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א .נתונה הפונקציה y   x 2  x  6
בנקודות החיתוך של גרף הפונקציה עם ציר ה y -מתקיים : x  0
)y  02  0  6  6  (0, 6

בנקודות החיתוך של גרף הפונקציה עם ציר ה x -מתקיים : y  0
0   x2  x  6
1  5
)2  (1
4
x1 
) 2  (2, 0
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6
x2 
) 3  (3, 0
2
x1,2 

תשובה. (3, 0) , (2, 0) , (0, 6) :
ב .נעדכן את הנתונים על גבי הסרטוט.

על פי הסרטוט ,ניתן לראות את כי הפונקציה חיובית עבור , 2  x  3
וניתן לקחת כדוגמה את הנקודה ). (0, 6
תשובה :לדוגמה  , x  0וערך הפונקציה הוא . 6

ג .על פי הסרטוט ,ניתן לראות את שהפונקציה עולה משמאל לקדקוד.

b
1
1 1



2a 2  (1) 2 2

xk 

1
תשובה :הפונקציה עולה עבור
2

. x
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א .השאלה המילולית מתארת סדרה חשבונית,
שבה ההפרש הוא  , 160משום שבכל חודש ייצר המפעל  160פריטים יותר מאשר בחודש הקודם .
בחודש הראשון )חודש ינואר( ייצר המפעל  1, 400פריטים ,לכן a1  1, 400 :ו. d  160 -
לצורך מציאת מספר הפריטים אותם ייצר המפעל בחודש ה) 12 -חודש דצמבר( באותה שנה,
נשתמש בנוסחת האיבר הכללי . an  a1  (n  1)d
נמצא את האיבר ה 12 -בסדרה:

a12  1400  (12  1) 160
a12  1400  11160
a12  3160
תשובה :המפעל ייצר  3,160פריטים בחודש ה) 12 -חודש דצמבר( באותה שנה.

ב .מספר הפריטים שייצר המפעל ,בסך הכול במהלך השנה )מחודש ינואר עד חודש דצמבר(,
הוא סכום של סדרה החשבונית ,כלומר . S12
נשתמש בנוסחת הסכום

n  2a1  d (n  1)) 
2

12  2 1400  160  (12  1) 

 S n או בנוסחת הסכום
S12 

2
)S12  6  (2800  1760
S12  6  4560

) n(a1  an
2

Sn 

)12(1400  3160
2
S12  6  4560

S12  27360

S12 

S12  27360

תשובה :מספר הפריטים שייצר המפעל בסך הכול במהלך השנה הוא . 27,360
ג .המפעל הרוויח ממכירת כל פריט  850שקלים )לאחר קיזוז הוצאות(.
מספר הפריטים שייצר ,במהלך השנה ,הוא . 27,360
לכן הרווח הכולל היה  23, 256, 000 :שקלים 850  27360 

תשובה :המפעל הרוויח  23, 256, 000שקלים במהלך השנה )מחודש ינואר עד חודש דצמבר(.
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נוסחת הגידול והדעיכה היא M t  M 0  q t

פרק הזמן הוא .t

שעור הגידול )או הדעיכה( ליחידת זמן הוא .q

 - M 0הכמות ההתחלתית  - M t ,כמות לאחר  tתקופות.
כאשר  Pהוא אחוז הגידול )האחוז בו גדלה הכמות מדי שנה( ,הרי ש:

100  P
100

.q 

א .בשנת  2012היו בעיר  499, 000תושבים.
מספר התושבים בעיר גדל ב 2.5% -לשנה.
נמצא את שיעור הגידול
100 + 2.5 102.5

 1.025
100
100

.q 

נמצא את גודל האוכלוסייה בעיר בשנת  , 2019כלומר  7שנים לאחר שנת . 2012

M 7  499, 000 1.0257

t

q

M0

Mt

M 7  593,154

7

1.025

499, 000

?

תשובה :גודל האוכלוסייה בעיר בשנת  2019יהיה כ 593,154 -תושבים.
ב .נמצא כעבור כמה שנים משנת  2012יהיו בעיר  537,368תושבים.

537,368  499, 000 1.025t

t

q

M0

Mt

?

