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 מתכונת :הבחינה סוג                                                                      
  2022ב, "קיץ תשפ  :הבחינהמועד                                                                                           
 035581 :השאלון  מספר                                                                    

 יחידות לימוד 5דפי נוסחאות ל־ :נספח
 

 

 מתמטיקה
 ראשוןשאלון  –יחידות לימוד  5

 
 הוראות לנבחן

 
  .ארבע שעותתוספת זמן לכלל הנבחנים =  %51+  שלוש שעות וחצי:  משך הבחינה .א
 

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

 אלגברה והסתברות. –פרק ראשון 
 

 גאומטריה וטריגונומטריה במישור –פרק שני 
 

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

 נקודות. 5x02 =100  -שאלות לבחירתך  חמשעליך לענות 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 
 הבחינה עלולה לגרום לפסילת הבחינה.כתיבת טיוטה בדפים שאינם מחברת 

 
 
 

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). 02(לכל שאלה  1-8מן השאלות  חמשענה על 
 התשובות הראשונות שבמחברתך. חמששאלות , ייבדקו רק  חמשאם תענה על יותר משים לב : 

 
 אלגברה והסתברות –פרק ראשון 

 
08שתי מכוניות יצאו בשעה  .1 : מתל אביב ונסעו אחת ליד השנייה באותה מהירות לאילת.  00

מהמרחק שעדיין נותר להן עד לאילת, חלה תקלה במכונית א'  60%לאחר שעברו מרחק המהווה 
והיא נאלצה לעצור. מכונית ב' המשיכה לנסוע עד לאילת וחזרה מיד לכיוון תל אביב. לאחר 

עצירה של שעה, הצליחה מכונית א' לתקן את התקלה, והמשיכה בנסיעתה לעבר אילת באותה 
נית ב' (שהייתה בדרכה חזרה מאילת) בשעה מהירות שבה נסעה לפני התקלה. היא פגשה את מכו

13 :  ק"מ מן המקום בו נעצרה. 255במרחק 50
 מצא את מהירות נסיעתן של שתי המכוניות.א. 
  באיזה מרחק מאילת הייתה מכונית ב' ברגע בו הצליחה מכונית א' להיות מוכנה להמשךב. 
       נסיעתה?    

 
  : qשמנתה היא  יורדתנתונה סדרה של מספרים חיוביים המהווים סדרה הנדסית  .2

1 2 3 2n 2a , a , a , ......., a +  

2טבעי מתקיים:  nא. הוכח כי לכל   4 6 2n 2n 2

1 3 5 2n 1 1

a a a a a
a a a a a

+

−

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ > 

 את סכום אברי הסדרה הנמצאים במקומות הזוגיים. n-ו 1a ,qידי -ב. הבע על 
 וסכום כל אברי הסדרה הנמצאים במקומות הזוגיים    170,235ג. סכום כל אברי הסדרה הוא  

 מהאיבר השני בסדרה. 19,683-בסדרה גדול ב. האיבר הראשון 68,094הוא      
 )  מצא את מספר אברי הסדרה.2(      .q)  מצא את 1(            

 ד. חשב את היחס בין סכום הסדרה הנתונה לבין סכום הסדרה האינסופית  
      1 2 3 4a a a a ....+ + + +. 

 
 בחוג לפיזיקה נערך מבחן בתחילת השנה ומבחן נוסף בסיום השנה. משנים קודמות  .3

 מבין  70%מהסטודנטים מצליחים במבחן הראשון. ידוע גם כי  60%ידוע כי 
 מבין הסטודנטים 73%המצליחים במבחן הראשון, מצליחים גם במבחן השני. 

 בחוג מצליחים לפחות באחד משני המבחנים.
 בוחרים באקראי סטודנט לפיזיקה. ידוע שהוא נכשל במבחן הראשון, מהי .א

 ההסתברות שהצליח במבחן השני?
 שלפחות ארבעהסטודנטים לפיזיקה מהי ההסתברות  5בוחרים באקראי  .ב

 ידוע שנכשלו במבחן הראשון?מהם יצליחו במבחן השני אם 
 . סטודנטים שהצליחו בשני המבחנים100מספר הסטודנטים בחוג לפיזיקה הוא  .ג

מהעומדים בקריטריון  50%רשאים לנסות להתקבל למסלול הישיר לדוקטורט. לבסוף,
 למסלול הישיר לדוקטורט.(כלומר, אלו שהצליחו בשני המבחנים) ניסו להתקבל 

