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 .9201 ט תשע"  א' קיץמועד  38235מבחן בגרות 
 1שאלה מספר 

 

 בבריכה מסוימת מוכרים כרטיסיות למבוגר וכרטיסיות לילד.

 ה לילד.יממחיר כרטיסי 1.6מחיר כרטיסייה למבוגר גדול פי 

 לקראת סוף עונת הרחצה ניתנה הנחה על הכרטיסיות . 

 ות מן המחיר המקורי , פח 20%לאחר ההנחה מחיר הכרטיסייה למבוגר היה 

 מן המחיר המקורי.פחות  10%כרטיסייה לילד היה הומחיר 

 כרטיסיות לילד. 4 –כרטיסייה אחת למבוגר ו  בהנחהדנה קנתה 

 שקלים סך הכול. 854היא שילמה בעבור כל הכרטיסיות שקנתה 

 ( מצא את מחיר המקורי של כרטיסייה לילד )בלי הנחה(.1א )

 המקורי של כרטיסייה למבוגר )בלי הנחה(.( מצא את מחיר 2א )

 בתחילת עונת הרחצה קנתה שיר כרטיסיות במחיר במקורי ) בלי הנחה( גם היא קנתה כרטיסיה  

 כרטיסיות לילד. 4 –אחת למבוגר ו   

 ( כמה שילמה שיר סך הכול בעבור כל הכרטיסיות שקנתה ?1ב )

 בעבור הכרטיסיות מן הסכום הכולל ששילמה דנה  ( בכמה אחוזים גבוה הסכום הכולל ששילמה שיר2ב )

 בעבור הכרטיסיות ? )בתשובתך השאר שתי ספרות אחרי הנקודה העשרונית.         

   תשובה סופית: 

 ₪    280 למבוגר(  2)א     ₪       175 לילד  ( .1)א

    14.75%(    2)ב₪        980(    1)ב

 

 

 :   2שאלה מספר 

 

CDA   ( 090הוא משולש ישר זווית  =ADC ) 

 . y –מונחת על ציר ה  Aהנקודה 

 )ראה ציור(. x –עם ציר ה  ADהיא נקודת החיתוך של הישר  Bהנקודה 

14 היא   ADנתון : משוואת הישר 
1 +−= xy 

 . B –ו  Aשיעורי הנקודה מצא את א. 

 .ADיא אמצע הקטע ה Bנתון כי הנקודה 

 .D(  מצא את שיעורי הנקודה 1) ב

 .DC(  מצא את משוואת הישר 2)   

 .Fבנקודה  x –. האנך חותך את ציר ה  x –הורידו אנך לציר ה  Cמן הנקודה 

 .10הוא  Cשל הנקודה  x –נתון כי שיעור ה 

 היא ראשית הצירים . Oהנקודה 

 ר שתי ספרות אחרי הנקודה העשרונית.בתשובתך השא  .OACFג. חשב את היקף המרובע 

  

   תשובה סופית:

)1,0()0.4()א(  BA  1,8((  1)ב( −D     (2ב )  74 −= xy          )66.29  )ג=P 

 

 שאלה מספר 3

 

  Mשמרכזו מעגל  בציור שלפניך מתואר

 נמצאת על המעגל. Bהנקודה 

4: היא Bמשוואת המשיק למעגל בנקודה 
2
1 += xy 

 .4הוא  Bשל הנקודה  x –שיעור ה 

 . Bשל הנקודה  y –(  מצא את שיעור ה 1א. )

 .BMא את שיפוע הישר (  מצ2)    

 .BM(  מצא את משוואת הישר 3)    

xyהיא   OMמשוואת הישר 
3
1=  (O – .) ראשית הצירים 

 .M(  מצא את שיעורי הנקודה 1ב. )

 (  מצא את משוואת המעגל.2)    

 )ראה ציור(. Kבנקודה  y –חותך את ציר ה  Bהמשיק למעגל בנקודה 

 .Kורי הנקודה ( מצא את שיע1ג. )

 .BMK( חשב את שטח המשולש 2)   

 : בה סופית תשו

142(  3)א          BMm=−2   (2א)                B)6,4(( 1)א +−= xy 

)6()2(20( 2)ב                M)2,6(( 1ב) 22 =−+− yx                          (ג )10=S      
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  : 4שאלה מספר 

1 הפונקציהנתונה  
9

)( ++=
x

xxf  . 

 ? xf)(מהו תחום ההגדרה של הפונקציה ( 1). א()

 .xf)(הפונקציה ( כתוב את משוואת האסימפטוטה האנכית של  2)       

 .ןוקבע את סוג .xf)(הקיצון של הפונקציה ת ומצא את שיעורי נקוד  (.ב)

 . העלייה והירידה של הפונקציה מיאת תחו מצא .  (ג)

 ? נמק xf)(שבסוף השאלה הוא גרף הפונקציה הנתונה   −V)ד(   איזה מבין הגרפים  

 עם גרף הפונקציה ? נמק.   y=9נקודות חיתוך יש לישר   )ה( כמה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     תשובה סופית:

x  0( 1)א     0(   2)א=x                   )ב(min)7,3(max)5,3( −−    

+(   עלייה   ג)  x3 3  -ו−− x      30ירידה  x 03  -ו − x 

 הגרף המתאים לפי נקודות הקיצון הוא גרף מספר )ד( 

 נקציה בשני נקודות  הנמצאות מעל נקודת המינימוםחותך את גרף הפו y=9)ה(  לפי הגרף הישר  

 

 :5שאלה מספר 

 

)(56פונקציה  ה נתונה 2 −+−= xxxf  , 

 החיתוך של נקודות  הן B –ו   A ות הנקוד

 .כמתואר בציור   .x -עם ציר הxf)( הפונקציה גרף 

 .B –ו   Aא.   מצא את שיעורי הנקודות  

 

 . xf)(של הפונקציה מקסימום היא נקודת ה Cהנקודה 

 .  Cמצא את שיעורי הנקודה     .ב

22היא  ACישר משוואת ה הראה כי    ג.  −= xy, 

 בציור: האפוראת השטח  חשבד.  

 .ACעל ידי הישר ,  xf)(גרף הפונקציה  המוגבל על ידי השטח      

 .x –ועל ידי הציר ה      

   :סופית תשובה

)0,1()0,5()א(   BA     )4,3(   )ב(C    )ד(      הוכחה   )ג( 
3
1

3
1 954 =+=TS 

 

 6שאלה מספר 

 

xxfהפונקציה נתונה  −= 5)(. 

 ברביע הראשון. xf)(הנמצאת על גרף הפונקציה    Aנקודה ן המ

 ,  ABOCהורידו אנכים לצירים כך שנוצר מלבן 

 .היא ראשית הצירים( O)הנקודה  כמתואר בציור

 .ABOCהיקף המלבן את  xבאמצעות הבע  ( 1א. )

 הוא מינימלי. ABOCשבעבורו היקף המלבן  Aשל הנקודה  x –מצא את שיעור ה  ( 2)    

 .ABOC( מצא את היקף המלבן 2שמצאת בתת סעיף א ) x –בעבור שיעור ה ב. 

  

   :סופית תשובה

22)5( ( 1)א xxp −+=     (2א ) 25.0=x           )5.9)ב=p 

 


