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 . 1/מ  1שאלה מספר 

      ידי כלל הנסיגה:-טבעי על  nסדרה מוגדרת לכל  
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 את ארבעת האיברים הראשונים בסדרה. וםרש)א(       

 ה הנתונה היא סדרה חשבונית עולה.הסבר מדוע הסדר .(ב)

 בסדרה. 57 -מצא את האיבר ה .(ג)

 תשובה סופית:

141185)א(  4321  aaaa  

17357)ג(           מהאיבר הקודם לו    3 -פי כלל הנסיגה כל איבר גדול ב-)ב( על a 

 

 . 2/מ  2שאלה מספר 

     ידי כלל הנסיגה: -טבעי על  nסדרה מוגדרת לכל  
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 את ארבעת האיברים הראשונים בסדרה. וםרש .(א)

 הסבר מדוע הסדרה הנתונה היא סדרה חשבונית יורדת. .(ב)

 מהו הפרש הסדרה? .(ג)

 הראשונים של הסדרה.חשב את הסכום של עשרת האיברים  .(ד)

 :תשובה סופית

44464850)א(  4321  aaaa   מהאיבר הקודם לו   2 -)ב(  כל איבר קטן ב 

41010)ד(   2d)ג(  S 

 

 .3/מ  3שאלה מספר 

 

 .100,  101,  102, .......,  999נתונים כל המספרים התלת ספרתיים :    

 )מספר תלת ספרתי הוא מספר שיש בו שלוש ספרות בדיוק(

 ספרתיים קיימים?-כמה מספרים תלת .(א)

 )בלי שארית(? 5 -ספרתיים מתחלקים ב-כמה מספרים תלת .(ב)

 ?5 -ספרתיים אינם מתחלקים ב-כמה מספרים תלת .(ג)

 

 תשובה סופית:

 720n)ג(   180n)ב(   900n)א( 
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 .  2015מועד א קיץ תשע"ה   35802 מבחן בגרות: א3שאלה מספר 

 

 . 10,  11,  12, .......,  99נתונים כל המספרים הדו ספרתיים :     

 א. כמה מספרים דו ספרתיים קיימים ?

 ?)בלי שארית(  5 –( מהו המספר הדו ספרתי הקטן ביותר שמתחלק ב 1ב. )

 )בלי שארית( ? 5 –( מהו המספר הדו ספרתי הגדול ביותר שמתחלק ב 2)    

 )בלי שארית( ? 5 –( כמה מספרים דו ספרתיים מתחלקים ב 3)    

 ? 5 –מתחלקים ב  אינםג. כמה מספרים דו ספרתיים 

 

 

 .  2013   תשע"ג מועד  חורף  35802 מבחן בגרות 4/מ   4שאלה מספר 

 .105בלי שארית הוא  7 -ספרתי הקטן ביותר המתחלק ב-המספר התלת

 .994בלי שארית הוא  7 -ספרתי הגדול ביותר המתחלק ב-המספר התלת

 )מספר תלת ספרתי הוא מספר שיש בו שלוש ספרות בדיוק( 

 )א(  רשום לפי הסדר )מהקטן לגדול( את שלושת המספרים התלת הספרתיים הראשונים 

 בלי שארית. 7 –קים ב המתחל      

 בלי שארית. 7 -ספרתיים מתחלקים ב–)ב(  מצא כמה מספרים תלת

 בלי שארית. 7 –ספרתיים המתחלקים ב  –)ג(  מצא את סכומם של כל המספרים התלת 

 תשובה סופית:

 336,70nS)ג(       128n)ב(      119,112,105)א(    

 

 . 5/מ 5שאלה מספר 
 

  1, 4, 7האיברים הראשונים בסדרה החשבונית: ...,   nסכום

 .51, 49, 47האיברים הראשונים בסדרה החשבונית: ....,  nהוא כסכום 

 .nמצאו את 

:    תשובה סופית

  

21n   איברים 

 

 . 6/מ 6שאלה מספר 

 פריטים.  1,000פעל, המייצר חלקי חילוף למכוניות, ייצר בחודש הראשון )חודש ינואר( מ

  שקדם לו.פריטים יותר מאשר בחודש  100 -בגלל דרישות השוק, הגביר המפעל את הייצור בכל חודש ב

 ?באותה שנה  )חודש דצמבר( 12 -כמה פריטים ייצר המפעל בחודש ה   .(א)

 המפעל במהלך השנה )מחודש ינואר עד חודש דצמבר(? כמה פריטים ייצר   .(ב)

