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 הקדמה
 

 מורים ותלמידים יקרים,
 בגרות במתמטיקה קראת ההכנה ל אנו שמחים להגיש לכם חוברת

 יחידות לימוד). 3( 382לשאלון 
 

  382שנערכו בשאלון  הבגרותמבחני  47את  תמצאו וברתחב
 .2022קיץ  ,'ב מועדכולל (מועדי קיץ וחורף) עד ו

 
 בחוברת זו? מיוחדמה 

 מלאים  נותפתרוהכוללים  וידאו סרטונילכל השאלות בחוברת קיימים 
 my.geva.co.ilבאתר  

  

 כיצד צופים בסרטון פתרון?
 

 my.geva.co.ilנכנסים לאתר  
 בוחרים את מספר יחידות הלימוד ונכנסים לפתרונות וידאו למבחני 

 . 382בגרות 
 מבחני הבגרות.כעת ניתן לראות את פתרונות הווידאו לכל השאלות מ

 בחינם! לשני המבחנים הראשונים הםפתרונות ה
 

 
 

 ?  my.gevaשבאתר הפתרוןכיצד אנו ממליצים להיעזר בסרטוני 
 או שהתשובה הסופית שקיבלתם  ,בכל שאלה שבה אתם מתקשים

 מומלץ לצפות  ,אינה תואמת את התשובות המופיעות בסוף המבחן
 ים נושא שבו אתם מרגישים כמו כן, אם קי .פתרון המתאיםבסרטון ה

 באותו נושא. ןפתרוה סרטוני נוסף, מומלץ לצפות בכל צורך בחיזוק
  ).החוברת לפי נושאים מופיע בהמשך המבחנים מיון שאלות(
 

 מנוי לסרטוני פתרון  my.geva.co.ilבאתר  לרכוש  ניתןבנוסף, 
 ., בהוצאת יואל גבע382לשאלות מתוך ספר הלימוד לשאלון 

 
 



 

 ת ליבכם! לתשומ
 

    שמורות למדינת ישראל. ממבחני בגרותעל שאלות הלקוחות  ת היוצריםזכו
 כל הזכויות על השאלות האחרות שמורות להוצאת הספרים יואל גבע. 

 
 אנו מאחלים לכם הצלחה רבה בבחינת הבגרות.

  my.geva.co.ilהוצאת הספרים, צוות האתר  –יואל גבע 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  382המבנה של שאלון 
 

 
 

 

 

 יחידות לימוד נבחנים בשלושה שאלונים 3תלמידי 

 035182השאלון הראשון הוא  

 035381השאלון השני הוא  

 035382השאלון השלישי הוא  

 

 

 

 
 בעיות מילוליות,  :בנושאים שאלות שש 382בשאלון 

 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי.גאומטריה אנליטית, 

 

 יש לענות על ארבע שאלות.  

 נקודות. 25 –שאלה  לכל

 
 שעתייםמשך הבחינה:  
  

 

 

 

 

 

 

פי שמופיע בטופס הבגרות כדף ההוראות לנבחן  ףהבא מצור בעמוד

 .382של שאלון 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 המבחנים לפי נושאים תמיון שאלו
 

 

 בעיות מילוליות
 

 קנייהבעיות 
 ,3שאלה  10, עמוד 3שאלה  7, עמוד 3שאלה  4עמוד , 3שאלה  1עמוד 
, 1שאלה  53עמוד , 1שאלה  37, עמוד 1שאלה  34, עמוד 1שאלה  31עמוד 
 ,1שאלה  80, עמוד 1שאלה  63, עמוד 1שאלה  59, עמוד 1שאלה  56עמוד 
 , 1שאלה  116 וד, עמ1שאלה  95, עמוד 1שאלה  87עמוד 
 .1שאלה  124עמוד , 1שאלה  120 עמוד

 

 התייקרויות והוזלות באחוזים
, 1שאלה  43, עמוד 1שאלה  25, עמוד 3שאלה  22עמוד , 3שאלה  16עמוד 
 ,1שאלה  77, עמוד 1שאלה  69, עמוד 1שאלה  66, עמוד 1שאלה  49עמוד 
 , 1 שאלה 99, עמוד 1שאלה  91, עמוד 1שאלה  84עמוד 
 , 1שאלה  112, עמוד 1שאלה  108עמוד  ,1שאלה  104עמוד 
 , 1שאלה  155, עמוד 1שאלה  145עמוד  ,1שאלה  136עמוד 
 .1שאלה  174, עמוד 1שאלה  167, עמוד 1שאלה  161עמוד 

 

 ומכירה קנייהבעיות 
, 1שאלה  40, עמוד 1שאלה  28, עמוד 3שאלה  19עמוד , 3שאלה  14עמוד 
, 1שאלה  132, עמוד 1שאלה  128עמוד , 1שאלה  73, עמוד 1שאלה  46עמוד 
 .1ה שאל 149, עמוד 1שאלה  140עמוד 

 

 בעיות תנועה
 . 2שאלה  25עמוד 



 

 גיאומטריה אנליטית

 

 בעיות עם משולשים
  ,3שאלה  32, עמוד 2שאלה  13עמוד  ,2שאלה  7, עמוד 2שאלה  4עמוד 
 ,2שאלה  56, עמוד 2שאלה  53, עמוד 2שאלה  49, עמוד 3שאלה  44עמוד 
 ,2שאלה  95, עמוד 2שאלה  87, עמוד 2ה שאל 84, עמוד 2שאלה  73עמוד 
 , 2שאלה  113, עמוד 2שאלה  104, עמוד 2שאלה  100עמוד 
 , 2שאלה  129עמוד , 2שאלה  125עמוד , 2שאלה  117עמוד 
 , 2שאלה  141עמוד , 2שאלה   137עמוד  ,2שאלה  133עמוד 
  .2שאלה  168, עמוד 2שאלה  162, עמוד 2שאלה  150עמוד 

 
 בעיות עם מרובעים

 , 1שאלה  19, עמוד 1שאלה  16, עמוד 1שאלה  10, עמוד 1שאלה  1עמוד 
 , 2שאלה  40, עמוד 2שאלה  37, עמוד 2שאלה  34, עמוד 2שאלה  28עמוד 
 ,2שאלה  66, עמוד 2שאלה  63, עמוד 2שאלה  59, עמוד 2שאלה  46עמוד 
 ,2שאלה  91, עמוד 2שאלה  81, עמוד 2שאלה  77, עמוד 2שאלה  69עמוד 
 , 2שאלה  146עמוד , 2שאלה  121, עמוד 2שאלה  109עמוד 
 .2שאלה  175, עמוד 2שאלה  156עמוד 

 
 ללא משיקבעיות  –מעגל 
, 2שאלה  16, עמוד 2אלה ש 10, עמוד 1שאלה  4, עמוד 2שאלה  1עמוד 
, 3שאלה  46, עמוד 3שאלה  40, עמוד 3שאלה  28, עמוד 1שאלה  22עמוד 
 ,3שאלה  78, עמוד 3שאלה  70, עמוד שאלה 60, עמוד 3שאלה  50עמוד 
 .3שאלה  157, עמוד 3שאלה  92, עמוד 3שאלה  85עמוד 

 



 

 בעיות עם משיק –מעגל 
 ,2שאלה  22, עמוד 2שאלה  19, עמוד 1שאלה  13, עמוד 1שאלה  7עמוד 
, 3שאלה  38, עמוד 3שאלה  34, עמוד 2שאלה  31, עמוד 3שאלה  26עמוד 
 ,3שאלה  64, עמוד 3שאלה  57, עמוד 3שאלה  54, עמוד 2שאלה  43עמוד 
 ,3שאלה  88מוד , ע3שאלה  81, עמוד 3שאלה  74, עמוד 3שאלה  67עמוד 
 ,3שאלה  109, עמוד3שאלה  105, עמוד3שאלה  100, עמוד3שאלה  96עמוד 
 , 3שאלה  121עמוד , 3שאלה  117, עמוד 3שאלה  113עמוד 
 , 3שאלה  133, עמוד 3שאלה  129, עמוד 3שאלה  125עמוד 
 , 3שאלה  146, עמוד 3שאלה  142עמוד , 3שאלה  137עמוד 
 , 3שאלה  169, עמוד 3שאלה  163, עמוד 3שאלה  151עמוד 
 .3שאלה  176עמוד 

 
 



 

 
 ילחשבון דיפרנציא

 
 משיק, חקירת פונקציה

 

 פולינומים 
 .5שאלה  118 ודעמ ,4שאלה  17, עמוד 4שאלה  5עמוד 

 

1fהפונקציות   – תורציונלי ותפונקצי (x) x= ,2
1f (x)
x

=  

 ,4שאלה  14, עמוד 4שאלה  11, עמוד 5שאלה  8, עמוד 4שאלה  2עמוד 
 , 4שאלה  29א, עמוד  סעיף 4שאלה  26עמוד , 4שאלה  20עמוד 
 ,4שאלה  50, עמוד 5שאלה  44, עמוד 5שאלה  41, עמוד 4שאלה  32עמוד 
 ,4שאלה  74, עמוד 5שאלה  71, עמוד 5שאלה  67, עמוד 4 שאלה 60עמוד 
, 5שאלה  110, עמוד4שאלה  101, עמוד4שאלה  92, עמוד 4שאלה  85עמוד 

 , 4שאלה  126עמוד , 4שאלה  122עמוד , 4שאלה  118עמ׳ 
  ,4שאלה  138עמוד , 4שאלה  134, עמוד 4שאלה  130עמוד 
  .4שאלה  170, עמוד 4שאלה  158, עמוד 4שאלה  147עמוד 

 

 פונקציות עם שורשים
, 4שאלה  47עמוד , 4ה שאל 38עמוד , 4שאלה  35, עמוד 4שאלה  23עמוד 
 ,4שאלה  78, עמוד 4שאלה  64, עמוד 4שאלה  57, עמוד 4תרגיל  54עמוד 
 ,4שאלה  106, עמוד 4שאלה  96, עמוד 4שאלה  88, עמוד 4שאלה  82עמוד 
 , 4שאלה  152, עמוד 4שאלה  143עמוד , 4שאלה  114עמוד 
 .4שאלה  177, עמוד 4שאלה  164עמוד 

 

 



 

 בעיות קיצון
 

 פולינומיםבעיות קיצון עם 
 

 בעיות קיצון עם מספרים
, 6שאלה  35עמוד , 6שאלה  20עמוד , 6שאלה  17, עמוד 6שאלה  8עמוד 
 .6שאלה  123עמוד 

 
 קיצון גיאומטריותבעיות 

 .6שאלה  75, עמוד 6שאלה  47עמוד , 6שאלה  27עמוד , 6שאלה  2עמוד 
 ,6שאלה 107,עמוד6שאלה  89, עמוד 6שאלה  83, עמוד 6שאלה  79עמוד 
 .6שאלה  159עמוד 

 
 בעיות קיצון בפונקציות וגרפים

 ,6שאלה  30עמוד , 6שאלה  24עמוד , 6שאלה  14, עמוד 6שאלה  11עמוד 
  ,6שאלה  165עמוד , 6שאלה  71, עמוד 6שאלה  68עמוד 
 .6שאלה  178עמוד  ,6שאלה  172עמוד 

 

 בעיות קיצון כלכליות
 . 6שאלה  65עמוד 

 

1f נקציות פובעיות קיצון עם ה (x) x= ,2
1f (x)
x

= 
 

 בעיות קיצון עם מספרים
 .6שאלה  41, עמוד 6שאלה  39עמוד 

 

 בעיות קיצון גיאומטריות
 .6שאלה  97, עמוד 6שאלה  58, עמוד 6שאלה  51, עמוד 6שאלה  5עמוד 

 
 בעיות קיצון בפונקציות וגרפים

 .6שאלה  55עמוד 



 

 פונקציות עם שורשים –בעיות קיצון 

 

 יאומטריותבעיות קיצון ג
 , 6שאלה  115עמוד , 6שאלה  111עמוד , 6שאלה  86עמוד 
 .6שאלה  154עמוד 

 
 בעיות קיצון בפונקציות וגרפים

 , 6שאלה  61, עמוד 6שאלה  45, עמוד 6שאלה  33עמוד 
 , 6שאלה  127עמוד  ,6שאלה  103, עמוד 6שאלה  119עמוד 
 , 6שאלה  139, עמוד 6שאלה  135, עמוד 6שאלה  131עמוד 
 .6שאלה  148, עמוד 6שאלה  144עמוד 

 

 בעיות קיצון עם מספרים
 .6שאלה  119עמוד 

 



 

 אינטגרליחשבון 
 

 

 שטחים פשוטים – שטחים יחישוב
, 5שאלה  54עמוד , 5שאלה  27עמוד ,5ה שאל 23, עמוד 5שאלה  17עמוד 
  ,5שאלה  97, עמוד 4שאלה  70, עמוד 5שאלה  57עמוד 
 , 5שאלה  165, עמוד 5שאלה  159, עמוד 5שאלה  122עמוד 
 .5שאלה  171עמוד 

 

 , שטחים מפוצליםשטחים מורכבים –חישובי שטחים 
 ,5שאלה  11, עמוד 4שאלה  8, עמוד 5 שאלה 5, עמוד 5שאלה  2עמוד 
, 5שאלה  29, עמוד 4שאלה  26, עמוד 5שאלה  20, עמוד 5שאלה  14עמוד 
, 4שאלה  41, עמוד 5שאלה  38, עמוד 5שאלה  35עמוד  ,5שאלה  33עמוד 
 ,4שאלה  67, עמוד 5שאלה  61, עמוד 5שאלה  47עמוד  ,4שאלה  44עמוד 
 ,5שאלה  85, עמוד 5שאלה  82, עמוד 5שאלה  78, עמוד 5שאלה  75עמוד 
, 5שאלה  106,עמוד 5שאלה  102, עמוד 5שאלה  93, עמוד 5שאלה  89עמוד 
 , 5שאלה  126, עמוד 5שאלה  118עמ׳  ,5שאלה  114עמוד 
 , 5שאלה  138עמוד , 5שאלה  134, עמוד 5שאלה  130עמוד 
 , 5שאלה  153, עמוד 5שאלה  147, עמוד 5שאלה  143עמוד 
 .5שאלה  178עמוד 

 

 לפי נגזרתה ונקודה שעליהמציאת פונקציה 
 .5שאלה  64, עמוד 5שאלה  51עמוד 

 
 



 

  תוכן עניינים
 
 382שאלון  – מבחני בגרות

 

 .......................................2009תשס"ט,  חורף – 1מספר  בגרותמבחן 

 ............................., מועד א2009קיץ תשס"ט,  – 2מספר  בגרותמבחן 

 .............................., מועד ב2009קיץ תשס"ט,  – 3מספר  בגרותמבחן 

 ..........................................2010חורף תש"ע,  – 4מספר  בגרותמבחן 

 ................................, מועד א2010קיץ תש"ע,  – 5מספר  בגרותמבחן 

 ................................., מועד ב2010קיץ תש"ע,  – 6מספר  בגרותמבחן 

 ........................................2011חורף תשע"א,  – 7מספר  בגרות מבחן

 .............................., מועד א2011קיץ תשע"א,  – 8מספר  בגרותמבחן 

 .............................., מועד ב2011קיץ תשע"א,  – 9מספר  בגרותמבחן 

 ......................................2012 חורף תשע"ב, – 10מספר  בגרותמבחן 

 ............................, מועד א2012קיץ תשע"ב,  – 11מספר  בגרותמבחן 

 ............................., מועד ב2012קיץ תשע"ב,  – 12מספר  בגרותמבחן 

 .......................................2013חורף תשע"ג,  – 13מספר  בגרותמבחן 

 ............................., מועד א2013 תשע"ג, קיץ – 14מספר  בגרותמבחן 

 .............................., מועד ב2013קיץ תשע"ג,  – 15מספר  בגרותמבחן 

 ......................................2014חורף תשע"ד,  – 16מספר  בגרותמבחן 

 ..........................., מועד א.2014תשע"ד,  קיץ – 17ספר מ בגרותמבחן 

 ............................, מועד ב.2014תשע"ד,  קיץ – 18מספר  בגרותמבחן 

 ............................, מועד ג.2014תשע"ד,  קיץ – 19מספר  בגרותמבחן 

 ......................................2015, החורף תשע" – 20מספר  בגרותמבחן 

 ..........................., מועד א.2015, התשע" קיץ – 21מספר  בגרותמבחן 

 ............................, מועד ב.2015, התשע" קיץ – 22מספר  בגרותמבחן 

 ......................................2016, וחורף תשע" – 23מספר  בגרותמבחן 

 ............................, מועד א.2016, ותשע" קיץ – 24מספר  בגרותמבחן 

 ............................, מועד ב.2016, ותשע" קיץ – 25מספר  בגרותמבחן 
 ......................................2017, זחורף תשע" – 26מספר  בגרותמבחן 
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 ............................, מועד א.2017, זשע"ת קיץ – 27מספר  בגרותמבחן 

 ............................, מועד ב.2017, זתשע" קיץ – 28מספר  בגרותמבחן 
 ......................................2018, חחורף תשע" – 29מספר  בגרותמבחן 

 ............................, מועד א.2018, חתשע" קיץ – 30מספר  בגרותמבחן 

 ............................, מועד ב.2018, חתשע" קיץ – 31מספר  בגרותמבחן 
 .....................................2019, טחורף תשע" – 32מספר  בגרותמבחן 

 .........................., מועד א.2019, טתשע" קיץ – 33מספר  בגרותמבחן 

 .........................., מועד ב.2019, טתשע" קיץ – 34ספר מ בגרותמבחן 

   .......................................2020, "ףחורף תש – 35מספר  בגרותמבחן 
   ..........................., מועד א.2020, "ףתש קיץ – 36מספר  בגרותמבחן 
   ...........................ב. , מועד2020, "ףתש קיץ – 37מספר  בגרותמבחן 

 128......  ..............................2021חורף תשפ"א,  – 38מבחן בגרות מספר 

 132.  ..............., מועד נבצרים2021חורף תשפ"א,  – 39מבחן בגרות מספר 

 136  ................., מועד מאוחר2021ף תשפ"א, חור – 40מבחן בגרות מספר 

 140  .........................., מועד א2021קיץ תשפ"א,  – 41מבחן בגרות מספר 

 145  ...................., מועד מיוחד2021קיץ תשפ"א,  – 42מבחן בגרות מספר 

 149  .........................., מועד ב2021קיץ תשפ"א,  – 43מבחן בגרות מספר 

 155, מועד א........................  2022חורף תשפ"ב,  – 44מבחן בגרות מספר 

 161נבצרים................   , מועד2022חורף תשפ"ב,  – 45מבחן בגרות מספר 

 167, מועד א..........................  2022קיץ תשפ"ב,  – 46מבחן בגרות מספר 

 174, מועד ב..........................  2022קיץ תשפ"ב,  – 47מבחן בגרות מספר 

 

 
 

 

 יחידות לימוד  3 –דף נוסחאות 
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 1מבחן בגרות מספר 

 2009תשס"ט,  חורף
 

 .1-6מהשאלות  ארבעענה על 
 

  אלגברה
 

 בראשית הצירים  O. קדקוד OABCנתונה מקבילית   .1
  )ראה ציור(. x-על ציר ה Cוקדקוד 

OACנתון:  90 . 
 .(4;2)הם  Aשיעורי קדקוד 

 .OAא. מצא את משוואת הצלע  
 .ACב. מצא את משוואת האלכסון  
 .C( מצא את השיעורים של הקדקוד 1ג. ) 

 .B( מצא את השיעורים של הקדקוד 2)   
 

 

2נתון מעגל שמשוואתו   .2 2(x 5) (y 5) 169    , 
  x-. המעגל חותך את ציר הMומרכזו  

 )ראה ציור(. D-ו Cבנקודות 
 .D-ו Cא. מצא את שיעורי הנקודות  
  )ראה ציור(. ABCDב. במעגל חסום מלבן  
 .A-ו Bמצא את שיעורי הקדקודים      
 .AMDג. חשב את היקף המשולש  

 
 
 

 שקלים.  200רון קנה חבילות נייר ושילם עבורן   .3
 שקלים ואז קנה  2-כעבור חודש עלה מחירה של כל חבילת נייר ב 
 שקלים.  120חבילות פחות במחיר כולל של  10רון  
 ה רון לפני עליית המחירים וכמה שילם עבור כמה חבילות נייר קנ 
  כל חבילה?  
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 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי
 

1נתונה הפונקציה   .4
y 2x

x
   בתחוםx 0. 

yהישר   3  חותך את גרף הפונקציה 
 )ראה ציור(. Bובנקודה  Aבנקודה 

 .B-ו Aא. מצא את שיעורי הנקודות  
 ב. מעבירים לגרף הפונקציה משיק  

 .Bומשיק בנקודה  Aבנקודה 
  ( מצא את המשוואות של שני המשיקים.1)     
 .P( שני המשיקים נפגשים בנקודה 2)     
  . Pמצא את שיעורי הנקודה   

 
 
 
 

2yבציור מוצגת הפרבולה   .5 (x 3)   ומוצג הישרy x 5 . 
  B-ו Aרבולה והישר נפגשים בנקודות הפ 

(A מימין ל-B). 
 .Aשל הנקודה  x-א. מצא את שיעור ה
 של נקודת המינימום x-ב. מצא את שיעור ה

 של הפרבולה.    
 ג. מצא את השטח המוגבל על ידי הפרבולה,

  y-על ידי הישר, על ידי ציר ה    
 )השטח המקווקו בציור(. x-ועל ידי ציר ה    

 
  

 
 

 ס"מ ורוחבו  10בתוך מלבן שאורכו   .6
 . םס"מ חסומים שני מלבנים מקווקווי 6

 . xורוחבו  2xאורך המלבן הימני העליון הוא 
 את אורכו  xא. הבע באמצעות  
 ורוחבו של המלבן התחתון.      
 כך שסכום השטחים xב. מצא את   
 המקווקווים יהיה מינימלי.     
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 :2009חורף תשס"ט,  – 1מבחן בגרות מספר תשובות ל

yא. . 1 2x .1.  ב
2

y x 5  ( .1.  ג )C(10; 0)(  .2 )B(12; 4)  . 

)Dא. . 2 7;0) ,C(17; )B(17;10) ,A.  ב. (0 7;10) .36.  ג  . 

 שקלים.   10חבילות,  20. 3

B(1;3) ,1א. . 4
2

A( ;3) . 

A :y( בנקודה 1ב. )     2x 4   בנקודה ,B :y x 2 (  .2 )2 2
3 3

P( ;2 ). 

Ax א.. 5 1 .ב  .( 3;0) .1.  ג
6

7.   

10א.  .6 2x ,6 x .ס"מ.   2.75.   ב 
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 2מבחן בגרות מספר 

 , מועד א2009קיץ תשס"ט, 
 

 .1-6מהשאלות  ארבעענה על 
 

  אלגברה
 

yנמצאת על ישר שמשוואתו  Mהנקודה   .1 x 10 , 
yוגם על ישר שמשוואתו   5  .)ראה ציור( 
 .Mל הנקודה א. מצא את השיעורים ש 

 
  היא מרכז של מעגל. Mהנקודה   

;A(1הנקודה  5) נמצאת על מעגל זה.  
 ( מצא את רדיוס המעגל.1ב. ) 

 ( רשום את משוואת המעגל.2)             
yג. הישר   5  תך את ציר החו-y  בנקודהC,  והישרy x 10   

 .DCMמצא את שטח המשולש  )ראה ציור(. Dבנקודה  y-חותך את ציר ה             
 
 

)הם  Aשיעורי הקדקוד  ABCבמשולש   .2 3;6). 
 )ראה ציור(. ABהיא אמצע הצלע  E(4;7)הנקודה  
 .Bא. מצא את שיעורי הקדקוד  
  

x, (x;0)הם  Cשיעורי הקדקוד  11. 
 .10הוא  BCאורך הצלע  
 .Cשל הקדקוד  x-ב. מצא את שיעור ה 
 .BCמאונכת לצלע  ACג. הוכח כי הצלע  

 

 
 סוחר קנה שני סוגי קפה: סוג זול וסוג יקר.  .3

 שקל, 1200ק"ג קפה מהסוג הזול, ושילם עבורם  xבחודש הראשון קנה  
 שקל. 3600ק"ג, ושילם עבורם  2xומהסוג היקר של הקפה קנה  
 א. מהו המחיר של ק"ג קפה מהסוג הזול, ומהו המחיר של ק"ג קפה  

 (.xמהסוג היקר? )כל מחיר מובע באמצעות     
 ק"ג קפה  20-ק"ג קפה מהסוג הזול ו 10נה הסוחר ב. בחודש השני ק 

 שקלים.  4000מהסוג היקר, ושילם בסך הכול              
 כמה ק"ג קפה מהסוג הזול קנה הסוחר בחודש הראשון?     
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 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי
 

נתונה הפונקציה   .4
2

1
2

x
f (x) x

2
   . 

 א. מצא את השיעורים של נקודת הקיצון של הפונקציה, וקבע את סוגה. 
fים לנגזרת שלפניך מתא I ,II ,III ,IVב. אחד מארבעת הגרפים   '(x) 

 של הפונקציה הנתונה.              
fקבע איזה גרף מתאים לנגזרת       '(x).נמק . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2yבציור שלפניך מוצגת הפרבולה   .5 x 6x    
yומוצג הישר   4x 8 . 
 ,B-ו Aשר והפרבולה נחתכים בנקודות הי 
 A מימין ל-B. 
  .Bשל הנקודה  x-( מצא את שיעור ה1א. ) 
 .Cבנקודה  x-( הישר חותך את ציר ה2)     
 .Cשל הנקודה  x-מצא את שיעור ה  
 ב. מצא את השטח האפור בציור )השטח המוגבל 

 (.x-ר ועל ידי ציר העל ידי הפרבולה, על ידי היש             
 
 
 
 

 xבציורים שלפניך מוצגים ריבוע שצלעו   .6
  .yצלעות שצלעו -ומשולש שווה 
 .12מכפלת צלע הריבוע בצלע המשולש היא  
  .xבאמצעות  y( בטא את 1א. ) 
 את הסכום של היקף  x( בטא באמצעות 2)     
 הריבוע והיקף המשולש.  
 הסכום  xב. מצא עבור איזה ערך של  

 של היקף הריבוע והיקף המשולש              
 (( הוא מינימלי.2סעיף א' )-)שהבעת בתת             
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 :, מועד א2009קיץ תשס"ט,  – 2מבחן בגרות מספר תשובות ל

;M(5א.  .1 5)( .1.  ב )2( 2.  )4 2(x 5) (y 5) 16    .יח"ר. 12.5.  ג 

 .  5.  ב. B(11;8)א.  .2

1200א. הסוג הזול:  .3
x

1800שקלים, הסוג היקר:  
x

 ק"ג.   12שקלים.  ב.  

 .IIIמקסימום.  ב. גרף  (0;1)א.  .4

1.  ב. 2(  .2 )2( 1א. ) .5
3

17  . 

12( 1א. ) .6
y

x
 . (2 )36

4x
x

 .3.  ב. 
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 3מבחן בגרות מספר 

 , מועד ב2009תשס"ט,  קיץ
 

 .1-6מהשאלות  ארבעענה על 
 

  אלגברה
 

yמונחות על הישר  M-ו Aהנקודות   .1 x  .)ברביע הרביעי )ראה ציור 
 .10הוא  Aשל הנקודה  x-שיעור ה 
 .Aשל הנקודה  y-( מצא את שיעור ה1א. ) 
 מראשית הצירים. A( מצא את מרחק הנקודה 2)      
 .50מראשית הצירים הוא  Mב. מרחק הנקודה  
 .Mמצא את שיעורי הנקודה      
  x-משיק לציר ה Mג. מעגל שמרכזו  

 )ראה ציור(. y-ולציר ה             
 .M( מצא את רדיוס המעגל שמרכזו 1)             

 .M( רשום את משוואת המעגל שמרכזו 2)     
 .Mמהמרכז  Aד. מצא את מרחק הנקודה  

 

)Aהנקודות נתונות   .2 2; 1)  ו-B(10;5). 
  )ראה ציור(. ABהיא אמצע הקטע  Eהנקודה  
 .E( מצא את השיעורים של הנקודה 1א. ) 

  AB-אנך ל( מצא את משוואת ה2)              
 .Eהעובר דרך הנקודה                    

yב. הישר   8  חותך את האנך בנקודהC 
 .C)ראה ציור(. מצא את שיעורי הנקודה              

ACBג. הראה כי   90. 
 

 שקלים.  60שמעון קנה שקיות במבה ושילם בסך הכול   .3
 שקיות במבה יותר משקנה שמעון. הוא קיבל הנחה 6ראובן קנה  

 שקלים. 74.1ילם בסך הכול על כל שקית במבה, וש 5%של 
 א. כמה שקיות במבה קנה שמעון?

 ב. מהו המחיר של שקית במבה )לפני ההנחה(?
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 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי
 

2fנתונה פרבולה שמשוואתה     .4 (x) x 5  .)ראה ציור( 
yהישר   6 ת הפרבולה בנקודות חותך אA ו-B. 
 .B-ו Aשל הנקודות  x-א. מצא את שיעורי ה 
yב. העבירו ישר שמשוואתו   x , 

 העבירו ישרים  B-ו A ודרך הנקודות             
 )ראה ציור(. y-המקבילים לציר ה             
 מצא את השטח המוגבל על ידי הפרבולה,              

yעל ידי הישר               x על ידי המקבילים , 
 )השטח האפור בציור(. x-ועל ידי ציר ה y-לציר ה     

 
 

16נתונה הפונקציה   .5
f (x) 4x

x
 . 

 .x-א. מצא את נקודות החיתוך של גרף הפונקציה עם ציר ה 
 ב. בנקודות שמצאת בסעיף א', העבירו משיקים לגרף הפונקציה. 
 ( הראה כי המשיקים מקבילים זה לזה.1)     

 (  מצא את המשוואות של שני המשיקים.2)             
xג. הראה כי הפונקציה עולה עבור   0. 

 
 

 .10הסכום של שני מספרים הוא   .6
 להיות שני המספרים, כדי שסכום הריבועים שלהם  כיםא. מצא מה צרי 

 יהיה מינימלי.              
 ב. מצא את סכום הריבועים המינימלי של שני המספרים. 
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y
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 , מועד ב2009קיץ תשס"ט,  – 3מבחן בגרות מספר תשובות ל

10.  (2 )200( 1א. ) .1 14.14 .ב  .M(5; 5)  . 

2( 2.  )5( 1ג. )     2(x 5) (y 5) 25    .50.  ד 7.07  . 

;E(4( 1א. ) .2 2)( .2 )y 2x 10   .ב  .C(1;8)  . 

 שקלים.   3שקיות.   ב.  20א.  .3

A :xא. בנקודה  .4 1  בנקודה ,B :x 1 .1.  ב
6

10. 

), (0;2)א.  .5 2; 0)( .2.  ב )y 8x 16  ,y 8x 16  . 

 .50.  ב. 5, 5א.  .6
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 4מבחן בגרות מספר 

 2010, ע"חורף תש

 .1-6מהשאלות  ארבעענה על 
 

  אלגברה
 

 הן שני  C(6;4)-ו B(3;10) ותהנקוד  .1
 . ABCDקדקודים סמוכים במלבן 

  )ראה ציור(. x-מקביל לציר ה ACהאלכסון 
 .BC( מצא את השיפוע של 1א. ) 
 ( מצא את משוואת הישר שעליו2)     
  .ABמונחת הצלע           
 .A( מצא את השיעורים של הקדקוד 3)     
 .DCואת הישר שעליו מונחת הצלע ב. מצא את משו 
 חותך  AC, והאלכסון Eבנקודה  y-חותכת את ציר ה DCג. הצלע  

 .EFמצא את אורך הקטע . Fבנקודה  y-את ציר ה            
 

 

2נתון מעגל שמשוואתו   .2 2(x 3) (y 6) 45   . 
 , וחותך את Oהמעגל עובר בראשית הצירים  
 )ראה ציור(. B-ו Aהצירים גם בנקודות  
 .B-ו Aא. מצא את השיעורים של הנקודות  
 .ABמעבירים אנך לקוטר  Oב. דרך  
 .Cהאנך חותך את המעגל בנקודה      
 .OC( מצא את משוואת הישר 1)     
 .C( מצא את השיעורים של הנקודה 2)     
 .OCB( מצא את שטח המשולש 3)     

 

 

 חולצות פשתן. 60-ו חולצות כותנה 20חנות קנתה   .3
 מהמחיר של חולצת כותנה. 15%-המחיר של חולצת פשתן היה נמוך ב 
 שקלים. 2550עבור כל חולצות הפשתן שילמה החנות  
 א. מה היה המחיר של חולצת כותנה? 
 עבור כל חולצות הכותנה?ב. כמה שקלים שילמה החנות  

D
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A(x; x 5x) 

 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי
 

22נתונה הפונקציה   .4
y x

x
 . 

 א. מצא את תחום ההגדרה של הפונקציה. 
 ב. מצא את השיעורים של נקודת הקיצון של הפונקציה, וקבע את סוגה. 
 .I ,II ,IIIג. לפניך שלושה גרפים  

 

 
 
 
 
 

 הוא הגרף של הפונקציה הנתונה? נמק. I ,II ,IIIאיזה מבין הגרפים     
 

 ד. מצא את תחומי העלייה והירידה של הפונקציה הנתונה. 
 
 

2fנתונה הפונקציה   .5 (x) x 4x 6  . 
yמעבירים ישר   3 .)ראה ציור( 
yא. מצא את נקודות החיתוך של הישר   3 
 עם גרף הפונקציה הנתונה.     
 ב. מצא את השטח המוגבל על ידי גרף  

fהפונקציה      (x) על ידי הישר ,x 3 , 
yעל ידי הישר      3  ועל ידי הצירים 
 )השטח האפור בציור(.    

