מדינת ישראל
משרד החינוך

א .בגרות לבתי ספר על־יסודיים
סוג הבחינה:
		 בגרות לנבחנים אקסטרניים
ב.
			
מועד הבחינה :תש"ע ,מועד ב
מספר השאלון305, 035005 :
דפי נוסחאות ל־ 4ול– 5יחידות לימוד
נספח:

  מ ת מ ט י ק ה
שאלון ה'
הוראות לנבחן
א.

משך הבחינה :שעתיים.

ב.

מבנה השאלון ומפתח ההערכה :בשאלון זה שני פרקים.
פרק ראשון — אלגברה
פרק שני

1

1

1

2

—  33 3 — 33 3 #1נקודות

— הנדסת המישור והסתברות —  66 3 — 33 3 #2נקודות

				

סה"כ

—

 100נקודות

ג.

חומר עזר מותר בשימוש:
( )1מחשבון לא גרפי .אין להשתמש באפשרויות התכנות במחשבון הניתן לתכנות.
שימוש במחשבון גרפי או באפשרויות התכנות במחשבון עלול לגרום לפסילת הבחינה.
( )2דפי נוסחאות (מצורפים).

ד.

הוראות מיוחדות:
( )1אל תעתיק את השאלה; סמן את מספרה בלבד.
( )2התחל כל שאלה בעמוד חדש .רשום במחברת את שלבי הפתרון ,גם כאשר
החישובים מתבצעים בעזרת מחשבון.
הסבר את כל פעולותיך ,כולל חישובים ,בפירוט ובצורה ברורה ומסודרת.
חוסר פירוט עלול לגרום לפגיעה בציון או לפסילת הבחינה.
( )3לטיוטה יש להשתמש במחברת הבחינה או בדפים שקיבלת מהמשגיחים.
שימוש בטיוטה אחרת עלול לגרום לפסילת הבחינה.

ההנחיות בשאלון זה מנוסחות בלשון זכר ומכוונות לנבחנות ולנבחנים כאחד.

בהצלחה!
/המשך מעבר לדף/
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השאלות
. בפירוט ובצורה ברורה, כולל חישובים,שים לב! הסבר את כל פעולותיך
.חוסר פירוט עלול לגרום לפגיעה בציון או לפסילת הבחינה
1
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פרק ראשון — אלגברה

Æ2≠1 ˙ÂÏ‡˘‰Ó ˙Á‡ ÏÚ ‰Ú
ÆÍ˙¯·ÁÓ·˘ ‰Â˘‡¯‰ ‰·Â˘˙‰ ˜¯ ˜„·È˙ ¨˙Á‡ ‰Ï‡˘Ó ¯˙ÂÈ ÏÚ ‰Ú˙ Ì‡ !שים לב
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פרק שני — הנדסת המישור והסתברות  (  66 3נקודות)
ענה על שתיים מהשאלות  ,6-3מהן מותר לענות לכל היותר על אחת מהשאלות .6-5
1
(לכל שאלה —  33 3נקודות)
שים לב! אם תענה על יותר משתי שאלות ,ייבדקו רק שתי התשובות הראשונות שבמחברתך.
בשאלות בהנדסת המישור יש להשתמש בשיטות של הנדסה בלבד.
		
הנדסת המישור
 ABהוא קוטר במעגל שמרכזו . O

.3

B

 BCו–  AEהם מיתרים במעגל זה.
מנקודה  Cהעבירו אנך למיתר . AE
האנך חותך את ההמשך של  AEבנקודה F

(ראה ציור).

O
C

נתון כי . BCEF = α
א.

הוכח כי . BAOC = 2α

ב.

הוכח כי . TEFC `TBCA

ג.

נתון גם 2 , BC = BO :ס"מ = . EF

F

A

E

חשב את האורך של . CF
במרובע  ABCDנקודה  Eנמצאת על האלכסון . AC

.4

דרך נקודה  Eמעבירים שני ישרים:

B

ישר המקביל לצלע  BCוחותך את  ABבנקודה , F

F

וישר המקביל לצלע  ADוחותך את  DCבנקודה G
E

(ראה ציור).
א.
		
ב.
		
		

EF
AE
( )1הוכח כי = AC
. BC

EF
EG
( )2הוכח כי + AD = 1
. BC
EF
2
נתון= 5 :
. BC

A

C

G

D

GC
. DG
( )1מצא את היחס

( )2מהו היחס בין שטח המשולש  AGCלשטח המשולש  ? ADGנמק.
/המשך בעמוד /4
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שים לב! מותר לענות לכל היותר על אחת מהשאלות .6-5
נוסחאות בהסתברות מותנית נמצאות בעמוד .6
הסתברות
 .5נתונות שלוש קופסאות.
בקופסה אחת יש שני מטבעות זהב ,בקופסה אחת יש מטבע זהב ומטבע כסף,
ובקופסה אחת יש שני מטבעות כסף.
בוחרים באקראי קופסה ,ומוציאים ממנה באקראי מטבע אחד.

א.

( )1מהי ההסתברות שמוציאים מטבע זהב?
( )2ידוע שהוצא מטבע זהב.