ידוע, שעל כל שלושה סטודנטים, שמנסים להתקבל למסלול הישיר לדוקטורט, שניים מהם 
 מתקבלים למסלול זה. בוחרים באקראי שני סטודנטים מהחוג לפיזיקה, שניסו להתקבל

 למסלול הישיר לדוקטורט. 
 ?מהי ההסתברות שלכל היותר אחד מהם יתקבל למסלול הישיר לדוקטורט
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 אומטריה וטריגונומטריה במישורג –פרק שני 
 
  ABCDנמצאות על שוקי הטרפז  F-ו Eהנקודות  .4

 מקביל לבסיסי הטרפז.  EFכך שהקטע        
 . Hנחתכים בנקודה  BG-ו EF ,ACהקטעים        
ABנתון:         DG=. 
AEא. הוכח:         GC ED DG⋅ = ⋅. 

ב. הוכח:        
GC CF
AB FB

=. 

FG. הראה כי: FGואת  BDג. מעבירים את         BD. 
FB-, וSהוא  BFGDד. נתון, ששטח המרובע         0.6CF=. 

 . CGHאת שטח המשולש S בטא באמצעות           
   

 
 הוא מרכז המעגל החסום בו. ABC Oבמשולש  .5

Aנסמן:  = α,B = β. 
 .∆AOBמשטחו של  9גדול פי  ∆ABCנתון כי שטחו של 

9הוכח כי:  .א tan tan 7
2 2

βα =. 

 .Dבנקודה  ABמשיק לצלע  Oהמעגל  .ב
DBס"מ  3נתון:  ADס"מ 12,= =. 

חשב את היחס  )1
tan 2
tan 2

α

β
. 

 .ABCחשב את רדיוס המעגל החוסם את המשולש  )2
לבין מרכז המעגל  ABCחשב את המרחק בין מרכז המעגל החוסם את המשולש  )3

 החסום בו.
 
 

  

A B

CD

E F

G

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

  
 משורטטת סקיצה של הגרף של I.בציור g(x)נתונה פונקציה  .6

gפונקציית הנגזרת  '(x). 
 , g(x)בלבד, שרטט סקיצה של הגרף של  Iא. על סמך ציור     

g(0)אם נתון           של נקודות x-. סמן בסקיצה את שיעורי ה=0
 .הסבר את השיקולים שעל פיהם שרטטת את הסקיצה.g(x)הפיתול של  

gמשורטטת סקיצה של הגרף של  IIב. בציור      ''(x). 
gחשב את השטח הכלוא בין הגרף של          ''(x) ובין ציר ה-x  

2(השטח המקווקו בציור), אם נתון כי          2
2xg '(x)

(x 4)
=

+
. 

 .g(x), ומצא את האסימפטוטה האופקית של g(x)ג. כתוב ביטוי אלגברי לפונקציה     

ד. יוסי טוען: "מתקיים     
3

3
0 g(x)dx 2

−
< <∫. " 

דנה טוענת:" מתקיים            
3

3
0 g(x)dx 1.5

−
< <∫." 

הילה טוענת: " מתקיים           
3

3
0 g(x)dx 1.75

−
< <∫." 

 קבע, מי מהם צודק, ונמק את קביעתך.          
 , Aשעל בגרף. מצא את שיעורי הנקודה  Aמעבירים משיק בנקודה  g(x)ה. לגרף הפונקציה      

 בנקודה זו הוא מקסימלי. נמק.  g(x)שיפוע המשיק לגרף הפונקציה    
 בסעיפים הקודמים.תוכל להיעזר   

 ? נמק. g(x)עבור הפונקציה ב ו. מה מאפיין את הנקודה שמצאת בסעיף ה     

  

x

y

2 4 6

6− 4− 2−

I

x

y II
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2xנתונה הפונקציה :  .7 af (x)
2x a

−
=

+
 ,a 0>  . 

fבעבור הפונקציה  .א (x)) ובטא את תשובותיך בעזרת 5(-)1ענה על תתי הסעיפים ,(a  לפי
 הצורך:

 מצא את תחום ההגדרה שלה. )1(
 מצא את נקודות החיתוך עם הצירים. )2(
 מצא את נקודות הקיצון וסוגן. )3(
 מצא את האסימפטוטות  המאונכות לצירים (אם יש כאלה). )4(
 צה של הגרף.סרטט סקי )5(

 שלהלן, אם היא נכונה או שגויה, ונמק את קביעתך.I-V קבע עבור כל אחת מהטענות  .ב
)I לפונקציה (h(x):המקיימת ,f (x) h(x) 1⋅  וגם  x-יש אסימפטוטה אנכית לציר ה =

 . y-אסימפטוטה מאונכת לציר ה      

)II למשוואה (af (x)
4a

 יש שני פתרונות. =

)III לפונקציה (g(x) :המקיימת ,f (x) g(x) 0+ fיש תחומי עלייה זהים לאלו של = (x). 