 
 
 
 

 שברביע הראשון נמצאת  Aנקודה   .6
2yעל גרף הפונקציה   x 5x   . 
  מורידים אנכים לצירים, Aנקודה מ 
 . ABOCונוצר מלבן  
 O – .)ראשית הצירים )ראה ציור 
 Aשל הנקודה  x-מה צריך להיות שיעור ה 
 מלבן יהיה מקסימלי?כדי שהיקף ה 

 

 

 

x

y III

x

y I

x

y II

3

x

y

3
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 :2010, ע"חורף תש – 4מבחן בגרות מספר תשובות ל
2(  .2 )1( 1א. ) .1 1

2 2
y x 8 (  .3) ( 9;4) .1.  ב

2
y x 1  .3.  ג  . 

;A(0;12) ,B(6א.  .2 1( 1.  ב. )(0
2

y x(  .2 )(9.6;  יח"ר. 14.4( 3.  )(4.8

 שקלים.   1000 ב.שקלים.   50א.  .3

xא.  .4 0 .ב  .( 1; 3)   מקסימום.  ג. גרףIII  . 

xד. עלייה:      1  :1; ירידה x 0   ,x 0  . 

2.  ב. (3;1), (3;3)א.  .5
3

7  . 

6. 3. 
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 5מבחן בגרות מספר 

 מועד א ,2010 ,ע"קיץ תש
 

 .1-6מהשאלות  ארבעענה על 
 

  אלגברה
 

 )ראה ציור(.  ABהיא אמצע הקטע  M(4;3)הנקודה   .1
 .6הוא  Bשל הנקודה  x-שיעור ה

 .Aשל הנקודה  x-( מצא את שיעור ה1א. ) 
 נמצאת על ישר שמשוואתו A( הנקודה 2)     

                 y 2x. מצא את שיעור ה-y  שלA. 
 .Bשל  y-( מצא את שיעור ה3)     
 שמצאת את שיעוריהן,  B-ו Aב. דרך הנקודה  
 הוא קוטר במעגל זה  ABעובר מעגל. הקטע      
 )ראה ציור(. מצא את משוואת המעגל.     
yג. הראה כי הישר שמשוואתו   2x חותך את המעגל רק בנקודה אחת 
 )כלומר הישר משיק למעגל(.     
xד. הישר   6  חותך את המעגל בנקודהB  ובנקודה נוספתC. 
 .ACמצא את משוואת הישר      

 

 
yנתון ישר שמשוואתו   .2 3x 3 הישר חותך את ציר ה .-x  

 )ראה ציור(. Bבנקודה  y-את ציר הו ,Aבנקודה  
  ,Aא. מצא את השיעורים של הנקודה  

 .Bואת השיעורים של הנקודה     
 

 שר הנתון,העבירו אנך לי Aדרך הנקודה  
 העבירו ישר החותך Bודרך הנקודה  
 )ראה ציור(. Cאת האנך בנקודה  
 .ACב. מצא את משוואת האנך  
1הוא  BCג. נתון כי השיפוע של  

7
 . 

 .Cמצא את השיעורים של הנקודה      
yנמצאת על הישר  Dד. נקודה   3x 3   כך שהמשולשBCD  

BCשוקיים, -הוא שווה     DC  .)ראה ציור( 
 השטח של משולש זה. מצא את    

A

M

B

y

x

x

y

A

B

C

D
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בקבוקים  6שקלים. 32סוחר קנה בקבוקי יין ושילם עבור כל בקבוק    .3
 שקלים לכל בקבוק.  12נשברו ואת השאר מכר הסוחר  ברווח של   

 xאת מספר בקבוקי היין שקנה הסוחר והבע באמצעות  x-א. סמן ב
 ת הסכום הכולל שקיבל עבור מכירתם. א     

 שקלים.  216ב. סך הכול הרוויח הסוחר בעיסקה 
 כמה בקבוקי יין קנה הסוחר?     

 
 

 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי
 

xנתונה הפונקציה   .4 4
f (x)

4 x
  . 

 א. מצא את תחום ההגדרה של הפונקציה. 
 .x-ה ב. מצא את האסימפטוטה המאונכת לציר 
 ג. מצא את השיעורים של נקודות הקיצון של הפונקציה, וקבע את סוגן. 
 ?x-ד. האם גרף הפונקציה חותך את ציר ה 
 נמק.  –מצא את נקודות החיתוך. אם לא  –אם כן      

 
 

2fנתונה פרבולה שמשוואתה   .5 (x) x 6x 5    
 משוואת הישר המשיק לפרבולה  )ראה ציור(.

yהיא  Aבנקודה  2x 1  .  משוואת הישר 
yהיא  Bהמשיק לפרבולה בנקודה  2x 11 . 

 ,Aשל הנקודה  x-א. מצא את שיעור ה 
 .Bשל הנקודה  x-ואת שיעור ה     
 ב. מצא את השטח המוגבל על ידי המשיקים 
 ועל ידי הפרבולה )השטח האפור בציור(.     

 

 
  של הפונקציות: II-ו Iבציור נתונים הגרפים   .6

 x 2
f (x)

4


 ,21
4

g(x) x 2 . 

  II-ו Iא. איזה מבין הגרפים  
fהוא של הפונקציה       (x) ואיזה גרף , 
 ? נמק.g(x)הוא של הפונקציה      
  Iהיא נקודה על גרף  Aב.  

  ABכך שהקטע  IIעל גרף  היא נקודה B-ו              
  x-)ראה ציור(. מצא את שיעור ה y-מקביל לציר ה              
 הוא מינימלי. AB, שעבורו אורך הקטע B-ו Aשל הנקודות               

 

I

II

x

y

A

B

y

x

A B
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 :מועד א ,2010, ע"קיץ תש – 5מבחן בגרות מספר תשובות ל

2.  ב. 2( 3.  )4( 2.  )2( 1א. ) .1 2(x 4) (y 3) 5    .ד  .y 4  . 

;A(1;0) ,B(0א.  .2 3) .1.  ב 1
3 3

y x   .7).  ג; 2) .יח"ר. 20.  ד 

x)44 א.. 3 6).  .בקבוקים.    40ב 

xא.  .4 0 .ב  .x 0 .4).  ג; 2)  ,מקסימום( 4;2) .מינימום.  ד. לא 

Axא.  .5 2 ,Bx 4 .2.  ב
3

  . 

fא.  .6 (x) מתאים ל-II  .g(x) מתאים ל-I .1.  ב
2

  . 
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 6מבחן בגרות מספר 

 מועד ב ,2010 קיץ תש"ע,
 

 .1-6מהשאלות  ארבעענה על 
 

  אלגברה
 

 הם: ABCDשני קדקודים סמוכים במלבן   .1
 B(4;3) ,A(0;1) .)ראה ציור( 
3היא  BDמשוואת האלכסון  

4
y x 6  . 

 .AB( מצא את השיפוע של הצלע 1א. ) 
 . AD( מצא את משוואת הצלע 2)      
 .Dב. מצא את שיעורי הקדקוד  
 ג. חשב את שטח המלבן. 

 

  )ראה ציור(. O(0;0)עובר דרך ראשית הצירים  (4;2)מעגל שמרכזו   .2
 ( מצא את רדיוס המעגל.1א. ) 

 ( רשום את משוואת המעגל.2)    
  

 , 2שלה הוא  y-, ששיעור הAהנקודה 
 נמצאת על המעגל, ברביע השני. 
 .Aשל הנקודה  x-ב. מצא את שיעור ה 

 
 ,Bבנקודה נוספת  x-המעגל חותך את ציר ה 
 )ראה ציור(. Cספת בנקודה נו y-ואת ציר ה 
 ? נמק.BCמקביל למיתר  AOג. האם המיתר  

 
 
 

 דולר. 1500סוכן נסיעות קנה שני כרטיסי טיסה לחול ושילם תמורתם   .3
 ואת הכרטיס האחר 25%וח של הסוכן מכר את אחד הכרטיסים ברו  
 . 35%בהפסד של   
 מהמחיר ששילם  7%במכירת שני כרטיסים הפסיד הסוחר בסך הכול   
 עבורם. כמה שילם סוכן הנסיעות עבור כל אחד מן הכרטיסים?  

A

D

C

B

y

C

A

xO B
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 יחשבון דיפרנציאלי ואינטגרל
 

3נתונה הפונקציה   .4 2f (x) x 6x 9x  . 
 א. מצא את השיעורים של נקודות החיתוך של גרף הפונקציה עם הצירים. 
 ב. מצא את השיעורים של נקודות הקיצון של הפונקציה, וקבע את סוגן. 
 ג. שרטט סקיצה של גרף הפונקציה. 
 y-חותך את ציר ה ד. המשיק לגרף הפונקציה בנקודת המקסימום שלה 
 .B. מצא את השיעורים של הנקודה Bבנקודה      

 
 
 

2fנתונה הפרבולה   .5 (x) x 4  מהנקודה .B , 
 אשון,הנמצאת על הפרבולה ברביע הר

 y-לציר ה BAואנך  x-לציר ה BCהעבירו אנך  
 .(5;0)הם  A)ראה ציור(. שיעורי הנקודה 

 .ABא. מצא את משוואת הישר 
 .Bב. מצא את שיעורי הנקודה 

 ABCOג. הפרבולה מחלקת את שטח המלבן 
    (O – :לשני שטחים )ראשית הצירים 
    1S ( )השטח המנוקד בציור 
 )השטח המקווקו בציור(. 2S-ו    

1חשב את היחס      

2

S

S
. 

 
 
 

 . 24הסכום של שני מספרים גדולים מאפס הוא  .6
 מה צריכים להיות שני המספרים, כדי שמכפלת אחד מהם בריבוע    

 ל האחר תהיה מקסימלית?ש
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

x

y

A B

CO

1S

2S
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 :, מועד ב2010קיץ תש"ע,  – 6מבחן בגרות מספר תשובות ל
1( 1א. ) .1

2
(  .2 )y 2x 1   .ב  .D( 4;9) .יח"ר.   40.  ג 

20( 1א. ) .2 4.472(  .2 )2 2(x 2) (y 4) 20    .2.  ב  .ג. לא  . 

 דולר.   800דולר,  700 .3

;3), (0;0)א.  .4  מקסימום.   (4;1)מינימום,  (0;3).  ב. (0

 .(4;0)ד.      ג.     
 
 
 
 
 
 
 
yא.  .5 5 .2.  ג. (5;1).  ב

13
  . 

6. 8 ,16. 

 

x

y
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 7מבחן בגרות מספר 

 2011א, "חורף תשע
 

 .1-6מהשאלות  ארבעענה על 
 

  אלגברה
 

 נתונים הקדקודים:  ABCDבמעוין   .1
 B(5;1) ,A( 2;5)  .)ראה ציור( 
yאחד מאלכסוני המעוין מונח על הישר   2x 1  . 
 ,BDאו  AC –א. איזה מבין האלכסונים  
 מונח על הישר הנתון?     
 ב. מצא את משוואת האלכסון השני של המעוין. 
  Mג. אלכסוני המעוין נפגשים בנקודה  

 .Mאת שיעורי הנקודה מצא )ראה ציור(.             
 .Dד. מצא את שיעורי הנקודה  
 .AMBה. חשב את שטח המשולש  

 

2היא מרכז המעגל  Mהנקודה   .2 2(x 1) (y 3) 25   . 
yהיא נקודת החיתוך של הישר  Aהנקודה   7 
 עם המעגל )ראה ציור(. 
 נמצאת ברביע הראשון. Aידוע שהנקודה  
  .Aמצא את השיעורים של הנקודה  א. 
 .MAמצא את שיפוע הישר ב.  
 .Aבנקודה  ג. מצא את משוואת המשיק למעגל 
yהעבירו אנך לישר  Mד. דרך הנקודה   7.  

 .AMBמצא את שטח המשולש . Bהאנך חותך את הישר בנקודה              
 

 שקלים לקופסה אחת. xקופסאות קרם במחיר  60קוסמטיקאית קנתה   .3
 שקלים לקופסה. xמהקופסאות באותו מחיר,  30הקוסמטיקאית מכרה  
 .18%קופסאות היא מכרה ברווח של  25 
 .6%קופסאות היא מכרה ברווח של  5 
 שקלים. 6480הקוסמטיקאית מכרה את כל הקופסאות בסכום כולל של  
 ששילמה הקוסמטיקאית תמורת קופסת קרם אחת. x מצא את המחיר 

M

y

A

x

x

A

D

y

C

B

M
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 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי
 

1נתונה הפונקציה   .4
f (x)

3x 12



. נגזרת הפונקציה היא 

2

3
f '(x)

(3x 12)





. 

 א. מצא את תחום ההגדרה של הפונקציה. 
 .y-וך של גרף הפונקציה עם ציר ה( מצא את נקודת החית1ב. ) 
 ?x-( האם לגרף הפונקציה יש נקודת חיתוך עם ציר ה2)     
 נמק. –מצא אותה, אם לא  –אם כן   
 ג. הראה כי הפונקציה יורדת בכל תחום שהיא מוגדרת בו. 
 .I,II,IIIד. לפניך שלושה גרפים,  

 
 
 
 
 
 
 

fהוא הגרף של הפונקציה הנתונה  I,II,IIIאיזה מבין הגרפים       (x)? 
 נמק.     

 
 
 

2yנתונה הפונקציה   .5 x 6x 5    .)ראה ציור( 
 א. מצא את השיעורים של נקודת המקסימום  

 של הפונקציה.    
 ב. דרך נקודת המקסימום של הפונקציה  

 )ראה ציור(. x-העבירו אנך לציר ה    
 פונקציה, חשב את השטח המוגבל על ידי גרף ה     

 על ידי האנך ועל ידי הצירים     
 )השטח המקווקו בציור(.    

 
 

 
 . 72נתונים שלושה מספרים חיוביים שסכומם   .6

 מהמספר הראשון.  2המספר השני גדול פי 
מה צריכים להיות שלושת המספרים כדי שמכפלתם תהיה 

  מלית? מקסי

 
 

x

y

y

x
4

I

x

y

4

II

x

y

4

III
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 :2011"א, חורף תשע – 7מבחן בגרות מספר תשובות ל

ACא.  .1 : y 2x 1   .1.  ב 1
2 2

BD : y x 1  .1).  ג; 1) .ד  .( 3; 3) .יח"ר. 15 .  ה 

1.  ב. (7;2)א.  .2
3

3.  ג. 1 1
4 2

y x 8   .יח"ר.   6.  ד 

 שקלים. 100 .3

xא.  .4 4 ( .1.  ב )1
12

(0;  .II( לא.  ד. גרף 2.  )(

)א.  .5 3;4) .2.  ב
3

7. 

6. 16 ,32 ,24  . 
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 8מבחן בגרות מספר 

 , מועד א2011קיץ תשע"א, 
 

 .1-6מהשאלות  ארבעענה על 
 

  אלגברה
 

) ABCבמשולש ישר זווית   .1 ABC 90 ) 
  C, הקדקוד A(2;4) ,B(10;8)נתון:  

  )ראה ציור(. x-נמצא על ציר ה
 .BCא. מצא את משוואת הצלע 

 .Cב. מצא את שיעורי הנקודה 
 ג. מצא את משוואת המעגל שהקוטר 

 .ACשלו הוא    
 נמצאת על המעגל שמצאת בסעיף ג'? נמק. Bד. האם הנקודה 

 
 
 

2המעגל   .2 2x (y 3) 169    חותך את החלק החיובי 
 ן נקודות על המעגל, ה C-ו A. Bבנקודה  y-של ציר ה

 )ראה ציור(.  x-מקביל לציר ה BC-כך ש
)Cנתון כי  12; 8) . 

 .B-ו Aא. מצא את שיעורי הנקודות 
 .BCב. חשב את אורך הקטע 

 .ABCג. חשב את שטח המשולש 
 .Aד. מצא את משוואת המשיק למעגל בנקודה 

 
 
 

 בחנות מכולת מוכרים חפיסות שוקולד משני סוגים:  .3
 שוקולד פשוט ושוקולד מיוחד.  
 שקלים.  xמחיר חפיסת שוקולד פשוט הוא  

 יוסי ודני הלכו למכולת לקנות שוקולד. 
 יוסי קנה שתי חפיסות של שוקולד מיוחד, ושילם בעבור כל אחת 

 יותר ממחיר חפיסת שוקולד פשוט. 50%מהן 
 את הסכום הכולל ששילם יוסי. xא. הבע באמצעות 

 

C

B

x

y

A

y

M x

A

BC
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דני קנה במבצע שתי חפיסות שוקולד פשוט, ושילם בעבור כל אחת 
 פחות מהמחיר הרגיל של חפיסת שוקולד פשוט. 20%מהן 

 את הסכום הכולל ששילם דני. xב. הבע באמצעות 
 

   ידוע כי יוסי ודני שילמו יחד שלושה שקלים יותר ממחיר ארבע 
 חפיסות שוקולד פשוט )שאינו במבצע(.

 ג. מצא את המחיר הרגיל של חפיסת שוקולד פשוט.
 

 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי
 

fנתונה הפונקציה   .4 (x) 2 x x . 
 ( מצא את תחום ההגדרה של הפונקציה.1א. ) 
 ( מצא את נקודות החיתוך של גרף הפונקציה עם הצירים.2)     
 ( מצא את נקודת הקיצון הפנימית של הפונקציה, וקבע את סוגה.3)     
 .I ,II ,III ,IVב. לפניך ארבעה גרפים  
  איזה מבין הגרפים מתאר את הפונקציה הנתונה? נמק.     

 

 

 
   

 
 

yג. נתון הישר  k (k  מצא עבור אילו ערכים של .)הוא פרמטרk    
 הישר חותך את הפונקציה הנתונה בשתי נקודות שונות.    

 
 

2yגרף הפרבולה   .5 x 6x 5     ציר החותך את-x  
 )ראה ציור(. B-ו Aבנקודות 
  היא נקודת המקסימום של הפרבולה. Mהנקודה 

 .B-ו Mא. מצא את שיעורי הנקודות 
 .MBב. מצא את משוואת הישר 

 ג. חשב את השטח המוגבל על ידי הפרבולה
 )השטח המקווקו בציור(. MBועל ידי הישר     

 

 

y

x

IIIV

x

y
y

x

III y I

x

y

A B x

M
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2yנתון גרף הפונקציה   .6 x 27   .ברביע הראשון 
 חותך את גרף הפונקציה  x-ישר המקביל לציר ה

 שנמצאת ברביע הראשון,  Aבנקודה 
  A. מחברים את הנקודה Bבנקודה  y-ואת ציר ה

 )ראה ציור(.  Oעם ראשית הצירים 
  ABא. מה צריך להיות אורך הקטע 

 יהיה מקסימלי? AOBכדי ששטח המשולש     
 ?AOBב. מהו השטח המקסימלי של המשולש 

 

 

 

 

 

 

 :א , מועד2011קיץ תשע"א,  – 8מבחן בגרות מספר תשובות ל
yא. . 1 2x 28   .ב  .C(14;0) .2.  ג 2(x 8) (y 2) 40   .ד. כן  . 

;A(0;10) ,B(12א.  .2 8) .יח"ר.  ד.  216.  ג. 24.  בy 10. 

 שקלים. 5.  ג. 1.6x.  ב. 3xא. . 3

x( 1א. ). 4 0(  .2 )(4; 0) ,(0;  מקסימום.   (1;1)( 3.  )(0

0.  ג. IIב. גרף      k 1   . 

;B(5;0) ,M(3א. . 5 y.  ב. (4 2x 10   .1.  ג
3

1. 

 יח"ר. 27.  ב. 3א. . 6

y

B

x

A

O
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 9מבחן בגרות מספר 

 , מועד ב2011קיץ תשע"א, 
 

 .1-6מהשאלות  ארבעענה על 
 

  אלגברה
 

 שקלים לכל סועד. 80מחיר ארוחה במסעדה הוא   .1
 סועדים, 30-בעל המסעדה התחייב לחברת טיולים כי אם יגיעו יותר מ 
 .עבור כל אחד מהסועדים 5%-ב יר הארוחההוא יוזיל את מח 

סועדים או פחות, היא תשלם  30החברה מצידה התחייבה כי אם יגיעו 
 לבעל המסעדה תוספת של אחוז מסוים עבור הארוחה של כל סועד.

 ועדים.ס 30-א. למסעדה הגיעו יותר מ
 ( מצא מה היה מחיר הארוחה לכל סועד.1)     
שקלים עבור הארוחות של כלל הסועדים.  3268( החברה שילמה סה"כ 2)     
 כמה סועדים הגיעו למסעדה?       
 סועדים, הייתה החברה משלמת לבעל 15ב. אילו היו מגיעים למסעדה  
 שקלים עבור כולם יחד.  1344המסעדה      
 כמה אחוזים התחייבה החברה להוסיף למחיר הארוחה עבור כל סועד?       
  

 
 שתי רכבות יצאו זו לקראת זו באותו זמן ובמהירות קבועה.   .2

 . המרחק בין התחנות Bמתחנה  II , ורכבת Aיצאה מתחנה  Iרכבת  
A ו-B  ק"מ. המהירות של רכבת  900הואI  היאV קמ"ש, והמהירות 

 .Iמהמהירות של רכבת  2גדולה פי  IIשל רכבת 
 שעות  3אם נתון שהמרחק בין הרכבות כעבור  Vא. מצא את 

 ק"מ, והרכבות טרם נפגשו. 90הוא     
 . Bהמשיכה לנוע באותו כיוון ובאותה מהירות לעבר תחנה  Iב. רכבת 

 במהירות  Aחזרה לתחנה  היא החלה את דרכה Bבהגיעה לתחנה    
 אחרת קבועה.    
 היה ארוך  Aלתחנה  Bכדי לחזור מתחנה  Iהזמן שנדרש לרכבת              
 .Bלתחנה  Aזמן שנדרש לה כדי להגיע מתחנה מה 20%-ב             
 ? Aבדרכה חזרה לתחנה  Iמהי המהירות של רכבת     
   פרט את חישוביך.    
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2רטוט שלפניך נתון מעגל שמשוואתו סב  .3 2 2(x 7) y R   
(M – .)הנקודות  מרכז המעגלA ו-B  

 .x-הן נקודות החיתוך של המעגל עם ציר ה
 .I-הנמצאת על המעגל ברביע  Cהנקודה 

 .10הוא  ABנתון כי אורך הקטע 
 ,Rא. מצא את רדיוס המעגל 

 ורשום את משוואת המעגל.     
 .B-ו Aב. מצא את שיעורי הנקודות  
4ג. נתון כי הישר  

3
y x 1   משיק למעגל בנקודהC. 

 .M-ו C( מצא את משוואת הישר העובר דרך הנקודות 1)     
 .C( מצא את שיעורי הנקודה 2)     
 x-וחותך את ציר ה y-העבירו ישר המקביל לציר ה Cד. דרך הנקודה  
 .CDB. מצא את שטח המשולש Dבנקודה      

 
 
 
 

 יפרנציאלי ואינטגרליחשבון ד
 
  

8נתונה הפונקציה   .4
f (x) x 1

x
   ברביע ה-II. 

fשיפוע המשיק לגרף הפונקציה   (x)  בנקודהC 
 )ראה ציור(. 3הוא  
 .C( מצא את שיעורי הנקודה 1א. ) 
 ( מצא את משוואת המשיק.2)     
     (3 )A היא נקודת החיתוך של המשיק עם 
 .A. מצא את שיעורי הנקודה x-ציר ה  

2ה ב. גרף הפונקצי  x
g(x) x

2
   עובר דרך 

 בנקודות  x-וחותך את ציר ה Cהנקודה     
     1

2
B( ;0) ו-O (O – .)ראשית הצירים 

  ,g(x)המוגבל על ידי גרף הפונקציה  חשב את השטח     
fלגרף הפונקציה   המשיקעל ידי               (x) ועל ידי ציר ה-x  
  )השטח המקווקו בציור(.             

 
 
 
 
 

x

C

A M

y



B

f (x)g(x)

BA O

C

y

x
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4נתונה הפונקציה   .5 2y x 2x  .)ראה ציור( 
 א. מצא את נקודות הקיצון של הפונקציה,  
 וקבע את סוגן.      
 ב. דרך שתי נקודות המינימום של הפונקציה  
 .x-מעבירים ישר. הישר מקביל לציר ה      
 ( מצא את משוואת הישר.1)      
 יה ( חשב את השטח המוגבל בין גרף הפונקצ2)      

 שמצאת  x-ובין הישר המקביל לציר ה                   
 ( )השטח המקווקו בציור(.1סעיף )-בתת                   

 
 

 ( הוא צלע x-)המסומן ב BCהקטע  .6
  ABCDשל הריבוע  משותפת 
 )ראה ציור(.  BEFCושל המלבן  

 ס"מ. 10הוא  AEנתון כי אורך הקטע 
 .BEאת אורך הקטע  x( הבע באמצעות 1א. ) 
 2CEאת  xמצעות ( הבע בא2)     

 )ריבוע אלכסון המלבן(.         
2שעבורו הסכום  BCב. מצא את אורך הקטע  2AC CE .הוא מינימלי 

2ג. מצא את הערך המינימלי של הסכום  2AC CE. 
 

 
 

 , מועד ב:2011קיץ תשע"א,  – 9מבחן בגרות מספר תשובות ל
 .12%סועדים.  ב.  43( 2שקלים.  ) 76( 1א. ). 1

 קמ"ש. 75קמ"ש.  ב.  90א. . 2

Rא.  .3 5 ,2 2(x 7) y 25   .ב  .B(12;0) ,A(2; 0) . 

3( 1ג. )     1
4 4

y x 5  (   .2 )C(3;3) .1.  ד
2

 ר."יח 13

)( 1א. ) .4 2;3)( .2 )y 3x 9 (  .3 )( 3; 0) .3.  ב
16

3. 

)א.  .5 1; 1)   ,1)מקסימום,  (0;0)מינימום; 1) ( .1מינימום.  ב )y 1 ( .2 )1
15

1  . 

10( 1א. ) .6 x(  .2 )22x 20x 100  .סמ"ר. 75ס"מ.  ג.  2.5.  ב 

 

 

y

x

F

B

C

A

D

E

x



 28 

 
 

 10מבחן בגרות מספר 

 2012, ב"עתש חורף

 .1-6מהשאלות  ארבעענה על 
 

  אלגברה
 

 בסך הכול שילם הסוחר  שקלים לשולחן. xסוחר קנה שולחנות במחיר   .1
 לאחר מכן מכר הסוחר את כל השולחנות  שקלים. 2400עבור השולחנות 

 לשולחן,  10%שולחנות הוא מכר בהפסד של  5 שקנה.
 לשולחן. 20%הוא מכר ברווח של  ואת שאר השולחנות

 שקלים. 2700הסכום הכולל שקיבל הסוחר ממכירת השולחנות היה  
 ר ששילם הסוחר עבור כל שולחן.א. מצא את המחי 
 ב. מצא את מספר השולחנות שקנה הסוחר. 

 

 אלכסוני המעוין נפגשים . ABCDלפניך מעוין   .2
)A(8;5) ,Cנתון: . Mבנקודה   4;1). 
 .Mהנקודה  א. מצא את שיעורי 
 .BDב. מצא את משוואת האלכסון  
 .x-נמצאת על ציר ה Dג. נתון שהנקודה  

 .B-ו Dמצא את שיעורי הנקודות              
         ד. מצא את שטח המעוין.

   

2נתון מעגל שמשוואתו   .3 2(x 1) (y 5) 50    
 הן נקודות החיתוך  M .A ,Bומרכזו בנקודה  

    )ראה ציור(. x-של המעגל עם ציר ה
  .A ,B ,M( מצא את שיעורי הנקודות 1א. ) 
  BD-ו AC( כל אחד מהקטעים 2)      

 קוטר במעגל.הוא                    
  .D-ו Cמצא את שיעורי הנקודות                    

 ( מצא את משוואת התיכון 1ב. ) 
 .ADCבמשולש  ACלצלע          

 את נקודת החיתוך של  E-( סמן ב2)     
     .AEB. מצא את שטח המשולש y-עם ציר ה DMהמשך התיכון                   

B

C

D x

y

A

M

B

CD

x

y

A

M
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 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי
 

16נתונה הפונקציה   .4
y x 2

x
  . 

 רשום את תחום ההגדרה של הפונקציה. א. 
 ב. מצא את נקודות החיתוך של גרף הפונקציה עם הצירים )אם יש כאלה(. 
 ג. מצא את נקודות הקיצון של הפונקציה, וקבע את סוגן. 
 ד. מצא את תחומי העלייה והירידה של הפונקציה. 
 .I ,II ,III ,IVה. לפניך ארבעה גרפים  

      איזה מבין הגרפים מתאר את הפונקציה הנתונה? נמק.             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3fבציור שלפניך מוצג גרף הפונקציה   .5  (x) x 4 . 
xבנקודה שבה   2 .העבירו משיק לגרף הפונקציה 
 ( מצא את משוואת המשיק.1א. ) 

 ( מצא את נקודת החיתוך 2)              
 .x-של המשיק עם ציר ה                   

  את השטח המוגבל  1S-ב. נסמן ב 
 גרף הפונקציה, המשיק על ידי              
   )שאת משוואתו מצאת בסעיף א'(,             
 )השטח המנוקד בציור(. y-וציר ה x-ציר ה             
 את השטח המוגבל  2S-נסמן ב             
  y-וציר ה x-על ידי המשיק, ציר ה    
  )השטח המקווקו בציור(.    
1הראה כי      2S S.     

x

y
I

x

y
II

x

y IV

x

y III

y

2S

1S

x
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2yבציור שלפניך נתונה הפונקציה   .6 x 3x 3  . 
 ה.היא נקודה על גרף הפונקצי Cא.  
  Cשל הנקודה  x-מצא את שיעור ה      

  Cשעבורו סכום השיעורים של      
 הוא מינימלי.     

 ב. מצא את הסכום המינימלי של שיעורי  
   .Cהנקודה              

 
   

  
 
 

 
 :2012, ב"עחורף תש – 10מבחן בגרות מספר תשובות ל

 שולחנות. 20שקלים.  ב.  120א. . 1

2 .M(2; y.  ב. (3 3x 9   .ג  .D(3;0) ,B(1;      יח"ר. 40.  ד. (6

)A( 1א. ) .3 6; 0) ,B(4; 0) ,M( 1; 5)(  .2 )C(4;10) ,D( 6;10). 

y( 1ב. )     x 4  (  .2 )20 .יח"ר 

xא.  .4 0 .מינימום,  (6;4).  ב. אין חיתוך עם הצירים.  ג( 4; 10)  .מקסימום 

xד. עלייה:      4   אוx 4 :4; ירידה x 0    0או x 4 . 

 ד'(.-)על פי סעיפים א' IIIה. גרף     

y(1א. ) .5 12x 12  ( .2 )(1; 1יח"ר 6.   ב. (0 2S S . 

Cxא.  .6 1 .2.  ב.     

 

 

x

y

C
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 11מבחן בגרות מספר 

 , מועד א2012, קיץ תשע"ב
 

 
 .1-6מהשאלות  ארבעענה על 

 

  אלגברה
 

  שקלים לבקבוק. xבקבוקי שמן, ושילם  20סוחר הזמין   .1
 בקבוקים 10-בהזמנה הבאה הגדיל הסוחר את כמות בקבוקי השמן ב 
 לכל בקבוק.  20%ולכן זכה להנחה של  
 שקלים מהתשלום הכולל  100-גבוה ב התשלום הכולל בהזמנה זו היה 
 עבור ההזמנה הראשונה. 
 את: xא. הבע באמצעות  

  בקבוקי השמן בהזמנה הראשונה. 20בור ( התשלום ע1)              
 ( המחיר של בקבוק שמן אחד לאחר ההנחה.2)      
 ב. מצא את המחיר של בקבוק שמן בהזמנה הראשונה. 

 
 
 

 .Mבציור שלפניך מעגל שמרכזו בנקודה   .2
 C ו-D  הן נקודות החיתוך של המעגל 

  A(6;3). נתון כי בנקודה y-עם ציר ה
1המעגל משיק לישר 

2
y x. 

 א. מצא את משוואת הישר שעליו  
 .AMמונח הרדיוס     

  Mב. נתון כי מרכז המעגל  
yנמצא על הישר               7. 

 מצא את משוואת המעגל.     
 .DC( מצא את אורך הקטע 1ג. ) 
        .CDM( מצא את שטח המשולש 2)     

 
 
 
 

x

y

C

D

A

M
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;A(9;0) ,B(1קדקודי משולש הם:   .3 4) ,C(1; 6). 
 .ABהיא אמצע הצלע  Eהנקודה  
 .ABא. מצא את משוואת התיכון לצלע  
 .ABת משוואת הגובה לצלע ב. מצא א 
  ABCג. הראה שהמשולש  

BC)שוקיים -הוא שווה              AC). 
 )אפשר להסתמך על התוצאות              
 בסעיפים קודמים(.             

        .ABCד. מצא את שטח המשולש  
 

 
 

 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי
 

1נתונה הפונקציה   .4
f (x) x

x
 . 

 א. מצא את תחום ההגדרה של הפונקציה. 
 .x-ב. מצא את נקודות החיתוך של גרף הפונקציה עם ציר ה 
 ון.( הראה שלפונקציה אין נקודות קיצ1ג. ) 
x( הסבר מדוע הפונקציה עולה בתחום 2)      0   וגם בתחוםx 0. 
 .I ,II , III ,IVד. לפניך ארבעה גרפים  

     איזה מבין הגרפים מתאר את הפונקציה הנתונה? נמק.             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B

C

x

y

A

E

IV

x

y
III

x

y

I

x

yII

x
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2fבציור שלפניך נתונים הגרפים של הפונקציות:       .5 (x) x 4x 3    

          2g(x) x 6x 5      
 .Aבנקודה  x-שני הגרפים חותכים את ציר ה 
 .C גם בנקודה  x-חותך את ציר ה Iגרף  
 .Bגם בנקודה  x-חותך את ציר ה IIגרף  
 .C-ו A ,Bא. מצא את שיעורי הנקודות  
 , Iב. קבע איזו מבין הפונקציות מתאר גרף  

  . נמק.IIואיזו מביניהן מתאר גרף              
 , Iג. מצא את השטח המוגבל על ידי גרף  

 x-ועל ידי ציר ה IIעל ידי גרף              
        )השטח המקווקו בציור(.    

