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 מתכונת :הבחינה סוג                                                                      
 2022 ,ב"תשפ קיץ  :הבחינהמועד                                                                                          
 035481 :השאלון  מספר                                                                    

 יחידות לימוד 4דפי נוסחאות ל־ :נספח
 

 

 מתמטיקה
 שאלון ראשון –יחידות לימוד  4

 
 הוראות לנבחן

 
 תוספת זמן לכלל הנבחנים = ארבע שעות  %15: שלוש שעות וחצי +  משך הבחינה .א
 

 : בשאלון זה שלושה פרקים, ובהם שמונה שאלות.מבנה השאלון ומפתח הערכה .ב
 

 אלגברה והסתברות. –פרק ראשון 
 

 גאומטריה וטריגונומטריה במישור –פרק שני 
 

 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי של פולינום, של פונקציות רציונליות,  –פרק שלישי 
 ושל פונקציות שורש                       

 נקודות. 5x20 =100  -שאלות לבחירתך  חמשעליך לענות על               
 
 :                חומר עזר מותר בשימוש .ג

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

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

 נקודות). 20(לכל שאלה  1-8מן השאלות  חמשענה על 
 אם תענה על יותר מחמש שאלות , ייבדקו רק חמש התשובות הראשונות שבמחברתך.:  שים לב

 
 אלגברה, גאומטריה אנליטית, הסתברות –פרק ראשון 

 
 

. Bק"מ מערבית לנקודה  20נמצאת  A, והנקודה Bנמצאת מזרחית לנקודה  Cהנקודה  .1
8משאית יוצאת בשעה  :  B-דקות אחר כך יוצאת מ 20-. שעה וCלכיוון  A-בבוקר מ 00

קמ"ש ממהירות המשאית. המכונית משיגה  20-מכונית שמהירותה גבוהה ב Cלכיוון 
10את המשאית בשעה  :  דקות לפני המשאית. C 20, ומגיעה לנקודה 20

 ?C-ל Aמהו המרחק בין  .א
 .Cכאשר המכונית הגיעה לעיר  Cבאיזה מרחק הייתה המשאית מעיר  .ב

 
 

)נתון מעגל שמרכזו נמצא בנקודה  .2 )M 6,6 . 
xהיא   Aמשוואת המשיק בנקודה  2= . 

  x-מורידים אנך לציר ה Mמהנקודה 
 .Cהחותכים אותו בנקודה 

 מצא את משוואת המעגל.  .א
 חותך את המעגל בנקודה  CMהמשך הקטע  .ב

 מעבירים משיק נוסף  D. בנקודה Dנוספת          
 . Eבנקודה  ABלמעגל החותך את המשך הקטע         

 .MAEDואת שטח המרובע  DEמצא את משוואת המשיק               
 .EMCחשב את שטח המשולש  .ג

 
 
 מכלל המורים (גברים ונשים) מתנגדים ללעיסת מסטיק בשיעור. 60%בבית ספר מסויים  .3

 ממספר המורות (נשים). 4מספר המורים (גברים) בבית הספר גדול פי 
 מכלל המורים (גברים ונשים) הם גברים המתנגדים ללעיסת מסטיק בשיעור. 57%

 בוחרים באקראי מורה (גבר או אישה). .א
 חשב את ההסתברות שהמורה שנבחר הוא אישה המתנגדת ללעיסת מסטיק בשיעור. )1(
 שנבחר הוא אישה.ידוע שהמורה  )2(

 חשב את ההסתברות שהיא מתנגדת ללעיסת מסטיק.
 מורים (גברים), שאינם מתנגדים ללעיסת מסטיק בשיעור. 23באותו בית ספר יש  .ב

 מבין המורות (נשים) בוחרים באקראי  שתי מורות בזו אחר זו ללא החזרה. 
 מתנגדת ללעיסת מסטיק בשיעור.חשב את ההסתברות שלכל היותר אחת מהן 
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 אומטריה וטריגונומטריה במישורג –פרק שני 
 

 
 נמצאות בהתאמה על הצלעות   G-ו D,Eבציור שמשמאל הנקודות  .4

AB ,AC ו-BC   של המשולשABC   , 
ABCחוצה זווית  BEכך שמתקיים:

, 
DE BC ,EG BC⊥,BE EC=.  
 , BEנמצאת על הקטע  Fהנקודה 

 . BDEבמשולש EDBחוצה זווית   DF-כך ש
DFהוכח: .א BE⊥ . 

22EFהוכח:  .ב ED BG= ⋅. 
 , כמתואר בציור.  Pנפגשים בנקודה  DF-ו  EGהמשכי הקטעים 

 . BECהיא מרכז המעגל החוסם את משולש  Pהוכח: הנקודה  .ג
 

 
ABCD (ABאלכסוני הטרפז  .5 || CD)  נחתכים בנקודהE. 

 סמ"ר.  28הוא  ∆CDEשטח המשולש 
BECנתון: 53.13Ο=  ,10 ס"מCE =. 

