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 0820 ח"סתש  חצב ברקמועד   35003  מבחן בגרות

 

  -)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 

 שני סוחרים קנו טלוויזיות . 

 שקל. 3000וויזיות הוא מחיר כל אחד מהטל

   על כל הקנייה.  20%וסוחר ב' קיבל הנחה של  על כל הקנייה,  10%סוחר א' קיבל הנחה של  

  טלוויזיות יותר משקנה סוחר א', ושניהם שילמו אותו סכום עבור הקנייה שלהם. 2סוחר ב' קנה 

 כמה טלוויזיות קנה כל סוחר ?

  :סופית תשובה

 טלוויזיות. 18סוחר ב' קנה   ות ,טלוויזי 16סוחר א' קנה 

 

 

 .2שאלה מספר 

 ABC   (090ABC∢ )  וית ובמשולש ישר ז

מונח על הישר    ACהיתר 
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 xy 

. מונח על הישר BCוהניצב 
7

8
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1
 xy 

 ) ראה ציור (  x –מונח על ציר ה Bקדקוד 

 Bהקדקוד  מצא את  שיעורי  (1)   א.

 .BAמצא את משוואת הישר שעליו מונח הניצב   (2)      

  ACהישר שעליו מונח היתר     ב.

 Dבנקודה   x –חותך את ציר ה       

 .          BDמצא את אורך הקטע   (1)    

 ADB   מצא את שטח המשולש  (2)    

 

     :סופית  תשובה

567( 2)א   B)0,8((  1)א  xyBA        3( 1)ב
18BD         (  2)ב

6
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 .3שאלה מספר 

)()1)(4(נתונה הפונקציה      2xaxxf   ,a) הוא פרמטר) 

 ,  x –המקביל לציר ה , ישר   א.

 .a  מצא את ערך הפרמטר 1xמשיק לגרף הפונקציה בנקודה שבה       

)()1)(4(הצב בפונקציה הנתונה     ב. 2xaxxf       2את הערך שלa : ומצא 

 .x –עם ציר ה    f(x)את נקודות החיתוך של גרף הפונקציה   (1)  

 .y –עם ציר ה    f(x)את נקודות החיתוך של גרף הפונקציה   (2)

 נקודת הקיצון של הפונקציה , וקבע את סוגן .את השיעורים של   (3)

 רטט סקיצה של גרף הפונקציה.ס  ג.

 : סופית תשובה
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 .4שאלה מספר 
 

)(1נתונה הפונקציה      3  xxf  

 7yונתון הישר 

 מצא את נקודת החיתוך של גרף הפונקציה     א.

 .            x –עם ציר ה (1)       

  7yעם הישר  (2)       

 ,  f(xגבל על ידי גרף הפונקציה )מצא את השטח המו    ב.

 על ידי הצירים  ו ,7yעל ידי הישר        

 קו בציור (ו)השטח המקו      

 : סופית תשובה

)7,2(( 2)א    )0,1(( 1)א          )ב(
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 .5שאלה מספר 

 

122ולה   נתונה הפרב  xy   . 

 חותך את הפרבולה  x -ישר המקביל לציר ה

 )ראה ציור(.    B -הנקודה  y –ואת ציר ה  Aבנקודות  

 . O   -נסמן  את  ראשית הצירים  ב

  , ABמה צריך להיות אורך הקטע   א.

 יהיה מקסימלי?  AOBכדי ששטח המשולש   

 ?  AOB מהו השטח המקסימלי של משולש  ב.

 : סופית תשובה

 max8S)ב(        max2AB)א(    

 

 

 

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

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

)1,3(   ה בנקודה שבהשיפוע גרף הפונקצי   9  הוא.  

 .        aפרמטר ערך מצא את    . א

    f( 4מצא את )    .  ב

    :סופית תשובה

)(1032    )ב(            4A)א(    2  xxxf         10)4( f               

 


