x

A D

C

B

/המשך	בעמוד	5/

בגרות קיץ 2018 מועד ב' - שאלון 802/381
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نزع ورقة قد يؤّدي إلى إلغاء االمتحانתלישת דף עלולה להביא לפסילת הבחינה

עמוד 6 

6

האוכלוסייה בעיר מסוימת גדלה בכל שנה באופן מעריכי.  .2

הגרף שלפניך מתאר את גידול האוכלוסייה מן התאריך  1.1.2012 עד התאריך  1.1.2018.

מספר התושבים

1.1.2012תאריך 1.1.2013 1.1.2014 1.1.2015 1.1.2016 1.1.2017 1.1.2018

500,000
541,250

מה היה מספר התושבים בעיר בתאריך 1.1.2012?  )1( א. 

מה היה מספר התושבים בעיר בתאריך 1.1.2016?  )2(

פי כמה גדל מספר התושבים בעיר במשך שנה אחת?   )1(  ב. 

בתשובתך השאר שתי ספרות אחרי הנקודה העשרונית.   

בכמה אחוזים גדל מספר התושבים בעיר במשך שנה אחת?   )2(

כמה תושבים היו בעיר בתאריך 1.1.2018? ג. 

/המשך בעמוד 7/



מתמטיקה, קיץ תשע"ח, מועד ב, מס' 035381 + נספח

نزع ورقة قد يؤّدي إلى إلغاء االمتحانתלישת דף עלולה להביא לפסילת הבחינה

עמוד 8 

8

שכרו של דני עלה בסכום קבוע בכל חודש.  .3

בחודש הראשון לעבודתו קיבל דני שכר של  7,000  שקלים.

בחודש הרביעי לעבודתו קיבל דני שכר של  7,246  שקלים.

בכמה שקלים עלה השכר של דני בכל חודש? א. 

דני עבד 12 חודשים.

מה היה השכר של דני בחודש ה־12?  )1( ב. 

מה היה השכר הכולל של דני ב־12 החודשים שבהם עבד?  )2(  
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מתמטיקה,	קיץ	תשע"ח, מועד ב,	מס'	035381	+	נספח

نزع ورقة قد يؤّدي إلى إلغاء االمتحانתלישת דף עלולה להביא לפסילת הבחינה

עמוד	10	

10

טריגונומטריה

.( )AB DCz ABCD		הוא	טרפז		 	.4

AE		ו־	BG		הם	גבהים	בטרפז	)ראה	ציור(.

,		AD =		ס"מ		4		,		AB =		ס"מ		3 נתון:	

.	 ADC 60oB = 		,		GC =		ס"מ		5  

מצא	את	האורך	של	גובה	הטרפז. א.	

.	BCG		הזווית	גודל	את	מצא ב.	

.	BC		הצלע	אורך	את	חשב  )1( ג.	

.	ABCD		הטרפז	היקף	את	חשב  )2( 	

A B

E GD C
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מתמטיקה,	קיץ	תשע"ח, מועד ב,	מס'	035381	+	נספח

نزع ورقة قد يؤّدي إلى إلغاء االمتحانתלישת דף עלולה להביא לפסילת הבחינה

עמוד	12	

12

הסתברות	וסטטיסטיקה

מטילים	שתי	קוביות	משחק	הוגנות. 	.5

מהי	ההסתברות	ששתי	הקוביות	ַיְראּו	את	אותו	המספר?	נמק. א.	 	

מהי	ההסתברות	שסכום	המספרים	שעל	הקוביות	יהיה		7	?		נמק. ב.	 	

מהי	ההסתברות	שמכפלת	המספרים	שעל	הקוביות	תהיה		6	?		נמק. ג.	 	
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מתמטיקה,	קיץ	תשע"ח, מועד ב,	מס'	035381	+	נספח

نزع ورقة قد يؤّدي إلى إلغاء االمتحانתלישת דף עלולה להביא לפסילת הבחינה

עמוד	14	

14

תנובת	החלב	היומית	של	פרות	ברפת	מסוימת	מתפלגת	נורמלית	עם	סטיית	תקן	של		6		ליטרים. 	.6

ידוע	ש־	7%		מן	הפרות	מניבות	יותר	מ־	41		ליטרים	ביום.

מצא	את	הממוצע	של	תנובת	החלב	היומית	של	הפרות	ברפת	זו. א.	

כמה	אחוזים	מן	הפרות	ברפת	מניבות	פחות	מ־	20		ליטרים	ביום? ב.	

כמה	אחוזים	מן	הפרות	ברפת	מניבות	יותר	מ־	20		ליטרים	ביום	ופחות	מ־	29		ליטרים	ביום? ג.	

ברפת	יש		400		פרות.	על	פי	גרף	ההתפלגות	הנורמלית,	כמה	מן	הפרות	מניבות	יותר	מ־	41		ליטרים	ביום? ד.	

	

לפניך	גרף	ההתפלגות	הנורמלית	)ִמדף	הנוסחאות(.	היעזר	בו	בחישוביך. 	
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השאלות
בשאלון	זה	שש	שאלות.	תשובה	מלאה	על	שאלה	מזכה	ב־25	נקודות.	מותר	לך	לענות,	באופן	מלא	או	חלקי,	על	מספר	שאלות	

כרצונך,	אך	סך	הנקודות	שתוכל	לצבור	לא	יעלה	על		100.

כתוב את כל החישובים והתשובות בגוף השאלון.	

הסבר את כל פעולותיך, כולל חישובים, בפירוט ובצורה ברורה. שים לב! 

