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 2022 ,"בתשפ ,קיץ  :מועד הבחינה

 035382 :השאלון  מספר                                                                    
 יחידות לימוד 3דפי נוסחאות ל־ :נספח

  
 

 מתמטיקה
 לישיששאלון  –יחידות לימוד  3

 
 הוראות לנבחן

 
 חציו שעתייםתוספת זמן לכלל הנבחנים =  %25+  תייםשע:  משך הבחינה .א
 

 .נקודות 28 –שאלות. לכל שאלה  שש: בשאלון זה ומפתח הערכהמבנה השאלון  .ב
 .100מותר לך לענות על מספר שאלות כרצונך, אך סך הנקודות שתוכל לצבור לא יעלה על 

 
 :                חומר עזר מותר בשימוש .ג

 
 אין להשתמש באפשרויות התכנות במחשבון שיש בו אפשרות תכנות. מחשבון לא גרפי. )1(

 .שימוש במחשבון גרפי או באפשרויות התכנות במחשבון עלול לגרום לפסילת הבחינה              
 דפי נוסחאות (מצורפים). )2(

 
 :הוראות מיוחדות .ד

 
 אל תעתיק את השאלה; סמן את מספרה בלבד. )1(
כאשר החישובים  גםהתחל כל שאלה בעמוד חדש. רשום במחברת את שלבי הפתרון,  )2(

פעולותיך, כולל חישובים, בפירוט ובצורה ברורה  כלמתבצעים בעזרת מחשבון. הסבר את 
 ומסודרת. חוסר פירוט עלול לגרום לפגיעה בציון או לפסילת הבחינה.

 
 

 . רשום "טיוטה" בראש כל עמוד המשמש טיוטה. במחברת הבחינה בלבדכתוב 
 ה עלולה לגרום לפסילת הבחינה.כתיבת טיוטה בדפים שאינם מחברת הבחינ

 
 
 

ההנחיות בשאלון זה מנוסחות בלשון זכר ומכוונות לנבחנות 
 ולנבחנים כאחד.

 
 בהצלחה!

 
 /המשך מעבר לדף/
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  1מבחן 
 

 השאלות
 נקודות. 30-בשאלון זה שש שאלות. תשובה מלאה על שאלה מזכה ב
אך סך הנקודות שתוכל לצבור לא  כרצונך,מותר לך לענות, באופן מלא או חלקי, על מספר שאלות 

 .100יעלה על 
 

 פעולותיך, כולל חישובים, בפירוט ובצורה ברורה. כלהסבר את שים לב: 
 חוסר פירוט עלול לגרום לפגיעה בציון או לפסילת הבחינה.                

 
 אלגברה

 
. בחנות המפעל התחילו  ₪ 25גרם שמחירה  500גלידה משובחת נמכרת באריזה קטנה של  .1

 .₪ 54גרם שמחירה  1,200למכור את הגלידה גם באריזת "גרנדה" של 
 גרם גלידה באריזה הקטנה ומה המחיר באריזה "גרנדה"? 100מהו מחיר של  .א
 גרם גלידה בקניית אריזת "גרנדה"? 100מה כסף תחסוך לכל כ .ב
 מה אחוז ההנחה בקניית האריזה החסכונית? .ג
ק"ג עבור מסעדות ובתי קפה. עבור  5חנות המפעל התחילה לשווק את אריזת "ג'מבו" של  .ד

 לעומת המחיר של האריזה הקטנה. 25%אריזת "ג'מבו" ניתנת הנחה של 
       מהו המחיר של אריזת "גמבו"?

 
 

)הוא דלתון  ABCDהמרובע  .2 )AB AD ,CB CD= =. 

yהיא:  ACמשוואת הישר עליו מונח האלכסון הראשי  2x 10= − +. 

)הם  Dשיעורי הנקודה  )D 1, 4.5−. 