 
 

fבציור שלפניך נתון גרף הפונקציה   .6 (x) x 2    
 שעל גרף הפונקציה  Aברביע הראשון. מנקודה 

 .ABOCמעבירים אנכים לצירים כך שנוצר המלבן 
 א. הבע את היקף המלבן באמצעות 

 .Aשל הנקודה  x-שיעור ה    
  xשל ך להיות הערך ( מה צרי1)ב. 

 כדי שהיקף המלבן          
        ABOC ?יהיה מינימלי     

 ( מצא את ההיקף המינימלי של המלבן. 2)    
 

 
 

 :, מועד א2012קיץ תשע"ב,  – 11מבחן בגרות מספר תשובות ל
   שקלים. 25.   ב. 20x(  .2 )0.8x( 1) א.. 1

yא.  .2 2x 15   .2.  ב 2(x 4) (y 7) 20   (  .1.  ג )יח"ר. 8( 2יחידות.   ) 4     

yא.  .3 2x 8   .ב   .y 2x 8   .ג  .BC AC 10  :אפשר גם לפי המשפט( 

    שוקיים(.-אם התיכון והגובה במשולש מתלכדים, המשולש הוא שווה        

    יח"ר. 40ד.     

xא.  .4 0 .(0;1).  ב ,( 1; 0)( .הנגזרת חיובית עבור כל 2.  ג )x       .בתחום ההגדרה 

    מתאר את הפונקציה לפי סעיפים א', ב ', ג'. IVד. גרף     

;A(1;0) ,B(3א.  .5 0) ,C(5; I .fמתאר את גרף  g(x).  ב. (0 (x)  מתאר את גרףII.     

1ג.     
3

  יח"ר. 9

2xא.  .6 2 x 4 ( .1.   ב )1
4

x (   .2 )1
2

3. 

x

y

B
CA

B

C

O x

y

A
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 12מבחן בגרות מספר 

 , מועד ב2012, ב"עתש קיץ

 .1-6מהשאלות  ארבעענה על 
 

  אלגברה
 

 שקלים לחולצה, xסוחר הזמין כמות מסוימת של חולצות במחיר   .1
שקלים. בהזמנה הבאה הגדיל הסוחר את  1200ושילם בסך הכול 

לכל  10%חולצות, ולכן זכה להנחה של  20-ות שרכש בכמות החולצ
 חולצה.

 שקלים מהתשלום 420-התשלום הכולל בהזמנה השנייה היה גבוה ב
 הכולל עבור ההזמנה הראשונה.

 כמות החולצות שנקנו בהזמנה הראשונה.את  xא. הבע באמצעות 
 ב. מה היה המחיר של חולצה לפני ההנחה?

 

  שקדקודיו הם: ABCDבציור שלפניך מרובע   .2
 (5;16) ,(10;17) ,(14;10) ,(4;8). 
 א. התאם כל קדקוד לאות המתאימה לו בציור. 
 ( מצא את השיפועים של ארבע צלעות המרובע.1ב. ) 

 הוא טרפז. ABCD( הסבר מדוע המרובע 2)             
 הוא גובה הטרפז.  AEג. נתון כי  

 .AE( המשוואה של 1מצא את:  )             
         .E( שיעורי הנקודה 2)                     

 
  x-המעגל משיק לציר ה )ברביע הראשון(. Mבציור שלפניך מעגל שמרכזו   .3

 הם שני מיתרים במעגל  AC-ו B. ABבנקודה 
 הוא קוטר במעגל. BCהמאונכים זה לזה. 

 א. נתון כי משוואת הישר, שעליו  
1, היא ABמונח המיתר     

2
y x 4    

BCונתון גם כי      10. 
 .B( מצא את שיעורי הנקודה 1)      
 .C( מצא את שיעורי הנקודה 2)      
 ( מצא את משוואת המעגל.3)      
 .AC( מצא את משוואת הישר שעליו מונח המיתר 1ב. ) 
         .A( מצא את שיעורי הנקודה 2)     

B

C

D

x

y
A

E

B

C

M

x

y
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 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי
 

fנתונה הפונקציה   .4 (x) x 2 x 3  . 
 .(0;9)בנקודה  x-נתון כי גרף הפונקציה חותך את ציר ה 
 ( מהו תחום ההגדרה של הפונקציה?1א. ) 
 .y-( מצא את נקודת החיתוך של גרף הפונקציה עם ציר ה2)      
 ב. מצא את נקודת הקיצון הפנימית של הפונקציה, וקבע את סוגה. 
 ג. שרטט סקיצה של גרף הפונקציה. 
    הפונקציה חיובית. xד. קבע עבור אילו ערכי  

 
 
 

2fבציור שלפניך מוצג גרף הפונקציה   .5 (x) x 16  . 
 A  היא אחת מנקודות החיתוך של גרף 

 היא אחת  x .B-הפונקציה עם ציר ה
yמנקודות החיתוך של הישר  7  

   עם גרף הפונקציה )כמתואר בציור(.
 .B-ו Aא. מצא את שיעורי הנקודות 

 ב. מצא את השטח המוגבל על ידי גרף
yהפונקציה, על ידי הישר      7, 
 y-ועל ידי ציר ה x-על ידי ציר ה    
    )השטח המקווקו בציור(.    

 
 
 

 .18הסכום של שלושה מספרים חיוביים הוא   .6
 מהמספר הראשון. 2המספר השני גדול פי  
  את המספר הראשון, והבע באמצעותו את המספר השלישי. x-סמן ב א. 
 שעבורו מכפלת שלושה המספרים תהיה  xב. מצא את הערך של  

  מקסימלית.             
 

 
 
 
 
 
 
 
 

B

x

y
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 :, מועד ב2012תשע"ב,  קיץ – 12מבחן בגרות מספר תשובות ל

1200 א.. 1
x

 שקלים.    30.  ב. 

 A(5;16) ,B(10;17) ,C(14;10) ,D(4;8)א.  .2

AB( 1ב. )    
1
5

m  ,BC
3
4

m 1  ,CD
1
5

m  ,ADm 8. 

ABהוא טרפז, כי  ABCD( המרובע 2)         CD  AB CD
1
5

(m m )   

AD-ו             CD כי , AD BCm m.          

y( 1ג. )     5x 41  . (2 )1 1
2 2

E(6 ;8 ). 

;B(8( 1א. ) .3 0) . (2 )C(8;10)(   .3 )2 2(x 8) (y 5) 25   . 

y( 1ב. )     2x 6 (  .2 )A(4; 2).      
x( 1א. ) .4 0(  .2 )(0; 3). 

;1)ב.      4) .מינימום 
 ג.    

  
 
 
 
 
 
 

 
xד.      9. 

;A(4;0) ,B(3א.  .5 2.   ב. (7
3

 יחידות שטח. 24

18א.  .6 3x .ב  .x 4.          
 

 

x

y
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 13מבחן בגרות מספר 

 2013, ג"עתש חורף

 .1-6מהשאלות  ארבעענה על 
 

  אלגברה
 

 ק"ג קמח. 10-ק"ג גבינה צהובה ו 5בעל פיצרייה קנה   .1
 ק"ג קמח. 1שקלים ממחיר  50-ק"ג גבינה צהובה גבוה ב 1ידוע כי מחיר  
 ק"ג גבינה צהובה,  1על כל  20%בעל הפיצרייה קיבל הנחה של  

 ק"ג קמח.  1על כל  25%והנחה של 
 שקלים. 315חר ההנחה שילם בעל הפיצרייה בעבור הקנייה לא

 ק"ג 1ק"ג גבינה צהובה, ומה היה המחיר של  1א. מה היה המחיר של 
 קמח לפני ההנחה?     

 גרם 250-צורך בב. ידוע כי כל פיצה נמכרת במחיר זהה, ולהכנתה יש 
 גרם קמח.  500-גבינה צהובה ו     
 הרכיבים שקנה. בעל הפיצרייה מעוניין לנצל את כל    
 מצא כמה פיצות עליו לייצר.     

 פרט את חישוביך.    
 
 
 

;B(3בציור שלפניך נתון:   .2 5) ,C(9; 7)  
 .y-נמצאת על ציר ה Aונקודה 

  ABמשוואת הישר שעליו מונחת הצלע 
yהיא  mx 4  (m .)הוא פרמטר 
 .Aורי הנקודה ( מצא את שיע1א. )
   .m( מצא את 2)    

 זווית.-הוא ישר BACב. הוכח כי משולש 
 .BCהיא אמצע הצלע  Mג. נקודה 

 ברביע הראשון )שאינה מופיעה בציור(  Dנתונה הנקודה    
ACהוא מקבילית ) AMDCכך שהמרובע     MD ו-AM CD.) 
 . Dמצא את שיעורי הנקודה    
 פרט את חישוביך.   
 

 

x

y

B

C

A
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2ך נתון המעגל בציור שלפני  .3 2x y 125   
(O – .)ראשית הצירים 
 A ו-B  הן נקודות החיתוך של המעגל 

xעם הישר  5.AC .הוא קוטר במעגל 
 .B-ו Aא. מצא את שיעורי הנקודות  
 ב. מצא את משוואת הישר שעליו  

 .ACמונח קוטר המעגל,              
 .Cג. מעבירים משיק למעגל בנקודה  

 את המשיק.מצא את משוו             
 . Dבנקודה  חותך את המשיק ABד. ההמשך של הקטע  

 .Dמצא את שיעורי הנקודה              
 
 

 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי
 

2yנתונה הפונקציה   .4 x 4 x . 
 א את תחום ההגדרה של הפונקציה.א. מצ 
 ב. מצא את נקודת הקיצון הפנימית של הפונקציה, וקבע את סוגה. 
 ג. מצא את תחומי העלייה והירידה של הפונקציה. 
 .y-ד. מצא את נקודת החיתוך של הפונקציה עם ציר ה 
 .(0;2.52)בנקודה  x-ה. נתון כי הפונקציה חותכת את ציר ה 
 ושרטט סקיצה  ד-היעזר בנתון זה ובתשובותיך לסעיפים א     
 של גרף הפונקציה.     

 
 
 
 

3נתונה הפונקציה   .5 2f (x) 4x 6x  . 
 א. מצא את נקודות הקיצון של הפונקציה,  

  וקבע את סוגן.              
  x-גרף הפונקציה חותך את ציר ה ב. 

  אינה ראשית הציריםA (A .)בנקודה              
 .Aמצא את שיעורי הנקודה              

 ג. משוואת הישר העובר דרך נקודת  
 המקסימום של הפונקציה ודרך              

yהיא  Aהנקודה               4x 6  .   
)Bהישר חותך את גרף הפונקציה בנקודה               1;10) .)ראה ציור( 

  ABהישר חשב את השטח המוגבל על ידי גרף הפונקציה ועל ידי      
 )השטח המקווקו בציור(.    

 

C
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xהמקיימים  z-ו x החיובייםא. מבין כל זוגות המספרים   .6 z 48 , 
xמצא את זוג המספרים שעבורם הסכום       3z .הוא מינימלי 
  ב. מהו הסכום המינימלי? 

 
 

 

 

 

 

 :2013, ג"עחורף תש – 13מבחן בגרות מספר תשובות ל
 פיצות. 20שקלים.  ב.  10שקלים,  60א.  .1

;A(0( 1א. ) .2 4)(  .2 )m 3  .ב   .AC ABm m 1   .ג   .D(15;4). 

;A(5;10) ,B(5א.  .3 10) .ב  .y 2x .1.  ג 1
2 2

y x 12  .    .דD(5; 15). 

xא.  .4 0.      .ה 

;1) ב.      3) .מינימום 

xג. עלייה:      1 :0; ירידה x 1 . 

  .(0;0)ד.     

  
 

  יח"ר.  8.1875.  ג. A(1.5;0)מקסימום.   ב.  (2;1)מינימום,  (0;0)א.  .5

xא.  .6 12 ,z 4 .24.   ב. 

x

y
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 14מבחן בגרות מספר 

 , מועד א2013, ג"עתש קיץ

 .1-6מהשאלות  ארבעענה על 
 

  אלגברה
 

 שקל. 3600טבעות, ושילם עבורן בסך הכול  xסוחר קנה   .1
 שווה לכל טבעת, טבעות אבדו. את יתר הטבעות מכר הסוחר במחיר  5 

  ממחיר הקנייה של כל אחת מהטבעות. 50%-שהיה גבוה ב
 שקל. 1200הרווח של הסוחר בעסקה זו היה 

  חשב כמה טבעות קנה הסוחר.
 
 

.Iנתונים שני ישרים:          .2 y 2x 10   
        II. y 2x 10   
 .Aבנקודה  y-חותך את ציר ה Iישר  
 . Cבנקודה  y-חותך את ציר ה IIישר  
 ,IIהעבירו אנך לישר  A דרך הנקודה 
 )ראה ציור(. Bבנקודה  IIהחותך את הישר  
 .Bא. מצא את השיעורים של הנקודה  
 .Mבנקודה  x-חותך את ציר ה Iב. ישר  
        .ABCMמצא את שטח הטרפז      

 
 

2נתון מעגל שמשוואתו היא  .3 2(x 4) (y 3) 25   . 
 ,O-ו A ,Bהמעגל חותך את הצירים בנקודות  
 כמתואר בציור. 
 .ABא. מצא את משוואת הישר  
  Mב. הראה כי מרכז המעגל  

 .ABנמצא על הישר              
 הוא קוטר במעגל )ראה ציור(. OCג.  
 .Cמצא את שיעורי הנקודה      
 .AMCבמשולש  ACד. מצא את משוואת התיכון לצלע  

B

C

x

y

A

M

B

C

x

y

O

A
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 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי
 

3fנתונה הפונקציה  .4 (x) x 3x  .)ראה ציור(  
 א. מצא את השיעורים של נקודות הקיצון  
 של הפונקציה, וקבע את סוגן על פי הציור.      

 
 העבירו משיק אחד לגרף הפונקציה  

 דרך נקודת המקסימום שלה, והעבירו משיק 
 אחר לגרף הפונקציה דרך נקודת המינימום שלה,

 כמתואר בציור. 
 ב. מצא את השטח המוגבל על ידי גרף הפונקציה,  

 על ידי המשיק בנקודת המקסימום, על ידי המשיק בנקודת המינימום              
    )השטח המקווקו בציור(. y-ועל ידי ציר ה    

  
 

1נתונה הפונקציה   .5 1
x2

y 2 x    .)ראה ציור(       

 א. מצא את השיעורים של נקודות הקיצון 
 של הפונקציה, וקבע את סוגן על פי הציור.     

 ב. העבירו ישר המשיק לגרף הפונקציה
1בנקודה שבה     

2
x והעבירו ישר , 

xהמשיק לגרף הפונקציה בנקודה שבה      1  . 
 רים של נקודת המפגשמצא את השיעו    
 בין שני המשיקים.    

 
 
 

2xהמקיימים  y-ו xהמספרים החיוביים  מבין כל  .6 y 4 , 
xמצא את שני המספרים שעבורם הסכום   y  .הוא מינימלי   
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y
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 :, מועד א2013קיץ תשע"ג,  – 14מבחן בגרות מספר תשובות ל
 טבעות.  45 .1

 יח"ר. 130.  ב. B(8;6)א.  .2

3א.  .3
4

y x 6   .ג   .C(8;6) .ד   .x 4. 

;1)א.  .4 2)  ,מינימום( 1;2)  .יח"ר. 1.5מקסימום.   ב 

א.  .5 1
2

 מינימום,  2; 1
2

; 2    .(2;2)מקסימום.   ב  . 

6. x 2 ,y 1.    
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 15מבחן בגרות מספר 

 ב, מועד 2013קיץ תשע"ג, 
 

 .1-6מהשאלות  ארבעענה על 
 

  אלגברה
 

 פועל מקבל בחודש שכר בסיסי קבוע, ועוד תוספות קבועות.  .1
 שקל. 6600בסך הכול שכרו בחודש הוא  
 בחודש מסוים העלה בעל המפעל את השכר החודשי הבסיסי  

 .10%-והוריד את התוספות הקבועות ב ,15%-על בשל הפו
 שקלים. 7440לאחר השינויים היה בסך הכול שכרו של הפועל בחודש 
   מצא מה היה השכר הבסיסי של הפועל לפני השינויים.

 
 
 

2נתון מעגל שמשוואתו   .2 2(x 7) (y 5) 25     
 . העבירו ישר המשיק למעגל Mומרכזו 
xשבה  Lבנקודה  4.כמתואר בציור , 

 .ML( מצא את השיפוע של 1א. ) 
 .(1-גדול מ Lשל  y-)שיעור ה          
 ( מצא את המשוואה של המשיק 2)      
   .Lבנקודה    

 
xהישר  12  משיק למעגל בנקודהB. 

 , כמתואר בציור.Fבנקודה  שני המשיקים נפגשים 
      .F( מצא את השיעורים של הנקודה 1ב. ) 
   .FMB( מצא את שטח המשולש 2)     

 
 
 
 
 
 
 
 
 

B

L

x

y

M
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 שבציור הן: II-ו Iהמשוואות של הישרים   .3

 y 2x 10  ,y 2x 30 . 
 ,Iא. איזו משוואה היא של הישר  
     ? נמק.IIואיזו משוואה היא של הישר       
 וחותך אותו IIר מאונך ליש IIIב. ישר  
xשבה  Aבנקודה       4. 
 .IIIמצא את משוואת הישר      
 .Iמאונך לישר  III( הראה כי הישר 1ג. ) 
 .Bבנקודה  Iחותך את הישר  III( הישר 2)     
 )ראה ציור(. Fבנקודה  x-חותך את ציר ה Iהישר           
      .FBAמצא את השטח של המשולש           
  

 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי
 

3fנתונה הפונקציה   .4 (x) x 1 . 
fנמצאת על גרף הפונקציה  Cא. נקודה   (x)  
 הישר, המשיק לגרףברביע הראשון. שיפוע      
fהפונקציה       (x)  בנקודהC 3, הוא.  
     .Cמצא את השיעורים של הנקודה      
  

  x-הפונקציה חותך את ציר ה גרף
y. הישר Aה בנקוד 3x 3   עובר דרך הנקודהA, 

 , כמתואר בציור.Bבנקודה  y-וחותך את ציר ה 
 .BC, ומצא את משוואת הישר Bב. מצא את השיעורים של הנקודה  

fג. מצא את השטח המוגבל על ידי גרף הפונקציה  (x) על ידי הישר ,BA  
            (BA משיק ל-f (x) ועל ידי הישר )BC .)השטח המקווקו בציור(   

     

נתונה הפונקציה   .5
2

4
f (x) x

x
 . 

  א. מצא את תחום ההגדרה של הפונקציה. 
  ב. מצא את האסימפטוטה האנכית של הפונקציה. 
 את סוגה.ג. מצא את השיעורים של נקודת הקיצון של הפונקציה, וקבע  
 ד. מצא את תחומי העלייה והירידה של הפונקציה. 
 הנתונה?  שלפניך מתאר את הפונקציה I ,II ,III ,IVה. איזה מבין הגרפים  

   נמק.              
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fנתונה הפונקציה   .6 (x) 2 x .)ראה ציור( 

  Mשל נקודה  x-א. מצא את שיעור ה 
d)2על גרף הפונקציה, שמרחקה בריבוע        ) 
 מלי.הוא מיני A(4;0)מהנקודה       
  (d)ב. מצא את המרחק המינימלי  

      .Aלנקודה  Mשבין הנקודה     
 

   
  
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 :ב, מועד 2013קיץ תשע"ג,  – 15מבחן בגרות מספר תשובות ל

 שקלים.  6000 .1

1( 1א. ) .2
3

1(  .2 ) 3
4

y x 6 .   

  יח"ר. F(12;15)(   .2 )25( 1ב. )    

yא. המשוואה   .3 2x 30   מתאימה לישרI. 

yהמשוואה           2x 10   מתאימה לישרII.  

1ב.     
2

y x 20  . 

I( 1ג. )     IIIm m 1  (   .2 )110 .יח"ר  

BC :yמשוואת הישר  , B(0;3)ב.   .C(1;2)א.   .4 x 3   .יח"ר. 2.   ג   

xא.  .5 0.    .בx 0 .מינימום. (3;2).  ג 

xד. תחומי עלייה:      0  אוx 2 :0; תחום ירידה x 2  ה. גרף   .II.   

xא.  .6 2 .12.  ב.    

M(x;2 x )

x

y

A(4;0)
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 16מבחן בגרות מספר 

 2014, ד"עתש חורף

 .1-6מהשאלות  ארבעענה על 
 

  אלגברה
 

 שקלים. 2500חולצות במחיר כולל של  xבעל חנות בגדים קנה   .1
 ת נמכרו ברווח שאר החולצו חולצות היו פגומות, ולכן לא נמכרו. 20 

 שקלים. 860חנות הרוויח בעסקה זו הבעל  .60%של 
 א. חשב כמה חולצות קנה בעל החנות. 
 ב. חשב כמה שילם בעל החנות עבור חולצה אחת. 
 ג. בכמה שקלים מכר בעל החנות כל חולצה? 

 
 

  x-מונח על ציר ה ABCDשל מלבן  Aקדקוד   .2
 )ראה ציור(. y-של המלבן מונח על ציר ה Bוקדקוד  
1היא:  ADמשוואת הישר  

2
y x 3 . 

 .A( מצא את שיעורי הנקודה 1א. ) 
 .AB( מצא את השיפוע של הצלע 2)     
 .B( מצא את שיעורי הנקודה 3)     
 .10הוא  Dשל הנקודה  x-ב. שיעור ה 
 .Dשל הנקודה  y-מצא את שיעור ה     
  OBDAג. חשב את שטח המרובע  

              (O  – .)ראשית הצירים 
 
 

 עובר דרך  M(2;4)רכזו בנקודה מעגל שמ  .3
 , וחותך את הצירים O(0;0)ראשית הצירים 

 )ראה ציור(. B-ו A גם בנקודות
 א. מצא את משוואת המעגל. 
 .B-ו Aב. מצא את שיעורי הנקודות  
 הוא קוטר במעגל. ABג. הראה כי  
 ד. דרך מרכז המעגל העבירו ישר  

  x-, החותך את ציר הAB-מאונך ל             
 .C)ראה ציור(. מצא את שיעורי הנקודה  Cבנקודה              

B

C

D

AO x

y

BC x

y

O

A

M
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 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי
 

fנתונה הפונקציה   .4 (x) 4 x 2x . 
 א. מהו תחום ההגדרה של הפונקציה? 
 ב. מצא את נקודות החיתוך של הפונקציה עם הצירים. 
fשעבורו  xג. מצא את   '(x) 0. 
 ד. מצא את תחומי העלייה והירידה של הפונקציה. נמק. 
IVה. איזה מהגרפים   I  שלפניך הוא הגרף של הפונקציהf (x)? 
    נמק את בחירתך.     

  
 
 
 
 
 
 
 

  
2yהפונקציה  נתונה  .5 2x 6x 6   , 

 ונתון ישר המשיק לגרף הפונקציה 
xשבה  Aבנקודה  1. 

 א. מצא את משוואת המשיק. 
 ב. מצא את נקודת החיתוך של המשיק  

 .x-עם ציר ה    
 המוגבל על ידי:  ג. חשב את השטח 

xגרף הפונקציה, המשיק, הישר     3 , 
   )השטח האפור בציור(. x-וציר ה   
 
 

 )ראה ציור(. PQRS-ו ABCDנתונים שני מלבנים   .6
ABס"מ 30נתון:   BC   סכום אורכי הצלעות(AB ו-BC  30הוא .)ס"מ 

                          AB PQ  
                                  QR x  
                                 BC 2x  

 .ABאת אורך הצלע  x( הבע באמצעות 1א. ) 
  סכוםאת  x( הבע באמצעות 2)      

 שטחי המלבנים.          
 כדי שסכום  xב. מה צריך להיות  

 שטחי המלבנים יהיה מקסימלי?             

P

B

CD

2x

Q

x

R

A

S

x

y

x

y

x

y

x

y
iiiiiiiv

x

y

A
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 :2014חורף תשע"ד,  – 16מבחן בגרות מספר תשובות ל
 שקלים. 32שקלים.  ג.  20חולצות.  ב.  125 א. .1

;A(6( 1א. ) .2 0)(  .2 )ABm 2 (   .3 )B(0;12) .ב  .Dy 2. 

 יח"ר. 66ג.  

2א.  .3 2(x 2) (y 4) 20    .ב  .A(0;8) ,B(4; )C.  ג. הוכחה.  ד. (0 6;0). 

xא.  .4 0 .4), (0;0).  ב; x.  ג. (0 1 :0.  ד. עלייה x 1  :ירידה ;x 1. 

 .IVה.    

yא.   .5  2x 4   .1ג.  .(0;2).  ב
3

4. 

30( 1א. ) .6 2x(   .2 )26x 90x  .ס"מ 7.5.  בx .               
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 17מבחן בגרות מספר 

 , מועד א2014קיץ תשע"ד, 

 .1-6מהשאלות  ארבעענה על 
 

  אלגברה
 

 סוחר מציע למכירה שני סוגים של אותו צעצוע, סוג א' וסוג ב'.  .1
שקלים מהמחיר של צעצוע  20-המחיר של צעצוע מסוג א' היה גדול ב

 מסוג ב'. 
ואת  שקלים, 10-יר של צעצוע מסוג א' בהסוחר העלה את המח

 שקלים. 3-המחיר של צעצוע מסוג ב' ב
 מן המחיר 55%אחרי עליית המחירים, המחיר של צעצוע מסוג ב'  הוא 

 של צעצוע מסוג א'.
 ת המחיר של צעצוע מסוג ב'א. מצא את המחיר של צעצוע מסוג א' וא

 לפני עליית המחירים.    
 ב. בכמה אחוזים עלה המחיר של צעצוע מסוג ב'?

 
 

  BC-ו AB. צלעות המשולש ABCנתון משולש   .2
1מונחות על הישרים  

2
y x 2   

y-ו 2x 17   .)ראה ציור(  
 .Bא. מצא את שיעורי הנקודה  
 .12הוא  Aשל הנקודה  x-ב. שיעור ה 
 .Aקודה של הנ y-מצא את שיעור ה     
;C(9הם  Cג. נתון כי שיעורי הנקודה   1). 
 הוא משולש  ABCהוכח כי משולש     

 שוקיים.-ושווה זווית-ישר              
       .ABCד. חשב את שטח המשולש  

 
 
 
 
 
 

A

B

C

x

y
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2נתון מעגל שמשוואתו   .3 2 2x (y 5) R    ומרכזוM. 
 נמצאת על המעגל. A(4;8)הנקודה  
 , ורשום את משוואת המעגל.Rא. מצא את  

 
 העבירו ישר המקביל  Aדרך הנקודה  

 . הישר חותך את המעגל x-לציר ה
   )ראה ציור(. Bבנקודה נוספת 

 ( מצא את משוואת הישר המקביל 1ב. )
 .x-לציר ה           

 .B( מצא את שיעורי הנקודה 2)    
 .O –( הראה בעזרת חישוב כי המעגל עובר דרך ראשית הצירים 1ג. )
 .BMO( מצא את היקף המשולש 2)    

 בתשובתך דייק עד שתי ספרות אחרי הנקודה העשרונית. 
 
 

 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי
 

4נתונה הפונקציה   .4
f (x) x 4

x
  . 

 א. רשום את תחום ההגדרה של הפונקציה. 
 ב. מצא את נקודות הקיצון של הפונקציה, וקבע את סוגן. 
 ג. רשום את תחומי העלייה והירידה של הפונקציה. 
 .x-ד. מצא את נקודת החיתוך של גרף הפונקציה עם ציר ה 
IIIפים ה. קבע איזה מבין הגר  I  שלפניך הוא גרף הפונקציהf (x). 
    נמק את קביעתך.     

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 



x

y y

x x
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M
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fהנגזרת של הפונקציה   .5 (x)  2היאf '(x) 12x 3 . 
 ל הנקודות על גרףש x-א. מצא את שיעורי ה 
fהפונקציה       (x) 9, שבהן שיפוע המשיק הוא. 

 
f בציור שלפניך מוצג גרף הפונקציה  (x), 
yוהישר   9x 6   המשיק לגרף הפונקציה 

 שברביע הראשון. ,Aבנקודה 
 .Aשל הנקודה  y-( מצא את שיעור ה1ב. ) 
f( מצא את הפונקציה 2)      (x). 
fג. גרף הפונקציה   (x) חותך את ציר ה-y  
f. הישר המשיק לגרף הפונקציה Bבנקודה      (x)  
 .Cבנקודה  y-חותך את ציר ה Aבנקודה     
        .BCמצא את אורך הקטע     

 
 
 

 בציור שלפניך מוצגת רשת שצורתה מלבן.  .6
 מוטות ארוכים  3-הרשת עשויה מ 

 , xשהאורך של כל אחד מהם הוא 
 מוטות קצרים שהאורך של כל אחד  6-ומ

x. נתון: yמהם הוא  y 18 . 
 .xבאמצעות  y( הבע את 1א. )
 המוטות שהרשת  כלאת סכום האורכים של  x( הבע באמצעות 2)    

 עשויה מהם.         
 המוטות,  כלום האורכים של כדי שסכ ,xב. מה צריך להיות 

    שהרשת עשויה מהם, יהיה מינימלי?    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

y

A

B

C

f (x)

x

y
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 :, מועד א2014קיץ תשע"ד,  – 17מבחן בגרות מספר תשובות ל
 .10%שקלים.   ב.  30שקלים, סוג ב'  50א. סוג א'  .1

y(A).   ב. B(6;5). א .2 8   . 

ABג. הוכחה.  )     BCm m 1   ,B 90 ,AB BC 45  .יח"ר 22.5(.   דS . 

Rא.  .3 5 ,2 2x (y 5) 25  ( .1.  ב )y 8(  .2 )B( 4;8). 

      .18.94( 2( הוכחה.  )1ג. )    

xא.  .4 0.   .מינימום,  (8;2)ב( 2;0) .מקסימום 

xג. עלייה:      2   אוx 2  :0; ירידה x 2    2או x 0  . 

)ד.      2;0) ה. גרף   .II. 

xא.  .5 1 ,x 1 ( .1.  ב )Ay 3(  .2 )3f (x) 4x 3x 2   .ג   .BC 8. 

18( 1א. ) .6
y

x
(    .2 )108

3x
x

 .6.   ב.   
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 18מבחן בגרות מספר 

 מועד ב, 2014 קיץ תשע"ד,
 

 .1-6מהשאלות  ארבעענה על 
 

  אלגברה
 

 מסעדה הציעה שני תפריטים של ארוחות עסקיות קבוצתיות.  .1
 שקלים לסועד. 34תפריט צמחוני במחיר של  
 ם לסועד.שקלי 68תפריט בשרי במחיר של  
 למסעדה הגיעו שתי קבוצות: קבוצה א' וקבוצה ב'. 
 קבוצה א' בחרה בתפריט צמחוני, וקבוצה ב' בחרה בתפריט בשרי. 
 ממספר הסועדים בקבוצה א'. 10-מספר הסועדים בקבוצה ב' היה קטן ב 
 מן המחיר הכולל ששילמה 75%המחיר הכולל ששילמה קבוצה ב' היה  
 .קבוצה א' 
 א. מצא כמה סועדים היו בכל קבוצה. 
 ב. מצא את המחיר הכולל שהייתה קבוצה ב' משלמת, אילו מספר  

 הסועדים בה היה כמספר הסועדים בקבוצה א'.              
 
 

 הם שני קדקודים  B(8;3)-ו A(4;1)הנקודות   .2
ABC (ABשוקיים -במשולש שווה  AC). 
yמונחת על הישר  BCהצלע   x 11  . 
 .BCהורידו גובה לצלע  Aמנקודה  
  Dבנקודה  BCהגובה חותך את  
 )ראה ציור(. Eבנקודה  x-ואת ציר ה 
 .AD( מצא את שיפוע הישר 1א. ) 
 .AD( מצא את משוואת הישר 2)     
 .C-ו E ,Dב. מצא את שיעורי הנקודות  
       שוקיים.-הוא שווה CEBג. הסבר מדוע המשולש  
  

 
 
 

A

B

C

D

E x

y
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2, ומשוואתו Mנתון מעגל שמרכזו   .3 2(x 6) (y 3) 125   . 
 .2שעל המעגל העבירו משיק ששיפועו  Aבנקודה  
  ור(.)ראה צי 16הוא  Aשל הנקודה  x-שיעור ה 
 .Aשל נקודה  y-( מצא את שיעור ה1א. ) 
 ( מצא את משוואת המשיק 2)     

 .Aלמעגל בנקודה                   
xב. הישר   6  חותך את המשיק שמצאת 

 , כמתואר בציור.Bבסעיף א בנקודה              
 .Bמצא את שיעורי הנקודה      
     .AMBג. מצא את שטח המשולש  

 
 

 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי
 

fנתונה הפונקציה   .4 (x) 2x 8 x .  
 תחום ההגדרה של הפונקציה? א. מהו 
    נמק. ב. מצא את נקודת הקיצון הפנימית של הפונקציה, וקבע את סוגה. 
 ג. מצא את תחומי העלייה והירידה של הפונקציה. נמק את תשובתך. 
fד. מצא את נקודת החיתוך של גרף הפונקציה   (x) עם ציר ה-y. 
IVה. קבע איזה מן הגרפים   I  שלפניך הוא גרף הפונקציהf (x).   

     
   

 
 
 
 
 
 

בציור שלפניך מתוארת סקיצה של גרף הפונקציה   .5
3

2 2
3

x
f (x) 2x 5x 6

3
    . 

A ו-B  הן נקודות הקיצון של הפונקציהf (x). 
 .B-ו Aא. מצא את השיעורים של הנקודות 

 העבירו משיק לגרף  Bב. בנקודה 
fהפונקציה      (x) . 

 מצא את משוואת המשיק.    
 ג. חשב את השטח המוגבל על ידי  

fגרף הפונקציה               (x) על ידי הישר ,x 1  
 ועל ידי המשיק שאת משוואתו מצאת              
   בסעיף ב' )השטח האפור בציור(.             

A
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M
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y

IV III II I
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x
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 ך מתואר גרף הפונקציהבציור שלפני  .6
1
2

1
f (x) x 5

x
     בתחוםx 0. 

