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 .3201  גתשע"  א קיץ מועד 03835מבחן בגרות 

 

 נקודות ( 25 -)לכל שאלה  1-6ענה על ארבע מהשאלות 

 שים לב ! אם תענה על יותר מארבע שאלות , ייבדקו רק ארבע התשובות הראשונות שבמחברתך.

 

 1שאלה מספר 

 שקל. 3600ול טבעות ושילם עבורן בסך הכ xסוחר קנה 

 טבעות מכר הסוחר במחיר שווה לכל טבעת.טבעות אבדו, את יתר ה 5

 ממחיר הקנייה של כל אחת מהטבעות.  50% –שהיה גבוה ב 

 שקל. 1200הרווח של הסוחר בעסקה זו היה 

 חשב כמה טבעות קנה הסוחר.

 תשובה סופית:

          שקל לטבעת 80קנה הסוחר במחיר של   טבעות 45

 

 

 

 

 2שאלה מספר 

נתונים שני ישרים : 
102.

102.





xy

xy
 

 

 . Aבנקודה    y -חותך את ציר ה  ישר  

 . Cבנקודה    y -חותך את ציר ה   ישר 

 ,   העבירו אנך לישר Aדרך הנקודה 

 )ראה ציור(. Bבנקודה   החותך את הישר  

 .B)א( מצא את השיעורים של הנקודה 

 . Mבנקודה  x –חותך את ציר ה )ב( ישר 

 .    ABCMמצא את שטח הטרפז       
 תשובה סופית:

    130ABcmS( ב)   -ו  B)6,8()א( 

 

 

 

 

 3שאלה מספר 

)4()3(25 נתון מעגל שמשוואתו היא : 22  yx 

ABות המעגל חותך את הצירים בנקוד  O -ו,

 תואר בציור.כמ

 .AB)א( מצא את משוואת הישר 

 ,ABנמצא על הישר  M)ב( הראה כי מרכז המעגל

 .Cאת שיעורי הנקודה  הוא קוטר במעגל )ראה ציור( מצא OC)ג( 

 AMCבמשולש   AC)ד( מצא את משוואת התיכון לצלע  

 :   ה סופיתתשוב

6)א(     
4

3
 xyAB

                                   4x  )ד( C)6,8( ( ג)  33  הוכחה   (ב)     
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 :4שאלה מספר  

xxxfנתונה הפונקציה    3)( 3  .)ראה ציור( 

 קיצון ת הונקוד השיעורים של  מצא את   . (א)

 .על פי הציור של הפונקציה , וקבע את סוגן          

 המקסימום שלה,העבירו משיק אחד לגרף הפונקציה דרך נקודת 

 והעבירו משיק אחר לגרף הפונקציה דרך נקודת המינימום שלה, 

 כמתואר בציור.

 על ידי גרף הפונקציה , )ב( מצא את השטח המוגבל 

 על ידי המשיק בנקודת המקסימום,      

  )השטח המקווקו בציור(  y -על ידי המשיק בנקודת המינימום ועל ידי ציר ה     

 תשובה סופית:

)min)2,1   (א)     max)2,1(   (ב) 
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 5שאלה מספר 

  נתונה הפונקציה 
x

xxf
1

2

1
2)(  

 )א(.    מצא את השיעורים של  נקודות הקיצון 

 של הפונקציה , וקבע את סוגן על פי הציור.         

 לגרף הפונקציה בנקודה שבה משיקישר ההעבירו )ב(   
2

1
x   

   1x משיק לגרף הפונקציה בנקודה שבהישר העבירו ו        

 מצא את השיעורים של נקודת המפגש בין שני המשיקים        

 תשובה סופית:   

,2(min)א(  
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 .6שאלה מספר 

42 המקיימים   y –ו  x  החיוביים  מבין כל המספרים  yx   , 

yxמצא את שני המספרים שעבורם הסכום     .הוא מינימלי 

 פית: תשובה סו 
12  yx         


