מדינת ישראל
משרד החינוך

סוג הבחינה:
		
מועד הבחינה:
מספר השאלון:
נספח:

א .בגרות לבתי ספר על־יסודיים
ב .בגרות לנבחנים אקסטרניים
קיץ תשע"ד ,מועד ב
314 , 035804
דפי נוסחאות ל־ 4יחידות לימוד

מתמטיקה
 4יחידות לימוד — שאלון ראשון
הוראות לנבחן
א.

משך הבחינה :שלוש שעות וחצי.

ב.

מבנה השאלון ומפתח ההערכה :בשאלון זה שלושה פרקים.
פרק ראשון

—

			
—
פרק שני
			
פרק שלישי

אלגברה ,גאומטריה אנליטית,
הסתברות
גאומטריה וטריגונומטריה

— 20#2

—  40נקודות

במישור

— 20#1

—  20נקודות

— 20#2

—  40נקודות

סה"כ

—  100נקודות

— חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי
		

ג.

ד.

			
חומר עזר מותר בשימוש:
( )1מחשבון לא גרפי .אין להשתמש באפשרויות התכנות במחשבון הניתן לתכנות.
שימוש במחשבון גרפי או באפשרויות התכנות במחשבון עלול לגרום לפסילת הבחינה.
( )2דפי נוסחאות (מצורפים).
הוראות מיוחדות:
( )1אל תעתיק את השאלה; סמן את מספרה בלבד.
( )2התחל כל שאלה בעמוד חדש .רשום במחברת את שלבי הפתרון ,גם כאשר
החישובים מתבצעים בעזרת מחשבון.
הסבר את כל פעולותיך ,כולל חישובים ,בפירוט ובצורה ברורה ומסודרת.
חוסר פירוט עלול לגרום לפגיעה בציון או לפסילת הבחינה.
( )3לטיוטה יש להשתמש במחברת הבחינה או בדפים שקיבלת מהמשגיחים.
שימוש בטיוטה אחרת עלול לגרום לפסילת הבחינה.
הערה :קישורית לדוגמאות תשובה לשאלון זה תתפרסם בדף הראשי של אתר משרד החינוך.

ההנחיות בשאלון זה מנוסחות בלשון זכר ומכוונות לנבחנות ולנבחנים כאחד.

בהצלחה!

המשך מעבר לדף
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השאלות
שים לב! הסבר את כל פעולותיך ,כולל חישובים ,בפירוט ובצורה ברורה.
חוסר פירוט עלול לגרום לפגיעה בציון או לפסילת הבחינה.

פרק ראשון — אלגברה ,גאומטריה אנליטית ,הסתברות

( 40נקודות)

ענה על שתיים מהשאלות ( 3-1לכל שאלה —  20נקודות).
שים לב! אם תענה על יותר משתי שאלות ,ייבדקו רק שתי התשובות הראשונות שבמחברתך.
.1

רוכב אופניים יצא מיישוב  , Aורכב במהירות קבועה ליישוב . B
הרוכב הגיע ליישוב  , Bוחזר מיד ליישוב . A
המרחק בין יישוב  Aליישוב  Bהוא  30ק"מ.
מהירות הרוכב בדרכו חזרה ליישוב  Aהייתה קטנה ב־  3קמ"ש מהמהירות שלו בדרכו ליישוב . B
זמן הרכיבה בחזרה ליישוב  Aהיה ארוך ב־  50דקות מזמן הרכיבה ליישוב . B
א.
ב.

.2

מצא את המהירות של רוכב האופניים בדרכו ליישוב . B

1
מצא באיזה מרחק מיישוב  Bהיה הרוכב כעבור  3 2שעות מרגע היציאה מיישוב . A

הישר  y = - 3חותך מעגל בנקודות  Aו־ ( Bראה ציור).

2
1
הנקודה  Aנמצאת גם על הישר . y = - 3 x + 3
א .מצא את השיעורים של הנקודה . A

ב.

נתון כי מרכז המעגל הוא ). M (3 , - 6
מצא את משוואת המעגל.

ג.

מצא את שטח המרובע OAMB

(  — Oראשית הצירים).

y
O

x
A

B
M
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בעיר גדולה ערכה מחלקת החינוך סקר שהשתתפו בו כל המורים המלמדים במוסדות החינוך בעיר.
המורים נשאלו באיזו שעה הם מעדיפים להתחיל את יום הלימודים:
בשעה  8:00או בשעה . 9:00
1

 5מן המשתתפים בסקר הן נשים שמעדיפות להתחיל את הלימודים בשעה . 8:00
1

 4מן הנשים שהשתתפו בסקר מעדיפות להתחיל את הלימודים בשעה . 8:00
1

 2מן הגברים שהשתתפו בסקר מעדיפים להתחיל את הלימודים בשעה . 8:00

א.
ב.

ג.

מבין המשתתפים בסקר בוחרים באקראי מורה (גבר  /אישה).
מהי ההסתברות שהוא מעדיף להתחיל את הלימודים בשעה ? 8:00
מבין המשתתפים בסקר בוחרים באקראי מורה (גבר  /אישה) שמעדיף להתחיל
את הלימודים בשעה . 9:00
מהי ההסתברות שנבחרה אישה?
מבין המשתתפים בסקר בוחרים באקראי  5מורים (גברים  /נשים).
מהי ההסתברות שבדיוק אחד מהם מעדיף להתחיל את הלימודים בשעה ? 9:00

פרק שני — גאומטריה וטריגונומטריה במישור

( 20נקודות)

ענה על אחת מהשאלות .5-4

שים לב! אם תענה על יותר משאלה אחת ,תיבדק רק התשובה הראשונה שבמחברתך.
.4

משולש שווה־שוקיים (קהה־זווית) ) AB = BC ( ABC
חסום במעגל.
הישר  CDמשיק למעגל בנקודה . C
נתון כי ( AD z BCראה ציור).
א .הוכח כי משולש  ACDהוא משולש שווה־שוקיים.
 ADחותך את המעגל בנקודה . K
הוכח:
ב. BCKD =B ABC .
ג. 3ABC ,3CKD .

B
A

C

K
D
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B

 ABCDהוא טרפז שווה־שוקיים

A

( ) AB 1 DC , AB z DC
(ראה ציור).
נתוןAD = AB = BC = m :

C

BABD = a

		
א.

m2 3
נתון כי שטח המשולש  DABהוא
4
מצא את . a

ב.

נתון כי שטח הטרפז  ABCDהוא . 27 3

D

.

מצא את . m

		

פרק שלישי — חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי של פולינומים,
של פונקציות רציונליות ושל פונקציות שורש ( 40נקודות)

ענה על שתיים מהשאלות ( 8-6לכל שאלה —  20נקודות).
שים לב! אם תענה על יותר משתי שאלות ,ייבדקו רק שתי התשובות הראשונות שבמחברתך.
.6

1
נתונה הפונקציה
(x - 5) 2

א.

. f (x) = 1 -

( )1מצא את תחום ההגדרה של הפונקציה ). f(x
( )2מצא את האסימפטוטות של הפונקציה ) f(xהמקבילות לצירים.
( )3מצא את נקודות החיתוך של גרף הפונקציה ) f(xעם הצירים.
( )4מצא את הסימן של פונקציית הנגזרת ) f'(xבתחום , x 1 5

ומצא את הסימן של פונקציית הנגזרת ) f'(xבתחום . x 2 5

ב.

סרטט סקיצה של גרף הפונקציה ). f(x

ג.

העבירו ישר המשיק לגרף הפונקציה ) f(xבנקודה שבה . x = 4
מצא את השיעורים של נקודות החיתוך של המשיק עם האסימפטוטות
של הפונקציה ). f(x

המשך בעמוד 5

-5.7

מתמטיקה ,קיץ תשע"ד ,מועד ב ,מס'  + 314 ,035804נספח

בציור שלפניך מוצג גרף של פונקציית הנגזרת:

4
-1
x

א.

מצא את שיעור ה־  xשל נקודת החיתוך

ב.

מצא את שיעור ה־  xשל נקודת הקיצון הפנימית

y

= ). x 2 0 , f'(x

של ) f'(xעם ציר ה־ . x

של הפונקציה ) , f(xוקבע את סוגה .נמק.
ג.

x

ידוע כי שיעור ה־  yשל נקודת הקיצון הפנימית של ) f(xהוא . 0
מצא את ). f(x

ד.

חשב את השטח המוגבל על ידי גרף פונקציית הנגזרת ), f'(x
על ידי הישר  , x = 4על ידי הישר  x = 25ועל ידי ציר ה־ . x

.8

בציור שלפניך מוצגים הגרפים של הפונקציות

y

 f (x) = - x2 + 9ו־ . g (x) = (x - 3) 2
נקודה  Aנמצאת ברביע הראשון על
גרף הפונקציה ). f(x
מנקודה  Aהעבירו שני ישרים:

A

ישר אחד ,המקביל לציר ה־ y

וחותך את גרף הפונקציה ) g(xבנקודה , B
וישר אחר ,המקביל לציר ה־ x
וחותך את גרף הפונקציה ) f(xבנקודה C

x

B

(ראה ציור).
נסמן את שיעור ה־  xשל הנקודה  Aב־ . t
א.

הבע באמצעות  tאת השיעורים של הנקודות  B , Aו־ . C

ב.

מצא את הערך של  tשעבורו שטח המשולש  ABCהוא מקסימלי.

בהצלחה!
זכות היוצרים שמורה למדינת ישראל
אין להעתיק או לפרסם אלא ברשות משרד החינוך

C

מדינת ישראל
משרד החינוך

א .בגרות לבתי ספר על־יסודיים
סוג הבחינה:
ב .בגרות לנבחנים אקסטרניים
				
מועד הבחינה :קיץ תשע"ד2014 ,
מספר השאלון314 , 035804 :
דפי נוסחאות ל־ 4יחידות לימוד
		
נספח:

מתמטיקה
 4יחידות לימוד — שאלון ראשון
הוראות לנבחן
א.

משך הבחינה :שלוש שעות וחצי.

ב.

מבנה השאלון ומפתח ההערכה :בשאלון זה שלושה פרקים.
פרק ראשון
			
פרק שני
			
פרק שלישי

— אלגברה ,גאומטריה אנליטית,
הסתברות

— 20#2

— גאומטריה וטריגונומטריה
במישור
— חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי

— 20#1

— 20

נקודות

— 20#2

— 40

נקודות

— 100

נקודות

		

ג.

ד.

— 40

נקודות

סה"כ

			
חומר עזר מותר בשימוש:
( )1מחשבון לא גרפי .אין להשתמש באפשרויות התכנות במחשבון הניתן לתכנות.
שימוש במחשבון גרפי או באפשרויות התכנות במחשבון עלול לגרום לפסילת הבחינה.
( )2דפי נוסחאות (מצורפים).
הוראות מיוחדות:
( )1אל תעתיק את השאלה; סמן את מספרה בלבד.
( )2התחל כל שאלה בעמוד חדש .רשום במחברת את שלבי הפתרון ,גם כאשר
החישובים מתבצעים בעזרת מחשבון.
הסבר את כל פעולותיך ,כולל חישובים ,בפירוט ובצורה ברורה ומסודרת.
חוסר פירוט עלול לגרום לפגיעה בציון או לפסילת הבחינה.
( )3לטיוטה יש להשתמש במחברת הבחינה או בדפים שקיבלת מהמשגיחים.
שימוש בטיוטה אחרת עלול לגרום לפסילת הבחינה.

הערה :קישורית לדוגמאות תשובה לשאלון זה תתפרסם בדף הראשי של אתר משרד החינוך.

ההנחיות בשאלון זה מנוסחות בלשון זכר ומכוונות לנבחנות ולנבחנים כאחד.

בהצלחה!

המשך מעבר לדף
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השאלות
שים לב! הסבר את כל פעולותיך ,כולל חישובים ,בפירוט ובצורה ברורה.
חוסר פירוט עלול לגרום לפגיעה בציון או לפסילת הבחינה.

פרק ראשון — אלגברה ,גאומטריה אנליטית ,הסתברות

( 40נקודות)

ענה על שתיים מן השאלות ( 3-1לכל שאלה —  20נקודות).
שים לב! אם תענה על יותר משתי שאלות ,ייבדקו רק שתי התשובות הראשונות שבמחברתך.
.1

כל אחת משתי חברות תיירות ,חברה א' וחברה ב' ,פרסמה באינטרנט הצעה לטיול בחו"ל.
לכל הצעה יש אותו מחיר.
המחיר של כל אחת מההצעות כולל את מחיר הטיסה ואת מחיר האירוח במלון.
מחיר הטיסה בחברה א' קטן ב־  10%ממחיר הטיסה בחברה ב'.
מחיר האירוח במלון בחברה א' גדול ב־  20%ממחיר האירוח במלון בחברה ב'.
סמן ב־  xאת מחיר הטיסה בחברה ב' ,וב־  yאת מחיר האירוח במלון בחברה ב'.
א .הראה כי . x = 2y
ב .יוסי הזמין את הטיסה בחברה א' ואת האירוח במלון בחברה ב',
ושילם סך הכול  5040שקלים.
מצא את מחיר הטיסה בחברה ב' ,ואת מחיר האירוח במלון בחברה ב'.
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 ABCDהוא מרובע שבו . BC z AD
הצלע  ABמונחת על הישר , x + y = 10
והצלע  CDמונחת על ציר ה־ . x
נתון, D(8 , 0) , C(2 , 0) :
שיעור ה־  xשל הנקודה  Aהוא . 6
א.
ב.
ג.
ד.

.3
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מצא את שיעור ה־  yשל הנקודה . A
מצא את משוואת הישר . AD
מצא את שיעורי הנקודה . B
הישר  BCחותך את ציר ה־  yבנקודה . E
( )1הראה כי הישר  AEמקביל לציר ה־ . x
( )2מצא את שטח המשולש . AEB

y

A

B

E
C

D x

ערכו סקר בקרב מספר גדול של תלמידים .הסקר בדק כמה תלמידים רוצים להמשיך
ללימודים אקדמיים.
על פי ממצאי הסקר 60% ,מהמשתתפים בסקר (בנים/בנות) רוצים להמשיך ללימודים אקדמיים.
מספר הבנים שהשתתפו בסקר קטן פי  3ממספר הבנות שהשתתפו בסקר.
ידוע כי  80%מן הבנים שהשתתפו בסקר רוצים להמשיך ללימודים אקדמיים.
א.