 , הנמצאת על גרף הפונקציה,Kמנקודה 
 מעבירים אנכים לצירים כך שנוצר 

  ראשית הציריםAKBO (O - .)מלבן 
  AKשל צלעות המלבן  א. הבע את האורכים

  .Kשל הנקודה  x-באמצעות שיעור ה KB-ו     
 Kשל הנקודה  x-ב. מה צריך להיות שיעור ה

 יהיה מינימלי? AKBOכדי שהיקף המלבן     
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :מועד ב ,2014 קיץ תשע"ד, – 18מבחן בגרות מספר תשובות ל
 

 שקלים. 1088סועדים   ב.  6 –סועדים.  קבוצה ב'   16 –א. קבוצה א'  .1

m( 1א. ) .2 1( .2 )y x 3  .ב .E(3;0) ,D(7; 4) ,C(6;5).   .ג

EB EC 34 5.83  .  

Ay( 1א. ) .3 8(  .2 )y 2x 40   .ב  .B(6;28).    .יח"ר. 125ג 

xא.  .4 0 .4).  ב; 8)   .מינימום 

xג. תחומי עלייה:      4 :0; תחומי ירידה x 4  .ה. גרף .   (0;0).  דIII. 

)A(5;40) ,Bא.  .5 1; 4) .ב  .y 4 .2. ג
3

6. 

AKא.  .6 x ,1 1
KB x 5

2 x
   .   .בK

1
2

x .   

A

B

K

f (x)

O x

y
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 19מבחן בגרות מספר 

 , מועד ג2014קיץ תשע"ד, 
 

  .1-6מהשאלות  ארבעענה על 
 

  אלגברה
 

 מחברות עבות, ושילם עבורן 4-מחברות דקות ו 10תלמיד קנה   .1
 סך הכול.  שקלים 72  

 מהמחיר של המחברת הדקה. 10%-היה גדול ב מחיר המחברת העבה
 א. מה היה המחיר של מחברת דקה, ומה היה המחיר של מחברת עבה? 
 , והמחיר של מחברת 8%-ב. בסוף השנה הוזל המחיר של מחברת דקה ב 

  מחברות דקות. 11לא השתנה. יוסי קנה בסוף השנה  עבה             
 מחברות עבות. 8רמי קנה בסוף השנה      
 אחד משניהם שילם עבור המחברות שקנה סכום גבוה יותר מהסכום     
 ששילם האחר. חשב בכמה אחוזים גדול הסכום הגבוה מהסכום הנמוך.     

 
 

yמונח על ישר שמשוואתו  ABהקטע   .2 x 8 . 
 .ABהיא האמצע של הקטע  Eהנקודה  
 .ABהעבירו אנך לקטע  Eדרך הנקודה  
yמשוואת האנך היא   x 2  . 
 )ראה ציור(. x-מונחת על ציר ה Aהנקודה  
 .B-ו A ,Eא. מצא את השיעורים של הנקודות  

 
 .Cבנקודה  y-חותך את ציר ה ABהאנך לקטע  
 .C( מצא את השיעורים של הנקודה 1ב. ) 
  שוקיים.-הוא שווה ABC( הראה כי המשולש 2)     
 )ראה ציור(. AB-העבירו ישר המקביל ל Cג. דרך הנקודה  
           .x-מצא את נקודת החיתוך של הישר המקביל עם ציר ה    
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2נתון מעגל שמשוואתו   .3 2(x 8) (y 6) 100   . 
 OABCבמעגל חסום מלבן  
 ,x-מונחת על ציר ה OAכך שהצלע  
  y-מונחת על ציר ה OCוהצלע  

 )ראה ציור(.
 .OABCא. מצא את שטח המלבן  
  
 של המלבן העבירו משיק למעגל. Cדרך הקדקוד  
 )ראה ציור(. Dבנקודה  x-המשיק חותך את ציר ה 
 ב. מצא את משוואת המשיק. 
       .DOCג. מצא את שטח המשולש  

 

 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי
 

fבציור מוצג הגרף של הפונקציה   .4 (x) x 2 x . 
 א. מצא את תחום ההגדרה של הפונקציה. 
  ב. מצא את השיעורים של נקודת הקיצון 
 הפנימית של הפונקציה, והראה      

 מינימום. שהיא נקודת             
 ( העבירו משיק לגרף הפונקציה בנקודה 1ג. ) 
xבה ש           9.מצא את משוואת המשיק . 
 ( העבירו משיק נוסף לגרף הפונקציה 2)     

 בנקודת הקיצון הפנימית של הפונקציה.                  
 . A( בנקודה 1סעיף ג )-משיק זה חותך את המשיק שבתת                  
    .Aמצא את השיעורים של הנקודה                   

 
 

 בציור שלפניך מוצגים הגרפים של שתי פונקציות:  .5

       21
2

f (x) x 7  

   21
4

g(x) x 3x    

fהעבירו משיק לגרף הפונקציה   (x)  
xודה שבה בנק  2. 
 א. מצא את משוואת המשיק. 
 ב. מצא את השטח המוגבל  

 על ידי המשיק, על ידי גרף              
  y-, על ידי ציר הg(x)הפונקציה              
xועל ידי הישר      2 .)השטח המקווקו בציור(   

A

BC

D

O

x

y

M

f (x)

2

g(x)

x

y

A

x

y
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 שטח כל עמוד בחוברת פרסום למוצרי קוסמטיקה  .6
 סמ"ר. 600צריך להיות  
 ב.-את רוחב העמוד, וענה על הסעיפים א x-סמן ב 
 את אורך העמוד. xא. הבע באמצעות  

 
 רוחב השוליים בראש העמוד ובתחתיתו  

 ס"מ, ורוחב השוליים בצדדים  8צריך להיות 
 ס"מ )ראה ציור(. 3צריך להיות 

 את השטח המיועד לדפוס x( הבע באמצעות 1ב. ) 
 )השטח המקווקו בציור(.          
 , כדי שהשטח המיועד x( מצא מה צריך להיות 2)     

  לדפוס יהיה מקסימלי )השטח המקווקו בציור(.         
  

     

  

 
 
 
 
 
 
 

 :מועד ג, 2014קיץ תשע"ד,  – 19מבחן בגרות מספר תשובות ל

 .15%ב.    שקלים. 5.5שקלים,  5א.  .1

;A(8;0),E(5א.  .2 3) ,B(2; 6)( .1.  ב )C(0; 2)(  .2 )CA CB 68  .ג  .( 2;0).        

1יח"ר.  ב.  192א.  .3
3

y 1 x 12   .יח"ר. 54.  ג  

xא.  .4 0    .1)ב; 1).2 (1) . ג
3

y x 3 . (2 )A(3; 1) . 

yא.  .5 2x 5  .2.  ב
3

S 8. 

600א.  .6
x

( 1).  ב.  600
16 (x 6)

x
  .(2 )x 15.          

 

 

3

8

8

x

3
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 20מבחן בגרות מספר 

 2015חורף תשע"ה, 
 

  .1-6מהשאלות  ארבעענה על 
 

  אלגברה
 

 מהמחיר 20%-בחנות מסוימת המחיר של בקבוק מיץ תפוזים קטן ב  .1
 של בקבוק מיץ מנגו. דני קנה בחנות זו בקבוקי מיץ משני הסוגים. 
 ממספר בקבוקי מיץ  3-ב מספר בקבוקי מיץ התפוזים שקנה גדול 

 המנגו שקנה. 
 שקלים סך הכול, 135הוא שילם עבור בקבוקי מיץ המנגו 

 שקלים סך הכול. 129.6ועבור בקבוקי מיץ התפוזים שילם  
 א. מצא את המחיר של בקבוק מיץ מנגו. 
 שקלים המחיר של בקבוק מיץ מנגו גדול יותר מן המחיר ב. מצא בכמה 
 של בקבוק מיץ תפוזים.     
  

 
 

 נפגשים  ABCDהאלכסונים במעוין   .2
 )ראה ציור(. Mבנקודה  
)A(6;5) ,Cנתון:   2;1). 
 .Mא את השיעורים של הנקודה א. מצ 
 .BDב. מצא את משוואת האלכסון  
 .x-מקבילה לציר ה ABג. נתון כי הצלע  
 ?Bשל הקדקוד  y-( מהו שיעור ה1)     
 .Bשל הקדקוד  x-( מצא את שיעור ה2)     
 .ABC( מצא את שטח המשולש 3)     
          .ABCD( מצא את שטח המעוין 4)     

  
 
 
 
 
 

AB

C D

M

x

y
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2יים:  נתון מעגל המק  .3 2 2(x 4) (y 2) R   . 
  היא מרכז המעגל. Mהנקודה  
;B(2הנקודה   6)  נמצאת על המעגל 
 )ראה ציור(. 
 , ורשום את משוואת המעגל.2Rא. מצא את  
 .BMב. מצא את משוואת הישר  
  
 .Aחותך את המעגל בנקודה נוספת  BMהישר  
 .Aג. מצא את השיעורים של הנקודה  

 

 .y-העבירו ישר המקביל לציר ה Aדרך הנקודה  
 )ראה ציור(. Dותך את המעגל בנקודה נוספת הישר ח 
 .D( מצא את השיעורים של הנקודה 1ד. ) 
    .AD( מצא את אורך המיתר 2)     

 
 

 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי
 
 

4נתונה הפונקציה   .4
f (x) x

x
   .)ראה ציור( 

 ( מהו תחום ההגדרה של הפונקציה?1א. ) 
 ( מהי האסימפטוטה האנכית 2)              

  של הפונקציה?                     
 ב. מצא את השיעורים של נקודות הקיצון  

fשל הפונקציה                 (x), 
 וקבע את סוגן על פי הגרף.     

 
  Aהעבירו משיק לגרף הפונקציה בנקודה  
xשבה          1 . 
 ( מצא את שיפוע המשיק.1ג. ) 
   ( מצא את משוואת המשיק.2)     

    
 
 
 
 
 
 
 
 

A

B
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y
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x
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21נתונה הפרבולה   .5
2

f (x) x 2  . 

yישר שמשוואתו   x 2.5   
 )ראה ציור(. Pמשיק לפרבולה בנקודה  
 .Pא. מצא את השיעורים של הנקודה  

 

 הפרבולה חותכת את החלק החיובי  
 .Bבנקודה  x-של ציר ה 
 .Cבנקודה  x-המשיק חותך את ציר ה 
 Bב. מצא את השיעורים של הנקודה  
 .Cואת השיעורים של הנקודה      
 . x-העבירו אנך לציר ה Pג. דרך הנקודה  
 .Aבנקודה  x-האנך חותך את ציר ה     
 ( מצא את השטח המוגבל על ידי הפרבולה, על ידי האנך 1)     

 )השטח המקווקו בציור(. x-ועל ידי ציר ה         
 .PAC( מצא את שטח המשולש 2)     
 ( מצא את השטח המוגבל על ידי הפרבולה, על ידי המשיק, 3)     

          )השטח המנוקד בציור(. x-ועל ידי ציר ה                  
 
 
 

fנתונה הפונקציה   .6 (x) x, 
 .A(3.5;0)ונתונה הנקודה  
fנמצאת על גרף הפונקציה  Mנקודה   (x). 
 נסמן את השיעורים  
;M :(xשל הנקודה   x   )ראה ציור(. (
 את ריבוע האורך  xא. הבע באמצעות  

 .(MA)2כלומר את  ,MAשל הקטע              
  MA, כדי שריבוע האורך של הקטע xב. מצא מה צריך להיות  

        יהיה מינימלי.             
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P
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y
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 :2015ורף תשע"ה, ח – 20מבחן בגרות מספר תשובות ל

 שקלים.  1.8ב.     שקלים. 9א.   .1

y.   ב. M(2;3)א.   .2 2x 7     . 

)( 1ג. )      B)y 5.  (2 )Bx 1(  .3 )10 יח"רABCS  .  (4 )20 יח"ר ABCDS.  

2Rא.   .3 20 ,2 2(x 4) (y 2) 20   .    

yב.       2x 10  .ג   .A(6;2)( .1.     ד )D(6; 6)(   .2 )8 יחידותAD .      

x( 1א. ). 4 0(   .2 )x 0 .ב  .( 2;4)  ,2)מינימום; 4)   .מקסימום 

y( 2. )3( 1ג. )     3x 8 .     

;B(2;0)  ,C(2.5.   ב. P(1;1.5)א.  .5 0). 

5( 1ג. )    
6

1( 2יח"ר.   ) 
8

1.125 1 (   .3יח"ר )7
24

      יח"ר. 

2א.  .6 1
4

x 6x 12  .ב    .x 3. 
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 21מבחן בגרות מספר 

 , מועד א2015קיץ תשע"ה, 

  .1-6מהשאלות  ארבעענה על 
 

  אלגברה
 

 עזרי לימוד.  80מנהלת בית ספר רוצה לקנות   .1

 חלק מן העזרים הם מחשבים, והשאר הם לוחות חכמים.
 שקל. 2000ל לוח חכם הוא שקל, ומחיר כ 1200מחיר כל מחשב הוא 

 שקל. 144,000עבור כל הקנייה צריך לשלם 
 א. כמה מחשבים מנהלת בית הספר רוצה לקנות?

 
 שקל. 130,000הסכום שהוקצב לקניית העזרים היה 

 את מספר המחשבים 15%-לכן החליטה מנהלת בית הספר להקטין ב
 את מספר הלוחות החכמים שהיא רוצה לקנות. 10%-ולהקטין ב

 ב. כמה כסף יישאר מהסכום שהוקצב לקניית העזרים אחרי שמספרם 
 הוקטן?    

   

II  :1-ו Iנתונים שני ישרים,   .2
2

I. y x 1   

                                           1
2

II. y x 4    

 .Bבנקודה  x-חותך את ציר ה Iישר  
  Aבנקודה  x-יר החותך את צ IIישר  

 )ראה ציור(.
  ,Aא. מצא את השיעורים של הנקודה  
 .Bואת השיעורים של הנקודה       
   

 .Iהעבירו אנך לישר  Aדרך הנקודה 
 )ראה ציור(. Cהאנך חותך את הישר בנקודה  
 .AC( מצא את משוואת האנך 1ב. ) 
 .C( מצא את השיעורים של הנקודה 2)     
  

 .IIך לישר העבירו אנ Bדרך הנקודה 
 )ראה ציור(. Dהאנך חותך את הישר בנקודה 

 ? נמק.ACBD. איזה מרובע הוא ג
 .ACBDד. מצא את שטח המרובע 

A

B

C

D

x

y I

II
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2נתון מעגל שמשוואתו:   .3 2(x 2) (y 4) 20   . 
 בחלקו החיובי y-מעגל חותך את ציר הה 
  )ראה ציור(. Aבנקודה  

 .Aא. מצא את השיעורים של הנקודה 
  

M .הוא מרכז המעגל 
 חותך את המעגל  AMהמשך  

 .Cבנקודה 
 .Cב. מצא את השיעורים של הנקודה  

 
 העבירו משיק למעגל. Aדרך הנקודה  
 ג. מצא את משוואת המשיק. 

  
 .Dבנקודה  x-המשיק חותך את ציר ה 
 .Dד. מצא את השיעורים של הנקודה  

 

 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי
  

21נתונה הפונקציה   .4
2

y x 2 x 1     . 
 א. מהו תחום ההגדרה של הפונקציה? 
   
  Aלגרף הפונקציה העבירו משיק בנקודה  
xשבה   4 .)ראה ציור( 
 .A( מצא את השיפוע של המשיק בנקודה 1ב. ) 
 .A( מצא את משוואת המשיק בנקודה 2)     
 ג. מצא את השיעורים של נקודת המקסימום  

 של הפונקציה.             
  
 עם ישר המשיק Bנפגש בנקודה  Aהמשיק בנקודה  
 לגרף הפונקציה בנקודת המקסימום שלה )ראה ציור(. 
 ( מהי משוואת המשיק בנקודת המקסימום של הפונקציה?1ד. ) 
 .B( מצא את השיעורים של הנקודה 2)     
 בתשובתך השאר ספרה אחת אחרי הנקודה העשרונית.          

 

fנתונה פונקציית הנגזרת   .5 '(x):  2f '(x) 3x 6  . 
yהישר   6x 14   משיק לגרף הפונקציהf (x)  בנקודהA . 

 .ברביע הרביעינמצאת  Aקודה הנ
 ?A( מהו שיפוע המשיק בנקודה 1א. ) 
 .A( מצא את השיעורים של נקודת ההשקה 2)     
fב. מצא את הפונקציה   (x).  

A

M

x

y

D

A

B

x

y
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 מלבן.נתונה גינת נוי שצורתה   .6
 מטרים  6-מטרים ו 8ממדי המלבן הם  

 )ראה ציור(. רוצים לשתול דשא בשטחים 
 המקווקוים שבציור: שני שטחים הם 

 בצורת ריבועים זהים, ושטח אחד

 הוא בצורת מלבן, כמתואר בציור. 
 מ"ר של דשא  1המחיר של שתילת 

 שקל. 60הוא 
  את אורך הצלע של הריבועים. x-נסמן ב 
 את כל השטח המקווקו בציור. xא. הבע באמצעות  
 ימלי?כדי שהשטח של הדשא יהיה מינ ,xב. מה צריך להיות  
 ג. מצא את המחיר המינימלי של שתילת הדשא.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 , מועד א:2015תשע"ה,  קיץ – 21מבחן בגרות מספר תשובות ל
 שקלים.  1,600מחשבים.   ב.  20א. . 1

)A(8;0) ,Bא. . 2 2; 0).   ( 1. )בy 2x 16  (  .2 )C(6; 4)   .   

  90כל אחת מהזוויות היא בת  –ג. מלבן     

 גם בדרך אחרת(.  לנמק אפשרהערה: )       

  יח"ר. 40ד.     

)C .   ב.A(0;8)א. . 3 4;0) .1.  ג
2

y x 8   .ד   .D(16;0).    

xא. . 4 0( .1.  ב )1
2

3(  .2 )1
2

y 3 x 11  .    .ג 1
2

1;2  . 

1( 1ד. )    
2

y 2.  (2 )B(2.4; 2.5).  

;A(2( 2.   )6שיפוע המשיק הוא ( 1א. )  .5 2) .3.   בf (x) x 6x 2  .   

24xא. . 6 22x 48  .ב   .x 2.75 .שקלים. 1,065.   ג   

 

x x

 מטר 6

 מטר 8

x
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 22מבחן בגרות מספר 

 , מועד ב2015קיץ תשע"ה, 

 
  .1-6מהשאלות  ארבעענה על 

 

  אלגברה
 

 מהמחיר של כרטיס להצגה. 80%-המחיר של כרטיס למופע רוק יקר ב  .1
 אבי קנה כרטיס אחד למופע רוק וכרטיס אחד להצגה. 
 שקלים. 252הוא שילם סך הכול  
 א. מצא את המחיר של הכרטיס להצגה. 
  
 שקלים מהמחיר של כרטיס להצגה. 54-המחיר של כרטיס לסרט זול ב 
 ב. מצא איזה אחוז מהווה המחיר של הכרטיס לסרט  

 מהמחיר של הכרטיס להצגה.             
  
  

 
 , ששתיים מצלעותיוABCOנתון מלבן   .2

 מונחות על הצירים, כמתואר בציור. 
yמונח על ישר שמשוואתו  ACהאלכסון   3x 9  . 
 עם הצירים. ACא. מצא את נקודות החיתוך של הישר  
 ?ABב. מהי משוואת הישר שעליו מונחת הצלע  
 .B( מצא את השיעורים של הקדקוד 1ג. ) 
 .OB( מצא את משוואת האלכסון 2)    
 .Mד. אלכסוני המלבן נפגשים בנקודה  
 .AMBמצא את שטח המשולש      

 
 
 
 
 
 
 

A B

CO

M

x

y
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  x-משיק לציר ה M(4;5)מעגל שמרכזו   .3

 )ראה ציור(. Aבנקודה 
 ?Aשל הנקודה  x-א. מהו שיעור ה 
 ( מהו האורך של רדיוס המעגל?1ב. ) 
 ( רשום את משוואת המעגל.2)     
  
  y-המעגל חותך את ציר ה 

 (.Cמעל  B) C-ו Bבנקודות 
  B( מצא את השיעורים של הנקודה 1ג. ) 
 .Cואת השיעורים של הנקודה           
 .B( מצא את משוואת הישר המשיק למעגל בנקודה 2)    
 (,2סעיף ג)-ד. המשיק, שאת משוואתו מצאת בתת 
 )ראה ציור(. Dבנקודה  x-חותך את  ציר ה    
 .DAMמצא את היקף המשולש     
  

     

 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי
 

3fנתונה הפונקציה   .4 (x) x 12x . 
 היא נקודת המקסימום  Aנקודה  

 של הפונקציה,

 היא נקודת המינימום  Bונקודה 

 כמתואר בציור. של הפונקציה,

  Aא. מצא את השיעורים של הנקודה  
  .Bואת השיעורים של הנקודה        

 ב. הראה כי נקודת ראשית הצירים  

 .ABנמצאת על הישר                
fג. מצא את השטח המוגבל על ידי גרף הפונקציה  (x)  ועל ידי הישרAB  

 )השטח המקווקו בציור(.    
 
 

1נתונה הפונקציה   .5 x 4
f (x)

2 4 x
   .)ראה ציור( 

f( מהו תחום ההגדרה של הפונקציה 1א. )  (x)? 
 ( מהי האסימפטוטה האנכית 2)     

fשל הפונקציה           (x)? 
 ב. מצא את השיעורים של נקודות הקיצון  

fשל הפונקציה      (x)        .וקבע את סוגן , 
fג. האם הנגזרת  '(x)  חיובית בנקודה שבהx 6?  

 נמק.    

A

B

C

D

M(4;5)

x

y

A

B

x

y

x

y
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 נמצאת ברביע הראשון על פרבולה Aנקודה   .6 
2yשמשוואתה   x 3x  . 
  x-העבירו אנך לציר ה Aדרך הנקודה  

 .Bאת הציר בנקודה  החותך
  Aשל הנקודה  x-את שיעור ה x-נסמן ב 
 )ראה ציור(. 
  OBאת האורך של  xא. הבע באמצעות  
 .ABואת האורך של      
     O – .ראשית הצירים 
 יהיה מקסימלי. ABO, כדי ששטח המשולש x( מצא מה צריך להיות 1ב. ) 
  .ABOשטח המקסימלי של המשולש ה( מצא את 2)     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 , מועד ב:2015תשע"ה,  קיץ – 22מבחן בגרות מספר תשובות ל

 . 40%שקלים.   ב.  90א.  .1

;A(0;9) ,C(3א.  .2 yב.    .(0 9( .1.  ג )B(3;9)(  .2 )y 3x .יח"ר 6.75.  דS .  

Axא.  .3 4( .1.  ב )R 5(  .2 )2 2(x 4) (y 5) 25      . 

;B(0;8) ,C(0( 1ג. )      2).   (2 )1
3

y 1 x 8 .    .יחידות. 26.18ד 

)Aא.  .4 2;16) ,B(2; 16).    .יח"ר 8גS . 

x(  1א. ) .5 0(  .2 )x 0 .1.   ב
2

( 4;2 )  ,1מינימום
2

(4; 1 )    .מקסימום 

5ג. לא, הנגזרת שלילית 
36

f '(6)   .  

OBא.  .6 x ,2AB x 3x  .   ( .1ב )x 2( .2 )2 יח"רS .  
 

 

x

y

2A(x; x 3x) 

BO
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 23מבחן בגרות מספר 

 2016חורף תשע"ו, 
 

  .1-6מהשאלות  ארבעענה על 
 

  אלגברה
 

 מהמחיר של חולצה. 1.5בחנות בגדים א' המחיר של שמלה גדול פי   .1
 שקלים. 382.5ול שמלות, ושילמה סך הכ 3-חולצות ו 4טלי קנתה  
 א. מצא את המחיר של חולצה אחת ואת המחיר של שמלה אחת  

 בחנות בגדים א'.              
 .40%-ב. בסוף העונה ירד מחיר השמלה בחנות א' ב 
 ממחיר השמלה  20%חברי המועדון של חנות א' קיבלו הנחה נוספת של      

 בסוף העונה.     
 מה היה מחיר השמלה בסוף העונה עבור חברי המועדון של חנות א'?             

 ג. בחנות בגדים ב' היה מחיר השמלה לפני סוף העונה כמו מחיר השמלה 
 בחנות א' לפני סוף העונה.     

 . 60%-בסוף העונה ירד מחיר השמלה בחנות ב' ב            
 יעל טענה כי בסוף העונה חברי המועדון של חנות א' ישלמו עבור השמלה             
 אותו מחיר כמו בחנות ב'. האם יעל צודקת? נמק.            

   
 
 

 . אלכסוני הריבוע ABCDנתון ריבוע   .2
  )ראה ציור(. M(2;5)נפגשים בנקודה 

 .(1;0)הם  Dשיעורי הקדקוד  
 .DMא. מצא את השיפוע של הישר  
 .ACב. מצא את משוואת האלכסון  
 ובר דרך ע DMג. ישר המקביל לישר  
 .E(7;5)הנקודה     
  ( מצא את המשוואה של הישר המקביל.1)    
 . C( עובר דרך הקדקוד 1סעיף ג)-( הישר שמצאת בתת2)    

 .Cמצא את השיעורים של הקדקוד                  
  .ABCDל הריבוע ד. מצא את ההיקף ש  

A

B

C

D

E

x

y

M
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2נתון מעגל שמשוואתו   .3 2x y 100 . 
 , B-ו Aבנקודות  x-המעגל חותך את ציר ה 

 כמתואר בציור.
 מצאת על המעגל ברביענ Cהנקודה  
 .6שלה הוא  x-הראשון, ושיעור ה 
 .B-ו Aא. מצא את השיעורים של הנקודות  
 .Cשל הנקודה  y-ב. מצא את שיעור ה 
 הוא קוטר במעגל )ראה ציור(. CEג.  
 .E( מצא את השיעורים של הנקודה 1)     
BC( הראה כי 2)      BE. 
 .CBE( מצא את שטח המשולש 3)     

 
 
 

 י ואינטגרליחשבון דיפרנציאל
 
 

3נתונה הפונקציה   .4 2f (x) x 6x 9x  . 
 הן נקודות הקיצון B-ו Aהנקודות  
 של הפונקציה )ראה ציור(. 
 א. מצא את השיעורים של הנקודות 
     A ו-Bוקבע את סוג הקיצון , 
 שלהן על פי הציור.     
 ודרך ראשית הצירים Aב. דרך הנקודה  
 העבירו ישר.     
y( הראה כי משוואת הישר היא 1)      4x. 
 ( מצא את השטח המוגבל על ידי 2)     

fגרף הפונקציה                     (x),  על ידי הישר 
x( ועל ידי הישר 1שבתת סעיף ב)                    1   

xבתחום             0 .)השטח המקווקו בציור( 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AB

C

O

E

x

y

A

B

1

x

y
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8נתונה הפונקציה   .5
f (x) 2x

x
   בתחוםx 0  

 )ראה ציור(. 
 א. העבירו ישר המשיק לגרף הפונקציה  
xשבה  Aבנקודה       1. 
 .A( מצא את שיפוע המשיק בנקודה 1)     
 .A( מצא את משוואת המשיק בנקודה 2)     
 ב. מצא את השיעורים של נקודת המינימום 
 של הפונקציה בתחום הנתון.     
 ג. העבירו ישר המשיק לגרף הפונקציה 
 בנקודת המינימום שלה.     
 ( מצא את משוואת המשיק בנקודת 1)     
 המינימום של הפונקציה.          
 ( המשיקים שאת משוואותיהם מצאת,2)     
 )ראה ציור(.  Pפגשים בנקודה נ          

 .Pמצא את השיעורים של הנקודה                   
  

 
 
 

2fנתונה הפונקציה   .6 (x) 0.5x 1    
yונתון הישר   x 2  . 
 מצאת על הישר, נ Aהנקודה  

fנמצאת על גרף הפונקציה  Bוהנקודה  (x)  
  y-מקביל לציר ה ABכך שהקטע 
 )ראה ציור(.

 ,Aשל  x-א. מה צריך להיות שיעור ה 
 יהיה מינימלי? ABכדי שאורך הקטע       
 .ABב. מצא את האורך המינימלי של הקטע  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

P

x

y

A

B
x
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 :2016, ותשע" חורף – 23מבחן בגרות מספר לתשובות 
 שקלים. 32.4שקלים.   ב.  67.5שמלה:  שקלים, מחיר 45א. מחיר חולצה:  .1

 ג. יעל לא צודקת.    

1ב.   .2א.  .2
2

y x 6  ( .1.  ג )y 2x 9 (  .2 )(6;3) . 

4ד.      40 25.298 . 

)A(10;0) ,Bא.  .3 10; 0) .ב  .Cy 8  . ( .1ג )E( 6; 8) (  .3 )80 .יח"ר  

 .4.75( 2) ב.   ינימום.מ B(3;0)מקסימום,  A(1;4)א.  .4

6(  .2 )y( 1א. ) .5 6x 16   .מינימום.    (8;2).  ב 

y( 1ג. )      8(  .2 ) 1
3

P 1 ;8     

    .0.5ב.    .1צריך להיות  x-א. שיעור ה .6
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 24מבחן בגרות מספר 

 א, מועד 2016קיץ תשע"ו, 
 

  .1-6מהשאלות  ארבעענה על 
 

  אלגברה
 

 סוחר קנה שני סוגי פריטים: שולחנות וכיסאות.  .1
 שקלים. 100שקלים, ומחיר כל כיסא היה  300מחיר כל שולחן היה  
 פריטים. 75ר סך הכול קנה הסוח 
 שקלים עבור ההובלה. 600הסוחר שילם  
 שקלים. 11,100-סך הכול הסתכמה ההוצאה של הסוחר ב 
 א. כמה שולחנות, וכמה כיסאות קנה הסוחר? 
 ממחיר הקנייה שלהם, 20%-ב. הסוחר מכר את השולחנות במחיר הגדול ב 
 ממחיר הקנייה שלהם. 35%-ואת הכיסאות במחיר הגדול ב     
 מצא את אחוז הרווח של הסוחר לעומת ההוצאה שלו.     
 בתשובתך השאר שתי ספרות אחרי הנקודה העשרונית.     
   

 
yנתונים הישרים   .2 x 4    ו-y x 2 . 

 ,Aהישרים נפגשים בנקודה  
 ,C-ו Bבנקודות  y-והם חותכים את ציר ה 
 כמתואר בציור. 
 .C-ו A ,Bא. מצא את שיעורי הנקודות  
 הוא: ABCהראה כי המשולש  ב. 
 שוקיים.-( שווה1)     
 זווית.-( ישר2)     
 .ABCבמשולש  BCהוא תיכון לצלע  AEג.  
 . נמק.AEמצא את משוואת התיכון      
 .ABFC, וכך נוצר ריבוע Fעד לנקודה  AEד. המשיכו את התיכון  
 . נמק.Fמצא את השיעורים של הנקודה      

 
 
 

A

B

C

E

x

y
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;A(3הנקודה   .3 6)  נמצאת על 
2המעגל  2 2(x 8) (y 4) R    .)ראה ציור( 

 א. מצא את משוואת המעגל. 
 .ABהיא אמצע הקטע  O(0;0)ב. הנקודה  
 .B( מצא את השיעורים של הנקודה 1)     
  B( הראה בעזרת הצבה כי הנקודה 2)     

 נמצאת על המעגל.                   
 

 .Aהעבירו משיק למעגל בנקודה  
 ג. מצא את משוואת המשיק. 
  C. המקביל חותך בנקודה y-לציר ה העבירו מקביל Bד. דרך הנקודה  

 .Cאת המשיק  שמצאת בסעיף ג )ראה ציור(. מצא את שיעורי הנקודה              
 

      

 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי
 

xנתונה הפונקציה   .4 6
f (x) 1

6 x
  . 

 א. רשום את תחום ההגדרה של הפונקציה. 
 ב. מצא את השיעורים של נקודות הקיצון של הפונקציה, וקבע את סוגן. 
 ג. רשום את תחומי העלייה ואת תחומי הירידה של הפונקציה. 
fשלפניך, איזה גרף הוא של הפונקציה  I ,II ,III ,IVד. מבין הגרפים   (x)? 

 נמק.             
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

yה. האם הישר  2  חותך את גרף הפונקציהf (x).נמק ? 

x

y
I

x

y
III

x

y
IV

y

x

II

A

B

C

M

O

x

y
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2fשל הפונקציה  בציור שלפניך מוצג הגרף  .5 (x) x 2x 3   . 
 C  היא נקודת החיתוך של הגרף 

 .x-עם החלק השלילי של ציר ה
 B היא נקודת החיתוך של הגרף עם ציר ה-y. 
fנמצאת על גרף הפונקציה  A(1;4)הנקודה   (x). 
  Bא. מצא את השיעורים של הנקודה  

 .Cושל הנקודה               
 

fהעבירו ישר המשיק לגרף הפונקציה   (x)  
 .Bבנקודה 

 ( מצא את משוואת המשיק.1ב. ) 
 .AC-( הראה כי המשיק מקביל ל2)     
 : x-ג. העבירו שני אנכים לציר ה 

 .Cואנך דרך הנקודה  Aאנך דרך הנקודה              
fמצא את השטח המוגבל על ידי גרף הפונקציה       (x) , 
  Bעל ידי שני האנכים ועל ידי המשיק בנקודה      
 )השטח המקווקו בציור(.     
  

  
 

  נתון: ABCDבמלבן   .6
ABס"מ 10  DC  
ADס"מ 6  BC   
 על צלעות המלבן הקצו קטעים  

AE  שווים: AH CF CG x    
 ונוצרו ארבעה משולשים  

 ששטחם מקווקו בציור.
 וקו בציור.את כל השטח המקו xא. הבע באמצעות  
 , כדי שהשטח המקווקו יהיה מינימלי?xב. מה צריך להיות  
 כאשר השטח המקווקו הוא מינימלי. EFGHג. חשב את שטח המרובע  

 

 

 

 

 

 

 

A

B

C x

y

A BEx

H

x

x
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 , מועד א:2016, ותשע" קיץ – 24מבחן בגרות מספר תשובות ל
  .21.62%ב.    כסאות. 60שולחנות,  15א.  .1

;A(1;3) ,B(0א.  .2 4) ,C(0; 2).  