 )לאחר קיזוז ההוצאות (₪.  850הרווח הנקי מכל פריט הוא    .(ג)

 )מחודש ינואר עד חודש דצמבר(?.כמה הרוויח המפעל במהלך השנה         

 תשובה סופית:

100,212)א(  a         )600,1812)ב S         ( )000,810,15₪ג 

 

 .  2014מועד  ב קיץ תשע"ד    35802 מבחן בגרות: 6שאלה מספר 

 פריטים.  1,500מפעל, המייצר חלקי חילוף למכוניות, ייצר בחודש הראשון  

 פריטים  200שלאחר מכן בכל חודש  , וייצרבגלל דרישות השוק, הגביר המפעל את הייצור

 . שלפניויותר מבחודש 

 ? 6 -כמה פריטים ייצר המפעל בחודש ה   .(א)

 החודשים הראשונים ? 12 – כמה פריטים ייצר המפעל ב   .(ב)

  ₪.  10כל פריט הוא של המפעל ממכירת הרווח הנקי    .(ג)

 החודשים  הראשונים ? 12 -מן הפריטים שייצר בכמה הרוויח המפעל         

 תשובה סופית:

500,26)א(  a         )200,3112)ב S          )000,312)ג ₪ 
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 .  7/מ 7שאלה מספר 

 תמיכה זהים. שני קירותבמבנה עם גג משופע יש 

 כל קיר עשוי מעמודים אנכיים של צינורות ברזל )ראו סרטוט(. 

 מטרים.  8וא אורכו של העמוד הגבוה ביותר בכל אחד מהקירות ה

 ס"מ. 20 -מטרים ו 6אורכו של העמוד הקצר ביותר הוא 

 ס"מ.  30 -אורכו של כל עמוד קצר מהקודם לו ב

 כמה עמודים יש בקיר תמיכה אחד?   .(א)

 בכמה מטרים של צינור ברזל השתמשו לבניית שני הקירות?    .(ב)

 ₪. 20מחירו של מטר אחד צינור ברזל הוא     .(ג)

 ? ששילמו עבור צינורות הברזל לבניית שני הקירות מה המחיר 

 תשובה סופית:

 ₪ 1,988ג(  )             מ'   99.4)ב(                  עמודים    7)א( 

  

 .  2015מועד  חורף תשע"ה   35802 מבחן בגרות :.א7שאלה מספר 

 תמיכה זהים. שני קירותמשופע יש  וגגשבמבנה 

 סרטוט(.  הצינורות ברזל )רא מעמודים של בנויכל קיר 

 מטרים.  9של העמוד הגבוה ביותר בכל אחד מהקירות הוא  ךאורה

 .מטרים 7.2ביותר הוא  נמוךשל העמוד ה ךאורה

 . מטרים 0.3 -מהקודם לו ב נמוךכל עמוד 

 ? אחדכמה עמודים יש בקיר תמיכה    .(א)

 הקירות? שנית השתמשו לבנייסך הכול בכמה מטרים של צינור ברזל     .(ב)

 ₪. 20ר מטר אחד צינור ברזל הוא ימח    .(ג)

 ? הקירות שניששילמו עבור צינורות הברזל לבניית  כמה שקלים  

 תשובה סופית:

 ₪ 2,268ג(  )             מ'   113.4)ב(                  עמודים    7)א( 

  

 .  2014 תשע"דפברואר  ועד מ  35802 מבחן בגרות 8/מ  8שאלה מספר 
  על שולחן מסדרים כדורים בצורת משולש באופן הבא:

 כדורים, 3 –כדור אחד, בשורה השנייה  –בשורה הראשונה 

 כדורים וכן הלאה )ראו סרטוט(. 5 –בשורה השלישית 

 כמה כדורים יהיו בשורה העשירית?   .(א)

 שורות? 10שבו מהו מספר הכדורים הדרוש ליצירת משולש      .(ב)

 כדורים. 289 -לבניית משולש משתמשים ב      .(ג)

 כמה שורות של כדורים יהיו במשולש זה? 

 תשובה סופית:

1910)א(  a    )10010)ב S    )17)גn 

 

 .  2014מועד  ג קיץ תשע"ד    35802 מבחן בגרות:  א8שאלה מספר 

  : מסדרים כדורים בצורת משולש

 כדורים, 3 –כדור אחד, בשורה השנייה  –בשורה הראשונה 

 (.ציורכדורים וכן הלאה )ראו  5 –בשורה השלישית 

 ?תשיעיתכמה כדורים יהיו בשורה ה   .(א)

 שורות? 9בו יש מהו מספר הכדורים הדרוש ליצירת משולש ש     .(ב)

 כדורים. 324 -ם בלבניית משולש משתמשי      .(ג)

 כמה שורות של כדורים יהיו במשולש זה? 

