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 .6201  ותשע" קיץ במועד  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 

 עפרונות ועטים סך הכול. 20דני רצה לקנות 

 ממחיר עיפרון. 20% –מחיר כל עט גבוה ב שקלים , ו 10מחיר כל עיפרון הוא 

 שקלים. 214המחיר הכולל של העפרונות והעטים הוא 

 א. כמה עטים וכמה עפרונות רצה דני לקנות ?

 שקלים. 200ב. כאשר דני עמד לשלם, התברר לו כי יש לו רק  

 על העפרונות .  9%המוכרת הציעה לדני הנחה של     

 שברשותו ,השקלים  200לדני האם לאחר הנחה זו יספיקו     

 והוא יוכל לקנות את כל העפרונות והעטים שרצה לקנות ?    

 :   ה סופיתתשוב

 שקלים 202.3שקלים הוא צריך  200דני לא יוכל לקנות ב .  )ב(     עטים 7, עפרונות 13)א(   

 

 

 :   2שאלה מספר 

 הן קדקודים   B)3,2( -ו  A)5,6(הנקודות  

 ABC     (AB=AC.)של משולש שווה שוקיים 

AE   הוא הגובה לבסיס BC )ראה ציור( 

1 היא     AEמשוואת  xy   

 .BCמשוואת הצלע מצא את   )א(.  

 .Eמצא את השיעורים של הנקודה ( 1)   )ב(.

 .Cמצא את השיעורים של הקדקוד ( 2)        

 D)7,10(תונה הנקודה נ  )ג(.

 BC -מאונך ל   DC( הראה כי 1)        

   .AECDחשב את שטח הטרפז ( 2)        

 :   ה סופיתתשוב

51  )א(  xyBC
 
 

  :   (1)ב   
 

)2,3(E   (   2ב)  
 

)1,4(C 

   (  1)ג
 

1BCm 1DCm (  2ג)             הישרים מאונכים הופכי נגדי

     

9S 

 

 3שאלה מספר 

 O)7,6(נתון מעגל שמרכזו 

 )ראה ציור( .מעגל ה  נמצאת על A)11,9(הנקודה 

  חשב את האורך של רדיוס המעגל.  ( 1))א(.  

 משוואת המעגל .את  (   רשום2)        

 ) ראה ציור(  Bחותך את המעגל בנקודה נוספת,  9xישר   ה)ב(      

 .Bנקודה מצא את שיעורי ה           

 קוטר במעגל מצא את משוואתו.העבירו  Bדרך הנקודה  .   (ג) 

 .AOB)ד(  חשב את שטח המשולש   

 : תשובה סופית

       (2)א      5R    (1)א 
 

25)74()6( 22  yx 

15   ( ג)        B)3,9()ב(  
3
4  xy    (ד     )12S            
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 4שאלה מספר 

)(32הפונקציה     בסרטוט שלפניך מתואר גרף   xxf  , 

 מהו תחום ההגדרה של הפונקציה ?)א(  

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

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

 .1שלה הוא  x –העבירו משיק לגרף הפונקציה בנקודה ששיעור ה (  ד)

 מצא את משוואת המשיק.      

 חותך את גרף הפונקציה ?  נמק y=  2הישר  האם(  ה)

 

 : תשובה סופית

 לפונקציה אין נקודות קיצון פנימיות.(  ג)            )3,0()ב(                         0x)א(   

41(    ד)   xy               (ה    ) 2הישר  =y את גרף הפונקציה לא חותך             

 

 5שאלה מספר 

622    הפרבולה  xxy   

 )ראה ציור(   Aבנקודה  y –חותכת את ציר ה 

   Aהא. מצא את השיעורים של הנקוד

 . - 1העבירו ישר ששיפועו  Aב. דרך הנקודה 

 .ישר(  מצא את משוואת ה1)    

 .Bנקודה ב x –הישר חותך את ציר ה (  2)    

 .Bמצא את השיעורים של הנקודה            

 .Cג. המינימום של הפרבולה הוא בנקודה 

 .Cמצא את השיעורים של הנקודה    

  x –העבירו אנך לציר ה  C ד. דרך הנקודה 

 .x –חשב את השטח המוגבל על ידי הפרבולה , על ידי האנך , על ידי ציר ה     

 המקווקו בציור( )השטח  ABועל ידי הישר     

 

   :סופית תשובה

61(  1)ב A)6,0()א(    xy   (2ב ))0,6(B   )ג(   min)5,1(   )ד( 
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 :  6שאלה מספר 

 

 ורכבת משני ריבועים המונחים זה על זהצורה המנתונה 

 יכולים להיות שונים בגודלם או שווים בגודלם(.)הריבועים 

 ס"מ ) ראה ציור ( 5גובה הצורה הוא 

  ,הריבוע התחתון של צלע אורך האת   x -סמן ב)א(   

  אורך הצלע של הריבוע העליון. את xוהבע באמצעות        

 יהיה מינימלי ? הצורה כדי ששטח  xמה צריך להיות מצא )ב( 

 ינימלי של הצורה.חשב את השטח המ  )ג( 

 : סופית תשובה

     5.12S(  ג)       min5.2x  )ב(    x5)א(   

 

 

 

 

 

 
 


