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 .7201  זתשע"  א קיץמועד  38235מבחן 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 

 אופניים רגילים ואופני שטח. בחנות אופניים נמכרים שני סוגי אופניים: 

 שקלים ממחירם של האופניים הרגילים. 300 –רם של אופני השטח גבוה ב מחי

 אופניים הרגיליםהואילו ,  12% –בעקבות שינויים במחירים , התייקרו אופני השטח ב 

 .18% –ב   הוזלו 

הסכום שנוסף למחירם של אופני השטח )בשקלים ( שווה לסכום שהופחת מן המחיר של אופניים 

 .הרגילים ) בשקלים(

 את מחיר האופניים הרגילים לפני ההוזלה.מצא  א.

  ב. לאחר השינויים במחירים , בכמה שקלים אופני השטח יקרים יותר מן האופנים הרגילים ?

  :סופית תשובה

 ₪ 900מחיר אופני שטח ₪  600מחיר האופניים רגילים  )א(

 שקלים מן האופנים הרגילים 516  -אופני השטח יקרים יותר ב  )ב(

 

 :   2שאלה מספר 

 .כמתואר בציור,  x –מונחת על ציר ה  BCהצלע  ,ABC במשולש 

 .  BC = 10     נתון :

)6,12(    נמצא בנקודה   Aהקדקוד   

3    היא   AB  משוואת הצלע 
4

3
 xy 

 .Bשעורי הקדקוד מצא את  ( 1) א.

 .Cשעורי הקדקוד מצא את  ( 2)    

BD  הוא תיכון במשולשABC. 

 .BDמצא את משוואת    ב.  

 .AC –מאונך ל  BD -הראה ש     ג.

 .ABCמצא את שטח המשולש     ד. 

 ? נמק.   BCDמשטח המשולש  ABCה.     פי כמה גדול שטח המשולש 

 : ה סופיתתשוב

(   ב)        C)0,14( (2)א         B)0,4((   1)א
3

4

3

1
 xyBD

    הוכחה( ג)          

 2פי   BCDגדול משטח המשולש  ABCשטח המשולש )ה(   30ABCS    ( ד)

 

 3שאלה מספר 

 M)5,4(נתון מעגל שמרכזו בנקודה 

D  היא נקודה משותפת למעגל ולציר ה– x 

 )ראה ציור(. x –מאונך לציר ה  MD –כך ש 

 רדיוס  המעגל. ,  MDאורך  מצא את    (1א  )

 רשום את משוואת המעגל    (2)    

 הן נקודות החיתוך של המעגל  B –ו   Aהנקודות 

 , כמתואר בציור. y –עם ציר ה 

 .B –ו  Aמצא את שיעורי הנקודות   ב.   

BC . הוא קוטר במעגל 

 .Cמצא את שיעורי הנקודה    ג.   

 .CMDמצא את היקף המשולש   ד.   

 : תשובה סופית

)4()5(25( 1)א  5R( 1)א 22  yx   2,0()8,0(   ()ב( AB      (ג ))8.8(C   (ד )94.18P 
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  : 4שאלה מספר 

  נתונה פונקציה
x

xxf
16

4)( .  

 .xf)(תחום ההגדרה של הפונקציה רשום את    . א

 .וקבע את סוגן xf)(  של הפונקציההקיצון ת ונקוד שיעורי מצא את     .ב

 .  xf)(תחומי העלייה והירידה של הפונקציה  את  רשוםג.     

 .xf)(  של הפונקציה סרטט סקיצה של גרף  ד    

 ? x –יש נקודות חיתוך עם ציר ה האם לגרף הפונקציה      .ה

 מצא אותן , אם לא נמק. –אם כן         

 :   סופית  תשובות

)12,4(max )ב(    0x)א(        min)4,4(    

יה   יעלתחום )ג(    x44או ו x 40ירידה  תחום  x, 04או   ו  x  

 x -שורש שלילי לכן אין חיתוך עם ציר הצה          )ה(  סקי (ד)

 :5שאלה מספר 

)(3הפונקציה   בציור שלפניך מתואר גרף 2  xxf  , 

 העבירו משיק לגרף הפונקציה.1xשבה   Aנקודה ב

 שיפוע המשיקמצא את ( 1)  א.

 ( מצא את משוואת המשיק.2)     

 ,ונקודת החיתוך   B א את שיעורי הנקודהב.   מצ

 .x –של המשיק עם ציר ה       

 ברביע הראשון.xf)( נמצאת על גרף הפונקציה   Cהנקודה 

 .12הוא  Cשל הנקודה  y –שיעור ה 

 .Cשל הנקודה  x –מצא את שיעור ה   ג.  

  x –הורידו אנך לציר ה  Cמהנקודה     ד.

 בציור: אפוראת השטח החשב       

 ,xf)(גרף הפונקציה השטח המוגבל על ידי      

 והאנך. x –המשיק , ציר ה       

   :סופית תשובה

22(  2)א    2m(  1)א  xy            )0,1()ב(B            )12,3()ג(C    
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 6שאלה מספר 

  ABCD  מלבן לפניך 

 x2הוא  BC, ואורך הצלע xהוא  ABאורך הצלע 

 .BC –ל  ABשעבורו ההפרש בין    xא(  מצא את ) 

       (BC - AB) .הוא מקסימלי 

 שמצאת בסעיף א ,  x -ה ערך עבור   )ב(

 .ACחשב את אורך האלכסון         

 : סופית תשובה

           5AC)ב(                max1X)א( 

 
 
 
 


