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 הקדמה
 

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

 יחידות לימוד). 4( 482לשאלון 
 

  482בשאלון עד היום מבחני הבגרות שנערכו  43 תמצאו את וברתחב
  .2022קיץ  ,'ב כולל מועדעד ו (מועדי קיץ וחורף)

 
 בחוברת זו? מיוחדמה 

 מלאים  נותפתרוהכוללים  וידאו ת קיימים סרטונילכל השאלות בחובר
 my.geva.co.ilבאתר  

 

  
 כיצד צופים בסרטון פתרון?

 
 my.geva.co.ilנכנסים לאתר  

 בוחרים את מספר יחידות הלימוד ונכנסים לפתרונות וידאו למבחני 
 . 482בגרות 

 כעת ניתן לראות את פתרונות הווידאו לכל השאלות ממבחני הבגרות.
 בחינם! לשני המבחנים הראשונים הםתרונות פה

 

 
 

 ?  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
 מרגישים כמו כן, אם קיים נושא שבו אתם  .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 גבע482לשאלות מתוך ספר הלימוד לשאלון 

 
 



 

 לתשומת ליבכם! 
 

שאלות  4שאלות ולא  5כולל  482שאלון , 2013, גתשע" חורףמועד החל מ
 . בעברכפי שהיה 

 הבחינה העדכני למבנה "ג עעד חורף תשכדי להתאים את מבחני הבגרות 
 כל מבחן שאלה מתוך תכנית הלימודים.להוספנו 

 
    בחני בגרות שמורות למדינת ישראל.על שאלות הלקוחות ממ ת היוצריםזכו

 על השאלות האחרות שמורות להוצאת הספרים יואל גבע.  כל הזכויות
 

 אנו מאחלים לכם הצלחה רבה בבחינת הבגרות.
  my.geva.co.ilהוצאת הספרים, צוות האתר  –יואל גבע 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  482המבנה של שאלון 
 
 יחידות לימוד נבחנים בשני שאלונים.  4תלמידי  

 .035482הוא  והשאלון השני  035481השאלון הראשון הוא  

  
 

 פרקים.  שני 482בשאלון 

 ושלושה רבעים. שעהמשך הבחינה:  

 שאלות. 5שאלות מתוך  3בסך הכול צריך לענות על  

 
 
 : 035482המבנה של שאלון  

1(סדרות, טריגונומטריה במרחב  –פרק ראשון  
 נקודות). 333

  שאלה אחת עלשאלות, מתוכן יש לענות  2הפרק כולל  

1–(לכל שאלה 
 נקודות).  333

 
 
 

 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי גדילה ודעיכה,  – ניפרק ש

 פונקציות מעריכיות ולוגריתמיות  ,פונקציות טריגונומטריותשל 

2( חזקה ותופונקצי
 .נקודות) 366

 שאלות 2ת על אלות, מתוכן יש לענוש 3הפרק כולל 

1–(לכל שאלה 
 נקודות).  333

 

 

דף ההוראות לנבחן כפי שמופיע בטופס הבגרות  ףבעמוד הבא מצור

 .482של שאלון 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 מיון שאלות המבחנים לפי נושאים
 

 סדרות
 

 סדרה חשבונית
, 1שאלה  37, עמוד 1שאלה  31עמוד  ,1שאלה  28, עמוד 1שאלה  16עמוד 
, 1שאלה  96, עמוד 1שאלה  72, עמוד 1שאלה  63, עמוד 1שאלה  43עמוד 
 , 1שאלה  122עמוד , 1שאלה  116, עמוד 1שאלה  111עמוד 
 , 1שאלה  150, עמוד 1שאלה  144עמוד , 1שאלה  129עמוד 
 .1שאלה  171, עמוד 1שאלה  157עמוד 

 

 סדרה הנדסית
 .1שאלה  1עמוד 

 

 סדרות מעורבות
 ,1שאלה  46, עמוד 1שאלה  34, עמוד 1שאלה  13, עמוד 1שאלה  7עמוד 
 .2שאלה  165, עמוד 1שאלה  138עמוד  ,1שאלה  53עמוד 

 

 סדרה הנדסית אינסופית
 ,1שאלה  76, עמוד 1שאלה  60, עמוד 1שאלה  50, עמוד 1שאלה  10עמוד 
 .1שאלה  101, עמוד 1שאלה  88, עמוד 1שאלה  84עמוד 

 

 ת, כלל נסיגהסדרה כללי
 , 1שאלה  25, עמוד 1שאלה  22, עמוד 1שאלה  19, עמוד 1שאלה  4עמוד 
 ,1שאלה  69, עמוד 1שאלה  66, עמוד 1שאלה  56, עמוד 1שאלה  40עמוד 
 .1שאלה  105, עמוד 1שאלה  92, עמוד 1שאלה  80עמוד 

 

 

 
 
 



 

 
 

 טריגונומטריה במרחב
 

 , קובייהבהתי
 ,2שאלה  43עמוד  ,2שאלה  19עמוד   ,2שאלה  16עמוד , 2שאלה  7עמוד 
 , 2שאלה  84, עמוד 2שאלה  76, עמוד 2שאלה  50עמוד 
 .2שאלה  151, עמוד 2שאלה  133, עמוד 2שאלה  88עמוד 

 

 מנסרה ישרה
 ,2שאלה  63, עמוד 2שאלה  31, עמוד 2שאלה  28, עמוד 2שאלה  25עמוד 
 , 2שאלה  112, עמוד 2שאלה  101, עמוד 2שאלה  92עמוד 
 .2שאלה  128, עמוד 2שאלה  123עמוד 

 
 ישרה פירמידה

 , 2שאלה  13, עמוד 2שאלה  10, עמוד 2שאלה  4עמוד  ,2שאלה  1עמוד 
 ,2שאלה  40, עמוד 2שאלה  37, עמוד 2שאלה  34, עמוד 2שאלה  22עמוד 
 ,2שאלה  60, עמוד 2שאלה  56, עמוד 2שאלה  53, עמוד 2שאלה  46עמוד 
 ,2שאלה  80, עמוד 2שאלה  72, עמוד 2שאלה  69, עמוד 2שאלה  66עמוד 
  ,2שאלה  117, עמוד 2שאלה  106, עמוד 2שאלה  97עמוד 
 , 2שאלה  158עמוד  ,2שאלה  145, עמוד 2שאלה  139עמוד 
 .2שאלה  172מוד , ע2שאלה  165עמוד 

 

 
 

 בעיות גדילה ודעיכה
 

 , 3שאלה  22, עמוד 3שאלה  4, עמוד 3שאלה  1עמוד 
 סעיף ב,  5שאלה  30סעיף א, עמוד  5שאלה  26עמוד 
 .סעיף א 5שאלה  103, עמוד סעיף א 3שאלה  35עמוד 

 

 

 



 

 
 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי

 
 חקירת פונקציהמשיק, 

 

 מעריכיותפונקציות 
 , 4שאלה  11עמוד , 3שאלה  8עמוד , 4שאלה  5עמוד 
 , 4שאלה  32עמוד  ,4שאלה  29 , עמודסעיף ב 5שאלה  26עמוד 
 ,3שאלה  47, עמוד 3שאלה  41, עמוד 3שאלה  38, עמוד 5שאלה  36עמוד 
, 4 שאלה 67עמוד , 4שאלה  57, עמוד 4שאלה  54, עמוד 4שאלה  51עמוד 
, 4שאלה  81עמוד , 4שאלה  77עמוד , 4שאלה  73עמוד , 4שאלה  70עמוד 
 5שאלה  103, עמוד 4שאלה  93, עמוד 4שאלה  89, עמוד 4שאלה  85עמוד 

 , 4שאלה  119, עמוד 4שאלה  113, עמוד 5שאלה  108, עמוד סעיף ב
 , 4שאלה  134עמוד  ,4שאלה  130עמוד , 4שאלה  125עמוד 
 , 4שאלה  153, עמוד 4שאלה  147, עמוד 4שאלה  141עמוד 
 .4שאלה  174, עמוד 4שאלה  167עמוד 

 
 לוגריתמיותפונקציות 

 ,5שאלה  23, עמוד 5שאלה  20, עמוד 4שאלה  17, עמוד 4 שאלה 8עמוד 
 , 4שאלה  44, עמוד סעיף א 5שאלה  30, עמוד 4שאלה  26עמוד 
 ,5שאלה  61סעיף א, עמוד  5שאלה  58, עמוד 5שאלה  48עמוד 
 ,5שאלה  74עמוד  ,5שאלה  70עמוד  ,5שאלה  68עמוד , 5שאלה  64עמוד 
, 5שאלה  90, עמוד 5שאלה  86עמוד  ,5שאלה  82עמוד  ,5שאלה  78עמוד 
 , 4שאלה  102, עמוד 5שאלה  99, עמוד 5שאלה  94עמוד 
 , 5שאלה  120, עמוד 5שאלה  114, עמוד 4שאלה  107עמוד 
 , 5שאלה  135עמוד , 5שאלה  130עמוד , 5שאלה  125עמוד 
 , 5שאלה  154, עמוד 5שאלה  148, עמוד 5שאלה  142עמוד 
 .5שאלה  175, עמוד 5שאלה  161עמוד 

 



 

 טריגונומטריותפונקציות 
 ,4שאלה  20עמוד , 5שאלה  18, עמוד 5שאלה  15, עמוד 5שאלה  2עמוד 
 ג,סעיפים ב,  3שאלה  67, עמוד 3שאלה  61, עמוד 3שאלה  32עמוד 
 ,3שאלה  81, עמוד 3שאלה  77, עמוד 3שאלה  73, עמוד 3שאלה  70עמוד 
, 3שאלה  106, עמוד 3שאלה  102, עמוד 3שאלה  98עמוד , 3שאלה  85עמוד 
 , 3שאלה  124עמוד , 3שאלה  811, עמוד 3שאלה  113עמוד 
 , 3שאלה  140עמוד  ,3שאלה  133, עמוד 3שאלה  129עמוד 
)סעיף דללא  2שאלה  165, עמוד 3שאלה  146עמוד  )2 , 
  .ד-סעיפים א 3שאלה  173עמוד 

 
 ללא תבנית אלגברית מפורשתפונקציות 

 .סעיף א 3שאלה  17עמוד 
 

 (כל סוגי הפונקציות) הקשר בין גרף הפונקציה לגרף הנגזרת
 הערה: השאלות הבאות נרשמו גם תחת כותרות אחרות. 

 סעיף ד, 4שאלה  17סעיף ג, עמוד  4שאלה  8סעיף ב, עמוד  4שאלה  5עמוד 
סעיף ג,  4שאלה  51סעיף ד, עמוד  5שאלה  42סעיף ד, עמוד  4שאלה  29עמוד 
)סעיף ד 5שאלה  52עמוד  , 5שאלה  108, עמוד סעיף א 5שאלה  55, עמוד 1(
 , סעיף ה 5שאלה  114, עמוד ד סעיפים ג, 3 שאלה 113עמוד 
 .סעיף ו 5שאלה  154 עמוד

 



 

 וחישובי שטחיםאינטגרלים 
 

 פונקציות מעריכיות
, 4שאלה  23, עמוד 3שאלה  20עמוד  ,3שאלה  17, עמוד 3שאלה  14עמוד 
 , 4שאלה  64, עמוד 4שאלה  61, עמוד 5שאלה  44עמוד 
, 4שאלה  98, עמוד סעיף ד 4שאלה  81סעיף ג, עמוד  4שאלה  73עמוד 
)סעיף ג 4שאלה  125עמוד   סעיף ו,  4שאלה  130עמוד , 3(
, 4שאלה  160סעיף ו, עמוד  4שאלה  153, עמוד סעיף ה 4שאלה  139עמוד 
 .סעיף ו 4שאלה  174עמוד 

 

 תילוגריתמן היא שהפונקציה הקדומה שלה פונקציות
 ,4שאלה  14, עמוד 3שאלה  11, עמוד 5שאלה  5, עמוד 4שאלה  2עמוד 
 , 5שאלה  38סעיף ב, עמוד  3שאלה  35, עמוד 5שאלה  33עמוד 
, 5שאלה  58, עמוד 5שאלה  55, עמוד 5שאלה  52, עמוד 5אלה ש 42עמוד 
 .5שאלה  168עמוד 

 

 טריגונומטריותפונקציות 
 ,3שאלה  29מוד , ע3שאלה  26, עמוד 5שאלה  11, עמוד 5שאלה  8עמוד 
 ,3שאלה  43, עמוד 4שאלה  41, עמוד 4שאלה  38, עמוד 4שאלה  35עמוד 
 ,3שאלה  57, עמוד 3שאלה  54, עמוד 3שאלה  51, עמוד 4שאלה  47עמוד 
 סעיף ד, 3שאלה  70סעיף א, עמוד  3שאלה  67, עמוד 3שאלה  64עמוד 
 סעיף ג, 3שאלה  77סעיף ה, עמוד  3שאלה  73עמוד 
 ,3שאלה  89, עמוד (2)סעיף ג 3שאלה  85סעיף ה, עמוד  3שאלה  81עמוד 
, (2)סעיף ג 3שאלה  106, עמוד סעיף ג 3שאלה  102, עמוד 3שאלה  93עמוד 
 , (2)סעיף ב  3שאלה  124, עמוד סעיף ה 3שאלה  113עמוד 
 , 3שאלה  159, עמוד 3שאלה  152עמוד  ,סעיף ה 3שאלה  130עמוד

 .סעיף ה 3שאלה  173עמוד  ,(2)סעיף ד 3שאלה  166עמוד 
 

 פונקציות ללא תבנית אלגברית מפורשת
 סעיף ב. 4שאלה  102עמוד 



 

 
 תוכן עניינים

 

 
 482שאלון  –מבחני בגרות 

 .................................., מועד א2010קיץ תש"ע,  – 1מספר  בגרותמבחן 

 .................................., מועד ב2010קיץ תש"ע,  – 2מספר  בגרותמבחן 

 .........................................2011חורף תשע"א,  – 3מספר  תבגרומבחן 

 .............................., מועד א2011קיץ תשע"א,  – 4מספר  בגרותמבחן 

 ..............................., מועד ב2011קיץ תשע"א,  – 5מספר  בגרותמבחן 

 ........................................2012חורף תשע"ב,  – 6מספר  בגרותמבחן 

 .............................., מועד א2012קיץ תשע"ב,  – 7מספר  בגרותמבחן 

 .............................., מועד ב2012קיץ תשע"ב,  – 8מספר  בגרותמבחן 

 .........................................2013חורף תשע"ג,  – 9מספר  בגרותמבחן 

 ............................., מועד א2013 תשע"ג, קיץ – 10מספר  בגרותמבחן 

 .............................., מועד ב2013קיץ תשע"ג,  – 11מספר  בגרותמבחן 

 .......................................2014חורף תשע"ד,  – 12מספר  בגרותמבחן 

 ..........................., מועד א.2014תשע"ד,  קיץ – 13מספר  בגרותמבחן 

 ............................, מועד ב.2014תשע"ד,  קיץ – 14מספר  בגרותמבחן 

 ..............................ג, מועד 2014תשע"ד,  קיץ – 15מספר  בגרותמבחן 

 ......................................2015, החורף תשע" – 16מספר  בגרותמבחן 

 ..........................., מועד א.2015, התשע" קיץ – 17מספר  בגרותמבחן 

 ............................, מועד ב.2015, התשע" קיץ – 18מספר  בגרותמבחן 

 .......................................2016, וחורף תשע" – 19מספר  בגרותמבחן 

 ............................, מועד א.2016, ותשע" קיץ – 20מספר  בגרותמבחן 

63 ............................., מועד ב.2016, ותשע" קיץ – 21מספר  בגרותמבחן 
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 .......................................2017, זחורף תשע" – 22מספר  בגרותמבחן 

 ............................, מועד א.2017, זתשע" קיץ – 23מספר  בגרותמבחן 

 ............................., מועד ב.2017, זתשע" קיץ – 24מספר  בגרותמבחן 

 .......................................2018, חחורף תשע" – 25מספר  בגרותמבחן 

 ............................, מועד א.2018, חתשע" קיץ – 26מספר  בגרותמבחן 

 ............................., מועד ב.2018, חתשע" קיץ – 27מספר  בגרותמבחן 

 .......................................2019, טחורף תשע" – 28מספר  בגרותמבחן 

 ............................, מועד א.2019, טתשע" קיץ – 29מספר  בגרותמבחן 

 ............................., מועד ב.2019, טתשע" קיץ – 30מספר  בגרותמבחן 

   .........................................2020, "ףחורף תש – 31מספר  בגרותמבחן 

  .............................., מועד א.2020, "ףתש קיץ – 32מספר  בגרותמבחן 

  ..............................., מועד ב.2020, "ףתש יץק – 33מספר  בגרותמבחן 
 116.......................................2021חורף תשפ"א,  – 34מבחן בגרות מספר 

 122...., מועד נבצרים................2021חורף תשפ"א,  – 35מבחן בגרות מספר 

 127..., מועד מאוחר.................2021חורף תשפ"א,  – 36מבחן בגרות מספר 

 132..., מועד א..........................2021קיץ תשפ"א,  – 37מבחן בגרות מספר 

 138............., מועד מיוחד.........2021קיץ תשפ"א,  – 38מבחן בגרות מספר 

 144..., מועד ב..........................2021קיץ תשפ"א,  – 39מבחן בגרות מספר 

 150, מועד א...........................2022חורף תשפ"ב,  – 40מבחן בגרות מספר 

 157, מועד נבצרים...................2022חורף תשפ"ב,  – 41ר מבחן בגרות מספ

 164, מועד א.............................2022קיץ תשפ"ב,  – 42מבחן בגרות מספר 

 171., מועד ב............................2022קיץ תשפ"ב,  – 43מבחן בגרות מספר 
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 1מבחן בגרות מספר 
 אמועד  ,2010 ,"עתש קיץ

 

 במרחב סדרות, טריגונומטריה –פרק ראשון 
 

 .1-2מבין השאלות  אחתענה על 
 

 א. בטור הנדסי יש מספר זוגי של איברים. אם מחליפים את סימניהם   .1
 הזוגיים, מתקבל טור שסכומו של כל האיברים הנמצאים במקומות               

 מצא את מנת הטור הנתון.מסכום הטור הנתון.  7גדול פי               
 ב. מהו היחס בין סכום הסדרה, כאשר הופכים בה את סימני האיברים        

 זוגיים?-זוגיים לסכום האיברים שבמקומות האי-שבמקומות האי             
 
 

 SABCDנתונה פירמידה ישרה   .2
  הוא ריבוע (ראה ציור).  ABCDשבסיסה  
 ס"מ, 10אורך צלע הריבוע הוא  
 ס"מ.  13ואורך מקצוע צדדי של הפירמידה הוא  

  SB למקצוע AFא. חשב את הגובה 
 .SABבפאה     

 .AFCב. חשב את הזווית 
 

 של פונקציות  חשבון דיפרנציאלי ואינטגרליגדילה ודעיכה,  –פרק שני 
 טריגונומטריות, פונקציות מעריכיות ולוגריתמיות ופונקציות חזקה

 
 .3-5ן השאלות מבי שתייםענה על 

 
 גרם  72שנים  4נשארו כעבור  Iגרם חומר רדיואקטיבי  100-מ  .3

  שלא התפרקו. 
 .Iא. מצא את זמן מחצית החיים של חומר 

 
 מזמן מחצית  2גדול פי  IIזמן מחצית החיים של חומר רדיואקטיבי 

 .Iהחיים של חומר רדיואקטיבי 
 .IIב. מצא באיזה אחוז קטנה כל שנה כמות החומר 

 4גרם כעבור  80שממנה יישארו  IIומר ג. מצא את הכמות של ח
 שנים.

S

A
F

C

B

D
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4yנתונה הפונקציה   .4 x x 1= +
−

xבתחום   1>. 

 העבירו לגרף הפונקציה משיק  
yשמשוואתו    , והעבירו ישר =5

 המקביל למשיק ונמצא מעליו במרחק 
 יחידה אחת ממנו (ראה ציור).

 א. מצא את השיעורים של נקודת ההשקה  
 של המשיק לגרף הפונקציה.     

 ב. השטח, המוגבל על ידי שני הישרים  
 המקבילים, על ידי גרף הפונקציה      
xועל ידי הישר       a= ,a 4ln-, (השטח המקווקו בציור), שווה ל<5 2 1−. 

 .aמצא את הערך של     
 

 

 

 

yנתונה הפונקציה   .5 cos x x sin x= 4בתחום  + 4
3xπ π≤ ≤/ 

 ומצא:חקור את הפונקציה  
         א. נקודות קיצון (כולל בקצוות).    

 ב. תחומי עלייה וירידה.   
        .         y-ג. נקודות חיתוך עם ציר ה

 ד. שרטט סקיצה של גרף הפונקציה.  
 ? נמק.x-ה. בכמה נקודות בתחום הנתון חותך גרף הפונקציה את ציר ה

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

y

a
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 :, מועד א2010קיץ תש"ע,  – 1מבחן בגרות מספר לתשובות 
3א. .1

7.  ב. −4
4−  . 

 
 .100ס"מ.  ב.  3913א.  .2
 

 גרם.   94.27. ג. 4.02%ב.   שנים. 8.44א.  .3
 

a.  ב. (5;3)א.  .4 6=. 
 

2א.  .5 2( ; )π π  ,4מקסימום( ;1.262)π  ,ד.   מינימום 

         4
3( ;0.959)π .מינימום 

4ב. עלייה:       2xπ π< 3 ;  ירידה:>
2 4xπ π< <   . 

 ג. אין.       
 ה. אף נקודה.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

y
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 2מבחן בגרות מספר 
 במועד  ,2010 ,"עתש קיץ

 

 במרחב סדרות, טריגונומטריה –פרק ראשון 
 

 .1-2מבין השאלות  אחתענה על 
 

ידי כלל הנסיגה: -סדרה מוגדרת על   .1
2

1

n
n

n

4 3a a
−

+
⋅=. 

2nא. הוכח:  na 3a+ =. 
3ב. נתון גם:  1a a 2=  .2aואת  1a. חשב את +

 האיברים הראשונים בסדרה. 17. חשב את סכום ג
 
 
 

  ABCD,שבסיסה SABCDנתונה פירמידה ישרה   .2
 הוא ריבוע (ראה ציור).

 ס"מ, 10הוא  ABCDהאורך של צלע הבסיס  
 ס"מ. 10וגם גובה הפירמידה הוא  
  DCא. חשב את הזווית בין הגובה לצלע  

 .SADבפאה  ADובין הגובה לצלע  SDCבפאה      
 ב. חשב את הזווית בין שני מקצועות צדדיים סמוכים. 
 
 

 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי של פונקציות גדילה ודעיכה,  –פרק שני 
 טריגונומטריות, פונקציות מעריכיות ולוגריתמיות ופונקציות חזקה

 
 .3-5השאלות מבין  שתייםענה על 

 
 8%-שקלים, והוא יורד בכל שנה ב 60,000הערך של מכונית א' כיום הוא  .3

 79,000לעומת הערך שלה בשנה הקודמת. הערך של מכונית ב' כיום הוא 
 רך שלה בשנה הקודמת. שקלים, והוא יורד בכל שנה באחוז קבוע לעומת הע

 שנים הערך של שתי המכוניות יהיה שווה. 10ידוע כי בעוד  
 א. באיזה אחוז יורד הערך של מכונית ב' בכל שנה? 
 ב. כמה שנים אחרי השנה שבה הערך של שתי המכוניות יהיה שווה, 
4יהיה הערך של מכונית ב'      

 מהערך של מכונית א'? (הירידה בערך  5
 המכוניות בכל שנה אינה משתנה).    

C

D

S

A

B
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2xfנתונה הפונקציה   .4 (x) 2e 3−= − +. 
f) מצא את תחומי העלייה והירידה של הפונקציה 1א. (  (x) .(אם יש כאלה)
f) מצא את נקודות החיתוך של הפונקציה 2(      (x) עם הצירים 
  (אם יש כאלה).          
f) סרטט סקיצה של גרף הפונקציה 3(      (x). 
 ) מצא את תחומי העלייה והירידה (אם יש כאלה) של פונקציית 1ב. ( 

fהנגזרת                    '(x). 
fאת נקודות החיתוך של פונקציית הנגזרת  ) מצא2(      '(x) עם הצירים 

  (אם יש כאלה).                  
 ) סקיצה של גרף פונקציית 3סעיף א (-ת בתתט) הוסף לסקיצה שסרט3(     

fהנגזרת           '(x). 
fג. דרך נקודת החיתוך שבין הגרפים של   (x)  ושלf '(x) העבירו אנך 
 . y-ואנך לציר ה x-לציר ה    

  x-מצא את השטח של המלבן הנוצר על ידי שני האנכים ועל ידי ציר ה            
 .y-וציר ה            

 

 

 
 

1fנתונה הפונקציה   .5 (x) a x= −  

xבתחום    (ראה ציור). <0
 a .הוא פרמטר גדול מאפס 
 A  היא נקודה על גרף הפונקציה 

aשלה הוא  y-ששיעור ה 
2. 

 .Aשל הנקודה  x-את שיעור ה aא. הבע באמצעות  
 . y-ואנך לציר ה x-ה העבירו אנך לציר Aב. דרך הנקודה  
 הראה כי:     
f) השטח המוגבל על ידי גרף הפונקציה 1(      (x)על ידי האנך לציר ה ,-x  

 .a-אינו תלוי בבציור),  (השטח המקווקו x-ועל ידי ציר ה                  
f) השטח המוגבל על ידי גרף הפונקציה 2(     (x)על ידי האנך לציר ה ,-y  
  a-), אינו תלוי בבציור ועל ידי הצירים (השטח המנוקד         

ln-ושווה ל                  2. 
 
 
 
 
 
 

x

y

A
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 :, מועד ב2010קיץ תש"ע,  – 2מבחן בגרות מספר לתשובות 
1aב.  .1 1= ,2

1a 1.  ג. =13
314214  . 

 .  48.19.  ב. 36.87א.  .2
 שנים. 8.1.  ב. 10.5%א.  .3
 )3(  .x;  ירידה: אף x) עלייה: כל 1א. ( .4

         )2 ((0;1) ,( 0.203;0)−. 

     

 

 

 

 .x;  ירידה: כל x) עלייה: אף 1ב. (
        )2 ((0;4).      )3(  

lnג.      2 0.693=. 

 
Aא.  .5

2
ax 1טח הוא ) הש1.   ב. (= ln 2−.  

 

 

 

x

y

x

y
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 3מבחן בגרות מספר 
 2011 ,א"עתש חורף

 

 במרחב סדרות, טריגונומטריה –פרק ראשון 
 

 .1-2מבין השאלות  אחתענה על 
 

 נתונות שתי סדרות: סדרה אחת חשבונית וסדרה אחת הנדסית.  .1
 .9בכל סדרה האיבר הראשון הוא  
 ההנדסית.  מהאיבר השני בסדרה 2-האיבר השני בסדרה החשבונית גדול ב 

 האיבר השלישי זהה בשתי הסדרות.
 מצא את האיבר השני בכל אחת מהסדרות  

 (מצא את כל הפתרונות).
 

 

 

 ABCDשבסיסה  'ABCDA'B'C'Dנתונה תיבה   .2
 (ראה ציור). aהוא ריבוע שצלעו  
 .20.6a-שווה ל 'DCBנתון כי שטח המשולש  
 .'CBאת האורך של  aא. הבע באמצעות  
  'DBב. מצא את גודל הזווית בין  

 .ABCDלמישור              
  B'Cג. מצא את גודל הזווית בין  

 . 'A'B'C'Dלמישור              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A '

B' C '

D '

A

B C

D
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 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי של פונקציות גדילה ודעיכה,  –פרק שני 
 יכיות ולוגריתמיות ופונקציות חזקהטריגונומטריות, פונקציות מער

 
 .3-5מבין השאלות  שתייםענה על 

 

נתונות שתי פונקציות:   .3
x

x
ef (x)

1 e

−
=

+
 ,

2x

x
eg(x)

1 e

−
=

+
. 

f) הראה כי הפונקציה 1א. (  (x)  יורדת לכלx. 
 .xיורדת לכל  g(x)אה כי הפונקציה ) הר2(        

 ב. מצא את נקודות החיתוך עם הצירים (אם יש כאלה): 
f) של גרף הפונקציה 1(              (x))     .2 של גרף הפונקציה (g(x). 

fקיצה של גרף הפונקציה ג. סרטט ס  (x). 
2xשוויון -) פתור את האי1ד. (  xe e−− >. 

 x), ורשום עבור אילו ערכי 1סעיף ד (-) היעזר בפתרון של תת2(             
fמתקיים                    (x) g(x)>. 