AC(1ב. )     ABd d 2  לכן ,ABC  יים.    שווה שוקהוא 

        (2 )ABm 1  ,ACm 1   AB ACm m 1  ,  לכןABC ישר זווית. הוא 

yג.      3 .ד  .F( 1;3).   

2 א.  .3 2(x 8) (y 4) 125   ( .1.  ב )B( 3; 6)  . 

2( הצבה במשוואת המעגל: 2)           2( 3 8) (6 4) 125      

                                                    125 125  

 נמצאת על המעגל. Bאמת ולכן נקודה  פסוק      

1ג.      
2

y x 4.5   .ד  .C( 3; 3) . 

xא.  .4 0 .ב  .( 6; 1)   ,מינימום. (3;6)מקסימום 

xג. תחומי עלייה:      6 או  x 6  :0; תחומי ירידה x 6  6 או x 0  . 

y הישר ה.  .IVד. גרף      2  אינו חותך את גרף הפונקציהf (x) . 

)B(0;3) ,Cא.  .5 1; 0).  

y( 1ב. )     2x 3 . (2 )ACm m 2 ולכן הישרים מקבילים.  משיק 

2ג.      
3

       יח"ר. 

2Sא.  .6 2x 16x 60  .מקווקו 

xס"מ 4 השטח המקווקו הוא מינימלי כאשרב.        . .סמ"ר. 32ג   
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 25מבחן בגרות מספר 

 , מועד ב2016קיץ תשע"ו, 
 
 

  .1-6מהשאלות  ארבעענה על 
 

  אלגברה
 

 עפרונות ועטים סך הכול. 20דני רצה לקנות   .1
 חיר עיפרון.ממ 20%-שקלים, ומחיר כל עט גבוה ב 10פרון הוא ימחיר כל ע 
 שקלים. 214המחיר הכולל של העפרונות והעטים הוא  
 א. כמה עטים וכמה עפרונות רצה דני לקנות? 
 שקלים. 200ב. כאשר דני עמד לשלם, התברר כי יש לו רק  
 על העפרונות. 9%המוכרת הציעה לדני הנחה של      
 השקלים שברשותו, 200האם לאחר הנחה זו יספיקו לדני      
 והוא יוכל לקנות את כל העפרונות והעטים שרצה לקנות?     
   

 
 הן קדקודים  B(2;3)-ו A(6;5)הנקודות   .2

ABC (ABשוקיים -של משולש שווה AC). 
 AE  הוא הגובה לבסיסBC .)ראה ציור( 
yהיא  AEמשוואת   x 1 . 
 .BCא. מצא את משוואת הצלע  
 ( מצא את השיעורים 1ב. ) 

 .Eשל הנקודה                   
 ( מצא את השיעורים  2)     

 .Cשל הקדקוד                   
 

 .D(10;7)ג. נתונה הנקודה  
 .BC-נך למאו DC( הראה כי 1)     
 .AECD( חשב את שטח הטרפז 2)     
  

 
 
 

A

B

C

D

E

x

y

O
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 .O(6;7)נתון מעגל שמרכזו   .3
  נמצאת על המעגל )ראה ציור(. A(9;11)הנקודה  
 ( חשב את האורך של רדיוס המעגל.1א. ) 
 ם את משוואת המעגל.( רשו2)     
xב. הישר   9  ,חותך את המעגל בנקודה נוספת 

             B .)מצא את שיעורי הנקודה  )ראה ציורB. 
 העבירו קוטר במעגל. Bג. דרך הנקודה  
 משוואתו. מצא את    
 .AOBד. חשב את שטח המשולש  

 
 

 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי
 

fבסרטוט שלפניך מתואר גרף הפונקציה   .4 (x) 2 x 3 . 
 א. מהו תחום ההגדרה של הפונקציה? 
 ב. מצא את נקודת החיתוך של גרף  

 .y-הפונקציה עם ציר ה             
 ג. גזור את הפונקציה והראה כי לפונקציה  

 אין נקודות קיצון פנימיות.             
 ד. העבירו משיק לגרף הפונקציה  

 .1שלה הוא  x-בנקודה ששיעור ה             
 מצא את משוואת המשיק.     
y. האם הישר ה  2 .חותך את גרף הפונקציה? נמק 

 

  

2yהפרבולה   .5 x 2x 6   חותכת את ציר ה-y  
 )ראה ציור(. Aבנקודה  
 .Aא. מצא את השיעורים של הנקודה  
 .1העבירו ישר ששיפועו  Aב. דרך הנקודה  
 ( מצא את משוואת הישר.1)     
  x-( הישר חותך את ציר ה2)     

 . Bבנקודה                   
 מצא את השיעורים                   
  .Bשל הנקודה                   

 .Cג. המינימום של הפרבולה הוא בנקודה  
 .Cמצא את השיעורים של הנקודה      
 .x-העבירו אנך לציר ה Cד. דרך הנקודה  
  x-חשב את השטח המוגבל על ידי הפרבולה, על ידי האנך, על ידי ציר ה     
 )השטח המקווקו בציור(. ABועל ידי הישר      

A

B

O

x

y

x

y

x

y

A

B

C
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 נתונה צורה המורכבת משני ריבועים   .6
 ה על זה )הריבועים יכולים המונחים ז

 להיות שונים בגודלם או שווים בגודלם(.
  ס"מ )ראה ציור(. 5גובה הצורה הוא  
 את אורך הצלע של הריבוע  x-א. סמן ב 

 את אורך  xהתחתון, והבע באמצעות              
 הצלע של הריבוע העליון.             

 , xב. מצא מה צריך להיות  
 כדי ששטח הצורה יהיה מינימלי.             

 ג. חשב את השטח המינימלי של הצורה.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 , מועד ב:2016, ותשע" קיץ – 25מבחן בגרות מספר תשובות ל

 לא.ב. עטים.    7עפרונות,  13א.  .1

yא.  .2 x 5  ( .1.  ב )E(3; 2)(  .2 )C(4;1). 

DCM( 1ג. ) 1 ,BCM 1  ,DC BCM M 1   ישרים מאונכים.  ולכן ה 

AECDSיח"ר 9( 2)     .       

Rיח' 5( 1א. ) .3 (  .2 )2 2(x 6) (y 7) 25    .ב .B(9;3) .1.  גy 1 x 15
3

  .   

 יח"ר. 12ד.     

xא.  .4 0 .ד. (3;0).  ב  .y x 4 .ה. לא   . 

y( 1.  ב. )A(0;6)א.  .5 x 6   (  .2 )B(6; )C.  ג. (0 1;5) .123.  ד
3

 יח"ר. 

5א.   .6 x .ס"מ 2.5. בx  .סמ"ר. 12.5.  ג      

 ס"מ 5
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 26מבחן בגרות מספר 

 2017, זחורף תשע"
 

  .1-6מהשאלות  ארבעענה על 
 

  אלגברה
 

 חברה א' וחברה ב' הן חברות להשכרת מכוניות.  .1
 שקלים לכל קילומטר נסיעה  xבחברה א' משלמים  
  שקלים. yקבוע של  סכום ונוסף על כך 
 דן שכר מכונית בחברה א'.  
 שקלים בסך הכול. 120ק"מ ושילם  100הוא נסע  

 
 פחות מן הסכום  10%בחברה ב' משלמים לכל קילומטר נסיעה  
שקלים מן  4-בחברה א' ונוסף על כך סכום קבוע הגבוה ב שמשלמים 
 שמשלמים בחברה א'. הסכום הקבוע 
 אלון שכר מכונית מחברה ב'.  
 בסך הכול. שקלים 116ק"מ ושילם  100הוא נסע  

 
 .y-ו xא. מצא את  
 סכום הקבוע ההתשלום לכל ק"מ נסיעה בחברה ב', ומהו ב. מהו  

 בחברה ב'? שמשלמים             
 ק"מ. 80ג. שלומית מבקשת לשכור מכונית ולנסוע  
 משתי החברות כדאי לה לשכור את המכונית? נמק את תשובתך. ובאיז     
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 .ABCDבציור שלפניך מרובע   .2
 .BC-מאונך ל ABנתון:  
 .x-נמצא על ציר ה Cהקדקוד  
 .(1;2)הם  Aשיעורי הקדקוד  
 .(3;8)הם  Bורי הקדקוד שיע 
 .AB( מצא את שיפוע הישר 1א. ) 
 .BC( מצא את משוואת הישר 2)       
 .Cב. מצא את שיעורי הקדקוד  

 
 .ADהיא אמצע הקטע  E(4;0)הנקודה  
 .Dג. מצא את שיעורי הנקודה  
 הוא שווה שוקיים? נמק.  BCDד. האם המשולש  

 
 
 

 .Mשמרכזו בנקודה נתון מעגל   .3
2המעגל היא: משוואת   2 2(x 5) (y 12) R   . 
 ,B(10;0)בנקודה  x-המעגל חותך את ציר ה 
 )ראה ציור(. Oובראשית הצירים,  
 א. מצא את רדיוס המעגל. 
 ב. דרך מרכז המעגל העבירו קוטר  

 , וחותך את המעגלx-יל לציר ההמקב              
 , כמתואר בציור.D-ו Cבנקודות               
 .D-ו Cמצא את שיעורי הנקודות       
 .Bשיק למעגל בנקודה ג. מצא את משוואת המ 
 .Eבנקודה  y-חותך את ציר ה Bד. המשיק למעגל בנקודה  
 .OEBמצא את שטח המשולש      
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 שבון דיפרנציאלי ואינטגרליח
 
 

fנתונה הפונקציה   .4 (x) x x   
 .)ראה ציור( 
 א. מהו תחום ההגדרה  

 של הפונקציה?              
 ב. מצא את השיעורים של נקודת  

 המקסימום של הפונקציה.             
  
xשבה  Aהעבירו ישר המשיק לגרף הפונקציה בנקודה   1, 
 והעבירו ישר נוסף המשיק לגרף הפונקציה בנקודת המקסימום 
 של הפונקציה )ראה ציור(. 
 .A( מצא את משוואת המשיק בנקודה 1ג. ) 
 ( מצא את משוואת המשיק בנקודת המקסימום של הפונקציה.2)     
 .Pני המשיקים שאת משוואותיהם מצאת בסעיף ג נפגשים בנקודה ד. ש 
 .Pמצא את שיעורי הנקודה      

 
 
 

2fנתונה הפונקציה   .5 (x) x 4x 4  . 
 היא נקודת המינימום  Aהנקודה  
yשל הפונקציה. הישר   x  חותך 
 ,C-ו Bאת גרף הפונקציה בנקודות  
 כמתואר בציור. 
 היא ראשית הצירים. Oהנקודה  
 .Aא. מצא את שיעורי הנקודה  
 .C-ו Bב. מצא את שיעורי הנקודות  
 ג. מצא את השטח המקווקו בציור: 
 ,OBהשטח המוגבל על ידי הקטע      
fעל ידי גרף הפונקציה       (x) ועל ידי ציר ה-x. 

 
  

  
 
 
 
 
 
 
 

P
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x

y

x

y
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 מטרים ואורכו  12ן מלבן שרוחבו נתו  .6

 מטרים )המלבן המקווקו בציור(. 60 
 מטרים, 2xהוסיפו לרוחבו של המלבן  
 מטרים,  xוהפחיתו מאורכו  
  ונוצר מלבן חדש. 
 את שטח המלבן  xא. הבע באמצעות  

 )המלבן המודגש בציור(. החדש              
 יתקבל מלבן חדש xב. עבור איזה ערך של  
 ששטחו מקסימלי?     

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 :2017, זתשע"חורף  – 26למבחן בגרות מספר תשובות 
  

xשקלים 0.8 א. .1  ,40 שקליםy  . 

 שקלים. 44שקלים. הסכום הקבוע הוא  0.72ב. התשלום לכל ק"מ     

101.6ג. בחברה ב, כי      104. 

1( 1א. ) .2
3

(  .2 )y 3x 27  .     .בC(9;0) .ג   .D(6; 1)    . 

BCיח' 3.16שוקיים כי -ד. המשולש הוא שווה     DC 10  . 

)Cיח'.  ב.  13א.  .3 8;12) ,D(18;12) .5.  ג 1y x 4
12 6

  .520.  ד
6

 יח"ר.  

x א. .4 0 .ב  . 1 1;
4 4

1( 1.  ג. ) 1y x
2 2

  (  .2 )1y
4

.ד . P(0.5;0.25)  או 1 1P ;
2 4

. 

;B(1;1) ,C(4. ב. A(2;0)א.  .5 5. ג. (4
6

 יח"ר. 

12)א.  .6 2x)(60 x)      22אוx 108x 720   .מטר 27.  בx . 

x

2x12 מ' 

 'מ 60
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 27מבחן בגרות מספר 

 , מועד א2017, זתשע" קיץ
 

  .1-6מהשאלות  ארבעענה על 
 

  אלגברה
 

 בחנות אופניים נמכרים שני סוגי אופניים: אופניים רגילים ואופני שטח.  .1
 שקלים ממחירם של האופניים  300-מחירם של אופני השטח גבוה ב 
 ,12%-ינויים במחירים, התייקרו אופני השטח בהרגילים. בעקבות ש 
 .18%-ואילו האופניים הרגילים הוזלו ב 
 הסכום שנוסף למחירם של אופני השטח )בשקלים( שווה לסכום שהופחת 
 מן המחיר של האופניים הרגילים )בשקלים(. 
 גילים לפני ההוזלה.א. מצא את מחיר האופניים הר 
 ב. לאחר השינויים במחירים, בכמה שקלים אופני השטח יקרים יותר 
 מן האופניים הרגילים?     

 
 

 ,x-מונחת על ציר ה BC, הצלע ABCבמשולש   .2
BCכמתואר בציור. נתון:   10, 
;12)נמצא בנקודה  Aהקדקוד   6), 
3היא  ABמשוואת הצלע  

4
y x 3  . 

 .B( מצא את שיעורי הקדקוד 1א. ) 
 .Cהקדקוד  ( מצא את שיעורי2)      

 
 BD  הוא תיכון במשולשABC. 
 .BDב. מצא את משוואת  
 .AC-מאונך ל BD-ג. הראה ש 
 .ABCש ד. מצא את שטח המשול 
 ? נמק.BCDמשטח המשולש  ABCה. פי כמה גדול שטח המשולש  
  

 
   

 

A

B

D

x

y

C
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 .M(4;5)שמרכזו בנקודה נתון מעגל   .3
 D ה היא נקודה משותפת למעגל ולציר-x  
 )ראה ציור(. x-מאונך לציר ה MD-כך ש 
 , רדיוס המעגל.MD( מצא את אורך 1א. ) 
 ( רשום את משוואת המעגל.2)     

 
 הן נקודות החיתוך  B-ו Aהנקודות  
 , כמתואר בציור.y-עם ציר ה של המעגל 
 .B-ו Aב. מצא את שיעורי הנקודות  

 
 BC .הוא קוטר במעגל 
 .Cודה ג. מצא את שיעורי הנק 
 .CMD. מצא את היקף המשולש ד 

                 

 
 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי

 

16נתונה הפונקציה   .4
f (x) x 4

x
  . 

fאת תחום ההגדרה של הפונקציה  רשוםא.   (x). 
fשיעורי נקודות הקיצון של הפונקציה ב. מצא את   (x) .וקבע את סוגן 
fג. רשום את תחומי העלייה והירידה של הפונקציה   (x). 
fד. סרטט סקיצה של גרף הפונקציה   (x). 
fה. האם לגרף הפונקציה   (x) יש נקודות חיתוך עם ציר ה-x? 

 נמק. –מצא אותן, אם לא  –אם כן              
     

 
2fבציור שלפניך מתואר גרף הפונקציה   .5 (x) x 3 . 

xשבה  Aבנקודה   1 ק , העבירו משי 
 לגרף הפונקציה. 
 ( מצא את שיפוע המשיק.1א. ) 
  ( מצא את משוואת המשיק.2)     
 , Bב. מצא את שיעורי הנקודה  

 נקודת החיתוך             
 .x-של המשיק עם ציר ה     

 
 

fנמצאת על גרף הפונקציה  Cהנקודה   (x) .ברביע הראשון 
 .12הוא  Cשל הנקודה  y-שיעור ה 
 .Cשל הנקודה  x-ג. מצא את שיעור ה 

A
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 .x-הורידו אנך לציר ה Cד. מהנקודה  
 חשב את השטח האפור בציור:     
fהשטח המוגבל על ידי גרף הפונקציה       (x)המשיק, ציר ה ,-x .והאנך 

 
 
 

 .ABCDלפניך המלבן   .6
 , xהוא  ABאורך הצלע  
2הוא  BCואורך הצלע   x. 
 שעבורו ההפרש  xא. מצא את  
AB (BC-ל BCבין        AB)  

 הוא מקסימלי.              
 שמצאת בסעיף א, x-ב. עבור ערך ה 
 .ACחשב את אורך האלכסון      

 

 

 

 :מועד א, 2017קיץ תשע"ז,  – 27למבחן בגרות מספר תשובות 
  

 שקלים. 516ב.    שקלים.  600 א. .1

;B(4( 1א. ) .2 0)(  .2 )C(14; 1.   ב. (0 4y x
3 3

  .  

BDג.     
1m
3

  ,ACm 3   BD ACm m 1  .   .2יח"ר.   ה. פי  30ד. 

2( 2)  יח'. 5( 1א. ) .3 2(x 4) (y 5) 25   .   .בA(0;8), B(0;2).   .ג C(8;8).  

 יח'.  18.944ד.     

x א.  .4 0   .      .ד 

)מינימום,  (4;4)ב.      4; 12)     .מקסימום 

xג. עלייה:      4  ,x 4 ; 

4ירידה:          x 0   ,0 x 4 .     

 ה.  לא.    

m( 1א. ) .5 2 (  .2 )y 2x 2   .  .בB(1;0).    .גCx 3.    .117ד
3

    יח"ר. 

xא.   .6 1   . .בAC 5. 

x

y

A C

A D

x

2 x
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 28מבחן בגרות מספר 

 ב, מועד 2017, זתשע" קיץ
 

  .1-6מהשאלות  ארבעענה על 
 

  אלגברה
 

 בעל מכולת הזמין קופסאות גלידה בחודש יולי ובחודש אוגוסט.  .1
 שקלים. 24ר כל קופסת גלידה וביולי הוא שילם בעב 
 שקלים בעבור 27באוגוסט עלה המחיר, ובעל המכולת שילם  
 קופסאות גלידה בחודש יולי xכל קופסת גלידה. בעל המכולת הזמין  
 שקלים. 6,162קופסאות גלידה בחודש אוגוסט. הוא שילם סך הכול  2x-ו 
 מין בעל המכולת בחודש יולי?א. כמה קופסאות הז 
 ב. בכמה אחוזים עלה המחיר של קופסת גלידה באוגוסט לעומת מחירה 
 ביולי?     
 ( כמה בסך הכול שילם בעל המכולת בעבור כל קופסאות הגלידה1ג. ) 
 שהזמין באוגוסט?          
 ( פי כמה התשלום הכולל ששילם בעל המכולת בעבור קופסאות2)    

 הגלידה שהזמין באוגוסט גדול מן התשלום הכולל ששילם                  
 על קופסאות הגלידה שהזמין ביולי?                 

 
 

2.  ABC  הוא משולש ישר זווית( ABC 90 ). 
 .x-מקבילה לציר ה ACהצלע  
1היא:  ABמשוואת הצלע  

2
y x 4 . 

 Bבנקודה  x-חותך את ציר ה ABהישר  
  )ראה סרטוט(. Dבנקודה  y-ואת ציר ה 
 .B-ו Dא. מצא את שיעורי הנקודות  
  
 .ABהיא אמצע הצלע  Dהנקודה  
 .Aב. מצא את שיעורי הנקודה  
 )הישר המקווקו בציור(. BCעובר ישר המקביל לצלע  D. בנקודה ג 
 מצא את משוואת הישר.    

 
 

A
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x

y
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 הישר שאת משוואתו מצאת בסעיף ג )הישר המקווקו בסרטוט( 
 .Fבנקודה  ACחותך את הצלע  
 .F( מצא את שיעורי הנקודה 1ד. ) 
  .ADF( חשב את שטח המשולש 2)     
  

  
 

 Mשמרכזו בנקודה נתון מעגל   .3
2ומשוואתו היא   2(x 3) y 25  . 
 ,B-ו Aבנקודות  x-המעגל חותך את ציר ה 
 כמתואר בסרטוט. 
 .B-ו Aא. מצא את שיעורי הנקודות  
  
 ישי,נמצאת על המעגל ברביע השל Cהנקודה  
 .1שלה הוא  x-ושיעור ה 
 .Cשל הנקודה  y-ב. מצא את שיעורי ה 

 
 .Cהעבירו ישר המשיק למעגל בנקודה  
 ג. מצא את משוואת המשיק. 
 .y-העבירו ישר המקביל לציר ה Bקודה בנ 
 )ראה סרטוט(. Dהישר והמשיק נחתכים בנקודה  
 .BMCDד. חשב את היקף המרובע  
  

  

                 

 
 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי

 

fנתונה הפונקציה   .4 (x) 3x 6 x 7  . 

f מצא את תחום ההגדרה של הפונקציהא.   (x). 
fשל הפונקציה הפנימית ב. מצא את שיעורי נקודת הקיצון   (x),  

 .הוקבע את סוג             
fהפונקציה  את תחומי העלייה והירידה של מצאג.   (x). 
fד. מצא את שיעורי נקודת החיתוך של גרף הפונקציה   (x) עם ציר ה-y. 
f. סרטט סקיצה של גרף הפונקציה ה  (x). 
fהאם גרף הפונקציה ה.   (x) חותך את ציר ה-x.נמק ? 
     

 

 

A

D

x

y

M B

C
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2fנתונה הפונקציה   .5 (x) x 2x 5  . 
fלגרף הפונקציה   (x)  העבירו משיק 
xשבה  Aבנקודה   3. 
 המשיק. ( מצא את שיפוע1א. ) 
 ( מצא את משוואת המשיק.2)     
  
 היא נקודת החיתוך  Bהנקודה  
 .x-של המשיק עם ציר ה 
 .Bב. מצא את שיעורי הנקודה  
 ג. חשב את השטח האפור בסרטוט: 
fנקציה השטח המוגבל על ידי גרף הפו     (x), 
 .y-ועל ידי ציר ה x-על ידי המשיק, על ידי ציר ה    

 
  

 
6.  ABCD  הוא מלבן שסכום שתי צלעות 

 ס"מ. 6סמוכות שלו הוא  
 של המלבן  AD-ו ABצלעות על ה 
 ,AGHB-ו ADEFבנו את הריבועים  
 כמתואר בסרטוט. 
BCנסמן:   x. 
 ו סכום שעבור BCא. מצא את אורך הצלע  
 שטחי הריבועים הוא מינימלי       

 )השטחים האפורים בסרטוט(.              
 שמצאת בסעיף א,  BCב. עבור אורך הצלע  
 .BDחשב את אורך האלכסון      
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 :במועד , 2017קיץ תשע"ז,  – 28למבחן בגרות מספר תשובות 

   .2.25( פי 2שקלים.  ) 4266( 1.  ג. )12.5%קופסאות. ב.  79א.  .1

;B(8;0) ,D(0א.  .2 4) .ב .A( 8; 8) .   .גy 2x 4   . 

;F(2( 1ד. )     8)(  .2 )20 .יח"ר 

)Aא.  .3 2;0) ,B(8; Cy.  ב. (0 3  .1.  ג 1
3 3

y 1 x 4   .יח'. 40.  ד 

xא.  .4 0   .     .ה 

 מינימום. (4;1)ב.  

0ג.  ירידה:   x 1  ; 

1עלייה:        x.            

  .(7;0)ד.  

 לא. ו.         

y( 2.  )4( 1א. ) .5 4x 4  .ב  .B(1;0) .יח"ר. 7.  ג 

   "מ. ס 4.24ס"מ או  18ס"מ.  ב.  3א.  .6

 

x

y
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 29מבחן בגרות מספר 

 2018, חחורף תשע"
 

  .1-6מהשאלות  ארבעענה על 
 

  אלגברה
 

 יותר ממחירו של כיסא. 2מחירו של שולחן הוא פי  .1
, ומחירו של הכיסא הוזל 15%-במבצע מכירות הוזל מחיר השולחן ב

 .25%-ב
 1,343כיסאות במחירי המבצע ושילם  3-אלי קנה שולחן אחד ו

 שקלים סך הכול.
 א. חשב מה היה המחיר של כיסא לפני המבצע, ומה היה המחיר של 

 שולחן לפני המבצע.    
 

כיסאות  3-בתקציב של אלי היה אפשר לקנות בדיוק שולחן אחד ו
 מחיר שלפני המבצע.ב

 ב. האם סכום הכסף שחסך אלי בזכות המבצע יספיק לקניית עוד 
   כיסא? נמק.    

 
 

2.  ABCD  הוא ריבוע. הקודקודA  נמצא 
 )ראה ציור(. y-על ציר ה         
 ,24הוא  Cשל הקודקוד  x-נתון: שיעור ה 
3yהיא  ACמשוואת האלכסון            x 4

4
 . 

 ?A( מה הם שיעורי הקודקוד 1א. ) 
 .Cשל הקדקוד  y-( מצא את שיעור ה2)

 
M  היא נקודת מפגש האלכסונים 

 .ABCDבריבוע 
 ?BD( מהו שיפוע האלכסון 1ב. )
 .BD( מצא את משוואת האלכסון 2)
 

 .Eבנקודה  y-חותך את ציר ה BDהישר 
 .AMEג. מצא את היקף המשולש 

x

y

B

M

C

D
A
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2נתון מעגל שמשוואתו היא:  .3 2(x 4) (y 2) 40   . 
 היא נקודת החיתוך של המעגל Aהנקודה 

 ראה ציור(.( x-עם החלק החיובי של ציר ה 
 .Aא. מצא את שיעורי הנקודה  

 
)Bנתונה הנקודה  6,4). 

 נמצאת  Bי הנקודה ב. הראה כ 
 על המעגל.              

 
 נמצאת על המעגל כך  Cהנקודה 

 הוא קוטר במעגל. AC-ש
 .C. מצא את שיעורי הנקודה ג
 

 העבירו ישר המקביל  Cדרך הנקודה 
 .ABלישר 

 ד. מצא את משוואת הישר שהעבירו )הישר המקווקו בציור(.
 

 .Dבנקודה  x-הישר שאת משוואתו מצאת בסעיף ד חותך את ציר ה
 .ADCה. חשב את שטח המשולש  

 
 
 

 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי
 
 

16fנתונה הפונקציה   .4 (x) 4x x . 

fא. מהו תחום ההגדרה של הפונקציה   (x)? 

 ב. מצא את שיעורי נקודות הקיצון של  

f הפונקציה              (x) ן.וקבע את סוג 
 

xבנקודה שבה   4  העבירו משיק לגרף 
fהפונקציה           (x). 
 ( מצא את שיפוע המשיק.1ג.  ) 

 ( מצא את משוואת המשיק.2)
f( מצא את משוואת המשיק לגרף הפונקציה 1ד.  )  (x)  

 ימום שלה.בנקודת המקס          
 ( מצא את שעורי נקודת החיתוך של שני המשיקים.2)      

 

x

y

B

A


D

C

x

f (x)
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3לפניך ציור של גרף הפונקציה   .5 2f (x) x 3x 16   . 

 היא נקודת החיתוך של גרף  Aהנקודה  
fהפונקציה           (x) עם ציר ה-y. 
 .Aא. מצא את שיעורי הנקודה  

 
 העבירו ישר המקביל  Aדרך הנקודה 

 .x-לציר ה
 ב. מצא את משוואת הישר.

 
fהישר חותך את גרף הפונקציה  (x)  

 .Bבנקודה נוספת, 
 שווה לשיעור  Bשל הנקודה  y-)שיעור ה

 (.Aשל הנקודה  y-ה
 .Bג. מצא את שיעורי הנקודה 

 
fקודת החיתוך של גרף הפונקציה נ (x)  

 .C(0,4)היא  x-עם ציר ה
 העבירו ישר המאונך לציר  Cדרך הנקודה 

 )הישר המקווקו בציור(. x-ה
 המקווקו בציור: ד. חשב את השטח

fהשטח המוגבל על ידי הפונקציה  (x) על ידי הישר ,AB       ועל ידי 
 .x-הישר המאונך לציר ה    

 
  

 
 נמצאת ברביע הראשון על גרף  Aהנקודה  .6

fציה הפונק (x) 10 x  ,(0 x). 
 מורידים אנכים לצירים,  Aמן הנקודה  

 , C-ו Bהחותכים אותם בנקודות 
 כמתואר בציור.

 O ת הצירים.היא ראשי 
 שבעבורה  Aא. מה הם שיעורי הנקודה  

 הוא מינימלי? ABOCהיקף המלבן      
  ?ABOCב. מהו ההיקף המינימלי של המלבן 

 

  

 

 

 

x

f (x)

B

A


C





x

f (x)

B

A(x,10 x)C 

O
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 :2018, חחורף תשע" – 29למבחן בגרות מספר תשובות 
  

 שקלים. 680מחיר שולחן לפני המבצע: ,  שקלים 340יסא לפני המבצע: מחיר כ א. .1

 שקלים(. 255 לאחר הנחה הוא מחיר כיסאשקלים,  357 נותרו לוכן )ב.     

A(0,4)(  .2 )y (1א. ) .2 22.    4(  1. )ב 1
3 3

m 1     .(2  )1
3

y 1 x 29  . 

יח'  60ג.     
AMEP .  

)Cג.   . הוכחה..  בA(2,0)א.  .3 10, 4) .1 .  ד
2

y x 9   .יח"ר  40.  ה
ADCS . 

x א. .4 0 .   .בmax( 2, 16)  ,min(2,16).   ( .1ג )m 3(  .2 )y 3x 8  . 

y( 1) ד.     16 (  .2 )( 8, 16) . 

yב.    .A(0,16)א.  .5 16   . .גB(3,16) .יח"ר  13.5.   דS . 

Pיח'  19.5ב.   .A(0.25,9.5)א.  .6  .מינימלי 
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 30מבחן בגרות מספר 

 , מועד א2018, חתשע" קיץ
 

  .1-6מהשאלות  ארבעענה על 
 

  אלגברה
 

 בחנות תכשיטים מוכרים טבעות ושעונים. .1
 ממחירו של כל שעון  60%-המחיר של כל טבעת הוא קבוע, וגבוה ב

 )שגם הוא קבוע(.
 שקלים. 4,032טבעות הוא  4המחיר של 

 א. מהו המחיר של שעון אחד?
 פריטים )טבעות ושעונים( בעסקה שסכומה  22ב. בחנות נמכרו 

   17,  שקלים. 262
 כמה טבעות נמכרו בעסקה זו, וכמה שעונים נמכרו בה?        

   
 
 

2.  ABC  הוא משולש ישר זווית( BAC 90 ). 
 )ראה ציור(. x-מקבילה לציר ה BCהצלע 

  BAנתון: משוואת הישר 
1yהיא  x

3
 ,A(12, 4). 

 .ACא. מצא את משוואת הישר 
 

  Bשל הקודקוד  x-שיעור ה
 .3הוא 

  y-( מצא את שיעור ה1ב. )
 .Bהקודקוד  של                  

 .C( מצא את שיעורי הקודקוד 2)     
 

 .BAהיא אמצע הקטע  Eהנקודה 
 .EACג. חשב את שטח המשולש 

 
 

A

B C

E


y

x
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2מעגל בציור שלפניך מתואר ה .3 2 2(x 4) (y 7) R    , 
 .Mשמרכזו בנקודה 

 נמצאת על המעגל )ראה ציור(. A(6,3)הנקודה 
O .היא ראשית הצירים 

 ( חשב את רדיוס המעגל. 1א. )
 תשובתך.תוכל להשאיר סימן שורש ב                  

 ( כתוב את משוואת המעגל.2)           
 

  y-המעגל חותך את הציר ה
 , כמתואר בציור.D-ו Cבנקודות 

 .D-ו Cב. מצא את שיעורי הנקודות 
 

 העבירו משיק למעגל. Aדרך הנקודה 
 ( מצא את שיפוע המשיק.1ג. )

 ( מצא את משוואת המשיק.2)     
 ( האם המשיק עובר בראשית הצירים? נמק.3)     

 .AMCOד. חשב את היקף המרובע 
 העשרונית.בתשובתך השאר שתי ספרות אחרי הנקודה      
 
 
 
 

 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי
 
 

fנתונה הפונקציה   .4 (x) 3 x. 

fא. מהו תחום ההגדרה של הפונקציה   (x)? 

fהפונקציה  העבירו משיק לגרףב.   (x)  בנקודה שבהx 4. 

 ( מצא את שיפוע המשיק.1)     
 ( מצא את משוואת המשיק.2)

fפונקציה הראה של( 1.  )ג  (x) .אין נקודות קיצון פנימיות 
fתחומי העלייה והירידה של הפונקציה ( מצא את 2)       (x)  

 )אם יש כאלה(.          

 

 

 

 
 

A






D

C

O


M
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 גרף  תוארמלפניך בציור ש .5
3הפונקציה  2f (x) 2x 9x 12x 6   . 

 נקודת החיתוך של גרף  דרך
fהפונקציה  (x) עם ציר ה-y  העבירו 

 .x-ישר המקביל לציר ה
 משוואת הישר המקביל.א. מצא את 

 
A ו-B  הן נקודות הקיצון של 

fהפונקציה  (x).כמתואר בציור , 
 .B-ו Aב. מצא את שיעורי הנקודות 

 
 העבירו אנכים  B-ו Aדרך הנקודות 

 לישר המקביל )ראה ציור(.
  . חשב את השטח המקווקו בציור:ג

fהשטח המוגבל על ידי הפונקציה               (x) , 
 .x-האנכים שהעבירו ועל ידי הישר המקביל לציר העל ידי         
 
 
  

 
 

6. ABCD  25הוא מלבן ששטחו. 
 .x-ב ABנסמן את אורך הצלע 

 את אורך  xא. הבע באמצעות 
 .ADהצלע      

 
  ABהאריכו כל אחת מן הצלעות 

 , כך שהתקבל מלבן 2-ב DC-ו
 , כמתואר בציור.ALKD -חדש 

 את היקף  x( הבע באמצעות 1ב. )
 .ALKDהמלבן          

  ALKDשבעבורה היקף המלבן  ABמצא תא אורך הצלע  (2)
 הוא מינימלי.     