בוחרים באקראי תלמיד (בן  /בת) שהשתתף בסקר.
( )1מהי ההסתברות שנבחרה בת הרוצה להמשיך ללימודים אקדמיים?
( )2ידוע שנבחרה בת.

		

			
ב.

מהי ההסתברות שהיא רוצה להמשיך ללימודים אקדמיים?

בוחרים באקראי  5תלמידים (בנים/בנות) מבין המשתתפים בסקר.
מהי ההסתברות שלפחות  4מהם רוצים להמשיך ללימודים אקדמיים?

המשך בעמוד 4
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פרק שני — גאומטריה וטריגונומטריה במישור

( 20נקודות)

ענה על אחת מן השאלות .5-4
שים לב! אם תענה על יותר משאלה אחת ,תיבדק רק התשובה הראשונה שבמחברתך.
.4

 Fהיא נקודת החיתוך של האלכסונים במרובע . ABCD
הנקודה  Eנמצאת על , FC
והנקודה  Gנמצאת על , FB
באופן שהמרובע  BCEGהוא בר־חסימה במעגל

B

(ראה ציור).
א.

הוכח. TFEG +TFBC :

ב.

נתון. FG = FE :
הוכח. TFDA +TFEG :

ג.

הוכח. AD z BC :

.5

DF

G

AF

A

F

E
C

D

 ABCהוא משולש שווה־שוקים ), (AC = AB
החסום במעגל שמרכזו  Oורדיוסו ( Rראה ציור).

A

נתון. BBAC = 80o :
א.

הבע באמצעות  Rאת אורך הצלע . AB

ב.

מצא את  . BCOBנמק.

ג.

המשך  OBחותך את השוק  ACבנקודה D

(ראה ציור).

O

D

B

נתון 5 :ס"מ = . BD
		

()1

מצא את . BABD

		

()2

מצא את . R

המשך בעמוד 5
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פרק שלישי — חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי של פולינומים,
של פונקציות רציונליות ושל פונקציות שורש ( 40נקודות)

		

ענה על שתיים מן השאלות ( 8-6לכל שאלה —  20נקודות).
שים לב! אם תענה על יותר משתי שאלות ,ייבדקו רק שתי התשובות הראשונות שבמחברתך.
.6

.7

נתונה הפונקציה . f (x) = x2 - 4x + 3
א.

מצא את תחום ההגדרה של הפונקציה ). f(x

ב.

מצא את נקודות החיתוך של גרף הפונקציה ) f(xעם הצירים.

ג.

מצא את תחומי העלייה והירידה של הפונקציה ). f(x

ד.

סרטט סקיצה של גרף הפונקציה ). f(x

ה.

האם הישר  y = x - 2חותך את גרף הפונקצייה ) ? f(xנמק.

) f(xהיא פונקציה שמוגדרת לכל . x

y

בציור שלפניך מוצג הגרף של פונקציית הנגזרת ). f'(x

הגרף של פונקציית הנגזרת ) f'(xעובר

)f’(x

דרך הנקודות. (1 , 0) , (- 2 , 0) :

( )1על פי הגרף של פונקציית הנגזרת )f'(x

א.
		

מצא את תחומי העלייה והירידה של הפונקציה ). f(x

( )2מהו שיעור ה־  xשל נקודת הקיצון
של הפונקציה ) , f(xומהו סוג הקיצון? נמק.
( )3נתון כי פונקציית הנגזרת היא
. f' (x) = 4x3 - 12x + 8

x

שיעור ה־  yשל נקודת הקיצון של הפונקציה ) f(xהוא . - 10
מצא את הפונקציה ). f(x
ב.

מצא את השיעורים של הנקודות שבהן שיפוע המשיק לגרף הפונקציה ) f(xהוא . 0

המשך בעמוד 6
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האורך של קיר בצורת מלבן הוא  16מטר,
והגובה של הקיר הוא  10מטר.
 16מטר
רוצים לצפות בקרמיקה חלק מהקיר.
החלק שרוצים לצפות כולל:
10מטר
— שני ריבועים זהים בפינות המלבן
— משולש שווה־שוקיים שבסיסו מקביל לצלע המלבן
(השטחים האפורים בציור).
סמן ב־  xאת האורך של צלע הריבוע ,וענה על הסעיפים א-ג.
א .הבע באמצעות  xאת הגובה לבסיס במשולש שווה־השוקיים.
ב .מה צריך להיות  , xכדי שסכום השטחים שרוצים לצפות בקרמיקה יהיה מינימלי?
ג .עבור ה־  xשמצאת בסעיף ב ,חשב כמה אחוזים משטח הקיר מהווה החלק שרוצים לצפות
בקרמיקה.

בהצלחה!

זכות היוצרים שמורה למדינת ישראל
אין להעתיק או לפרסם אלא ברשות משרד החינוך

מדינת ישראל

סוג הבחינה 		 :א .בגרות לבתי ספר על־יסודיים
				 ב .בגרות לנבחנים אקסטרניים
חורף תשע"ד2014 ,
מועד הבחינה:
מספר השאלון314 ,035804 :
דפי נוסחאות ל־ 4יחידות לימוד
נספח:

משרד החינוך

מתמטיקה
 4יחידות לימוד — שאלון ראשון
הוראות לנבחן
א.

משך הבחינה :שלוש שעות וחצי.

ב.

מבנה השאלון ומפתח ההערכה :בשאלון זה שלושה פרקים.
פרק ראשון — אלגברה ,גאומטריה אנליטית,
2
— — 16 3 #2
הסתברות
			
— גאומטריה וטריגונומטריה
פרק שני
2
— — 16 3 #2
במישור
			
2

ג.

ד.

1

 33 3נקודות
1

 33 3נקודות
1

פרק שלישי — חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי —  33 3 — 16 3 #2נקודות
סה"כ —		  100נקודות
		
			
חומר עזר מותר בשימוש:
( )1מחשבון לא גרפי .אין להשתמש באפשרויות התכנות במחשבון הניתן לתכנות.
שימוש במחשבון גרפי או באפשרויות התכנות במחשבון עלול לגרום לפסילת הבחינה.
( )2דפי נוסחאות (מצורפים).
הוראות מיוחדות:
( )1אל תעתיק את השאלה; סמן את מספרה בלבד.
( )2התחל כל שאלה בעמוד חדש .רשום במחברת את שלבי הפתרון ,גם כאשר
החישובים מתבצעים בעזרת מחשבון.
הסבר את כל פעולותיך ,כולל חישובים ,בפירוט ובצורה ברורה ומסודרת.
חוסר פירוט עלול לגרום לפגיעה בציון או לפסילת הבחינה.
( )3לטיוטה יש להשתמש במחברת הבחינה או בדפים שקיבלת מהמשגיחים.
שימוש בטיוטה אחרת עלול לגרום לפסילת הבחינה.
הערה :קישורית לדוגמאות תשובה לשאלון זה תתפרסם בדף הראשי של אתר משרד החינוך.

ההנחיות בשאלון זה מנוסחות בלשון זכר ומכוונות לנבחנות ולנבחנים כאחד.

בהצלחה!

המשך מעבר לדף
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השאלות
שים לב! הסבר את כל פעולותיך ,כולל חישובים ,בפירוט ובצורה ברורה.
חוסר פירוט עלול לגרום לפגיעה בציון או לפסילת הבחינה.

פרק ראשון – אלגברה ,גאומטריה אנליטית ,הסתברות
2

ענה על שתיים מהשאלות ( 3–1לכל שאלה —  16 3נקודות).

1

(  33 3נקודות)

שים לב! אם תענה על יותר משתי שאלות ,ייבדקו רק שתי התשובות הראשונות שבמחברתך.
.1

נתון מעגל  Iשרדיוסו  , rונתון מעגל  IIשרדיוסו . R
הרדיוס  Rגדול מהרדיוס  rב־ . 30%
א.

מצא בכמה אחוזים גדול שטח העיגול  IIמשטח העיגול . I

ב.

ידוע כי שטח העיגול  IIגדול ב־  54.165סמ"ר משטח העיגול . I
חשב את הרדיוס . r
בחישוביך השתמש ב־ . r = 3.14

.2

במלבן  ABCDהקדקוד  Aנמצא על ציר ה־ ( xראה ציור).
שיעור ה־  yשל הקדקוד  Bהוא . 8
1

y

C

B

1

משוואת הצלע  BCהיא . y = 4 x + 7 2

משוואת הישר  — O( OCראשית הצירים) היא . y = 1.5x
מצא את השיעורים של הקדקוד B

א.

ושל הקדקוד . C
ב.

( )1מצא את השיעורים של הקדקוד . A
( )2מצא את השיעורים של נקודת המפגש

		
		
ג.

D
x

A

O

של אלכסוני המלבן.

מצא את שטח המשולש . OAD

המשך בעמוד 3
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ענת ,אבי ודוד מתמודדים על תפקיד יושב־ראש של מועצת התלמידים בבית הספר.
לפניך תוצאות של סקר שנערך לפני הבחירות בקרב תלמידי בית הספר.
המתחרה
מספר הבנים התומכים
מספר הבנות התומכות

ענת

100
200

דוד

אבי

100

200

50

150

(כל תלמיד תומך בדיוק באחד המתמודדים).
א.

בוחרים באקראי תלמיד (בן  /בת) מבין המשתתפים בסקר.
מהי ההסתברות שהוא תומך באבי?

ב.

בוחרים באקראי תלמיד (בן  /בת) מבין המשתתפים בסקר.
ידוע שהוא תומך בענת.
מה ההסתברות שהתומך הוא בת?

ג.

( )1בוחרים באקראי תלמיד (בן  /בת) מבין המשתתפים בסקר.

		

ידוע שהוא אינו תומך בענת.

		

מהי ההסתברות שהוא תומך בדוד?
( )2בוחרים באקראי  5תלמידים (בנים  /בנות) מבין אלה שאינם תומכים בענת.

		

מהי ההסתברות שלפחות אחד מהם תומך בדוד?

		

(הניסיונות הם בלתי תלויים).

המשך בעמוד 4
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פרק שני – גאומטריה וטריגונומטריה במישור

1
(  33 3נקודות)

2

ענה על שתיים מהשאלות ( 6-4לכל שאלה —  16 3נקודות).
שים לב! אם תענה על יותר משתי שאלות ,ייבדקו רק שתי התשובות הראשונות שבמחברתך.
.4

 CBו־  CDהם שני משיקים למעגל.

A

 ABהוא קוטר במעגל זה.

D

המשך  ADוהמשך  BCנפגשים בנקודה E

(ראה ציור).

.5

א.

הוכח כי . BDCB = 2 $BE

ב.

הוכח כי . BD2 = AD $ DE

ג.

הוכח כי  DCהוא תיכון במשולש . BDE

E

C

נתון משולש שווה־שוקיים . )MC = MB( MBC
על הבסיס  BCבנו ריבוע . ABCD
 Nהיא נקודה בתוך הריבוע

B

M
B

C

כך ש־  TNBA ,TMBCבהתאמה
N

(ראה ציור).
א.

הוכח כי . BMBN = 90o

ב.

הוכח כי . BBMN =BBNM

ג.

נתון גם 16 :ס"מ = . BBMC = 120o , MN

D

A

חשב את האורך של צלע הריבוע . ABCD

המשך בעמוד 5
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D

B

מעגל שקוטרו  CDמשיק לצלע AB

A

בנקודה ( Dראה ציור).
נתוןBBAC = a :
BABC = b

רדיוס המעגל הוא . R
א.
ב.

		

C

הבע באמצעות  a , Rו־  bאת אורך הצלע . AB

מצא את  , BACBאם  b = aושטח המשולש  ABCהוא . 4R2

פרק שלישי – חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי של פולינומים,
1
של פונקציות רציונליות ושל פונקציות שורש (  33 3נקודות)

ענה על שתיים מהשאלות ( 9-7לכל שאלה —

2
 16 3נקודות).

שים לב! אם תענה על יותר משתי שאלות ,ייבדקו רק שתי התשובות הראשונות שבמחברתך.
.7

נתונה הפונקציה . f (x) = (2x - 2) 4 - 3

y

דרך נקודת המינימום של הפונקציה
העבירו ישר המאונך לציר ה־ , x
ודרך נקודת החיתוך של גרף הפונקציה עם ציר ה־ y

העבירו ישר המקביל לציר ה־ ( xראה ציור).
א.

מהו תחום ההגדרה של הפונקציה?

ב.

מצא את משוואת האנך ואת משוואת המקביל.

ג.

חשב את השטח המוגבל על ידי גרף הפונקציה ,על ידי האנך ועל ידי המקביל,

x

0

השטח המקווקו בציור.

המשך בעמוד 6
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A

נתון משולש שווה־שוקיים )AB = AC( ABC
שבו אורך הגובה  ADלבסיס  BCהוא  12ס"מ,
ואורך הבסיס  BCהוא  10ס"מ.
 Mהיא נקודה כלשהי על הגובה . AD

M

נסמן. MD = x :
א.
		

מצא עבור איזה ערך של x

סכום הקטעים  AM + MB + MCהוא מינימלי.

C

D

תוכל להשאיר שורש בתשובתך.
ב.

.9

חשב את גודל הזווית  BMCעבור הערך של  xשמצאת בסעיף א.

16
נתונה פונקציית הנגזרת
x3

( )1מצא את שיעורי ה־  xשל נקודות הקיצון של הפונקציה ) , f(xוקבע את סוגן.

א.

( )2שיעור ה־  yשל כל אחת מנקודות הקיצון של הפונקציה ) f(xהוא . 4

		

מצא את הפונקציה ). f(x

		
ב.

