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

 035582 :השאלון  מספר
 יחידות לימוד 5דפי נוסחאות ל־ :נספח

 
 

 מתמטיקה
 שאלון שני –יחידות לימוד  5

 
 הוראות לנבחן

 
 חציתוספת זמן לכלל הנבחנים = שעתיים ו %51: שעתיים ורבע +  משך הבחינה .א
 

 : בשאלון זה שני פרקים, ובהם חמש שאלות.מבנה השאלון ומפתח הערכה .ב
 

 גיאומטריה אנליטית, וקטורים, טריגונומטריה במרחב, מספרים מרוכבים –פרק ראשון 
 

 ולוגריתמיות מעריכיותגדילה ודעיכה, פונקציות חזקה , פונקציות  –פרק שני 

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

 נקודות. 100=   

 
 :                חומר עזר מותר בשימוש .ג

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

 באפשרויות התכנות במחשבון עלול לגרום לפסילת הבחינה.שימוש במחשבון גרפי או               
 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(

בפירוט ובצורה ברורה פעולותיך, כולל חישובים,  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.

 
 
 

ומכוונות לנבחנות ההנחיות בשאלון זה מנוסחות בלשון זכר 
 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.                

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

 נקודות).  

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

גאומטריה אנליטית, וקטורים, טריגונומטריה במרחב,  –פרק ראשון 
 מספרים מרוכבים

 
  (0;8)הוכח שהמקום הגיאומטרי של כל הנקודות שהיחס בין מרחקן מהנקודה א.  .1

x מהישרלבין מרחקן      משוואתה., הוא אליפסה, ומצא את 0.8הוא  =12.5
 של כל y-ב. המקום הגיאומטרי שמצאת בסעיף א' מתקבל על ידי הכפלת שיעור ה 

 שלהן).  x-הנקודות על מעגל קנוני בגודל קבוע (מבלי לשנות את שיעור ה
 מצא את משוואת המעגל ואת הגודל הקבוע.

, . הישר Aבחלקו החיובי בנקודה  x-חותך את ציר ההמעגל, שמצאת בסעיף ב, 
 . A, ואינו משיק למעגל זה בנקודה  y-שמשיק למעגל זה, מקביל לציר ה

 ) מהי המשוואה האלגברי המתאימה לאוסף הנקודות , שכל אחת מהן נמצאת  1ג. (            
 ? נמקAומהנקודה   במרחק זהה מהישר    

 עבור העקומה המתקבלת מהמשוואה האלגברית, שמצאת ) מה מהווה הישר 2(               
 )? נמק.1בתת סעיף ג(  

 .  L-ו K, חותך את האליפסה, שמצאת בסעיף א, בנקודות הישר, המקביל לישר             
 הן מוקדי האליפסה שמצאת  א. 2Fו 1Fהנקודות           

1ד. קבע את סוגו של המרובע  2F KF L  .ומצא את היקפו. הסבר , 
 
 

 נתון:  'ABCDA'B'C'Dבתיבה  .2
DC 4= ,AD 3= ,AA' m= (m 0)>. 

 התיבה מונחים על הצירים, כמתואר בציור.מקצועות 
 .'ACBאת משוואת  המישור  mהבע באמצעות  .א
 .'BACBמנפח הפירמידה  'D'ACBמצא פי כמה גדול נפח הפירמידה  .ב

C'Dהיא אמצע המקצוע  Eהנקודה    נמצאת על הישר   F, והנקודה '
 .  ACEמקביל למישור  C'F, כך שהישר ABשעליו מונח המקצוע             

 .Fמצא את הערכים המספריים של שיעורי הנקודה  .ג
 . 'BD-ו C'Fמצא את המצב ההדדי של הישרים  .ד

 את שיעורי נקודת החיתוך  mאם שני הישרים נחתכים, בטא באמצעות 
 של שני הישרים.