)IV בעבור (a 2xמתקיים:    <0 a 2a0
2x a 4a

−
≤ ≤

+
. 

)V אם הפונקציה (p(x):שמקיימת ,p '(x) f (x) 0− fבאותו תחום הגדרה של  = (x)אז היא , 
x) בעבור ∪קעורה כלפי מעלה (        1.5a>) 0.5) בעבור ∩, וקעורה כלפי מטהa x 1.5a< <. 

t(x), המקיימת t(x)נתונה הפונקציה  .ג 0.25 f (x) 0+ −  .x-, ומשיקה לציר  ה =

הסבר מדוע מתקיים: 
1.5a

0.5a
0.25 f (x)dx 0.5< <∫. 

         

2נתונה הפונקציה  .8

sin(2x)f (x)
bsin (2x) 1

=
−

5בתחום   x 0
12
π

− ≤ ≤   .b .הוא פרמטר 

fאחת האסימפטוטות של גרף הפונקציה  (x)  5היאx
12
π

=  . 

 .bמצא את ערכו של הפרמטר  .א
 שמצאת בסעיף א, וענה על יתר סעיפי השאלה. bהצב את הערך של 

fבתחום הנתון מצא עבור הפונקציה  .ב (x) :את 
 .x-האסימפטוטות המאונכות לציר ה )1(
 שיעורי נקודת החיתוך של גרף הפונקציה עם הצירים. )2(
 את סוגן. שיעורי נקודות הקיצון, וקבע )3(

5ה שלהלן בתחום -ענה על הסעיפים ג               5x
12 12
π π

− ≤ ≤. 

fקבע האם הפונקציה  .ג (x) .זוגית או אי זוגית , ושרטט סקיצה של גרף הפונקציה 

g(x)נגדיר את שתי הפונקציות:  .ד f (x) 1= +  ,h(x) f (x) 1= +  . 
yמצא לאיזו משתי הפונקציות הישר  m= משיק לגרף שלה בדיוק בשתי נקודות, ומצא 

 . נמק.mבמקרה זה את ערכו של 

5k(x)נתונה הפונקציה   .ה f ( x )
24
π

= − של אחת מנקודות החיתוך של שתי x -. שיעור ה+

fהפונקציות  (x) ו-k(x) הקרובה ביותר לציר ה-y  הואt. 

tקבע את סימנו של האינטגרל

0
[k(x) f (x)]dx−∫.ונמק את קביעתך , 

 

 בהצלחה!
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 1תשובות סופיות של מבחן 

 ק"מ.210קמ"ש.    ב.  90א.  .1

ב. . 10 .2
2n 2

1
2

a q(q 1)
q 1

+ −
−

) 1ג. (    
2q
3

ד.     8) 2(   =
6,305
6,561

. 

 .0.5667.    ג. 0.041.    ב. 0.325א.  .3
25ד.  .4 S

39
⋅. 

1) 1ב. .5
4

      ס"מ. 31.89) 3ס"מ.   37.619) 2.   

 

1ב.     א.            .6
2ג.         יח"ר. 8

1 1g(x)
4x 4

= − +
+

 ,1y
4

 ד. דנה. . =

 

ה. 
1A(2; )
8

g(x) .       ו. נקודת הפיתול של הפונקציה   .         

 
 

x) 1א. ( .7 0.5a≥) .2 ((0.5a;0))  .3 (2a(1.5a; )
4a

y) 4מינימום.   ( (0.5a;0)מקסימום,   0=) .5   ( 

 ) שגויה.     V) נכונה.  (IV) שגויה.  (III) נכונה.  (II) שגויה.  (Iב. (       
 גדול  x-)  של הפונקציה בגבולות האינטגרל השטח בינה ובין ציר ה∩ג. עקב קעירות כלפי מטה (       

 יח"ר.     0.5יח"ר וקטן משטחו של מלבן שהוא  0.25ממשולש ששטחו            

b.    א. 8 x) 1.   ב. (=4
12
π

= ,5x
12
π

)1מינימום,  (0;0))3.  ((0;0)) 2.   (= ; )
4 3
π

−  מקסימום.    −

h(x) ,1mג. אי זוגית.                                           ד.         1
3

 .     ה. שלילי.  =

x

y

22−