 
 

  

 

 

 

 

A B L

D C K
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 , מועד א:2018, חתשע" קיץ – 30למבחן בגרות מספר תשובות 
  

 שקלים. 630א. מחיר שעון אחד:  .1
 .13מספר השעונים שנמכרו:   ,9: ב. מספר הטבעות שנמכרו    
yא.  .2 3x 40   .    ( .1ב )By 1.   (2)C(13,1) .יח"ר  7.5.    גEACS . 

R( 1. )א .3 20(  .2 )2 2(x 4) (y 7) 20    .ב    .C(0,5) ,D(0,9). 

1m( 1ג. )    
2

(  .2 )y 0.5x(  .3.כן )     .דAMCOP 20.65. 

xא.  .4 0( .1.    ב )3m
4

(  .2 )3y x 3
4

 . 

xבתחום  x( עולה לכל 2( הוכחה.  )1ג. )      0. 
yא.  .5 6  .ב     .A(1, 1) ,B(2, 2) .יח"ר 4.5.     גS . 

25ADא.  .6 x( .1.    ב )502x 4 x (   .2  )5AB . 
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 31מבחן בגרות מספר 

 ב, מועד 2018, חתשע" קיץ
 

  .1-6מהשאלות  ארבעענה על 
 

  אלגברה
 

 בחנות ספרים הכריזו על מבצע: .1
הנחה על הספר הזול מבין  50%אם קונים שני ספרים, מקבלים 

 השניים.
  108יו א. אורית קנתה במבצע שני ספרים, שמחיריהם לפני המצבע ה

 שקלים. 72-שקלים ו             
 ( חשב כמה שקלים שילמה אורית עבור שני הספרים.1)         
 ( חשב באחוזים מה הייתה ההנחה הכוללת שקיבלה אורית על     2)         

 שני הספרים יחד.                  
 שקלים סך  165באותו המבצע שני ספרים ושילם עבורם  ב. זאב קנה

  39-הכול. לפני המבצע מחיר הספר היקר מביניהם היה גדול ב    
 שקלים ממחירו של הספר הזול מביניהם.    

 ים ( חשב מה היה המחיר לפני המבצע של כל אחד משני הספר1)         
 שקנה זאב.         

 ( חשב באחוזים מה הייתה ההנחה הכוללת שקיבל זאב על שני 2)         
 הספרים יחד. בתשובתך השאר שתי ספרות אחרי הנקודה.         
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2.  AEB  הוא משולש ישר זווית( AEB 90 ). 

 )ראה ציור(. y-נמצא על ציר ה Aהקודקוד 

1yהיא  AEמשוואת הצלע  x 5
2

  . 

 .Aא. מצא את שיעורי הקודקוד 
 

 דרך ראשית עובד  BEנתון: המשך הצלע 
 .Oהצירים, 

 .OBב. מצא את משוואת הישר 
 .Eג. מצא את שיעורי הנקודה 

 
 .8הוא  Bשל הקודקוד  y-נתון: ששיעור ה

 הוא משולש  OABד. הראה כי המשולש 
 שווה שוקיים.             

 
 , x-העבירו אנך לציר ה Bמן הנקודה 

 .Cבנקודה  x-החותך את ציר ה
 .ABCOה. חשב את היקף המרובע 

 
 
 

 
Mנתון מעגל שמרכזו בנקודה   .3  .Rורדיוסו  (3,5)

Aהעבירו משיק למעגל בנקודה  (1,8) , 

 כמתואר בציור.
 .R( חשב את רדיוס המעגל, 1א. )

 ( כתוב את משוואת המעגל.2)          
 .AM( מצא את השיפוע של הישר 1ב. )

 ( מצא את משוואת המשיק.2)         
 

 הוא קוטר במעגל. ABנתון: 
 .Bג. מצא את שיעורי הנקודה 

 
 העבירו ישר המקביל  Bדרך הנקודה 

 )הישר המקווקו בציור(. x-לציר ה
 .Cהישר חותך את המשיק בנקודה 

 .ABCד. חשב את שטח המשולש 

 
 

y 

A 

M 

C 
B 

x 

A

B

C

M

y

x

y 

B 

A 

E 
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x

A

B

C

E

O

y



 101 

 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי
 
 

2נתונה הפונקציה  .4 8f (x) 0.5x x . 

fא. מהו תחום ההגדרה של הפונקציה  (x)? 

fמצא את שיעורי נקודת הקיצון של הפונקציה ב.  (x).וקבע את סוגה , 

fג. האם הפונקציה  (x) ה שזה עולה או יורדת בנקודx 1 .נמק ? 

IV)ד. לפניך ארבעה גרפים  I) . 

fאיזה מהם הוא הגרף של הפונקציה      (x).נמק ? 
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 מתוארים הגרפים של הפונקציות לפניך בציור ש .5

2f (x) x 4x 6   ,g(x) 2x 14  . 
 .B(4,6)שני הגרפים נחתכים בנקודה 

 היא נקודת המינימום של  Aהנקודה 
fהפונקציה  (x). 

 .Aא. מצא את שיעורי הנקודה 
 

yהישר  2  משיק לגרף הפונקציהf (x)  
 )הישר המקווקו בציור(. Aבנקודה 

 הישר המשיק חותך את גרף 
 )ראה ציור(. Cבנקודה  g(x)הפונקציה 

 .Cב. מצא את שיעורי הנקודה 
 ג. מצא את השטח האפור בציור, המוגבל על ידי הגרפים 

fשל הפונקציות         (x) ו-g(x)  ועל ידי הישרy 2. 
 
 
  

 
 

 בציור שלפניך מתוארים שני גרפים שמשוואותיהם הן:  .6
I      .y x. 

II.  y x. 

 , IIנמצאת על גרף  Aהנקודה 
 Iנמצאת על גרף  Bוהנקודה 

 .y-מקביל לציר ה ABכך שהקטע 

 נמצאות בין נקודות  B-ו Aהנקודות 
 החיתוך של הגרפים, 

 כמתואר בציור.
 של  x-א. מצא את שיעור ה

 שבעבורו אורך  Aהנקודה                 
 הוא מקסימלי.ABהקטע            

 .ABב. חשב את האורך המקסימלי של הקטע 
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 :ב, מועד 2018, חתשע" קיץ – 31למבחן בגרות מספר תשובות 
  
 .20%( 2שקלים.  ) 144( 1א. ). 1 

 שקלים. 123שקלים.  הספר היקר:  84(  הספר הזול: 1ב.  )     

          (2 )20.29%. 

Aא.  .2 y.  ב. (0,5) 2x .ג  .E (2, ABיחידות 5.   ד. (4 AO . 

ABCOיחידות 22ה.       .היקף 

13( 1א. ) .3 3.606  יחידותR (   .2 )2 2(x 3) (y 5) 13   . 

AM( 1ב. )    
1
2

m 1 (   .2 )2 1y x 7
3 3

  .ג    .B(5, ABCSיח"ר  39ד.  .   (2 . 

xא. . 4 0 .מינימום.  ג. יורדת.  ד. גרף  (2,6).  בI. 

Aא.  .5 (2, ,C(6.  ב. (2 2.  ג. (2
3

Sיח"ר 6 . 

Aא.  .6
1
4

x  ב. אורכו המקסימלי של    .AB :1
4

 יחידות. 
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 32מבחן בגרות מספר 

 2019, טתשע" חורף
 

  .1-6מהשאלות  ארבעענה על 
 

  אלגברה
 

 בתחילת השנה קנה סוחר חולצות ושילם בעבור כל אחת מהן את אותו   .1
 שקלים סך הכול.  2,040הסכום. הוא שילם בעבור כל החולצות 

 לחולצה.  10%בהפסד של הסוחר ר אותן כולכן מ חולצות נפגמו 5
לחולצה. המוכר מכר את כל החולצות  20%שאר החולצות נמכרו ברווח של 

 שקלים סך הכול. 2,412 -ב 
 מצא את הסכום ששילם הסוחר בעבור כל חולצה. א.

 חולצות שקנה בשנה שעברה, ומכר אותן  15ן עודהסוחר מצא במחס
 לחולצה. (הסכום ששילם בעבור חולצה בשנה שעברה  10%ברווח של 

 זהה לסכום ששילם בעבור חולצה בתחילת השנה.)
 כמה שילם הסוחר בעבור כל החולצות שמכר? )1(  ב.

 ה היה אחוז הרווח הכולל של הסוחר ממכירת כל החולצות?מ )2(            ב. 
 

 
,9)בציור שלפניך נתון:  ABCבמשולש              .2 24) A (1,0) -וB . 

 .ABמצא את משוואת הישר  א.
yשמשוואתו היא  OEהישר  2x= חותך את הצלעות 

AB ו-AC  בנקודותD ו-E  בהתאמה )O -  ראשית   
 הצירים).

 .Dמצא את שיעורי הנקודה ב. 

היא  Eוהנקודה  x-מונח על ציר ה Cנתון: הקודקוד 
 .ACאמצע הקטע 

 . Eשל הנקודה  y-מצא את שיעור ה) 1ג.  (
 . Eשל הנקודה  x-מצא את שיעור ה) 2(      ג.  

 . y-המקביל לציר  DCהסבר מדוע הישר   )1ד.  (
 . BCDחשב את היקף המשולש )  2(     
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2ומשוואתו היא  Mנתון מעגל שמרכזו    .3 2(x 4) (y 3) 10− + − = . 
, כמתואר  x-הן נקודות החיתוך של המעגל עם ציר ה   B–ו  Aהנקודות 

 בציור שלפניך.
 .B-ו Aמצא את שיעורי הנקודות א. 

 וטר במעגל.הוא ק AD -נמצאת על המעגל כך ש  Dהנקודה 
 . Dמצא את שיעורי הנקודה ב. 
 . Dמצא את משוואת המשיק למעגל בנקודה ג. 

. Cבנקודה  x -המשיק שאת משוואתו מצאת בסעיף ג חותך את ציר ה 
 .11שלה הוא  x -נמצאת על המשיק ונתון כי שיעור ה  Eהנקודה 

 .Eשל הנקודה  y -מצא את שיעור ה ) 1ד. (
 .BECחשב את שטח המשולש ) 2(     ד.
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 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי
 
 

fנתונה הפונקציה    .4 (x) 12 x 3x= − . 
fמצא את תחום ההגדרה של הפונקציה א.  (x) . 
fמצא את שיעורי נקודת החיתוך של גרף הפונקציה ב.  (x)  עם ציר ה- y. 
fמצא את שיעורי נקודת הקיצון הפנימית של הפונקציה ג.  (x)וקבע את , 
 סוגה    
fרשום את תחום העלייה ואת תחום הירידה של הפונקציה ד.  (x). 

 
 

2fנתונה הפונקציה             .5 (x) 2x 16x 14= − + −. 
fהן נקודות החיתוך של גרף הפונקציה  B -ו  Aהנקודות  (x)  עם ציר ה–x  ,

 כמתואר בציור שלפניך.
fהיא נקודת הקיצון של הפונקציה  Cהנקודה  (x). 

 .B -ו  Aמצא את שיעורי הנקודות א. 
 .Cמצא את שיעורי הנקודה ב. 

fיה העבירו משיק לפונקצ (x) בנקודהC. 

 מצא את משוואת המשיק.ג. 

 .x -העבירו אנך לציר ה  Bמן הנקודה 

 חשב את השטח המקווקו שבציור: השטח שביןד. 
fגרף הפונקציה      (x).המשיק והאנך , 
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)הוא ישר זווית  ABCמשולש              .6 C 90 )= ° . 

 .16הוא  ABCנתון כי שטח המשולש 
 .x -ב  CBנסמן את אורך הצלע 

 .ACאת אורך הצלע  xהבע באמצעות א. 

 , כך שנוצר משולש חדש,  x-ב  CBהאריכו את הצלע 
ACD.כמתואר בציור שלפניך , 

 ולש החדשבמש CD–ו  ACסכום הניצבים שעבורו  xמצא את הערך של ב. 
 ACD .הוא מינימלי 

 
 
 
 
 

 :2019, טתשע" חורף – 31למבחן בגרות מספר תשובות 
  
 .17%) 2(          שקלים 2400) 1שקלים.     ב.  ( 24) 1א. (. 1 

yא.  .2 3x 3= Ey) 1(ג.     . D(3,6).  ב. − 12=   )2 (Ex 6= 

BCDpיח'  14.325) 2(   הסבר )1ד. (    


 

A. א .3 (3,0) ,B(5,0)   .בD(5,6)   .1ג 2y x 7
3 3

= − Ey) 1. (ד   +  .יח"ר 36) 2.   (=4

xא. . 4 0 :עלייה.  ד. מקסימום (4,12)ג.   (0,0).  ב. ≤0 x 4< xירידה:  > 4>. 

Aא.  .5 (1,0) ,B(7,0) .ב  .C(4,18) .ג  .y  יח"ר. 18ד.   =18

32א.  .6
xAC =. 

xב.      4=. 
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 33מבחן בגרות מספר 

 , מועד א2019, טתשע" קיץ
 

  .1-6מהשאלות  ארבעענה על 
 

  אלגברה
 

 בבריכה מסוימת מוכרים כרטיסיות למבוגר וכרטיסיות לילד. .1
 ממחיר כרטיסייה לילד.  1.6מחיר כרטיסייה למבוגר גדול פי 

ל הכרטיסיות. לאחר ההנחה לקראת סוף עונת הרחצה ניתנה הנחה ע
פחות מן המחיר המקורי, ומחיר  20%מחיר הכרטיסייה למבוגר היה 

 פחות מן המחיר המקורי. 10%הכרטיסייה לילד היה 
 כרטיסיות לילד. 4-כרטיסייה אחת למבוגר ו בהנחהדנה קנתה 

 שקלים סך הכול. 854יא שילמה בעבור כל הכרטיסיות שקנתה ה
 .( מצא את המחיר המקורי של כרטיסייה לילד )בלי ההנחה(1א.)
 ( מצא את המחיר המקורי של כרטיסייה למבוגר ) בלי ההנחה(.2)   
 

 בתחילת עונת הרחצה קנתה שיר כרטיסיות במחיר המקורי 
כרטיסיות  4-גם היא קנתה כרטיסייה אחת למבוגר ו בלי ההנחה(.)

 לילד.
 ( כמה שילמה שיר סך הכל בעבור כל הכרטיסיות שקנתה?1ב. )
 ( בכמה אחוזים גבוה הסכום הכולל ששילמה שיר בעבור 2)    

 הכרטיסיות מן הסכום הכולל ששילמה דנה בעבור הכרטיסיות? 
 י ספרות אחרי הנקודה העשרונית.בתשובתך השאר שת
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2.  ADC   הוא משולש ישר זווית ADC 90 . 

 .y-מונחת על ציר ה Aהנקודה 

  x-עם ציר ה ADשר היא נקודת החיתוך של הי Bהנקודה 
 )ראה ציור(.

היא  ADנתון: משוואת הישר 
1

y x 1
4

  . 

 .B-ו Aמצא את שיעורי הנקודות א. 
 

 .ADהיא אמצע הקטע  Bקודה נתון כי הנ
 .D( מצא את שיעורי הנקודה 1ב )
 .DC( מצא את משוואת הישר 2)   
 

 . x-הורידו אנך לציר ה Cמן הנקודה 
 .Fבנקודה  x-האנך חותך את ציר ה

 .10הוא  Cשל הנקודה  x-נתון כי שיעור ה
 אשית הצירים.היא ר Oהנקודה 

 .OACFג. חשב את היקף המרובע 
 בתשובתך השאר שתי ספרות אחרי הנקודה העשרונית.

 
 

 .Mבציור שלפניך מתואר מעגל שמרכזו  .3
 נמצאת על המעגל. Bהנקודה 

היא  B משוואת המשיק למעגל בנקודה

1
y x 4

2
 . 

 .4הוא  Bשל הנקודה  x-שיעור ה
 .Bשל הנקודה  y-( מצא את שיעורי ה1א. )

 .BM( מצא את שיפוע הישר 2)    
 .BM( מצא את משוואת הישר 3)    

היא  OMמשוואת הישר 
1

y x
3

 (O- .)ראשית הצירים 

 .Mדה ( מצא את שיעורי הנקו1ב. )
 ( מצא את משוואת המעגל.2)    

 
 )ראה ציור(. Kבנקודה  y-חותך את ציר ה Bהמשיק למעגל בנקודה 

 .K( מצא את שיעורי הנקודה 1ג. )

 .BMK( חשב את שטח המשולש 2)    
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 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי
 
 

נתונה הפונקציה   .4 
9

f x x 1
x

  . 

( מהו תחום ההגדרה של הפונקציה 1א. ) f x? 

( כתוב את משוואת האסימפטוטה האנכית של הפונקציה 2)     f x. 

ב. מצא את שיעורי נקודות הקיצון של הפונקציה  f x וקבע את , 

 סוגן.    
 ג. מצא את תחומי העלייה והירידה של הפונקציה.

IVד. איזה מבין הגרפים  I  שבסוף השאלה הוא הגרף של הפונקציה 

הנתונה      f x.נמק ? 

yה. כמה נקודות חיתוך יש לישר  9 .עם גרף הפונקציה? נמק 

 
 

נתונה הפונקציה  .5  2f x x 6x 5   . 

יה הן נקודות החיתוך של גרף הפונקצ B-ו Aהנקודות  f x  עם ציר

 , כמתואר בציור.x-ה
 .B-ו Aא. מצא את שיעורי הנקודות 

 

C  היא נקודת המקסימום של הפונקציה f x. 

 .Cב. מצא את שיעורי הנקודה 
 היא  ACג. הראה כי משוואת הישר 

   y 2x 2 . 

 
 ד. חשב את השטח האפור בציור: 

השטח המוגבל על ידי גרף הפונקציה      f x , 

 .x-ועל ידי ציר ה ACעל ידי הישר     
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נתונה הפונקציה .6 f x 5 x . 

, הנמצאת על גרף הפונקציה Aמן הנקודה  f x  ,ברביע הראשון

, כמתואר בציור ABOCהורידו אנכים לצירים כך שנוצר מלבן 

 היא ראשית הצירים(  O)הנקודה 

 .ABOCאת היקף המלבן  x( הבע באמצעות 1א. )

  Aשל הנקודה  x-( מצא את שיעור ה2)    

  ABOC שבעבורו היקף המלבן 

 הוא מינימלי.

  מצאתש x-עור היב. בעבור ש

 (, 2סעיף א)-בתת    

 .ABOC מצא את היקף המלבן

 

 

 

 

 א:, מועד 2019, טתשע" קיץ – 33למבחן בגרות מספר תשובות 
  

 .14.75%( 2שקלים.  ) 980( 1שקלים.    ב. ) 280( 2שקלים.  ) 175( 1א. ) .1
 
,D(8( 1.    ב. )A(0,1) ,B(4,0)א.  .2 1)(  .2 )y 4x 33 .     .יחידות. 29.66ג 

 
( 2.  )6( 1א. ) .3

BMm 2 (  .3 )y 2x 14  . 

,M(6( 1ב. )     2)(  .2 )2 2(x 6) (y 2) 20   .        ( .1ג )K(0,  יח"ר. 10( 2.  )(4
 
x( 1א. ) .4 0(  .2 )x 0. 

),  מקסימום (3,7)ב. מינימום      3, 5) . 
xג. עליה:      3  אוx 3   , :0ירידה x 3   3או x 0  . 
 .  ה. שתי נקודות.IIד.     
 
 .    ג. הוכחה.C(3,4).    ב. A(1,0) ,B(5,0)א.  .5

ד.      
1

9
3

Sיח"ר   . 

2x( 1א. ) .6 10 2 x (  .2 )
1

x
4

. 

 יחידות. 9.5ב.     
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 34מבחן בגרות מספר 

 ב, מועד 2019, טתשע" קיץ
 

  .1-6מהשאלות  ארבעענה על 
 

  אלגברה
 

 בעל חנות קנה כובעים משני סוגים: כובעי קש וכובעי בד. .1
שקלים, ובעבור כל כובע בד  20בעבור כל כובע קש שילם בעל החנות  

 יותר ממה ששילם בעבור כובע קש. 70%שילם 
 ל.ושקלים סך הכ 2,946כובעים, ושילם בעבורם  120בעל החנות קנה  
 ( כמה שילם בעל החנות בעבור כל כובע בד?1א. ) 
 ( כמה כובעי קש קנה בעל החנות?2)     

 
, ומכר כל אחד 60%ש ברווח של בעל החנות מכר כל אחד מכובעי הק 

 .50%מכובעי הבד ברווח של 

 הכובעים? 120( בכמה שקלים סך הכול מכר בעל החנות את כל 1ב.) 

 הכובעים? 120( מהו אחוז הרווח של בעל החנות ממכירת כל 2)    
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,A(0עובר דרך הנקודות  ACהישר   .2 6) ו-C(4, 4) .)ראה ציור( 

 .AC( מצא את שיפוע הישר 1א. )  
 .AC( מצא את משוואת הישר 2)      

 
yשמשוואתו  ABהישר    3x 6  חותך 

 .Bבנקודה  x-את ציר ה
 .Bב. מצא את שיעורי הנקודה   

 
 נמצאת על המשך  Dהנקודה   

AC .AC הקטע CD. 
 .Dג. מצא את שיעורי הנקודה   
 הוא שווה שוקיים. ABDד. הוכח שהמשולש   
 .ABDה. מצא את שטח המשולש   

 

 
הנקודה  M(18,12)נתון מעגל שמרכזו   .3 A  נמצאת על המעגל  9,0

 )ראה ציור(.
 ( מצא את אורך רדיוס המעגל.1א. )  

 כתוב את משוואת המעגל.( 2) א. 
 

 BMשבציור נמצאת על המעגל כך שהקטע  Bהנקודה  
 (.M-מימין ל B) x-מקביל לציר ה 
 .Bשל הנקודה  y-( מצא את שיעור ה1ב. ) 

 .Bשל הנקודה  x-ה מצא את שיעור (2)     
 

 העבירו משיק למעגל. Aנקודה הדרך  
 מצא את שיפוע המשיק. (1ג. ) 
 מצא את משוואת המשיק. (2) ג. 

 
 

 .Dבנקודה  BMהמשיק חותך את המשך הקטע  
 .DM( מצא את אורך הקטע 1ד. ) 
 ADM( חשב את שטח המשולש 2)     
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 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי
 
 

נתונה הפונקציה  .4
1

f (x) x x
6

  . 

א. מצא את תחום ההגדרה של הפונקציה   f x. 

ב. מצא את שיעורי נקודת הקיצון הפנימית של הפונקציה   f x וקבע , 

 .את סוגה     

ג. מצא את שיעורי נקודת החיתוך של גרף הפונקציה   f x  

 y-עם ציר ה    

ד. איזה גרף מארבעת הגרפים  V I  שבסוף השאלה הוא הגרף של 

הפונקציה      f x.נמק ? 

yה. כמה נקודות חיתוך יש לישר  3   ולגרף הפונקציה f x.נמק ? 

 

 

 

3לפניך סרטוט של גרף הפונקציה   .5 2f (x) 2x 2x 2x  . 

שבציור הן נקודות הקיצון של הפונקציה  B-ו Aהנקודות   f x. 

 .B-ו Aא. מצא את שיעורי הנקודות  
 

 העבירו משיק לגרף הפונקציה. Aדרך הנקודה  
 ב. מצא את משוואת המשיק. 

 
חותך את הפונקציה בנקודה  Aהמשיק בנקודה  

 .Cנוספת, 
 .1הוא  Cשל הנקודה  x-שיעור ה 
 ג. חשב את השטח המוגבל על ידי גרף הפונקציה  
 והמשיק )השטח המקווקו בציור(.    
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 סנטימטרים. 36שהיקפו הוא  ABCDנתון מלבן   .6
 .ABאת אורך הצלע  x-נסמן ב 
 את אורך הצלע xא. הבע באמצעות  

    BC. 
 

 )המלבן האפור בציור(. BEFCבנו מלבן נוסף  BCעל הצלע  
מאורך הצלע  4גדול פי  BEאורך הצלע  

AB. 
 

 את שטח המלבן x( הבע באמצעות 1ב. ) 
BEFC. 

 שטח  x( מצא עבור איזה ערך של 2)     
 קסימלי.הוא מ BEFCהמלבן   

 
 

   

 

 

 :ב, מועד 2019, טתשע" קיץ – 34למבחן בגרות מספר תשובות 
  
 .55.498%( 2)    .שקלים 4,581( 1) ב.    .כובעי קש 81( 2)  שקלים.   34( 1א. ). 1 

( 1)א.  .2
AC

1
m

2
.    (2 )

1
y x 6

2
     ..בB(2,0)   . 

,D(8ג.  2)   .  .יח"ר. 20ה.     .הוכחה ד 

2( 2יחידות.    ) 15( 1)א.  .3 2(x 18) (y 12) 225   . ( .1ב )
By 12(    .2 )

Bx 33. 

( 1ג. )    
3

m
4

 (    .2 )
3 27

y x
4 4

  .   ( .1ד )יחידות  25
DMd (    .2 )150 .יח"ר 

xא. . 4 0.    .ב
3

(9, ) max
2

 ה. אחת.    .IIIד. גרף    .  (0,0)ג.   .  

א. .5
1 10

B( , ) , A( 1,2)
3 27
   .    .בy 2 .2.  ג

3
 יח"ר. 2

18א. .6 x . 

272x( 1)ב.     4x.    (2 )x 9. 
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 35מבחן בגרות מספר 

 2020, "ףתש חורף
 

  .1-6מהשאלות  ארבעענה על 
 

  אלגברה
 

 קנה אמיר בחנות מנת פלאפל אחת ובקבוק שתייה אחד ושילם  ביום ראשון   .1

 ל.ושקלים סך הכ 27בעבורם 

כרת ביום שני בא אמיר שוב לאותה החנות וראה כי ביום הזה מנת פלאפל נמ

 , אך המחיר של בקבוק שתייה לא השתנה.25%בהנחה של 

מנות פלאפל ובקבוק שתייה אחד ושילם בעבורם  3אמיר קנה ביום שני 

 שקלים סך הכול. 49.5

 בקבוק חשב את המחיר של מנת פלאפל לפני ההנחה ואת המחיר של  א.

 .שתייה     

 9-מנות פלאפל )ללא הנחה( ו 9באותו יום ראשון קנתה קרן באותה החנות 

 בקבוקי שתייה.

מנות  9גם ביום שני )שבו ניתנה ההנחה( באה קרן לאותה החנות וקנתה 

 בקבוקי שתייה. 9-פלאפל ו

 בכמה אחוזים הסכום ששילמה קרן ביום שני נמוך מן הסכום ששילמה  ב.

 ביום ראשון?    
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 .BCD -ו ABDבציור שלפניך מתוארים המשולשים             .2

 .x -נמצאות על ציר ה C -ו Bהנקודות 

yהיא  BDמשוואת הישר  3x 18 , 

yהיא  DCמשוואת הישר ו x 14  . 

D ל הישרים היא נקודת החיתוך שBD ו- DC. 

 .C -ו Bשיעורי הנקודות מצא את  א.

 .Dמצא את שיעורי הנקודה ב. 

 נתון: A 0, 2. 

 .BDמאונך לישר  ABהוכח כי הישר ג.  

 .ABDחשב את שטח המשולש   (1ד.  )

 .ABCDשטח המרובע חשב את (  2)     

 

 

 )ראה ציור(. Mהוא קוטר במעגל שמרכזו  ABהקטע    .3

נתון:  A 0, 2 , B 8,0. 

 .Mה מצא את שיעורי הנקוד(  1) א. 

 (  מצא את משוואת המעגל.2)      

 .ABפוע הישר מצא את שיב. 

 עבירו משיק למעגל.ה Bבנקודה 

 מצא את משוואת המשיק.ג. 

 נמצאת על המשיק כך שהישר Dהנקודה 

AD מקביל לציר ה- x. 

 .Dנקודה ה ימצא את שיעור( 1ד. )

 .ABDהיקף המשולש חשב את ( 2)     ד.

 להשאיר שורש בתשובתך.תוכל            
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 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי

 
 

נתונה הפונקציה    .4
9

f (x) 0.25x
x

  . 

fתחום ההגדרה של הפונקציה  הומא.  (x)? 

fשל הפונקציה קיצון ת הומצא את שיעורי נקודב.  (x)וקבע את סוגן ,. 

fהם תחומי העלייה של הפונקציה ה מג.  (x)? 

fד. האם לגרף הפונקציה  (x) .יש נקודות חיתוך עם הצירים? נמק 

איזה גרף מארבעת הגרפים שלפניך  ה. IV I  הוא גרף הפונקציה

f (x)? .נמק 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2f בציור שלפניך מתואר גרף הפונקציה            .5 (x) 2x 4x 13   . 

fהיא נקודת הקיצון של הפונקציה  Bה הנקוד (x). 

 .Bה מצא את שיעורי הנקודא. 

x, שבה Aבנקודה  3 העבירו משיק לגרף הפונקציה ,f (x) .)ראה ציור( 

 (  מצא את שיפוע המשיק.1) ב. 

 (  מצא את משוואת המשיק.2)     

 ישר המקביל העבירו Bדרך הנקודה 

 .)ראה ציור( y -ה לציר

 חשב את השטח המקווקו בציור:ג. 

fהשטח המוגבל על ידי גרף הפונקציה     (x) , 

 .y -ציר הלהמקביל  על ידי המשיק ועל ידי הישר   
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) -ו xנתונים שני מספרים:             .6 x). 

 שבעבורו סכום שני המספרים הנתונים הוא מקסימלי. xא. מצא את 
 שמצאת  xב. מצא את סכום שני המספרים הנתונים בעבור הערך של 

 בסעיף א.    
 
 
 

 :2020, ףתש" חורף – 35ר למבחן בגרות מספתשובות 
  
 שקלים. 9 - , מחיר בקבוק שתייהשקלים 18- מחיר מנת פלאפל א.. 1 

ב.       
2

16 %
3

.       

א.  .2 B 6,0 ,  C Dב.     . 14,0   ג.    . (8,6)
1

3 1
3

 
  
 

. 

 . יח"ר 44( 2)  . יח"ר20 (1ד. )    

M( 1). א .3 (4,1).   (2)2 2( 4) ( 1) 17   x y .  .ב 
1

4
 m  .4 ג 32 y x . 

(. 1. )ד D 8.5,  .יח' 18.81( 2) . 2

xא. . 4 0 .מינימום (6,3).  ב ,( 6, 3)  ג.    .מקסימוםx 6  אוx 6   . 

 .I. גרף לא.  הד.     

8 ( 1) .  ב.B(1,15)א.  .5 m  .(2  )y 8x 31    . .ג
1

5
3

 יח"ר. 

א. .6
1

4
.   ב.  

1

4
. 
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 36מבחן בגרות מספר 

 מועד א 2020 , ףתש" קיץ

 .1-6השאלות מ  ארבעענה על       

 אלגברה     

 שקלים. מחיר של חטיף  xמחיר של ממתק בחנות מסוימת הוא    .1
            מן המחיר של הממתק. שקלים 1.5-באותה החנות גבוה ב  
הממתקים והחטיפים בשקיות אדומות ובשקיות תאורזים א בחנות   
  צהובות.   

 ממתקים. 2-חטיפים ו 2בשקית האדומה יש  -
 חטיפים וממתק אחד. 3בשקית הצהובה יש  -

את המחיר הכולל של המוצרים בשקית  x( הבע באמצעות 1) .א
 האדומה. 

 את המחיר הכולל של המוצרים בשקית  x( הבע באמצעות 2)
 הצהובה.  

שקיות אדומות שווה למחיר  43-נתון: המחיר הכולל של המוצרים ב
     שקיות צהובות. 38-הכולל של המוצרים ב

 חטיף.מצא מהו מחיר הממתק ומהו מחיר ה  .ב
 המחיר הכולל של המוצרים בשקית הצהובה? ו( מה1) .ג

כמה אחוזים המחיר הכולל של המוצרים בשקית האדומה ( ב2)
                      נמוך יותר מן המחיר הכולל של המוצרים בשקית הצהובה? 
 ספרות אחרי הנקודה העשרונית. 2בתשובתך דייק     
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ABCD(ABהמרובע    .2 || DC)  הוא
 זווית.טרפז ישר   

ABC BCD 90   , כמתואר
 בציור שלפניך.

בסיסי הטרפז מונחים על 
 הישרים:

1
y x 3

2
 (ii );  

1
y x 2

2
  (i) 

 ,ABאיזו משתי משוואות הישרים מתאימה לבסיס  .א
 ?DCואיזו מתאימה לבסיס 

 . B(8,7)נתון:                       

 .BC( מצא את משוואת הצלע 1) .ב
 .C( מצא את שיעורי הקודקוד 2)

 .x-נמצא על ציר ה Dנתון: הקודקוד 

 .x-מאונכת לציר ה ADהצלע 

 .D( מצא את שיעורי הקודקוד 1) .ג
 .A( מצא את שיעורי הקודקוד 2)
 

 הוא שווה שוקיים. ABCהראה כי משולש  .ד
 

 
 

בסרטוט שלפניך מתואר מעגל   .3
 .M(2,3)שמרכזו בנקודה    

 המעגל עובר דרך 
 .O - ראשית הצירים 

 מצא את משוואת המעגל. .א

 הוא קוטר במעגל. OAנתון כי 

 .Aמצא את שיעורי הנקודה  .ב
 .Aמצא את משוואת הישר המשיק למעגל בנקודה  .ג

 .Bבנקודה  x-חותך את ציר ה הישר, שאת משוואתו מצאת בסעיף ג,

 .ABMחשב את שטח המשולש  .ד
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 דיפרנציאלי ואינטגרלי חשבון    

 

25נתונה הפונקציה    .4
f (x) 0.16x

x
 . 

 מצא את תחום ההגדרה של הפונקציה. .א
 .x-מצא את האסימפטוטה של הפונקציה המאונכת לציר ה .ב
 ת הקיצון של הפונקציה וקבע את סוגה.ודמצא את שיעורי נק .ג
IVאיזה מן הגרפים  .ד I  שבסוף השאלה מתאר את גרף הפונקציה

f (x).נמק את תשובתך ? 
fכמה נקודות חיתוך יש לגרף הפונקציה  .ה (x)  ולישרy 5 נמק ?