 ) - - - - -ה. לסרטוט שסרטטת בסעיף ג הוסף בקו מרוסק ( 
 .g(x)סקיצה של גרף הפונקציה               

 
 

3נתונה הפונקציה   .4 41 1
3 4f (x) ln x ln x= +. 

fא. מצא את תחום ההגדרה של הפונקציה   (x). 
 של נקודת הקיצון ב. מצא את השיעורים  
fשל הפונקציה       (x) .וקבע את סוגה 
 
 ג. לפניך סקיצה של גרף פונקציית  
fהנגזרת       '(x) . 
  x-הגרף חותך את ציר ה     

 (ראה ציור).  B-ו Aבנקודות    
 ? נמק.  B-ו Aמהם השיעורים של הנקודות     

 
 
 

yלפניך גרף הפונקציה   .5 3cos(mx)=  3בתחום
20 x π≤ ≤. 

3שלה הוא  x-עור הששי Cנקודה  
π 

  היא נקודת המינימום של הפונקציה. 
m (1א. מצא את הערך של   m 5)< <. 
 .x-הורידו אנך לציר ה Cב. מנקודה  
 חשב את השטח המוגבל על ידי גרף הפונקציה,      

 (השטח המקווקו). x-האנך וציר ה             

x

y

A B

f '(x)

x

y

A B

C
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 :2011חורף תשע"א,  – 3מבחן בגרות מספר לתשובות 
   ובהנדסית האיבר השני 17אפשרות א': בחשבונית האיבר השני הוא  .1

 . 15הוא     
 . 3ובהנדסית האיבר השני הוא  5אפשרות ב': בחשבונית האיבר השני הוא     

 .33.56.  ג. 25.12.  ב. 1.2aא.  .2
1) 1ב. (  .3

2(0; ))  .2 (1
2(0;   ה.    ג.   .(

                  
 
  
 
 

x) 1ד. (        0>)  .2 (x 0>. 
xא.  .4 ).    ב. <0 )1 1;e )מינימום.    ג.  −12 )1A ;0e ,B(1;0) . 

    .1.  ב. 3א.   .5
 

 

 

 

 

 
 

x

y

x

y
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 4מבחן בגרות מספר 
 אמועד  ,2011 ,א"עתש קיץ

 

 במרחב סדרות, טריגונומטריה –פרק ראשון 
 

 .1-2מבין השאלות  אחתענה על 
 

 מסכום איברי 4הסכום של סדרה הנדסית אין סופית יורדת גדול פי   .1
 הסדרה הנמצאים במקומות הזוגיים. 
 רה.א. מצא את מנת הסד 
 ב. מצא פי כמה גדול הסכום של הסדרה הנתונה מסכום איברי הסדרה 
 זוגיים.-הנמצאים במקומות האי     
 
 
 

 ABCDשבסיסה  SABCDנתונה פירמידה ישרה   .2
 הוא ריבוע. גובה הפירמידה שווה באורכו 
SO)לאלכסון הבסיס של הפירמידה   AC)=. 
 א. חשב את גודל הזווית שבין מקצוע צדדי 

 ובין מישור הבסיס של הפירמידה.               
           

ACס"מ 7נתון גם כי  =. 
 ב. חשב את האורך של צלע הבסיס. 
 . ABובין  SBג. חשב את גודל הזווית שבין  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CD

S

A B

O
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 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי של פונקציות גדילה ודעיכה,  –פרק שני 
 טריגונומטריות, פונקציות מעריכיות ולוגריתמיות ופונקציות חזקה

 
 .3-5מבין השאלות  שתייםענה על 

 

1fנתונה הפונקציה   .3 (x) 2x a=
−

 ,2
ax  (ראה ציור). ≠

a .הוא פרמטר 
 העבירו ישר המשיק לגרף הפונקציה  

xבנקודה שבה   , והעבירו ישר המשיק =1
xלגרף הפונקציה בנקודה שבה  0=. 

 קבילים זה לזה.המשיקים מ 
 .aא. מצא את הערך של  
 שמצאת, וחשב את השטח המוגבל על ידי גרף aב. הצב את הערך של  
fהפונקציה       (x) על ידי המשיק לגרף הפונקציה בנקודה שבה ,x 1=, 
xועל ידי הישר  x-על ידי ציר ה      3=. 
 
 

נתונה הפונקציה   .4
2 2x xf (x) e e−= +. 

 א. מהו תחום ההגדרה של הפונקציה? 
 ב. מצא את השיעורים של נקודות הקיצון של הפונקציה (אם יש כאלה), 

 וקבע את סוגן.             
 רטט סקיצה של גרף הפונקציה.סג.  
yד. ישר שמשוואתו    חותך את גרף הפונקציה בשתי נקודות שונות. =2.5

 מבין שתי הנקודות האלה, מצא את השיעורים של הנקודה שבה             
 הפונקציה יורדת. נמק.              

 
   

2לפניך הגרפים של הפונקציות   .5
1f (x)

cos x
=  

g(x)-ו 2 2 cos x=   3בתחום 3xπ π− ≤ ≤. 
 א. הוכח שהפונקציות הן זוגיות.  

 ב. חשב את השטח המוגבל על ידי הגרפים  
 של שתי הפונקציות (השטח המקווקו).     
 

 
 

 

 

y

x

AB

x

y
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 :, מועד א2011קיץ תשע"א,  – 4ר מבחן בגרות מספלתשובות 
1א.  .1

1. ב. פי 3
31  . 

 . 71.57ס"מ.  ג.  4.95.  ב. 63.43א.  .2

aא.  .3 1.  ב. =1 ln5 0.25 0.55472 − =. 

 מינימום.  ג.      (2;0).  ב. xא. כל  .4

)ד.      0.833;2.5)−. 

 

 

 

   .2ב.  .5
 

x

y

x

y
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 5מבחן בגרות מספר 
 במועד  ,2011 ,א"עתש קיץ

 

 במרחב סדרות, טריגונומטריה –פרק ראשון 
 

 .1-2מבין השאלות  אחתענה על 
 

 נתונה סדרה הנדסית שכל איבריה חיוביים. הסכום של האיבר השלישי   .1
 מהאיבר החמישי. 20והאיבר הרביעי בסדרה גדול פי  
 . מצא את מנת הסדרה.א 
1aב. נתון כי האיבר הראשון בסדרה ההנדסית הוא   4096=. 
 בסדרה הנתונה מכניסים מספר איברים.  5aובין האיבר  4aבין האיבר      

 של הסדרה ההנדסית והאיברים שהוכנסו ביניהם   5a-ו 4aהאיברים     
 . 3880מהווים יחד סדרה חשבונית שסכומה     
 הסדרה החשבונית.של מצא את ההפרש     

 

 

 שבסיסה משולש  KABCנתונה פירמידה ישרה   .2
 .aלע הבסיס הוא צלעות. אורך צ-שווה 
 שווה באורכו  KOגובה הפירמידה  

 לצלע הבסיס (ראה ציור).
 .AOאת האורך של  aא. הבע באמצעות  
 ב. מצא את הזווית בין המקצוע הצדדי  

 דה ובין בסיסה.של הפירמי    
18ג. נתון כי נפח הפירמידה הוא   3 . 

 .aמצא את הערך של              
 
 
 
 
 
 
 
 

K

A

B

C

O
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 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי של פונקציות גדילה ודעיכה,  –פרק שני 
 ת חזקהטריגונומטריות, פונקציות מעריכיות ולוגריתמיות ופונקציו

 
 .3-5מבין השאלות  שתייםענה על 

 
xfנתונות הפונקציות   .3 (x) 2= ,x 2g(x) 4 −=. 

 א. מהו תחום ההגדרה של הפונקציות? 
fב. מצא את נקודות החיתוך של גרף הפונקציה   (x)  ושל גרף 

 עם הצירים (אם יש כאלה). g(x)הפונקציה              
g(x)מתקיים  xג. עבור אילו ערכי   f (x)>.נמק ? 
fד. מצא תחומי עלייה וירידה (אם יש כאלה) של הפונקציה   (x)  

 .g(x)ושל הפונקציה              
 ה. באותה מערכת הצירים סרטט בקו מלא סקיצה של גרף הפונקציה   

    f (x)) סקיצה של גרף הפונקציה ------, ושרטט בקו מרוסק (g(x). 
 ו. מצא את השטח המוגבל על ידי הגרפים של שתי הפונקציות  

 .y-על ידי ציר הו             
 
 

afבסרטוט שלפניך מוצג הגרף של הפונקציה   .4 (x) bx 2= +
−

,  
 a ו-b .הם פרמטרים שלמים 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 א. מהו תחום ההגדרה של הפונקציה? 
 . נמק.aואת הערך של  bב. על פי הגרף, מצא את הערך של  
 שמצאת, ומצא את השטח aואת הערך של  bג. הצב את הערך של  
fהמוגבל על ידי הגרף של       (x)על ידי ציר ה ,-x  ועל ידי הישריםx 2=, 
     x y-ו =4 3=. 
 

x

y

0

1
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yנתונה הפונקציה   .5  tan x 4x= 2בתחום  − 2xπ π− ≤ ≤. 
 חום ההגדרה של הפונקציה?א. מהו ת 
 ) תחומי עלייה וירידה.2) נקודות קיצון. (1ב. מצא: ( 
 ג. מהן האסימפטוטות האנכיות של הפונקציה? 
 ד. שרטט סקיצה של גרף הפונקציה. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :, מועד ב2011קיץ תשע"א,  – 5מבחן בגרות מספר לתשובות 
1א.  .1

1. ב. 4
2− . 

a.    ג. 60. ב. 0.577aא.  .2 6= . 

 ה. .  xא. שתי הפונקציות מוגדרות לכל ערך של  .3

fב.      (x) :(0;1)  .g(x) :1
16(0; x.   ג. ( 4>. 

fד.      (x) עלייה: כל :x;   ירידה: אףx. 

        g(x)ה: כל : עלייx ירידה: אף ;x. 

  .10.14ו.   
xא.  .4 b.  ב. ≠2 1= ,a 4.  ג. =2 2ln 2 5.386+ = . 
 

2א.   .5 2xπ π− <  ד.           . >

)) 1ב. (   )3 ;2.457π−  ,מקסימום 

( )3 ; 2.457π   מינימום. −
3)  עלייה: 2(     2xπ π< 2או  > 3xπ π− < < −; 

3ירידה:           3xπ π− < <. 

2xג.          π= ,2x π= −. 

 

x

y

x

y
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 6מבחן בגרות מספר 
 2012 ,חורף תשע"ב

 

 במרחב סדרות, טריגונומטריה –פרק ראשון 
 

 .1-2מבין השאלות  אחתענה על 
 

ק"מ זה מזה, ורוכבים זה  1110שני רוכבי אופנוע נמצאים במרחק  .1
 לקראת זה. 

 ק"מ,  50בשעה הראשונה עבר הרוכב הראשון מרחק של 
 ק"מ יותר מהמרחק שעבר בשעה הקודמת. 5ובכל שעה נוספת עבר 

 שעות אחרי הרוכב הראשון.  3הרוכב השני יצא לדרך  
 ק"מ  4ק"מ, ובכל שעה נוספת עבר  90בשעה הראשונה הוא עבר 

 פחות מהמרחק שעבר בשעה הקודמת. 
 חשב כעבור כמה שעות מרגע היציאה של הרוכב הראשון ייפגשו 

 שני הרוכבים.
 
 

 
  B'Dאורך האלכסון  'ABCDA'B'C'Dבתיבה   .2

  60יוצר זווית של  B'Dהאלכסון . aהוא 
  50, ויוצר זווית של 'A'Bעם המקצוע  
 .'DCC'Dעם הפאה  
 את האורך: aא. הבע באמצעות  

 .'A'B) של הצלע 1(              
 .'B'C) של הצלע 2(      
 .BD) של האלכסון 3(      
 .'ABCDA'B'C'Dאת נפח התיבה  aב. הבע באמצעות  
 

 
 

 

 

 

A

B C

D

A '

B' C '

D '
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 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי של פונקציות גדילה ודעיכה,  –פרק שני 
 טריגונומטריות, פונקציות מעריכיות ולוגריתמיות ופונקציות חזקה

 
 .3-5מבין השאלות  שתייםענה על 

 
fהפונקציה   .3 (x)  המוגדרת לכלx  :מקיימתf (x)  ;xלכל  ≤0

f (0) fואין יותר נקודות שבהן  =0 (x) 0=; 
f (x)  עולה בתחומיםx 0> ,x ln3< −; 
f (x)  יורדת בתחוםln3 x 0− < <. 

fא. סרטט סקיצה של גרף הפונקציה   (x) ,ציין בה את שיעורי הו-x  
 קיצון.  השל נקודות      

     
3xנתון גם  ax xf (x) e 2e e= − + ,a .הוא פרמטר 

fמום של הפונקציה ב. היעזר בנקודת המיני (x) ומצא את ערך הפרמטר ,a. 
fג. דרך נקודת המקסימום של הפונקציה  (x) העבירו אנך לציר ה-x. 

aהצב       ל על ידי האנך, על ידי גרף ומצא את השטח המוגב =2
fהפונקציה      (x) ועל ידי ציר ה-x. 

 
 
 

1נתונה הפונקציה   .4 1
e e

f (x) log (1 x) log (1 x)= + − −  
 (ראה ציור). 
fא. מצא את תחום ההגדרה של הפונקציה   (x). 
fב. הראה כי   (x) ln(1 x) ln(1 x)= − − +. 
f) מעבירים ישר המשיק לגרף הפונקציה 1ג. (  (x) 
 הנמצאת ברביע השני,  Aבנקודה           

 ישר המשיק לגרף הפונקציה  ומעבירים         
 י.הנמצאת ברביע הרביע Bבנקודה 

8נתון כי כל אחד משיפועי המשיקים הוא           
3−. 

 .B-ו Aשל הנקודות  x-מצא את שיעורי ה  
  B, ודרך הנקודה x-יר ההעבירו מקביל לצ A) דרך הנקודה 2(     

 .x-העבירו מקביל לציר ה                  
 היעזר בחוקי הלוגריתמים (בלי להשתמש במחשבון) והראה כי           

 .2ln3המרחק בין המקבילים הוא          
fד. היעזר בגרף של הפונקציה  (x) וקבע אם בתחום ההגדרה של ,f (x)  

fפונקציית הנגזרת      '(x)  היא תמיד שלילית, תמיד חיובית 
 לפעמים שלילית ולפעמים חיובית. נמק. או    

 
 

 

x

y
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yנקציה נתונה הפו  .5 2sin x sin 2x= 0בתחום  − x 2≤ ≤ π. 
 נתון:מצא בתחום החקור את הפונקציה ו

  א. נקודות קיצון.
 ב. תחומי עלייה וירידה.   

 ג. נקודות חיתוך עם הצירים.   
 רטט סקיצה של גרף הפונקציה.סד. 

 

 

 

 
 

 

 

 :2012 חורף תשע"ב, – 6מבחן בגרות מספר לתשובות 
 שעות.   9 .1

 .30.1547a.  ב. 2 (0.766a)  .3 (0.9148a.  (0.5a) 1א. ( .2

aב.       א.  .3 8.      ג. =2
81. 

 

 

 

 

1א.  .4 x 1− < Ax) 1.   ג. (> 0.5= − ,Bx  .   ד. תמיד שלילית.=0.5

 
)א.  .5 )3

2 ;1.5 3π  ,ד.   מקסימום 

             ( )3
4 ; 1.5 3π  מינימום.  −

2)מינימום,  (0;0)      ;0)π.מקסימום 

3ב. עלייה:  
20 x π< 3או  >

4 x 2π < < π , 

3ירידה:      3
2 4xπ π< <. 

), (0;0)ג.   ;0)π ,(2 ;0)π. 
 
 
 

x

y

x

y
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 7מבחן בגרות מספר 
 אמועד  ,2012 ,ב"עתש קיץ

 

 במרחב סדרות, טריגונומטריה –פרק ראשון 
 

 .1-2מבין השאלות  אחתענה על 
 
 

(k טבעי על ידי הכלל: nנתונה סדרה המוגדרת לכל   .1 ≠(4
 
 
 nb רה המוגדרת לכל היא סדn :טבעי על ידי הכללn nb 2a 8= − 
 
 היא סדרה הנדסית. nbא. הראה כי  
5bב. נתון כי    .k. מצא את הערך של =324
 .13,120הוא  nbהאיברים הראשונים בסדרה  nג. נתון גם כי סכום  
 .nמצא את      
 
 
 

  'ABCDA'B'C'Dנתונה תיבה   .2
 שבסיסה הוא ריבוע. 
 'A'B'C'Dאלכסוני הבסיס  
 (ראה ציור). 'Oנפגשים בנקודה  
 ,aנתון: אורך צלע הבסיס הוא  
 .42היא  ABCDלבסיס  'AOהזווית בין  
 את נפח התיבה. aא. הבע באמצעות  
 ב. חשב את הזווית בין אלכסון התיבה  

 ובין בסיס התיבה.             
 
 

  
 
 
 
 

1

n 1 n

a k
a 3a 8+

=
 = −

CD

A ' B'

C 'D '

A B

O'
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 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי של פונקציות גדילה ודעיכה,  –פרק שני 
 טריגונומטריות, פונקציות מעריכיות ולוגריתמיות ופונקציות חזקה

 
 .3-5מבין השאלות  שתייםענה על 

 
fבציור שלפניך מוצג הגרף של פונקציה   .3 (x) , 

yומוצג הישר  x 4= − +. 
fהישר משיק לגרף הפונקציה   (x)  
xבנקודה שבה   1= f. הנגזרת של הפונקציה − (x)  
xf היא  '(x) a e−= −.a .הוא פרמטר 
 . aא. מצא את הערך של  

 .eבתשובתך רצוי להשאיר               
 
 ג'.-וענה על הסעיפים ב' aהצב את הערך של  
  של נקודת ההשקה. y-מצא את שיעור ה) 1ב. ( 
f) מצא את הפונקציה 2(      (x). 
fג. מצא את השטח המוגבל על ידי גרף הפונקציה   (x) , 
 (השטח המקווקו בציור). y-על ידי הישר הנתון ועל ידי ציר ה     
 

fנתונה הפונקציה   .4 (x) sin x 2cos x 4x 2 1= + + − π−. 
 .xא. הוכח שהפונקציה עולה לכל ערך של  
2fב. הוכח:   ( ) 0π =. 
 ג. רשום את תחומי החיוביות והשליליות של הפונקציה. 
 

2fנתונה הפונקציה   .5 (x) ln(2x)
x=. 

 א. מצא את תחום ההגדרה של הפונקציה. 
 ב. מצא את השיעורים של נקודת הקיצון של הפונקציה וקבע את סוגה. 
 ג. מצא את תחומי העלייה והירידה של הפונקציה. 
IVד. מבין הגרפים   I−  שלפניך איזה גרף הוא של הפונקציהf (x).נמק ? 
 
 
 
 
 
 
 
 

xה. הסבר מדוע עבור   2
e>  מתקייםf (x) e>. 

x

y

x

y
I

x

y
II

x

y
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x

y
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 , מועד א2012קיץ תשע"ב,  – 7מבחן בגרות מספר לתשובות 
kב.  .1 n.   ג. =6 8=. 

 .24.24. ב. 30.637aא.  .2
aא.  .3 e 1= xf) 2.  (5) 1ב. (  .− (x) (e 1)x e 4−= − + 1.  ג. + 0.3592

e − =. 

2xג. חיוביות:  .4 π> :שליליות ,x 2
π<  . 

xא.  .5 0> ,x 2
)ב. .  ≠1 );e2

e  .מינימום 

2ג. עלייה:     
ex 10ירידה   ;< x 2< 2או  > 2

e1 x<  .IIד. גרף    .>
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 8מבחן בגרות מספר 
 מועד ב ,2012קיץ תשע"ב , 

 

 במרחב סדרות, טריגונומטריה –פרק ראשון 
 

 .1-2מבין השאלות  אחתענה על 
 

1nידי כלל הנסיגה -סדרה מוגדרת על  .1 na a 2n t 1+ = + + +. 
2מגדירים סדרה נוספת לפי  

n nb a n 1= − −. 
 .3היא סדרה חשבונית והפרשה  nbידוע שסדרת  
 .tא. מצא את  
1bב. נתון:    .10aואת  10b. חשב את =6
 

  EABCDנתונה פירמידה ישרה   .2
 הוא מלבן (ראה ציור). ABCDשבסיסה 

 הזווית בין מקצוע צדדי של  
 .30הפירמידה לבסיס היא 

 בין אלכסוני  AOBהזווית  
 .120הבסיס היא 

 ס"מ. 10 גובה הפירמידה הוא 
 .BCא. חשב את אורך המקצוע  
  BC-ב. חשב את הזווית בין הגובה ל 

    ובין בסיס הפירמידה. EBCבפאה              
 
 

 ואינטגרלי של פונקציות  חשבון דיפרנציאליגדילה ודעיכה,  –פרק שני 
 טריגונומטריות, פונקציות מעריכיות ולוגריתמיות ופונקציות חזקה

 
 .3-5מבין השאלות  שתייםענה על 

 
 גרם חומר רדיואקטיבי קטנה בצורה מעריכית. 1000כמות של   .3

 חומר.גרם מה 250כעבור מספר שנים נותרו  
   גרם מהחומר. 200שנים נותרו  4כעבור עוד  
       גרם מהחומר הרדיואקטיבי. 250מצא כעבור כמה שנים נותרו  

B

CD

O

A

E

..
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2xנתונה הפונקציה    .4 x1
2f (x) e e 2x= − −. 

 הפונקציה  העבירו ישר המשיק לגרף 
xבנקודה שבה   , והעבירו אנך =0

 דרך נקודת המינימום  x-לציר ה
 של הפונקציה (ראה ציור).

 א. מצא את משוואת המשיק. 
 ב. מצא את משוואת האנך. 
 ג. מצא את השטח המוגבל על ידי 

 המשיק, גרף הפונקציה, על ידי              
xעל ידי האנך ועל ידי הישר               1=    (השטח המקווקו בציור). −

 
 
 
 

2נתונה הפונקציה   .5
a ln xf (x)

x
= .a .הוא פרמטר שונה מאפס  

 א. מצא את תחום ההגדרה של הפונקציה. 
fב. שיפוע הישר, המשיק לגרף הפונקציה בנקודה שבה   (x)  . 3, הוא =0

 .aמצא את הערך של              
    

 
aהצב   ה.-, וענה על הסעיפים ג=3

 
 קיצון של הפונקציה, וקבע את סוגה.ג. מצא את השיעורים של נקודת ה

f. איזה גרף הוא של הפונקציה I ,II ,III ,IVד. לפניך הגרפים  (x).נמק ?       
 
 
 
 
 
 

 

 

2משוואה ה. האם יש פתרון ל
3ln x1

x
  ? נמק.=

 
 
 
 
 

x

y

x

y

x

y

x
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 :מועד ב ,2012קיץ תשע"ב ,  – 8מבחן בגרות מספר לתשובות 
10b.  ב. 3א.  .1 33= ,10a 134=. 

   .33.69ס"מ.  ב.  17.32א.  .2

 שנים. 24.85 .3

1 א. .4
2y 2x= − x.  ב. − ln x, אפשר גם: =2  .0.181.   ג. =0.693

xא.  .5 a.  ב. <0 ).  ג. =3 )3e; 2e מקסימום.   ד. גרף ,II.ה. לא  . 
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 9מבחן בגרות מספר 
 2013חורף תשע"ג, 

 

 במרחב סדרות, טריגונומטריה –פרק ראשון 
 

 .1-2מבין השאלות  אחתענה על 
 

 טבעי לפי הכלל: n, המוגדרות לכל nb-ו naנתונות שתי סדרות,   .1
             1n na 3a 5+ = +  

 n nb a 2.5= + 
 היא סדרה הנדסית,  nbא. הוכח כי הסדרה  

n(aומצא את המנה שלה       2.5)≠ − . 
 

1bנתון גם כי  2=. 
 .naאת  nב. הבע באמצעות  
 .nbהאיברים הראשונים בסדרה  nאת סכום  n) הבע באמצעות 1ג. ( 
       .naהאיברים הראשונים בסדרה  nאת סכום  n) הבע באמצעות 2(    

 
 
 

  , שבסיסיה'ABCA'B'Cנתונה מנסרה ישרה    .2
 צלעות (ראה ציור).-הם משולשים שווי

 A'E הוא הגובה ל-BC  במשולשA'BC. 
  ABCובין מישור הבסיס  A'Eהזווית בין  

 .h. גובה המנסרה הוא αהיא 
 צלע  את אורך α-ו hא. הבע באמצעות  

 הבסיס של המנסרה.              
30αב. אם נתון כי   = מצא את גודל הזווית , 

   .ABCלמישור  A'Cשבין               
 
 
 
 
 

B

C

A'

C'

A

B'

E
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 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי של פונקציות גדילה ודעיכה,  –פרק שני 
 יגונומטריות, פונקציות מעריכיות ולוגריתמיות ופונקציות חזקהטר

 
 .3-5מבין השאלות  שתייםענה על 

 

2נתונה הפונקציה   .3
1f (x) 2

cos x
= −  

5בקטע   5
4 4x− π ≤ ≤ π .(ראה ציור) 

 א. בקטע הנתון מצא: 
 ) את תחום ההגדרה 1(              

 של הפונקציה ואת                    
 האסימפטוטות                    
 .y-של הפונקציה המקבילות לציר ה                   

 .x-) את נקודות החיתוך של גרף הפונקציה עם ציר ה2(      
30ב. בתחום   x≤ ≤ π שטח המוגבל על ידי גרף הפונקציהמצא את ה 
 (השטח המקווקו בציור). x-ועל ידי ציר ה     
 
 

2נתונה הפונקציה   .4
2f (x) log ( x 4x 32)= − + +.  

 א. מצא את תחום ההגדרה של הפונקציה. 
 ב. מצא את נקודות החיתוך של גרף הפונקציה עם הצירים. 

 תשובתך השאר, במידת הצורך, שתי ספרות אחרי הנקודה העשרונית.ב              
 ג. מצא את תחומי העלייה והירידה של הפונקציה. 
 .x-ד. מצא את משוואת הישר המשיק לגרף הפונקציה ומקביל לציר ה 
 או תוכל להשאיר שתי ספרות אחרי logבתשובתך תוכל להשאיר      

 הנקודה העשרונית.              
 
 

/1/1-א. ב  .5  מיליון תושבים. 2.5מנתה אוכלוסיית מדינה מסוימת  2000
/1/1מספר התושבים גדל בצורה מעריכית, ועד         גדלה   2010

 . 63%-האוכלוסייה ב              
/1/1-כעבור כמה שנים מ       יהיה מספר התושבים במדינה 2000

 מיליון? 8     
 
ב. נתונה הפונקציה  

2 2x m m xf (x) e e− −= − .m .הוא פרמטר 
 (במידת הצורך) את השיעורים של נקודת הקיצון m) הבע באמצעות 1(     
 של הפונקציה, וקבע את סוגה.          
y) נתון כי הישר 2(         .mמשיק לגרף הפונקציה. מצא את הערך של  =0
 
 קשר בין סעיף א לסעיף ב.:  אין הערה 

x

y
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 :2013חורף תשע"ג,  – 9מבחן בגרות מספר לתשובות 
qא.  .1 nב.    .=3 1

na 2 3 2.5−= ⋅ n3) 1.   ג. (− 1−)  .2 (n3 1 2.5n− −.   

hא.  .2 2h
tan cos30 3 tan

=
α ⋅ α

  .26.57.    ב.  

5) תחום ההגדרה: 1( א. .3 5
4 4x− π ≤ ≤ π ,1

2x ≠ π ,1
2x ≠ − π .   

1אסימפטוטות:           
2x = − π ,1

2x = π.  

        )2 (( )5
4 ;0− π ,( )3

4 ;0− π ,( )1
4 ;0− π ,( )1

4 ;0π ,( )3
4 ;0π ,( )5

4 ;0π. 
      .0.779ב.     
4א.  .4 x 8− < ), (0;7.92) ,(5;0)ב.    .> 4ג. עלייה:    .−(0;3.92 x 2− < <;  

2ירידה:      x 8< 2yד.   .> log y, אפשר גם =36 5.17=.    