חוסר פירוט עלול לגרום לפגיעה בציון או לפסילת הבחינה. 

אלגברה

.	 ( )f x x x3 182=- - + בציור	שלפניך	מוצג	סרטוט	של	גרף	הפונקציה			 	.1

		עם	ציר	ה־	x	,	כמתואר	בציור. ( )f x A		ו־	B		הן	נקודות	החיתוך	של	גרף	הפונקציה		

.	y	ה־	ציר	עם		 ( )f x C		היא	נקודת	החיתוך	של	גרף	הפונקציה		

.	x	ה־	לציר	מקביל		DC		שהקטע	כך		f(x)		הפונקציה	גרף	על	נמצאת		D		הנקודה

.	D	ו־		C		,	B		,	A		הנקודות	שיעורי	את	מצא א.	

.	ABC		המשולש	שטח	את	חשב ב.	

.	ABCD		הטרפז	שטח	את	חשב Aג.	 B

CD

x

y
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מתמטיקה,	חורף	תשע"ח,	מס'	035381,	035802,	312	+	נספח-	4	-

ב־	1.1.2018	היו	בתוכנית	החיסכון	של	יעל		30,870		שקלים.  .2

תוכנית	החיסכון	מניבה	רווח	של		5%		מדי	שנה.

מה	יהיה	סכום	החיסכון	של	יעל	בתוכנית	החיסכון	ב־	1.1.2030	? א.	

יעל	התחילה	לחסוך	בתוכנית	החיסכון	ב־	1.1.2016	. ב.	

מצא	את	סכום	החיסכון	ההתחלתי	שלה.

ב־	1.1	של	איזו	שנה	יהיו	לראשונה	בתוכנית	החיסכון	של	יעל	יותר	מ־	35,000		שקלים? ג.	
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מתמטיקה,	חורף	תשע"ח,	מס'	035381,	035802,	312	+	נספח-	6	-

טריגונומטריה

)	.			DF		הוא	גובה	בטרפז	)ראה	ציור(. )BA CDz ABCD		הוא	טרפז	שווה	שוקיים		 	.3

,	BA=	ס"מ	24		,	CD=	ס"מ	15 נתון:		

.	71o גודל	הזווית		BAD		הוא		 	

.	AF		הקטע	אורך	את	חשב א.	

.	AD		השוק	אורך	את	חשב ב.	

.	DBF		הזווית	גודל	את	חשב ג.	
AB

C D

F
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מתמטיקה,	חורף	תשע"ח,	מס'	035381,	035802,	312	+	נספח-	8	-

ABCDA		שבסיסה,		ABCD	,	הוא	מלבן	)ראה	ציור(. B C Dl l l l		תיבה	נתונה 	.4

,	BC= =AB	,		9		ס"מ 12		ס"מ נתון:	

.	58o גודל	הזווית	שבין	אלכסון	התיבה		ACl		לבין	בסיס	התיבה,		ABCD	,		הוא		 	

חשב	את	אורך	אלכסון	הבסיס. א.	

.	CCl		התיבה	מקצוע	של	האורך	את	חשב ב. 

חשב	את	שטח	המעטפת	של	התיבה. ג.	

A B

CD

Al Bl

ClDl
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מתמטיקה, חורף תשע"ח, מס' 035381, 035802, 312 + נספח- 10 -

הסתברות וסטטיסטיקה

נתונים שני גלגלי מזל — גלגל א וגלגל ב )ראה ציור(.  .5

גלגל א מחולק לשלוש גזרות שוות שעליהן כתובים המספרים  1 ,  2  ו־ 3 .

גלגל ב מחולק לארבע גזרות:

2  מהעיגול ועליה כתוב המספר  1 ,
1 גזרה שהיא  

4  מהעיגול ועליה כתוב המספר  2 ,
1 גזרה שהיא  

8  מהעיגול ועליה כתוב המספר  3 ,
1 גזרה שהיא  

18  מהעיגול ועליה כתוב המספר  4 . ועוד גזרה שהיא  

מסובבים כל אחד מהגלגלים פעם אחת.

מהי ההסתברות שגם גלגל א וגם גלגל ב ייעצרו על המספר  3 ? א.	

מהי ההסתברות שסכום המספרים ששני הגלגלים ייעצרו עליהם יהיה  5 ? ב. 

מהי ההסתברות שהמספר שעליו ייעצר גלגל א יהיה גדול יותר מהמספר שעליו ייעצר גלגל ב? ג. 

1 1

2 2

גלגל בגלגל א

3
34

/המשך בעמוד 11/



מתמטיקה,	חורף	תשע"ח,	מס'	035381,	035802,	312	+	נספח-	12	-

ציוני	תלמידים	במבחן	ארצי	מתפלגים	נורמלית. 	.6

סטיית	התקן	של	הציונים	היא		8	.

16%	מן	הציונים	גבוהים	מ־	80	.

מהו	הממוצע	של	ציוני	הנבחנים? א. 

בוחרים	נבחן	באקראי.	מהי	ההסתברות	שציונו	במבחן	נמוך	מ־	56	? ב. 

הוחלט	שהתלמידים	שציוניהם	הם	הגבוהים	ביותר	יקבלו	תעודת	הצטיינות. ג. 

התלמידים	שקיבלו	תעודת	הצטיינות	הם		7%		מכלל	הנבחנים.

הציון	של	דביר	הוא		83	.		האם	הוא	קיבל	תעודת	הצטיינות?	נמק.

לפניך	גרף	ההתפלגות	הנורמלית	ִמדף	הנוסחאות.	היעזר	בו	בחישוביך.
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