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   2006מועד חורף  תשס"ו    03035מבחן בגרות :   1שאלה מספר 

  

 ) ראה ציור (  ABCDבמלבן 

 סכום האורכים של שתי צלעות סמוכות הוא     

BCABמס"16  

 ס"מ. 5  –ב     BCהגדילו את אורך הצלע 

  20%  –ב   ABוהקטינו את אורך הצלע 

 סמ"ר. 72שטחו ש , וכך קיבלו מלבן חדש

 ) מצא את שתי התשובות (. ABחשב את אורך הצלע 

  :סופית תשובה

 15"6"  מסמס

 

    2007מועד פברואר  תשס"ז   03035מבחן בגרות :  2שאלה מספר 

 

  b -ו  aנתון מלבן שצלעותיו 

 חדש.וכך התקבל מלבן  ,30% -הקטינו ב  bואת צלע ,  20% –ב    aהאריכו את הצלע 

 את צלעות המלבן החדש שהתקבל. b –ו  aהבע באמצעות   א. 

 .שטח המלבן החדש את  b –ו  aהבע באמצעות ב.    

 סמ"ר . מצא את שטח המלבן המקורי. 12.6ג.    נתון ששטח המלבן החדש הוא 

 

 תשובה סופית

חדשbaS )ב(        a2.1  -ו  b7.0:  הצלעות הם )א(                      Sמקורי15 ()ג       84.0

 

 2008  א' קיץ  תשס"חמועד   35003  מבחן בגרות:  3אלה מספר ש

 

 ס"מ 25נתון מלבן שאורך הצלע הקצרה שלו היא 

 ,  30%הגדילו את אורך הצלע הקצרה ב 

 .30%והקטינו את אורך הצלע הארוכה ב 

 סמ"ר 682.5התקבל מלבן חדש ששטחו 

 חשב את האורך של הצלע הארוכה של המלבן הנתון.    א. 

 חשב בכמה אחוזים שטח המלבן החדש קטן משטח המלבן הנתון.    ב. 

 

 תשובה סופית: 

 ס"מ     30 היא  של המלבן האורך של הצלע הארוכה)א(  

 ן.משטח המלבן הנתו  9%-ב שטח המלבן החדש קטן )ב( 

 

 "טתשסמועד מיוחד חורף    03835מבחן בגרות : 4שאלה מספר 

 נתונים ריבוע ומלבן.

 ס"מ. xשל הריבוע הוא  אורך הצלע

 ס"מ מאורך הצלע של הריבוע, 5 –רוחב המלבן קטן ב

 מאורך הצלע של הריבוע. 60% –ואורך המלבן גדול ב

 את האורך ואת הרוחב של המלבן. xבטא באמצעות .   א

 משטח הריבוע חשב את אורך הצלע של הריבוע.    1.2ון כי שטח המלבן גדול פי נת   ב.

 :תשובה סופית

 ס"מ 20אורך צלע הריבוע = ב.    5x   , רוחב x6.1אורך א.  
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 .  2011 ע"אתשא קיץ   מועד 03035מבחן בגרות  :5שאלה מספר 

 

 ס"מ מרוחבו. 9  -ול בנתון מלבן שאורכו גד

 נקבל ריבוע . ,   25%  –ונגדיל את רוחבו ב  20% –ב אם נקטין את אורך המלבן 

 .   מצא את רוחב המלבן.(א)

 .   חשב את שטח הריבוע שיתקבל.(ב)

     :   תשובה סופית
 סמ"ר. 400. (ב)        16. (א)

 

 

 

    2006   מועד א' קיץ   תשס"ו 03035מבחן בגרות  : 6שאלה מספר 

 

  EFGDבנו ריבוע    ABCDבתוך מלבן 

 BMFוית וומשולש ישר ז 

            )כמתואר בציור ( 

 BCס"מ =  DC  ,40ס"מ =  60נתון : 

 סמ"ר 784הסכום של שטח הריבוע ושטח המשולש הוא 

 )השטח המקווקו בציור(

 .EFGDחשב את אורך הצלע בריבוע 

 )מצא את שתי התשובות (   

 סופית:תשובה 

 
3
1

21 1716  xx  

 

 

  2006מועד אוקטובר  תשס"ו    03035מבחן בגרות :  7שאלה מספר 

   

 .  AFEDומלבן  FBCEריבוע   כך שנוצר EFסימנו ישר . על המלבן ABCDנתון מלבן 

 ,חילקו לשני חלקים שווים  AFEDאת המלבן 

 והתקבלו שני ריבועים זהים כמתואר בציור.

 את אורך הצלע של כל אחד משני הריבועים הזהים  x –נסמן ב 

 )ראה ציור (

 .FBCE  את שטח הריבוע  x  בטא באמצעות  . א

 מורידים את אחד הריבועים הזהים  ABCDמהמלבן    .ב

 ( בציור  השטח האפור)      

 סמ"ר 45שטח הצורה שנשארת לאחר ההורדה הוא       

 .ABCDחשב את שטח המלבן המקורי       

 : סופית תשובה

)א( 
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    2007מועד א קיץ  תשס"ז   03035מבחן בגרות :  8שאלה מספר  

 

   x   4לגינת נוי צורת ריבוע שאורך צלעו

 בכל אחת מארבע פינות הגינה יש חלקת פרחים. 

 , שאורך צלעו הוא רבע מצלע הגינה  כל חלקה היא בצורת ריבוע קטן

 ) ראה ציור (

 בשטח הנותר של הגינה ) השטח האפור בציור ( יש דשא.