)) 1ים.  ב. (שנ 23.84א.  .5 )m m0;e e− m) 2מינימום.  ( − 0=.  
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 10מבחן בגרות מספר 
 , מועד א2013קיץ תשע"ג, 

 

 במרחב סדרות, טריגונומטריה –פרק ראשון 
 

 .1-2מבין השאלות  אחתענה על 
 

 .na , ... ,3a ,2a ,1aנתונה סדרה חשבונית:   .1
 .2.5האיבר הראשון של הסדרה הוא  
 בסדרה. 17-מהאיבר במקום ה 80-בסדרה גדול ב 33-האיבר במקום ה 
 מהסדרה הנתונה לקחו כל איבר שלישי כך שהתקבלה סדרה חשבונית 
    .na , ... ,9a ,6a ,3aחדשה:  
 א. מצא את הפרש הסדרה החדשה. 
 .3100ב. סכום כל האיברים בסדרה החדשה הוא  

 איברים בסדרה החדשה.) מצא את מספר ה1(             
  ) מהו מספר האיברים בסדרה המקורית? נמק.2(     
  
 
 

 הבסיסים 'ABCA'B'Cבמנסרה ישרה  .2
AB)שוקיים -הם משולשים שווי  AC)=. 
 AD  הוא גובה לצלעBCו ,-A'D'  
 (ראה ציור). 'B'Cהוא גובה לצלע  
BACנתון:   64= 

 ,26 ס"מBC =, 
 סמ"ק. 8112נפח המנסרה הוא  
 א. חשב את גובה המנסרה. 
      A'Bשב את הזווית שבין האלכסון ב. ח 
 .ABCובין בסיס המנסרה      
   .A'AD'ג. חשב את  
 
 

 
 
 
 

B

C

D

C'

A

B'
A '

D'
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 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי של פונקציות גדילה ודעיכה,  –פרק שני 
 לוגריתמיות ופונקציות חזקהטריגונומטריות, פונקציות מעריכיות ו

 
 .3-5מבין השאלות  שתייםענה על 

 

fנתונה הפונקציה  .3 (x) 0.5x 0.5cos(2x) 0.5= − + 
yונתון הישר   0.5x=  

 (ראה ציור).
  x-) מצא את שיעורי ה1א. ( 

 המשותפות  של הנקודות 
 ולגרף הפונקציה  לישר 
 f (x)  בתחוםx−π ≤ ≤ π. 

 ) הראה כי הישר משיק 2(     
fלגרף הפונקציה           (x)  
 ).1סעיף א (-בנקודות שמצאת בתת         

fב. מצא את השטח המוגבל על ידי גרף הפונקציה   (x)  
y ועל ידי הישר              0.5x=  בתחוםx−π ≤ ≤ π. 

 
 
 

נתונה הפונקציה  .4
2

2
x
mf (x) 2x e

−
= ,m 0-הוא פרמטר שונה מ. 

fא. מהו תחום ההגדרה של הפונקציה   (x)?    
fב. ידוע כי לפונקציה   (x) יש נקודת קיצון ששיעור ה-x  2שלה הוא−. 
 .mמצא את הערך של הפרמטר      
 
mהצב    על הסעיפים הבאים שלפניך. , וענה=4
f) מצא את נקודות החיתוך של גרף הפונקציה 1ג. (  (x) עם הצירים 
 (אם יש כאלה).          
f) מצא את השיעורים של נקודות הקיצון של הפונקציה 2(      (x), 

 וקבע את סוגן.                  
f) סרטט סקיצה של גרף הפונקציה 3(      (x). 
fד. לפי גרף הפונקציה   (x) רטט סקיצה של גרף פונקציית הנגזרת סf '(x) 
2בתחום       x 2− ≤ ≤.       

    
 
 
 
 

x

y
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fא. נתונה הפונקציה   .5 (x) x ln (2x)= − ,x 0>  
 (ראה ציור). דרך נקודת הקיצון      
  של הפונקציה העבירו משיק     
 , ודרך נקודת x-המקביל לציר ה     
 החיתוך של גרף הפונקציה      
 ירו ישר העב x-עם ציר ה     
 . y-המקביל לציר ה     
 , ABCOהישרים יוצרים עם הצירים מלבן      
 ראשית הצירים). – Oכמתואר בציור (     
    .e . בתשובתך תוכל להשאירABCOמצא את שטח המלבן      

 
 ב. לחוקר יש היום כמות מסוימת של חומר רדיואקטיבי.

 בצורה מעריכית.  נהקטֵ הכמות     
  כמות החומר שיש לחוקר היום.  20%-שנים תרד ב 10בעוד     
 כמות החומר. 40%-מצא בעוד כמה שנים מהיום תרד ב    

 
 : אין קשר בין סעיף א לסעיף ב.הערה

  

 

 

 

 :, מועד א2013קיץ תשע"ג,  – 10מבחן בגרות מספר לתשובות 
dא.  .1  איברים. 60) 2איברים. ( 20) 1.  ב. (=15

  .34.74ג.   .50.73ס"מ.   ב.  30 א. .2

 יח"ר. πב.   .π ,0 ,−π) 1( א. .3

m.   ב. xא. כל  .4  .   (0;0)) 1ג. (   .=4

       )2 ((2; )8
e  ,מינימום,  (0;0)מקסימום( 2; )8

e− .מקסימום 

 
 ד.        )3(       

  
  

 

   
 

1א.  .5 0.091974e  שנים.   22.89יח"ר.    ב.  ≈

B

C x

y

O

A

x

y

x

y
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 11מבחן בגרות מספר 
 ב, מועד 2013קיץ תשע"ג, 

 

 במרחב סדרות, טריגונומטריה –פרק ראשון 
 

 .1-2מבין השאלות  אחתענה על 
 

 ראובן משחק עם חבריו בגולות. כל משתתף מכניס בתורו גולות למשחק.  .1
 פר הגולות שהכניסממס 6הזוכה בתור שלו, מקבל מספר גולות הגדול פי  
 באותו תור למשחק.  

 באותו תור למשחק  המפסיד בתור שלו, מפסיד את כל הגולות שהכניס
 שום גולה). (ולא מקבל

 גולות, והפסיד. 3ראובן הכניס בתור הראשון שלו  
 ות יותר משהכניס בתור גול 2הוא המשיך לשחק ובכל תור הוא הכניס  

 תורים.  nהקודם שלו. ראובן שיחק בסך הכול 
 ורק בתור האחרון הוא זכה. בכל תור הוא הפסיד,

 בתור האחרון. קיבלאת מספר הגולות שראובן  nא. הבע באמצעות  
  
 ממספר כל הגולות 6-דול בבתור האחרון קיבל ראובן מספר גולות הג 
 התורים ששיחק. n-שהכניס למשחק ב 
  n-את מספר כל הגולות שהכניס ראובן למשחק ב n) הבע באמצעות 1ב. ( 

 התורים ששיחק.                  
 ) כמה תורים שיחק ראובן?2(     
 
 

 'ABCA'B'Cהבסיס של מנסרה ישרה    .2
 שוקיים (ראה ציור).-זווית ושווה-הוא משולש ישר 
ABס"מ aנתון:   BC= = ,ABC' 90= 

, 
 .αהיא  'BCC'Bלפאה  'ACהזווית בין האלכסון  
 את נפח המנסרה. α-ו aא. הבע באמצעות  
 
 .2aנתון גם כי גובה המנסרה הוא  
 .αב. מצא את  
  .ABCלבסיס  'ACג. מצא את גודל הזווית שבין האלכסון  

B

C

A' C'

A

B'
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 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי של פונקציות גדילה ודעיכה,  –פרק שני 

 טריגונומטריות, פונקציות מעריכיות ולוגריתמיות ופונקציות חזקה
 

 .3-5מבין השאלות  ייםשתענה על 
 

fנתונה הפונקציה   .3 (x) a bsin(2x)= 0בתחום  − x≤ ≤ π. 
 a ו-b .הם פרמטרים חיוביים 
 היא הנקודה  x-א. אחת מנקודות החיתוך של הפונקציה עם ציר ה 

12xשבה       = π הבע את .b  באמצעותa. 
  
bהצב בפונקציה   2a=ד שלפניך.-, וענה על הסעיפים ב 
 דת הצורך:, במיaב. בתחום הנתון הבע באמצעות  
 ) את השיעורים של נקודות החיתוך של גרף הפונקציה עם הצירים.1(     
 ) את השיעורים של נקודות הקיצון המוחלט של הפונקציה, 2(     

 את סוגן. וקבע         
 ג. סרטט סקיצה של גרף הפונקציה בתחום הנתון.

fד. כמה פתרונות יש למשוואה  (x) 0.5a= חום הנתון? נמק.  בת     
 
 

2xfנתונה הפונקציה   .4 (x) (3e 3)= −. 
 ) מצא את תחום ההגדרה של הפונקציה.1א. ( 
  ) מצא את נקודות החיתוך של גרף הפונקציה עם הצירים2(     
 (אם יש כאלה).          
 ) מצא את השיעורים של נקודות הקיצון של הפונקציה 3(     

 וקבע את סוגן. (אם יש כאלה),         
 ב. מצא את השיעורים של נקודות החיתוך של גרף הפונקציה 

yעם הישר       (אם יש כאלה). =9
VIג. מבין הגרפים  I−  שלפניך, איזה גרף מציג סקיצה של גרף 

fהפונקציה      (x).נמק ?   
  
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

x

y

x

y

x

y
9 9 9

I II III

y y y
9 9 9

VIVIV

x x x
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2fנתונה הפונקציה   .5 (x) 2x 3
−=
−

. 

 א. מצא את תחום ההגדרה של הפונקציה. 
 ב. מצא את תחומי העלייה והירידה של הפונקציה (אם יש כאלה). 
 ג. מצא את האסימפטוטות של הפונקציה המקבילות לצירים. 
 ך של גרף הפונקציה עם הצירים ד. מצא את נקודות החיתו 

 (אם יש כאלה).             
 ה. סרטט סקיצה של גרף הפונקציה. 
 ,x-ו. חשב את השטח המוגבל על ידי גרף הפונקציה, על ידי ציר ה 
xועל ידי הישר  y-על ידי ציר ה      1=.       

 
 

 

 
 , מועד ב2013קיץ תשע"ג,  – 11מבחן בגרות מספר לתשובות 

12nא.  .1 2n) 1.   ב. (+6 2n+)  .2 (10.         

א.  .2
2 2 3 2

2
2

a a a 1 tana2 2 tantan
− α− =
⋅ αα

   .54.74. .   ג24.09ב.    .

bא.  .3 2a=.                  .ג 

)) 1ב. (     )5
12 ;0π ,( )12 ;0π ,(0;a).    

        )2 (( )3
4 ;3aπ  ,מקסימום( )4 ; a−π .מינימום 

 . 2ד.     
ln)ב.     מינימום. 2 ((0;0))  .3 ((0;0)(   .x) כל 1א. ( .4  .II.  ג. (9;2
x א. .5  ה.      .≠1.5

xב. תחום עלייה:       xאו  <1.5 1.5< ; 
 תחום ירידה: אין.        

yג.       0= ,x )ד.    .=1.5 )2
30;. 

lnו.       3 1.0986=.  
 

x

y

x

y
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 12מבחן בגרות מספר 
 2014, דתשע" חורף

 

 במרחב סדרות, טריגונומטריה –פרק ראשון 
 

 .1-2מבין השאלות  אחתענה על 
 

 .na , ... ,3a ,2a ,1aחשבונית עולה:   ... ,נתונה סדרה   .1
2נתון:  

1 4 2a a (a )⋅ =. 
 א. הראה כי האיבר הראשון בסדרה החשבונית שווה להפרש הסדרה. 
 בסדרה החשבונית הנתונה מהווים  9a ,6a ,4a) שלושת האיברים  1ב. ( 
      הוא האיבר הראשון בסדרה ההנדסית.) 4aסדרה הנדסית. (          
 מצא את מנת הסדרה ההנדסית.                
 .133) הוא  1סעיף ב(-) סכום שלושת האיברים שבתת2(     
 מצא את הפרש הסדרה החשבונית הנתונה.          
nSהאיברים הראשונים בסדרה הנתונה מקיים  nם ) סכו3(      11,977>. 
  שוויון זה. -הקטן ביותר המקיים אי n-מצא את ה          
 
 

  שבסיסה SABCDנתונה פירמידה ישרה    .2
  .SOריבוע וגובהה 

  (ראה ציור). BCהצלע  היא אמצע Eהנקודה 
 .75לבסיס הפירמידה היא  SEהזווית בין  
 .aאורך צלע הבסיס הוא  
 .SEאת האורך של  a) הבע באמצעות 1א. ( 
 את שטח המעטפת a) הבע באמצעות 2(     
 .SABCDשל הפירמידה           
  SO נמצאת על הגובה Fב. הנקודה  

1-כך ש    
3FO SO= . 

  ,FABCDבפירמידה הישרה     
    חשב את הזווית בין מקצוע צדדי לבסיס.    

    
 

  

B

CD

O

A

E

S
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 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי של פונקציות גדילה ודעיכה,  –פרק שני 
 מעריכיות ולוגריתמיות ופונקציות חזקהטריגונומטריות, פונקציות 

 
 .3-5מבין השאלות  שתייםענה על 

 
 שקל. 10,000א. יובל פתח חשבון בבנק והפקיד בו   .3

 .2%-הסכום שהפקיד גדל בכל חודש ב     
 שקל. 5000משך יובל מחשבונו  כעבור שנה מרגע ההפקדה      
 ).2%-(הסכום שנשאר ממשיך לגדול בכל חודש ב      
 כעבור כמה חודשים מרגע המשיכה, שוב יהיו בחשבונו של יובל       

  שקל? 10,000     
 

3ב. נתונה הפונקציה  2xf (x) 2x 3= xבתחום  + 0>. 

 העבירו ישר המשיק לגרף הפונקציה     
 בנקודת הקיצון שלה, והעבירו              
1את הישר              

6y  החותך את גרף הפונקציה  =2

xבין היתר בנקודה שבה               1=  
 ).y-ציר ה(הנקודה הקרובה ל    
 מצא את השטח המוגבל על ידי     
fשני הישרים, על ידי גרף הפונקציה      (x)  
 , השטח המקווקו בציור.y-ועל ידי ציר ה    

 
     : אין קשר בין סעיף א לסעיף ב. הערה

 
 
 

fנתונה הפונקציה   .4 (x) 2cos(2x) a= − 50בתחום  + x 6
π≤ ≤. 

 a  0הוא פרמטר המקיים a 2< <. 
 א. מצא את השיעורים של נקודות המקסימום המוחלט והמינימום 
fהמוחלט של הפונקציה       (x)  הבע באמצעות)a .(במידת הצורך 
yב. נתון כי הישר   fמשיק לגרף הפונקציה  =3 (x) .בתחום הנתון 
 .aמצא את הערך של      
 
aהצב    ד.-ל הסעיפים ג ו, וענה ע=1
fג. בתחום הנתון סרטט סקיצה של גרף הפונקציה   (x). 
fד. בתחום הנתון מצא את השטח המוגבל על ידי גרף הפונקציה   (x), 
yעל ידי המשיק           .y-ועל ידי ציר ה =3
 
 

x

y

..
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3xfנתונה הפונקציה   .5 (x) (a 3x)e= − ,a .הוא פרמטר 

 א. מהו תחום ההגדרה של הפונקציה? 
fשל נקודת הקיצון של הפונקציה  x-ב. ידוע כי שיעור ה  (x)  1הוא. 
 .aמצא את הערך של      
 
a  הצב   ד.-, וענה על הסעיפים ג ו=4
f) מצא את תחומי העלייה והירידה של הפונקציה 1ג. (  (x). 
f) מצא את נקודות החיתוך של גרף הפונקציה 2(      (x) .עם הצירים 
f) סרטט סקיצה של גרף הפונקציה 3(      (x). 
yד. נתון הישר   k= ,k 0≤ . 

fכמה נקודות חיתוך יש לישר זה עם גרף הפונקציה               (x)נמק ?.         

 

 

 

 :2014חורף תשע"ד,  – 12מבחן בגרות מספר לתשובות 
q) 1ב. ( .1 1.5=)  .2 (d 7=)  .3 (n 59=. 

 .41.336.  ב. 2 (23.864a.   (1.932a) 1א. ( .2

 יח"ר. 0.1915חודשים.   ב.  13.31א.  .3
a;0)א. .4 )מינימום מוחלט,  −(2 )2 ;a 2+π.מקסימום מוחלט 

aב.        ג.  .=1
    
 
 
 

3.14πד.      =. 
 

 )x.      )3א. כל  .5
aב.      4=. 
x) עלייה: 1ג. (     x; ירידה: >1 1>. 

        )2 ((0;4) ,( )11 ;03. 

   ד. נקודה אחת.   
 

 

x

y

x

y
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 13מבחן בגרות מספר 
 , מועד א2014, דקיץ תשע"

 

 במרחב סדרות, טריגונומטריה –פרק ראשון 
 

 .1-2מבין השאלות  אחתענה על 
 

 אדם קיבל שתי הצעות לקניית שואב אבק בתשלומים חודשיים,  .1
 יה לשואב האבק אותו המחיר.. בשתי ההצעות הIIוהצעה  Iהצעה  
 שקלים, וכל תשלום נוסף 180: התשלום הראשון הוא Iהצעה  
 שקלים מהתשלום שקדם לו. 15-גדול ב               
 שקלים, וכל תשלום נוסף 195הראשון הוא  ם: התשלוIIהצעה  
 שקלים מהתשלום שקדם לו. 15-קטן ב                
  
 .Iממספר התשלומים בהצעה  2-גדול ב IIמספר התשלומים בהצעה  
 .IIא. מצא את מספר התשלומים בהצעה  
   ב. מצא את המחיר של שואב האבק. 
 
 

  SABCDנתונה פירמידה ישרה    .2
  .ABCDשבסיסה ריבוע 

 ס"מ.  aהוא  האורך של צלע הריבוע 
 , SOגובה הפירמידה, 

  (ראה ציור). ACשווה לאלכסון הבסיס, 
 למישור  SCא. חשב את הזווית שבין  

 הבסיס של הפירמידה.              
 .SCהעבירו אנך למקצוע  Aב. מקדקוד  
  E האנך חותך את המקצוע בנקודה     

 (ראה ציור).              
 .CEאת אורך הקטע  aהבע באמצעות      
 סמ"ר. 40הוא  AECג. נתון ששטח המשולש  

      .aחשב את              

 

 

A B

D

E
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 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי של פונקציות גדילה ודעיכה,  –פרק שני 
 טריגונומטריות, פונקציות מעריכיות ולוגריתמיות ופונקציות חזקה

 
 .3-5מבין השאלות  שתייםענה על 

 

נה הפונקציה נתו   .3
2

2x
x 2f (x)

e
−=  

 א. מצא את תחום ההגדרה של הפונקציה. 
 וקבע את סוגן. ) מצא את השיעורים של נקודות הקיצון של הפונקציה,1ב. ( 
 ) מצא את נקודות החיתוך של גרף הפונקציה עם הצירים.2(     

 ) סרטט סקיצה של גרף הפונקציה.3(             
 .x-קודות הקיצון של הפונקציה העבירו אנכים לציר הג. דרך נ 
  מצא את המרחק בין האנכים.     
 
 

fבציור שלפניך נתון הגרף של הפונקציה   .4 (x) a sin(2x) cos x= −  
0בתחום   x 2≤ ≤ π.  

a .הוא פרמטר  
7xלפונקציה יש נקודת קיצון שבה   6

π=. 
 .aא. מצא את הערך של  
aב. הצב בפונקציה   0.5=, 
 ).2(-) ו1סעיפים (-וענה על התת     
 ) מצא בתחום הנתון את נקודות 1(     

fפונקציה החיתוך של גרף ה                   (x)   
 .x-עם ציר ה          
f) מצא את השטח המוגבל על ידי גרף הפונקציה 2(      (x) , 

 (השטח האפור בציור). y-ועל ידי ציר ה x-על ידי ציר ה                  
     

 

4fבציור שלפניך מוצג גרף הפונקציה    .5 (x) 2x 1=
+

  
xבתחום  0.5> −. 

 א. העבירו משיק לגרף הפונקציה.  
 .−2שיפוע המשיק הוא     
 ה.) מצא את השיעורים של נקודת ההשק1(    
 ) מצא את משוואת המשיק.2(    

 ב. חשב את השטח המוגבל על ידי 
 גרף הפונקציה, על ידי המשיק,     
xעל ידי הישר       ועל ידי  =3.5
          (השטח האפור בציור). x-ציר ה    

x

y

x

y
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 :, מועד א2014קיץ תשע"ד,  – 13מבחן בגרות מספר לתשובות 
 שקלים. 1050תשלומים.  ב.  7א.  .1

a.  ג. 0.6326aב.   .63.43א.  .2 10=. 

)2) 1.  ב. (xא. כל  .3 1; e )− 4מינימום,  −
22;
e

 
 
 

 מקסימום.    

                       )2 ((0; 2)− ,( 2;0) ,( 2;0)−. 

               )3( 

 

 

 

 

     .3ג.     

 
 

1א.  .4
2a )) 1.   ב. (= )2 ;0π ,( )2

3 ;0π.    )2 (1
  יח"ר. 2

)) 1א. ( .5 )1
2 ;2)   .2 (y 2x 3= − 2lnב.     .+ 4 1 1.773− =  .  

 

x

y
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 14מבחן בגרות מספר 
 ב, מועד 2014, דקיץ תשע"

 

 במרחב סדרות, טריגונומטריה –פרק ראשון 
 

 .1-2מבין השאלות  אחתענה על 
 

    טבעי על ידי הכלל:           nנתונה סדרה המוגדרת לכל   .1
                                                                              
   
 

        nb  היא סדרה המוגדרת לכלn  :טבעי על ידי הכללn nb a 3= +. 
 
 היא סדרה הנדסית. nbא. הוכח שהסדרה  
 .nbהאיברים הראשונים בסדרה  4ב. מצא את סכום  
  kמסכום  43,350-האיברים הראשונים קטן ב 4סכום  nbג. בסדרה  
 רביעי. האיבר ה שאחריהאיברים העוקבים      

    .kמצא את              
 
 

 .ABCDשבסיסה מלבן  SABCDנתונה פירמידה ישרה    .2
 SO .(ראה ציור) הוא גובה הפירמידה 
 SK מקצוע הוא גובה לCD  בפאהSCD. 
SKס"מ 16נתון:     SK, הזווית בין =

 .68למישור הבסיס היא 
 .BCא. חשב את אורך המקצוע  
CDס"מ 10ב. נתון גם:   = 
 .CSD) חשב את הזווית 1(     
 ) ציין זווית אחרת בין שני מקצועות 2(     

        .CSDשל הפירמידה, השווה בגודלה לזווית                   
 .SABבפאה  ABהוא גובה למקצוע  SLג.  

    .SLובין  SKמצא את הזווית שבין               
 
 
 

1

1n n

a 1
a 4a 9+

= −
 = +

S

A

B C

D
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 דיפרנציאלי ואינטגרלי של פונקציות חשבון גדילה ודעיכה,  –פרק שני 
 טריגונומטריות, פונקציות מעריכיות ולוגריתמיות ופונקציות חזקה

 
 .3-5מבין השאלות  שתייםענה על 

 

נתונה הפונקציה    .3
2x
x

ef (x) e 2e
e

= + − . 

fמהו תחום ההגדרה של הפונקציה א.   (x)? 
fים של נקודות החיתוך של גרף הפונקציה ב. מצא את השיעור  (x)  
 עם הצירים.     
fג. מצא את השיעורים של נקודת הקיצון של הפונקציה   (x), 

 וקבע את סוגה.             
fד. סרטט סקיצה של גרף הפונקציה   (x). 

1g(x)פונקציה ה. נתונה ה  f (x)= . 

fעל פי הגרף של                (x)  שסרטטת, מצא עבור אילו ערכים שלx 
   חיובית. g(x) הפונקציה              

 

 
  פניך מוצג הגרף של הפונקציהלבציור ש  .4

1
2f (x) a sin(2x) sin x= ⋅ 0בתחום  ,− x 1.5≤ ≤ π . 

a .הוא פרמטר  
 ישר המשיק לגרף הפונקציה בנקודה  

xשבה  = π מקביל לישר ,y 1.5x 3= +. 
 .aא. מצא את הערך של  

      
1הצב   

2a  ג.-, וענה על הסעיפים ב ו=

0ב. בתחום   x 1.5≤ ≤ π מצא את השיעורים , 
fשל נקודות החיתוך של גרף הפונקציה               (x) עם ציר ה-x. 

0ג. בתחום   x≤ ≤ π,  מצא את השטח המוגבל על ידי גרף הפונקציהf (x)  
       .x-ועל ידי ציר ה     
 

 

 

 

 

 

 

 

x

y
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2נתונה הפונקציה    .5
2 2

1
3f (x) log (x ) log x= +. 

fא. מצא את תחום ההגדרה של הפונקציה   (x). 
fב. מצא את השיעורים של נקודות החיתוך של גרף הפונקציה   (x)  
 עם הצירים (אם יש כאלה).      
fג. הראה כי הפונקציה   (x)  עולה לכלx .בתחום ההגדרה שלה 
IVד. מבין הגרפים   I− שלפניך, קבע איזה גרף הוא הגרף של פונקציית 
fהנגזרת       '(x) .נמק .    
 
 
 
 
 
 
 
 
  
fה. מצא את השטח המוגבל על ידי הגרף של פונקציית הנגזרת   '(x), 
xשרים ועל ידי הי x-על ידי ציר ה      x-ו =1 2=.   
 

 

 

 

 
 :, מועד ב2014קיץ תשע"ד,  – 14מבחן בגרות מספר לתשובות 

kג.    .170ב.  .1 4=.  
 .44ג.    .2 (ASB.  (34.71) 1ס"מ.  ב. ( 11.99א.  .2

 ד.     .xא. כל  .3

e;0)2, (0;1)ב.     2e 1)− +. 

 מינימום. (0;1)ג.    

xה.     1≠.  

 

1א.  .4
2a ), (0;0).  ב. = )3 ;0π ,( ;0)π.     .1.25ג.  

xא.  .5 1.   ה. IIד. גרף   (0;1).  ב. <0
32.   

x

y

x

y

x

y

x

y f '(x)f '(x)f '(x)f '(x)

I II III IV

x
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 15מבחן בגרות מספר 
 , מועד ג2014קיץ תשע"ד, 

 

 במרחב סדרות, טריגונומטריה –פרק ראשון 
 

 .1-2מבין השאלות  אחתענה על 
 

  איברים. nנתונה סדרה חשבונית שיש בה   .1
1aנתון:  74= − ,d 6=. 

 פניו.למסכום כל האיברים ש 190-אחרון בסדרה קטן בהאיבר ה 
 א. מצא כמה איברים יש בסדרה. 
 ב. מצא כמה איברים חיוביים יש בסדרה.  
 
 

  'ABCDA'B'C'Dאלכסוני התיבה    .2
DOC. נתון: Oנפגשים בנקודה  42= 

.  
  סמ"ר. 8.4הוא  DOCשטח המשולש 

 .OCא. מצא את האורך של הצלע 
 .DCב. מצא את האורך של המקצוע 

  ABCDג. הזווית בין אלכסון התיבה לבסיס התיבה 
     .AD. מצא את האורך של המקצוע 53היא    

 
 

 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי של פונקציות גדילה ודעיכה,  –פרק שני 
 טריגונומטריות, פונקציות מעריכיות ולוגריתמיות ופונקציות חזקה

 
 .3-5ת מבין השאלו שתייםענה על 

 

fנתונות הפונקציות:     .3 (x) sin(2x)=  
                                 g(x) cos(2x)=  
12בתחום   3

2xπ π≤  (ראה ציור). ≥

 של נקודות  x-א. מצא את שיעורי ה 
 הגרפים של שתי הפונקציות  החיתוך בין              
 בתחום הנתון.     

f (x)

g(x)

x

y

A

B C

D

C'

A ' D'

B'

O
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 דרך נקודת החיתוך  x-ב. העבירו אנך לציר ה 
 בתחום הנתון.  x-עם ציר ה g(x)של גרף הפונקציה               
 את השטח המוגבל על ידי הגרפיםהאנך מחלק לשני שטחים               

 של שתי הפונקציות בתחום הנתון.      
 לאנך. מימיןמצא את השטח ש      
  
 
 

ln(axנתונה הפונקציה    .4 2)f (x) ax 2
−=
−

 ,a .הוא פרמטר גדול מאפס 

 רה של הפונקציה.את תחום ההגד aא. הבע באמצעות  
   

xהישר   הוא אסימפטוטה של הפונקציה. =2
 .aב. מצא את הערך של  
 
 שמצאת, וענה על סעיף ג. aהצב את הערך של  
 ) מצא את השיעורים של נקודת הקיצון של הפונקציה, 1ג. ( 
 וקבע את סוגה.          