 את תשובתך. 
 

 

 

בסרטוט שלפניך מתואר גרף    .5
3fהפונקציה    (x) x 3x 2  . 

A( 2,0)  היא נקודה על גרף
fהפונקציה   (x). 

מצא את משוואת הישר  .א
המשיק לגרף הפונקציה 

f (x)  בנקודהA. 
מצא את השטח ברביע  .ב

השני, המוגבל על ידי גרף 
fהפונקציה  (x), 

ועל ידי  y-על ידי ציר ה
  הישר שאת משוואתו מצאת בסעיף א )השטח האפור בסרטוט(.
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     .15הסכום של שלושה מספרים חיוביים הוא    .6
     המספר הראשון.מן  3המספר השני גדול פי   
  את המספר הראשון. x-נסמן ב  

 השלישי.את המספר את המספר השני ו xהבע באמצעות  .א
המספרים היא  שעבורו מכפלת שלושתx( מצא את הערך של 1) .ב

 מקסימלית.   
  המקסימלית של שלושת המספרים.( מצא את המכפלה 2)

 

 

 :, מועד א2020קיץ תש"ף,  – 36תשובות למבחן בגרות מספר 

 

4x (1)א.  .1 3.  (2 )4x 4.5.     .שקלים. 3.6 -שקלים, חטיף 2.1 -מתקמב               

 .11.63%(2)     .שקלים 12.9( 1ג. )

 

 

א.  .2
1

AB : y x 3
2

      
1

DC : y x 2
2

 .     ( .1ב  )y 2x 23  .      

 (2 )C(10,3).     (  .1ג ) D(4,0).    (2 )A(4,5).     .דAB BC 20 4.472  . 
 

 
2א.  .3 2(x 2) (y 3) 13   .      .בA(4,6).     

ג.  
2 26 2 2

y x x 8
3 3 3 3

     .       .דABCS 19.5. 

 

 
xא.  .4 0 .ב    . x 0.      .ד.  גרף       .מינימום (2.5,3)גII .     

 .נקודות  3ה. 

 

yא.  .5 9x 18  .     .12ב. 
 
 

15, המספר השלישי: 3xא. המספר השני:  .6 4x.     ( .1ב )x 2.5 .   (2 )93.75. 
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 37מבחן בגרות מספר 

 , מועד ב2020, "ףתש קיץ

 .1-6השאלות מ ארבעענה על 

 אלגברה

       ירקן קנה עגבניות ופלפלים.   .1
    שקלים לקילוגרם. 6בעבור העגבניות הוא שילם   
  יותר ממה  10%בעבור כל קילוגרם פלפלים הוא שילם   
      ששילם בעבור קילוגרם עגבניות.  
עבורם בופלפלים בסך הכל ושילם  קילוגרם עגבניות 126הירקן קנה    
 שקלים. 780  

      ( כמה קילוגרם עגבניות קנה הירקן?1) .א
 ( כמה שקלים שילם הירקן בעבור העגבניות שקנה?2)

ואת  30%הירקן מכר מחצית מכמות העגבניות שקנה ברווח של 
 .20%בהפסד של  המחצית הנותרת מכר

 שקיבל הירקן ממכירת כל העגבניות?מה היה הסכום  .ב
 שקלים לקילוגרם. 8הירקן מכר את הפלפלים שקנה במחיר של  .ג

ם ממכירת כל העגבניות זימה היה הרווח של הירקן באחו
בתשובתך השאר שתי ספרות אחרי הנקודה והפלפלים? 
  העשרונית.
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yהישר    .2 2x 5   חותך את ציר ה- y 

)ראה  Bבנקודה  x -ואת ציר ה Aבנקודה    
 ציור(.  

  .B-ו Aמצא את שיעורי הנקודות  .א

 היא ראשית הצירים.  Oהנקודה 
, מתחת y-נמצאת על ציר ה Dהנקודה  

ODנתון:  )ראה ציור(. x-לציר ה 4 OB .   

 .Dמצא את שיעורי הנקודה  .ב
כך  ABנמצאת על המשך הקטע  Cהנקודה 
 .ACמאונך לישר  DCשהישר 

 .DC( מצא את משוואת הישר 1) .ג
 .C( מצא את שיעורי הנקודה 2)
 

 .- 8.75שלה הוא   y-ושיעור ה DCנמצאת על הישר  Fהנקודה 
 .y-מקביל לציר ה BF( הוכח כי הישר 1) .ד

 .BF( כתוב את משוואת הישר 2)
 
 

בציור שלפניך מתואר מעגל שמרכזו הוא    .3
  M 2היא  ומשוואתו 2(x 4) (y 1) 25   . 

, B-ו Aבנקודות  y-המעגל חותך את ציר ה
 כמתואר בציור.

 .B-ו Aמצא את שיעורי הנקודות  .א
 ( מצא את שיפוע המשיק למעגל1) .ב

 .Aבנקודה   
 ( מצא את משוואת המשיק למעגל2)

 .Aבנקודה   

נמצאת על המשיק שאת  Dהנקודה 
         משוואתו מצאת.

yהיא  MDמשוואת הישר  3x 11 . 

 .Dמצא את שיעורי הנקודה  .ג
 .AMDחשב את שטח המשולש  .ד
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 חשבון דפרנציאלי ואינטגרלי

נתונה הפונקציה    .4
1 1

f (x) x
2 x

  . 

fמהו תחום ההגדרה של הפונקציה  .א (x)? 
f( הראה שלפונקציה 1) .ב (x) .אין נקודות קיצון 

f( מצא את תחומי העלייה והירידה של הפונקציה 2) (x)  אם יש(
 .כאלה(  

xבנקודה שבה    1  העבירו משיק לגרף הפונקציהf (x). 

 מצא את משוואת המשיק. .ג
yמצא את נקודת החיתוך של המשיק שמצאת עם הישר  .ד 2 . 

 

 

2fנתונה הפונקציה    .5 (x) x 4x 10   
  היאונתון הישר שמשוואתו   
  y 2x 10  .   
בנקודה  x-הישר חותך את ציר ה  
  A .)ראה ציור(    

  .Aמצא את שיעורי הנקודה  .א

fהישר וגרף הפונקציה  (x)  נחתכים
 .Bובנקודה נוספת,  y-על ציר ה

 .Bמצא את שיעורי הנקודה  .א
 חשב את השטח האפור בציור: .ב

fהשטח המוגבל על ידי גרף הפונקציה  (x) על ידי הישר ועל ידי ,
 הצירים.
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בציור שלפניך מתואר גרף הפונקציה    .6
  3f (x) x 2x  . 

מצא את שיעורי נקודות החיתוך  .א
fשל גרף הפונקציה  (x)  עם ציר

 . x-ה
בתשובתך השאר שתי ספרות 

 אחרי הנקודה העשרונית.        

נמצאת על גרף הפונקציה  Aהנקודה 
  f (x)  .מן הנקודה ברביע הראשוןA 
 , C-ו Bהורידו אנכים לצירים, החותכים את הצירים בנקודות   
 כמתואר בציור.  

ABשבעבורה הסכום  Aמצא את שיעורי הנקודה  .ב AC  הוא
 מקסימלי.

 

 , מועד ב:2020,קיץ תש"ף,  – 37תשובות למבחן בגרות מספר 

 .10.49%ג.    ש"ח. 541.8ב.    ש"ח. 516( 2)   .ק"ג 86( 1א. ) .1

,D(0ב.   . B(2.5,0) ,A(0,5)א.  .2 10).   ( .1ג) 
1

y x 10
2

  .   (2 )C(6, 7).   

x (2)    .( הוכחה1ד. ) 2.5. 

,B(0א.  .3 2) ,A(0,4).    ( .1ב )
4 1

1
3 3
 .   (2 )

4
y x 4

3
   או

1
y 1 x 4

3
 .      

 .37.5ד.    .(9,16)ג. 

xא.  .4 0.    ( .הוכחה1ב ).     
x( תחומי עלייה: אין, תחומי ירידה: 2) 0  אוx 0.    .ג y 1.5x 1  .         

,2)ד.  2). 

ג.     .(2,6) ב.    .(5,0)א.  .5
2

23
3

. 

), (0,0), (1.41,0)א.  .6 1.41,0).     .(1,1)ב. 
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 38מבחן בגרות מספר 

 , מועד א2021חורף תשפ"א, 

 אלגברה

  840 ת לבנות במחיר זהה, ושילם בעבורןחולצו xסוחר קנה    .1

 הכול.שקלים סך   

את המחיר ששילם הסוחר בעבור כל חולצה  x הבע באמצעות .א

 לבנה.

 חולצות שחורות. 40הסוחר קנה גם 

 הוא שילם בעבור כל חולצה שחורה מחיר זהה למחיר של חולצה    

 , 30%לבנה. הסוחר מכר כל אחת מן החולצות הלבנות ברווח של   

 .25% השחורות ברווח של וכל אחת מן החולצות  

 שקלים סך הכול. 2,842הסוחר קיבל בעבור החולצות שמכר    

 מצא את מספר החולצות הלבנות שקנה הסוחר. (1) .ב

 מצא את המחיר ששילם הסוחר בעבור כל חולצה. (2)

של כל החולצות  מה היה אחוז הרווח של הסוחר מן המכירה .ג

 ?)לבנות ושחורות(
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 .x-מונח על ציר ה Aהקודקוד  ABOבמשולש    .2

 )ראה סרטוט(.היא ראשית הצירים  Oדה והנק   .3

היא  ABמשוואת הישר   
1

y = x+ 5
2

. 

 .Aמצא את שיעורי הנקודה  .א

)Eהנקודה  4,3)  היא אמצע הקטעAB. 

 .Bמצא את שיעורי הנקודה  .ב

 .OBמצא את משוואת הישר  .ג

 .x-מקביל לציר ה EF-כך ש OBנמצאת על הישר  Fהנקודה   

 .EFמצא את אורך הקטע  .ד

 .BEFחשב את שטח המשולש  .ה

 

2ומשוואתו  Mנתון מעגל שמרכזו    .3 2(x+3) + y = 25. 
 , y-הן נקודות החיתוך של המעגל עם ציר ה B-ו Aהנקודות   

 כמתואר בסרטוט. 

 .M-ו A,Bמצא את שיעורי הנקודות  .א

 העבירו משיק למעגל. Aבנקודה 

 .MAמצא את שיפוע הישר  (1) .ב
 .מצא את משוואת המשיק (2)

 .Eבנקודה  x-המשיק חותך את ציר ה

 .Eמצא את שיעורי הנקודה ( 1) .ג
 .AEמצא את אורך הקטע ( 2)

 הוא קוטר במעגל. AD-המעגל כך שנמצאת על  Dהנקודה 

 .DAEחשב את שטח המשולש  .ד
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 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי

נתונה הפונקציה   .4
12

f(x) = + 3x+ 2
x

. 

 ?f(x)מהו תחום ההגדרה של הפונקציה  .א

 ,f(x)מצא את שיעורי נקודות הקיצון של הפונקציה  .ב

 וקבע את סוגן.

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

ימת ברביע בנקודה מסו f(x)העבירו משיק לגרף הפונקציה  .ד

)שיפוע המשיק שהעבירו הוא  .הראשון 9). 

 מצא את שיעורי נקודת ההשקה של המשיק.( 1)

 מצא את משוואת המשיק.( 2)

 

3f(x)בסרטוט שלפניך מתואר גרף הפונקציה    .5 = x 3x 2 . 

 ,f(x)מצא את שיעורי נקודות הקיצון של הפונקציה  .א

 פי הגרף.וקבע את סוגן על 

מצא את משוואת הישר המשיק לגרף  .ב

 בנקודת המינימום שלה. f(x)הפונקציה 

 היא נקודת חיתוך של גרף  A(2,0)הנקודה    

 , כמתואר בסרטוט.x-הפונקציה עם ציר ה 

 :מצא את השטח המקווקו בסרטוט .ג

 ,f(x)השטח המוגבל על ידי גרף הפונקציה 

 , בעל ידי הישר שמצאת בסעיף 

 .y-ועל ידי ציר ה A ל ידי האנך היורד אליו מן הנקודהע
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 פונקציות:הוט שלפניך מתוארים הגרפים של בסרט   .6

    2g(x) = x 12 ,3 2f(x) = 4x +10x +14 , 

 f(x)נמצאת על גרף הפונקציה  Aהנקודה   

 .g(x)נמצאת על גרף הפונקציה  Bוהנקודה 

 .y-מקביל לציר הABהקטע 

 הוא חיובי. B-ו Aשל הנקודות  x-שיעור ה

 ,Bנמצאת מעל הנקודה  Aהנקודה 

 כמתואר בסרטוט.

 .B-וAשל הנקודות x-את שיעור ה x-בנסמן 

 .ABאת אורך הקטע  xהבע באמצעות  .א

הוא  ABשבעבורו אורך הקטע  xמצא את הערך של  .ב

 מקסימלי.

, מצא את המרחק של בשמצאת בסעיף  xבעבור הערך של  .ג

 .x-מציר הBהנקודה 

 

 :א, מועד 2021חורף תשפ"א,  – 38תשובות למבחן בגרות מספר 

א.  .1
840

x
 . 26.875%ג.  שקלים 35( 2)    24( 1ב. )  

)Aא.  .2 10,0)  .בB(2,6)  .גy = 3x  .דEF =  . 7.5ה.         5

,A(0,4)  ,B(0א.  .3 4)  ,M( 3,0) ( .1ב )
4 1

1
3 3
   . 

     (2 )
3

y = x+ 4
4

 ( .1ג )
1

E(5 ,0)
3

     (2 )
2

6
3

ד.  
1

33
3

 . 

xא.  .4 0  .מינימום ,  (2,14)ב( 2, 10)  מקסימום . 

2ג. עליה:  < x  אוx 2   :0, ירידה x 2   2או x 0   . 
y( 2)    (1,17)( 1ד. ) = 9x+ 26 . 

,1)א.  .5 4)  , מינימום( 1,0) ב.  מקסימוםy = 4  .2ג . 

3א.  .6 2AB = 4x + 9x 26       .בx 1.5  .9.75ג . 
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 39מבחן בגרות מספר 

 , מועד נבצרים2021חורף תשפ"א, 

 אלגברה

 נות קנה מארזי שוקולד משני סוגים:בעל ח    .1

 ומארזים מיוחדים. מארזים פשוטים  

 ובעבור כל מארזשקלים,  40בעבור כל מארז פשוט שילם בעל החנות 

 יותר ממה ששילם בעבור מארז פשוט. 70%מיוחד שילם 

 מארזים, 200בעל החנות קנה 

 שקלים סך הכול. 11,752ושילם בעבורם 

 כמה שילם בעל החנות בעבור מארז מיוחד? (1) .א

 כמה מארזים פשוטים קנה בעל החנות? (2)

 ומכר ,80%בעל החנות מכר כל אחד מן המארזים הפשוטים ברווח של 

 .75%כל אחד מן המארזים המיוחדים ברווח של 

 המארזים? 200בכמה שקלים סך הכול מכר בעל החנות את כל  (1) .ב

  המארזים? 200מהו אחוז הרווח של בעל החנות ממכירת כל  (2) 
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 הם: ABCDשני קודקודים סמוכים במלבן      .2

     B (4,3)  ,A (0,6) .)ראה ציור( 

 .ABמצא את השיפוע של הצלע  .א

 .ADמצא את משוואת הצלע  .ב

היא  BDמשוואת האלכסון 
1

y = x+1
2

. 

 .Dמצא את שיעורי הקודקוד  .ג

 .ABCDחשב את שטח המלבן  .ד

 

 .M (2,3) מעגל שמרכזונתון      .3

yהישר  = 2x+17  משיק למעגל בנקודהA .)ראה ציור( 

 .AMמצא את משוואת הישר  .א

 .Aמצא את שיעורי הנקודה  (1) .ב

 מצא את משוואת המעגל. (2)

xהישר    =  ,Bחותך את המשיק בנקודה  2

 כמתואר בציור.   

 .Bמצא את שיעורי הנקודה  .ג

 .AMBחשב את שטח המשולש  .ד
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 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי

נתונה הפונקציה:      .4
1

f(x) = 4 x + 3
x

 . 

 .f(x)מצא את תחום ההגדרה של הפונקציה  .א

 .f(x)של הפונקציה x-מצא את האסימפטוטה המאונכת לציר ה .ב

 ,f(x)מצא את השיעורים של נקודות הקיצון של הפונקציה  .ג

 וקבע את סוגן.

 ?x-חותך את ציר ה f(x)האם גרף הפונקציה  .ד

 נמק. –מצא את שיעורי נקודות החיתוך, אם לא  –אם כן 

 ? f(x)שלפניך הוא גרף הפונקציה  I-IVאיזה גרף מארבעת הגרפים  .ה

  נמק.

 

2f(x)נתונה הפונקציה      .5 = x 3x+ 6, 

xשבה  Aונתון הישר המשיק לגרף הפונקציה בנקודה    = 3  

 )ראה ציור(.  

 .מצא את שיפוע המשיק (1) .א

 מצא את משוואת המשיק. (2)

 ת החיתוך של המשיק עם צירמצא את שיעורי נקוד( 3)

 .x-ה     

 חשב את השטח המקווקו בציור: .ב

 ,f(x)השטח המוגבל על ידי גרף הפונקציה 

 ועל x-על ידי המשיק שאת משוואתו מצאת בסעיף א, על ידי ציר ה

 .y-ידי ציר ה
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21בציור שלפניך מתואר גרף הפונקציה      .6
y = x + 6

2
 .ברביע הראשון 

 Aחותך את גרף הפונקציה בנקודה  x-ישר המקביל לציר ה

  Bבנקודה  y-שנמצאת ברביע הראשון, ואת ציר ה 

 )ראה ציור(.

 היא ראשית הצירים. Oהנקודה 

שבעבורו המכפלה  Aשל הנקודה  x-ה מהו שיעור .א

AB BO ?היא מקסימלית 

ABמצא את ערך המכפלה  .ב BO בעבור שיעור ה-x  שמצאת 

 .בסעיף א

 

 מועד נבצרים: ,2021 חורף תשפ"א, – 39תשובות למבחן בגרות מספר 

 . 76.12% (2)   שקלים  20,698( 1) ב. מארזים 66( 2)   ש"ח  68 (1) א. .1

א.  .2
3

4
  .ב

4 1
y = x+ 6 = 1 x+ 6

3 3
)Dג.   6, 2)     .50ד . 

א.  .3
1

y = x+ 2
2

A    (2 )2 (6,5)( 1) ב.  2(x 2) + (y 3) = 20  .   

 . 20ד.  B(2,13)ג. 

xא.  .4 0  .בx 0  ג. מקסימום
1

( , 1)
2
  מינימום ,

1
( ,7)

2
 . 

 . IIIה. גרף  ד. לא

y( 2)    3( 1) א. .5 = 3x 3    (3 )(1,0)  .ב
1

7
2

 . 

x(A)א.  .6 =  . 8ב.   2
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 40מבחן בגרות מספר 

 , מועד מאוחר2021חורף תשפ"א, 

 אלגברה

 ממחיר של כרית. 4מחיר של שמיכה הוא פי    .1

 , 15%-במבצע מכירות ירד מחיר השמיכה ב

 .20%-ומחיר הכרית ירד ב

 כריות. 2-שמיכה אחת ומבצע: הדנה קנתה במחירי 

 שקלים סך הכול. 370היא שילמה בעבור הקנייה הזאת 

 מצא מה היה המחיר של כרית לפני המבצע, ומה היה המחיר  .א

 של שמיכה לפני המבצע.

 בתקציב של דנה היה אפשר לקנות במחירים המקוריים )המחירים 

 כריות. 2-המבצע( בדיוק שמיכה אחת ושלפני 

 האם סכום הכסף שחסכה דנה בגלל המבצע יספיק לקניית  .ב

  נמק. ?כריות במחיר מבצע 2עוד 
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 , כמתואר בסרטוט.x-מונחת על ציר ה BC, הצלע ABCבמשולש    .2

BCנתון:  = 5, 

,6)נמצא בנקודה  Aהקודקוד  4), 

היא  ABמשוואת הצלע 
4

y = x+ 4
3

. 

 .Bמצא את שיעורי הקודקוד  (1) .א

 .Cמצא את שיעורי הקודקד  (2)

BD  הוא תיכון במשולשABC. 

 .BDמצא את משוואת הישר  .ב

 .AC-מאונך ל BD-הראה ש .ג

 .ABCמצא את שטח המשולש  .ד

 ?BCDמשטח המשולש  ABCפי כמה גדול שטח המשולש  .ה

 נמק. 

 

 

2היא מרכז המעגל  Mהנקודה    .3 2(x+1) + (y 3) = 25. 

yהישר  =  )ראה  Aחותך את המעגל בנקודה  7

 סרטוט(.

 נמצאת ברביע הראשון. Aידוע שהנקודה 

 .Aמצא את השיעורים של הנקודה  .א

 .MAמצא את שיפוע הישר  (1) .ב

 מצא את משוואת המשיק למעגל (2)

 .Aבנקודה      

 ( חותך את ציר 2המשיק שאת משוואתו מצאת בתת סעיף ב) .ג

  O)הנקודה  ABO. מצא את שטח המשולש Bבנקודה  y-ה

 היא ראשית הצירים(.
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 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי

216נתונה הפונקציה   .4
f(x) = x + 3

x
. 

 .f(x)מצא את תחום ההגדרה של הפונקציה  .א

, וקבע את f(x)מצא את שיעורי נקודת הקיצון של הפונקציה  .ב

 סוגה.

xעולה או יורדת בעבור  f(x)קבע האם הפונקציה  .ג >  נמק. .0

, הוא גרף I ,II ,III ,IVאחד מארבעת הגרפים שבסוף השאלה,  .ד

 . ציין מיהו ונמק.f(x)הפונקציה 

, וחותך את גרף הפונקציה x-תן דוגמה לישר המקביל לציר ה .ה

f(x) .בשלוש נקודות שונות. נמק את תשובתך 

 

 בסרטוט שלפניך מוצגים הפרבולה  .5

  2f(x) = x +8x 18  

yוהישר     = x 10 . 

 ,B-ו Aהפרבולה והישר נחתכים בנקודות 

 כמתואר בסרטוט.

 היא נקודת המקסימום של הפרבולה. Cהנקודה 

 .Cמצא את שיעורי הנקודה  .א

 .B-ו Aמצא את שיעורי הנקודות  .ב

 .x-העבירו אנך לציר ה Cדרך הנקודה 

חשב את השטח המקווקו בסרטוט: השטח הנמצא משמאל  .ג

 לאנך, ומוגבל על ידי הפרבולה, על ידי הישר ועל ידי האנך.
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נתונה הפונקציה    .6
1

y = 3x+
x

xבתחום   >  )ראה סרטוט(. 0

C .היא נקודה על גרף הפונקציה 

שבעבורו סכום  Cשל הנקודה  x-מצא את שיעורי ה .א

 הוא מינימלי. Cהשיעורים של הנקודה 

 .Cמצא את הסכום המינימלי של שיעורי הנקודה  .ב

 

 , מועד מאוחר:2021חורף תשפ"א,  – 40תשובות למבחן בגרות מספר 

 . שקלים 296 -שקלים, שמיכה  74 –א. כרית  .1

 .ב. לא 

 שקלים( 118.4כריות במחיר מבצע הוא  2שקלים ומחיר  74)דנה חסכה    

ב.     B(3,0)   (2 )C(8,0)( 1א.) .2
1 1

y = x+1
2 2

      .גBD ACm m = 1     .10ד .  

 . 2ה. 

(1ב.)    A(2,7)א.  .3
4

3
    (2 )

3 1
y = x+8

4 2
    .ג

1
8

2
 . 

xא.  .4 0     .ב( 2, 9)   מקסימום    ג. יורדת    ד. גרףIII . 

yה. למשל  = 10  כל(y < 9) . 

,C(4א.  .5 2)    .בA(1, 11)  ,B(8, 18)    .ג
1

22
2

 . 

א.  .6
1

x =
2

 . 4ב.     
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 41מבחן בגרות מספר 

 , מועד א2021קיץ תשפ"א, 

 אלגברה

 ות של שחר מוכרים תיקים וארנקים.בחנ   .1

 תיקים וארנקים. –פריטים  392שחר קנה ממפעל הייצור   

 ממספר הארנקים. 100-התיקים שהוא קנה גבוה במספר   

 כמה תיקים קנה שחר? .א

 המחיר שהוא  מן 4בעבור כל תיק גבוה פי  שחר המחיר ששילם

 שילם בעבור כל ארנק.

 שקלים סך הכול. 38,985בעבור כל הפריטים שקנה הוא שילם 

 כמה שילם שחר בעבור כל ארנק? .ב

 ואת כל הארנקים ברווח  30%שחר מכר את כל התיקים ברווח של 

 .20%של 

 ( כמה שקלים הרוויח שחר מן המכירה כולה?1) .ג

 ( מהו אחוז הרווח של שחר מן המכירה כולה?2)
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 .ABCDבציור שלפניך מתואר מרובע   .2

 .Eאלכסוני המרובע נפגשים בנקודה   

 ,y-נמצא על ציר ה Aהקודקוד     

  .x-ציר ה נמצאים על C-ו Bוהקודקודים     

היא:  ACמשוואת האלכסון     
1

y = x+ 4
2

. 

 .C-ו Aמצא את שיעורי הקודקודים  .א

 מאונכים זה לזה. ABCDנתון: אלכסוני המרובע 

 .ACהיא אמצע האלכסון  Eהנקודה          

 .BD( מצא את משוואת האלכסון 1) .ב

 .B( מצא את שיעורי הנקודה 2)

 .20הוא  BDCנתון: שטח המשולש 

 .BC( מצא את אורך הצלע 1) .ג

 .Dשל הנקודה  y-( מצא את שיעור ה2)

 .Dשל הנקודה  x-( מצא את שיעורי ה3)

 .BDCשווה לשטח המשולש  BDAהוכח כי שטח המשולש  .ד
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2ר שלפניך מתואר מעגל שמשוואתו בציו   .3 2(x 3) + (y+ 4) = 50 . 

)Aנתונה הנקודה    2,1). 

 נמצאת על המעגל. Aהוכח כי הנקודה  .א

 .AMהמעגל ( מצא את השיפוע של רדיוס 1) .ב

 .A( מצא את משוואת המשיק למעגל בנקודה 2)

 שאת משוואתונמצאת על המשיק  Bהנקודה 

 (.2סעיף ב)-בתתמצאת 

 .16הוא  Bשל הנקודה  y-ה שיעור   

 .Bשל הנקודה  x-מצא את שיעור ה .ג

 הוא הקוטר שלו. BM-מצא את משוואת המעגל ש .ד
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 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי

f(x)נתונה הפונקציה    .4 = 2x 6 x + 7. 

 ?f(x)מהו תחום ההגדרה של הפונקציה  .א

, f(x)מצא את שיעורי נקודת הקיצון הפנימית של הפונקציה  .ב

 וקבע את סוגה.

 .f(x)העלייה והירידה של הפונקציה  תחומימצא את  .ג

שבסוף השאלה מתאר את  I ,II ,III ,IVאיזה מבין הגרפים  .ד

 ? נמק.f(x)גרף הפונקציה 

שבעבורה  f(x)מצא את שיעורי הנקודה על גרף הפונקציה  .ה

 .1הוא  f(x)שיפוע המשיק לגרף הפונקציה 

 

 

 

 

 

 

 של  I ,IIבציור שלפניך מתוארים הגרפים    .5

 הפונקציות:   

  2g(x) = 2x + 6x 1  ,2f(x) = 2x 6x+8. 

, הוא הגרף של הפונקציה I ,IIאיזה מן הגרפים  .א

f(x) ואיזה מהם הוא הגרף של הפונקציה ,g(x) ?

 נמק.

היא  f(x)הוכח כי נקודת הקיצון של הפונקציה  .ב

 .g(x)גם נקודת הקיצון של הפונקציה 

מצא את השטח המקווקו בציור: השטח המוגבל על ידי גרף  .ג

  .y-ועל ידי ציר ה g(x), על ידי גרף הפונקציה f(x)הפונקציה 
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3ניך מתואר גרף הפונקציה בציור שלפ   .6 2f(x) = x 2.75x . 

נמצאת על גרף הפונקציה ברביע  Aהנקודה 

, y-נמצאת על ציר ה Bהראשון. הנקודה 

כך  x-נמצאת על ציר ה Cוהנקודה 

ראשית  - Oהוא מלבן ) ABOCשהמרובע 

של  x-את שיעור ה x-הצירים(. נסמן ב

 .Aהנקודה 

 .ABOCאת היקף המלבן  xהבע באמצעות  .א

 הוא ABOCשבעבורו היקף המלבן  x( מצא את הערך של 1) .ב

 מקסימלי.     

 .ABOC( מצא את ההיקף המקסימלי של המלבן 2)

 

 , מועד א:2021קיץ תשפ"א,  – 41תשובות למבחן בגרות מספר 

 . 28.7%( 2שקלים   ) 11,191.8( 1שקלים   ג.) 34.5תיקים   ב.  246א.  .1

y( 1ב.)   C(8,0)  ,A(0,4)א.  .2 = 2x 6   (2 )B(3,0)   (.1ג )( 2)   5Dy = 8 .   

     (3)Dx = 7 . 

 . הוכחהד. 

AMm(  1א. הוכחה   ב. ) .3 = 1   (2 )y = x+3    .גBx = 13 .  

2ד.  2(x 8) + (y 6) = 125  . 

0א.  .4 x    .מינימום   ג. עליה  (2.25,2.5)בx 2.25  0, ירידה x 2.25  . 

 . IIIד. גרף 

 . (9,7)ה. 

 . 4.5ב. הוכחה   ג.    II- f(x), גרף  I- g(x)א. גרף  .5

3א.  .6 22x +5.5x + 2x   (.1ב )x = 2   (2 )10 . 
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 42מבחן בגרות מספר 

 מיוחד, מועד 2021קיץ תשפ"א, 

 אלגברה

 ק"ג 1שקלים ממחיר  50-ק"ג גבינה צהובה היה גבוה ב 1מחיר    .1

 צהובה  קמח. אחרי זמן מה השתנו המחירים: מחיר ק"ג גבינה  

 .40%-ב עלהילו מחיר ק"ג קמח , וא20%-ב ירד  

 ק"ג גבינה צהובה  10השינוי במחירים קנה בעל פיצרייה  לאחר  

 שקלים סך הכול. 530.5ק"ג קמח. הוא שילם בעבור הקנייה  15-ו 

 , ומה היה המחיר של צהובה ק"ג גבינה 1מה היה המחיר של  .א

 השינוי במחירים?  לפניק"ג קמח  1

 גרם גבינה  200-כדי להכין פיצה שלמה אחת יש צורך ב .ב

 גרם קמח. מצא כמה פיצות שלמות לכל היותר 400-צהובה ו

 הפיצרייה לייצר מן המצרכים שקנה.יוכל בעל  

 פרט את חישוביך.
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 . ABCDנתון ריבוע    .2

 )ראה ציור(. M(4,10)אלכסוני הריבוע נפגשים בנקודה  

,0)הם  Dשיעורי הקודקוד   2). 

 .DMמצא את השיפוע של הישר  .א

 .ACמצא את משוואת האלכסון  .ב

 עובר דרך  DMישר המקביל לישר  .ג

 .E(14,10)הנקודה 

 ( מצא את המשוואה של הישר המקביל.1)

 ( עובר דרך1סעיף ג)-אתו מצאת בתת( הישר שאת משוו2)

 .C.מצא את השיעורים של הקודקוד Cהקודקוד      

 .Aמצא את שיעורי הקודקוד  .ד

 .ACDמצא את ההיקף של המשולש  .ה

 

 

2היא מרכז המעגל  Mהנקודה    .3 2(x+ 2) + (y 6) = 100. 

yהיא נקודת החיתוך של הישר  Aהנקודה     עם  14=

 הראשון )ראה ציור(.המעגל ברביע   

 .Aמצא את השיעורים של הנקודה  .א

 .MAמצא את שיפוע הישר  .ב

 .Aמצא את משוואת המשיק למעגל בנקודה  .ג

 . האנך חותך את x-העבירו אנך לציר ה Mדרך הנקודה  .ד

 . מצא את Bהמשיק שאת משוואתו מצאת בסעיף ג בנקודה 

 .AMBשטח המשולש 
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 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי

לפניך גרף הפונקציה    .4
2

f(x) = 8x+
x

. 

 ?f(x)מהו תחום ההגדרה של הפונקציה  .א

 מצא את שיעורי נקודות הקיצון של  .ב

 , וקבע את סוגן בהסתמך על הגרף.f(x)הפונקציה 

xבנקודה שבה   .f(x)העבירו משיק לגרף הפונקציה  1=

 שיפוע המשיק. ( מצא את1) .ג

 ( מצא את משוואת המשיק.2)       

 בנקודת f(x)( מצא את משוואת המשיק לגרף הפונקציה 1) .ד

 המקסימום שלה.     

 ( מצא את שיעורי נקודת החיתוך של שני המשיקים שמצאת.2)             

 

 

 הפונקציות:בציור שלפניך נתונים הגרפים של שתי     .5

2f(x) = x +8x 12  

2g(x) = x +12x 20  

 .Aבנקודה  x-שני הגרפים חותכים את ציר ה

 . Cגם בנקודה  x-חותך את ציר ה Iגרף 

 .Bגם בנקודה  x-חותך גם את ציר ה IIגרף 

 .C-ו A ,Bמצא את שיעורי הנקודות  .א

 f(x), הוא הגרף של הפונקציה I ,IIאיזה מן הגרפים  .ב

 ? נמק.g(x)ואיזה מהם הוא הגרף של הפונקציה 

 II, על ידי גרף Iמצא את השטח המוגבל על ידי גרף  .ג

 )השטח המקווקו בציור(. x-ועל ידי ציר ה
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2yנתון גרף הפונקציה    .6 = x + 48 .ברביע הראשון 

 Aהפונקציה בנקודה גרף חותך את  x-לציר ה ישר המקביל  

 . Bבנקודה  y-הראשון, ואת ציר ה שנמצאת ברביע   

 )ראה ציור(. Oעם ראשית הצירים  Aמחברים את הנקודה  

כדי  Aשל הנקודה  x-מה צריך להיות שיעור ה .א

 יהיה מקסימלי? AOBששטח המשולש 

 ?AOBמהו השטח המקסימלי של המשולש  .ב

 

, מועד מיוחד2021קיץ תשפ"א,  – 42תשובות למבחן בגרות מספר   

 שקלים . 4.5שקלים. מחיר ק"ג קמח  54.5א. מחיר ק"ג גבינה צהובה  .1

 . פיצות 37ב. 