 את השטח של הדשא.  x  הבע באמצעות  א.

 .  על פי תכנון חדש של גינת הנוי, האורך של צלע הגינה ב

 ואורך הצלע של כל אחת מחלקות הפרחים לא ישונה.  25%  –יוגדל ב     

 .על פי התכנון החדש את השטח של הדשא  x  הבע באמצעות      

  מ"ר משטח הדשא  36  –חדש , השטח של הדשא גדול בהבתכנון   ג.

 .x שהבעת בסעיף א' חשב את         

 : תשובה סופית

 2x)ג(                221x=החדש שטח הדשא  )ב(                212x שטח הדשא =)א(  

 

 

    2007מועד נובמבר   תשס"ז   03035מבחן בגרות : 9שאלה מספר 

 

 מטר,  30מטר ורוחבו  40בתוך מגרש מלבני שאורכו 

 שתלו גינה שצורת מלבן . המרחק של כל צלע של הגינה 

 ) ראה ציור(  x –מצלע המגרש הסמוכה לה שווה ל

 את שטח הגינה) השטח המקווקו בציור (. xאמצעות א.  בטא ב 

 , אם נתון כי שטח הגינה  שווה לשטח השוליים xב.  מצא את  

 בין הגינה לקצוות המגרש  ) השטח האפור בציור(      

 תשובה סופית: 

12001404 )א(    2  xxS        )5   )בx   

 

 

 

 2008  ב' קיץ  תשס"חמועד   35003  בגרות מבחן: 10שאלה מספר 

 

 ABCוית ושווה שוקיים ובמשולש ישר ז

 .ACנמצאת על היתר    Fהנקודה 

 .BCנמצאת על הניצב  Eוהנקודה 

 )ראה ציור(.FEמאונך ל  CE –כך ש 

 .ABEFמשטח הריבוע  80%הוא  FECשטח המשולש 

 .x  =EC  = EFנסמן  BC = BAס"מ =  6נתון 

 .x. מצא את א

 .CFEמצא את היקף המשולש  ב.

 : תשובה סופית

 65.13CEFPס"מ                        )ב(   4)א(   
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 2008  נובמבר  תשס"חמועד   35003  מבחן בגרות: 11 שאלה מספר

 

 .ABCDחסום בתוך ריבוע  EFGHבציור שלפניך ריבוע 

 מ ס" 2  –גדול ב  ABCDהאורך של צלע הריבוע  

 .EFGHמהאורך של צלע הריבוע 

 . ABCDמשטח הריבוע   64%הוא   EFGH שטח הריבוע 

 .EFGHא. חשב את אורך צלע הריבוע  

 .   ABCDב. חשב את ההיקף של הריבוע  

 

 תשובה סופית:  

 ס"מ ABCD   40היקף הריבוע  )ב(    ס"מ   EFGH .8אורך צלע הריבוע   )א( 

 

 

   2011 ע"אתש פברואר מועד 35003ות מבחן בגר : 12שאלה מספר 

 

 CDE  (EC  =DC)ומשולש שווה שוקיים  ABCDבציור שלפניך מלבן 

EF  הוא גובה לבסיס המשולשDCE  מהקטע  40% –.  והוא קצר בDF. 

 .ABס"מ מהצלע  2 –של המלבן ארוכה ב  CBנתון כי הצלע 

 את : x, ובטא בעזרת  DFאת אורך הקטע  x –)א(.   סמן  ב 

 .DCE( שטח המשולש 1)      

 .ABCD( שטח המלבן 2)      

 אם נתון שהסכום  DCE)ב(. מצא את שטח המשולש 

 סמ"ר. 500הוא  ABCDושטח המלבן  DCEשל שטח המשולש     

 

 :  תשובה סופית

26.0(  1)א  xSCDE   ( 2)אxxSABCD 44 2     .)60)בDFES      440ABCDS 

 

 

 2011 תשע"אגנוז קיץ מועד   35003 35803מבחן בגרות  :13שאלה מספר 

 

 ראה ציור. ABCD (CDAB)נתון טרפז 

 .ABמהבסיס  3של הטרפז גדול פי  AEהגובה 

 מ"ר.ס 48שטח הטרפז הוא .  AE2  -ס"מ מ  2 –גדול ב  DCהבסיס 

 את : xובטא באמצעות  ABאת אורך הבסיס  x –סמן ב     .(א)

 .           AEהגובה  (1)      

 .DCהבסיס ( 2)      

 .ABמצא את האורך של הבסיס    .(ב)

   :   ה סופיתתשוב

xAE (.1)א 3    (2א.) 26  xDC   (ב.) 2AB 
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 2009 "טתשס חורףמועד   03035  מבחן בגרות:  14שאלה מספר 

 

 יםריבועהם ה יתיבה שבסיס בונים

 ,מטר xאורך הצלע של הריבוע הוא 

 מטר )ראה ציור( 5.0וגובה התיבה הוא   

 : xהבע באמצעות   .(א)

 את סכום השטחים של בסיסי התיבה. (1)

 פאות הצדדיות של התיבה.את סכום השטחים של ה (2)

 

 שקל למ"ר . 32מחיר החומר לבניית הפאות הוא  .(ב)

  1.25המחיר למ"ר של החומר לבניית בסיסי התיבה גדול פי 

 .של החומר לבניית הפאות הצדדיות מהמחיר למ"ר

 שקל .  16מחיר כל החומר שממנו נבנתה התיבה היה 

 .xחשב את 

 : סופית תשובה

( 1)א
22x           ( 2)אx2        )2.0     )בx             

 

 

 