. x ! 0 , f' (x) = x -

( )1מצא את האסימפטוטה האנכית של הפונקציה ), f(x

		

וסרטט סקיצה של גרף הפונקציה ). f(x

( )2ידוע כי לפונקציית הנגזרת ) f'(xאין נקודות קיצון.
			

סרטט סקיצה של גרף פונקציית הנגזרת ). f'(x

בהצלחה!
זכות היוצרים שמורה למדינת ישראל
אין להעתיק או לפרסם אלא ברשות משרד החינוך

B

מדינת ישראל
משרד החינוך

סוג הבחינה:
		
מועד הבחינה:
מספר השאלון:
נספח:

א .בגרות לבתי ספר על־יסודיים
ב .בגרות לנבחנים אקסטרניים
קיץ תשע"ג ,מועד ב
314 , 035804
דפי נוסחאות ל־ 4יחידות לימוד

מתמטיקה
 4יחידות לימוד — שאלון ראשון
הוראות לנבחן
א.

משך הבחינה :שלוש שעות וחצי.

ב.

מבנה השאלון ומפתח ההערכה :בשאלון זה שלושה פרקים.
פרק ראשון

—

			
—
פרק שני
			
פרק שלישי

אלגברה ,גאומטריה אנליטית,
הסתברות
גאומטריה וטריגונומטריה

2

— — 16 3 #2
2

— — 16 3 #2

במישור
— חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי

		

ג.

ד.

2

— — 16 3 #2
סה"כ

1

 33 3נקודות
1

 33 3נקודות
1

 33 3נקודות

—		  100נקודות

			
חומר עזר מותר בשימוש:
( )1מחשבון לא גרפי .אין להשתמש באפשרויות התכנות במחשבון הניתן לתכנות.
שימוש במחשבון גרפי או באפשרויות התכנות במחשבון עלול לגרום לפסילת הבחינה.
( )2דפי נוסחאות (מצורפים).
הוראות מיוחדות:
( )1אל תעתיק את השאלה; סמן את מספרה בלבד.
( )2התחל כל שאלה בעמוד חדש .רשום במחברת את שלבי הפתרון ,גם כאשר
החישובים מתבצעים בעזרת מחשבון.
הסבר את כל פעולותיך ,כולל חישובים ,בפירוט ובצורה ברורה ומסודרת.
חוסר פירוט עלול לגרום לפגיעה בציון או לפסילת הבחינה.
( )3לטיוטה יש להשתמש במחברת הבחינה או בדפים שקיבלת מהמשגיחים.
שימוש בטיוטה אחרת עלול לגרום לפסילת הבחינה.
הערה :קישורית לדוגמאות תשובה לשאלון זה תתפרסם בדף הראשי של אתר משרד החינוך.

ההנחיות בשאלון זה מנוסחות בלשון זכר ומכוונות לנבחנות ולנבחנים כאחד.

בהצלחה!

המשך מעבר לדף
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השאלות

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

פרק ראשון — אלגברה ,גאומטריה אנליטית ,הסתברות
ענה על שתיים מבין השאלות ( 3-1לכל שאלה —  16 23נקודות).

1

(  33 3נקודות)

שים לב! אם תענה על יותר משתי שאלות ,ייבדקו רק שתי התשובות הראשונות שבמחברתך.
.1

ראובן רוצה לרכוש מינוי למכון כושר .המחיר המלא של המינוי הוא  200שקלים.
אם ראובן יביא שני חברים שירכשו מינוי במחיר מלא ,הוא יקבל על המינוי שלו הנחה של x%

עבור החבר הראשון ,ועבור החבר השני יקבל הנחה של  x%על המחיר שאחרי ההנחה הראשונה.
ראובן הביא שני חברים ,ושילם עבור המינוי שלו רק  144.5שקלים.

.2

א.

מצא את אחוז ההנחה שקיבל ראובן על המינוי שלו עבור החבר הראשון.

ב.

מצא את אחוז ההנחה הכולל שקיבל ראובן על המינוי שלו לאחר שהביא את שני החברים.

נתונה מקבילית ( ABCDראה ציור).

B

A

1

הצלע  ABמונחת על הישר . y = - 3 x + 6
הצלע  ADמונחת על הישר . y = - 5x + 20
אלכסוני המקבילית נפגשים בנקודה ). (2 , 3
א.

מצא את השיעורים של קדקוד . C

ב.

מצא את השיעורים של קדקוד , B

		
ג.

ואת השיעורים של קדקוד . D

D

C

האם הצלע  BCמשיקה בנקודה  Cלמעגל שמרכזו  Aוהרדיוס שלו הוא  ? ACנמק.

המשך בעמוד 3
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ידוע שההסתברות להצליח במבחן נהיגה (טסט) גדולה ב־  0.2מההסתברות להיכשל בו.
א.

מהי ההסתברות להצליח במבחן הנהיגה?

ב.

ראובן ,שמעון ,לוי ויהודה הם  4אנשים שנבחרו באקראי מבין הנבחנים במבחן הנהיגה.
( )1מהי ההסתברות שבדיוק  2מהם יצליחו במבחן הנהיגה?
( )2ידוע שרק  2מהם הצליחו במבחן הנהיגה.
מהי ההסתברות שהיו אלה ראובן ושמעון?
( )3האם ההסתברות שלפחות אחד מהארבעה יצליח במבחן הנהיגה גדולה מההסתברות
שלפחות אחד מהארבעה ייכשל במבחן הנהיגה? נמק.

פרק שני — גאומטריה וטריגונומטריה במישור

1

(  33 3נקודות)

ענה על שתיים מבין השאלות ( 6-4לכל שאלה —  16 23נקודות).
שים לב! אם תענה על יותר משתי שאלות ,ייבדקו רק שתי התשובות הראשונות שבמחברתך.
.4

במעוין  ABCDהזווית החדה היא של . 60o
נקודה  Mנמצאת על הצלע AB

D

C

נקודה  Nנמצאת על הצלע BC

כך ש־ ( AM = BNראה ציור).

		

. 3MDB ,3NDC

א.

הוכח כי

ב.

הוכח כי . 3ADM ,3BDN

ג.

שטח המרובע  DMBNהוא . S

N
B

M

הבע באמצעות  Sאת שטח המעוין . ABCD

המשך בעמוד 4
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נתון משולש . ADE

A

דרך הקדקוד  Aהעבירו מעגל
החותך את הצלעות  ADו־ AE

F

בנקודות  Bו־  Cבהתאמה (ראה ציור).
נתון, BC z DE :

 DCמשיק למעגל.

א.

( )1הוכח כי . B EAD =B CDE

ב.

דרך הקדקוד  Eהעבירו ישר

C

B

( )2הוכח כי . AE $ CE = DE2
		

המשיק למעגל בנקודה ( Fראה ציור).

		

הוכח כי . 3ECF +3EFA

ג.

.6

D

E

היעזר בסעיפים הקודמים והוכח כי . EF = DE

נתון רבע מעגל  OABשרדיוסו . R

D

העבירו ישר המשיק לרבע המעגל בנקודה , P
והעבירו ישר המשיק לרבע המעגל בנקודה . A

B

המשיקים נפגשים בנקודה . C

P

המשיק בנקודה  Pחותך את המשך  OBבנקודה D
C

(ראה ציור).
נתון. B COA = a :
א.

הוכח כי . AC z OD

ב.

הבע באמצעות  Rו־  aאת שטח המרובע . ACDO

ג.

נתון כי שטח המשולש  OPDהוא . 2
חשב את . a

A

a

R2

המשך בעמוד 5

O

-5-

		

מתמטיקה ,קיץ תשע"ג ,מועד ב ,מס'  + 314 ,035804נספח

פרק שלישי — חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי של פולינומים,
1
של פונקציות רציונליות ושל פונקציות שורש (  33 3נקודות)

ענה על שתיים מבין השאלות ( 9-7לכל שאלה —  16 23נקודות).
שים לב! אם תענה על יותר משתי שאלות ,ייבדקו רק שתי התשובות הראשונות שבמחברתך.
.7

9
נתונה הפונקציה - 1
(x + 1) 2

א.

מצא את תחום ההגדרה של הפונקציה.

ב.

מצא את נקודות החיתוך של גרף הפונקציה עם הצירים.

ג.

מצא את האסימפטוטות של הפונקציה המקבילות לצירים.

ד.

מצא את תחומי העלייה והירידה של הפונקציה (אם יש כאלה).

ה.

סרטט סקיצה של גרף הפונקציה.

ו.

איזה מבין הגרפים  IV , III , II , Iשלפניך מציג סקיצה של פונקציית הנגזרת )? f'(x

		
IV
x

= ). f (x

נמק.
y

III
x

y

II
x

y

I

y

x

המשך בעמוד 6
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הגרפים  Iו־  IIשבציור הם של הפונקציות:

					
					
א.

y

2
2x - 3
2
 = ). g (x2x - 3
= )f (x

I
x

( )1מצא את תחום ההגדרה של כל אחת
מהפונקציות.

II

( )2מהי האסימפטוטה האנכית של כל אחת
מהפונקציות?
ב.
ג.

איזה גרף הוא של הפונקציה ) , f(xואיזה גרף הוא של הפונקציה ) ? g(xנמק.
הישר  y = 2חותך את הגרף  Iבנקודה . A

הישר  y = - 2חותך את הגרף  IIבנקודה . B

מצא את השטח המוגבל על ידי הישר  , ABעל ידי הגרפים של שתי הפונקציות

ועל ידי הישר . x = 3

.9

נתון מלבן  ABCDשאורכי צלעותיו הם:
. AB = 9 , AD = 4
הנקודה  Eנמצאת על הצלע ( CDבין  Cל־ .)D

F
C

E

D

ההמשך של  AEחותך את המשך הצלע BC

בנקודה ( Fראה ציור).

B

א.

הוכח. 3ADE +3FCE :

ב.

סמן  , DE = xומצא מה צריך להיות האורך של  DEכדי שסכום השטחים
של המשולשים  ADEו־  FCEיהיה מינימלי.
בתשובתך תוכל להשאיר שורש.

			

בהצלחה!
זכות היוצרים שמורה למדינת ישראל
אין להעתיק או לפרסם אלא ברשות משרד החינוך

A

מדינת ישראל

א .בגרות לבתי ספר על־יסודיים
סוג הבחינה:
ב .בגרות לנבחנים אקסטרניים
				
מועד הבחינה :קיץ תשע"ג2013 ,
מספר השאלון314 , 035804 :
דפי נוסחאות ל־ 4יחידות לימוד
		
נספח:

משרד החינוך

מתמטיקה
 4יחידות לימוד — שאלון ראשון
הוראות לנבחן
א.

משך הבחינה :שלוש שעות וחצי.

ב.

מבנה השאלון ומפתח ההערכה :בשאלון זה שלושה פרקים.
פרק ראשון
			
פרק שני
			
פרק שלישי

—

אלגברה ,גאומטריה אנליטית,
הסתברות

2

— — 16 3 #2

— גאומטריה וטריגונומטריה

2

במישור
— חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי

ד.

1

— — 16 3 #2

 33 3נקודות

— — 16 3 #2

 33 3נקודות

		

ג.

1

 33 3נקודות

2

סה"כ

1

—		  100נקודות

			
חומר עזר מותר בשימוש:
( )1מחשבון לא גרפי .אין להשתמש באפשרויות התכנות במחשבון הניתן לתכנות.
שימוש במחשבון גרפי או באפשרויות התכנות במחשבון עלול לגרום לפסילת הבחינה.
( )2דפי נוסחאות (מצורפים).
הוראות מיוחדות:
( )1אל תעתיק את השאלה; סמן את מספרה בלבד.
( )2התחל כל שאלה בעמוד חדש .רשום במחברת את שלבי הפתרון ,גם כאשר
החישובים מתבצעים בעזרת מחשבון.
הסבר את כל פעולותיך ,כולל חישובים ,בפירוט ובצורה ברורה ומסודרת.
חוסר פירוט עלול לגרום לפגיעה בציון או לפסילת הבחינה.
( )3לטיוטה יש להשתמש במחברת הבחינה או בדפים שקיבלת מהמשגיחים.
שימוש בטיוטה אחרת עלול לגרום לפסילת הבחינה.

ההנחיות בשאלון זה מנוסחות בלשון זכר ומכוונות לנבחנות ולנבחנים כאחד.

בהצלחה!

המשך מעבר לדף
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השאלות

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

פרק ראשון — אלגברה ,גאומטריה אנליטית ,הסתברות
ענה על שתיים מבין השאלות ( 3-1לכל שאלה —  16 23נקודות).

1

(  33 3נקודות)

שים לב! אם תענה על יותר משתי שאלות ,ייבדקו רק שתי התשובות הראשונות שבמחברתך.

.1

חלון מורכב מחצי עיגול ומריבוע . ABCD
צלע הריבוע  ADהיא קוטר של חצי העיגול,
כמתואר בציור.
שטח הריבוע גדול ב־  0.2187מ"ר

A

D

משטח חצי העיגול.
מצא את ההיקף של המסגרת החיצונית
של החלון.
בחישוביך השתמש ב־ . r = 3.14

.2

B

C

נתונות הנקודות ) A (10 , 4ו־ )( B (- 2 , 8ראה ציור).

y

נקודה  Pנמצאת על ציר ה־  xכך שמרחקה
מנקודה  Aשווה למרחקה מנקודה . B
א.

מצא את השיעורים של הנקודה . P

הנקודות  B , Aו־  Pהן קדקודים של המרובע . ADBP

A
x

נתון. BD z PA , BP z AD :
ב.

מצא את השיעורים של הקדקוד . D

ג.

מצא את אורך הרדיוס של המעגל החוסם את המשולש  . BDAנמק.

המשך בעמוד 3
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חקלאי מייצא פרחים לבנים ופרחים אדומים .במחסן של החקלאי:
1

 12מהפרחים הלבנים הם ורדים.

2

 3מהפרחים האדומים הם ורדים.
 25%מכלל הפרחים הם ורדים ,והשאר הם חבצלות.
א.