 .x-) מצא את נקודת החיתוך של גרף הפונקציה עם ציר ה2(             
   ) סרטט סקיצה של גרף הפונקציה. 3(     
  
 

2נתונה הפונקציה    .5 1xf (x) e 4x−= −. 
 א. מהו תחום ההגדרה של הפונקציה? 
 ) מצא את השיעורים של נקודת הקיצון של הפונקציה, 1ב. ( 

 בתשובתך.  lnוקבע את סוגה. תוכל להשאיר                   
 .y-) מצא את נקודת החיתוך של גרף הפונקציה עם ציר ה2(     

 בתשובתך. eתוכל להשאיר                   
f) סרטט סקיצה של גרף הפונקציה 3(      (x)אם ידוע כי לפונקציה , 
 אין אסימפטוטה אופקית.         
fג. העבירו משיק לפונקציה   (x) .בנקודת הקיצון שלה 
 ,y-ל ידי ציר המצא את השטח המוגבל על ידי המשיק, ע    
fעל  ידי גרף הפונקציה      (x)  ועל ידי הישרx 2=.    
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 :, מועד ג2014קיץ תשע"ד,  – 15מבחן בגרות מספר לתשובות 
  .17ב.   .30א.  .1

 ס"מ. 4.845ס"מ.  ג.  3.592ס"מ.  ב.  5.011א.  .2

8א.  .3
π ,8

5π.   .2ב 1 1.2072 2+  יח"ר.  ≈

2xא.  .4 a> .ב  .a 1=.  

2)1) 1ג. (     e; )e+ )    .3.     ((0;3)) 2מקסימום ( 

 

 .xא. כל  .5

))  1ב. (      )1 ln 2 ; 2ln 22
+    .מינימום −

;0.8466)רשום גם  הערה: אפשר ל                   מינימום. −(1.386

         )2 (1(0; )e.   

         )3(  
 

 

 

 

 

  

 יח"ר. 4.6314ג.  

x

y
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 16מבחן בגרות מספר 
 2015, התשע" חורף

 

 במרחב סדרות, טריגונומטריה –פרק ראשון 
 

 .1-2מבין השאלות  אחתענה על 
 

 בלי שארית. 6-ספרתיים שמתחלקים ב-א. נתונים כל המספרים התלת  .1
 מצא את הסכום של מספרים אלה.      
 
 המספרים שבסעיף א הוא האיבר הראשון המספר הגדול ביותר מבין 
 סופית. -בסדרה הנדסית אין 
 .124.5האיבר הרביעי בסדרה הנדסית זו הוא  
 ב. מצא את הסכום של הסדרה ההנדסית. 
 ג. הראה כי האיבר הראשון בסדרה ההנדסית שווה לסכום של כל 

 האיברים שאחריו.             
 
 
 

  SABCה פירמידה ישרה נתונ  .2
)זווית -שבסיסה משולש ישר ACB 90 )= 

  
 (ראה ציור).

ABCנתון:   30= 

 ,AB k=, 
 הזווית בין כל מקצוע צדדי  
 .45לבסיס הפירמידה היא  
 את נפח הפירמידה. kמצעות א. הבע בא 
 ACאת הגובה לבסיס  kב. הבע באמצעות  
    .SACבפאה      
 
 
 
 
 
 

A
B

C

S
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 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי של פונקציות גדילה ודעיכה,  –פרק שני 

 ריות, פונקציות מעריכיות ולוגריתמיות ופונקציות חזקהטריגונומט
 

 .3-5מבין השאלות  שתייםענה על 
 

fנתונות שתי פונקציות:   .3 (x) x= ,( ) 1x1
2g(x)

−
x, בתחום = 0≥. 

 א. מצא את תחומי העלייה והירידה של כל אחת מהפונקציות 
 (אם יש כאלה).     
 ב. מצא את נקודות הקיצון המוחלט של הפונקציות, 
 וקבע את סוגן.    
xג. האם עבור   fהגרף של  =4 (x)  נמצא מעל לגרף שלg(x)  
   או מתחתיו? נמק.     
 ם? נמק.ד. האם הגרפים של הפונקציות נפגשי 
 
 
 

fנתונה הפונקציה   .4 (x) sin(2x) 2cos x= +  
0בתחום   x 2≤ ≤ π .(ראה ציור) 
 א. מצא את השיעורים של כל נקודות  
  של הפונקציה, וקבע את סוגן. הקיצון     
 ב. דרך נקודת המקסימום המוחלט  

 של הפונקציה העבירו משיק               
 לגרף הפונקציה.      
 מצא את השטח המוגבל על ידי המשיק,      
  .y-על ידי גרף הפונקציה ועל ידי ציר ה      
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x
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2fנתונה הפונקציה   .5 (x) ln(2x ax )= − ,a .הוא פרמטר 
xה שבה שיפוע המשיק לגרף הפונקציה בנקוד  2הוא  =1

3. 
 . aא. מצא את הערך של  
 
1הצב  

2a  שלפניך. , וענה על הסעיפים=

 ב. מצא את תחום ההגדרה של הפונקציה. 
IVג. איזה מהגרפים   I−  שלפניך מתאים לפונקציהf (x).נמק ?   
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 :2015חורף תשע"ה,  – 16מבחן בגרות מספר לתשובות 
  .    ג. הוכחה.1992ב.     .82,350א.   .1

3א.  .2 33 k 0.036k48 7ב.  .  ≈ k 0.661k4 ≈. 

f א. .3 (x) ; :עלייהx  , ירידה: אין ;<0

        g(x) עלייה: אין, ירידה ;x 0>.   

 אין. –מינימום מוחלט; מקסימום מוחלט  f(x) :(0;0) ב.    

       g(x) :(0;2)  אין. –מקסימום מוחלט, מינימום מוחלט 

fהגרף של ג.      (x) הגרף של נמצא מעל g(x). 
xד. כן. עבור      fהגרף של נמצא מעל  g(x)הגרף של  =0 (x), 

xעבור               fהגרף של  =4 (x)  נמצא מעל הגרף שלg(x).  
 דרות בתחום הנתון, מכיוון שהפונקציות רציפות ומוג        

  הגרפים של הפונקציות נפגשים. שהרי         
 

) מינימום, (2;0)א.   .4 )6
3 3; 2

π  ,מקסימום( )6
3 35 ; 2

π  מינימום,  −

        (2 ;2)π .מקסימום 

 יח"ר. 0.1103ב.     

1א.  .5
2a 0ב.    .= x 4<   .III.   ג. גרף >
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 17מבחן בגרות מספר 

 , מועד א2015קיץ תשע"ה, 
 

 במרחב סדרות, טריגונומטריה –פרק ראשון 
 

 .1-2מבין השאלות  אחתענה על 
 

 סופיות יורדות:-נתונות שתי סדרות הנדסיות אין  .1
                         , ...na , ... ,3a ,2a ,1a  I.  
  

                                                                         , ...nb , ... ,3b ,2b ,1b  II. 
 
1היא  II, ומנת הסדרה qהיא  Iנתון כי מנת הסדרה    

2
. 

 משתי הסדרות הנתונות בנו סדרה שלישית שהיא גם סדרה הנדסית 
 סופית יורדת:-אין 

                                            , ...n

n

a

b
 , ... , 3

3

a

b
 , 2

2

a

b
 ,1

1

a

b
  III.  

 .IIIאת מנת הסדרה  qא. הבע באמצעות  
 .8הוא  IIהאיברים של סדרה ב. סכום  
 .IIIמסכום האיברים של סדרה  2גדול פי  Iסכום האיברים של סדרה      
 .IIIמצא את מנת הסדרה      

 
 

 
 .'ABCDA'B'C'Dנתונה קובייה   .2

 )ראה ציור(. 'CCהיא אמצע המקצוע  Eנקודה  
 .ABCDלבסיס  AEא. מצא את גודל הזווית בין  
  סמ"ק. 140.608ייה הוא ב. נתון כי נפח הקוב 
 .ACמצא את אורך הקטע      
 .'ECנמצאת על הקטע  Kג. נקודה  

CKס"מ 4.5נתון:         מצא את .KAE. 
 
 
 

A B

C
D

EA' B'

D' C'
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 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי של פונקציות גדילה ודעיכה,  –פרק שני 

 טריגונומטריות, פונקציות מעריכיות ולוגריתמיות ופונקציות חזקה
 

 .3-5מבין השאלות  שתייםענה על 
 

fנתונה הפונקציה   .3 (x) sin 2x   3בתחום
0 x

4


 . 
 x-גרף הפונקציה חותך את ציר ה 
 .Aובנקודה  Oבראשית הצירים  
  Oהעבירו משיק לגרף הפונקציה בנקודה  
  Aומשיק לגרף הפונקציה בנקודה  

 )ראה ציור(.
 Oא. מצא את משוואת המשיק בנקודה  
 .Aואת משוואת המשיק בנקודה      
 .Bב. המשיקים נפגשים בנקודה  
 .Bמצא את השיעורים של הנקודה      
fהמוגבל על ידי גרף הפונקציה  ג. מצא את השטח  (x)  
 ועל ידי שני המשיקים )השטח המקווקו בציור(.     

 

נתונה הפונקציה   .4
2

2

xe
f (x)

2x
. 

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

 ת תחומי העלייה והירידה של הפונקציה.( מצא א1ב. ) 
 ( מצא את נקודות החיתוך של הפונקציה עם הצירים )אם יש כאלה(.2)     
 ( סרטט סקיצה של גרף הפונקציה.3)     

 
 שלפניך,  I ,II ,III ,IV ,Vג. מבין הגרפים  

fאיזה גרף מייצג את פונקציית הנגזרת               '(x).נמק ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 

x

y
f '(x)

x

y
f '(x)

III

x

y
f '(x)

III

x

y

f '(x)

V

x

y

f '(x)

IV

x

y

A

B
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2נתונה הפונקציה   .5 2f (x) x (ln x).  
fא. מצא את תחום ההגדרה של הפונקציה   (x). 
fב. מצא את השיעורים של נקודות הקיצון של הפונקציה   (x) , 

 וקבע את סוגן.    

fג. סרטט סקיצה של גרף הפונקציה  (x)  בתחום
2

1
x

e
. 

f( סרטט סקיצה של גרף פונקציית הנגזרת 1ד. )  '(x)  בתחום
2

1
x

e
. 

   
f( הגרף של פונקציית הנגזרת 2)              '(x) חותך את ציר ה-x 

  .B-ו Aבנקודות                   
fועל ידי הגרף של  ABאת השטח המוגבל על ידי הקטע  מצא                   '(x). 

 

 

 

 

 

 , מועד א:2015תשע"ה,  קיץ – 17מבחן בגרות מספר לתשובות 

2ב.    .2qא.   .1
3

    . 

  .11.99ס"מ.   ג.  7.354.  ב. 19.47א.  .2

y א. .3 2x  ,y 2x  .   .ב  4 2
B ; .        .ג

2

1 0.234
8


   

x( 1א. ) .4 0(   .2 )x 0.                    (3)  

x( עלייה: 1ב. )      1  אוx 0; 

0ירידה:          x 1 .  )  2.אין ) 

  .Iג. גרף      

xא.  .5 0 .מינימום,  (0;1).    ב
2

1 1
;

e e

 
 
 

 מקסימום.   

 ( 1ד. )       ג.      

 

 

                                                             (2 )
2

1

e
. x

y

x

y

x

y



 53 

 
 

 18מבחן בגרות מספר 
 , מועד ב2015קיץ תשע"ה, 

 

 במרחב סדרות, טריגונומטריה –פרק ראשון 
 

 .1-2מבין השאלות  אחתענה על 
 

איברים עוקבים בסדרה  , הם4a ,3a ,2a ,1aארבעת האיברים שלפניך:  .1
 חשבונית עולה. 

 .20סכום ארבעת האיברים הוא 
 הם איברים עוקבים בסדרה הנדסית. 4a ,2a ,1aשלושת האיברים  
 )1a  הראשון בשתי הסדרותהוא האיבר.( 
 שווה להפרש הסדרה החשבונית, ומצא את הפרש 1aא. הראה כי  
 הסדרה החשבונית.     

2ב.  

3 1

a
a a−

 הוא האיבר הראשון בסדרה הנדסית אין סופית יורדת. 

 .2-סכום כל האיברים בסדרה זו שווה ל    
 האיברים הראשונים בסדרה זו. 6מצא את הסכום של     
   
 
 

 שבסיסה ריבוע. SABCDנתונה פירמידה ישרה   .2
  גובה הפירמידה שווה לצלע של בסיס הפירמידה. 
 SF  הוא גובה למקצועCB  

 (ראה ציור). SCBבפאה 
  SFא. מצא את הזווית בין  

 לבסיס הפירמידה.             
 .CSBב. מצא את הזווית  
 סמ"ק. 1125ג. נפח הפירמידה הוא  
 .SDBלש מצא את שטח המשו    
 
 
 
 

A B

CD

S

F
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 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי של פונקציות גדילה ודעיכה,  –פרק שני 
 טריגונומטריות, פונקציות מעריכיות ולוגריתמיות ופונקציות חזקה

 
 .3-5מבין השאלות  שתייםענה על 

 

1נתונה הפונקציה   .3
2f (x) sin x cos(2x)= +  

0בתחום  x≤ ≤ π. 
 העבירו ישר המשיק לגרף  

 הפונקציה בנקודות המקסימום 
 .המוחלט שלה (ראה ציור)

 ) מצא את משוואת המשיק.1א. ( 
f) מצא את השטח המוגבל על ידי גרף הפונקציה 2(      (x), 
 (השטח המקווקו בציור). y-על ידי המשיק ועל ידי ציר ה          
3ב. נתונה הפונקציה  

4g(x) f (x)= 0בתחום  − x≤ ≤ π. 
 בנקודות המקסימום g(x)מהי משוואת המשיק לגרף הפונקציה      
 ).1המוחלט שלה? נמק. תוכל להיעזר בתת סעיף א (     
 
 

קציה נתונה הפונ  .4
2

x
x 2x af (x)

e
+ +

= ,a  הוא פרמטר(a 2)<. 

fא. מהו תחום ההגדרה של הפונקציה   (x)? 
fב. נתון כי לפונקציה   (x) .יש שתי נקודות קיצון 
 השלילי  x-החיובי לבין שיעור ה x-ההפרש בין שיעור ה     

 .2של נקודות הקיצון הוא              
 .aמצא את הערך של      
 
aהצב    , וענה על סעיף ג.=1
f) מצא את נקודות החיתוך של גרף הפונקציה 1ג. (  (x) .עם הצירים 
f) מצא את השיעורים של נקודות הקיצון של הפונקציה 2(     (x), 
 וקבע את סוגן.         
f) סרטט סקיצה של גרף הפונקציה 3(     (x).  
 
 
 
 
 
 
 
 

x

y
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 בציור שלפניך מוצגים הגרפים   .5
fשל הפונקציה  (x)  

fושל פונקציית הנגזרת שלה   '(x), 
 .II-ו Iהגרפים  
fא. איזה גרף הוא של הפונקציה   (x), 
 ואיזה גרף הוא של פונקציית      
fהנגזרת       '(x).נמק ? 
  

fנתון כי הפונקציה  (x)  
2fהיא           (x) 2x(ln x)=. 

fב. מהו תחום ההגדרה של הפונקציה   (x)? 
 .x-עם ציר ה IIג. מצא את נקודות החיתוך של גרף  
fד. באיזה תחום שיפוע המשיק לפונקציה   (x) .הוא חיובי? נמק 
  x-ועל ידי ציר ה IIה. מצא את השטח המוגבל על ידי גרף  
 מקווקו שבציור).(השטח ה     
 

 

 

 

 :ב, מועד 2015קיץ תשע"ה,  – 18מבחן בגרות מספר לתשובות 
dא.  .1 31.  ב. =2

321 1.96875=    . 

 סמ"ר.  159.1.    ג. 48.19.   ב. 63.43א.  .2
3) 1( א. .3

4y y.   ב. 0.314) 2.  (= 0=   .    

a.  ב. xא. כל  .4 )) 1.  ג. (=1 1;0)− ,(0;1).  )2 (( )41; e  ,מקסימום( 1;0)− 

 ) 3(  מינימום.
  

 
   
 
 

f-מתאים ל Iא. גרף  .5 (x) גרף ,II ל-f '(x).     .בx 0>.    

2, (0;1)ג.     
1 ;0
e

 
 
 

xד.    . 2או  <1
10 x
e

< 2ה.    .>
8 1.083
e

  יח"ר. ≈

I II

x

y

x

y



 56 

 
 

 19מבחן בגרות מספר 
 2016חורף תשע"ו, 

 

 במרחב סדרות, טריגונומטריה –פרק ראשון 
 

 .1-2מבין השאלות  אחתענה על 
 
 

naנתונה סדרה חשבונית שהאיבר הכללי שלה הוא  .1 3n 12= −, 
n  ונתונה סדרה המוגדרת על ידי הכלל  nb 2a 1= +. 
nbכי  ) הראה1א. (  6n 23= −. 
 היא סדרה חשבונית. nb) הוכח כי הסדרה 2(     
 .79הוא  nbב. נתון כי האיבר האחרון בסדרה  
 .nbמצא את מספר האיברים בסדרה      
 יש אותו מספר איברים. nbובסדרה  naון כי בסדרה ג. נת 
 .naזוגיים בסדרה -מצא את סכום האיברים במקומות האי    
   
 
 

  שבסיסה מלבן. ABCDSנתונה פירמידה ישרה   .2
 SO .(ראה ציור) הוא גובה הפירמידה  
ASס"מ 13נתון:   =, 
 הזווית בין מקצוע צדדי של הפירמידה 
 .45ובין בסיס הפירמידה היא  
 א. מצא את האורך של אלכסון הבסיס 
 של הפירמידה.     
CABון גם: ב. נת  50= 

. 
 מצא את שטח הבסיס של הפירמידה.     
 .SBCג. מצא את השטח של הפאה  
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 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי של פונקציות גדילה ודעיכה,  –פרק שני 
 טריגונומטריות, פונקציות מעריכיות ולוגריתמיות ופונקציות חזקה

 
 .3-5מבין השאלות  שתייםעל  ענה

 
 

fנתונה הפונקציה   .3 (x) 3 2sin(2x)= +  
0בתחום  x≤ ≤ π .(ראה ציור) 

 א. מצא את השיעורים של נקודת  
 המקסימום המוחלט של הפונקציה              
 ושל נקודת המינימום המוחלט              
 קציה.של הפונ             

 בתשובתך תוכל להשאיר שורש      
 במידת הצורך.             

 של הפונקציה ב. דרך נקודת המקסימום המוחלט  
 העבירו משיק לפונקציה.             

 מצא את השטח המוגבל על ידי גרף הפונקציה,     
2ר ועל ידי היש y-על ידי המשיק, על ידי ציר ה     

3x π= 
 (השטח המקווקו בציור).     
 
 

2נתונה הפונקציה   .4

xef (x)
x 3

−

=
−

. 

 ) מצא את תחום ההגדרה של הפונקציה.1א. ( 
 .x-) מצא את האסימפטוטות של הפונקציה המאונכות לציר ה2(     
 יתוך של גרף הפונקציה עם הצירים ) מצא את נקודות הח3(     

 (אם יש כאלה).                  
 ) מצא את השיעורים של נקודות הקיצון של הפונקציה, 4(     

 וקבע את סוגן.                  
 ) מצא את תחומי העלייה ואת תחומי הירידה של הפונקציה.5(     
 ב. סרטט סקיצה של גרף הפונקציה. 
gמקיימת:  g(x)פונקציה ג. נתון כי ה  '(x) f (x)=. 
 .g(x)מצא את תחומי העלייה של הפונקציה      
g-ו g(x) (הפונקציות      '(x) מוגדרת באותו תחום.( 
 
 
 
 
 

x

y
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fנתונות הפונקציות:   .5 (x) ln x= ,g(x) ln(2x)=. 
 ) מצא את תחום ההגדרה של כל אחת מן הפונקציות.1א. ( 

 ) מצא את נקודות החיתוך עם הצירים של כל אחת מן הפונקציות2(    
 (אם יש כאלה).          
 ) האם יש נקודת חיתוך בין הגרפים של שתי הפונקציות? נמק.3(     
 ) האם לפונקציות הנתונות יש נקודות קיצון? נמק.4(     
f) סרטט סקיצה של גרף הפונקציה 5(      (x)  

 באותה מערכת צירים. g(x)וסקיצה של גרף הפונקציה                   
ln(2x)) הראה כי 1ב. (  ln x ln 2−  גדרה של הפונקציות).(בתחום הה =
fשל הגרפים של  x-) דרך נקודות החיתוך עם ציר ה2(      (x) ו-g(x), 
 .x-העבירו ישרים המאונכים לציר ה          
 את השטח המוגבל על ידי הגרפים), ומצא 1סעיף ב(-היעזר בתת          

fשל הפונקציות                    (x) ו-g(x) .ועל ידי האנכים 
 בתשובתך.  lnתוכל להשאיר           
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 :2016, ותשע" חורף – 19מבחן בגרות מספר לתשובות 
n) הוכחה 2( .א .1 1 n(b b 6)+ −      .135איברים.   ג.  17.   ב. =
13א.  .2  סמ"ר.  76.95סמ"ר.   ג.  166.43ס"מ).  ב.  18.38ס"מ (אפשר גם  2
)א.  .3 )4 ;2 3+π  ,מקסימום מוחלט( )3

4 ; 2 3− +π     .מינימום מוחלט 

1ב.      1
3 21 1 2.69π− =. 

x) 1א. ( .4 3≠ ,x 3≠ −)   .2 (x 3=, x 3= −)  .3 (( )10; 3−  . 

         )4 (( )11; 2e−  .מקסימום 
3e( 3; )
6

   מינימום. −

3) עלייה: 5(            x 3− < < 3או  − x 1− < < ; 

x ירידה:               3< 1או  − x 3< xאו  > 3> .   
 ב.  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

xג.       xאו   <3 3< −   . 

 
f) עבור 1א. ( .5 (x) :x g(x) :xעבור   ;<0 0>.    

f) עבור 2(         (x) :(1;0);   עבורg(x) :( )1
2 ;0.    

  )5) לא.  (4) לא.  (3(        
        

 
 
 
 
 
 
1) 2ב. ( 

2 ln 2 0.347=.                  

x

y

g(x)
y

x

f (x)
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 20מבחן בגרות מספר 
 2016, ותשע" קיץ

 

 במרחב סדרות, טריגונומטריה –פרק ראשון 
 

 .1-2מבין השאלות  אחתענה על 
 
 

3סופית יורדת:  ... , -נתונה סדרה הנדסית אין .1
1
x

 ,2
1
x

 ,1
x ,1  (x 1)>   

  
 את מנת הסדרה של האיברים העומדים במקומות xא. הבע באמצעות 

 זוגיים בסדרה הנתונה.-האי      
  

4זוגיים בסדרה הנתונה הוא -סכום האיברים העומדים במקומות האי
3.  

 .xב. מצא את 
 ג. מצא את הסכום של ריבועי האיברים העומדים במקומות הזוגיים

 בסדרה הנתונה.   
 
 
 
 

  SABCDנתונה פירמידה ישרה   .2
  (ראה ציור). ABCDשבסיסה מלבן  
ASCנתון:   70= 

 ,CAB 50= 

, 
ABס"מ 6  =. 
 א. מהו גודל הזווית בין מקצוע צדדי 
 ובין בסיס הפירמידה?     
 ב. חשב את נפח הפירמידה. 
 .ASBג. חשב את גודל הזווית  
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 יאלי ואינטגרלי של פונקציות חשבון דיפרנצגדילה ודעיכה,  –פרק שני 
 טריגונומטריות, פונקציות מעריכיות ולוגריתמיות ופונקציות חזקה

 
 .3-5מבין השאלות  שתייםענה על 

 

fנתונה הפונקציה   .3 (x) x sin(2x)= 0בתחום  + x≤ ≤ π. 
g(x)מקיימת  g(x)הפונקציה   f '(x)= .בתחום הנתון 
 ב עבור התחום הנתון.-ענה על הסעיפים א ו 
 .x-עם ציר ה g(x)) מצא את נקודות החיתוך של גרף הפונקציה 1א. ( 

 ) מצא את השיעורים של נקודות הקיצון המוחלט 2(              
 , וקבע את סוגן.g(x)של הפונקציה                    

 .g(x)) סרטט סקיצה של גרף הפונקציה 3(     
f, שיפוע המשיק לגרף הפונקציה xב. עבור אילו ערכים של   (x)  

 הוא שלילי? נמק.             
  
 

2נתונה הפונקציה   .4 4 2x xf (x) e e 2−= + +. 
 .y-) מצא את נקודת החיתוך של גרף הפונקציה עם ציר ה1א. ( 
 ) מצא את נקודות הקיצון של הפונקציה (אם יש כאלה),2(     

 וקבע את סוגן.                  
 ) סרטט סקיצה של גרף הפונקציה.3(     
 .x-ב. דרך נקודת הקיצון של הפונקציה העבירו אנך לציר ה 
 השטח, המוגבל על ידי גרף הפונקציה, על ידי האנך,     

yועל ידי הישר  y-על ידי ציר ה              k=שווה ל ,-
4 1

2
e 82 −. 

     0 k 16< <   
 .kמצא את הערך של      
 
 

2נתונה הפונקציה   .5 2f (x) x ln(x ) 3= − −. 
 א. מצא את תחום ההגדרה של הפונקציה. 
 ב. מהי האסימפטוטה האנכית של הפונקציה? 
 ציה, ג. מצא את השיעורים של נקודות הקיצון של הפונק 

 וקבע את סוגן.            
f) מצא את הערך של 1ד. (  (5). 
f) סרטט סקיצה של גרף הפונקציה 2(      (x). 
g(x)ה. נתונה הפונקציה   f (x) 2= +. 
 .x-עם ציר ה g(x)מצא כמה נקודות חיתוך יש לגרף הפונקציה      

 נמק.             
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 :2016, ותשע" קיץ – 20מבחן בגרות מספר לתשובות 
2א.  .1

1
x

x.     ב.  4.    ג. =2
15. 

 .43.27ג.     סמ"ק. 95.32.    ב. 55א.  .2

)) 1א. ( .3 );03
π ,( )2 ;03

π  .    )3 ( 

), (3;0)) מקסימום מוחלט:  2(         ;3)π  . 

)מוחלט: מינימום              ); 12
π −. 

2x3ב.       3
π π< <. 

3;0)4) 1א. (  .4 e )+.    )3(  
2e;1)2) מינימום: 2(           2)+. 

kב.       10=. 
 
 

xא.  .5 x.    ב. ≠0 ;1)ג.     .=0 ) מינימום,  −(2 1; 2)−  מינימום.  −
  )2.   (18.78) 1ד. (    

 
 
 
 

 נקודות. 2ה.      
 

x

y

x

y

x

y
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 21מבחן בגרות מספר 
 , מועד ב2016, ותשע" קיץ

 

 במרחב סדרות, טריגונומטריה –פרק ראשון 
 

 .1-2מבין השאלות  אחתענה על 
 

1nנתונה סדרה המקיימת את הכלל  .1 na a 4+ =  טבעי. nלכל  −
 .12האיבר השלישי בסדרה הוא 
 א. מצא את האיבר הראשון.

 
 איברים. 71בסדרה זו 

 בסדרה. אחרוניםהאיברים ה 10ב. חשב את הסכום של 
 ג. מצא את האיבר האמצעי בסדרה.

    
 

     .'ABCA'B'Cנתונה מנסרה ישרה   .2
 הוא משולש  ABCבסיס המנסרה 

AB)שוקיים -שווה AC)= 
 (ראה ציור).

