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 מתכונת :הבחינה סוג
 2022 ,ב"תשפ ,קיץ  :מועד הבחינה

 035482 :השאלון  מספר
 יחידות לימוד 4דפי נוסחאות ל־ :נספח

 
 

 מתמטיקה
 שאלון שני –יחידות לימוד  4

 
 הוראות לנבחן

 
 תוספת זמן לכלל הנבחנים = שעתיים  %15: שעה וארבעים וחמש דקות +  משך הבחינה .א
 

 : בשאלון זה שני פרקים, ובהם חמש שאלות.מבנה השאלון ומפתח הערכה .ב
 טריגונומטריה במרחב, סדרות –פרק ראשון        

 
 , חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי של פונקציות טריגונומטריות, ודעיכהגדילה  –פרק שני        

 פונקציות מעריכיות ולוגריתמיות ופונקציות חזקה          

3x331 -מכל פרק  אחתשאלות לבחירתך, לפחות שאלה  שלושעליך לענות על    
3

  =100 

 נקודות.
 
 :                חומר עזר מותר בשימוש .ג

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

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

 
 :הוראות מיוחדות .ד

 
 בלבד.אל תעתיק את השאלה; סמן את מספרה  )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 
 כתיבת טיוטה בדפים שאינם מחברת הבחינה עלולה לגרום לפסילת הבחינה.

 
 
 

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.                

331מכל פרק (לכל שאלה  אחת, לפחות שאלה 1-5מן השאלות  שלושענה על 
3

 נקודות). 

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

 

 סדרות, טריגונומטריה במרחב –פרק ראשון 

 

 .  110 סכום האיברים הראשון והאחרון של סדרה חשבונית הוא .1
 .2530 סכום כל איברי הסדרה הוא

 מצא מספר אברי הסדרה. .א

ידוע שהאיבר הראשון של ההסדרה מהווה  .ב
1

10
 מן האיבר האחרון שלה. 

 מצא את ההפרש הסדרה.
k שלושה איברים בסדרה זו: .ג 16 36a ,a ,a  .יוצרים סדרה הנדסית עולה 

 ואת מנת הסדרה ההנדסית. מצא את 
       

 

 , שבסיסה משולש SABCבפירמידה ישרה  .2
 .ABCצלעות -שווה

 . BCהיא אמצע  Dהנקודה 
SADנתון:  = α ,SDA = β. 

  SOהסבר מדוע גובה הפירמידה  .א
 בנקודה ABCנפגש עם מישור הבסיס 

 .ADהנמצאת על הקטע 

tanחשב את היחס  .ב
tan

β
α

. 

40αנתון  .ג = . 
 .βחשב את  )1(
 חשב את היחס בין מקצוע צדדי למקצוע הבסיס. )2(
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גדילה ודעיכה, חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי של פונקציות  –פרק שני 
 טריגונומטריות, פונקציות מעריכיות ולוגריתמיות ופונקציות חזקה

1fלפונקציה  .3 (x) 2sin x k=
−

6יש אסימפטוטה אנכית כאשר  
5x π=. 

 .kמצא את הערך של  .א
0מצא בתחום  .ב x≤ ≤ π: )1) .נקודות חיתוך עם הצירים.2) תחום הגדרה ( 

 ) אסימפטוטות אנכיות.5) תחומי עלייה וירידה. (4) נקודות קיצון וסוגן.  (3( 
 שרטט סקיצה של גרף הפונקציה. .ג

1g, שהנגזרת שלה מקיימת:  g(x)נתונה הפונקציה  '(x)
f (x)

= 

 , אם ידוע שהיא עוברת דרך נקודת הקיצון g(x)כתוב ביטוי אלגברי לפונקציה  .ד
fהפנימית של הפונקציה  (x). 

 

fנתונים הגרפים של הפונקציה  .4 (x) ,ושל הנגזרת שלהf '(x) . 
 א. קבע איזה מהגרפים, הרציף או המקווקו, הוא גרף      

fהפונקציה             (x), ואיזה של גרף הנגזרת,f '(x).נמק . 
 ב. אחת מנקודות החיתוך של שני הגרפים בציור היא הנקודה      

          1(1, )
e

 . מצא את משוואת המשיק לגרף הרציף בנקודה זו. −

fג. ידוע שהפונקציה        (x)  :2היא xf (x) x e−= − ⋅. 
 ) מצא את שיעורי נקודות החיתוך של הגרף המקווקו 1(         

 עם הצירים.              
 ) הראה שהמשיק שמצאת בסעיף ב עובר דרך אחת2(         

 ).1ג(הנקודות שמצאת בתת סעיף               
 ) מצא באיזה תחום שיפוע המשיק לגרף הרציף הוא 3(         

 חיובי. נמק.              
 ) חשב את השטח המוגבל ברביע הרביעי בין הגרף 4(         

 . x-המקווקו, לבין  הישר שמצאת בסעיף ב ובין ציר ה  
 

xנתונה הפונקציה  .5 x ln xf (x)
ln a ln 4

= −  .a  .הוא פרמטר 

2xבנקודה שבה  x-גרף הפונקציה חותך את ציר ה e= . 
 .aא. מצא את ערכו של הפרמטר          
aב. הצב בפונקציה            , ומצא את: =2

 ) תחום ההגדרה של הפונקציה.1(             
 ) נקודת הקיצון של הפונקציה, וקבע את סוגה.2(             
 ) תחומי העלייה והירידה של הפונקציה.3(             

 ג.  שרטט סקיצה של גרף הפונקציה, אם ידוע שיש לגרף         
 . x-רק נקודת חיתוך אחת עם ציר ה              

fמתואר הגרף של פונקציית הנגזרת ד. בשרטוט           '(x) . 
 הראה כי היחס בין השטח המקווקו לשטח המנוקד             

eהוא              
e 2−

 . 

 

 בהצלחה!
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 1תשובות סופיות של מבחן 

q  .     ג.2.     ב. 46   א. .1 2 ,  k 6= = . 

 2 (0.754(     59.21) 1(. ג        2.ב .2
k. א .3 0) 1. (ב.  =1 x≤ ≤ π ,6x π≠ ,6

5x π≠.                                 ג . 

)2 ((0; 1)−)   .3 ((0; ), מקסימום −(1 )2 ;1π מינימום,( ; 1)π  .מקסימום  −

2: עלייה) 4( 6
5xπ π< 6או  >

5 x 2π < < π. 

60: ירידה      x π< 6או  > 2xπ π< <  . 

)5 (6x π= ,6
5x π=    .ד .g(x) 2cos x x 1

2
π

= − − − − 

 

fא.  .4 (x) 2→ ,f '(x) 1y.   ב.  →1 x
e

= x) 3.  ( (2,0), (0,0)) 1.    ג. ( − xאו <2 0< . 

                                                                )4 (2

4 1 0.3574
2ee

−  יח"ר. ≈

aא.  .5 x) 1.   ב. ( =2 0> )   .2 (e(e, )
2 ln 2

0) עלייה:3מקסימום.  (  x e< x , ירידה: > e>. 

 ג.                                                                      ד. הוכחה.             

x

y