 יכולים להיות צלעות במלבן? נמק.'BD -ו C'Fהאם יתכן שהישרים  .ה
 'BB, שעבורו הזווית בין הישר שהמקצוע mחשב את הערך של  .ו

 .30היא  'ACBמונח עליו ובין המישור 
 (דייק עד שתי ספרות אחרי הנקודה העשרונית.)            

 
 

3. z  :הוא מספר מרוכב המקייםz cos i sin= θ+ θ. 
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 טבעי מתקיים: nהוכח של  .א

    )1 (n
n

1z 2cos(n )
z

+ = θ)     .2 (n
n

1z 2isin(n )
z

− = θ. 

zנתון:  .ב 1=. 

היעזר בסעיף א, ופתור את המשוואה:           

3
3

3
3

1z i
3z

1 3z
z

 − ⋅ 
  = −

+
. 

 , כך שהארגומנטים    6z-ו 1z,2z,3z ,4z,5z -נסמן את ששת הפתרונות, שמצאת בסעיף ב,  ב       
 שלהם בסדר עולה, כלומר נגד כיוון השעון במישור גאוס. 

1) הוכח: 1ג. (           2 3 4 5 6z z z z z z 0+ + + + + = 

9) הוכח: 2(  9 9 9 9 9
1 2 3 4 5 6z z z z z z 0+ + + + + = 

36n) הוכח: 1ד. (           36m 12 36p 24
1 1 1z z z 0+ ++ + = )n,m ו-p .(הם מספרים טבעיים 

nהטבעי הקטן ביותר בעבורו מתקיים:  n-) מצאו את ה2( 
5(cis41 ) zΟ =. 

 
 

גדילה ודעיכה, פונקציות חזקה, פונקציות מעריכיות  –פרק שני 
 ולוגריתמיות

 

נתונה הפונקציה    .4
2

2

x x

x x
e 2ef (x)

e 4e 3
−=

− +
. 

       ) נקודות קיצון וסוגן.   2) תחום הגדרה.   (1חקור את הפונקציה ומצא:  ( .א
 ) נקודות חיתוך עם הצירים.4(  ) תחומי עלייה וירידה.3(            

 ) אסימפטוטות מאונכות לצירים.     5(       
 שרטט סקיצה של גרף הפונקציה. .ב
fחשב את השטח המוגבל על ידי גרף הפונקציה  .ג (x) האסימפטוטה האופקית ,

 שלה השונה מאפס ושני הצירים.
g(x)המקיימת:, g(x)נתונה הפונקציה .ד ln[f (x)]=:עבור פונקציה זו . 

 ) מצא את האסימפטוטות המאונכות לצירים.2) מצא את תחום ההגדרה. (1(     
 ) שרטט סקיצה של הגרף.4)  מצא את תחומי העלייה והירידה.  (3(           
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x

y

ln 2−

fהפונקציה     .5 (x) .היא פונקציה רציונלית הכוללת מרכיב מעריכי 
xתחום ההגדרה של הפונקציה הוא  ln 2≠ − . 

fבשרטוט משמאל מתואר גרף פונקציה הנגזרת,  '(x) . 
 ) ∪מצא את תחומי הקעירות כלפי מעלה ( .א

f) של הפונקציה ∩וכלפי מטה ( (x).נמק . 
fהסבר מדוע גם לפונקציה  .ב (x)  יש לפחות אסימפטוטה 

 (היעזר בשרטוט הנתון). y-אחת המאונכת לציר ה
fידוע שלפונקציה     (x)  ,יש בדיוק שלוש אסימפטוטות המאונכות לצירים 
lnאשר יוצרות עם הצירים ברביע השני מרובע ששטחו     , כאשר רק אחת מהן מאונכת 2
f, ומשוואת המשיק לפונקציה  x-לציר ה   (x) בנקודת החיתוך שלה עם ציר ה-y  
xהיא    2y 2 0− − f.  הפונקציה  = (x) אינה חותכת את ציר ה-x . 