 .54היא  ABCזווית הראש של המשולש 
   ס"מ. 7והאורך של בסיס המשולש הוא 

 ובין בסיס  A'Cהזווית בין האלכסון 
 .65היא  ABCהמנסרה 

ACC'Aא. חשב את שטח הפאה  '. 
  BCב. חשב את הזווית בין הגובה לצלע 

    .ABCבסיס המנסרה  ובין CA'Bבמשולש     
  
 
 
 
 
 

A B

C

A' B'

C'
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 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי של פונקציות גדילה ודעיכה,  –פרק שני 
 טריגונומטריות, פונקציות מעריכיות ולוגריתמיות ופונקציות חזקה

 
 .3-5מבין השאלות  שתייםענה על 

 

2fנתונה הפונקציה   .3 (x) 3 sin x cos x= − x−πתחום ב − ≤ ≤ π. 
fא. מצא את נקודות הקיצון של הפונקציה   (x).וקבע את סוגן , 
fב. סרטט סקיצה של גרף הפונקציה   (x). 
f) על פי הגרף שסרטטת בסעיף ב, סרטט סקיצה של גרף הנגזרת 1ג. (  '(x) 
0בתחום            x≤ ≤ π.   
f) מצא את השטח המוגבל על ידי גרף הנגזרת 2(     '(x) ועל ידי ציר ה-x, 
x3בתחום          

π ≤ ≤ π.   
 
 

xfנתונות שתי פונקציות   .4 (x) e= ,3 xg(x) e −=. 
 א. מצא את נקודות החיתוך של כל אחת מן מהפונקציות עם הצירים. 
 (אם יש כאלה).     
 ב. מצא את תחומי העלייה ואת תחומי הירידה של כל אחת מן הפונקציות 
 (אם יש כאלה).     
 ונקציות.) מצא את השיעורים של נקודת החיתוך של שתי הפ1ג. ( 
f) סרטט באותה מערכת צירים סקיצה של גרף הפונקציה 2(     (x)  

 .g(x)וסקיצה של גרף הפונקציה                  
 ) חשב את השטח המוגבל על ידי הגרפים של שתי הפונקציות3(    
3yועל ידי הישר           e=.          
 
 
 

4mfנתונה הפונקציה   .5 (x) x ln(x )= − .m .הוא מספר טבעי 
fא. מצא את תחום ההגדרה של הפונקציה   (x). 
fב. נתון שלפונקציה   (x) יש נקודת קיצון ששיעור ה-x 1-שלה שווה ל.  
  .mמצא את הערך של      
 
mהצב    ה.-וענה על הסעיפים ג =4
fג. מצא את השיעורים של נקודות הקיצון של הפונקציה   (x) , 
 ע את סוגן.וקב    
fד. סרטט סקיצה של גרף הפונקציה   (x). 
g(x)המקיימת:  g(x)ה. נתונה פונקציה   f (x) 3= −. 
 ?x-עם ציר ה g(x)כמה נקודות חיתוך יש לגרף הפונקציה      
 נמק.     
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 :, מועד ב2016, ותשע" קיץ – 21מבחן בגרות מספר לתשובות 
1aא.   .1 S.  ב.  =20 2420= 36a.   ג. − 120= −.  
Sא.  .2    .67.44.   ב. =127.46
) א. .3 ;4)π   ,מקסימום( )7; 43

π  ,מקסימום, (2;0) מינימום  ( )7; 43
π−  ,מינימום

( ;4)−π  .מקסימום   
  )1ג. (                  ב.     

 
 
  
 

12) 2ג.   ( 4.   
               

fא.  .4 (x) : (0;1) ,3g(x) : (0;e  )2ג. (       .  (
fב.      (x) עולה לכל :x  . 

        g(x) יורדת לכל :x. 
e;1.5)1.5)  1ג. (      )   . 

        )3 (3 1.5e 2e 29.05+ =. 
   
  
xא.  .5 m.   ב. ≠0  ד.   .   =4

 מינימום, (1;1)ג. 
    (  מינימום.    −(1;1
  נקודות חיתוך.  4ה. 
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y
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 22מבחן בגרות מספר 
 2017, זתשע" חורף

 
 במרחב סדרות, טריגונומטריה –פרק ראשון 

 

 .1-2מבין השאלות  אחתענה על 
 

1n :המקיימת את הכלל נתונה סדרה .1 na a 2n 3+ = − +. 
2מגדירים סדרה חדשה המקיימת:  

n nb a n= +. 
 היא סדרה חשבונית. nbא. הוכח שהסדרה  
  
3aנתון:   2=. 
 .nבאמצעות  nbב. הבע את  
 איברים.  31יש  nbג. בסדרה  

 זוגיים בסדרה זו. -ים העומדים במקומות האיחשב את סכום האיבר             
 
   
 
 

 שבסיסה,  SABCDה פירמידה ישרה נתונ  .2
 ABCD.(ראה ציור) הוא ריבוע ,  
 , SOנתון: גובה הפירמידה,  
 של  האורךמן  1.25גדול פי  
 אלכסון הבסיס של הפירמידה. 
 סמ"ק. 360א. נפח הפירמידה הוא  

 חשב את האורך של אלכסון הבסיס.              
 ב. חשב את הזווית שבין מקצוע צדדי  

 לבין מישור הבסיס של הפירמידה.             
 רמידה.ג. חשב את זווית הבסיס של פאה צדדית של הפי 
 
 

A B

CD

S
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 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי של פונקציות גדילה ודעיכה,  –פרק שני 
 טריגונומטריות, פונקציות מעריכיות ולוגריתמיות ופונקציות חזקה

 
 .3-5מבין השאלות  שתייםענה על 

 

1הפונקציה נתונה   .3
2f (x) a cos x sin 2x 1= + +  

x−πבתחום   ≤ ≤ π .a .הוא פרמטר  
 דרך ראשית הצירים מעבירים ישר 
 שחותך את גרף הפונקציה  
2xבנקודה שבה   = − π  
 (ראה ציור). 
 
 א. השטח האפור שבציור (השטח שנמצא ברביע השני ומוגבל על ידי הישר,  

fעל ידי גרף הפונקציה                (x) ועל ידי ציר ה-y1-), שווה ל
4 2+π . 

 .aמצא את               
 
aהצב    ג.-וענה על הסעיפים ב =1
 ודות הקיצון הפנימיות של הפונקציה,של נק x-ב. מצא את שיעורי ה 
 וקבע את סוגן (אפשר להסתמך על הגרף כדי לקבוע את הסוג).     
 יש לגרף הפונקציה בתחום הנתון? x-ג. כמה משיקים המקבילים לציר ה 

 נמק.             
  

 
 בציור שלפניך מוצג גרף של פונקציית   .4

f הנגזרת  '(x)  של הפונקציה
2xef (x) x c

−
=

−
 . 

 c .הוא פרמטר  
 היעזר בנתונים מן הציור  
 ד.-וענה על הסעיפים א 
fא. גזור את הפונקציה   (x)  וחשב אתc. 
  

cהצב    ד.-וענה על הסעיפים ב =1
fב. מצא את תחום ההגדרה של הפונקציה   (x). 
 ג. מצא את השיעורים של נקודת הקיצון  

fשל הפונקציה               (x), .וקבע את סוגה 
fד. חשב את השטח המוגבל על ידי הגרף של פונקציית הנגזרת   '(x)  
2בתחום  x-ועל ידי ציר ה      x 3≤  (שטח האפור בציור). ≥
 בתשובתך.  eתוכל להשאיר      

x

y

2− π

x

y

2 3
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2f הפונקציהה נתונ  .5 (x) (ln x) 2ln x= −. 
 א. מצא את תחום ההגדרה של הפונקציה. 
 (אם יש כאלה),  ב. מצא את השיעורים של נקודות הקיצון של הפונקציה 

 וקבע את סוגן.              
fג. מצא את השיעורים של נקודות החיתוך של גרף הפונקציה   (x)  

 .x-ציר ה עם             
 ד. סרטט סקיצה של גרף הפונקציה. 
fתחום שבו גם הה. מצא את   (x)  חיובית וגםf '(x) .חיובית 
gהיא פונקציה המקיימת  g(x)ו.   '(x) f (x)=  בתחוםx 0>. 
 , וקבע את סוגן.g(x)של נקודות הקיצון של  x-מצא את שיעורי ה      
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :2017, זתשע"חורף  – 22מספר  מבחן בגרותתשובות ל
d)א. הוכחה  .1 nb.  ב. =(4 4n 1=  .1008.  ג. −

 .74.774.  ג. 68.198ס"מ.  ב.  12א.  .2

aא.  .3 6. ב. =1
π  ,6מקסימום

5π 3ינימום.  ג. מ.   

cא.  .4 x. ב. =1 eמינימום.  ד.  (1;2).  ג. ≠1 1 0.3592 − ≈. 

xא.  .5  ד.      .<0

;e)ב.         מינימום. −(1

e)2, (0;1)  ג.     ;0). 

 ד.      

 

2xה.      e>. 

xו.      2xמקסימום;   =1 e=  .מינימום 

x

y
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 23מבחן בגרות מספר 
 , מועד א2017, זתשע" קיץ

 

 במרחב סדרות, טריגונומטריה –פרק ראשון 
 

 .1-2מבין השאלות  אחתענה על 
 

1a: המקיימת נתונה סדרה .1 0= ,1n na a 2n 5+ = +  טבעי. nלכל   +
 .3a-ו 2aא. חשב את האיברים  
 
1nמגדירים סדרה חדשה:   n nb a a+= −. 
 .nבאמצעות  nbב. הבע את  
 הפרש שלה.היא סדרה חשבונית, ומצא את ה nbג. הוכח שהסדרה  
 .5a-לשווה  nbהאיברים הראשונים בסדרה  nד. נתון כי סכום  
  .nמצא את      
   
   
 

 SABCישרה  משולשת ה פירמידהנתונ  .2
  , הוא שווה צלעות.ABCמשולש  ,יסהשבס 
ABנתון:   2a=. 
 SO .(ראה ציור) הוא גובה בפירמידה 
 AD  גובה לצלע ההואBC  במשולשABC. 
 .ADאת אורך  aא. הבע באמצעות  
33ב. נתון כי נפח הפירמידה הוא   a⋅. 
 .SOאת גובה הפירמידה  aהבע באמצעות      
 ת שבין מקצוע צדדי ג. חשב את גודל הזווי 

 בין בסיס הפירמידה. ו             
      
 
 
 

A

B

S

DO

C
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 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי של פונקציות גדילה ודעיכה,  –פרק שני 
 טריגונומטריות, פונקציות מעריכיות ולוגריתמיות ופונקציות חזקה

 
 .3-5מבין השאלות  שתייםענה על 

 

fהפונקציה נתונה   .3 (x) 2x 4cos x= 0בתחום  + x≤ ≤ π . 
  .y-א. מצא את שיעורי נקודת החיתוך של גרף הפונקציה עם ציר ה 
 ב. מצא את שיעורי נקודות הקיצון של הפונקציה וקבע את סוגן. 
fג. סרטט סקיצה של גרף הפונקציה   (x). 
fנקודות הקיצון הפנימיות של הפונקציה ד. מ  (x) העבירו שני אנכים 
fשטח הכלוא בין גרף הפונקציה ה. חשב את x-לציר ה      (x)ציר ה ,-x  
 ושני האנכים.     
 
 

2xקציה נתונה הפונ  .4 x
af (x)

e 10e
=

−
 .a .הוא פרמטר שונה מאפס 

  
f) מצא את תחום ההגדרה של הפונקציה 1א. (  (x). 
f) מצא את האסימפטוטה של הפונקציה 2(      (x) המאונכת לציר ה-x. 
  
fנקודת החיתוך של גרף הפונקציה   (x) עם ציר ה-y  1היא

9(0; )−. 
 .aב. מצא את  
 
fהצב בפונקציה   (x)  אתa ד.-שמצאת בסעיף ב וענה על הסעיפים ג 
f) מצא את שיעורי נקודת הקיצון של הפונקציה 1ג. (  (x) .וקבע את סוגה 
f) מצא את תחומי העלייה והירידה של הפונקציה 2(       (x). 

f) האם לגרף הפונקציה 3(                (x) יש נקודות חיתוך עם ציר ה-x.נמק ? 
f) סרטט סקיצה של גרף הפונקציה 4(                (x). 

fד. מצא את התחום שבו   (x) fוגם  >0 '(x) 0< . 
 
 

ln(1הפונקציה ה נתונ  .5 x)f (x) 2 2x
+=
+

. 

f א. מצא את תחום ההגדרה של הפונקציה  (x). 
fמצא את האסימפטוטה של הפונקציה ב.   (x) המאונכת לציר ה-x. 
fג. מצא את שיעורי נקודות החיתוך של גרף הפונקציה   (x) עם הצירים 
 (אם יש כאלה).     
fד. מצא את שיעורי נקודת הקיצון של הפונקציה   (x) .וקבע את סוגה 
fה. סרטט סקיצה של גרף הפונקציה   (x). 
fו. סרטט סקיצה של גרף הפונקציה   (x)−. 
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 :א, מועד 2017, זתשע" קיץ – 23מספר  מבחן בגרותלתשובות 
2aא.  .1 7= ,3a nbב.   .=16 2n 5= d.   ג. +   .4.   ד. =2

aא.  .2  .68.95ג.   .3aב.   .3

 ג.        .(4;0)א.  .3

)מינימום,   (4;0)ב.      )6 ;4.51π ,מקסימום 

        ( )6
5 ;1.771π  ,מינימום( );2.28π .מקסימום 

 יח'.  6.58ד.     

x)1א. ( .4 ln10≠) .2 (x ln10=.    

aב.      ;ln5)1) 1ג. ( . =1  )4(           מקסימום.  −25(

x) עלייה: 2(          ln5< ; 

xירידה:                ln10> או ln5 x ln10< <. 

  ) לא.3(         

ln5ד.       x ln10< <. 

xא.  .5  1> x.  ב. − 1= e)1ד.  .(0;0).  ג. − 1; )2e− .מקסימום 

   ו.       ה.      
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 24מבחן בגרות מספר 
 , מועד ב2017, זתשע" קיץ

 

 במרחב סדרות, טריגונומטריה –פרק ראשון 
 

 .1-2מבין השאלות  אחתענה על 
 

 ק"מ. 22הדר מתאמנת לקראת מרוץ שאורך המסלול שלו הוא  .1
 ק"מ,  2במהלך השבוע הראשון לאימונים רצה הדר  
 מטרים לריצה,  500בכל שבוע  ותכננה להוסיף 
 ק"מ. 22כדי שבשבוע האחרון לאימונים היא תרוץ  
 א. כמה שבועות הדר מתכננת להתאמן למרוץ? 
 
 ו על הקדמת המרוץ.שבועות שבהם התאמנה כמתוכנן, הודיע 24לאחר  
 היא רצה כמתוכנן, ולאחר מכן היא החליטה לשנות  25-בשבוע ה 
 מטרים יותר מבשבוע 800את תכנית האימונים שלה: לרוץ בכל שבוע  
  מטרים יותר, כפי שתכננה בהתחלה). 500שלפניו (ולא  
 ק"מ. 22לאימונים היא תרוץ  כך בשבוע האחרון 
 ב. בכמה שבועות תקצר הדר את האימונים שלה? 
 ג. כמה קילומטרים תרוץ הדר סך הכול במהלך האימונים שלה? 
     
 

 , שבסיסה SABCDישרה  ה פירמידהנתונ  .2
 ABCD .(ראה ציור) הוא ריבוע , 
 אורך הצלע של בסיס הפירמידה  
  BCהוא הגובה לצלע  SEס"מ. 8הוא  
 הוא הגובה  SF-ו ,SBCבפאה הצדדית  
 .SABבפאה הצדדית  ABלצלע  
 סמ"ר. 36הוא  SBCשטח הפאה  
 לבסיס הפירמידה. SE) חשב את הזווית שבין 1א. ( 

 .SO) חשב את האורך של גובה הפירמידה, 2(
 .FEהיא אמצע הקטע  Gהנקודה  
    .FE) חשב את אורך הקטע 1ב. ( 

 .OG) חשב את אורך הקטע 2(             
 לבין בסיס הפירמידה. SG) חשב את הזווית שבין 3(     

A

S

C
D

E

F B

O
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 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי של פונקציות גדילה ודעיכה,  –פרק שני 

 טריגונומטריות, פונקציות מעריכיות ולוגריתמיות ופונקציות חזקה
 

 .3-5מבין השאלות  שתייםענה על 
 

fהפונקציה נתונה   .3 (x) 1 cos3x= 20ום בתח + x 3≤ ≤ π . 

fא. מצא את שיעורי נקודות החיתוך של גרף הפונקציה (x) .עם הצירים  
f ב. מצא את שיעורי נקודות הקיצון של הפונקציה (x) .וקבע את סוגן 

fאת גרף הפונקציה ג. סרטט   (x) .בתחום הנתון 
  
g(x)נתונה הפונקציה   f (x) 2= −. 
20בתחום  g(x)ד. סרטט את גרף הפונקציה   x 3≤ ≤ π. 

  x-ועל ידי ציר ה g(x)ה. חשב את השטח המוגבל על ידי גרף הפונקציה  
20בתחום       x 3≤ ≤ π. 
 

נתונה הפונקציה   .4
2x x 1f (x) e − g(x)נתון: . =+ f '(x)=. 

 .g(x)) מצא את משוואת הפונקציה 1א. ( 
 .g(x)) מצא את תחום ההגדרה של הפונקציה 2(
  g(x)ת החיתוך של גרף הפונקציה ו) מצא את השיעורים של נקוד3(

 עם הצירים.            
 עולה בכל תחום הגדרתה. g(x)) הראה שהפונקציה 4(

 .g(x)ב. סרטט סקיצה של גרף הפונקציה  
 ועל ידי הצירים. g(x)ג. מצא את השטח המוגבל על ידי גרף הפונקציה  
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2xfהפונקציה ה נתונ  .5 (x)
ln x a

=
−

 .a  הוא פרמטר. <0

 
yנתון: הישר   2x= 3ה בנקודה שבה חותך את גרף הפונקציx e=. 
 .aא. מצא את  
 
aהצב    ג.-וענה על הסעיפים ב =2
f) מצא את תחום ההגדרה של הפונקציה 1ב. (  (x). 
f) מצא את משוואת האסימפטוטה של הפונקציה 2(      (x) המאונכת 
 .x-לציר ה          
f) מצא את שיעורי נקודת הקיצון של הפונקציה 3(      (x) .וקבע את סוגה 
f) מצא את תחומי העלייה והירידה של הפונקציה 4(      (x). 
fא את שיעורי נקודות החיתוך של גרף הפונקציה ) מצ5(      (x) עם הצירים 
 (אם יש כאלה).          
  
IVג. לפניך ארבעה גרפים   I− איזה מהם הוא הגרף של הפונקציה .f (x)? 
 נמק.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

x

y

x

y

x

y

x

y

IIIIIIIV



 75 

 :ב, מועד 2017, זתשע" קיץ – 24מספר  מבחן בגרותתשובות ל
 ק"מ. 384שבועות.    ג.  6שבועות.   ב.  41א.  .1

65ס"מ 2 (8.062(     .63.61) 1א. ( .2  ס"מ. =

4ס"מ 5.657) 1ב. (     2 2ס"מ 2.828) 2(  ס"מ. = 2  .  70.667) 3(  ס"מ. =

)א. .3 );03
π ,(0;2).    

)ב.      );23
2π  ,מקסימום( );03

π   ,מקסימום. (2;0)מינימום 

  ד.      ג.    

 

 

 

2ה.     
3 π . 

 )1א. ( .4
2x x 1g(x) e (2x 1)− +=   ב.   −

 .x) כל 2(         

         )3 ((0; e)− ;( )1 ;02  . 

 . 0.601ג.      

 

aא.  .5 2x) 1ב. ( .=2 e≠ ,x 0>)  .2 (2x e=)   .3 (3(e  מינימום. (40.17;

3x) עלייה: 4(     e> :2; ירידה 3e x e< 20או   > x e<  ) אין.5(   .>

 .   IIIג. גרף      
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 25מבחן בגרות מספר 
 2018, חתשע" חורף

 
 במרחב סדרות, טריגונומטריה –פרק ראשון 

 

 .1-2מבין השאלות  אחתענה על 
 

 סופית שכל איבריה חיוביים.-נתונה סדרה הנדסית אין .1
 מן האיבר השישי בסדרה. 8האיבר השלישי בסדרה גדול פי 

 ום כל איברי הסדרה מסכום האיברים הנמצאים     א. פי כמה גדול סכ
 במקומות הזוגיים?         

 .2הוא  זוגיים-האיב. סכום האיברים הנמצאים במקומות 
 חשב את הערך של האיבר השלישי בסדרה הנתונה.         
 

   

 

ABCDAנתונה תיבה  .2 'B'C 'D  , הוא ריבוע ABCDשבסיסה,  '
 (ראה ציור).

ABנתון:  a= ,AA ' 3a=. 
 .'ADואת  ACאת  a) הבע באמצעות 1א. (
'AD) הסבר מדוע 2( CD'=. 

 .AD'Cב. מצא את גודל הזווית 
 .AD'Cאת שטח המשולש  aג. הבע באמצעות 

 
D'E  הוא גובה במשולשAD'C. 

 לבין  D'Eד. מצא את גודל הזווית שבין 
 .ABCDבסיס התיבה     

 
 
 

A B

CD

A ' B'

C 'D '
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 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי של פונקציות גדילה ודעיכה,  –פרק שני 
 טריגונומטריות, פונקציות מעריכיות ולוגריתמיות ופונקציות חזקה

 
 .3-5מבין השאלות  שתייםענה על 

 

fנתונה הפונקציה    .3 (x) 3 sin(x )2
π= ⋅ x−πבתחום  − ≤ ≤ π. 

f) מצא את שיעורי נקודות החיתוך של גרף הפונקציה 1א. ( (x)  
 עם הצירים.                
f) מצא את שיעורי נקודות הקיצון של הפונקציה 2( (x)         בתחום 

 הנתון, וקבע את סוגן.   
fב. סרטט סקיצה של גרף הפונקציה  (x) .בתחום הנתון 

fג. חשב את השטח המוגבל על ידי גרף הפונקציה  (x) , 
xעל ידי הישר      = π ועל ידי ציר ה-x ום בתחx

2
π ≤ ≤ π. 

 
 
 
 

2xנתונה הפונקציה   .4 xf (x) 4 4 2= − −. 
f) מה תחום ההגדרה של הפונקציה 1א. ( (x)? 
f) מצא את שיעורי נקודות החיתוך של גרף הפונקציה 2( (x)  

 עם הצירים.          
fת שיעורי נקודת הקיצון של הפונקציה ) מצא א3( (x) , 

 וקבע את סוגה.          
 

 בציור שלפניך סרטוט של גרף
g(x)הפונקציה  2 f (x)= − ⋅. 
 יש אסימפטוטה g(x)לפונקציה 

yשמשוואתה  4=. 
 יעורי נקודת הקיצון ) מה הם ש1ב. (

 ?g(x)של הפונקציה                   
 ) מהי משוואת האסימפטוטה 2(

fהאופקית של הפונקציה           (x) ? 
 נמק.         

f) סרטט סקיצה של גרף הפונקציה 3( (x). 
 
 
 
 

x

g(x)
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2lnxנתונה הפונקציה   .5 3f (x) 3
+=. 

f) מהו תחום ההגדרה של הפונקציה 1א. ( (x)? 
f) מצא את שיעורי נקודות החיתוך של גרף הפונקציה 2( (x)  

 עם הצירים (אם יש כאלה).          
fפונקציה ) מצא את תחומי העלייה והירידה של ה3( (x)  

 (אם יש כאלה).              
f) כתוב את משוואת האסימפטוטה האנכית של הפונקציה 4( (x). 
f) סרטט סקיצה של גרף הפונקציה 5( (x). 

 
 ל ) כתוב את משוואות האסימפטוטות המאונכות לצירים ש1ב. (

fפונקציית הנגזרת,   '(x). 
f) סרטט סקיצה של פונקציית הנגזרת 2(       '(x). 

 
1 b< .הוא פרמטר 

fהשטח המוגבל על ידי פונקציית הנגזרת  '(x) על ידי הישר ,x ועל  =1
xידי הישר  b= שווה ל-ln 4. 

 .bג. מצא את הערך של 
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 :2018, חתשע"חורף  – 25מספר  מבחן בגרותתשובות ל

3ב.    .3א. פי   .1
3a 8=. 

AC)  1(א.   .2 a 2=  ,AD' a AD'Cב.    .=10 25.84°= . 

2ג.       
AD'CS 2.179a∆  .76.74°ד.    . =

)2) 1א. (  .3 ;0)π ,2( ;0)π−, (0, 3)−. 

)) מקסימום: 2(          ,3)π :0),  מינימום, ),  מקסימום: −(3 ,3)−π. 

 יח"ר. 3ג.        ב.    

 

 

 

 

 

2 (2.   (x) כל 1א. (.  4
1( ;0)  ,(0, )1) מינימום: 3.   (−(2 , 2.25)2− − . 

)1מקסימום:  )1ב. (      , 4.5)2−   .  )2 (y 2= −.       )3  ( 

 

x) 1א. (  .5 0>.  )2 (1.5(e  .  (0.223,0)ובעשרוני:  −(0,

x)  עלייה: 3(          , ירידה: אין.<0

)4 (x 0=)    .5  ( 

 

  

 

 

 

 

x) 1ב. (     0= ,y 0=.   )2( 

bג.   8=.   
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 26מבחן בגרות מספר 
 , מועד א2018, חתשע" קיץ

 
 במרחב סדרות, טריגונומטריה –פרק ראשון 

 

 .1-2מבין השאלות  אחתענה על 
 

1aמוגדרת באופן הזה:  naהסדרה   .1 0= ,n 1 na a 3+ = +. 
nמוגדרת על ידי הכלל:  nbהסדרה  n n 1b a a += +. 

n) הוכח: 1א. ( nb 2a 3= +. 
 היא סדרה חשבונית, ומצא את ההפרש שלה  nb) הוכח שהסדרה 2(          

 .1bואת               
 

1נתון:  mb b 120+ =. 
 .m) חשב את 1ב. (

m) חשב את הסכום: 2(           1 m 2 2mb b ... b+ ++ + + 
mהחל מהאיבר  nb(סכום האיברים בסדרה                    1b  , כולל).2mbועד האיבר  +

 

   

2. ABCDE  ,היא פירמידה ישרה שבסיסה הוא ריבוע 
 כמתואר בציור.

 הוא גובה של הפירמידה,  EMנתון: 
 והוא שווה באורכו לאלכסון הבסיס.

ABנסמן:  a=. 
 ע צדדי א. חשב את גודל הזווית בין מקצו

 בפירמידה ובין בסיס הפירמידה.         
 

EK .הוא גובה בפאה צדדית של הפירמידה 
 ובין בסיס הפירמידה. EKב. חשב את גודל הזווית בין 

 סמ"ר. 36.75ג. נתון: שטח המעטפת של הפירמידה הוא 
 .aחשב את             

A B

CD

E
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 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי של פונקציות גדילה ודעיכה,  –פרק שני 
 טריגונומטריות, פונקציות מעריכיות ולוגריתמיות ופונקציות חזקה

 
 .3-5מבין השאלות  שתייםענה על 

 

fהפונקציה    .3 '(x) 2sin 2x= הנגזרת של הפונקציה  היא פונקצייתf (x). 
0ה בעבור התחום -ענה על הסעיפים א x≤ ≤ π. 

fשל נקודות הקיצון של הפונקציה  x-א. מצא את שיעורי ה (x)   
 בתחום הנתון, וקבע את סוגן.     

 
fקציה גרף הפונ (x)  0)עובר בנקודה, 2)−. 

fב. מצא את הפונקציה  (x). 
fג. מצא את שיעורי נקודת החיתוך של גרף הפונקציה  (x) עם ציר ה-x. 

fפונקציה ד. סרטט סקיצה של גרף ה (x). 
fה. חשב את השטח המוגבל על ידי גרף הפונקציה  (x) על ידי הישר , 

    x = πעל ידי ציר ה ,-y ועל ידי ציר ה-x. 
 