1.025

499, 000

537,368

נמצא את t
499, 000 1.0252  524, 261  537,368
499, 000 1.0253  537,368

לכן כעבור  3שנים משנת  2012יהיו בעיר  537,368תושבים.
תשובה :כעבור  3שנים משנת . 2012
ג .מספר התושבים בעיר גדל ב 2.5% -לשנה.
כיוון שמספר התושבים גּ ֵָדל ,הרי ש 2.5% -מכמות התושבים בסוף  – 2012חלק מכמות קטנה,
הם פחות מ 2.5% -מכמות התושבים בסוף  – 2013כי הם יהיו חלק מכמות גדולה יותר,
וכך בכול שנה שנוספת ,הגידול במספר התושבים יהיה גדול יותר.
)ניתן גם להראות כי  1.02510  1.28שמראה על גידול פי  , 1.28כלומר של  28%ולא של ( 25%
תשובה :יורם אינו צודק בטענתו.
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א .נמצא את אורך הניצב : FG

EFG
FG
EG

= sin FEG

FG
/ 12
12
12sin 27  FG
= sin 27

 5.448ס"מ FG 

תשובה :אורך הניצב  FGהוא  5.448ס"מ.

5.448
ב .כיוון ש ED -תיכון לניצב  FGהרי ש 2.724 :ס"מ 
2

= . FD

נמצא את אורך הניצב . EF

EFG
EF
EG

= cos FEG

EF
/ 12
12
12 cos 27  EF
= cos 27

 10.69ס"מ EF 

נחשב את הזווית : EDF

EFD
EF
FD
10.69
= tan EDF
2.724
EDF  75.7
= tan EDF

תשובה :גודל הזווית  EDFהוא . 75.7
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א .נציג את הנתונים בטבלת שכיחויות,
כאשר נסמן ב) x -שקלים( את השכר לשעה בדרגה הנמוכה.
בהתאם x  10 :השכר לשעה בדרגה הגבוהה.

דרגה נמוכה

דרגה גבוהה

שכר xi

x

x  10

מספר פועלים fi

25

75

נשתמש בנוסחה למציאת ממוצע  -כאשר נתון כי הוא  35שקל , x 
ומספר העובדים במפעל . 25  75  100
x1 f1  x1 f1  ...  xn f n
n

/ 100

x

x  25  ( x  10)  75
100
3500  25 x  75 x  750
2750  100 x / :100
35 

x  27.5

כלומר ,השכר בדרגה הנמוכה הוא  27.5שקלם לשעה,
ואם נוסיף  10שקל נקבל את השכר בדרגה הגבוהה 37.5 ,שקלים לשעה.
תשובה :השכר בדרגה הנמוכה הוא  27.5שקלים לשעה ,ובדרגה הגבוהה  37.5שקלים לשעה.

ב .השכיח הוא הנתון שהשכיחות שלו היא הגבוהה ביותר.
לכן ,השכיח הוא  37.5שקלים לשעה ,כי  75עובדים משתכרים שכר זה לשעה ,לעומת  25עובדים בשכר הנמוך.
תשובה :השכיח הוא  37.5שקלים לשעה.
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א .נתוןx  76 s  8 :

נעלה על גרף ההתפלגות הנורמלית את ציוני מבחני הכניסה לאוניברסיטה,
בהתאם למרחק שלהם בסטיות תקן מהממוצע .ציונים )נקודות(
8
כיוון שסטיית התקן היא  8נקודות הרי שחצי סטיית תקן היא  4
2

.

דליה קיבלה במבחן ציון . 84
השטח שמימינו , 9%  5%  1.5%  0.5%  16% :כלומר ציונה של דליה נמצא בין ה 20% -הציונים הגבוהים.
תשובה :דליה התקבלה לאוניברסיטה.
ב 2% .מהציונים נמצאים מעל הציון  , 92כי . 1.5%  0.5%  2%
תשובה :החל מהציון  92זכאים הנבחנים למלגת לימודים.

2
ג .אחוז הנבחנים שקבלו ציון  60או פחות הוא  , 0.5%  1.5%  2%וההסתברות המתאימה  0.02
100

.

 384מועמדים קיבלו ציון  60או פחות ולכן ,אם נכפול את ההסתברות ) (0.02במספר המועמדים הכולל )(n

נקבל . 384
0.02  n  384 / : 0.02
n  19200

תשובה :ההערכה היא ש 19, 200 -מועמדים ניגשו למבחן הכניסה לאוניברסיטה.
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