 .CDחשב את אורך  .א
BCDנתון:  3 BCE= ⋅ 

. 
BCEחשב את הזווית  .ב

. 
 .∆BCEחשב את היקף המשולש  .ג
 . ∆ADEחשב את שטח המשולש  .ד

 
 
 

 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי של פולינום,  –פרק שלישי 
  שורששל פונקציות רציונליות ושל פונקציות                           

                     
fנתונה הפונקציה  .6 (x) x x a= +  ,a .הוא פרמטר 

xבנקודה בה  x-א. ידוע כי גרף הפונקציה חותך את ציר ה          3=  . a. חשב את הערך של −
 וענה על הסעיפים הבאים: aהצב את הערך של          
f) מצא את תחום ההגדרה של הפונקציה 1( ב.          (x). 

f) מצא את שיעורי נקודות החיתוך של גרף הפונקציה 2(  (x) .עם הצירים 
f) מצא את שיעורי נקודות הקיצון של הפונקציה 3(  (x).וקבע את סוגן , 

f) סרטט סקיצה של גרף הפונקציה 1( ג.          (x). 
yהישר  k) עבור אלו ערכים של 2(  k=  אינו חותך את גרף הפונקציהf (x).נמק ? 
g(x)נתונה הפונקציה           2f (x)=  . על פי תשובותיך לסעיפים הקודמים, ענה על הסעיף הבא.−

 .g(x)) קבע מהם תחומי החיוביות והשליליות של הפונקציה 1( ד.         
 , וקבע את סוגן.g(x)) מצא את שיעורי נקודות הקיצון של הפונקציה 2( 
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2בשרטוט משמאל מתואר גרף הנגזרת   . 7 2
8(x b)f '(x)

x (x c)
−

=
−

  

fשל הפונקציה (x) ענה על הסעיפים הבאים בעזרת . 
 הנתונים המופיעים בסרטוט:

fמהו תחום ההגדרה של הפונקציה  .א '(x) ? 

 ?c-ו bמהם הערכים של הפרמטרים  .ב
fמהם תחומי החיוביות והשליליות של הנגזרת  .ג '(x)? 
 של נקודת הקיצון של  x-מצא את שיעור ה .ד

fהפונקציה (x) סוגה., וקבע את 
fמהם תחומי העלייה והירידה של הפונקציה .ה (x) ? 

fהשטח המוגבל בין גרף הנגזרת  '(x) וציר ה-x  2בתחום x 3≤ (השטח המקווקו  ≥

1שבסרטוט) הוא 
3

fיח"ר. הפונקציה  (x) :נתונה על ידי הביטוי האלגברי 

af (x)
x(a x)

=
−

  )a 1≠ .( 

 . aמצא את ערכו של הפרמטר  .ו
fהצב בפונקציה  .ז (x) a  שלהלן. 3-1עבורה על תתי הסעיפים , וענה =4

 מצא את תחום ההגדרה של הפונקציה ואת האסימפטוטות המקבילות לצירים. )1(
 היעזר בסעיפים הקודמים, וסרטט סקיצה של גרף הפונקציה. )2(
g(x)בעבור הפונקציה  )3( f (x)= g(x)אין פתרון למשוואה  m, לאילו ערכי − m=  .נמק ? 

 
 

 
 

 הן נקודות כלשהן C-ו B(0;3) .Aנתונה הנקודה  .8

CBA-כך ש x-על ציר ה 90= 

 0. נסמןA(x ;0). 

 .0xבאמצעות  Cשל הנקודה  x-שיעור ההבע את  .א
 כדי ששטח  0xמה צריך להיות הערך של  .ב

 יהיה מינימלי? ABCהמשולש 
 יח"ר? 4שעבורה שטח המשולש הוא  Aהאם קיימת נקודה  .ג

 
 

 בהצלחה!
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 1תשובות סופיות של מבחן 
 ק"מ. 10ק"מ.     ב. 95א. .1

)א.  .2 ) ( )2 2x 6 y 6 16− + − y.     ב. =  יח"ר. 12יח"ר.     ג.  16, =10

187.   ב. 0.15) .2.   (0.03) 1א. ( .3 0.9842
190

≈ .  

 א. הוכחה.     ב. הוכחה.     ג. הוכחה.  .4
 סמ"ר. 8.31סמ"ר.     ד.  20.98ס"מ.     ג.  10.76ס"מ.     ב.  15.26א.  .5
aא.  .6 x) 1.    ב. (=3 3≥ −)   .2 ((0;0),( 3;0)−)   .3 (( 2; 2)− )מינימום,  −  מקסימום. −(0;3

k) 2(           )                                  1ג. ( 2< 3) חיוביות:1.     ד. (− x 0− < x; שליליות:> 0> 
                     )2 (( )מקסימום ,−(4;2  מינימום −(0;3
 
 
 
 
 
 
 
xא.  .7 0≠,x bב.     ≠4 2= ,c x.    ג. חיוביות:=4 2או  <4 x 4< < . 

0שליליות: x 2< xאו  > xד.      .>0 xמינימום    ה. עלייה: =2 2או  <4 x 4< <. 
0ירידה:        x 2< xאו  > a.    ו. >0 x) 1ז. (     =4 0≠,x 4≠ . 
yאסימפטוטות:        0=,x 0=,x 4=)   .2(        )3 (1 x 0− < < 
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