 
 
 

xנקציה נתונה הפו  .4 xf (x) ae 9e−= − .a .הוא פרמטר 
fא. מצא את תחום ההגדרה של הפונקציה  (x). 

 
fשיפוע המשיק לגרף הפונקציה  (x)  בנקודה שבהx ln  .6הוא  =3

 . פרט את חישוביך.aב. מצא את 
 

aהצב   ד.-וענה על הסעיפים ג =1
f) מצא את שיעורי נקודות החיתוך של גרף הפונקציה 1ג. ( (x)  

 עם הצירים.                  
f) מצא את תחומי העלייה והירידה של הפונקציה 2(          (x)  

 (אם יש כאלה).                  
f) סרטט סקיצה של גרף הפונקציה 3(          (x). 

fד. חשב את השטח המוגבל על ידי גרף הפונקציה  (x) ים.ועל ידי הציר 
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2xfנתונה הפונקציה   .5 (x) ln(x) 2= −. 

fא. מצא את תחום ההגדרה של הפונקציה  (x). 
f) האם גרף הפונקציה 1ב.( (x)  חותך את הצירים? אם כן, מצא את 

 נקודות החיתוך. אם לא, נמק.             
f) לפונקציה 2(          (x)  .יש אסימפטוטה אנכית אחת 

 מצא את משוואתה.             
f) מצא את שיעורי נקודת הקיצון של הפונקציה 3(          (x) , 

 וקבע את סוגה.             
f) מה הם תחומי העלייה והירידה של הפונקציה 4(          (x)? 
f) חשב את 5(          fוסרטט סקיצה של גרף הפונקציה  (0.1) (x). 

 
gמקיימת  g(x)הפונקציה  '(x) f (x)=. 

 ?g(x)ג. מהו תחום העלייה של הפונקציה 
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 , מועד א:2018, חתשע" קיץ – 26מספר  מבחן בגרותתשובות ל

n) הוכחה: 2) הוכחה.   (1א. (. 1 1 nb b 6+ − =       d 6= ,1b 3=. 

m) 1ב. (      20=)  .2 (3,600. 

 
 .3.5.  ג.70.529.  ב.63.435א. .2

 
xא.  .3 xמינימום קצה,  =0 2

π=   ,מקסימוםx = π .מינימום קצה 

fב.       (x) cos 2x 1= − ).   ג.  − ,0)2
π .ד    . 

 יח"ר. πה.      

 

 

 
a.   ב. xא. כל . 4 1=. 

,0)) 1ג. (     8)−, (ln  ) 3.  (x,  ירידה: אף xעליה: כל  ) 2.  ((3,0

 יח"ר. 4ד.     

 

 
xא.  .5 0> ,2x e≠. 

2x) 2) לא.   (1ב. (     e=. 

        )3 (3(e ,  מינימום. (40.17

3x)  עליה: 4(         e> :20,  ירידה x e< 2או    > 3e x e< <. 

        )5 (f (0.1) 0.046= −. 

         

 

 

 

 

 

2xג.        e>. 

http://geva.wisedev.co.il/psychometry/�
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 27מבחן בגרות מספר 
 ב, מועד 2018, חתשע" קיץ

 
 במרחב סדרות, טריגונומטריה –פרק ראשון 

 

 .1-2מבין השאלות  אחתענה על 
 

 .nb-ו naסופיות, -נתונות שתי סדרות הנדסיות אין  .1
 .3qהיא  nb, והמנה של הסדרה qהיא  naהמנה של הסדרה 

1נתון:  1a b=. 
  T-ב nbואת סכום איברי הסדרה  S-ב naנסמן את סכום איברי הסדרה 

)S ו-T .(הם מספרים ממשיים 

Sנתון:  6
T 7= . 

 .qא. חשב את 
 

4aנתון:  5=. 
 .4bב. חשב את 

  

2. ABCDA 'B'C 'D  (ראה ציור). aהיא קובייה שאורך המקצוע שלה הוא  '
Aא. הסבר מדוע המשולש  'BD .הוא משולש שווה צלעות 

 
A 'M  הוא גובה במשולשA 'BD. 

Aב. חשב את גודל הזווית בין  'M  
 .ABCDובין הפאה              

 
Aנתון: שטח המשולש  'BD  8הוא 3. 

 .a) חשב את 1ג. (
        )2 (AA 'BD  .היא פירמידה 

 חשב את שטח הפנים שלה.                   
 בתשובתך השאר שתי ספרות אחרי            

 הנקודה העשרונית.                   
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 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי של פונקציות גדילה ודעיכה,  –פרק שני 
 מעריכיות ולוגריתמיות ופונקציות חזקהטריגונומטריות, פונקציות 

 
 .3-5מבין השאלות  שתייםענה על 

 

fנתונה הפונקציה    .3 (x) 2 sin x cos(2x)= ⋅ 0בתחום  , המוגדרת+ x 2≤ ≤ π . 

 ב בעבור התחום הנתון.-ענה על הסעיפים א
fא. מצא את שיעורי נקודות הקיצון של הפונקציה  (x).וקבע את סוגן , 

fב. סרטט סקיצה של גרף הפונקציה  (x). 
 

yהישר  k=  משיק לגרף הפונקציהf (x)  בתחום הנתון בנקודת
 המקסימום שלה.

 .k) מצא את 1ג. (
f) חשב את השטח המוגבל על ידי גרף הפונקציה 2(          (x) על ידי ציר , 

y, על ידי הישר y-ה                   k=  ועל ידי הישרx 2
π=. 

 
 
 
 

נתונה הפונקציה   .4
x

2x
a ef (x)
e
−= .a  הוא פרמטר. <0

f) מהו תחום ההגדרה של הפונקציה 1א. ( (x)? 
f) מצא את שיעורי נקודות החיתוך של גרף הפונקציה 2(            (x)       עם 

 .aש צורך הבע באמצעות הצירים (אם יש כאלה). אם י                   
 

fנתון: גרף הפונקציה  (x) .עובר בראשית הצירים 
 .aב. מצא את 

 
 ד.-שמצאת וענה על הסעיפים ג aהצב את הערך של 

f) מצא את שיעורי נקודת הקיצון של הפונקציה 1ג. ( (x).וקבע את סוגה , 
f) סרטט סקיצה של גרף הפונקציה 2(          (x). 

 
gמקיימת:  g(x)הפונקציה  '(x) f (x)=. 

 , g(x)של נקודת הקיצון של הפונקציה  x-ד. מצא את שיעור ה
 וקבע את סוגה.             
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נתונה הפונקציה   .5
2

2

ln(x )f (x)
x

=. 

f) מצא את תחום ההגדרה של הפונקציה 1א. ( (x). 
fהאסימפטוטה האנכית של הפונקציה ) מצא את משוואת 2(            (x). 
f) מצא את שיעורי נקודות החיתוך של גרף הפונקציה 3(            (x)  עם 

 הצירים (אם יש כאלה).                   
f) מצא את שיעורי נקודות הקיצון של הפונקציה 4(            (x) , 

 וקבע את סוגן.                   
f) סרטט סקיצה של גרף הפונקציה 5(            (x). 
f) מצא את תחומי החיוביות והשליליות של הפונקציה 6(            (x). 

IV)ב. לפניך ארבעה גרפים  I)−.  
f ית הנגזרתאיזה מהם הוא הגרף של פונקצי          '(x)? .נמק 
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 :ב, מועד 2018, חתשע" קיץ – 27מספר  מבחן בגרותתשובות ל

1qא.  .1 4b.   ב. =15 135=. 

 

 ם חישוב בעזרת משפט פיתגורס או לריבועים זהים יש א. חפיפת משולשים א. 2

 אלכסונים זהים.       

a) 1.    ג. (54.735ב.      4=)   .2 (37.856. 

 

)2מינימום,  (0,1)א.  .3 ,1)π ,3 מינימום
6 2( , )π  .מקסימום.   ב 

 

3k)  1ג. (     2=)  .2 (3 2 0.3564
π − =. 

 

 

2  ((0,a.   (x)  כל 1א. ( .4 1)−  ,(ln a,0) .ב    .a 1=. 

1) 1ג. (    
4(ln 2,  ) 2מינימום.         (  −(

 

xד.       מקסימום. =0

 

 

 

 

x) 1א. ( .5 0≠)   .2 (x 0=)    .3  ((1,0) ,( 1,0)−. 

         )4 (1
e( e, 1מקסימום,   (

e( e,  ) 5מקסימום.     ( −(

1) חיוביות: 6(          x< ,x 1< −. 

0שליליות:                x 1< < ,1 x 0− < <. 

 .IV ב. גרף    
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 28מבחן בגרות מספר 

 2019, טתשע" חורף

 
 במרחב סדרות, טריגונומטריה –פרק ראשון 

 
 .1-2מבין השאלות  אחתענה על 

 
2aשבה   naנתונה סדרה הנדסית  .1 6 ,5a 162. 

 .1a מצא את מנת הסדרה ואת א.
 .1640סכום האיברים במקומות האי זוגיים בסדרה הוא       
 זוגיים בסדרה .-מצא את מספר האיברים במקומות האי ב.
 זוגי.-נתון כי מספר האיברים בסדרה הוא אי    
 מצא את סכום האיברים במקומות הזוגיים בסדרה. ג.

2, ובה: סופית-איןהיא סדרה הנדסית  nbהסדרה 
2

5
b

a
   ,1

1

5
b

a
  .  

 .nbמצא את מנת הסדרה (  1ד.  )
 .nbמצא את סכום הסדרה (  2)       ד. 

 

  

ABCDAנתונה קובייה   .2 'B'C'D '. 
 . aאורך צלע הקובייה הוא 

BD-ו   'ACהאלכסונים   .  Oחוצים זה את זה בנקודה '
 . ACאת אורך אלכסון הבסיס,  aהבע באמצעות ( 1א. )

 ובין  'ACזווית בין האלכסון המצא את גודל ( 2)       .א
 . ABCDהמישור   

 . 'ACאת אורך אלכסון הקובייה,  aהבע באמצעות ב. 
 מצא את גודל הזווית החדה שבין האלכסוניםג. 
   AC' ו - BD ' . 

 . aבאמצעות  AOBמשולש הבע את שטח הד. 

4הוא  AOBנתון כי שטח המשולש      2 . 
 .a חשב את ה. 
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 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי של פונקציות גדילה ודעיכה,  –פרק שני 

 ציות חזקהטריגונומטריות, פונקציות מעריכיות ולוגריתמיות ופונק
 

 .3-5מבין השאלות  שתייםענה על 
 

נתונה הפונקציה    .3
2f (x) sin x 6    בתחוםx   . 

fמצא את שיעורי נקודות החיתוך של גרף הפונקציה א.  (x)  עם 
 הצירים )אם יש כאלה( .    

fקיצון של הפונקציה מצא את שיעורי נקודות הב.   (x).וקבע את סוגן , 
fסרטט סקיצה של גרף הפונקציה  ג.   (x). 
fסרטט במערכת צירים נפרדת סקיצה של גרף הנגזרת ( 1ד. )  '(x) בתחום 

          0 x   . 
fחשב את השטח שבין גרף הנגזרת  (2)     ד .  '(x) ובין ציר ה-x  בתחום 

       0 x
2


  . 

 
 

נתונה הפונקציה   .4
x 3f (x) (x 2)e   .  

fמצא את תחום ההגדרה של הפונקציה  א. (x) . 
fמצא את התחום שבו הפונקציה ב.  (x) . חיובית 
fמצא את שיעורי נקודת הקיצון של הפונקציהג.  (x). וקבע את סוגה , 
fסרטט סקיצה של גרף הפונקציה ד.  (x). 

g(x)נתונה הפונקציה  f (x) a  . a  רמטר. נתון כי גרף הפונקציה הוא פ 

g(x)  משיק לישר
1

y
2

. 

 . נמק . a מצא את ה. 
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נתונה הפונקציה   .5
2f (x) 2 n(x) 2 n(x ) 3   . 

fמצא את תחום ההגדרה של הפונקציה א.  (x) . 
fוך של גרף הפונקציה מצא את שיעורי נקודת החיתב.  (x) עם ציר ה-x. 
fמצא את תחומי העלייה ואת תחומי הירידה של הפונקציה ג.  (x)  
 )אם יש כאלה( .    
fסרטט סקיצה של גרף הפונקציה ד.  (x). 
 סעיף ד סקיצה של גרףהוסף בקו מקווקו למערכת הצירים שסרטטת בה. 
fהפונקציה       (x) . 

 

 

 
 

 :2019, טתשע" חורף – 28מספר  מבחן בגרותתשובות ל
 

qא.  .1 3, 1a 2.    .( 1.    ד. )546.    ג. 4 ב
1

3
(  .2 )3.75. 

a( 1)א. . 2 aב.     .35.264( 2, )2  .  70.529.    ג.3

aה.     .20.354a ד.     4. 

 .(0,6)א.  .3

) ב.     ,6)  ,מינימום
2

( ,7)  ,מינימום,  (0,6)מקסימום
2

( ,7) ,מקסימום 

        ( ,6) מינימום 

 . ג    

 

 

 

 

 יח"ר. 1(. 2)                              (                              1ד.)   
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x.   ב. xא. כל  .4 2  .ג    .( 3, 1)   .מינימום 

aה.                                                   ד.     1.5. 

 

 

 

 

 

x( 1א. ) .5 0.    .ב( e,0).     .עלייה: כל גx 0 ירידה: אף ,x. 

 ה.                                                           . ד    
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 29מבחן בגרות מספר 

 , מועד א2019, טתשע" קיץ

 
 במרחב סדרות, טריגונומטריה –פרק ראשון 

 

 .1-2מבין השאלות  אחתענה על 
 

1.  na  1היא סדרה חשבונית שהאיבר הראשון שלה הואa  וההפרש שלה 
nהיא סדרה המוגדרת כך:  nb. 4הוא    nb a 8n . 
 היא סדרה חשבונית ומצא את ההפרש שלה. nbא. הוכח כי   
  nc  :היא סדרה המוגדרת כךn n nc a b . 

 היא סדרה חשבונית. ncהוכח כי ב.   

1נתון:   

1
a

2
. 

 .1c( מצא את 1ג. )  

 .ncהאיברים הראשונים בסדרה  20( מצא את סכום 2)     

 

 

 

2. ABCA'B'C'  היא מנסרה משולשת וישרה 
שבסיסה הוא משולש שווה שוקיים  AC AB. 

 )ראה ציור(. CBהיא אמצע הקטע  Dהנקודה 
ADנתון:  12,  CAB 40. 

 .CBת אורך הצלע א. חשב א
CAב. הסבר מדוע המשולש  'B הוא משולש שווה 

 שוקיים.    
CAנתון כי שטח המשולש  'B  80הוא. 

DAג. חשב את גודל הזווית שבין הקטע   ובין בסיס '

 .ABCהמנסרה,    
 .'ABCA'B'Cד. חשב את נפח המנסרה 
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 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי של פונקציות גדילה ודעיכה,  –פרק שני 

 טריגונומטריות, פונקציות מעריכיות ולוגריתמיות ופונקציות חזקה
 

 .3-5מבין השאלות  שתייםענה על 
 

הפונקציה    .3 f x  0מוגדרת בתחום x  . 
נתון:  f ' x 3sin 2x  , f 0 0.75. 
פונקציית הנגזרת   f ' x 0, מוגדרת גם היא בתחום x  . 
וי אלגברי לפונקציה א. מצא ביט  f x. 

ב. מצא את שיעורי נקודות החיתוך של גרף הפונקציה   f x  עם ציר 
 .x-ה     
ג. מצא את שיעורי כל נקודות הקיצון של הפונקציה   f x  בתחום 
 נתון, וקבע את סוגן.ה     
ד. סרטט סקיצה של גרף הפונקציה   f x. 
ה. חשב את השטח המוגבל על ידי גרף הפונקציה   f x  ועל ידי ציר 

 בתחום שבין נקודות החיתוך שמצאת בסעיף ב. x-ה    
 

 
 
 

נקציה נתונה הפו  .4 x xf (x) 3e 2e 4   . 
א. מצא את תחום ההגדרה של הפונקציה   f x. 
ב. מצא את שיעורי נקודות החיתוך של גרף הפונקציה   f x  עם 
 הצירים.     
ג. מצא את שיעורי נקודת הקיצון של הפונקציה   f x.וקבע את סוגה , 
ד. סרטט סקיצה של גרף הפונקציה   f x. 

ה. נתונה הפונקציה     
1

g x f x
2

 . 

( כתוב מה הם שיעורי נקודת הקיצון של הפונקציה 1)      g x וקבע , 

 את סוגה.             

יצה של גרף הפונקציה ( סרטט סק2)     g x. 
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2fנתונה הפונקציה   .5 (x) ln( x ax)   שתחום ההגדרה שלה הוא , 
0 x a  .a 0  .הוא פרמטר 

ידוע כי לפונקציה  f x .יש נקודת קיצון 

של נקודת הקיצון של הפונקציה  x-א. הראה כי שיעור ה f x  

הוא 
a

2
. 

של נקודת הקיצון של הפונקציה  y -נתון כי שיעור ה f x  

1הוא 
ln(2 )

4
. 

 .aב. מצא את 
 

aהצב  3  במשוואת הפונקציה f x  ובתחום ההגדרה שלה, וענה על
 ד .-הסעיפים ג

ג. קבע את הסוג של נקודת הקיצון של הפונקציה  f x. 

א את שיעורי נקודות החיתוך של גרף הפונקציה מצ (1ד. ) f x עם 
 ספרות אחרי הנקודה העשרונית. 2. בתשובתך השאר x-ציר ה         

( מצא את משוואות האסימפטוטות של הפונקציה 2)     f x  
 .x-יר ההמאונכות לצ         

( סרטט סקיצה של גרף הפונקציה 3)    f x. 

 

 

 
 

 , מועד א:2019, טתשע" קיץ – 29מספר  מבחן בגרותתשובות ל

dהוכחה, א. . 1 12    .הוכחה,בd 16.      ( .1ג )
1c 9(     .2 )3, 220. 

CB. א .2 8.735 .  .ג.  . הסבר ב A'DA 49.07  .ד                                    . 

א.  .3
3

f (x) cos(2x) 0.75
2

 .   .5 ב
6 6

( ,0) ( ,0) . 

)ג.      ,0.75) max  ,קצה
2

( , 2.25)  min ,(0,0.75) max .קצה 

 יח"ר. 2.869ה.                                                              ד.     
 
 

 

 

 

ABCA'B'C'V 725.3544
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(0,6).    ב. xא. כל  .4 (ln max.    ג.  (2,0 (0,6).  

 ד.    

 

 

 

 

 

 

min( 1ה. )     (0, 3).                 (2 ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
aא. הוכחה.    ב.  .5 3.ג. מקסימום    . 

 .(0.38,0), (2.62,0)( 1ד. )    
        (2 )x 3 ,x 0.                       (3) 
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 30מבחן בגרות מספר 

 ב, מועד 2019, טתשע" קיץ

 
 במרחב סדרות, טריגונומטריה –פרק ראשון 

 

 .1-2מבין השאלות  אחתענה על 
 

 .nb-ו na, חשבוניותנתונות שתי סדרות   .1

1נתון:    1a b. 

dהוא  nb, והפרש הסדרה dהוא  naהפרש הסדרה    1. 

 .3b-מ 2-גדול ב 4aנתון   

 .dא. מצא את   
nב. הראה כי:    nb a n 1  . 

 איברים. nיש  nb-ו naבכל אחת מן הסדרות   

  nbאת ההפרש בין סכום כל האיברים בסדרה  nג. הבע באמצעות   

 .naובין סכום כל האיברים בסדרה      

 ובין סכום כל  nbנתון: ההפרש בין סכום כל האיברים בסדרה   

 . 780הוא  naהאיברים בסדרה    

 .3,040הוא  naה כום כל האיברים בסדרס

 .1aד. מצא את   
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 שבסיסה הוא ריבוע. SABCDנתונה פירמידה ישרה  .2

 הוא פרמטר חיובי. 24a ,aנתון כי שטח בסיס הפירמידה הוא  
 את אורך אלכסון הבסיס. aא. הבע באמצעות  
 נתון כי הזווית שבין מקצוע צדדי ובין בסיס הפירמידה  

 . 67היא 
 .SOאת גובה הפירמידה,  aב. הבע באמצעות  

 
 .15נתון כי נפח הפירמידה הוא  
 .a( חשב את 1ג. ) 
 .OCהיא אמצע הקטע  Eהנקודה  (2) ג. 
 .ASEחשב את שטח המשולש           
 ספרות אחרי הנקודה העשרונית. 2ך השאר יתובתשוב     
 , כך שנוצרה Sד. חיברו אמצעי צלעות הבסיס לקודקוד הפירמידה,  
 פירמידה ישרה חדשה. חשב את נפח הפירמידה החדשה.     
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 יפרנציאלי ואינטגרלי של פונקציות חשבון דגדילה ודעיכה,  –פרק שני 

 טריגונומטריות, פונקציות מעריכיות ולוגריתמיות ופונקציות חזקה
 

 .3-5מבין השאלות  שתייםענה על 
 

2fנתונה הפונקציה    .3 (x) 2 cos x  , בתחום
2 2

x
3 3

 
  . 

א. מצא את שיעורי כל נקודות הקיצון של הפונקציה   f x  בתחום 

 הנתון, וקבע את סוגן.      

ב. האם יש לגרף הפונקציה   f x נקודת חיתוך עם ציר ה- x.נמק ? 

 זוגית? -זוגית או לא זוגית ולא אי-ג. האם הפונקציה היא זוגית או אי 
 נמק.     

צה של גרף הפונקציה ד. סרטט סקי  f x. 

ה. נתונה הפונקציה     g x f x c  ,c .הוא פרמטר 

, גרף הפונקציה cמצא בעבור אילו ערכים של       g x  משיק לציר 

 )מצא את שני הערכים האפשריים(. x-ה    
 
 

2xנתונות הפונקציות:   .4 1f (x) e 1  ,2 xg(x) e 1 . 

  f (x) ו-g(x)  מוגדרות לכלx. 

f( מצא את שיעורי נקודות החיתוך של גרף הפונקציה 1א. )   (x)  

 עם הצירים.
f( הוכח כי הפונקציה 2)      (x)  עולה לכלx. 

f( מצא את האסימפטוטה האופקית של הפונקציה 3)      (x). 

  g(x)( מצא את שיעורי נקודות החיתוך של גרף הפונקציה1ב. ) 

 עם הצירים.
 .xיורדת לכל  g(x) ( הוכח כי הפונקציה2)     

 .g(x)( מצא את האסימפטוטה האופקית של הפונקציה 3)     

fג. סרטט במערכת צירים אחת סקיצה של גרף הפונקציה   (x)  ושל 

 .g(x)גרף הפונקציה     

fד. מצא את שיעורי נקודת החיתוך של הפונקציות   (x) ו-g(x). 

 גרפים של הפונקציות ה. חשב את השטח המוגבל על ידי ה 
    f (x) ו- g(x) ועל ידי ציר ה-x תוכל להשאיר .e  בתשובתך 

 ספרות אחרי הנקודה העשרונית. 3או לדייק עד     
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1פונקציה נתונה ה  .5 ln x
f (x)

ax


 ,a 0 .הוא פרמטר 

א. מצא את תחום ההגדרה של הפונקציה    f x. 

מצא את שיעורי נקודות החיתוך של גרף הפונקציה ב.    f x  

 עם הצירים )אם יש כאלה(.    

של נקודת הקיצון של הפונקציה  x-ה ורג. מצא את שיע f x 

 וקבע את סוגה.    

ד. רשום את תחומי העלייה והירידה של הפונקציה  f x. 

של נקודת הקיצון של הפונקציה  y-נתון כי שיעור ה f x  הוא
1

4
. 

 .a( מצא את 1ה. )

( סרטט סקיצה של גרף הפונקציה 2)     f x. 

 

נתונה הפונקציה    g x f x . 

ו. רשום את שיעורי נקודת הקיצון של הפונקציה  g x  

 . נמק את תשובתך.וקבע את סוגה    
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 :ב, מועד 2019, טתשע" קיץ – 30מספר  מבחן בגרותתשובות ל     

dא. .1 4  .   .ג.     .הוכחה ב
n(n 1)

2


.    ד. 

1a 2 . 

2א. . 2 2a.     .3.3316בa( .1.    ג )a 1.5(    .2 )7.95 .7.5.    ד. 

א.  .3
2 2

( ,1.75) min  ,  ( , 2) max  ,  (0,1) min  ,  ( , 2) max  , ( ,1.75) min  
3 2 2 3

   
 

  ה.                                                  ד.           ב. לא.    ג. זוגית.     

 

 

 

(1א. ) .4
1

( ,0) , (0, 0.63)
2

 .    (2 )( 3).    הוכחהy 1  בצד שמאל. 

y( 3( הוכחה.    )2.    )(0,6.389) , (2,0)( 1ב. )     1 . 

 יח"ר. 1.077.    ה. (1,1.718)ד.                                         ג.          

 

 

 

 

 

xא.  .5 0 .ב    .
1

( ,0)
e

x.    ג.  1  :0מקסימום.    ד. עלייה x 1      :ירידהx 1. 

a( 1ה. )     4.              (2) 

  

  

 

ו.     
1

(1, ) min
4

. 

 

x

y

x

y

x

y

c 1,c 2   
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 31מבחן בגרות מספר 

 2020, "ףתש חורף

 
 במרחב סדרות, טריגונומטריה –פרק ראשון 

 
 .1-2מבין השאלות  אחתענה על 

 

שהמנה שלה היא   סופית -אין נתונה סדרה הנדסית  .1
1

4
וסכומה  

1
9

3
. 

 א. מצא את האיבר הראשון בסדרה.  

 בין כל שני איברים סמוכים בסדרה הוסיפו איבר חדש כך שהתקבלה סדרה   

 סופית חדשה, שכל האיברים בה חיוביים.-הנדסית אין  

 המנה של הסדרה החדשה? נמק. יב. מה

 שלפניך קבע אם היא נכונה או אינה נכונה.  I-IIג. עבור כל אחת מהטענות 
 נמק את קביעותיך.    

I) דשה שווה לאיבר העשירי בסדרה הנתונה.האיבר החמישי בסדרה הח 
II) במקומות הזוגיים בסדרה החדשה הוא סכום האיברים הנמצאים 

  
1

2
 מסכום הסדרה הנתונה. 

  

2.  ABCA'B'C' .)היא מנסרה משולשת ישרה )ראה ציור 

 שולש ישר זווית ושווה שוקיים , הוא מABCבסיס המנסרה,   
  (ABC 90 ,AB BC.) 
4 -ואורך היתר של בסיס המנסרה שווה ל 8נתון כי גובה המנסרה הוא    2. 
 א. מצא את גודל הזווית בין אלכסון הפאה   

 ובין בסיס המנסרה. BB'C'Cת הצדדי     
ACב. מצא את גודל הזווית    'B. 
ACג. מצא את שטח המשולש    'B. 
 .CBהיא אמצע הצלע  Dהנקודה   

 .A'Dד. חשב את אורך הקטע   
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 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי של פונקציות גדילה ודעיכה,  –פרק שני 

 טריגונומטריות, פונקציות מעריכיות ולוגריתמיות ופונקציות חזקה
 

 .3-5מבין השאלות  שתייםענה על 
 

fנתונה הפונקציה    .3 (x) sin 2x0בתחום  , המוגדרת x  . 

0ג בעבור התחום -ענה על הסעיפים א   x  . 

( מצא את שיעורי נקודות החיתוך של גרף הפונקציה 1א. )   f x  עם 

 הצירים.            

מצא את שיעורי נקודות הקיצון של הפונקציה  (2)       f x.וקבע את סוגן , 

( סרטט סקיצה של גרף הפונקציה 3)       f x. 

נתונה הפונקציה    g x 2sin x  0המוגדרת גם היא בתחום x  . 

ב. מצא את שיעורי נקודות החיתוך של גרף הפונקציה    g x ף עם גר 

הפונקציה        f x. 

 נתון: בתחום הנתון, מלבד הנקודות שמצאת בסעיף ב, גרף   

הפונקציה  g x  נמצא מעל גרף הפונקציה f x. 

ג. חשב את השטח בכלוא בין הגרפים של הפונקציות  f x ו- g x  

 בתחום הנתון.    

 
 

נתונה הפונקציה   .4 
2

f (x) 9 n x  .  

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

( מצא את שיעורי נקודות החיתוך של גרף הפונקציה 2)        f x  עם הצירים 

 )אם יש כאלה(.   

( מצא את שיעורי נקודת הקיצון של הפונקציה 3)       f x .וקבע את סוגה 



 103 

( סרטט סקיצה של גרף הפונקציה 4)       f x. 

הציור שלפניך מתאר את הגרף של פונקציית הנגזרת    f ' x. 