 תשובה סופית:

179)א(  a        )819)ב S       )18)גn 

 

 

 

 גג

 קיר תמיכה

 
.   .  .  . 
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 . 9/מ  9שאלה מספר 

 

מטרים, ובכל אחת מן השניות הבאות  5אבן, הנופלת באופן חופשי, עוברת בשנייה הראשונה מרחק של 

 מטרים יותר מאשר בשנייה הקודמת לה. 10היא עוברת 

 כדי למדוד את העומק של בור, שחררו אבן שנפלה באופן חופשי לתחתית הבור.

 מה המרחק שעברה האבן בשנייה החמישית?  .(א)

 בור?שניות מתחילת הנפילה. מה עומק ה 5האבן הגיעה לתחתית הבור כעבור   .(ב)

 תשובה סופית:

455)א(  a       )1255)ב S 

 

 . 10/מ  10שאלה מספר 

 

עלות הבולים למשלוח החבילה תלויה במשקל  חבילות במשקלים שונים.  4דני צריך לשלוח בדואר 

מהבול הזול  3הבול היקר ביותר גדול פי מחיר  מחירי הבולים הנ"ל יוצרים סדרה חשבונית.  החבילה. 

 ₪.  120סך הכול שילם דני  ביותר. 

 מהו מחיר הבול הזול ביותר?)א(    

 מהו מחיר הבול היקר ביותר?   .(ב)

 :תשובה סופית

 ₪ 45)ב(      ₪    15)א( 

 

 תשע"ג.  2013מועד חצב ברק    35802 מבחן בגרות  :א 10שאלה מספר 

 

 הבולים יוצרים סדרה חשבונית. 4לים במחירים שונים.  מחירי בו 4דני קנה בדואר 

 ממחיר הבול הזול ביותר. 10שקלים. מחיר הבול היקר ביותר גדול פי  5מחיר הבול הזול ביותר הוא 

 )א( מהו הפרש הסדרה החשבונית ?

 הבולים? 4)ב(  כמה שילם דני עבור 

 תשובה סופית:

 שקלים. 110הבולים  4דני עבור )ב(      15dהפרש הסדרה החשבונית)א( 

 

 

 .  11/מ 11שאלה מספר 

 

 מילים חדשות.  580אלון ונדב מתכוננים לבחינה הפסיכומטרית. כל אחד מהם צריך ללמוד 

 מילים.  20אלון החליט שילמד מדי יום 

 מילים 10נדב בנה תכנית עבודה כך, שביום הראשון ילמד 

 מילים יותר מאשר ביום הקודם.  2ומדי יום ילמד  

 ? למד אלון לבחינהיכמה ימים )א(     

 )ב(    כמה ימים ילמד נדב לבחינה ? 

 יסיים את לימוד המילים מוקדם יותר? נמק.,  אלון או נדבמי מבין השניים     .(ב)

 תשובה סופית:

 יום. 20)ב( נדב ילמד   ימים   29)א( 

 יום, ולכן הוא יסיים את למידת המילים לפני אלון 20את למידת המילים במשך )ב( נדב יסיים 
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 .  2013 תשע"גקיץ מועד ב'   35802 מבחן בגרות :א11שאלה מספר 

 

 מילים חדשות.  780אלון ונדב מתכוננים לבחינה הפסיכומטרית. כל אחד מהם צריך ללמוד 

 מילים.  30אלון החליט שילמד מדי יום 

 מילים  20ביום הראשון ילמד  :תכנית עבודהנדב בנה 

 מילים יותר מאשר ביום הקודם.  2ילמד שלאחר מכן  יום  בכלו

 ?  למד אלון לבחינהיכמה ימים )א(     

 )ב(    כמה ימים ילמד נדב לבחינה ?

 יסיים את לימוד המילים מוקדם יותר? נמק.אלון או נדב, מי מבין השניים     .)ג(

 תשובה סופית:
 יום. 20יום. )ב( נדב ילמד  26אלון ילמד א( )

 יום, ולכן הוא יסיים את למידת המילים לפני אלון 20)ב( נדב יסיים את למידת המילים במשך 

 

 .  13/מ 12שאלה מספר 

 

 גרף שלפניכם מתוארים חמשת האיברים הראשונים של סדרה חשבונית.ב

 

 יבר הראשון בסדרה,פי הגרף את הא-מצאו על  .(א)

 ואת הפרש הסדרה.      