בוחרים באקראי פרח מבין הפרחים שבמחסן.
( )1מהי ההסתברות שהפרח הוא אדום?
( )2מהי ההסתברות שהפרח הוא אדום אם ידוע שהוא ורד?

		
ב.

נתון שמספר הוורדים האדומים במחסן הוא . 300
מהו מספר הפרחים במחסן?

פרק שני — גאומטריה וטריגונומטריה במישור
ענה על שתיים מבין השאלות ( 6-4לכל שאלה —

2
3

1

(  33 3נקודות)

 16נקודות).

שים לב! אם תענה על יותר משתי שאלות ,ייבדקו רק שתי התשובות הראשונות שבמחברתך.
.4

מרובע  AKLMחסום במעגל . I
II

דרך קדקודים  Aו־  Kהעבירו מעגל . II
המשכי הצלעות  MAו־  LKנפגשים בנקודה E

I

A

M

E

שעל המעגל .II
הישר  FEמשיק למעגל  IIבנקודה E

(ראה ציור).

F

א.

הוכח כי הישר  FEמקביל למיתר . LM

ב.

הוכח כי . TAEK +TLEM

ג.

נתון 6 :ס"מ =  7 , AEס"מ =  2 , KEס"מ = . KL

K

L

( )1חשב את היחס בין שטח המשולש  AEKלשטח המשולש . LEM
( )2חשב את היחס בין שטח המשולש  AEKלשטח המרובע . AKLM

המשך בעמוד 4
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במשולש שווה־שוקיים )AM = AK( AMK

A

 KDהוא תיכון לשוק , AM
ו־  MEהוא גובה לשוק ( AKראה ציור).
א.

D

E

הוכח כי . BDAE =BDEA

נתון. AM = 2b , BMAK = 2a :

.6

ב.

הבע באמצעות  bו־  aאת שטח המשולש . ADE

ג.

אם נתון גם כי : MK = 2:DE
()1

חשב את . a

()2

הוכח כי . DE z MK

נתון מעוין . AMLK

K

L

M

M

E
P

נקודה  Eנמצאת על הצלע . ML
האלכסון  KMחותך את הקטע AE

בנקודה ( Pראה ציור).

נתון, BEAK = a , BAML = 120o :
אורך צלע המעוין הוא . a
א.
ב.

()1

מצא את גודל הזווית  . PKAנמק.

()2

הבע באמצעות  aו־  aאת אורך הקטע . PK

a

K

A

דרך הנקודה  Pהעבירו אנך לצלע  . AKהאנך חותך את  AKבנקודה . G

נתון גם כי . a = 46o

הבע באמצעות  aאת אורך הקטע . GL

		

המשך בעמוד 5
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פרק שלישי — חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי של פולינומים,
1
של פונקציות רציונליות ושל פונקציות שורש (  33 3נקודות)

		

ענה על שתיים מבין השאלות ( 9-7לכל שאלה —  16 23נקודות).
שים לב! אם תענה על יותר משתי שאלות ,ייבדקו רק שתי התשובות הראשונות שבמחברתך.
.7

נתונה הפונקציה . f (x) = x 4x - 6x
( )1מצא את תחום ההגדרה של הפונקציה.
( )2מצא את נקודות החיתוך של גרף הפונקציה עם הצירים.
( )3מצא את השיעורים של נקודות הקיצון של הפונקציה ,וקבע את סוגן.
סרטט סקיצה של גרף הפונקציה.
איזה גרף מבין הגרפים  , IV , III , II , Iעשוי לתאר את פונקציית הנגזרת )f'(x
בתחום  ? 1# x #10נמק.

א.

ב.
ג.

I

II

y

x

.8

y

x

III

IV

y

x

x

y

בציור שלפניך מוצגים הגרפים
של הפונקציות:

		

(x - a) 2

16
(x - a) 2

= )f (x
= )g (x

 aהוא פרמטר גדול מ־ . 0
א.

y

מצא את האסימפטוטות המקבילות

x

S1 S2

לצירים של הפונקציה )( g(xהבע באמצעות  aבמידת הצורך).
אחת מנקודות החיתוך בין הגרפים של הפונקציות היא הנקודה שבה . x = a + 2
 S1הוא השטח המוגבל על ידי גרף הפונקציה ) , f(xעל ידי ציר ה־ x

ועל ידי הישר ( x = a + 2השטח המקווקו בציור).

 S2הוא השטח המוגבל על ידי גרף הפונקציה ) , g(xעל ידי ציר ה־ x
ועל ידי הישרים  x = a + 2ו־ ( x = a + 3השטח האפור בציור).

ב.

S

חשב את היחס . S1
2

המשך בעמוד 6
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בציור מוצג הגרף של פונקציית הנגזרת )f'(x

y

בתחום . 0 # x # 4

)f'(x

הגרף של ) f'(xחותך את ציר ה־  xבנקודה שבה . x = 2
 S1הוא השטח המוגבל על ידי הגרף

S1
x

של פונקציית הנגזרת )f'(x

S2 4

2

ועל ידי הצירים (השטח המקווקו בציור).
 S2הוא השטח המוגבל על ידי הגרף של פונקציית הנגזרת ), f'(x
על ידי ציר ה־  xועל ידי הישר ( x = 4השטח האפור בציור).
א.

( )1נתון:

. S1 = 4 , f (0) = 0

חשב את ). f(2
( )2נתון גם. S2 = 4 :
		
ב.

חשב את ). f(4

מצא את השיעורים של נקודת הקיצון הפנימית של הפונקציה ) f(xבתחום הנתון,
וקבע את סוגה .נמק.

ג.

סרטט סקיצה של גרף הפונקציה ) f(xבתחום הנתון.

בהצלחה!
זכות היוצרים שמורה למדינת ישראל
אין להעתיק או לפרסם אלא ברשות משרד החינוך

0

מדינת ישראל

סוג הבחינה 		 :א .בגרות לבתי ספר על־יסודיים
				 ב .בגרות לנבחנים אקסטרניים
חורף תשע"ג2013 ,
מועד הבחינה:
מספר השאלון314 ,035804 :
דפי נוסחאות ל־ 4יחידות לימוד
נספח:

משרד החינוך

מתמטיקה
 4יחידות לימוד — שאלון ראשון
הוראות לנבחן
א.

משך הבחינה :שלוש שעות וחצי.

ב.

מבנה השאלון ומפתח ההערכה :בשאלון זה שלושה פרקים.
פרק ראשון — אלגברה ,גאומטריה אנליטית,
2
— — 16 3 #2
הסתברות
			
— גאומטריה וטריגונומטריה
פרק שני
2
— — 16 3 #2
במישור
			
2

ג.

ד.

1

 33 3נקודות
1

 33 3נקודות
1

פרק שלישי — חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי —  33 3 — 16 3 #2נקודות
סה"כ —		  100נקודות
		
			
חומר עזר מותר בשימוש:
( )1מחשבון לא גרפי .אין להשתמש באפשרויות התכנות במחשבון הניתן לתכנות.
שימוש במחשבון גרפי או באפשרויות התכנות במחשבון עלול לגרום לפסילת הבחינה.
( )2דפי נוסחאות (מצורפים).
הוראות מיוחדות:
( )1אל תעתיק את השאלה; סמן את מספרה בלבד.
( )2התחל כל שאלה בעמוד חדש .רשום במחברת את שלבי הפתרון ,גם כאשר
החישובים מתבצעים בעזרת מחשבון.
הסבר את כל פעולותיך ,כולל חישובים ,בפירוט ובצורה ברורה ומסודרת.
חוסר פירוט עלול לגרום לפגיעה בציון או לפסילת הבחינה.
( )3לטיוטה יש להשתמש במחברת הבחינה או בדפים שקיבלת מהמשגיחים.
שימוש בטיוטה אחרת עלול לגרום לפסילת הבחינה.

ההנחיות בשאלון זה מנוסחות בלשון זכר ומכוונות לנבחנות ולנבחנים כאחד.

בהצלחה!

המשך מעבר לדף
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השאלות

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

פרק ראשון – אלגברה ,גאומטריה אנליטית ,הסתברות
2

1

(  33 3נקודות)

ענה על שתיים מהשאלות ( 3–1לכל שאלה —  16 3נקודות).
שים לב! אם תענה על יותר משתי שאלות ,ייבדקו רק שתי התשובות הראשונות שבמחברתך.
.1

רוכב אופניים יצא מיישוב  Aליישוב  , Bובדיוק באותה שעה יצא הולך רגל מיישוב  Bליישוב .A
הולך הרגל הלך במהירות קבועה שקטנה ב־  10קמ"ש מהמהירות של רוכב האופניים.
כעבור  24דקות המרחק בין רוכב האופניים להולך הרגל היה  12ק"מ.
כעבור  36דקות נוספות הם נפגשו.

.2

א.

מצא את המהירות של רוכב האופניים.

ב.

מצא באיזה מרחק מיישוב  Aנפגשו רוכב האופניים והולך הרגל.

נתון מעגל ,שמרכזו  Mנמצא על הישר . y = 7

y

1
הישר  y = 2 xמשיק למעגל בנקודה )A (6 , 3

(ראה ציור).
א.
		

M

( )2מצא את משוואת המעגל.
ב.

		

( )1מצא את השיעורים של המרכז . M

B

המעגל חותך את ציר ה־  yבנקודות  Bו־ . C

A

נקודה  Cנמצאת מעל נקודה B

(ראה ציור).

C

x

		

( )1הראה כי הישר  BMמקביל לישר המשיק למעגל בנקודה . A

		

( )2מצא את שטח המשולש . BMA

המשך בעמוד 3
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בשלוש קופסאות  B , Aו־  Cיש כדורים שחורים ולבנים.
בקופסה  Aיש  2כדורים שחורים ו־  3כדורים לבנים.
בקופסה  Bיש  3כדורים שחורים ו־  2כדורים לבנים.
בקופסה  Cיש  4כדורים שחורים ו־  1כדור לבן.
א.

בוחרים באקראי קופסה ,ומוציאים ממנה באקראי כדור אחד.

		

( )1מהי ההסתברות להוציא כדור לבן?

		

( )2ידוע שהוצא כדור לבן.

			
ב.
		

מהי ההסתברות שהכדור הוצא מקופסה ? B

מקופסה  Cמוציאים באקראי  2כדורים זה אחר זה בלי החזרה.
מהי ההסתברות שאחרי הוצאת הכדורים לא נותר בקופסה  Cכדור לבן?

המשך בעמוד 4
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פרק שני – גאומטריה וטריגונומטריה במישור

1
(  33 3נקודות)

2

ענה על שתיים מהשאלות ( 6-4לכל שאלה —  16 3נקודות).
שים לב! אם תענה על יותר משתי שאלות ,ייבדקו רק שתי התשובות הראשונות שבמחברתך.
.4

מנקודה  Aיוצא ישר המשיק בנקודה B

B

למעגל שמרכזו . O
הקטע  AOחותך את המעגל בנקודה D

O

(ראה ציור).
א.

הוכח כי . BBOD = 2 $BABD

D
E

C

מנקודה  Aיוצא עוד ישר המשיק למעגל בנקודה . C

A

המשך המיתר  BDחותך את  ACבנקודה ( Eראה ציור).
נתון כי . BE = AC
ב.

( )1הוכח כי . BBOD = 2 :BDAE
( )2הוכח כי . BD = AD

.5

נתון ריבוע  ABCDשאורך צלעו  aס"מ.
נקודה  Eנמצאת על הצלע ( DCראה ציור).

D 2 E

C

נתון 2 :ס"מ = . BEAC = a , DE
א.

הבע את  aבאמצעות . a

ב.

אם נתון כי  , a = 30oחשב את שטח
המשולש . ACE

		
ג.

a
a
B

a

A

חשב את  aבמקרה שבו  2ס"מ = . DE = EC

המשך בעמוד 5
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במשולש  ABCנתון 5 :ס"מ = AB

			

 8ס"מ = AC

			

 10ס"מ = BC

D

A

נקודה  Dנמצאת על הצלע AC

כך ש־ ( BD = DCראה ציור).

C

א.

חשב את זוויות המשולש . BDC

ב.

מצא את היחס בין רדיוס המעגל החוסם את המשולש ABD

B

לרדיוס המעגל החוסם את המשולש . BDC

פרק שלישי – חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי של פולינומים,
1
של פונקציות רציונליות ושל פונקציות שורש (  33 3נקודות)

		

2

ענה על שתיים מהשאלות ( 9-7לכל שאלה —  16 3נקודות).
שים לב! אם תענה על יותר משתי שאלות ,ייבדקו רק שתי התשובות הראשונות שבמחברתך.
.7

x2 - 4
נתונה הפונקציה
x2

= ). f (x

א.

מצא את תחום ההגדרה של הפונקציה.

ב.

מצא את נקודות החיתוך של גרף הפונקציה עם הצירים (אם יש כאלה).

ג.

מצא את נקודות הקיצון המוחלט של הפונקציה ,וקבע את סוגן.

ד.

( )1סרטט סקיצה של גרף הפונקציה.

		
		

( )2היעזר בגרף שסרטטת ,ומצא את משוואת הישר המשיק לגרף הפונקציה בשתי
נקודות בדיוק.

המשך בעמוד 6
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בציור שלפניך מוצגות שתי פרבולותf (x) = x2 + 4x + 6 :

g (x) = - x2 + c

				

y

 cהוא פרמטר.
הפרבולות משיקות זו לזו בנקודה . A
דרך נקודה  Aהעבירו משיק המשותף לשתי הפרבולות
(ראה ציור).
( )1סמן ב־  tאת שיעור ה־  xשל נקודה , A

א.
		

והבע באמצעות  tאת השיפוע של

		

המשיק המשותף.

		

הבע בשני אופנים.

		

( )2מצא את השיעורים של נקודה . A

		

( )3מצא את ערך הפרמטר . c
ב.

A

x

המשיק המשותף מחלק את השטח ,המוגבל על ידי שתי הפרבולות ועל ידי ציר ה־ , y

		

לשני שטחים (השטח האפור והשטח המקווקו בציור).

		

הצב את הערך של הפרמטר  cשמצאת ,והראה כי שני השטחים שווים זה לזה.