 

 

 

 

 

 

 

ב. חשב את השטח המוגבל על ידי הגרף של פונקציית הנגזרת    f ' x על ידי , 

xהישר        e ועל ידי ציר ה- x. 

 

 

 הכמות של חומר רדיואקטיבי דועכת בקצב מעריכי.   .5

 מות התחלתית של חומר זה.ביום מסוים נמדדה כ  

     שנה לאחר יום המדידה הראשון נשארה מן החומר כמות   

של            

2
1

3

 
 
 

 ק"ג. 

 שנים לאחר יום המדידה הראשון נשארה מן החומר כמות של  5  

  

10
1

3

 
 
 

 ק"ג. 

 דעיכה של החומר ואת הכמות ההתחלתית שלו.מצא את קצב הא.   

נתונה הפונקציה     2xg x 3  המוגדרת לכלx 0. 

הפונקציה    g x  מתארת את כמות החומרx  יום שנים לאחר 

 המדידה הראשון.  
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שיעורי נקודות החיתוך של גרף הפונקציה  מצא את( 1ב. )   g x 

  עם הצירים )אם יש כאלה(.           

(  מצא את תחומי העלייה והירידה של הפונקציה 2)       g x )אם יש כאלה(. 

( סרטט סקיצה של גרף הפונקציה 3)       g x  בעבורx 0. 

 
 

 :2020, ףתש" חורף – 31מספר  מבחן בגרותתשובות ל
 

 ב.    .7א.  .1
1

2
 .כן (II לא    (I.    ג. 

8 .    ג.24.09 ב.   63.43א. . 2  ס"מ. 84ד.     .סמ"ר 5

( 1)א.  .3   0,0 , ,0 , ,0
2




 
 
 

.    (2 )
3

,1 max, , 1 min
4 4

    
   

   
. 

        (3)  

 

 

 

 

 

 ב.       0,0 , ,0 .יח"ר. 4.    ג 

0x(   .2 )( 1א. ) .4 3

3

1
,0 , ,0

 
 
 

e
e

(    .3 ) 1,9 max.(4 ) 

 

 

 יח"ר 1ב.    

(1א. ) .5
0

1
1 ,

9
 M q     .0ירידה:  (2)    .(0,1)(1) בxעלייה: אין ,. 

         (3)  
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 32מבחן בגרות מספר 
 , מועד א2020, ףתש" קיץ

 דרות, טריגונומטריה במרחבס –פרק ראשון     

  1-2ן השאלות בימ שתייםענה על      
 
naנתונים האיברים הכלליים של שתי סדרות:    .1 8n 5    ,  

  nb 4n 3  . 
 .1bואת  1aמצא את  .א

n -, כך שncנתונה סדרה חדשה,  n nc a b . 

היא סדרה חשבונית, ומצא את האיבר  ncהוכח כי הסדרה  .ב
 , ואת ההפרש שלה.1cהראשון שלה, 

kaנתון:  .ג 75 .  חשב את סכוםk  האיברים הראשונים של
 .nc, הסדרה החדשה
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2.   SABCD  ,היא פירמידה ישרה שבסיסה 
  ABCDנתון כי אורך  )ראה ציור(. , הוא מלבן
ואורך מקצוע צדדי  4aאלכסון הבסיס הוא   
3a. aבפירמידה הוא    0 .הוא פרמטר 

  SO .הוא גובה בפירמידה 
.SO את אורך הגובה aהבע באמצעות  .א

SE  הוא הגובה לצלעBC בפאהSBC. 

CABנתון:  60 . 

   AB( הבע את אורך הצלע 1) .ב
        .aבאמצעות   

את אורך  a( הבע באמצעות 2)
 .SEהגובה  

 ובין בסיס הפירמידה. SEחשב את הזווית שבין הקטע  .ג

SG  הוא הגובה לצלעAD  בפאהSAD.  נתון כי שטח המשולשSGE 
 .80הוא 

 .aמצא את  .ד

 

דילה ודעיכה, חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי של פונקציות ג –פרק שני 

 טריגונומטריות, פונקציות מעריכיות ולוגריתמיות ופונקציות חזקה

 3-5ן השאלות בימ שתייםענה על 

נתונה הפונקציה    .3
1

f (x) cos x cos2x
2

  ,    

 המוגדרת בתחום  
5

0 x
4

   .      

 ג בעבור התחום הנתון. -ענה על הסעיפים א  
f( מצא את שיעורי נקודות הקיצון של הפונקציה 1) .א (x) וקבע את ,

           סוגן.   
f( מה הם תחומי העלייה והירידה של הפונקציה 2) (x) ? 

fסרטט סקיצה של גרף הפונקציה  .ב (x). 
f( מצא את משוואת המשיק לגרף הפונקציה 1) .ג (x)  בנקודת   

                     המינימום הפנימית שלה. 
f( חשב את השטח המוגבל על ידי גרף הפונקציה 2) (x) על ידי ,

 .y-המשיק שאת משוואתו מצאת ועל ידי ציר ה 
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fנתונה הפונקציה    .4 (x) 4x ln x . 

f( מצא את תחום ההגדרה של הפונקציה 1) .א (x). 
( מצא את שיעורי נקודות החיתוך של גרף הפונקציה 2)

 f (x) .)עם הצירים )אם יש כאלה 
f( מצא את שיעורי נקודת הקיצון של הפונקציה 3) (x) ,

 וקבע את סוגה. 
f( סרטט סקיצה של גרף הפונקציה 4) (x). 

g(x)נתונה הפונקציה  2f (x)  שתחום הגדרתה זהה לתחום ,
fההגדרה של הפונקציה  (x). 

למערכת הצירים  g(x)הוסף סקיצה של גרף הפונקציה  .ב
fשבה סרטטת את גרף הפונקציה  (x). 

fהקיצון של הפונקציה  מהו המרחק בין נקודת .ג (x)  ובין
 ?g(x)נקודת הקיצון של הפונקציה 
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נתונה הפונקציה    .5
2x

x

ae
f (x)

e 1



.  

   a .הוא פרמטר 
מצא את תחום ההגדרה של  .א

fהפונקציה  (x).  

הגרף שלפניך הוא הגרף של פונקציית 
fהנגזרת,  '(x)והוא חותך את ציר ה ,-x 

xבנקודה שבה  ln2. 

הסתמך על הגרף, קבע מהו שיעור  .ב
של נקודת הקיצון של  x-ה

fהפונקציה  (x).וקבע את סוגה ,  

fנתון: שיפוע המשיק לגרף הפונקציה  (x)  בנקודה שבהx n3  
       .9הוא 

       .aמצא את   .ג

aהצב  4 ה.-וענה על הסעיפים ד 

f( האם לגרף הפונקציה 1) .ד (x) ?יש נקודות חיתוך עם הצירים 
                     נמק.   

f( מהי משוואת האסימפטוטה של הפונקציה 2) (x)  המאונכת   
           ?x-לציר ה 

f( סרטט סקיצה של גרף הפונקציה 3) (x). 
fגם הפונקציה  xבעבור אילו ערכי  .ה (x)  שלילית וגם הפונקציה

f '(x) ?שלילית 
 

 2020יץ תש"ף ק – 32תשובות למבחן בגרות מספר 

1aא.  .1 3  ,1b 1 .    .בd 12  ,1c 4 .     .10גS 580 . 

 

5א.  .2 a .   ( .1ב )2a.    (2 )6 a.     .65.905ג.     .דa 2. 
 

( 1א. ) .3
5 2

min( , )
4 2
  ,

1
max( , )

2
  ,

2 3
min( , )

3 4
  ,

3
max(0, )

2
. 

 

( תחום עלייה: 2)
2

x
3
   ירידה:  , תחומי

5
x

4
    ,

2
0 x

3
  . 
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 ב. 

 

 

 

 

 

 

 

( 1ג.)  
3

y
4

 (    .2 )2.22. 

 

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

min( , )
e e
.    

   (4 ) 

 

 

 

 

 

 ב.   

 

 

 

 

 

 ג.
12

e
. 
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xא.  .5 0.      .בx ln2ג.      ., מינימוםa 4.    ( .אין.1ד )   (2 )x 0.  
  
(3 ) 

 

 

 

 

 

x ה. 0. 
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 33מבחן בגרות מספר 
 , מועד ב2020, ףתש" קיץ

 
 דרות, טריגונומטריה במרחבס –פרק ראשון     

 

  1-2מן השאלות  אחתענה על      

 
 נתונות שתי סדרות חשבוניות:   .1

  na : 3,10,17, 24,...  

nb :17,38,59,80,... 

         .30b( חשב את 1) .א
nמתקיים  n( עבור איזה ערך של 2) 30a b.נמק ?  

  (n מספר הוא .)טבעי                                                                                                                            
IIעבור כל אחד משני ההיגדים  .ב I  שלפניך כתוב אם הוא נכון או

 לא נכון. נמק את קביעותיך.

I לכל .n  טבעיn n3a b. 

II לכל .n  3טבעיn na b. 

ובין  nbהאיברים הראשונים בסדרה  kנתון כי ההפרש בין סכום  .ג
הוא מספר  k) 924הוא  naהאיברים הראשונים בסדרה  kסכום 
 .kמצא את  טבעי(.
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 'ABDA'B'Dנתונה מנסרה משולשת    .2
 ,ABDשבסיסה,    

          הוא משולש שווה שוקיים וישר זווית 
(BAD 90 .)  אורך השוק של משולש

ABD  3הוא. 

 .BDמצא את אורך המקצוע  .א
A'Bהסבר מדוע  .ב A'D.         

15הוא  BA'Dנתון: שטח המשולש  2. 

מצא את גודל הזווית שבין הגובה  .ג
ובין בסיס  BA'Dלבסיס המשולש 

 .ABDהמנסרה,
 .'ABDA'B'Dחשב את נפח המנסרה  .ד
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                              דילה ודעיכה, חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי של פונקציותג –פרק שני 
 טריגונומטריות, פונקציות מעריכיות ולוגריתמיות ופונקציות חזקה

 

fנתונה הפונקציה    .3 (x) sin(2x) 4   0המוגדרת בתחום x  . 
fמצא את שיעורי נקודות הקיצון של הפונקציה  .א (x) וקבע את ,

 סוגן.
fסרטט סקיצה של גרף הפונקציה  .ב (x). 
fת הנגזרת ימה הם שיעורי נקודות החיתוך של גרף פונקצי .ג '(x) ,

 עם הצירים?
fסרטט סקיצה של גרף פונקציית הנגזרת, .ד '(x). 
fחשב את השטח המוגבל על ידי גרף הפונקציה  .ה (x) על ידי גרף ,

fפונקציית הנגזרת  '(x)על ידי ציר ה ,-y  ועל ידי הישרx  . 
 
 
 
 

נתונה הפונקציה    .4
2xe

f (x)
a x




 .a .הוא פרמטר 

fההגדרה של הפונקציה  את תחום aהבע האמצעות  .א (x). 

fלפונקציה נתון:  (x) יש נקודת קיצון בנקודה ששיעור ה-x  שלה
 .1הוא 

fוקבע אם לפונקציה  ,aמצא את  .ב (x) .יש נקודות קיצון נוספות 

הצב 
1

a
2

  בפונקציהf (x)ד.-, וענה על סעיפים ג 

f( כתוב את משוואת האסימפטוטה של הפונקציה 1) .ג (x)המאונכת ,
                    .x-לציר ה  

f( מצא את שיעורי נקודות החיתוך של גרף הפונקציה 2) (x)  עם
         הצירים )אם יש כאלה(.   

f( מצא את תחומי העלייה והירידה של הפונקציה 3) (x).    
f( סרטט סקיצה של גרף הפונקציה 4) (x). 

g(x)נתונה הפונקציה  .ד 2f (x) . 
)אם יש כאלה(.  g(x)מצא את שיעורי נקודות הקיצון של הפונקציה 

 נמק.
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2fנתונה הפונקציה    .5 (x) 5 n(x 2x 1)   . 
f( הראה כי תחום ההגדרה של הפונקציה 1) .א (x)  הואx 1.    

f( מצא את משוואת האסימפטוטה של הפונקציה 2) (x) , המאונכת
 .x-לציר ה 

fמצא את תחומי העלייה והירידה של הפונקציה  .ב (x). 
fמצא את שיעורי נקודות החיתוך של גרף הפונקציה  .ג (x)  עם

 הצירים.
fסרטט סקיצה של גרף הפונקציה  .ד (x).  

xהוא  g(x)תחום ההגדרה של הפונקציה  1.g '(x) f (x)  בכל תחום
 ההגדרה.

, וקבע g(x)של נקודות הקיצון של הפונקציה  x-מצא את שיעורי ה .ה
 את סוגן.

 

 , מועד ב2020 ,יץ תש"ףק – 33תשובות למבחן בגרות מספר 

30b( 1. )א .1 626.    (2 )n 90.    היגד . בI  אינו נכון, היגדII נכון.   

kג.   11. 

 
3א.  .2  .43.97ד.     .77.75ג.     .ב. הוכחה    .2
 

 

)א.  .3 , 4) max ,
3

( ,3)min
4


 ,( ,5)max

4


,(0, 4) min.    

 ב. 

 

 

 

 

 ג.
3

( ,0), ( ,0)
4 4

 
. 
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  ד.

 

 

 

 

 

 .4 ה.  

 

xא.  .4 a.     .ב
1

a
2

 , ( 1ג.)     .נוספותאין נקודות קיצון
1

x
2

.    

  (2 )(0, 2).          

 ( תחומי עלייה:3)  
1

x 1
2
   או

1
x

2
 , :תחומי ירידהx 1.                              

  (4 ) 

 

 

 

2min(1,4e ד. ).    

 

x (2)   ( הוכחה.1א. ) .5 1.    :ב. תחומי עלייה x 1 ,   
xתחומי ירידה:      1.    .(0,0), (2,0)ג. 

  ד.

 

 

 

 

 

x ה.   2min ,x 0 max. 
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 34מבחן בגרות מספר 

 א, מועד 2021א, חורף תשפ"

 סדרות, טריגונומטריה במרחב –פרק ראשון 

naנתונות שתי סדרות:   .1 = 4n+1  ,nb = 9 2n. 

 .1b ואת 1aמצא את  (1) .א

 י שתי הסדרות הן סדרות חשבוניות,הוכח כ (2)
 ומצא את הפרשיהן.     

 .860הוא  naהאיברים הראשונים בסדרה  kסכום 

 .kמצא את  (1) .ב
 .nbהאיברים הראשונים בסדרה kמצא את סכום  (2)

n   n נתונה סדרה חדשה המקיימת לכל n nc = a b. 

 היא סדרה חשבונית? הוכח את תשובתך. nc האם .ג

 ? ncהאיברים הראשונים בסדרה  20מהו סכום  .ד

 הסבר את תשובתך.
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2.   SABCD .היא פירמידה ישרה שבסיסה מלבן 

BCנתון:  = 2 ,AB = 6 ,SC = 4. 

חשב את האורך של אלכסון הבסיס  .א

 של הפירמידה.

 מצא את הזווית בין מקצוע צדדי בפירמידה  (1) .ב

 ובין בסיס הפירמידה.     

 .ASCמצא את שטח המשולש  (2)

 מצא את זוויות הראש של כל הפאות הצדדיות של  (1) .ג

 הפירמידה.     

 חשב את שטח המעטפת של הפירמידה. (2)

  

  



118 

 

גדילה ודעיכה, חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי של פונקציות  –פרק שני 

 טריגונומטריות, פונקציות מעריכיות ולוגריתמיות ופונקציות חזקה

 המוגדרת f(x)בסרטוט שלפניך מתואר גרף הפונקציה    .3

πבתחום    x π  . 

נתון : 
1

f(x) = cos(2x) + cosx+ c
2

. 

c .הוא פרמטר 

 של כל נקודות הקיצון של  x-מצא את שיעורי ה .א

 .f(x)הפונקציה 

 .קבע את סוגן בעזרת גרף הפונקציה

yנתון כי הישר  בנקודות  f(x)משיק לגרף הפונקציה  1.25=

 המקסימום של הפונקציה )ראה סרטוט(.

 .cמצא את  (1) .ב
 .f(x)רשום את שיעורי נקודות המינימום של הפונקציה  (2)

g(x)נתונה הפונקציה  = f(x) + b (b)הוא פרמטר. 

 משיקה  g(x)שעבורו הפונקציה  bמצא את הערך של  .ג
yלישר  =  .)מצא את שלוש האפשרויות( 0.25
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נתונה הפונקציה    .4
x

x

a e
f(x) =

e a




 ,a 0.הוא פרמטר 

  f(x)את תחום ההגדרה של הפונקציה  aהבע באמצעות  (1) .א

 .f(x)האנכית של הפונקציה  משוואת האסימפטוטהואת      

 י נקודות החיתוך של גרף את שיעור aהבע באמצעות  (2)

 עם הצירים )אם יש כאלה(.f(x)הפונקציה     

 .f(x)את תחומי הירידה של הפונקציה  aהבע באמצעות  .ב

  y-עם ציר ה f(x)נתון כי נקודות החיתוך של גרף הפונקציה 
,0)  היא   2). 

 .aמצא את  .ג

 יש שתי אסימפטוטות אופקיות: f(x)לפונקציה 

  y = xבעבור  2  ו-y = xבעבור  0 . 

 .f(x)סרטט סקיצה של גרף הפונקציה  .ד
g(x)נתונה הפונקציה  .ה f(x). 

  g(x)מה הם שיעורי נקודת החיתוך של גרף הפונקציה 

 ? y-ה עם ציר
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2f(x)ציה נקלפניך גרף הפו  .5 = x 4 המוגדרת לכל ,x. 

  f(x)מצא את שיעורי נקודות החיתוך של גרף הפונקציה  (1)  .א

 הצירים.עם       

 מה הם תחומי החיוביות והשליליות של גרף  (2)

 ?f(x)הפונקציה      

g(x)נתונה הפונקציה  = ln(f(x)). 

 ?g(x)מהו תחום ההגדרה של הפונקציה  (1) .ב

 האנכיות מצא את משוואות האסימפטוטות (2)

 .g(x)הפונקציה  של     

 י נקודות החיתוך של גרף מצא את שיעור( 3)

 . x-עם ציר ה  g(x) הפונקציה     

 בתשובתך.להשאיר שורש  תוכל     

 ?g(x) חומי העלייה והירידה של הפונקציהמה הם ת( 4)

 .g(x)סרטט סקיצה של גרף הפונקציה  (5)

 

, מועד א:2021חורף תשפ"א,  – 34תשובות למבחן בגרות מספר   

1a( 1א. ) .1 = 5  ,1b = 7    (2 )ad = 4  ,bd = 2  . 

k( 1ב. ) = 20   (2 )240        .ג. כןn+1 nc c = 6     .1,100ד . 

 . 28.96,97.18   (2 )23.62( 1ג )    37.76    (2 )7.746( 1ב. )    40א.  .2

xא. מקסימום: .3 =
3


x, מינימום:  = x, מקסימום:0 =

3


, 

xמינימום:     = :מינימום , x =  . 

( 1ב. )
1

c =
2

   (2 )(0,1)  ,( , 1)   ,( , 1)  . 

ג. 
3

b
4

   אוb 1   או
1

b 1
4

 . 
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x( תחום הגדרה: 1א. ) .4 ln(a)  :אסימפטוטה אנכית ,x ln(a) .  

: y, חיתוך עם ציר x( אין חיתוך עם ציר 2)     
a

(0, )
1 a

 . 

xב. ירידה:  ln(a)   אוx ln(a)    .גa = 2 . 

,0)ה.  ד.  . (2

  

  

  

  

  

),  (2,0)( 1א. ) .5 2,0)  ,(0, 4) . 

x( תחומי חיוביות:2)     2  אוx 2   , :2תחומי שליליות x 2   . 

x( 1ב. ) 2  אוx 2     (2 )x 2  אוx 2    (3 )( 5,0)  ,( 5,0) . 

x( עלייה: 4)            2  :ירידה ,x 2  . 

          (5 ) 
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 35מבחן בגרות מספר 

 , מועד נבצרים2021א, חורף תשפ"

 סדרות, טריגונומטריה במרחב –פרק ראשון 

naנתונה סדרה חשבונית שהאיבר הכללי שלה הוא      .1 = 2n 3, 

nונתונה סדרה המוגדרת על ידי הכלל  nb = 3a + 5. 

 .1bמצא את  (1) .א

 היא חשבונית. nbהוכח כי הסדרה  (2)

 .110הוא  nbנתון כי האיבר האחרון בסדרה 

 .nbמצא את מספר האיברים בסדרה   .ב

 יש אותו מספר איברים. nbובסדרה  naנתון כי בסדרה 

 .naזוגיים בסדרה -מצא את סכום האיברים במקומות האי .ג
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 הבסיסים הם  'ABCA'B'Cבמנסרה ישרה      .2

 .(AB=AC)משולשים שווי שוקיים    

AD  הוא הגובה לצלעBCו ,-A'D'  הוא הגובה 

 )ראה ציור(. 'B'Cלצלע 

 , BAC=70 ,BC=14נתון: 

 . 1,190נפח המנסרה הוא 

 חשב את גובה המנסרה. .א

 ובין בסיס  A'Bחשב את הזווית שבין אלכסון  .ב

 .ABCהמנסרה 

 .'AD'Aחשב את  .ג
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גדילה ודעיכה, חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי של פונקציות  –פרק שני 

 טריגונומטריות, פונקציות מעריכיות ולוגריתמיות ופונקציות חזקה

f(x)נתונה הפונקציה     .3 = 2sinx cos(2 x) 1  תהמוגדר  

0בתחום  xלכל       x π . 

 f(x)בציור שלפניך מתואר גרף הפונקציה 

 בתחום הנתון.

 וקבע את  f(x)מצא את שיעורי כל נקודות הקיצון של הפונקציה  .א

 סוגן על פי הגרף.

 שלה בנקודות המקסימום המוחלט f(x)העבירו משיק לגרף הפונקציה 

 .)ראה ציור(

 מצא את משוואת המשיק. (1) .ב

  ו בציור: השטח המוגבל על ידי גרףמצא את השטח המקווק( 2)

 . y-, על ידי המשיק ועל ידי ציר הf(x)הפונקציה      

g(x)נתונה הפונקציה  .ג = f(x) c  0המוגדרת בתחום x π . 

c .הוא פרמטר 
  x-יחתוך את ציר ה g(x)נקציה גרף הפו cעבור אילו ערכים של 

  נמק.נקודות שונות? 4-ב
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3נתונות שתי פונקציות:      .4 xg(x) = e  ,2xf(x) = e  המוגדרות לכלx. 

 f(x)מצא את שיעורי נקודות החיתוך של כל אחת מן הפונקציות  .א

 עם הצירים )אם יש כאלה(. g(x)-ו

הירידה של כל אחת מן את תחומי מצא את תחומי העלייה ו .ב
 )אם יש כאלה(. g(x) -ו f(x)הפונקציות 

 f(x)ם של נקודות החיתוך של הפונקציותמצא את השיעורי (1) .ג

 .g(x)-ו      

 f(x)סרטט באותה מערכת צירים סקיצה של גרף הפונקציה  (2)

 .g(x)וסקיצה של גרף הפונקציה              

  f(x)חשב את השטח המוגבל על ידי הגרפים של הפונקציות  (3)

yועל ידי הישר  g(x)-ו       = 1. 

 

 

2f(x)נתונה הפונקציה     .5 = 1+ 2 x+ ln(x ). 

 .f(x)מצא את תחום ההגדרה של הפונקציה  .א

 ?f(x)מהי האסימפטוטה האנכית של הפונקציה  .ב

  f(x)מצא את שיעורי נקודת הקיצון של הפונקציה  .ג

 וקבע את סוגה.
 .f(1)חשב את  (1) .ד

 .f(x)סרטט סקיצה של גרף הפונקציה  (2)

g(x)נתונה הפונקציה  .ה = f(x) + 5. 

. x-עם ציר ה g(x)מצא כמה נקודות חיתוך יש לגרף הפונקציה 

 נמק.
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 , מועד נבצרים:2021חורף תשפ"א,  – 35תשובות למבחן בגרות מספר 

1b( 1א. ) .1 2    (2 :הוכחה )bd 6  .170ג.  איברים 19ב . 

 . 59.53ג.  54.33ב.  17א.  .2

מינימום,  (π,0)א.  .3
5π 1

( , )
6 2

מקסימום,  
π

( ,0)
2

 מינימום,  

     
π 1

( , )
6 2

 מינימום . (0,0)מקסימום,  

( 1ב. )
1

y =
2

ג.       0.628( 2)    
1

0 c
2

  . 

 . x-אין חיתוך עם ציר ה, f(x) :(0,1)א.  .4

     g(x)  :3(0,e  . x-ך עם ציר ה, אין חיתו(

 . x, ירידה: אף x: עלייה: כל f(x)ב. 

    g(x) עלייה: אף :x ירידה: כל ,x . 

e,1)2( 1) ג. )   (2 ) 

 

   (3 )S = 6.584 . 

xא.  .5 0  .בx 0  .ג( 1, 3)  מקסימום . 

f(1)( 1ד. ) 1   (2 ) 

 

 

 

 . נקודות חיתוך 3ה. 
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 36מבחן בגרות מספר 

 מאוחר, מועד 2021א, חורף תשפ"

 סדרות, טריגונומטריה במרחב –פרק ראשון 

n+1מקיימת את הכלל:  naהסדרה    .1 na = 2n+1 a. 

1aנתון:  = 10. 

 .4a ,3a ,2aמצא את האיברים  .א

 זוגיים היא -הוכח כי הסדרה של האיברים במקומות האי( 1) .ב

 חשבונית.     

 האם הסדרה של האיברים במקומות הזוגיים גם היא  (2)

 חשבונית? נמק.            

 .naהאיברים הראשונים בסדרה  46מצא את סכום  .ג
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ABCAנתונה מנסרה ישרה    .2 B C    

 הוא משולש שווה צלעות. ABC שבסיסה  

CD  הוא גובה לצלעAB.)ראה ציור( 

CDנתון:  = a. 

 צלע  את אורך aהבע באמצעות  .א

 .ABCהמשולש 

Aנתון: הזווית בין  D  לבין מישור 

 .68היא  ABCהבסיס 

  713שטח המעטפת של המנסרה הוא 

 )סכום שטחי הפאות הצדדיות(.

 את גובה המנסרה. aהבע באמצעות  (1) .ב

 .aמצא את  (2)

BAמצא את גודל הזווית  .ג C 
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גדילה ודעיכה, חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי של פונקציות  –פרק שני 

 טריגונומטריות, פונקציות מעריכיות ולוגריתמיות ופונקציות חזקה

2f(x)נתונה הפונקציה    .3 = 2 4(sinx)  המוגדרת בתחום
π π

x
2 2

  . 

f(x)הראה כי  .א = 2cos(2x). 

 f(x)מצא את שיעורי נקודות החיתוך של גרף הפונקציה  .ב

 עם הצירים.

 ,f(x)מצא את שיעורי כל נקודות הקיצון של הפונקציה  .ג

 וקבע את סוגן.

 .f(x)סרטט סקיצה של גרף הפונקציה  .ד

 שבסוף השאלה מתאר  I ,II ,III ,IVקבע איזה מן הגרפים  (1) .ה

fאת גרף הפונקציה       (x)  נגזרת הפונקציה(f(x) ,) 

 ונמק את קביעתך.     

fחשב את השטח המוגבל על ידי גרף הפונקציה  (2) (x)  

 .x-ציר ה ועל ידי     
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נתונה הפונקציה    .4
2x

x

e + 4
f(x) =

e
. 

 .f(x)מצא את תחום ההגדרה של הפונקציה  .א

  f(x)מצא את שיעורי נקודות החיתוך של גרף הפונקציה  .ב

 עם הצירים )אם יש כאלה(.

xהראה כי  .ג xf(x) = e + 4e. 

 , f(x)מצא את שיעורי נקודת הקיצון של הפונקציה  .ד

 וקבע את סוגה.

 .f(x)סרטט סקיצה של גרף הפונקציה  .ה

 , f(x)מצא את השטח המוגבל על ידי גרף הפונקציה  .ו

בנקודת הקיצון  f(x)על ידי הישר המשיק לגרף הפונקציה 

 .y-שלה, ועל ידי ציר ה

 

 

2f(x)נתונה הפונקציה    .5 = x ln(x). 

 .f(x)מצא את תחום ההגדרה של הפונקציה  .א

  f(x)מצא את שיעורי נקודת החיתוך של גרף הפונקציה  .ב

 .x-העם ציר 

 , f(x)מצא את שיעורי נקודת הקיצון של הפונקציה  .ג

 וקבע את סוגה.