העתק למחברתך את השרטוט הנתון , והוסף עליו באותה מערכת הצירים את הסקיצה  .ג
fשל גרף הפונקציה  (x)  בקו מרוסק, בהינתן שהשיפוע שלה שווה לערכה רק בנקודה

 אחת. 

fנתון גם שהפונקציה         (x)  :היא
x

x
ae bf (x)
ce d

−

−
+=
−

 שונים מאפס.   c-ו a, כאשר הפרמטרים 

 .d-ו b,cאת הפרמטרים  aהבע במידת הצורך באמצעות  .ד
fהראה ששיפוע הפונקציה  )1( .ה (x)  שווה לערכה בעבורx ln 4= −    . 

fהפונקציותחשב את השטח המוגבל בין שתי  ) 2( (x) ו-f '(x)  והישרx ln 3= −    . 
 עליך לקבל ערך מספרי לשטח שנתבקשת לחשב. 

1g(x), המקיימת: g(x)נתונה הפונקציה .ו ln
f (x)
 

=  
 

 . 

 היעזר במידת הצורך בסעיפים הקודמים. 
 , וקבע האם היא חיובית או שלילית g(x)מצא את תחום ההגדרה של הפונקציה  )1(

 בעבור כל  תחום הגדרתה, ונמק את קביעתך.
 (אם יש כאלה)? נמק.g(x)מהן האסימפטוטות המאונכות לצירים של הפונקציה  )2(
 (אם יש כאלה)?  g(x)מהם תחומי העלייה ותחומי הירידה של הפונקציה  )3(
 .g(x)שרטט סקיצה של גרף הפונקציה  )4(

lnהסבר מדוע מתקיים:  )5( 3 2

ln 9
g(x)dx ln 3

−

−
> −∫ . 

 
 
 

 בהצלחה!
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x

g(x)

x

y

ln 2−

 
 

 1תשובות סופיות של מבחן 

2א. . 1 29x 25y 900+ 2.    ב.= 2x y 100+ = ,3
2y)1ג. (     .5 40x= )   .2 .מדריך פרבולה ( 

 יח'.  40ד.  דלתון, שהיקפו     
4mxא. . 2 3my 12z 12m 0+ − − 2.   ד.  נחתכים בנקודה F(3;2;0)ג.  .  2.  ב. פי = m

3 3(2;2 ; )  . 

mה. לא.    ו.        4.16= . 
n) 2.     ד. (cis10Ο,cis70Ο,cis130Ο ,cis190Ο  ,cis250Ο ,cis310Οב.  .3 50=. 
x) 1(א. . 4 0≠ ,x ln3≠) .2.אין.                                                 ב ( 

x) עלייה: אין.  ירידה: 3(         ln3>  0או x ln3< xאו  > 0<. 
        )4 ((ln 2;0)) .5 (x 0=,x ln 3= ,y 1=,y 0=. 

 יח"ר. 0.5493ג.     
0) 1ד. (     x ln 2< xאו > ln 3>. 

        )2 (x 0=,x ln 2=,x ln 3=,y 0=. 
 ; x) עלייה: אף 3(        

0ירידה:               x ln 2< <,x ln 3>)   .4 ( 
  
 
 
 
 
 
x:∪א.   .  5 ln 2< ;∩:x ln 2>   . 

xב. כי שיפוע הפונקציה שואף לאפס בעבור         →  ג.                       .∞±
bד.  0= ,c a=,d 2a= . 

1) 2ה. ( ln x) 1יח"ר.    ו. ( −2 ln 2<  ,שלילית.   −
          )2 (y 0=,x ln 2= −  . 

x) ירידה: 3(            ln2<  )x)     .4; עלייה: אף−
ln) קטן משטחו של ריבוע שצלעו 5(            3. 

x

y

x

g(x)


