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 במתמטיקה דגם מבחן 
 שנות לימוד 9 

 
 

 

 מס' תעודת זהות:

_____________ 

 

 שם משפחה:

____________ 

 

 שם פרטי: 

__________ 
 

 

 תאריך:

 

________ 

 מנהל מרכז השכלה:
 

 _____  שם: ________ חתימה:

 :השכלה/מוסדה  שם מרכז

________________ 

 

 

 

 
שהמערכת כולה נקראת  מוסרית,ואנו רואים בקיום טוהר הבחינות משימה חינוכית, ערכית 

 להיערך להצלחתה.
 

ולהנחיות  באחריות הנבחן/ הנבחנת לשמור על טוהר הבחינות בהתאם לכללים
 בחינה.הבע"פ ובכתב על גבי שאלון הבחינה ועל ידי אחראי/ת 

 

 

 הצלחה!!!ב

 
 

 

 

 

 

 כל הזכויות שמורות למשרד החינוך
 



 

 

 הוראות למבחן

 משך המבחן: שעה וחצי    

 

 : מבנה הבחינה    

 פרקים  6בבחינה     
    
 נקודות  52                                                                 אלגברהפרק ראשון:    

 נקודות 52                                                           בעיה מילוליתפרק שני:     

 נקודות  52                                                   הנדסה אנליטיתפרק שלישי:    

 נקודות  52                                                          פרק רביעי סטטיסטיקה   

 נקודות  52                                                             פרק חמישי הסתברות   

 נקודות  52                                                  פרק חמישי : סדרה חשבונית   

 

 
 מיוחדות : תהוראו

 
 צבירה של נקודות. במבחן 

כל השאלות ובאופן כזה להבטיח ציון גבוה. בכל צבירה, משמעה שניתן לענות על 
 .011מקרה, הציון המקסימלי יהיה 

 
על כתיבת תשובה מלאה הכוללת דרכי פעולה ותרגילי עזר.            הקפד 

מערך  01%במקרים בהם לא תיכתב הדרך, יינתן ניקוד חלקי בסך של 
 השאלה.

 
ש"ח.                                            על רישום מושגים כגון: סמ"ק, סמ"ר, הקפד 

 מערך השאלה. 2%במקרים בהם לא ירשמו המושגים, ירד 
     

 היטב את השאלות לפני שתשיבו עליהן. קרא

 
 

 מותר להשתמש במחשבון.: חומר עזר מותר בשימוש
 

 



 אלגברה פרק ראשון: 

 נקודות( 52)

 

 נק'( 52)                                                               פתרו את מערכת המשוואות הבאה:
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   חישובים:



 בעיה מילוליתפרק שני: 

 נקודות( 52)

 מחיר ק"ג מלט נמוך בעשרה שקלים ממחיר ק"ג אבני בניין. 
 

 נק'( 7)                                                                   מלט?  מה מחיר ק"ג .א

ק"ג אבני בניין, כמה כסף יהיה על הקבלן  5 -ק"ג מלט ו  1קבלן הזדקק ל  .ב
 נק'( 7)                                                                                      לשלם?  

ק"ג  5הקבלן עבור  , כמה ישלם52%-למחרת מחיר ק"ג אבני בניין התייקר ב .ג
 נק'( 00)                                         אבני בניין לאחר ההתייקרות?



 הנדסה אנליטיתפרק שלישי: 

 נקודות( 52 (

172ומקביל לישר  )11,2(ישר עובר דרך הנקודה   xy 

 נק'( 3( הישר? )mמהו שיפוע ) .א

 נק'( y=mx+b( )6מצא את משוואת הישר )היעזרו בנוסחת משוואת הישר:  .ב

 נק'( 6)                            מצא את נקודות החיתוך של הישר עם הצירים. .ג
 תזכורת:

 .0yיש להציב למשוואת הישר  x -על מנת למצוא נקודת חיתוך עם ציר ה 
 .0xיש להציב למשוואת הישר  y -על מנת למצוא נקודת חיתוך עם ציר ה 

)1,3(האם הנקודה  .ד   נק'( 2)                             ר? הסבר.היש עלנמצאת 
 תזכורת:

 1yולבדוק האם מתקבל 3xיש להציב במשוואת הישר 

 נק'( 5)                                 מצא נקודה נוספת הנמצאת על הישר. .ה
 תזכורת:

 .y -כלשהו ולמצוא את ה xיש להציב במשוואת הישר 
172ומקביל לישר  )11,2(ישר עובר דרך הנקודה   xy. 

 



 סטטיסטיקה: רביעיפרק 

 נקודות( 52) 

 הטבלה הבאה מתארת את התפלגות מספר המכוניות למשפחה ביישוב  מסוים:

מספר 
 ילדים

0 1 5 3 4 

מספר 
 משפחות

7 13 10 7 3 

 עיינו בטבלה וענו על השאלות הבאות.

אשר חוזר על עצמו  ילדים השכיח למשפחה? )מספר הילדיםמהו מספר ה .א
 נק'( 2)                                                            מספר רב יותר של פעמים(

 נק'( 7)                                             למשפחה? ילדיםמהו חציון מספר ה .ב

 נק'(  8)                               הממוצע למשפחה.  ילדיםחשבו את מספר ה .ג

בוחרים באקראי משפחה מהישוב. מהי ההסתברות שלמשפחה שנבחרה יש  .ד
 נק'( 2)                                                                                  ? שני ילדים

  



 הסתברות: חמישיפרק  

 נקודות( 52) 

 בית ספר החליט לערוך התרמה כדי לאסוף כספים להקמת ספרייה.

 כרטיסי הגרלה.  400למען מטרה זו יימכרו 

 בהם ניתן לזכות:הפרסים 

 מחשב נייד אחד 5

 כרטיסי מנוי לבריכה 6

 כרטיסים להצגה 50

 ספרים. 35

 נק'( 2)                                              מהי ההסתברות לזכות במחשב הנייד? .א

 נק'( 2)                                            מהי ההסתברות לזכות בכרטיס להצגה? .ב

 נק'( 2)                        מהי ההסתברות לזכות או בספר או בכרטיס להצגה? .ג

 נק'( 2)                                               מהי ההסתברות לזכות בפרס כלשהו? .ד

 נק'( 2)                                               ההסתברות לא לזכות באף פרס? מהי  .ה

  



 סדרה חשבונית: שישיפרק 

 נקודות( 52) 

 

 .45האיבר החמישי בסדרה הוא  איברים. שישהבסדרה חשבונית 
 .3הפרש הסדרה הוא 

 נק'( 8)                                                מצאו את האיבר הראשון בסדרה. .א

 נק'( 8)                                                 מצאו את האיבר השישי בסדרה. .ב

 נק'( 9)                                                 מצאו את סכום ששת האיברים. .ג

 

 
 

 


