
 ערך וכתב יוסי דהן –.                     2018  חתשע"  קיץ במועד  35382מבחן בגרות 

 יוסי דהן" –פתרונות מלאים ניתן למצוא באתר "מתמטיקה באומץ 

 https://sites.google.com/site/matematikabomez/homeבכתובת :  

 

 .2018תשע"ח  קיץ במועד  35382מבחן בגרות 

 

  1מספר שאלה

 ספרים הכריזו על מבצע: בחנות

 הנחה על הספר הזול מבין השניים. 50%אם קונים שני ספרים מקבלים 

 שקלים. 72 –שקלים ו  108( אורית קנתה במבצע שני ספרים. שמחירם לפני המבצע היו )א

 ני הספרים.( חשב כמה שקלים שילמה עבור ש1)     

 שקיבלה אורית על שני הספרים יחד.( חשב באחוזים מה היית ההנחה הכוללת 2)     

 שקלים סך הכול. 165זאב קנה באותו המבצע שני ספרים ושילם עבורם  ))ב

 שקלים ממחירו של הספר הזול מביניהם. 39לפני המבצע מחיר הספר היקר מביניהם היה גדול ב       

 לפני המבצע של כל אחד משני הספרים שקנה זאב.חשב מה היה המחיר  (1)

 חשב באחוזים מה הייתה ההנחה הכוללת שקיבל זאב על שני הספרים יחד  (2)

 בתך השאר שתי ספרות אחרי הנקודה.בתשו

 תשובה סופית:

 20%(    2שקלים שילמה אורית עבור שני הספרים                            )א 144(  1)א

  20.28%( 2שקלים מחיר הספר היקר          )ב 123פר הזול שקלים מחיר הס 84(  1)ב
 

 .2שאלה מספר 

 

AEB  ( 090הוא משולש ישר זווית  =AEB ) 

  )ראה ציור( y –נמצא על ציר ה  Aהקדקוד 

5היא  AEמשוואת הצלע 
2
1  xy 

 .A( מצא שיעורי הקדקוד  )א

 .Oרים עובר דרך ראשית הצי BEנתון : המשך הצלע 

 .OBמצא את משוואת הישר )ב( 

 .E)ג( מצא את שיעורי הנקודה 

 .8הוא  Bשל הקדקוד  y –נתון: שיעור ה 

 הוא משולש שווה שוקיים. OAB)ד( הראה כי המשולש 

 .Cבנקודה  x –החותך את ציר ה  x –העבירו אנך לציר ה  Bמן הנקודה 

 .ABCO)ה( חשב את היקף המרובע 

 :תשובה סופית

xy)ב(          A)05((      )א 2          )4,2()ג(E            )5)ד ABAO dd       )22)הP 

 שאלה מספר 3.

 

 .Rורדיוסו   M)5,3(מעגל שמרכזו בנקודה  נתון 

  כמתואר בציור.  A)8,1(העבירו משיק למעגל בנקודה 

 .R(  חשב את רדיוס המעגל 1) א.

 עגל.( כתוב את משוואת המ2)    

 .AM( מצא את שיפוע הישר 1ב. )

 ( מצא את משוואת המשיק.2)     

 הוא קוטר המעגל  ABנתון: 

 .Bג. מצא את שעורי הנקודה 

  x –העבירו ישר המקביל לציר ה  Bדרך הנקודה     

 )הישר המקווקו בציור(    

 .Cהישר חותך את המשיק בנקודה     

 .ABCד. חשב את שטח המשולש 

 תשובה סופית:
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     : 4שאלה מספר 

 הפונקציה נתונה
x

xxf
8

5.0)( 2  .  

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

 , וקבע את סוגה. xf)(מצא את שיעורי נקודת הקיצון של הפונקציה   )ב(

  ? נמק     1xו יורדת בנקודה שבה  עולה א xf)(פונקציה האם ה)ג(  

)(לפניך ארבעה גרפים (  ד)     איזה מהם הוא הגרף של הפונקציה .)(xf  .נמק ? 

 
 תשובה סופית:

)6,2(min)ב(        0x)א(             )ג( 9m גרף מספר )ד(          הפונקציה יורדת  

 

  : 5שאלה מספר 

 

 מתוארים הגרפים של הפונקציות : יור שלפניךבצ

 142)(64)( 2  xxgxxxf.  

 B)6,4(שני הגרפים נחתכים בנקודה 

 .xf)(היא נקודת המינימום של הפונקציה  Aהנקודה 

 .Aמצא את שיעורי הנקודה    א.

 Aבנקודה   xf)(קציה  משיק לגרף הפונ   2yהישר    

 )הישר המקווקו בציור(    

  Cבנקודה  xg)(הישר המשיק חותך את גרף הפונקציה        

 )ראה ציור(     

 .Cב. מצא את שיעורי הנקודה 

 ג. חשב את השטח האפור בציור , השטח המוקבל על ידי 

 .    2yועל ידי הישר   xg)(   -ו    xf)(הגרפים של הפונקציות       

   : סופית  תשובה

)ג(       C)2,6()ב(          A)2,2()א(  
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 :6שאלה מספר 

 

 בציור שלפניך מתוארים שני גרפים שמשוואותיהם הן:

 xyxy 

 . נמצאת על גרף   Bוהנקודה    נמצאת על גרף Aהנקודה 

 .y –מקביל לציר ה  ABכך שהקטע 

 נמצאות בין נקודות החיתוך של הגרפים ,  B –ו  Aהנקודות 

 כמתואר בציור.   

 שבעבורו אורך הקטע  Aשל הנקודה  x –מצא את שיעור ה   א.

 הוא מקסימלי.      

 .ABב. חשב את האורך המקסימלי של הקטע 

max25.0:  א.   תשובה סופית  x      )25.0)בp       