.9

א.

מבין כל המלבנים ששטחם  kסמ"ר ,הבע באמצעות  kאת צלעות המלבן
שהיקפו מינימלי.

ב.
		

נתון כי קוטר המעגל החוסם את המלבן שהיקפו מינימלי ,הוא  8ס"מ.
מצא את הערך של . k

בהצלחה!
זכות היוצרים שמורה למדינת ישראל
אין להעתיק או לפרסם אלא ברשות משרד החינוך

מדינת ישראל
משרד החינוך

סוג הבחינה:
		
מועד הבחינה:
מספר השאלון:
נספח:

א .בגרות לבתי ספר על־יסודיים
ב .בגרות לנבחנים אקסטרניים
קיץ תשע"ב ,מועד ב
314 , 035804
דפי נוסחאות ל־ 4יחידות לימוד

מתמטיקה
 4יחידות לימוד — שאלון ראשון
הוראות לנבחן
א.

משך הבחינה :שלוש שעות וחצי.

ב.

מבנה השאלון ומפתח ההערכה :בשאלון זה שלושה פרקים.
פרק ראשון

—

			
—
פרק שני
			
פרק שלישי

אלגברה ,גאומטריה אנליטית,
הסתברות
גאומטריה וטריגונומטריה

—

במישור

— — 16 3 #2

ד.

—

2

— חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי

2

— — 16 3 #2

		

ג.

2
16 3 #2

סה"כ

1
33 3

נקודות

1

 33 3נקודות
1

 33 3נקודות

—		  100נקודות

			
חומר עזר מותר בשימוש:
( )1מחשבון לא גרפי .אין להשתמש באפשרויות התכנות במחשבון הניתן לתכנות.
שימוש במחשבון גרפי או באפשרויות התכנות במחשבון עלול לגרום לפסילת הבחינה.
( )2דפי נוסחאות (מצורפים).
הוראות מיוחדות:
( )1אל תעתיק את השאלה; סמן את מספרה בלבד.
( )2התחל כל שאלה בעמוד חדש .רשום במחברת את שלבי הפתרון ,גם כאשר
החישובים מתבצעים בעזרת מחשבון.
הסבר את כל פעולותיך ,כולל חישובים ,בפירוט ובצורה ברורה ומסודרת.
חוסר פירוט עלול לגרום לפגיעה בציון או לפסילת הבחינה.
( )3לטיוטה יש להשתמש במחברת הבחינה או בדפים שקיבלת מהמשגיחים.
שימוש בטיוטה אחרת עלול לגרום לפסילת הבחינה.

ההנחיות בשאלון זה מנוסחות בלשון זכר ומכוונות לנבחנות ולנבחנים כאחד.

בהצלחה!
/המשך מעבר לדף/
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השאלות
שים לב! הסבר את כל פעולותיך ,כולל חישובים ,בפירוט ובצורה ברורה.
חוסר פירוט עלול לגרום לפגיעה בציון או לפסילת הבחינה.
1

פרק ראשון — אלגברה ,גאומטריה אנליטית ,הסתברות

(  33 3נקודות)

ענה על שתיים מבין השאלות ( 3-1לכל שאלה —  16 23נקודות).

שים לב! אם תענה על יותר משתי שאלות ,ייבדקו רק שתי התשובות הראשונות שבמחברתך.
.1

בחברת טלפונים המחיר לדקת שיחה בשעות הערב נמוך ב־  40%מן המחיר לדקת שיחה
בשעות היום.
כדי לעודד שיחות בשעות הערב הורידה החברה ב־  18%את המחיר לדקת שיחה בשעות הערב.
(המחיר לדקת שיחה בשעות היום לא השתנה).
אחרי ההוזלה אלעד שוחח  150דקות בשעות היום ו־  300דקות בשעות הערב,
ושילם  44.64שקלים.
מצא את המחיר באגורות לדקת שיחה ביום ,ולדקת שיחה בערב לפני ההוזלה.

.2

נתון מעגל שמשוואתו . (x - a) 2 + (y - 3) 2 = 25

y

 aהוא פרמטר.
M

המעגל עובר דרך ראשית הצירים,
ומרכזו  Mנמצא ברביע השני (ראה ציור).
א.

מצא את הערך של .a

ב.

מצא את השיעורים של הנקודות על המעגל,
ששיעור ה־  yשלהן גדול ב־  2משיעור ה־  xשלהן.

		
ג.
		

x

בכל אחת מהנקודות שמצאת בסעיף ב מעבירים משיק למעגל.
מצא את המשוואות של משיקים אלה.
/המשך בעמוד /3
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גלגל משחק מאוזן מחולק לשש גזרות .על  2גזרות,
1

שכל אחת היא  10מהעיגול ,רשומים המספרים  1ו־ , 3
1

ועל  4גזרות ,שכל אחת היא  5מהעיגול ,רשומים
המספרים  , 6 , 5 , 4 , 2כמתואר בציור.

3
4

כאשר מסובבים את הגלגל ,הוא נעצר על אחד המספרים

2

5

1
6

(לא על הקו שבין הגזרות).
א.

מסובבים את הגלגל פעם אחת.
מהי ההסתברות שהגלגל ייעצר על מספר זוגי?

מסובבים את הגלגל  5פעמים.
ב.

( )1מהי ההסתברות שהגלגל ייעצר על מספר זוגי  2פעמים לכל היותר?
( )2ידוע שהגלגל נעצר על מספר זוגי  2פעמים לכל היותר.
מהי ההסתברות שהגלגל נעצר על מספר זוגי בדיוק  2פעמים?

		
ג.

מהי ההסתברות שרק בפעם הראשונה ובפעם האחרונה ייעצר הגלגל על מספר זוגי?

פרק שני — גאומטריה וטריגונומטריה במישור

1

(  33 3נקודות)

ענה על שתיים מבין השאלות ( 6-4לכל שאלה —  16 23נקודות).
שים לב! אם תענה על יותר משתי שאלות ,ייבדקו רק שתי התשובות הראשונות שבמחברתך.
.4

נתון משולש ישר־זווית ( . )BABC = 90o

F

 BDהוא גובה המשולש ליתר . AC

B

 Fהיא נקודה על  BCכך ש־ . DF = BC
 Eהיא נקודה על  BAכך ש־ DE = BA

E
C

D

A

(ראה ציור).
א.

הוכח כי  EFו־  BDשווים זה לזה וחוצים זה את זה.

ב.

הוכח כי . ED2 = DF : AE
/המשך בעמוד /4
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נתון טרפז שווה־שוקיים . ) AB z DC ( ABCD

B

הנקודות  Eו־  Fהן אמצעי הבסיסים  ABו־ DC

E

A

בהתאמה (ראה ציור).
א.

( )1הוכח כי . ED = EC
( )2הוכח כי . EF = DC

ב.

נתון 4 :ס"מ = AB

		
		

C

 6ס"מ = BC

F

D

BEBC = 110 o

מצא את גודל הזווית . ECB

.6

B

מנקודה  Aהעבירו שני משיקים למעגל AB ,ו־ . AD
נקודה  Cנמצאת על המעגל מחוץ
למשולש ( ABDראה ציור).
נתון :רדיוס המעגל הוא  10ס"מ

A

C

2a

BBAD = 2a

א.

( )1הוכח כי . BBCD = 90o - a

D

( )2הבע באמצעות  aאת האורך של . AB

ב.

אם נתון גם כי  a = 30oו־ , BCBD = 70o
חשב את האורך של . AC
/המשך בעמוד /5
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פרק שלישי — חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי של פולינומים,
1
של פונקציות רציונליות ושל פונקציות שורש (  33 3נקודות)

ענה על שתיים מבין השאלות ( 9-7לכל שאלה —  16 23נקודות).

שים לב! אם תענה על יותר משתי שאלות ,ייבדקו רק שתי התשובות הראשונות שבמחברתך.
.7

.8

נתונה הפונקציה . f (x) = - x2 x + 5
א.

מצא את תחום ההגדרה של הפונקציה.

ב.

מצא את נקודות החיתוך של גרף הפונקציה עם הצירים.

ג.

האם יש ערכים של  xשעבורם  ? f (x) 2 0נמק.

ד.

מצא את השיעורים של נקודות הקיצון של גרף הפונקציה ,וקבע את סוגן.

ה.

סרטט סקיצה של גרף הפונקציה.

ו.

כמה פתרונות יש למשוואה  ? - 14 = - x2 x + 5נמק.

נתונה מקבילית  DEFBשאורכי צלעותיה הם:

A

 40ס"מ =  90 , BDס"מ = . DE
נקודה  Aנמצאת על המשך הצלע BD
ונקודה  Cנמצאת על המשך הצלע BF

E

כך שהישר  ACעובר דרך קדקוד ( Eראה ציור).
א.

נסמן. AD = x :

C

D
F

B

היעזר בדמיון משולשים ,והבע באמצעות  xאת אורך הקטע . FC
ב.

מצא את  xשעבורו סכום הצלעות  ABו־  BCהוא מינימלי.

ג.

מצא את הסכום המינימלי של הצלעות  ABו־ . BC
/המשך בעמוד /6
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4
בציור שלפניך מוצג הגרף של הפונקציה
(2x + 1) 2

= ). f (x

א.

מצא את תחום ההגדרה של הפונקציה.

ב.

מצא את האסימפטוטות של הפונקציה המאונכות לצירים.

ג.

דרך נקודת החיתוך של גרף הפונקציה עם ציר ה־  yהעבירו
ישר המקביל לציר ה־ .x

y
A

x

הישר חותך את גרף הפונקציה בנקודה נוספת( A ,ראה ציור).
( )1מצא את השיעורים של הנקודה . A
( )2דרך הנקודה  Aהעבירו אנך לציר ה־ . x
			

מצא את השטח המוגבל על ידי האנך ,על ידי הישר המקביל,

			

1
על ידי גרף הפונקציה ,על ידי הישר  x = 2ועל ידי ציר ה־ x

			

(השטח המקווקו בציור).

			

בהצלחה!
זכות היוצרים שמורה למדינת ישראל
אין להעתיק או לפרסם אלא ברשות משרד החינוך

מדינת ישראל

א .בגרות לבתי ספר על־יסודיים
סוג הבחינה:
ב .בגרות לנבחנים אקסטרניים
				
מועד הבחינה :קיץ תשע"ב2012 ,
מספר השאלון314 , 035804 :
דפי נוסחאות ל־ 4יחידות לימוד
		
נספח:

משרד החינוך

מתמטיקה
 4יחידות לימוד — שאלון ראשון
הוראות לנבחן
א.

משך הבחינה :שלוש שעות וחצי.

ב.

מבנה השאלון ומפתח ההערכה :בשאלון זה שלושה פרקים.
פרק ראשון
			
פרק שני
			
פרק שלישי

—

אלגברה ,גאומטריה אנליטית,
הסתברות

2

— — 16 3 #2

— גאומטריה וטריגונומטריה

2

במישור
— חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי

ד.

1

— — 16 3 #2

 33 3נקודות

— — 16 3 #2

 33 3נקודות

		

ג.

1

 33 3נקודות

2

סה"כ

1

—		  100נקודות

			
חומר עזר מותר בשימוש:
( )1מחשבון לא גרפי .אין להשתמש באפשרויות התכנות במחשבון הניתן לתכנות.
שימוש במחשבון גרפי או באפשרויות התכנות במחשבון עלול לגרום לפסילת הבחינה.
( )2דפי נוסחאות (מצורפים).
הוראות מיוחדות:
( )1אל תעתיק את השאלה; סמן את מספרה בלבד.
( )2התחל כל שאלה בעמוד חדש .רשום במחברת את שלבי הפתרון ,גם כאשר
החישובים מתבצעים בעזרת מחשבון.
הסבר את כל פעולותיך ,כולל חישובים ,בפירוט ובצורה ברורה ומסודרת.
חוסר פירוט עלול לגרום לפגיעה בציון או לפסילת הבחינה.
( )3לטיוטה יש להשתמש במחברת הבחינה או בדפים שקיבלת מהמשגיחים.
שימוש בטיוטה אחרת עלול לגרום לפסילת הבחינה.

ההנחיות בשאלון זה מנוסחות בלשון זכר ומכוונות לנבחנות ולנבחנים כאחד.

בהצלחה!
/המשך מעבר לדף/
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השאלות
שים לב! הסבר את כל פעולותיך ,כולל חישובים ,בפירוט ובצורה ברורה.
חוסר פירוט עלול לגרום לפגיעה בציון או לפסילת הבחינה.

פרק ראשון — אלגברה ,גאומטריה אנליטית ,הסתברות
ענה על שתיים מבין השאלות ( 3-1לכל שאלה —  16 23נקודות).

1

(  33 3נקודות)

שים לב! אם תענה על יותר משתי שאלות ,ייבדקו רק שתי התשובות הראשונות שבמחברתך.

.1

המחיר של טלפון נייד בחנות א' היה  600שקל .מחיר זה הועלה באחוז מסוים.
המחיר של אותו טלפון נייד בחנות ב' היה  900שקל .מחיר זה הוזל באותו אחוז שהועלה
המחיר של הטלפון הנייד בחנות א' ,ואז המחיר של הטלפון הנייד בשתי החנויות היה זהה.
מצא את המחיר הסופי של הטלפון הנייד.

.2

נתון טרפז  , ) AB z DC ( ABCDראה ציור.
3

משוואת הצלע  ABהיא . y = 4 x - 6
משוואת הצלע  ADהיא . x = - 8

B

שיפוע הצלע  CBהוא . 0

C

D

שיעורי הקדקוד  Cהם ). (4 , 6

		

א.

מצא את השיעורים של הקדקודים  B , Aו־ . D

ב.

( )1מצא את אורך הגובה לצלע  BCבמשולש . ACB

A

( )2מצא את שטח המשולש . ACB

/המשך בעמוד /3
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במפעל לייצור נורות נאון יש שלוש מכונות. C , B , A :
מכונה  Aמייצרת  60%מהנורות.
מכונה  Bמייצרת  30%מהנורות.
מכונה  Cמייצרת  10%מהנורות.
 2%מהנורות שמייצרת מכונה  Aהן פגומות.
 3%מהנורות שמייצרת מכונה  Bהן פגומות.
 4%מהנורות שמייצרת מכונה  Cהן פגומות.
א.