		
			
ב.

מהי ההסתברות שהמטבע שנשאר בקופסה הוא מטבע זהב?
מחזירים את המטבע שנבחר לקופסה שלו ,שוב בוחרים באקראי קופסה ,ומוציאים

ממנה באקראי מטבע אחד.
מהי ההסתברות שהמטבע שנשאר בקופסה הוא מטבע זהב?

		
ג.
		

האם המאורע שבתת–סעיף א ( )1והמאורע שבסעיף ב הם מאורעות בלתי תלויים?
נמק.

/המשך בעמוד /5
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ÌÂÈ–ÌÂÈ ÈÈÁ· ˙È˙Â¯·˙Ò‰ ‰·È˘Á
˙ÂÈÁ·Ï ÌÈÂÎ˙Ó‰ ÌÈ„ÈÓÏ˙‰ Ï˘ ˙ÂÈÁ·· ‰ÁÏˆ‰‰ ÏÚ ÌÈÂ˙ ÂÙÒ‡ ÌÈÂÒÓ ¯ÙÒ ˙È··
Æ˙ÂÈÁ·Ï ÌÈÂÎ˙Ó ‡Ï˘ ÌÈ„ÈÓÏ˙‰ Ï˘Â
ÆÍÈÙÏ˘ ˙ÂÈˆ¯ÂÙÂ¯Ù‰ ˙Ï·Ë· ÌÈÂ˙‰ ˙‡ Â¯„ÈÒ
ÌÈÏ˘Î
˙ÂÈÁ··

ÌÈÁÈÏˆÓ
˙ÂÈÁ··

0.95

0.04

0.91

ÌÈÂÎ˙Ó
˙ÂÈÁ·Ï

0.05

0.02

0.03

ÌÈÂÎ˙Ó ‡Ï
˙ÂÈÁ·Ï

0.06

0.94

ÔÈ·Ó ˙ÂÈÁ·Ï ÌÈÂÎ˙Ó ‡Ï˘ ÌÈ„ÈÓÏ˙‰ ¯ÂÚÈ˘ ˙‡ ·˘ÈÁ ¨ÌÈÂ˙‰ ˙‡ ˜„·˘ „ÈÓÏ˙
Æ˙ÂÈÁ·· ÌÈÏ˘Î‰ ÔÈ·Ó ˙ÂÈÁ·Ï ÌÈÂÎ˙Ó˘ ÌÈ„ÈÓÏ˙‰ ¯ÂÚÈ˘ ˙‡Â ¨˙ÂÈÁ·· ÌÈÏ˘Î‰
ÌÈÂÎ˙Ó ‡Ï ¯˘‡Î¢ ∫‰˙¯˙ÂÎ˘ ‰·˙Î ¯ÙÒ‰ ˙È· ÔÂ˙ÈÚ· ·˙Î ‡Â‰ ‰Ï‡ ÌÈ·Â˘ÈÁ ÍÓÒ ÏÚ
Æ¢‰ÈÁ·· ÔÂÏ˘ÈÎÏ ÈÂÎÈÒ‰ ˙‡ ÌÈÈË˜Ó ˙ÂÈÁ·Ï
Æ‰ÂÎ ‰È‡ ÔÂ˙ÈÚ· ˙¯˙ÂÎ‰ ÈÎ ‰ÚËÂ ÌÈÂ˙‰ ˙‡ ‰˜„· ¯ÙÒ‰ ˙È· ˙Ï‰‰
Æ˜Ó Æ‰Ï‰‰‰ Ï˘ ÂÊ Â‡ ÔÂ˙ÈÚ‰ ˙¯˙ÂÎ·˘ ÂÊ — ‰ÂÎ ‰ÚË ÂÊÈ‡ Ú·˜

Æ‡

Æ‰Ï‰‰‰ Ï˘ ÌÈ·Â˘ÈÁ‰ ˙‡Â „ÈÓÏ˙‰ Ï˘ ÌÈ·Â˘ÈÁ‰ ˙‡ ‰‡¯‰
ÆÔ‰· ÌÈÁÈÏˆÓ ÌÈ‡ Í‡ ˙ÂÈÁ·Ï ÌÈÂÎ˙Ó˘ ÌÈ„ÈÓÏ˙ 24 ˘È ¯ÙÒ‰ ˙È··
øÔ‰· ÌÈÁÈÏˆÓÂ ˙ÂÈÁ·Ï ÌÈÂÎ˙Ó ¯ÙÒ‰ ˙È·· ÌÈ„ÈÓÏ˙ ‰ÓÎ
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נוסחאות בהסתברות מותנית
)P (AkB
)P (B

= )P (A / B

)P (B / A) $ P (A
)P (B

= )P (A / B

פרופורציה מותנית והסתברות מותנית:

נוסחת בייס:

יש קשר סטטיסטי:

)P (A / B) ≠ P (A / B
)P (A / B) ≠ P (A

בהצלחה!
זכות היוצרים שמורה למדינת ישראל
אין להעתיק או לפרסם אלא ברשות משרד החינוך

