מדינת ישראל
משרד החינוך

א .בגרות לבתי ספר על־יסודיים
סוג הבחינה:
		 בגרות לנבחנים אקסטרניים
ב.
			
מועד הבחינה :תשס"ז ,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
שים לב! הסבר את כל פעולותיך ,כולל חישובים ,בפירוט ובצורה ברורה.
חוסר פירוט עלול לגרום לפגיעה בציון או לפסילת הבחינה.

פרק ראשון —

1

אלגברה   (  33 3נקודות)

ענה על אחת מהשאלות .2-1
שים לב! אם תענה על יותר משאלה אחת ,תיבדק רק התשובה הראשונה שבמחברתך.
אלגברה
.1

נתונה המשוואה

). x - 2 = a (a - 3 - x

א.

מצא עבור אילו ערכים של  aיש פתרון יחיד למשוואה.

ב.

מצא עבור אילו ערכים של  aהפתרון היחיד של המשוואה הנתונה מקיים את
האי–שוויון . x + 2 < 0

.2

מכל מים מתמלא ב–  5שעות.
היחס בין כמות המים הזורמת למכל כל שעה ובין כמות המים שזרמה אליו בשעה הקודמת
הוא . q
במשך  2השעות הראשונות זרמו למכל  48מ"ק מים ,ובמשך  4השעות הראשונות זרמה
למכל כמות מים הגדולה פי  2מכמות המים שזרמה למכל במשך  4השעות האחרונות.
מצא את נפח המכל.

/המשך בעמוד /3
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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
על צלעות הריבוע  ABCDבנו

.3

משולשים שווי–צלעות AFD ,ו– . BHC

D

C
E

הצלעות  CHו–  DFנחתכות בנקודה , E
והצלעות  BHו–  AFנחתכות בנקודה G

H

F

(ראה ציור).
G

נתון כי האורך של צלע הריבוע הוא  6ס"מ.
א.

הוכח כי המרובע  HEFGהוא מעוין.

ב.

חשב את האורך של הגובה לצלע AB

B

		

במשולש . ABG

		

שים לב :אין להשתמש בחישובים טריגונומטריים.
בריבוע  ABCDהנקודה  Mנמצאת על

.4

הצלע  ABוהנקודה  Nנמצאת על הצלע , AD

A

C

D
N

כך ש– . MB = ND
 AEהוא אנך ל– ( MDראה ציור).
נתון 1 :ס"מ = , MB = ND
		
א.

E

האורך של צלע הריבוע הוא  4ס"מ.
חשב:

B

M

A

( )1את האורך של . MD
( )2את האורך של  , DEואת האורך של . AE
ב.

הוכח כי  . TAEN +TDECהיעזר בסעיף א.
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שים לב! מותר לענות לכל היותר על אחת מהשאלות .6-5
נוסחאות בהסתברות מותנית נמצאות בעמוד .5
הסתברות
 .5במבחן רב–בררה (מבחן אמריקני) יש  4שאלות שוות–משקל.
לכל שאלה יש  3אפשרויות תשובה ,ורק אחת מהן נכונה.
תשובה נכונה לשאלה מזכה ב–  25נקודות.
תלמיד שלא התכונן למבחן בחר באקראי תשובה לכל אחת מארבע השאלות.

א.

מהי ההסתברות שהציון של התלמיד שלא התכונן למבחן יהיה גבוה מ–  50נקודות?

		
ב.

כל תלמיד שקיבל ציון הגבוה מ–  50נקודות עבר את המבחן.
 20%מתלמידי הכיתה לא התכוננו למבחן ובחרו תשובות באקראי.
 90%מבין התלמידים שהתכוננו למבחן קיבלו ציון הגבוה מ–  50נקודות.
( )1מהי ההסתברות שתלמיד לא התכונן למבחן וגם קיבל ציון גבוה מ–  50נקודות?
( )2מבין התלמידים שנכשלו במבחן ,בוחרים באקראי תלמיד אחד.

		
		

מהי ההסתברות שהתלמיד שבוחרים התכונן למבחן?

בתשובותיך תוכל להשאיר שלוש ספרות אחרי הנקודה העשרונית.
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חשיבה הסתברותית בחיי יום–יום
.6

בטיסות של חברת תעופה מסוימת נהוג לחלק ירחונים לעיון .בסקר שערכה החברה
נמצא כי  50%מהפרופסורים הטסים במטוסי החברה בוחרים בירחון מדעי ,ורק 5%

מאנשי העסקים הטסים במטוסים שלה בוחרים בירחון כזה.
נסמן — A :קבוצת אנשי העסקים הטסים במטוסי החברה.
 — Bקבוצת הפרופסורים הטסים במטוסי החברה.
 — Mקבוצת הבוחרים בירחון מדעי.
אדם הנמצא בטיסה מסוימת של החברה קורא בירחון מדעי.
א.

אחד הנוסעים בטיסה זו טען כי הסיכוי שאדם זה הוא פרופסור גדול מהסיכוי שהוא
איש עסקים .האם טענתו נכונה? נמק.

		
ב )1( .מספר אנשי העסקים הטסים במטוסי החברה גדול פי  12ממספר
הפרופסורים הטסים במטוסים שלה .חשב את היחס בין הסיכוי שאדם זה
		
הקורא בירחון מדעי הוא פרופסור ובין הסיכוי שהוא איש עסקים.
		
( )2מה צריך להיות היחס בין מספר הפרופסורים הטסים במטוסי החברה למספר
אנשי העסקים הטסים במטוסים שלה ,כדי שהסיכוי שאדם זה הוא פרופסור
יהיה שווה לסיכוי שהוא איש עסקים? פרט את חישוביך.

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