		

( )1מצא את אחוז הנורות הפגומות במפעל.
( )2בוחרים באקראי נורה אחת מבין הנורות הפגומות.

			
ב.

מהי ההסתברות שהנורה שנבחרה יוצרה על ידי מכונה ? C

בוחרים באקראי  5נורות מבין הנורות המיוצרות במפעל.
מהי ההסתברות שלכל היותר  3מהן יהיו תקינות?

		

פרק שני — גאומטריה וטריגונומטריה במישור
ענה על שתיים מבין השאלות ( 6-4לכל שאלה —

2
3

1

(  33 3נקודות)

 16נקודות).

שים לב! אם תענה על יותר משתי שאלות ,ייבדקו רק שתי התשובות הראשונות שבמחברתך.
.4

במרובע  ABCDנקודה  Eהיא אמצע הצלע , AB

A

ונקודה  Gהיא אמצע הצלע . DC
נקודה  Fהיא אמצע האלכסון , AC

E

ונקודה  Hהיא אמצע האלכסון ( DBראה ציור).
הוכח:
א.

. EF z HG

ב.

. TEHG bTEFG

D

B

H
F

G

C

/המשך בעמוד /4
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נתון טרפז שווה־שוקיים . ) AD z BC ( ABCD

D

צלעות הטרפז משיקות למעגל שמרכזו O

בנקודות  G , F , Eו־ ( Hראה ציור).

G

הוכח:
א.

. TBOF ,TCOF

ב.

המרובע  EHGFהוא דלתון.
C

.6

נתון משולש שווה־שוקיים , ABC

A

H

E

O

B

F

A

שבו  AB = ACו־ . BABC = a
 Dהיא נקודה על הבסיס BC

כך ש־ . BBAD = b

C

D

א.

הבע באמצעות  aו־  bאת היחס בין שטח המשולש  ABDלשטח המשולש . ACD

ב.

נתון גם. b = 30o , DC = 2 :

1

B

BD

מצא את . a
		

/המשך בעמוד /5
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פרק שלישי — חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי של פולינומים,
1
של פונקציות רציונליות ושל פונקציות שורש (  33 3נקודות)

ענה על שתיים מבין השאלות ( 9-7לכל שאלה —

2
3

 16נקודות).

שים לב! אם תענה על יותר משתי שאלות ,ייבדקו רק שתי התשובות הראשונות שבמחברתך.
.7

x2 - 4

נתונה הפונקציה . f (x) = 2x - 1
א.

מצא את תחום ההגדרה של הפונקציה ). f(x

ב.

מצא את האסימפטוטות של הפונקציה ) f(xהמקבילות לצירים (אם יש כאלה).

ג.

מצא את נקודות החיתוך של גרף הפונקציה ) f(xעם הצירים.

ד.

מצא את תחומי העלייה והירידה של הפונקציה (אם יש כאלה).

ה.

סרטט סקיצה של גרף הפונקציה ). f(x

ו.

לפניך סקיצה של גרף פונקציית הנגזרת ) f'(xבתחום הגדרתה.

		

עבור אילו ערכים של k

		

הישר  y = kאינו חותך את הגרף

y

של פונקציית הנגזרת )? f '(x
		

נמק.

x

/המשך בעמוד /6
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12 - 3x

= )f (x

g (x) = - 12 - 3x

א.

מצא את תחום ההגדרה של הפונקציות.

ב.

מצא את תחומי העלייה והירידה של כל אחת מהפונקציות (אם יש כאלה).

ג.

מצא את נקודות החיתוך של כל אחת מהפונקציות עם הצירים.

ד.

במערכת צירים אחת סרטט בקו מלא (—) סקיצה של גרף הפונקציה ), f(x
וסרטט בקו מרוסק ( )---סקיצה של גרף הפונקציה ). g(x

ה.

העבירו ישר המשיק לגרף הפונקציה ) f(xבנקודה שבה , x = 1
והעבירו ישר אחר המשיק לגרף הפונקציה ) g(xבנקודה שבה . x = 1
( )1מצא את השיעורים של נקודת המפגש בין המשיקים.
( )2מצא את שטח המשולש המוגבל על ידי המשיקים ועל ידי הישר . x = 1

.9

משאית נוסעת  100ק"מ במהירות קבועה של  xקמ"ש.
א.

הבע באמצעות  xאת מספר שעות הנסיעה של המשאית.

עלות הנסיעה של המשאית היא פונקציה של המהירות שלה.
x2

העלות של שעת נסיעה אחת במהירות  xהיא )  (16 + 400שקלים.
ב.

( )1מה צריך להיות הערך של  xכדי שעלות הנסיעה של המשאית תהיה מינימלית?

( )2חשב את העלות המינימלית של הנסיעה.

בהצלחה!
זכות היוצרים שמורה למדינת ישראל
אין להעתיק או לפרסם אלא ברשות משרד החינוך

מדינת ישראל

סוג הבחינה:
מועד הבחינה:
מספר השאלון:
נספח:

משרד החינוך

בגרות לבתי ספר על־יסודיים
חורף תשע"ב2012 ,
035804
דפי נוסחאות ל־ 4יחידות לימוד

מתמטיקה
 4יחידות לימוד — שאלון ראשון
תכנית ניסוי
(שאלון ראשון לנבחנים בתכנית ניסוי 4 ,יחידות לימוד)

הוראות לנבחן
א.

משך הבחינה :שלוש שעות וחצי.

ב.

מבנה השאלון ומפתח ההערכה :בשאלון זה שלושה פרקים.
פרק ראשון — אלגברה ,גאומטריה אנליטית,
2
— — 16 3 #2
הסתברות
			
— גאומטריה וטריגונומטריה
פרק שני
2
— — 16 3 #2
במישור
			
2

ג.

ד.

1

 33 3נקודות
1

 33 3נקודות
1

פרק שלישי — חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי —  33 3 — 16 3 #2נקודות
סה"כ —		  100נקודות
		
			
חומר עזר מותר בשימוש:
( )1מחשבון לא גרפי .אין להשתמש באפשרויות התכנות במחשבון הניתן לתכנות.
שימוש במחשבון גרפי או באפשרויות התכנות במחשבון עלול לגרום לפסילת הבחינה.
( )2דפי נוסחאות (מצורפים).
הוראות מיוחדות:
( )1אל תעתיק את השאלה; סמן את מספרה בלבד.
( )2התחל כל שאלה בעמוד חדש .רשום במחברת את שלבי הפתרון ,גם כאשר
החישובים מתבצעים בעזרת מחשבון.
הסבר את כל פעולותיך ,כולל חישובים ,בפירוט ובצורה ברורה ומסודרת.
חוסר פירוט עלול לגרום לפגיעה בציון או לפסילת הבחינה.
( )3לטיוטה יש להשתמש במחברת הבחינה או בדפים שקיבלת מהמשגיחים.
שימוש בטיוטה אחרת עלול לגרום לפסילת הבחינה.

ההנחיות בשאלון זה מנוסחות בלשון זכר ומכוונות לנבחנות ולנבחנים כאחד.

בהצלחה!

/המשך מעבר לדף/
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השאלות
שים לב! הסבר את כל פעולותיך ,כולל חישובים ,בפירוט ובצורה ברורה.
חוסר פירוט עלול לגרום לפגיעה בציון או לפסילת הבחינה.

פרק ראשון – אלגברה ,גאומטריה אנליטית ,הסתברות
2

1

(  33 3נקודות)

ענה על שתיים מהשאלות ( 3–1לכל שאלה —  16 3נקודות).
שים לב! אם תענה על יותר משתי שאלות ,ייבדקו רק שתי התשובות הראשונות שבמחברתך.
.1

שני הולכי רגל יוצאים בשעה  07 00מנקודה : A
אחד הולך צפונה ואחד הולך מזרחה (ראה ציור).

D

בשעה  09 00הגיע ההולך מזרחה לנקודה , B

וההולך צפונה הגיע לנקודה  Dכך שהמרחק ביניהם
היה  10ק"מ.

צפונה

ההולך צפונה הלך מיד מנקודה  Dלנקודה  Bבדרך

B

הקצרה ביותר ,והגיע לנקודה  Bבשעה . 1130

מזרחה

A

המהירויות של הולכי הרגל אינן משתנות.
מצא את המהירות של כל אחד מהולכי הרגל.
.2

נקודה  Aנמצאת על ציר ה־  yבחלקו השלילי,

y

ומרחקה מראשית הצירים הוא . 1.25
שיעורי נקודה  Bהם )(- 13 , - 11

(ראה ציור).

x

א.

מצא את משוואת הישר . AB

ב.

נקודה  Mנמצאת ברביע השלישי על הישר . AB

A

E

C

 Mהיא מרכז של מעגל ,המשיק לציר ה־ x

בנקודה  Dולציר ה־  yבנקודה ( Cראה ציור).
מצא את שיעורי הנקודה . M
ג.

D
M
F
B

הישר  ABחותך את המעגל שמרכזו  Mבנקודות  Eו־ . F
שטח המשולש  EMCהוא . S
הבע באמצעות  Sאת שטח המשולש  . FMCנמק.
אין צורך למצוא את השיעורים של  Eו־ . F
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מפעל מייצר מחשבים.
 6%מהמחשבים המיוצרים במפעל הם לא תקינים.
 95%מהמחשבים התקינים ו־  2%מהמחשבים הלא־תקינים מזוהים על ידי היחידה
לבקרת איכות כתקינים.
א.

מהי ההסתברות שמחשב יזוהה כתקין?

היחידה לבקרת איכות בודקת כל מחשב  4פעמים( .הבדיקות אינן תלויות זו בזו).
אם המחשב זוהה  4פעמים כתקין ,הוא נמכר עם התווית של המפעל.
אם המחשב זוהה  3פעמים כתקין ,הוא נמכר במחיר נמוך בלי התווית של המפעל.
למחזור.
אם המחשב זוהה לפחות  2פעמים כלא־תקין ,הוא נשלח ִ
ב.

מהי ההסתברות שמחשב יימכר עם התווית של המפעל?

ג.

למחזור?
מהי ההסתברות שמחשב יישלח ִ

בתשובותיך דייק עד ארבע ספרות אחרי הנקודה העשרונית.
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פרק שני – גאומטריה וטריגונומטריה במישור

1

(  33 3נקודות)

2

ענה על שתיים מהשאלות ( 6-4לכל שאלה —  16 3נקודות).
שים לב! אם תענה על יותר משתי שאלות ,ייבדקו רק שתי התשובות הראשונות שבמחברתך.
.4

בטרפז  F )CEzBA( ABCEהיא נקודה
על האלכסון  BEכך ש־ . CF = BE

A

F

G

B

 Dהיא נקודה על  CEכך ש־ CD = ED

(ראה ציור).
המשך  FDחותך את  ABבנקודה . G

E

C

D

נתון 4 :ס"מ =  3 , EAס"מ = , ED
 EBחוצה־זווית . AEC
א.

הוכח כי . TEDF +TBAE

ב.

הוכח כי המרובע  AGDEהוא מקבילית.

ג.

שטח המשולש  EDFהוא . S
הבע באמצעות  Sאת שטח המשולש  . BGFנמק.

		
.5

 B , Aו־  Cהן נקודות על מעגל שמרכזו O

A

B

(ראה ציור).
נתוןBAOB = BCOB :
BABC = BAOC
		

		
א.
		

( )1הוכח כי . BABO = BCBO

C

O

( )2הוכח כי המרובע  AOCBהוא מעוין.
%

 Dהיא נקודה על הקשת הגדולה . AC
ב.

חשב את גודל הזווית . ADC

ג.

נתון גם כי  10ס"מ = . AC

		

חשב את שטח המשולש . AOC
/המשך בעמוד /5
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במשולש שווה־צלעות  ABCחסום

A

משולש שווה־צלעות ( DEFראה ציור).
נתון. DE = a , BADE = a :
א.

D
E

הבע באמצעות  aבמידת הצורך
את זוויות המשולש . BEF

		

F

C

ב.

הבע באמצעות  aו־  aאת האורך של . BC

ג.

אם  , DEzBCורדיוס המעגל החוסם את המשולש  DEFהוא  4ס"מ,

B

מצא את אורך הצלע . BC

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

		

1

(  33 3נקודות)

2

ענה על שתיים מהשאלות ( 9-7לכל שאלה —  16 3נקודות).
שים לב! אם תענה על יותר משתי שאלות ,ייבדקו רק שתי התשובות הראשונות שבמחברתך.
.7

2-5
. f (x) = xx +
נתונה הפונקציה 3
א )1( .מצא את תחום ההגדרה של הפונקציה.

		

( )2מצא את האסימפטוטות של הפונקציה המקבילות לצירים (אם יש כאלה).

		

( )3מצא את נקודות החיתוך של גרף הפונקציה עם הצירים.

		

( )4מצא את השיעורים של נקודות הקיצון של הפונקציה ,וקבע את סוגן.

		

( )5סרטט סקיצה של גרף הפונקציה.
( )1מצא את האסימפטוטות המקבילות לצירים של פונקציית הנגזרת ). f ' (x

ב.

( )2מבין הגרפים  IV , III , II , Iשלפניך ,איזה גרף מתאר את פונקציית
		
I
x

y

הנגזרת ) ? f ' (xנמק.
II
x

y

III
x

y

y

IV
x
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במשולש ישר־זווית סכום הניצבים הוא  20ס"מ.
א.

מבין כל המשולשים המקיימים תנאי זה ,מצא את אורכי הניצבים במשולש שבו אורך
התיכון ליתר הוא מינימלי.

ב.

.9

מצא את אורכי התיכונים לניצבים במשולש שאת הניצבים שלו מצאת בסעיף א.

בציור מוצגים הגרפים  Iו־  IIשל שתי הפונקציות

I

g (x) = sin (2x) , f (x) = 1 - cos 2x

בתחום ( 0 # x # rראה ציור).
א.

