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 .3105ח "תשע חצב ברקמועד  38353מבחן בגרות 

 

  1מספר שאלה

 .סוחר הזמין בקבוקי יין

 .שקלים לבקבוק xבקבוקים ושילם  30בהזמנה הראשונה הזמין הסוחר 

 בקבוקים 20 –בהזמנה השנייה הגדיל הסוחר את כמות בקבוקי היין ב 

 .לכל בקבוק 30%וקיבל הנחה של 

 .שקלים מן הסכום ששילם בהזמנה הראשונה 300 –יה גבוה ב הסכום ששילם בהזמנה השנייה ה

 .בקבוקי היין בהזמנה הראשונה 30את התשלום עבור  xהבע באמצעות ( 2)א

 .את המחיר של בקבוק יין אחד בהזמנה השנייה לאחר ההנחה xהבע באמצעות ( 3)   

 .מצא את מחיר בקבוק יין אחד בהזמנה הראשונה. ב

 בקבוקים ושילם עבורם סך הכול את אותו הסכום ששילם עבור  00מין הסוחר בהזמנה השלישית הז. ג

 .כל בקבוקי היין בהזמנה הראשונה    

 ?מה היה המחיר של בקבוק אחד בהזמנה השלישית     

 :תשובה סופית

 .שקלים 33( ג).            שקלים 30(  ב)         x8.0(    3א) x20(  2א)

 

 

 .3שאלה מספר 

 ABCשל המשולש  ABבציור שלפניך הצלע 

144  מונחת על הישר   xy 

B  היא נקודת החיתוך של הישרAB  עם ציר ה– y. 

 .0הוא  Aשל הנקודה  x –שיעור ה 

 .B –ו  Aמצא את שיעורי הנקודות (    א)

  .21הוא   BCע כך שאורך הצל y –נמצא על ציר ה  Cהקדקוד 

 (כמתואר בציור)

 .Cמצא את שיעורי הנקודה (  ב)

 .הוא משולש ישר זווית ABCהראה שהמשולש ( ג)

 .ABCחשב את שטח המשולש ( ד)

 (. Cהתיכון יוצא מנקודה ) ABמצא את משוואת התיכון לצלע ( ה)

 :תשובה סופית

(א)

  

)14,0()2,4( BA(ב   ))3,0(C      (ג )090 משולש ישר זוויתA          

(ד)

 

34ABCS   (ה)

 

 44  xyCM

 

 

 3שאלה מספר 

8הישר   
2

1
 xy   חותך את ציר ה– x   בנקודהA. 

 (.ראה ציור) Bבנקודה  y –ואת ציר ה 

 .Mהוא קוטר של מעגל שמרכזו  ABהקטע 

 . B -ו Aמצא את שיעורי הנקודות  .א

 .מצא את השיעורים של מרכז המעגל( 2. )ב

 .מצא את משוואת המעגל( 3)    

 .Bמצא את משוואת הישר המשיק למעגל בנקודה ( 2.   )ג

 (.הישר המקווקו בציור)           

 .Dבנקודה  x –הישר המשיק חותך את ציר ה (  3)     

 (.ראשית הצירים –ם )  OMDמצא את שטח המשולש             

 תשובה סופית

)0,16()8,0((  א) BA    (2ב  ))4,8(M  (3ב   )80)8()4( 22  yx         

82(      2ג)  xy          (3ג   )8S         
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  : 4ר שאלה מספ

    

)(64  הפונקציהבציור שלפניך מוצג גרף   xxf.  

 ?מהו תחום ההגדרה של הפונקציה  .  (א)

 .y –חיתוך של גרף הפונקציה עם ציר ה מצא את שיעורי נקודת ה   (ב)

 .גזור את הפונקציה והראה כי לפונקציה אין נקודות קיצון פנימיות(    ג)

 נמק? חותך את גרף הפונקציה   4yהאם הישר  (    ד)

 
 

 :תשובה סופית

40(  ג)      )6,0((   ב)     0x(    א)     לפונקציה אין נקודות קיצון פנימיות. 

 .לכן הוא לא חותך את גרף הפונקציה  )6,0(נמצא מתחת לנקודה  4y(    ד) 

 

 

 

  : 8שאלה מספר 

 

22הפרבולה     xxy.  

 .Cבנקודה  y –חותכת את ציר ה 

    B –ו  Aבנקודות  x –וחותכת את ציר ה 

 .כמתואר בציור

 .C –ו ,  A  ,Bמצא את השיעורים של הנקודות   .א

 ידי הפרבולה חשב את השטח המוגבל על.   ב

 (השטח האפור) x –ועל ידי ציר ה  ACועל ידי הישר       

 

   : סופית  תשובה

)0,2()0,1()2,0((  א) CBA        (ב )   
6

1
32

6

1
1 TS  

 

 

 .6שאלה מספר 

 

   ABCבציור שלפניך משולש 

AD  הוא גובה לצלעBC . 

 .ר"סמ 28הוא  ABCנתון כי שטח המשולש 

 .ADאת אורך   x – נסמן  ב

  

 . BCאת אורך הצלע   xהבע  באמצעות ( 2. )א

  AD+BCאת סכום הקטעים  xהבע באמצעות ( 3)    

 ?הוא מינימלי   AD+BCהסכום   xעבור איזה ערך של .  ב

 

 : סופית תשובה

  ( 0א)
x

BC
36

           (3א  )x
x

P 
      min6x(   ב)       36

 
 
 
 

 