 .BDמצא את משוואת האלכסון  .א
 מצא את שיעורי נקודת מפגש האלכסונים של הדלתון. .ב
 .Bמצא את שיעורי הנקודה  .ג
 .AD. מצא את אורך הצלע 1הוא  Aשל הנקודה  x-שיעור ה .ד
 .C. מצא את שיעורי הנקודה x-מקבילה לציר ה DCהצלע  .ה
 חשב את היקף הדלתון. .ו

 
 

 

2נתון המעגל  .3 2(x 3) (y 5) 20+ + − = . 
yהישר  x 6=  B-ו Aחותך את המעגל בנקודות  +

 נמצאת ברביע הראשון). A(הנקודה 
 .B-ו Aמצא את שיעורי הנקודות  .א
 חותך את המעגל Aקוטר היוצא מנקודה  .ב

 . מצא את שיעוריה.Cבנקודה נוספת 
 מעבירים ישר C-ו Aבכל אחת מן הנקודות  .ג

 .y-וישר מקביל לציר ה x-מקבילי לציר ה
 מצא את משוואות הישרים. )1(
 חשב את השטח ואת ההיקף של המלבן שיוצרים הישרים  )2(

 ).1(שמצאת בסעיף 
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 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי
 

yנתונה הפונקציה   .4 8 x x= −. 
 א. מצא את תחום ההגדרה של הפונקציה.

 , Aב. ישר המשיק לגרף הפונקציה בנקודה 
 , Bבנקודה y -חותך את ציר ה    
 . Cבנקודה  x-ואת ציר ה    

1שיפוע המשיק הוא     
3

. 

  ) מצא את  משוואת המשיק.1(    
 מראשית הצירים. B) מצא את מרחק הנקודה 2(    

 y-. האנך חותך את ציר הy-מעבירים אנך לציר ה Aג. מנקודה 
 .ABD. חשב את שטח המשולש Dבנקודה     
  x-היא אחת מנקודות החיתוך של גרף הפונקציה עם ציר ה Eד. 
 .CE(ראה ציור). חשב את אורך הקטע     

 .ACEה. חשב את שטח המשולש 
  

 

3fהגרפים של שתי הפונקציות:   .5 (x) x 15x= − + 

3-ו 2g(x) x 3x 12= − +  נחתכים בנקודות +
A ו-B .(ראה ציור) 
 .B-ו Aמצא את הנקודות  .א
 איזו פונקציה עוברת דרך ראשית הצירים? נמק. .ב
 חשב את השטח המוגבל בין הגרפים של שתי  .ג

xוהישר  x-הפונקציות, ציר ה 2=  (השטח  −
 המקווקו בציור).

 
    

 
   

 

2yציור מתואר גרף הפונקציה ב .6 x 36= − +. 

,2A(xהנקודה  x 36)−  נמצאת על גרף  +
 הפונקציה ברביע הראשון.

 .x-מקביל לציר ה ACהקטע 
 .Bמצא את נקודה  .א
 .CO-ו  ACהקטעים  את אורכי xהבע באמצעות  .ב
 .ABOCהזווית -ישר את שטח הטרפז xהבע באמצעות  .ג
  Aמה צריכים להיות שיעורי הנקודה  .ד

 כדי ששטח הטרפז יהיה מקסימלי?
 מצא את השטח המקסימלי של הטרפז.  .ה
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 בהצלחה!
 1תשובות סופיות של מבחן 

.    ב. ₪ 4.5, "גרנדה": ₪ 5א. קטנה:  .1
1
2

 ₪ 187.5ד.     10%ג.     ₪ 

א.  .2
1

y x 5
2

= ,6)ב.     − ,C(7.25ה.     12.5ד.     B(11,0.5) ג.    −(2  . 37.5ו.       −(4.5

)A(1,7) , Bא.  .3 )Cב.     −(5,1 A :x) מהנקודה 1ג. (      −(7,3 1= ,y 7= , 
C :xמהנקודה        7= − ,y  יח'. 24יח"ר, ההיקף:  32) השטח: 2. (=3

xא.  .4 1y) 1. ב. (≤0 x 12
3

=  750. ה.     100יח"ר.  ד.  13.5.  ג. 12) 2(  +

,A(1,14) ,B(4א.  .5 f.    ב. −(4 (x)     .יח"ר.  41.5ג 

AC. ב.     B(6,0). א .6 x= ,2CO x 36= − . ג      .+
3 2x 6x 36x 216

2
− − + .     A(2,32). ד     .+

 .ר"יח 128. ה
  
 
 