 חשבו את סכום עשרת האיברים הראשונים של הסדרה.   .(ב)

 ?0 -סכום של כמה איברים ראשונים בסדרה שווה ל  .(ג)

 :תשובה סופית

4d,14a1)א(       )איברים 8)ג(      40-)ב    

 

 

24/מ 31שאלה מספר 

  
 .  2014 תשע"דמועד  א קיץ    35802 ן בגרותמבח 

   

 פניך גרף המתאר את מספר הכיסאות באולם קולנוע,ל

 בכל אחת מחמש השורות הראשונות באולם.

 

 ( כמה כיסאות יש בשורה הראשונה ?1א. )

 ( מצא את ההפרש בין מספר הכיסאות2)    

 ה.בשורה השנייה ובין מספר הכיסאות בשורה הראשונ         

 

 ב. נתון כי ההפרש שמצאת בסעיף א נשאר קבוע

 בין שורה לשורה שלפניה .     

     

 ?15 -כמה כסאות יש בשורה המצא ( 1)   

 מקומות ישיבה. 400( באולם הקולנוע יש 2)   

 מהו מספר השורות באולם?      

 :תשובה סופית

 שורות. 16( 2כיסאות   ) 38( 1)ב( ) כיסאות  2( 2)אכיסאות   10( 1)א
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 .  2011 תשע"אמועד ב קיץ   35802 מבחן בגרות: 14שאלה מספר 

 נתונה סדרה של ריבועים.

 ס"מ  3 –אורך הצלע של כל ריבוע גדול ב 

 מאורך הצלע של הריבוע שלפניו בסדרה.

 ס"מ. 2נתון כי אורך צלע הריבוע הראשון הוא 

 

 

 

 ראשונים בסדרה.מצא את ההיקף של כל אחד מארבעת הריבועים ה )א(.

 בסדרה. 25 –היקפי הריבועים מהווים סדרה חשבונית , מצא את ההיקף של הריבוע ה  )ב(.

 הריבועים הראשונים בסדרה ? 30מהו סכום ההיקפים של  )ג(.

 ס"מ ? 80האם יש בסדרה ריבוע שהיקפו   )ד(.

 תשובה סופית:       

 כן הריבוע השביעי)ד(        5460)ג(      296ב.    8, 20, 32, 44)א( 
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 מחיר כרטיס טיסה במטוס תלוי במקום הישיבה.

 ₪. 2200כרטיס למושב בשורה הראשונה של המטוס , שהיא היקרה ביותר עולה 

 משורה לשורה.₪  30 –מחיר הכרטיס יורד ב 

 ה השישית.חשב את מחיר הכרטיס בשור  )א(.

 באיזו שורה הוא יושב ? פרט את חישוביך.₪  1600משה שילם  )ב(.

 שורת , מהו מחיר הכרטיס הזול ביותר ? פרט את חישוביך. 41אם ידוע כי במטוס יש  )ג(.

 : סופית תשובה

  ₪ 1000,   )ג(  21)ב( בשורה ₪      2050)א( 
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 תשלומים המהווים סדרה חשבונית עולה. 12 –מכשיר חשמלי נקנה ב 

 שקלים מהתשלום הראשון. 581התשלום השמיני גדול ב 

 שקלים. 1743הסכום של התשלום השישי והתשלום השביעי הוא 

 ( מהו ההפרש בין שני התשלומים עוקבים ?1א. )

 (  מהו התשלום הראשון ?2)    

 של המכשיר החשמלי ?ב. מצא את המחיר 

  תשובה סופית:

 ₪ 10,458)ב( ₪      415( 2א)  d₪ =  83( 1)א
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 המשתתפים למרוץ מכוניות זוכים בפרסים כספיים.

 ים,שקל 2,000  –הפרס למקום הראשון הוא הגדול ביותר, הפרס למקום השני קטן ממנו  ב

 שקלים. 2,000 -וכל פרס נוסף קטן מקודמו ב

 שקלים. 78,000ידוע כי סכום הפרסים לשלושת המקומות הראשונים הוא 

 )א(.  מהו הפרס למקום הראשון ?

 שקלים. 2,000)ב(.  נתון כי הפרס למקום האחרון הוא 

 ( כמה פרסים חולקו במרוץ ?1)       

 במרוץ ? ( מהו סכום כל הפרסים שחולקו2)       

 תשובה סופית:

000,281)א(   a         )ב(14n             )000,21014  )ג S 


