
 ערך וכתב יוסי דהן –.                     2015  החורף תשע"מועד  35803מבחן בגרות 

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

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

 

 .5201  החורף תשע"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 

 מנגו.מהמחיר של בקבוק מיץ  20% –מסויימת המחיר של בקבוק מיץ תפוזים קטן ב בחנות 

 דני קנה בחנות זו בקבוקי מיץ משני הסוגים.

 ממספר בקבוקי מיץ המנגו שקנה. 3 –מספר בקבוקי מיץ התפוזים שקנה גדול ב 

 שקלים סך הכול. 135הוא שילם עבור בקבוקי מיץ המנגו 

 שקלים סך הכול. 129.6ועבור בקבוקי מיץ התפוזים שילם 

 מצא את המחיר של בקבוק מיץ מנגו.א.  

 מצא בכמה שקלים המחיר של בקבוק מיץ מנגו גדול יותר מן המחיר של בקבוק מיץ תפוזים. ב. 

 :   ה סופיתתשוב

  שקלים 9מחיר בקבוק מנגו )א(   

  מן המחיר של בקבוק מיץ תפוזים שקלים 1.8 –ב מחיר של בקבוק מיץ מנגו גדול (   ב)

 

 

 :    2שאלה מספר 

 )ראה ציור( Mנקודה נפגשים ב ABCDמעוין ב האלכסונים 

)1,2()5,6(   :נתון AC   

 .Mמצא את שיעורי הנקודה   )א(. 

 .BDמצא את משוואת האלכסון     .(ב)

 ,x -ציר  המקבילה ל AB כי הצלע נתון      .(ג)

 .  Bשל הקדקוד  y –( מהו שיעור ה 1)   

 .Bשל הקדקוד  x –( מצא את שיעור ה 2)   

 .ABCהמשולש  ( מצא את שטח3)   

 .ABCD( מצא את שטח המעוין 4)   

 :   ה סופיתתשוב

72  )ב(        M)3,2(     )א(  xyBD
     

(  3ג)      B)5,1((   21)ג

     

10ABCS(4ג  )20ABCDS 

 

 3שאלה מספר 
 

    מקיים :ה מעגלנתון    222
)2(4 Ryx  

 היא מרכז המעגל. Mהנקודה 

)6,2(הנקודה  B. .)נמצאת על המעגל )ראה ציור 

 ורשום את משוואת המעגל. 2Rאת  מצא)א(.      

 .BM)ב(      מצא את משוואת הישר 

 .Aמעגל בנקודה נוספת חותך את ה BMהישר 

 .Aהשיעורים של הנקודה מצא את  .(ג)

 .y -העבירו ישר המקביל לציר ה  Aדרך הנקודה 

 )ראה ציור( Dהישר חותך את המעגל בנקודה נוספת 

 .Dם של הנקודה שיעוריה. מצא את (1)

 .AD(  מצא את אורך המיתר 2)

 : תשובה סופית

)4()2(20)א(    22  yx   )102)ב  xy   )2.6( )ג(A     

)6,6(    ( 1)ד  D        8(     2)דADd            
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 4שאלה מספר 

 

נתונה הפונקציה  
x

xxf
4

)(  .)ראה ציור( 

 ? מהו תחום ההגדרה של הפונקציה( 1)א. 

 ( מהי האסימפטוטה האנכית של הפונקציה ? 2)    

 וקבע את סוגן על פי הגרף xf)(השיעורים של נקודות הקיצון  של הפונקציה ב. מצא את 

 .1x  שבה  Aהעבירו משיק לגרף הפונקציה בנקודה ג. 

 שיפוע המשיק.. מצא את ( 1)     

 ת משוואת המשיק.(   מצא א2)     

  :תשובה סופית

)4,2(max)4,2(min)ב(       0x   (2)א          0x(   1)א           

83 (2ג)       3m ( 1)ג  xy 

 

 

 5שאלה מספר 

2  פרבולה ונה הנת
2

1
)( 2  xxf  , 

5.2שמשוואתו ישר  xy 

 )ראה ציור( Pפרבולה בנקודה משיק ל

 .Pהשיעורים של נקודה א. מצא את 

 .Bבנקודה  x –הפרבולה חותכת את החלק החיובי של ציר ה 

 .Cבנקודה  x –המשיק חותך את ציר ה 

 

 Bהשיעורים של הנקודה ב. מצא את 

 .Cואת השיעורים של נקודה    

 

 .Aבנקודה  x –. האנך חותך את ציר ה  x –העבירו אנך לציר ה  Pדרך נקודה . ג

  x –הפרבולה , על ידי האנך ועל ידי ציר ה את השטח המוגבל על ידי ( מצא 1)   

 )השטח המקווקו בציור(.         

  x –( מצא את השטח המוגבל על ידי הפרבולה , על ידי המשיק ועל ידי ציר ה 2)   

 )השטח המנוקד בציור(.         

   :סופית תשובה

( 1)ג        0,2(B(   C)0,5.2()ב(     P)5.1,1()א(  
6

5
1 S    ( 2)ג

24

7
2 S 

 

 :  6שאלה מספר 

 

xyנתונה הפונקציה   

 A)0,5.3(נתונה הנקודה ו 

  xf)(על גרף הפונקציה  נמצאת M נקודה 

),(    Mנסמן את השיעורים של הנקודה  xx ראה ציור() 

 ( 2AMאת )כלומר    MA את ריבוע המרחק  xבאמצעות הבע  (א)

 יהיה מינימלי ?   MA האורך של הקטע כדי שריבוע  xמה צריך להיות מצא  (ב)

 : סופית שובהת

25.1262)א(    xxp     )ב( min3x           

 
 


