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  -)לכל שאלה  1-5ענה על שלוש  מהשאלות 
3

1
 נקודות (33

 שים לב ! אם תענה על יותר משלוש שאלות , ייבדקו רק שלוש  התשובות הראשונות שבמחברתך.

 

 1שאלה מספר 

 ABCוית ושווה שוקיים ובמשולש ישר ז

 .ACנמצאת על היתר    Fהנקודה 

 .BCנמצאת על הניצב  Eוהנקודה 

 )ראה ציור(.FEמאונך ל  CE –כך ש 

 .ABEFמשטח הריבוע  80%הוא  FECשטח המשולש 

 .x  =EC  = EFנסמן  BC = BAס"מ =  6נתון 

 .x. מצא את א

 .CFEמצא את היקף המשולש  ב.

 : תשובה סופית

 65.13CEFPס"מ                        )ב(   4)א(   

 

 .2שאלה מספר 

 

)7,1(הוא  ABCDאחד מקודקודי המקבילית  B 

מונחת על הישר. CDהצלע 
 

xy  

מונח על הישר   ACהאלכסון 
7
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1
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 .C. מצא את שיעורי הקדקוד א

 .ABמצא את משוואת הישר שעליו מונחת הצלע  (1 ב.

 .Aמצא את שיעורי הקדקוד ( 2    

 ,  CDהורידו אנך לצלע  A. מקדקוד ג

 ) ראה ציור ( Eהחותך אותה בנקודה      

 .Eמצא את שיעורי הנקודה     

 

   : סופית תשובה

)3,3()א(  C  6( 1)ב xyAB        2,4(( 2)ב( A         )1,1()ג(E         

 

 .3שאלה מספר 

12נתון הגרף של הפונקציה       aaxxy  a הוא פרמטר 

 ) ראה ציור ( 5xמעבירים משיק שבה  

 .4שיפוע המשיק הוא 

 .aחשב את ערך הפרמטר    א.

 ת בסעיף א:שחישב aהצב את הערך של      

 את משוואת המשיק. מצא   ב.

 , f(xאת השטח המוגבל על ידי גרף הפונקציה ) מצא  ג.

 2xועל ידי הישר  y –על ידי המשיק , על ידי ציר ה  

 קו בציור (ו) השטח המקו 

  תשובה סופית:

324)ב(    6a)א(    xyג(          משיק(
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 .4שאלה מספר 

נתונה הפונקציה   
xx

y



4

22
 

 .מצא את  תחום ההגדרה של הפונקציה   א.

 .y–של הפונקציה המקבילות לציר ה   ותטמצא את האסימפטו   ב.

 מצא את השיעורים של נקודת הקיצון של הפונקציה , וקבע את סוגה.   ג.

 .xולא עם ציר ה  y –הראה כי לפונקציה אין נקודת חיתוך לא עם ציר ה   .ד

 : סופית תשובה

04)א(    xx  )04)ב  xx           )ג(min)2,2(       )8=0הוכחה   )ד 

 

 

 .5שאלה מספר 
 

502המקיימים     y –ו  xמבין כל שני מספרים   yx 

  את שני המספרים שסכום ריבועיהם מינימלימצא       )א(

 סכום ריבועיהם מינימלי. ומה  (    ב)

 

   :סופית תשובה

10y20x)א(       (ב    )  min500p 

 

 

 

 

 

 סגולה (  :             מיועדת רק לתלמידים שאושר להם מבחן מותאם ) מדבקה 6שאלה 
 

')(4היא    f( xהנגזרת של הפונקציה  )   axxf     a  הוא פרמטר 

32היא ,   1xלפונקציה בנקודה שבה , המשיק משוואת הישר   xy  

 .aמצא את הפרמטר   א.

    f( xמצא את הפונקציה   )    ב.

 

 

    :סופית תשובה

242)ב(    2A)א(     xxy         

 


