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שאלה מספר 1
רוכב אופניים יצא מהעיר  , Aעבר דרך העיר  Bוהגיע לעיר .C
המרחק מ–  Aל–  Bהוא  240ק"מ,
והמרחק מ–  Bל–  Cהוא  160ק"מ.
הרוכב רכב מ–  Aל–  Bבמהירות הגדולה ב–  20%מהמהירות שלו בדרך מ–  Bל– .C
הרוכב עבר את הדרך מ–  Aל–  Bבשעה אחת יותר מהזמן שעבר את הדרך מ–  Bל– .C
מצא את מהירות הרוכב בדרך מ–  Bל– .C
(מהירויות הרוכב היו קבועות)
תשובה סופית:
מהירות הרוכב בדרך מ–  Bל–  40 .Cקמ"ש

שאלה מספר 2

הנקודה  Mהיא מרכז המעגל ( x  1) 2  ( y  3) 2  25
הנקודה  Aהיא נקודת החיתוך של הישר . y  7
עם המעגל (ראה ציור)
ידוע שהנקודה  Aנמצאת ברביע הראשון
(א) .מצא את השעורים של הנקודה .A
(ב) .מצא את שיפוע הישר .MA
(ג) .מצא את משוואת המשיק בנקודה .A
(ד) .דרך הנקודה  Mהעבירו אנך לישר y = 7
האנך חותך את הישר בנקודה  Bמצא את שטח המשולש .AMB
תשובה סופית:
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(ד) S AMB  6

שאלה מספר .3

נתונה הפונקציה y  ( x 2  3x  3)  e x
מצא את נקודות הקיצון של הפונקציה  ,וקבע את סוגן.
א.
מצא את תחומי העלייה ואת תחומי הירידה של הפונקציה.
ב.
תשובה סופית:
(0,3)  max
(א) (1, e)  min
(ב) תחום עלייה  1  x  תחום ירידה 0  x  1
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שאלה מספר .4
במשולש ישר-זווית B  900 ABC
 ADהוא תיכון לניצב  ( .BCראה ציור )
נתון . AB  BC  4
סמן ב x -את BD
א.
והבע את אורכי הניצבים באמצעות .x
מצא את  xשעבורו אורך התיכון  ADיהיה מינימלי
ב.
x

תשובה סופית:
(א) BC  2 x

BC  4  2 x

(ב) x  1.6 min

שאלה מספר .5
נתונה הפונקציה . y   x 2  6 x  5ראה ציור.
מצא את השיעורים של נקודת המקסימום של הפונקציה.
א.
מהי משוואת הישר המשיק לגרף הפונקציה בנקודת המקסימום שלה ?
ב.
מצא את השטח המוגבל על ידי המשיק בנקודת המקסימום ,
ג.
על ידי הצירים ועל ידי גרף הפונקציה
( השטח המקווקו בציור).
תשובה סופית:
(א) (3,4) max
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