DMmא.  .2 = ב.    2
1

y = x+12
2

   (.1ג )y = 2x 18   (2 )C(12,6) . 

)Aד.  4,14)    .43.19ה . 

MAב.    A(4,14)א.  .3

4
m

3
    .ג

3
y = x+17

4
    .37.5ד . 

xא.  .4 0    .ב
1

( ,8)
2

מינימום ,  
1

( , 8)
2

  מקסימום . 

m( 1ג.) = 6   (2 )y = 6x+4    .דy = 8   (2 )( 2, 8)  . 

 . IIגרף : I  ,f(x)גרף : g(x)ב.    A(2,0)  ,B(6,0)  ,C(10,0)א.  .5

ג. 
2

74
3

 . 

xא.  .6 =  . 64ב.   4

  



149 

 

 

 43מבחן בגרות מספר 

 , מועד ב2021קיץ תשפ"א, 

 אלגברה

  5במתנ"ס נערכים חוגי ציור לצעירים ולבוגרים. המתנ"ס מזמין    .1

 קופסאות צבעים בעבור כל מי שמשתתף באחד  2-גיליונות נייר ו  

  180מחוגי הציור. עלות ההזמנה למשתתף בחוג של הצעירים היא  

 תנ"ס מזמין לחוג של הבוגרים גבוהש"ח. מחיר גיליון נייר שהמ  

 ממחיר הגיליון לחוג הצעירים. 40%-ב  

 מחיר קופסת צבעים שהמתנ"ס מזמין לחוג של הבוגרים גבוה   

 ממחיר הקופסה לחוג הצעירים.  60%-ב  

 ש"ח.  273עלות ההזמנה למשתתף בחוג של הבוגרים היא   

נייר ואת המחיר של קופסת צבעים מצא את המחיר של גיליון  .א

 שהמתנ"ס מזמין לחוג של הצעירים.

 ש"ח. 1,500המתנ"ס גובה מכל משתתף בחוג )צעיר או בוגר(  .ב

משתתפים סך הכול, ובקבוצת  58בקבוצת הצעירים יש 

משתתפים סך הכול. באיזה מהחוגים  62הבוגרים יש 

למתנ"ס אחרי  שנשאר)צעירים או בוגרים( סכום הכסף 

 ההזמנה הוא גבוה יותר? פרט את חישוביך.
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  ABOCבסרטוט שלפניך מתואר מרובע    .2

  (O -  :נתון .)ראשית הציריםA( 6,21);  

 .ACהיא אמצע הצלע  D(3,15)הנקודה   

 .Cמצא את שיעורי הנקודה  .א

 .OCמקביל לישר  BDנתון: הישר 

 .BD( מצא את שיפוע הישר 1) .ב

 .BD( מצא את משוואת הישר 2)

  y-חותך את ציר ה בהישר שאת משוואתו מצאת בסעיף 

 .Bבנקודה  x-, ואת ציר הEבנקודה 

 .B-ו Eמצא את שיעורי הנקודות  .ג

 .BEO( מצא את היקף המשולש 1) .ד

 .BEO( מצא את שטח המשולש 2)

 .BECOמצא את שטח המרובע  .ה
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 .M(3,2)בסרטוט שלפניך מתואר מעגל שמרכזו בנקודה    .3

 הן נקודות החיתוך של המעגל עם C-ו Aהנקודות    

,C(0. נתון: y-ציר ה   4)  ,A(0,8). 

 מצא את משוואת המעגל. .א

 BC-נמצאת על המעגל כך ש Bהנקודה 

 .x-מקביל לציר ה

 .Bמצא את שיעורי הנקודה  .ב

 הוא קוטר במעגל. ABהוכח כי  .ג

 העבירו משיק למעגל. Bדרך הנקודה 

 מצא את משוואת המשיק. .ד

  y-חותך את ציר ה דהמשיק שאת משוואתו מצאת בסעיף 

 .Eבנקודה 

 .BCEמצא את שטח המשולש   .ה
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 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי

f(x)נתונה הפונקציה    .4 = 2x 10 x. 

 .f(x)מצא את תחום ההגדרה של הפונקציה  .א

 . קבע אילו מהן נמצאותx-לפניך רשימה של נקודות על ציר ה .ב

 . נמק.f(x)על גרף הפונקציה 

(0,0)  ,(16,0)  ,(25,0)  ,(9,0) 

 , f(x)מצא את שיעורי נקודת הקיצון הפנימית של הפונקציה  .ג

 וקבע את סוגה.

 רשום את תחום העלייה ואת תחום הירידה של הפונקציה  .ד

f(x). 

 .f(x)שלפניך מתאר את גרף הפונקציה  I-IVאחד מן הגרפים  .ה

 קבע איזה מהם, ונמק את קביעתך.
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 בסרטוט שלפניך מתארים את  II-ו Iהגרפים    .5

2g(x)הפונקציות:    = x 14x+52 ,2f(x) = x +16x 48 . 

 ,f(x)מתאר את גרף הפונקציה  I ,IIאיזה מן הגרפים  .א

 ? נמק.g(x)ואיזה מהם מתאר את גרף הפונקציה 

 ,D-ו Cבנקודות  x-חותך את ציר ה IIגרף 

 כמתואר בסרטוט.

 .D-ו Cמצא את שיעורי הנקודות  .ב

 Aהגרפים של הפונקציות נחתכים בנקודות 

 , כמתואר בסרטוט.B-ו

 .B-ו Aמצא את שיעורי הנקודות  .ג

 .x-הורידו אנך לציר ה Aמן הנקודה 

מצא את השטח המקווקו בסרטוט: השטח המוגבל על ידי  .ד

 f(x), על ידי גרף הפונקציה g(x)גרף הפונקציה  האנך, על ידי

 .x-ועל ידי ציר ה
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 האיור שלפניך מורכב משלושה ריבועים צמודים.    .6

 ס"מ. 33הוא הצמודים הגובה הכולל של שלושת הריבועים   

 ס"מ 5-קטן בבאיור אורך צלע הריבוע העליון   

 מאורך צלע הריבוע התחתון באיור.   

 את אורך צלע הריבוע התחתון. x-נסמן ב  

את אורך צלע הריבוע העליון  xהבע באמצעות  .א

 ואת אורך צלע הריבוע האמצעי.

שבעבורו סכום שטחי שלושת  xמצא את  .ב

 מינימלי.הוא הריבועים 

מצא את הסכום המינימלי של שטחי שלושת  .ג

 הריבועים.

 

 :, מועד ב2021קיץ תשפ"א,  – 43תשובות למבחן בגרות מספר 

 . ש"ח 52.5ש"ח , מחיר קופסת צבעים:  15א. מחיר גיליון נייר:  .1

76,560)ב. צעירים  76,074) . 

BD( 1ב.)   C(12,9)א.  .2

3
m

4
   (2 )

3 3
y = x+12

4 4
 . 

ג. 
3

E(0,12 )
4

,B( 17,0)   (.1ד )184.875 ה.   108.375( 2)   51 . 

2א.  .3 2(x 3) + (y 2) = 45    .בB(6, 4)   .ג. הוכחה  ד
1

y = x 7
2

   .9ה . 

xא.  .4 0   .6.25) ג.   (25,0),  (0,0)ב, 12.5) מינימום . 

0, ירידה:  ד. עליה:  < x <  . IIIה. גרף    6.25

 . C(4,0)  ,D(12,0)ב.   I: גרף II  ,g(x): גרף f(x) א. .5

 . 40ד.    A(5,7),B(10,12)ג. 

xא. צלע הריבוע העליון:  .6 5 :38, צלע הריבוע האמצעי 2x . 

 . 375.5ג.    13.5ב. 
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 44מבחן בגרות מספר 

 , מועד א2022חורף תשפ"ב, 

 אלגברה

 משפחה שבה שני מבוגרים ושלושה ילדים לנה לילה אחד    .1

 לילה אחד במלון זה למבוגר,  מסוים. המחיר שלבמלון 

 ש"ח מן המחיר לילד.  85-ב גבוה

בעבור המבוגרים, שילמה המשפחה מחיר מלא, ובעבור הילדים, 

 .32%קיבלה המשפחה הנחה של 

 עבור הלילה במלון.בש"ח סך הכול  1,361.8המשפחה שילמה 

  ילדומהו המחיר ל מבוגרמהו המחיר של לילה במלון זה ל .א

 נחה)?ה(בלי ה

 מהו המחיר המלא שהייתה המשפחה צריכה לשלם )1( .ב

 לא הייתה מקבלת הנחה? אילו      

 שקיבלה המשפחה  הכוללמה היה אחוז ההנחה  )2(

 המלא? מן המחיר     
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  AC , ובו האלכסוןABCDנתון המרובע    .2

  (ראה סרטוט). BDלאלכסון מאונך 

 .Eאלכסוני המרובע נפגשים בנקודה 

 ACמשוואת הישר שעליו מונח האלכסון 

y היא: 3x 42= − +.  

 .7הוא  Aשל קודקוד  x-שיעור ה

 .A של הקודקוד y-מצא את שיעור ה .א

 ושיעוריה הם BDהיא אמצע האלכסון  Eהנקודה 

(12,6). 

 .BD האלכסון משוואתמצא את  .ב

 ABנתון כי משוואת הישר שעליו מונחת הצלע 

yהיא:  4.5x 10.5= − . 

 .B מצא את שיעורי הקודקוד )1( .ג

 .D מצא את שיעורי הקודקוד )2(

 .x-מקבילה לציר ה BCהצלע  .ד

 .C מצא את שיעורי הקודקוד )1(

 הוא שווה שוקיים? נמק. DBCהאם המשולש  )2(
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 מעגל  סרטוט שלפניך מתוארב   .3

  נמצא ברביע הראשון., M, שמרכזו

AC הוא קוטר במעגל . 

  .x-נמצאת על ציר ה Cהנקודה 

 מונח על ישר  BCהמיתר 

2y שמשוואתו היא: x 10
5

= − +. 

 .C מצא את שיעורי הנקודה .א

AC מאונך לציר ה-x. 

AC נתון: 29=. 

 .A מצא את שיעורי הנקודה )1( .ב

 מצא את משוואת המעגל. )2(

 .BC מאונך למיתר ABהמיתר   

 .AB מצא את משוואת הישר שעליו מונח המיתר )1( .ג

 .B מצא את שיעורי הנקודה )2(

 .BMC מצא את שטח המשולש )3(
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 ואינטגרלי יחשבון דיפרנציאל

9fה נתונה הפונקצי   .4 (x) 4x 20
x

= + −. 

f מצא את תחום ההגדרה של הפונקציה .א (x). 

f מצא את שיעורי נקודות הקיצון של הפונקציה .ב (x) , 

  וקבע את סוגן.

IVאחד מן הגרפים  .ג I−  שבסוף השאלה מתאר את גרף

f הפונקציה (x) . 

  קבע איזה מהם, ונמק את קביעתך.

 .x-לפניך ארבע משוואות של ישרים המקבילים לציר ה .ד

)איזה מן הישרים  ) ( )4 fאת גרף הפונקציה  חותך −1 (x) 

 בנקודה אחת בלבד? נמק את תשובתך.

(1 y 0= 

(2 y 32= − 

(3 y 40= − 

(4 y 2= 
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2y נתונה הפונקציה  .5 x 6x 5= − + −. 

 , B -ו Aבנקודות  x-ציר הגרף הפונקציה חותך את 

 שלפניך.כמתואר בסרטוט 

 .B-ו Aנקודות מצא את שיעורי ה .א

 ,C העבירו משיק לגרף הפונקציה בנקודה

x שבה 4=. 

y הראה כי משוואת המשיק היא .ב 2x 11= − +. 

 (ראה סרטוט). x-העלו אנך לציר ה Aמן הנקודה 

 מצא את השטח המוגבל על ידי גרף הפונקציה,  .ג

 על ידי המשיק ועל ידי האנך (השטח המסומן בסרטוט).

 

 

 נתון מגרש מלבני    .6

 מטר  60שמידותיו הם 

מטר, כמתואר  80-ו

 בסרטוט שלפניך.

באמצעות שני קווים ישרים 

 מחלקים את המגרש לארבעה 

 שטחים מלבניים:

 שני שטחים המיועדים לגינה (המלבנים המקווקווים בסרטוט)

 ושני שטחים המיועדים לבנייה (המלבנים הלבנים בסרטוט).

 , 2x-מטר ו xמידות המלבן המקווקו העליון הן 

 כמתואר בסרטוט.

 ת המלבן המקווקו התחתון.ואת מיד xהבע באמצעות  .א

 סכום השטחים המיועדים לגינה שבעבורו xמצא את  .ב

 ים) יהיה מינימלי.ו(השטחים המקווקו

 שמצאת בסעיף ב,  xבעבור  .ג

 .לבנייהמצא את גודל השטח המיועד 
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 :2022 ,אמועד  ,בתשפ" חורף – 44תשובות למבחן בגרות מספר 

 שקלים. 295 - לילדמחיר   שקלים  , 380 -מחיר למבוגר  א. .1

 .17.22% )2(   .שקלים 1,645 )1(.ב

Ay א. .2 1y ב.   .=21 x 2
3

=    .2( D(21,9)(   .B(3,3) )1(ג.  . +

BCכן,  )2(   .C(13,3) )1(ד. CD 10= =. 

2( 2(   .A(25,29) )1ב.(   .C(25,0) א. .3 2(x 25) (y 14.5) 210.25− + − =.    

y )1(ג. 2.5x 33.5= −.   )2( B(15,4).   )3( 72.5.  

x א. .4 ,1.5)ב.    .≠0 ) ,   מינימום −(8 1.5, 32)−   מקסימום. −

y ד.   .IV גרףג.  32= −.  

 .9 ג.   .הוכחה ב..   A(1,0)    ,B(5,0) א. .5

60א.  .6 x−    ,80 2x−   . .מטר 25ב x  .מ"ר  2,500 ג.   =
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 45מבחן בגרות מספר 

 2022 מועד נבצרים, ,בתשפ" חורף

 אלגברה

 תלמידים ומורים הגיעה לפעילות  56קבוצה של    .1

 בבריכה העירונית. מספר התלמידים בקבוצה היה גדול   

 ממספר המורים בקבוצה. 6פי   

 כמה מורים וכמה תלמידים היו בקבוצה? .א

שקלים  11-מחירו של כרטיס כניסה לבריכה לתלמיד נמוך ב

 ממחירו של כרטיס כניסה לבריכה למורה. 

לכרטיס לכל אחד מן המורים  18%הנהלת הבריכה נתנה הנחה של 

 ר כל הכרטיסים של התלמידים והמורים בקבוצה ובקבוצה. בעב

 שקלים. 1,927.20 שולמו

 מהו המחיר של כרטיס כניסה לבריכה לתלמיד?) 1( .ב

 מהו המחיר של כרטיס כניסה לבריכה למורה, )2(

 ?לאחר ההנחה     

  

  



162 
 

 זווית נתון משולש ישר   .2

ABC ( ABC = 90 )° . 

  x-מונח על ציר ה Bהקודקוד 

 סרטוט).(ראה 

 חותך את BCהישר   

 .F בנקודה y-ציר ה

2y היא BCמשוואת הישר    = x+ 4
3

−. 

 .F-ו Bמצא את שיעורי הנקודות  .א

 .AB מצא את משוואת הצלע .ב

 .6 הוא Aשל הנקודה  y-נתון: שיעור ה

 .A של הנקודה x-מצא את שיעור ה .ג

 .ABF חשב את שטח המשולש .ד

 .BC היא אמצע הצלע F נתון: הנקודה

 .D החותך אותו בנקודה x-הורידו אנך לציר ה Cמן הנקודה 

 .C הנקודהמצא את שיעורי  .ה

 .ABDF חשב את שטח המרובע .ו
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 .M(4,6) נתון מעגל שמרכזו בנקודה   .3

 נמצאת על המעגל (ראה סרטוט). A(1,7) הנקודה   

 רדיוס המעגל. מצא את אורך )1( .א

 המעגל.מצא את משוואת  )2( 

 .עובר משיק למעגל Aדרך הנקודה 

 .AM הרדיוס מצא את שיפוע )1( .ב

 דרך המשיק למעגל מצא את משוואת )2(

 .A הנקודה      

 .B בנקודה y-המשיק חותך את ציר ה

 .B מצא את שיעורי הנקודה .ג

yהישר שמשוואתו  = 2 x+19−  קו בסרטוט) (הישר המקוו 

 .P חותך את המשיק בנקודה

 .P מצא את שיעורי הנקודה .ד

yנמצאת על הישר  Cהנקודה  = 2 x+19− כך ש-BC  מקביל 

 .x-לציר ה

 .BC מצא את אורך הקטע )1( .ה

 .BCP חשב את שטח המשולש )2(
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 ואינטגרלי ידיפרנציאלחשבון 

f(x) נתונה הפונקציה   .4 = 10 x 2.5x−. 

 .f(x) מצא את תחום ההגדרה של הפונקציה .א

 f(x)מצא את שיעורי נקודת החיתוך של גרף הפונקציה  .ב

 .y -עם ציר ה

, f(x) שיעורי נקודת הקיצון הפנימית של הפונקציהמצא את  .ג

 וקבע את סוגה.

  A(0,0)בנקודה   x-חותך את ציר ה f(x)גרף הפונקציה 

 .B ובנקודה נוספת,

 ? נמק.B שלפניך היא הנקודה )3(-)1(איזו מן הנקודות  .ד

)1( (1,0) 

)2( (9,0) 

)3( (16,0) 

 .f(x) העבירו משיק לגרף הפונקציה Bדרך הנקודה  .ה

 שיפוע המשיק.מצא את  )1(

 מצא את משוואת המשיק. )2(

 

 

 

 

 

 

  

  



165 
 

3 נתונה הפונקציה   .5 2f(x) = 4 x 30 x 72 x 56− + − +. 

 נקודת מקסימום  היא Bהנקודה   

 (ראה סרטוט). f(x)הפונקציה  של

 .B מצא את שיעורי הנקודה .א

yהישר  .ב = 4 x 14−  עובר דרך  +

 , וחותך את גרף B הנקודה

  Aבנקודה  f(x)הפונקציה 

 , כמתואר בסרטוט. (1,10) הם ששיעוריה

  f(x)חשב את השטח המוגבל על ידי גרף הפונקציה 

yועל ידי הישר  = 4 x 14−   Bלנקודה  Aבין הנקודה  +

  (השטח המקווקו בסרטוט).

 

 

 

 גרף הפונקציהמתואר  בסרטוט שלפניך   .6
2y = x 9 x 15− +  על  תנמצא Aהנקודה  .−

 ברביע הראשון. הפונקציהגרף 

 ,  y-על ציר ה נמצאת Bהנקודה   

   x-על ציר ה נמצאת Cוהנקודה 

 הוא מלבן  ABOCכך שהמרובע   

)O   .(ראשית הצירים 

 .A של הנקודה x-את שיעור ה x-נסמן ב

 .A של הנקודה y-את שיעור ה xהבע באמצעות  .א

 ABOC, שבעבורם שטח המלבן A מצא את שיעורי הנקודה .ב

 הוא מקסימלי.

 ? נמק.30 יכול להיות ABOCהאם שטח המלבן  .ג
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 :2022 מועד נבצרים, ,בתשפ" חורף – 45תשובות למבחן בגרות מספר 

 שקלים. 36.9) 2(   .שקלים 34) 1(.ב   .תלמידים 48,  מורים 8א.  .1

y ב.   .B(6,0) , F(0,4)א.  .2 = 1.5x  .26 ד.   .10 ג.   .−9

) ה.  .50ו.    .−(6,8

10 )1א.( .3 3.16=.   )2( 2 2(x 4) + (y 6) = 10− −. 

1 )1ב.(
3

−.   )2( y = 3x+ ,0) ג.   .4     .(3,13) ד.   .(4

 .33.75) 2(   .7.5 )1ה.(

x א. .4    .מקסימום (4,10)ג.    .(0,0) ב.   .≤0

) ד. y  )2(   .−1.25 )1ה.(   .(16,0) −3( = 1.25x 20− +. 

,3) א. .5  .8 ב.   .(2

2x א. .6 + 9 x 15−    . (5,5) ב.   .−

 .25 ג. לא, כי השטח המקסימלי הוא



167 
 

 

  46 מבחן בגרות מספר

 2022מועד א,  "ב,תשפ קיץ

 1גרסה 

 אלגברה -פרק ראשון

 ל רמקוליםעיוסף, בעל חנות של ציוד תקשורת, קנה מן המפ   .1

 ממספר  23-ומטענים. מספר הרמקולים שקנה היה קטן ב

 רמקולים ומטענים סך הכול. 85 יוסף קנההמטענים שקנה. 

 מצאו כמה רמקולים וכמה מטענים יוסף קנה. .א

מן המחיר המקורי של  2 המחיר המקורי של רמקול גבוה פי

המחיר המקורי,  מן 20% טען. יוסף קנה כל רמקול בהנחה שלמ

 מן המחיר המקורי.  5% 1וכל מטען בהנחה של 

 עבור הקנייה.בשקלים סך הכול  6,589.5 יוסף שילם

 (המחיר המקורי). הנחההלפני את המחיר של מטען  x-נסמן ב

  לאחר ההנחהאת מחירו של רמקול  xהביעו באמצעות  .ב

 .ההנחהלאחר ואת מחירו של מטען 

 ואת המחיר של מטען מצאו את המחיר של רמקול  )1( .ג

 (המחיר המקורי). ההנחה לפני      

 מצאו מהו אחוז ההנחה הכולל שקיבל יוסף בקנייה זו. )2(
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 .ABC משולש נתון   .2

 AC משוואת הצלע

1y  היא = x 2
3

− − . 

 AB משואת הצלע

y היא = 2 x 9− . 

 (ראו סרטוט). x-נמצא על ציר ה  C הקודקוד

 .C מצאו את שיעורי הקודקוד .א

 .A מצאו את שיעורי הקודקוד .ב

 .8 הוא B של הקודקוד x-נתון כי שיעור ה

 .B של הקודקוד y-מצאו את שיעור ה .ג

 .BC מצאו את משוואת הצלע .ד

 .y-עם ציר ה BC היא נקודת החיתוך של הישר E הנקודה

 .Eמצאו את שיעורי הנקודה  )1( .ה

 .BC מאונך לצלע AE הראו שהישר )2(

 .ACEחשבו את שטח המשולש .ו
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yשמשוואתו, ABנתון ישר   .3 = 3x 12− + . 

  x-הישר חותך את ציר ה

 y-, ואת ציר הA בנקודה

 (ראו סרטוט). B בנקודה

מצאו את שיעורי   .א

 .B-ו Aהנקודות

 .M הוא קוטר במעגל שמרכזו AB נתון כי

 .M מצאו את שיעורי הנקודה .ב

 מצאו את האורך של רדיוס המעגל.) 1( .ג

 כתבו את משוואת המעגל. )2(

 העבירו משיק למעגל. B הנקודהדרך   

 מצאו את שיפוע המשיק. )1( .ד

 מצאו את משוואת המשיק. )2(

 .C בנקודה x-המשיק חותך את ציר ה  

 .Cמצאו את שיעורי הנקודה  )1( .ה

 BCOMמצאו את שטח המרובע  )2(

 היא ראשית הצירים). O (הנקודה     

  

  



170 
 

  חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי -פרק שני

25f(x) יהינתונה הפונקצ                . 4 = + 4 x
x

. 

 .f(x) מצאו את תחום ההגדרה של הפונקצייה )1( .א

 מצאו את משוואת האסימפטוטה  )2(

 .x-מאונכת לציר הה f(x) של הפונקצייה                                       

 , f(x) מצאו את שיעורי נקודות הקיצון של הפונקצייה .ב

 את סוגן. וקבעו

IVאחד מן הגרפים  .ג I−  שבסוף השאלה 

 קבעו איזה מהם. .f(x)יהימתאר את גרף הפונקצ

 , f(x) יהיכתבו דוגמה לשיעורי נקודה על גרף הפונקצ .ד

 יה הוא חיובי.ישבה שיפוע המשיק לגרף הפונקצ
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3f(x) יהינתונה הפונקצ                 .5 = x 12 x+ 2−. 

 יש שתי נקודות קיצון: f(x) יהילפונקצ

 היא נקודת המקסימום  A נקודה

 היא נקודת המינימום  Bונקודה 

 (ראו סרטוט).

 .B-ו A מצאו את שיעורי הנקודות .א

 מצאו את משוואת המשיק לגרף  .ב

 .Aבנקודה f(x) יהיהפונקצ

 ב חותך את גרף המשיק שאת משוואתו מצאתם בסעיף 

 .C בנקודה f(x)ה יהפונקצי

) הם Cהראו ששיעורי הנקודה  .ג )4,18. 

 מצאו את השטח המקווקו שבסרטוט: .ד

  לבין המשיק. f(x) יהיהשטח הכלוא בין גרף הפונקצ
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 בסרטוט שלפניכם מתוארים גרפים של שתי פונקציות:     .6

 2f(x) = x 2 x+ 6−, 2g(x) = x + 3x 1− − . 

  f(x) הינמצאת על גרף הפונקצי A הנקודה

 ברביע הראשון,

 g(x) הינמצאת על גרף הפונקצי B הנקודה

 .y-מקביל לציר ה ABכך שהקטע 

 y-נמצאות על ציר ה D-ו C הנקודות

 הוא מלבן,  ABCD כך שהמרובע

 כמתואר בסרטוט.

 .A של הנקודה x-את שיעור ה x-נסמן ב

 את שיעורי x הביעו באמצעות )1( .א

 .B-ו Aהנקודות       

 x אמצעותהביעו ב )2(

 .AB את אורך הקטע      

 , Aשל הנקודה  x-מצאו את שיעור ה .ב

 מינימלי. ABCD היקף המלבןשבעבורו 
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 1גרסה  – 2022מועד א,  ,"בפקיץ תש –46תשובות למבחן בגרות מספר 

 .ניידים מטענים 54  ,  רמקולים 31א.  .1

1.6ב.  x ;0.85x.   ) .17.67%בערך  )2(   .שקלים 69 ם  ,שקלי 138) 1ג. 

) א. .2 )C ) ב.   .−6,0 )A 3, 3 1y ד.   .7ג.   .−  = x+ 3
2

. 

 .22.5ו..   ) הוכחה2(.   E(0,3))1(ה.

)ב.      .A(4,0) ,B(0,12) .א .3 )M 40)1(ג.      .2,6 ~ 6.32. 

)2( 2 2(x 2) + (y 6) = 40− 1 )1ד. (   .−
3

.   )2( 1y = x+12
3

. 

) )1(ה.  )C 36,0−.   )2( 228. 

x) 1(א. .4 0≠.   )2( x=0.   .ב ( ) ,   מינימום 2.5,20( )2.5, 20−  מקסימום . −

): דוגמהל ד.   .III.ג  )5,25. 

)א. .5 )B 2, 14  −    ,( )A y ב.   .−2,18 =  .108 ד.  . ג. הוכחה   .18

,2A(x)1(א. .6 x 2 x+ 6)−  ,  2B(x, x + 3x 1)− −.   

    )2( 22 x 5x+  .1 ב.   .−7
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  47 מבחן בגרות מספר

 2022 ,ב מועד תשפ"ב קיץ

 1גרסה 

 אלגברה

 רונה קנתה בחנות תכשיטים טבעת אחת ושני צמידים.   .1

 בחנות התכשיטים,  הצמידים זהה. המחיר של שני

 שקלים סך הכול. 1,784הוא המחיר של הטבעת ושל שני הצמידים 

 מן המחיר המקורי,  15% של רונה קנתה כל צמיד בהנחה

 ובעבור הטבעת היא שילמה את מחירה המקורי. 

 הנחה ההמחיר של הטבעת ושל שני הצמידים לאחר 

 שקלים סך הכול. 1,595היה 

 מהו המחיר של טבעת אחת, ומהו המחיר של צמיד אחד לפני  .א

 ההנחה (המחיר המקורי)?         

 - שלומית קנתה באתר האינטרנט של החנות את אותם התכשיטים

ממחירה  10%טבעת ושני צמידים. היא קנתה את הטבעת בהנחה של 

מן  25%שני הצמידים היא קיבלה הנחה של  המקורי, ובקנייה של

 .רק על הצמיד השניהמחיר המקורי 

 ך הכול בעבור הטבעת ושני הצמידיםמצאו כמה שילמה שלומית ס .ב

 באתר האינטרנט.
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 מאונכת ABהצלע  ABCDבמרובע          .2

 (ראו סרטוט). BCלצלע        

 ,B(10,3)נתון:       

   A(4,1). 

 . ABמצאו את שיפוע הצלע  )1( .א

 .BC מצאו את משוואת הצלע) 2(

 .x-נמצא על ציר ה Cהקודקוד 

 .Cקודקוד מצאו את שיעורי  .ב

 . ADהיא אמצע הצלע  E(6,0)נתון: הנקודה 

 .Dקודקוד מצאו את שיעורי  .ג

 . BCמאונכת לצלע   DCהראו כי הצלע  .ד

  הוא משולש שווה שוקיים. BCDהראו כי משולש  .ה
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מעגל שמרכזו בציור שלפניכם מתואר    .3 

 . M(5,6) בנקודה  

 נמצאת על A(3,9)הנקודה 

 המעגל.

 את רדיוס ומצא) 1( .א

 המעגל.      

 רשמו את משוואת המעגל.) 2(

  AB .הוא קוטר במעגל 

 . Bמצאו את שיעורי הנקודה  .ב

 העבירו משיק למעגל (ראו סרטוט). Aדרך הנקודה 

 מצאו את שיפוע המשיק. .ג

  מעבירים ישר המקביל למשיק.  Mדרך הנקודה 

 .Cבנקודה  x-ישר זה חותך את ציר ה

 .MCמצאו את משוואת הישר ) 1( .ד

 .BCM מצאו את שטח המשולש) 2(
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 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי

f(x)נתונה הפונקצייה     .4 = 0.5x 6 x− . 

 .f(x)מצאו את תחום ההגדרה של הפונקצייה  .א

 ת החיתוך מצאו את שיעורי נקוד .ב

  . y-עם ציר ה f(x)הפונקצייה גרף של 

 הפנימיתת הקיצון מצאו את שיעורי נקוד .ג

  וקבעו את סוגה., f(x)של הפונקצייה

-IVאחד מן הגרפים  .ד I  שבסוף השאלה מתאר 

 . קבעו איזה מהם.f(x)גרף הפונקצייה את 

 לפניכם שני משפטים. קבעו בנוגע לכל אחד מהם  .ה

 . נמקו את קביעותיכם.נכון או לא נכוןאם הוא 

  f(x)קיימות שתי נקודות על גרף הפונקצייה  )1(

 . −12שלהן הוא  y-שערך ה

  f(x)קיימות שתי נקודות על גרף הפונקצייה  )2(

 . 12שלהן הוא  y-שערך ה
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2f(x)נתונה הפונקצייה               .5 = 2 x 12 x 18− + , 

 ונתון הישר שמשוואתו 

y היא = x+ 3 . 

 x-חותכת את ציר ה f(x)הפונקצייה 

 .Aבנקודה 

 היא אחת מנקודות החיתוך  Bנקודה 

 והישר,  f(x)של הפונקצייה 

 כמתואר בסרטוט שלפניכם.

 .Aנקודהמצאו את שיעורי  )1( .א

 .Bמצאו את שיעורי נקודה  )2(                     

השטח המוגבל על ידי גרף  חשבו את השטח האפור שבסרטוט: .ב

 הצירים.על ידי הישר ועל ידי , f(x)הפונקצייה 

 

 מתוארים יכםבסרטוט שלפנ    .6

 הגרפים של הפונקצייה
2f(x) = x x+10− yושל הישר  − = 2. 

 f(x)הפונקצייה גרף נמצאת על  Aהנקודה 

  Bוהנקודה  ברביע הראשון,

 נמצאת על הישר מתחת 

 , Aלנקודה 

 .y-מקביל לציר ה ABכך שהקטע 

 ,  y-נמצאות על ציר ה D-ו Cהנקודות 

 כמתואר בסרטוט.הוא מלבן,  ABCDכך שהמרובע 

 .Aשל הנקודה  x-את שיעור ה x-נסמן ב

 .Aשל הנקודה  y-את שיעור ה xהביעו באמצעות  )1( .א

 .ABאת אורך הקטע  xהביעו באמצעות  )2(

 Aשל הנקודה  x-מצאו את שיעור ה .ב

  מקסימלי.הוא  ABCDשבעבורו שטח המלבן 
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 :1גרסה  – 2022קיץ תשפ"ב מועד ב,  – 47תשובות למבחן בגרות מספר 

 .שקלים 1,574.1 .ב   .שקלים 630צמיד  ,   שקלים 524טבעת  א. .1

1) 1(א. .2
3.   )2( y = 3x+ ,D(8ג.    .C(11,0) ב.   .−33  להראות. ד.   .(1-

 .ה. להראות

13) 1( א. .3 3.606≈.   )2( 2 2(x 5) (y 6) 13− + − 2ג.    .B(7,3) ב.   .=
3. 

82y )1( ד. x
3 3

= +.   )2 (19.5. 

xא.  .4 ,36) ג.   .(0,0)ב.    .≤0    .IV ד.   .מינימום −(18

 .לא נכון )2(  .נכון) 1ה.(

 .7.875 ב.    .2( B(1.5,4.5)(   .A(3,0)) 1(  א. .5

2x) 1א.( .6 x 10− − +.   )2( 2x x 8− − 11 ב. .  +
3. 
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