איזה גרף הוא של הפונקציה ), f(x
ואיזה גרף הוא של הפונקציה ) ? g(xנמק.

ב.

x

בתחום הנתון מצא את שיעורי ה־  xשל נקודות

II

החיתוך בין הגרפים של שתי הפונקציות.
ג.

בתחום  r2 # x # rמצא את השטח המוגבל על ידי הגרפים של שתי הפונקציות

ועל ידי הישר . x = r2

בהצלחה!
זכות היוצרים שמורה למדינת ישראל
אין להעתיק או לפרסם אלא ברשות משרד החינוך

y

מדינת ישראל

סוג הבחינה:
מועד הבחינה:
מספר השאלון:
נספח:

משרד החינוך

בגרות לבתי ספר על־יסודיים
קיץ תשע"א ,מועד ב
035804
דפי נוסחאות ל־ 4יחידות לימוד

  מתמטיקה
 4יחידות לימוד — שאלון ראשון
תכנית ניסוי
(שאלון ראשון לנבחנים בתכנית ניסוי 4 ,יחידות לימוד)

הוראות לנבחן
א.

משך הבחינה :שלוש שעות וחצי.

ב.

מבנה השאלון ומפתח ההערכה :בשאלון זה שלושה פרקים.
פרק ראשון

—

			
—
פרק שני
			
פרק שלישי

—

אלגברה ,גאומטריה אנליטית,
הסתברות
גאומטריה וטריגונומטריה

—

במישור

— — 16 3 #2

ד.

—

2
2

חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי — — 16 3 #2
		

ג.

2
16 3 #2

1
33 3

נקודות

1

 33 3נקודות
1

 33 3נקודות

סה"כ —		  100נקודות

			
חומר עזר מותר בשימוש:
( )1מחשבון לא גרפי .אין להשתמש באפשרויות התכנות במחשבון הניתן לתכנות.
שימוש במחשבון גרפי או באפשרויות התכנות במחשבון עלול לגרום לפסילת
הבחינה.
( )2דפי נוסחאות (מצורפים).
הוראות מיוחדות:
( )1אל תעתיק את השאלה; סמן את מספרה בלבד.
( )2התחל כל שאלה בעמוד חדש .רשום במחברת את שלבי הפתרון ,גם כאשר
החישובים מתבצעים בעזרת מחשבון.
הסבר את כל פעולותיך ,כולל חישובים ,בפירוט ובצורה ברורה ומסודרת.
חוסר פירוט עלול לגרום לפגיעה בציון או לפסילת הבחינה.
( )3לטיוטה יש להשתמש במחברת הבחינה או בדפים שקיבלת מהמשגיחים.
שימוש בטיוטה אחרת עלול לגרום לפסילת הבחינה.

ההנחיות בשאלון זה מנוסחות בלשון זכר ומכוונות לנבחנות ולנבחנים כאחד.

בהצלחה!

/המשך מעבר לדף/
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מטילים פעם אחת קוביית משחק מאוזנת.

		

( )1מהי ההסתברות שיתקבל מספר זוגי גדול מ– ? 3

		

( )2האם המאורע "יתקבל מספר זוגי" והמאורע "יתקבל מספר גדול מ– " 3

			

הם מאורעות בלתי תלויים? נמק.

מטילים קוביית משחק מאוזנת  3פעמים.
ב.

מהי ההסתברות שיתקבל מספר זוגי גדול מ–  3בדיוק בשתי הטלות?

ג.

מהי ההסתברות שיתקבל מספר זוגי גדול מ–  3רק בהטלה הראשונה ובהטלה
השלישית?

ד.

		
מהי ההסתברות שיתקבל מספר זוגי גדול מ–  3בהטלה הראשונה ובהטלה
השלישית?

פרק שני — גאומטריה וטריגונומטריה במישור
ענה על שתיים מבין השאלות ( 6-4לכל שאלה —  16 23נקודות).

1

(  33 3נקודות)

שים לב! אם תענה על יותר משתי שאלות ,ייבדקו רק שתי התשובות הראשונות שבמחברתך.
.4

D

 AEהוא תיכון לצלע  BCבמשולש . ABC
' A'Eהוא תיכון לצלע ' B'Cבמשולש '. A'B'C

A

נתוןBA = B'A' :
'AC = A'C
'AE = A'E

		

C

המשיכו את הצלע  BAעד  Dכך ש– , BA = AD

'D

והמשיכו את הצלע ' B'Aעד ' Dכך ש– '. B'A' = A'D
א.

נמק מדוע . AE z DC

ב.

הוכח כי '. TADC ,TA'D'C

ג.

הוכח כי '. TABC ,TA'B'C

E

B

'A

'C

'E

'B
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הנקודות  D , C , B , Aנמצאות על מעגל.

A

 Mהיא נקודה על . CB
 AMחותך את  CDבנקודה ( Pראה ציור).
נתוןAB = CD :

א.

הוכח כי . BDCB =BMAB

ב.

הוכח כי משולש  APDהוא שווה–שוקיים.

ג.

נתון גם כי  9ס"מ =  ACורדיוס המעגל הוא  5ס"מ.

M

B

מצא את הגודל של הזוויות במשולש . PCM

		
.6

D

AM = CB

		

P

C

במשולש שווה–שוקיים ) AB = AC ( ABC

A

זווית הבסיס היא  , αואורך השוק  ACהוא . b
נקודה  Dנמצאת על המשך הבסיס BC
. BCAD = α
כך ש– 4

E

 BEהוא גובה לשוק במשולש ( ABCראה ציור).
א.
ב.

. AD
הבע באמצעות  αאת היחס BE
הראה כי

α
sin 4
3α
2 sin 4 cos α cos 2α

D

B

C

S
 = . STACDTABE

 STACDהוא שטח המשולש . ACD

 STABEהוא שטח המשולש . ABE
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פרק שלישי — חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי
של פונקציות טריגונומטריות ,של פולינומים,
     של פונקציות רציונליות ושל פונקציות שורש

1

(  33 3נקודות)

ענה על שתיים מבין השאלות ( 9-7לכל שאלה —  16 23נקודות).

שים לב! אם תענה על יותר משתי שאלות ,ייבדקו רק שתי התשובות הראשונות שבמחברתך.

.7

נתונות הפונקציות:

. g (x) = sin (bx) , f (x) = - x2 + 2x

 bהוא פרמטר גדול מ– . 0
שתיים מנקודות החיתוך של גרף הפונקציה )g(x

עם ציר ה–  xהן ראשית הצירים  Oוהנקודה , A

x

)f(x

)g(x
A

y

O

כמתואר בציור.
א.

הבע באמצעות  bאת שיעור ה–  xשל הנקודה . A

ב.

השטח ,המוגבל על ידי הגרף של ) f(xועל ידי ציר ה–  , xשווה לשטח
המוגבל על ידי הגרף של ) g(xועל ידי הקטע . OA
מצא את ערך הפרמטר . b

		

.8

נתונה הפונקציה

-x + 2

x+2 +

= ). f (x

א.

מצא את תחום ההגדרה של הפונקציה.

ב.

מצא את השיעורים של נקודות הקיצון של הפונקציה ,וקבע את סוגן.

ג.

סרטט סקיצה של גרף הפונקציה.

ד.

מצא את משוואת הישר המחבר את נקודות המינימום של הפונקציה.

ה.

מצא עבור אילו ערכים של  , kלמשוואה  f (x) = kיש שני פתרונות.
/המשך בעמוד /6
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1
נתונה הפונקציה + a
(x - 2) 2
(ראה ציור) a .הוא פרמטר.

א.
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= )f (x

y

מצא את תחום ההגדרה
של הפונקציה,
ואת האסימפטוטות

x

של הפונקציה המקבילות לצירים( .הבע באמצעות  aבמידת הצורך).
ב.

העבירו ישר המשיק לגרף הפונקציה בנקודת החיתוך שלה עם ציר ה– . y
( )1הבע באמצעות  aאת שיעור ה–  yשל נקודת ההשקה ,ואת משוואת המשיק.
( )2מצא את השטח המוגבל על ידי גרף הפונקציה ) , f(xעל ידי המשיק
ועל ידי הישר ( x =- 1השטח המקווקו בציור) .מצא ערך מספרי.

			

בהצלחה!
זכות היוצרים שמורה למדינת ישראל
אין להעתיק או לפרסם אלא ברשות משרד החינוך

ÌÈÈ„ÂÒÈ–ÏÚ ¯ÙÒ Èú·Ï úÂ¯‚·
TR±R ¨Ú¢ùú Û¯ÂÁ
RUWZR¥
„ÂÓÈÏ úÂ„ÈÁÈ W–ÏÂ ¥–Ï úÂ‡ÁÒÂ ÈÙ„
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®„ÂÓÈÏ úÂ„ÈÁÈ ¥ ¨ÈÂÒÈ úÈÎú· ÌÈÁ·Ï ÔÂù‡¯ ÔÂÏ‡ù©


ÆÈˆÁÂ úÂÚù ùÂÏù \‰ÈÁ·‰ ÍùÓ

ÆÌÈ˜¯Ù ‰ùÂÏù ‰Ê ÔÂÏ‡ù· \‰Î¯Ú‰‰ ÁúÙÓÂ ÔÂÏ‡ù‰ ‰·Ó
¨úÈËÈÏ‡ ‰È¯ËÓÂ‡‚ ¨‰¯·‚Ï‡
úÂ„Â˜

1
UU 3

úÂ„Â˜

1
UU 3

—

2
±X 3 #T

—

2
±X 3 #T

—

ÔÂù‡¯ ˜¯Ù

—

Èù ˜¯Ù

—

ÈùÈÏù ˜¯Ù

—

¯ÂùÈÓ·

úÂ„Â˜ UU 3

— ±X 3 #T — ÈÏ¯‚ËÈ‡Â ÈÏ‡Èˆ¯ÙÈ„ ÔÂ·ùÁ

úÂ„Â˜ ±RR

— Î¢‰Ò

2

\ùÂÓÈù· ¯úÂÓ ¯ÊÚ ¯ÓÂÁ
ÆúÂÎúÏ ÔúÈ‰ ÔÂ·ùÁÓ· úÂÎú‰ úÂÈÂ¯ùÙ‡· ùÓúù‰Ï ÔÈ‡ ÆÈÙ¯‚ ‡Ï ÔÂ·ùÁÓ ®±©
Æ‰ÈÁ·‰ úÏÈÒÙÏ ÌÂ¯‚Ï ÏÂÏÚ ÔÂ·ùÁÓ· úÂÎú‰ úÂÈÂ¯ùÙ‡· Â‡ ÈÙ¯‚ ÔÂ·ùÁÓ· ùÂÓÈù
Æ®ÌÈÙ¯ÂˆÓ© úÂ‡ÁÒÂ ÈÙ„ ®T©
\úÂ„ÁÂÈÓ úÂ‡¯Â‰
Æ„·Ï· ‰¯ÙÒÓ ú‡ ÔÓÒ ª‰Ï‡ù‰ ú‡ ˜ÈúÚú Ï‡ ®±©
¯ù‡Î Ì‚ ¨ÔÂ¯úÙ‰ È·Ïù ú‡ ú¯·ÁÓ· ÌÂù¯ Æù„Á „ÂÓÚ· ‰Ï‡ù ÏÎ ÏÁú‰ ®T©
ÆÔÂ·ùÁÓ ú¯ÊÚ· ÌÈÚˆ·úÓ ÌÈ·ÂùÈÁ‰
Æú¯„ÂÒÓÂ ‰¯Â¯· ‰¯Âˆ·Â ËÂ¯ÈÙ· ¨ÌÈ·ÂùÈÁ ÏÏÂÎ ¨ÍÈúÂÏÂÚÙ ÏÎ ú‡ ¯·Ò‰
Æ‰ÈÁ·‰ úÏÈÒÙÏ Â‡ ÔÂÈˆ· ‰ÚÈ‚ÙÏ ÌÂ¯‚Ï ÏÂÏÚ ËÂ¯ÈÙ ¯ÒÂÁ
ÆÌÈÁÈ‚ùÓ‰Ó úÏ·È˜ù ÌÈÙ„· Â‡ ‰ÈÁ·‰ ú¯·ÁÓ· ùÓúù‰Ï ùÈ ‰ËÂÈËÏ ®U©
Æ‰ÈÁ·‰ úÏÈÒÙÏ ÌÂ¯‚Ï ÏÂÏÚ ú¯Á‡ ‰ËÂÈË· ùÂÓÈù

.  
ØÛ„Ï ¯·ÚÓ ÍùÓ‰Ø

Æ·

úÂ¯·úÒ‰
‰È¯ËÓÂÂ‚È¯ËÂ ‰È¯ËÓÂ‡‚

1

—

Æ‡

!

Æ‚

Æ„

ÁÙÒ ´ RUWZR¥ ßÒÓ ¨Ú¢ùú Û¯ÂÁ ¨‰˜ÈËÓúÓ

OTO



.,, !
.


®úÂ„Â˜ UU 3 ©
1

,,—
2

Æ®úÂ„Â˜ ±X 3 — ‰Ï‡ù ÏÎÏ© 3O1 úÂÏ‡ù‰ ÔÈ·Ó ÌÈÈúù ÏÚ ‰Ú
ÆÍú¯·ÁÓ·ù úÂÂù‡¯‰ úÂ·Âùú‰ Èúù ˜¯ Â˜„·ÈÈ ¨úÂÏ‡ù ÈúùÓ ¯úÂÈ ÏÚ ‰Úú Ì‡ !
A

B

Æ®¯ÂÈˆ ‰‡¯© ABCD ÔÈÂÚÓ ÔÂú

.1

Æ (1, 2) Ì‰ A „Â˜„˜ È¯ÂÚÈù
Æ x - 2y - 2 = 0 ‡È‰ BD ÔÂÒÎÏ‡‰ ú‡ÂÂùÓ
D

Æ AC ÔÂÒÎÏ‡‰ ú‡ÂÂùÓ ú‡ ‡ˆÓ ®±©

C

Æ‡

Æ C „Â˜„˜ Ïù ÌÈ¯ÂÚÈù‰ ú‡ ‡ˆÓ ®T©
Æ 4 5 ‡Â‰ BD ÔÂÒÎÏ‡‰ Í¯Â‡

Æ·

ÆÔÈÂÚÓ‰ ÚÏˆ Ïù Í¯Â‡‰ ú‡ ‡ˆÓ
ÆÔÂù‡¯‰ ÚÈ·¯· ‡ˆÓ B „Â˜„˜ ÈÎ ÔÂú Ì‡ ¨ AB ¯ùÈ‰ ú‡ÂÂùÓ ú‡ ‡ˆÓ

B'

C'

Æ‚

‰·Èú ú¯Âˆ· ‡Â‰ ÏÎÓ‰ Æ‰ÏÚÓÏÓ ÁÂúÙ ÏÎÓ ÌÈÂ·
ÆÚÂ·È¯ ‡Â‰ ABCD ‰ÒÈÒ·ù

A'

BDD'B' „Â‡Ó ‰˜„ ‰ˆÈÁÓ Â· ‰·Èú‰ ÍÂú·

D'

Æ¯ÂÈˆ· úÂÂ˜ÂÂ˜Ó‰
Æ a ‡Â‰ ABCD ÒÈÒ·‰ ÚÏˆ Í¯Â‡
B

C

A

D

ÆÒÈÒ·‰ ÔÂÒÎÏ‡ Í¯Â‡Ó 2 ÈÙ ÏÂ„‚ ‰·Èú‰ ‰·Â‚
Æ‰·Èú‰ ‰·Â‚ ú‡ a úÂÚˆÓ‡· Ú·‰

Æ‡

‰ˆÈÁÓ‰Â ‰·Èú‰ ÒÈÒ· ÌÈÈÂùÚ ÂÓÓù ¯ÓÂÁ‰ ¯ÈÁÓ

Æ·

Æ¯¢ÓÏ ÌÈÏ˜ù 15 ‡Â‰

Æ¯¢ÓÏ ÌÈÏ˜ù 8 2 ‡Â‰ ‰·Èú‰ úÂ‡Ù úÂÈÂùÚ ÂÓÓù ¯ÓÂÁ‰ ¯ÈÁÓ
ÆÌÈÏ˜ù 812 ÏÂÎ‰ ÍÒ· ‰úÈÈ‰ ®‰ˆÈÁÓ‰ ÏÏÂÎ© ‰·Èú‰ úÈÈ·Ï ÌÈ¯ÓÂÁ‰ úÂÏÚ
Æ a Ïù Í¯Ú‰ ú‡ ‡ˆÓ
ØU „ÂÓÚ· ÍùÓ‰Ø

Æ2

ÁÙÒ ´ RUWZR¥ ßÒÓ ¨Ú¢ùú Û¯ÂÁ ¨‰˜ÈËÓúÓ

OUO

Èù ùÈ ÌÈÙÏ˜‰ „Á‡Ï ¨ÌÈ·Ï ÌÈ„„ˆ Èù ùÈ ÌÈÙÏ˜‰ „Á‡Ï ÆÌÈÙÏ˜ 3 ÌÈ‡ˆÓ ˜ù ÍÂú·

.3

Æ¯ÂÁù ¯Á‡ „ˆÂ Ô·Ï „Á‡ „ˆ ùÈ ÌÈÙÏ˜‰ „Á‡ÏÂ ¨ÌÈ¯ÂÁù ÌÈ„„ˆ
ÆÔÁÏÂù‰ ÏÚ ÂúÂ‡ ÌÈÁÈÓÂ ˜ù‰Ó ÛÏ˜ ÌÈ‡ÈˆÂÓ úÂÓÂˆÚ ÌÈÈÈÚ·Â ¨ÌÈÙÏ˜‰ ú‡ ÌÈ··¯ÚÓ
øÌÈ‰Ê ÂÈ‰È ÛÏ˜‰ È„œˆ Èùù úÂ¯·úÒ‰‰ È‰Ó

Æ‡

Æ˜Ó øÔ·Ï ‰È‰È ÛÏ˜‰ Ïù ÔÈÚÏ ÈÂÏ‚‰ „ˆ‰ù úÂ¯·úÒ‰‰ È‰Ó

Æ·

ÆÔ·Ï ‡Â‰ ÛÏ˜‰ Ïù ÔÈÚÏ ÈÂÏ‚‰ „ˆ‰ù ÚÂ„È

Æ‚

øÌÈ·Ï Ì‰ ÛÏ˜‰ È„œˆ Èùù úÂ¯·úÒ‰‰ È‰Ó

—

®úÂ„Â˜ UU 3 ©
1

2

Æ®úÂ„Â˜ ±X 3 — ‰Ï‡ù ÏÎÏ© 6-4 úÂÏ‡ù‰ ÔÈ·Ó ÌÈÈúù ÏÚ ‰Ú
ÆÍú¯·ÁÓ·ù úÂÂù‡¯‰ úÂ·Âùú‰ Èúù ˜¯ Â˜„·ÈÈ ¨úÂÏ‡ù ÈúùÓ ¯úÂÈ ÏÚ ‰Úú Ì‡ !

ABC ùÏÂùÓ· ACB úÈÂÂÊ–‰ˆÂÁ ‡Â‰ CD
A

Æ®¯ÂÈˆ ‰‡¯©
BACB = 2BABC \ÔÂú

D

AC = Ó¢Ò 20
AB = Ó¢Ò 32
C

B

Æ 3ACB +3ADC

ÈÎ ÁÎÂ‰ ®±©

Æ‡

Æ AD ÚË˜‰ Ïù Í¯Â‡‰ ú‡ ‡ˆÓ ®T©
Æ BC ÚÏˆ‰ Ïù Í¯Â‡‰ ú‡ ‡ˆÓ ®U©
Æ BC ÚÏˆ‰ ÚˆÓ‡ ‡È‰ F ‰„Â˜
Æ DF = BC

Ø¥ „ÂÓÚ· ÍùÓ‰Ø

\ÁÎÂ‰

Æ·

.4

ÁÙÒ ´ RUWZR¥ ßÒÓ ¨Ú¢ùú Û¯ÂÁ ¨‰˜ÈËÓúÓ

O¥O
ÆÏ‚ÚÓ· ÌÈÓÂÒÁ CFD –Â CAD ÌÈùÏÂùÓ‰

.5

FD ÚÏˆ‰ ú‡ ÍúÂÁ‰ ¨‰Ê Ï‚ÚÓ· ¯ËÂ˜ ‡Â‰ AB

C
F

Æ®¯ÂÈˆ ‰‡¯© E ‰„Â˜·

A

B

E

Æ CD = AB ÈÎ ÔÂú
D

A

ÆÌÈÈ˜Âù–‰ÂÂù ‡Â‰ CAD ùÏÂùÓ‰ ÈÎ ÁÎÂ‰

Æ‡

Æ 3CAE ,3DAE

ÈÎ ÁÎÂ‰

Æ·

Æ BACF =BACE

ÈÎ ÁÎÂ‰

Æ‚

B

®¯ÂÈˆ ‰‡¯© ABCD úÈÏÈ·˜Ó·
AC = AD = Ó¢Ò 16 \ÔÂú

D

C

BBAD = 140 o

Æ DC ÚÏˆ‰ Ïù Í¯Â‡‰ ú‡ ·ùÁ ®±©

Æ‡

Æ DB ÔÂÒÎÏ‡‰ Ïù Í¯Â‡‰ ú‡ ·ùÁ ®T©
Æ ABD ùÏÂùÓ· DB –Ï ‰·Â‚‰ ‡Â‰ AE
Æ AE Ïù Í¯Â‡‰ ú‡ ‡ˆÓ

ØW „ÂÓÚ· ÍùÓ‰Ø

Æ·

Æ6

ÁÙÒ ´ RUWZR¥ ßÒÓ ¨Ú¢ùú Û¯ÂÁ ¨‰˜ÈËÓúÓ

OWO

—
,,
1
®úÂ„Â˜ UU 3 © 
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Æ®úÂ„Â˜ ±X 3 — ‰Ï‡ù ÏÎÏ© 9-7 úÂÏ‡ù‰ ÔÈ·Ó ÌÈÈúù ÏÚ ‰Ú
ÆÍú¯·ÁÓ·ù úÂÂù‡¯‰ úÂ·Âùú‰ Èúù ˜¯ Â˜„·ÈÈ ¨úÂÏ‡ù ÈúùÓ ¯úÂÈ ÏÚ ‰Úú Ì‡ !
2
ÆÌÈ¯ËÓ¯Ù Ì‰ b –Â a ¨ f (x) = ax 2 + 2x + 16 ‰Èˆ˜ÂÙ‰ ‰Âú

bx - 8x + 16

Æ7

Æ x ! 4 ‡Â‰ ‰Èˆ˜ÂÙ‰ Ïù ‰¯„‚‰‰ ÌÂÁú
Æ b Ïù Í¯Ú‰ ú‡ ‡ˆÓ

Æ‡

Æ®T© –Â ®±© ÌÈÙÈÚÒ–úú‰ ÏÚ ‰ÚÂ ¨‡ ÛÈÚÒ· ú‡ˆÓù b Ïù Í¯Ú‰ ú‡ ·ˆ‰

Æ·

Æ x –‰ ¯ÈˆÏ ‰ÏÈ·˜Ó‰ ‰Èˆ˜ÂÙ‰ Ïù ‰ËÂËÙÓÈÒ‡‰ ú‡ a úÂÚˆÓ‡· Ú·‰ ®±©
ÌÈÎúÁ ‰Èˆ˜ÂÙ‰ Û¯‚Â x –‰ ¯ÈˆÏ ‰ÏÈ·˜Ó‰ ‰Èˆ˜ÂÙ‰ Ïù ‰ËÂËÙÓÈÒ‡‰ ®T©
Æ a Ïù Í¯Ú‰ ú‡ ‡ˆÓ

Æ y –‰ ¯Èˆ ÏÚù ‰„Â˜·

®T© ¨®±© ÌÈÙÈÚÒ–úú‰ ÏÚ ‰ÚÂ ¨®T© · ÛÈÚÒ–úú· ú‡ˆÓù a Ïù Í¯Ú‰ ú‡ Ì‚ ·ˆ‰

Æ‚

Æ®U© –Â
Æ®‰Ï‡Î ùÈ Ì‡© ‰Èˆ˜ÂÙ‰ Ïù ÔÂˆÈ˜‰ úÂ„Â˜ Ïù ÌÈ¯ÂÚÈù‰ ú‡ ‡ˆÓ ®±©
Æ˜Ó Æ‰Èˆ˜ÂÙ‰ Ïù ‰„È¯È‰Â ‰ÈÈÏÚ‰ ÈÓÂÁú ú‡ ‡ˆÓ ®T©
Æ‰Èˆ˜ÂÙ‰ Û¯‚ Ïù ‰ˆÈ˜Ò ËË¯Ò ®U©

¨ - π # x # 2π ÌÂÁú· f (x) = x + sin x
y

‰Èˆ˜ÂÙ‰ ‰Âú

Æ®¯ÂÈˆ ‰‡¯© y = x - 1 ¯ùÈ‰ ÔÂúÂ
Ïù x –‰ ¯ÂÚÈù ú‡ ÔÂú‰ ÌÂÁú· ‡ˆÓ

Æ‡

Æ¯ùÈ‰ ÔÈ·Â ‰Èˆ˜ÂÙ‰ Û¯‚ ÔÈ· ‰ùÈ‚Ù‰ úÂ„Â˜
úÂ„Â˜· ‰Èˆ˜ÂÙÏ ˜ÈùÓ ¯ùÈ‰ ÈÎ ÁÎÂ‰
x

Æ‡ ÛÈÚÒ· ú‡ˆÓù

¨ x –‰ ¯Èˆ ÏÚÓ ‡ˆÓ‰ ÁËù‰ ú‡ ÔÂú‰ ÌÂÁú· ·ùÁ
¯ùÈ‰ È„È ÏÚ ¨‰Èˆ˜ÂÙ‰ Û¯‚ È„È ÏÚ Ï·‚ÂÓÂ
ØX „ÂÓÚ· ÍùÓ‰Ø

Æ·

Æ®¯ÂÈˆ· Â˜ÂÂ˜Ó‰ ÁËù‰© x –‰ ¯Èˆ È„È ÏÚÂ

Æ‚

Æ8

ÁÙÒ ´ RUWZR¥ ßÒÓ ¨Ú¢ùú Û¯ÂÁ ¨‰˜ÈËÓúÓ

OXO
Æ f (x) =

1
‰Èˆ˜ÂÙ‰ ‰Âú
x-1

Æ‰Èˆ˜ÂÙ‰ Ïù ‰¯„‚‰‰ ÌÂÁú ú‡ ‡ˆÓ

Æ‡

y –‰ ¯ÂÚÈù· ‰Ïù x –‰ ¯ÂÚÈù Ïù ‰ÏÙÎÓ‰ù ‰„Â˜ f(x) ‰Èˆ˜ÂÙ‰ Û¯‚ ÏÚ ‡ˆÓ

Æ·

ÆúÈÏÓÈÈÓ ‡È‰ ‰Ïù
Æ g (x) =

x
x-1

‰Èˆ˜ÂÙ‰ ‰Âú

Æ g(x) ‰Èˆ˜ÂÙ‰ Û¯‚ Ïù ‰ˆÈ˜Ò ËË¯ÒÂ ¨· ÛÈÚÒÏÂ ‡ ÛÈÚÒÏ ÍÈúÂ·Âùú· ¯ÊÚÈ‰

!
Ï‡¯ùÈ úÈ„ÓÏ ‰¯ÂÓù ÌÈ¯ˆÂÈ‰ úÂÎÊ
ÍÂÈÁ‰ „¯ùÓ úÂù¯· ‡Ï‡ ÌÒ¯ÙÏ Â‡ ˜ÈúÚ‰Ï ÔÈ‡

Æ‚

Æ9