 .f(x)סרטט סקיצה של גרף הפונקציה  .ד

h(x) :נתונות הפונקציות .ה = f(x) 2  ,g(x) = 2f(x). 

 ואת  h(x)רשום את שיעורי נקודת הקיצון של הפונקציה 

 . קבע את הסוג של g(x)שיעורי נקודת הקיצון של הפונקציה 

 כל אחת מהן. נמק את תשובתיך.
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 , מועד מאוחר:2021חורף תשפ"א,  – 36תשובות למבחן בגרות מספר 

2aא. .1 = 7  ,3a = 12  ,4a = 5   (.כן   ג. 2( הוכחה   )1ב )1,081 . 

א.  .2
a 2a

=
sin 60 3

1.43a   (2 )a( 1ב.)       =  . 36.625ג.    12

,0)א. הוכחה   ב.  .3 2)  ,
π

( ,0)
4

  ,
π

( ,0)
4

    .0)ג, 2)  ,
π

( , 2)
2

  ,
π

( , 2)
2

 

. 

 ד. ה.        

  

  

  

 

 

Sו.  = 8 . 

ln)ג. הוכחה   ד.    (0,5)ב.    xא. כל  .4 2,  . מינימום (4

 ה. . 0.227ו.      

  

  

  

  

xא.  .5 < ג.      (1,0)ב.    0
1 1

( , )
2ee


 . מינימום 

 ד. 

  

  

  

  

  

ה.
1 1

( , 2)
2ee

       ו. מינימום
1 1

( , )
ee

 . מקסימום 
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 37מבחן בגרות מספר 

 א, מועד 2021א, תשפ" קיץ

 סדרות, טריגונומטריה במרחב –פרק ראשון 

1.   na  חשבונית. נתונים שלושה איברים עוקבים היא סדרה 

24:)הסדר משמאל לימין( naבסדרה    t+ t  ,22 t+ t  ,5t+6 

  t .הוא פרמטר 

 מצא את שלושת האיברים ואת הפרש הסדרה  .א

 )שתי האפשרויות(.

1a, יורדתהיא סדרה  na: נתון = 189. 

 מצא בסדרה זו את המיקום של שלושת האיברים שמצאת  .ב
 בסעיף א.

 נתון: האיבר האמצעי שבתחילת השאלה הוא האיבר האמצעי גם 

 בסדרה כולה.

 ( כמה איברים יש בסדרה כולה?1) .ג

  זוגיים בסדרה -( מצא את סכום האיברים שבמקומות האי2)

 כולה.     
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ABCDAנתונה התיבה    .2 B C D    .שבסיסה מלבן 

BCנתון:    = a  ,AB = 2a. 

 .60היא  ABCDובין הבסיס  ACהזווית שבין 

 את גובה התיבה. aהבע באמצעות  .א

 שטח המעטפת של התיבהנתון כי   

30הצדדיות( הוא  )סכום שטחי הפאות   15. 

 .aמצא את  .ב

 ובין אחד מאלכסוני התיבה. ADמצא את גודל הזווית שבין  .ג

ADמצא את שטח המרובע  .ד C B . 

 

גדילה ודעיכה, חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי של פונקציות  –פרק שני 

 טריגונומטריות, פונקציות מעריכיות ולוגריתמיות ופונקציות חזקה

f(x)נתונה הפונקציה   .3 = 4 x+ 4cos(2 x) 2   המוגדרת 

בתחום  
π

0 x
2

 . 

 ,f(x)י כל נקודות הקיצון של הפונקציה מצא את שיעור .א

 וקבע את סוגן.

 .f(x)סרטט סקיצה של גרף הפונקציה  .ב

fהשליליות של פונקציית הנגזרת תחום רשום את  .ג (x). 

fסרטט סקיצה של גרף פונקציית הנגזרת  .ד (x). 

fחשב את השטח המוגבל על ידי גרף הפונקציה  .ה (x)  ועל ידי 

  )השטח ברביע הרביעי(. x-ציר ה
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3xנתונה הפונקציה    .4 4 xf(x) = e + 3e + a  המוגדרת לכלx. 

  a >  הוא פרמטר. 0

 , f(x)של נקודת הקיצון של הפונקציה  x-מצא את שיעור ה .א

 וקבע את סוגה.

  x-מציר ה f(x)נתון כי המרחק של נקודת הקיצון של הפונקציה 

34eהוא  + 2. 

 .aמצא את  .ב

 .f(x)סרטט סקיצה של גרף הפונקציה  .ג

g(x)נתונה הפונקציה  = f(x). 

 , g(x)ת הקיצון של הפונקציה ( מה הם שיעורי נקוד1) .ד

 ומהו הסוג של נקודת הקיצון? נמק את תשובותיך.     

 לסקיצה של גרף  g(x)( הוסף סקיצה של גרף הפונקציה 2)

 שסרטטת. f(x)הפונקציה      

 העבירו ישר המקביל  f(x)דרך נקודת הקיצון של הפונקציה 

 .y-לציר ה

 מצא את השטח המוגבל על ידי הישר, על ידי גרף הפונקציה  .ה

f(x) על ידי גרף הפונקציה ,g(x) ועל ידי ציר ה-y. 
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נתונה הפונקציה    .5
bx

f(x) =
1+ ln(x)

 .b >  הוא פרמטר. 0

 .f(x)מצא את תחום ההגדרה של הפונקציה  .א

  f(x)מצא את שיעורי נקודת המינימום של הפונקציה  .ב

 (.b)אם צריך, הבע באמצעות 

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

yנתון: הישר  =  .f(x)משיק לגרף הפונקציה  3

 .b( מצא את 1) .ד

 .f(x)( סרטט סקיצה של גרף הפונקציה 2)

g(x)נתונה הפונקציה  .ה = f(x) 4 

 , g(x)מה הם שיעורי נקודת הקיצון של הפונקציה ( 1)

 ומהו הסוג של נקודת הקיצון? נמק את תשובותייך.     

 שלפניך מתאר את גרף  I ,II ,III ,IVאחד מן הגרפים ( 2)

  . קבע איזה, נמק את קביעתך.g(x)הפונקציה      
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 , מועד א:2021חורף תשפ"א,  – 37תשובות למבחן בגרות מספר 

,36א.  .1 48,60 d = ,1 או 12 1, 3  d = 2    .95ב 96 97a ,a ,a . 

 .96(2איברים   ) 191( 1.)ג

15א.  .2 a     .בa =  .40ד.    26.565ג.   5

,0)א.  .3 מינימום קצה ,  (2
π

( , 2.511)
12

 מקסימום ,  

   
5π

( , 0.228)
12

  , מינימום
π

( ,0.283)
2

 ב.    מקסימום קצה 

ג. שלילית 
π 5π

x
12 12

    .ד 

Sה.  = 2.739. 

xא.  .4 aב. מינימום       1= = 2. 

 ג.

,1)3( 1ד.) 4e 2)  (2)   מקסימום 

ה. 
4 318e 16e +10

223.8
3


 . 

0א.  .5 < x  ,
1

x
e

    .1)ב, b) מינימום . 

>1ג. עליה:  x  :ירידה ,
1

0 x
e

 או 
1

x 1
e
  . 
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b( 1ד. ) = 3   (2) 

,1)ה.  1) (   גרף 2מינימום )III 
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 38מבחן בגרות מספר 

 מיוחד, מועד 2021א, תשפ" קיץ

 סדרות, טריגונומטריה במרחב –פרק ראשון 

4aשבה  naנתונה סדרה הנדסית    .1 12  ,7a 96 . 

 .1aמצא את מנת הסדרה ואת  .א

 יש מספר זוגי של איברים. סכום האיברים  naנתון: בסדרה 

 .262,143הנמצאים במקומות הזוגיים של הסדרה הוא 

 .naמצא את מספר האיברים בסדרה  .ב

7המקיימת:  nbנתונה סדרה חשבונית  6b = a  ,1 3b = a. 

 .nb( מצא את הפרש הסדרה 1) .ג

  nb( מצא את מיקומם של שני איברים סמוכים בסדרה 2)

 .357שסכומם הוא      
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 הוא מלבן. ABCDשבסיסה  SABCDנתונה פירמידה ישרה    .2

  SO  ראה סרטוט(.הוא גובה הפירמידה( 

BCנתון:    = 9a  ,AB =12a. 

  a .הוא פרמטר חיובי 

 את אורך אלכסון הבסיס,  aהבע באמצעות  .א

AC. 

  E  היא נקודה על האלכסוןAC  שמתקייםכך: 

  EC = 4 AE. 

 .80לבסיס הוא  SEנתון כי גודל הזווית שבין 

 .SOאת גובה הפירמידה,  aהבע באמצעות  .ב

 .130-שווה ל SEOנתון כי שטח המשולש  .ג

 .SABCחשב את נפח הפירמידה המשולשת 
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גדילה ודעיכה, חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי של פונקציות  –פרק שני 

 טריגונומטריות, פונקציות מעריכיות ולוגריתמיות ופונקציות חזקה

נתונה הפונקציה    .3
1

f(x) = sin(2x) +
2

המוגדרת בתחום  
π π

x
2 2

  . 

  f(x)מצא את שיעורי נקודות החיתוך של גרף הפונקציה  .א

 עם הצירים.

 , f(x)מצא את שיעורי כל נקודות הקיצון של הפונקציה  .ב

 וקבע את סוגן.

 .f(x)סרטט סקיצה של גרף הפונקציה  .ג

g(x)נתונה הפונקציה  = 4sinx cosx 1    המוגדרת 

בתחום 
π π

x
2 2

  . 

g(x)הוכח כי  .ד = 2f(x)  לכלx .בתחום 

 , g(x)( מצא את שיעורי כל נקודות הקיצון של הפונקציה 1) .ה

 וקבע את סוגן.     

 .g(x)( סרטט סקיצה של גרף הפונקציה 2)

y, הישר kמצא בעבור איזה ערך של  .ו = k  חותך את גרף 

 בשלוש נקודות שונות. g(x)הפונקציה 
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נתונה הפונקציה:    .4
2x

x

e +3
f(x) = 7

e 1



. 

 .f(x)( מצא את תחום ההגדרה של הפונקציה 1) .א

 המאונכת לציר  f(x)( רשום את משוואת האסימפטוטה של 2)

 .x-ה     

 , f(x)מצא את שיעורי נקודת הקיצון של הפונקציה  .ב

 סוגה.וקבע את 

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

 f(x)( מצא את שיעורי נקודות החיתוך של גרף הפונקציה 1) .ד

 עם הצירים )אם יש כאלה(.     

 בסוף השאלה מתאר את גרף ש I-IV( אחד מן הגרפים 2)

 קבע איזה מהם, ונמק את קביעתך..f(x) הפונקציה     

 שתחום הגדרתה זהה לתחום ההגדרה  g(x)נתונה הפונקציה  .ה

 מקיימת: g(x). נגזרת הפונקציה f(x)של הפונקציה 

g (x) = f(x) שיעורי ה. מצא את-x  של נקודות הקיצון של 

 , וקבע את סוגן.g(x)הפונקציה 
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2f(x)נתונה הפונקציה    .5 = ln( x + 4x 3) . 

 .f(x)( מצא את תחום ההגדרה של הפונקציה 1) .א

 המקבילות f(x)( מצא את האסימפטוטות של הפונקציה 2)

 .y-לציר ה     

 ,f(x)מצא את שיעורי נקודת הקיצון של הפונקציה  .ב

 וקבע את סוגה.

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

 .f(x)סרטט סקיצה של גרף הפונקציה  .ד

g(x)נתונה הפונקציה  = f(x) + b .b .הוא פרמטר 

 ( שלפניך נכונה. נמק את קביעתך.2)-(1קבע איזה מן הטענות ) .ה

b( כאשר 1) <   x-, חותך את ציר הg(x), גרף הפונקציה 0

 בשתי נקודות.     

b( כאשר 2) 0 גרף הפונקציה ,g(x)חותך את ציר ה ,-x  

 בשתי נקודות.     

yנתון כי הישר  .ו ln(0.75)   משיק לגרף הפונקציהg(x)  

 בנקודת הקיצון שלה. מצא את שיעורי נקודות החיתוך של גרף 

 .x-עם ציר ה g(x)הפונקציה 
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 :, מועד מיוחד2021קיץ תשפ"א,  – 38תשובות למבחן בגרות מספר 

qא.  .1 = 2  ,1a = 1.5    .18ב . 

 . 22-ו 21( המיקומים הם 2) 9( 1ג.)

 . 1564.8ג.    25.52aב.    15aא.  .2

א.  .3
1

(0, )
2

  ,
π

( ,0)
12

  ,
5π

( ,0)
12

    .ב
π 1

( , )
2 2

 מינימום , 

    
π 1

( ,1 )
4 2

מקסימום ,  
π 1

( , )
4 2

   , מינימום
π 1

( , )
2 2

 מקסימום . 

 . ד. הוכחה                                       ג. 

( 1ה.)
π

( , 1)
2
  , מקסימום

π
( , 3)
4
  , מינימום

π
( ,1)

4
  , מקסימום 

        
π

( , 1)
2

      (2)                                מינימום 

kו.  1  . 

x( 1א.) .4 0   (2 )x 0    .ב(ln3, 1) מינימום . 

xג. עליה:  ln 3  :0,  ירידה x ln 3   אוx 0 . 

ln)( 1ד.) 5,0)  ,(ln  . I( גרף 2)   (2,0

xה.  = ln xמינימום ,  5 = ln  . מקסימום 2

1( 1א.) .5 x 3    (2 )x = 3  ,x  . מקסימום (2,0)ב.   1=

1ג. עליה:  x 2   :2, ירידה x 3  . 

 . (1.5,0),  (2.5,0)ו.              2ה. טענה                           ד           
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 39מבחן בגרות מספר 

 ב, מועד 2021א, תשפ" קיץ

 סדרות, טריגונומטריה במרחב –פרק ראשון 

 דניאלה קנתה מקרר בתשלומים חודשיים. התשלום הראשון הוא     .1

 שקלים מן  30-שקלים, ולאחר מכן כל תשלום נמוך ב 700  

 התשלום שלפניו.  

 שקלים? 280מהו מספר התשלום שבו תשלם דניאלה  .א

 ( האם ייתכן שהתשלום האחרון שתשלם דניאלה יהיה 1) .ב

 בתך.? נמק את תשו29תשלום מספר      

 ( מהו התשלום הנמוך ביותר האפשרי בסדרת התשלומים 2)

 של דניאלה ומהו מספר התשלום?            

 נעמה קנתה מקרר באותו המחיר שבו קנתה דניאלה את המקרר 

 תשלומים חודשיים שווים של  30-שלה, אך שילמה עליו ב

 שקלים כל תשלום. 280

 את המקרר שלה? דניאלהבכמה תשלומים קנתה  .ג
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 הוא משולש ישר  ABCשבסיסה  SABCנתונה פירמידה ישרה    .2

CABזווית,    = 90  :ראה סרטוט(. נתון(AB = 9  ,AC =12 . 

 .30-שווה ל ABCובין הבסיס  SBהזווית שבין המקצוע הצדדי   

 .SOחשב את גובה הפירמידה,  .א

 חשב את נפח הפירמידה. .ב

 .ABהיא אמצע הצלע  Mנתון: נקודה 

  :כך שמתקיים OMנמצאת על הקטע  Eנקודה 

OE = 2 EM. 

 לבסיס הפירמידה. SEמצא את הזווית שבין  .ג

 .SEMחשב את שטח המשולש  .ד
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גדילה ודעיכה, חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי של פונקציות  –פרק שני 

 טריגונומטריות, פונקציות מעריכיות ולוגריתמיות ופונקציות חזקה

fופונקציית הנגזרת שלה  f(x)הפונקציה    .3 (x)  

מוגדרות בתחום   
π π

x
2 2

   

fלפניך סרטוט של גרף פונקציית הנגזרת  (x). 

fנתון כי הגרף של פונקציית הנגזרת                (x)  חותך 

בשלוש נקודות בדיוק:  x-את ציר ה              
π

( ,0)
2

 ,(0,0) ,
π

( ,0)
2

. 

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

 , f(x)ת הקיצון של הפונקציה ושל נקוד x-מצא את שיעורי ה .ב

 וקבע את סוגן.

2נתון:               1
f(x) = (sinx)

4
 

  f(x)מצא את שיעורי נקודות החיתוך של גרף הפונקציה  .ג

 עם הצירים.

 .f(x)סרטט סקיצה של גרף הפונקציה  .ד

 בנקודת החיתוך שלה עם ציר  f(x)העבירו משיק לגרף הפונקציה              

 הנמצאת מימין לראשית הצירים, ומשיק נוסף בנקודת  x-ה             

 המינימום שלה.             

 מצא את שיעורי נקודת המפגש של שני המשיקים.  .ה

 ספרות אחרי הנקודה העשרונית. 2בתשובתך דייק 
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2xנתונה הפונקציה:    .4 xf(x) = e + 4e 3   המוגדרת לכלx. 

  f(x)מצא את שיעורי נקודות החיתוך של גרף הפונקציה  .א

 עם הצירים.

 , f(x)מצא את שיעורי נקודת הקיצון של הפונקציה  .ב

 וקבע את סוגה.

. f(x)שלפניך מתאר את גרף הפונקציה  I-IVאחד מן הגרפים  .ג

 קבע איזה מהם ונמק את קביעתך.

g(x)נתונה הפונקציה  = f(x) + b .b .הוא פרמטר 

 בנקודת הקיצון שלה. g(x)העבירו משיק לגרף הפונקציה 

 .(bמצא את משוואת המשיק )הבע באמצעות  .ד

 , g(x)מצא את השטח המוגבל על ידי גרף הפונקציה  .ה

 .y-על ידי המשיק שמצאת בסעיף ד ועל ידי ציר ה
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f(x)נתונה הפונקציה    .5 = 3x ln(ax) .a >  הוא פרמטר. 0

 .f(x)מצא את תחום ההגדרה של הפונקציה  .א

יש נקודת קיצון בנקודה שבה  f(x)נתון כי לפונקציה 
1

x =
3e

. 

 .aמצא את  .ב

aהצב  3ו שלפניך.-, וענה על הסעיפים ג 

  f(x)מצא את שיעורי נקודת החיתוך של גרף הפונקציה  .ג

 .x-עם ציר ה
, f(x)של נקודת הקיצון של הפונקציה  y-מצא את שיעור ה .ד

 וקבע את סוג הקיצון.

 .f(x)סרטט סקיצה של גרף הפונקציה  .ה

שתחום הגדרתה זהה לתחום הגדרתה  g(x)נתונה הפונקציה  .ו

 . f(x)של הפונקציה 

gפונקציית הנגזרת  (x)  :מקיימתg (x) = f(x) . 

מצא את  –יש נקודת קיצון? אם כן  g(x)האם לפונקציה 

 , וקבע את סוגה. g(x)של נקודת הקיצון של  x-שיעור ה

 נמק. –אם לא 
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 :ב, מועד 2021תשפ"א,  קיץ – 39תשובות למבחן בגרות מספר 

 .ש"ח  10, גובה התשלום: 24-( התשלום ה2( לא  )1ב.)  15-א. התשלום ה .1

 . תשלומים 21ג. 

2.5א.  .2 45ב.  3  . 4.33ד.   47.27ג.  3

א. ירידה:  .3
π

x 0
2

    :עליה ,
π

0 x
2

   . 

ב. 
π

x
2

  , מקסימוםx 0  ,מינימום
π

x
2

  מקסימום . 

ג. 
π

( ,0)
6

  ,
π

( ,0)
6

  ,(0, 0.25)                             .ד 

,0.23)ה.  0.25) . 

 

 

 

ln)א.  .4 ln)ב.      (0,0),  (3,0 yד.       Iג. גרף     מקסימום   (2,1 = 1+ b  . 

2.5ה.  4ln 2  . 

0א.  .5 < x    .בa = ג.      3
1

( ,0)
3

ד.     
1

e
  ה.    מינימום 

ו. 
1

x =
3

 . מקסימום 
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 40מבחן בגרות מספר 

 א , מועד2022, בתשפ" חורף

 סדרות, טריגונומטריה במרחב –פרק ראשון 

1.   na  :2 היא סדרה חשבונית. נתון 4a + a = 124. 

 .3a מצא את  .א

4a נתון: = 76. 
 ואת הפרש הסדרה. 1aמצא את  .ב
 .na את האיבר nהבע באמצעות  )1( .ג

 הוא זוגי. naהסבר מדוע כל איבר בסדרה  )2(

 איברים. 64 היא בת naנתון כי הסדרה 

)בסדרה הנתונה כל איבר שלישי  .ד )3 6a ,a  נמחק. ...,

 מהו סכום האיברים שנותרו בסדרה?
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ABCDAתיבה  בציור שלפניך מתוארת   .2 B C D′ ′ ′ ′ 

 הוא מלבן.  ,ABCD שבסיסה,

AD נתון: 12′ =  , 

  ABCDלבין הבסיס  ′ADהזווית בין 

 .60°היא 

 מצא את אורך גובה התיבה. .א

 .432 נתון כי נפח התיבה הוא

 .ABCD מצא את אורכי צלעות הבסיס .ב

A-ו  ′ADהיא מפגש האלכסונים  Eהנקודה  D′. 

 (ראה ציור). AD היא אמצע הצלע  Fהנקודה 

 .BF מצא את אורך הקטע )1( .ג

ABCD התיבהלבין בסיס  EB מצא את גודל הזווית בין )2(

. 
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גדילה ודעיכה, חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי של פונקציות  –פרק שני 

 טריגונומטריות, פונקציות מעריכיות ולוגריתמיות ופונקציות חזקה

) נתונות הפונקציות:   .3 )g(x) = cos 2x  ,f(x) = cos(x)  

0 המוגדרות בתחום:   x π≤ ≤. 

 .g(x) -ו f(x)מצא את שיעורי נקודות החיתוך של הפונקציות  .א

   , f(x) מצא את שיעורי כל נקודות הקיצון של הפונקציה )1( .ב

 וקבע את סוגן.      

 ,g(x) מצא את שיעורי כל נקודות הקיצון של הפונקציה )2(

 וקבע את סוגן.      

 סרטט באותה מערכת צירים את הגרפים  .ג

 .g(x)-ו f(x)הפונקציות של 

a >  הוא פרמטר.  0

aנתון כי גודל השטח המוגבל על ידי גרף הפונקציה  f(x)⋅  

aועל ידי גרף הפונקציה  g(x)⋅  בין שתי נקודות החיתוך שלהן 

3 הוא 3. 

 .a מצא את .ד

  



153 
 

 נתונה הפונקציה   .4
x

x
8 ef(x) = + + c

2e
 , c .הוא פרמטר 

 .f(x) מצא את תחום ההגדרה של הפונקציה  .א

 עובר דרך ראשית הצירים. f(x)נתון כי גרף הפונקציה 

 . c מצא את .ב

 שמצאת בסעיף ב,  cאת הערך של  f(x)הצב בפונקציה 

 ו.-וענה על הסעיפים ג

 מצא את שיעורי נקודת החיתוך הנוספת של גרף  .ג

 .x-עם ציר ה f(x)הפונקציה 

 , f(x) מצא את שיעורי נקודת הקיצון של הפונקציה .ד

 וקבע את סוגה.

 .f(x) הפונקציהסרטט סקיצה של גרף  .ה

 , f(x) את השטח המוגבל על ידי גרף הפונקציה S-נסמן ב

 .x-ועל ידי ציר ה

 , −f(x) את השטח המוגבל על ידי גרף הפונקציה 1S-נסמן ב

 .x-ועל ידי ציר ה

2 את השטח המוגבל על ידי גרף הפונקציה 2S-נסמן ב f(x)⋅, 

 .x-ועל ידי ציר ה

, S-קבע אם הוא גדול מ 2S-ו 1Sבעבור כל אחד מן השטחים  .ו

  קטן ממנו או שווה לו. נמק את קביעותיך.
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 נתונה הפונקציה   .5
( )

4xf(x) =
1+ n 2x

. 

 .f(x) מצא את תחום ההגדרה של הפונקציה .א

 ? נמק.x-חותך את ציר ה f(x)האם גרף הפונקציה  )1( .ב

 .f(x) מצא את האסימפטוטה האנכית של הפונקציה )2(

 , f(x) מצא את שיעורי נקודת הקיצון של הפונקציה .ג

 וקבע את סוגה.

 .f(x) הפונקציהמצא את תחומי העלייה והירידה של  .ד

I  אחד מן הסרטוטים .ה IV−  שבסוף השאלה מתאים 

 . f(x) לגרף הפונקציה

 קבע איזה מהם, ונמק את קביעתך.

f(x) מצא את התחום שבעבורו מתקיים .ו f (x) < 0′⋅. 

  



155 
 

 , מועד א:2022חורף תשפ"ב,  – 40תשובות למבחן בגרות מספר 

3a א. .1 = 1a ב.   .62 = 34  ,  d = na )1.   ג.(14 14n +  .) הסבר2(   .=20

 .20,278 ד.

6א.  .2 3 AD ב.   .=10.39 = 6  ,  AB = 4 3 = 6.928   . 

BF )1ג.( = 57 = 7.55.   )2( 34.53°. 

)א.  .3 )0,1  ,  ( )2π 1,
3 2

−. 

) )1ב.( )  ,מקסימום   0,1( )π,    מינימום. −1

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

 ג.   

 

 

 

 

 

 

a ד. 4=. 
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c .   ב.x א. כל .4 = ) ג.   .−8.5 ) ד.   .2.773,0( )ln 4,  .מינימום −4.5

 ה.

 

 

 

 

 

 

1S ו. = S  ,  2S > S. 

x א. .5 > 0  ,  1x
2e

1x )2(   .) לא1ב.(   .≠ =
2e.   .ג ( )1 ,2

2
 .מינימום 

1x ד. תחומי עלייה: >
10 , תחומי ירידה:  2 < x <

2e  1  או 1< x <
2e 2. 

1 ו.   IV ה. גרף 1< x <
2e 2. 
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  41מספרמבחן בגרות 

 , מועד נבצרים2022 ,בתשפ" חורף

 סדרות, טריגונומטריה במרחב –פרק ראשון 

na נתונה הסדרה:   .1 = 2n+1. 

 היא סדרה חשבונית. naהוכח כי הסדרה  )1( .א

 ואת הפרש הסדרה. 1aמצא את  )2(

 .1,443 הוא naהאיברים הראשונים בסדרה  nנתון כי סכום 

 .n מצא את .ב

 .nb חשבונית חדשה,מן הסדרה הנתונה בנו סדרה 

n נתון: nb = 1+ 3 a⋅ לכל ,n .טבעי 

 הסדרה החדשה. מצא את הפרש .ג

 הוא המספר שמצאת בסעיף ב. n -ים איבר nבסדרה החדשה יש 

זוגיים -האיברים הנמצאים במקומות האימצא את סכום  .ד

 בסדרה החדשה.
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 , SABC ישרה נתונה פירמידה משולשת   .2

 צלעות.  הוא משולש שווה , ABCשבסיסה, 

 . SO הוא גובה הפירמידה

CD הוא הגובה לצלע AB  במשולשABC 

 (ראה סרטוט).

 .6a הוא ABC המשולשנתון כי היקף   

 .CDאת אורך הגובה  aהבע באמצעות  .א

CO נתון: = 4 3. 

 .a מצא את .ב

a בעבור ענה על סעיף ג  = 6. 

 נתון: גודל הזווית בין מקצוע צדדי של הפירמידה 

 .50° ובין הבסיס הוא

 מצא את אורך המקצוע הצדדי של הפירמידה. )1( .ג

 חשב את שטח המעטפת של הפירמידה. )2(
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גדילה ודעיכה, חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי של פונקציות  –פרק שני 

 טריגונומטריות, פונקציות מעריכיות ולוגריתמיות ופונקציות חזקה

 

f(x)ה הפונקציה נתונ   .3 = cos(2 x) + 2 cos(x) + 3⋅, 

0 המוגדרת בתחום   x 2π≤ ≤. 

 וקבע את סוגן. f(x)ת הקיצון של הפונקציה ונקודמצא את  .א

 .f(x) סרטט סקיצה של גרף הפונקציה .ב

ועל ידי  f(x)מצא את השטח המוגבל על ידי גרף הפונקציה  .ג

ת המינימום שלה והישר המשיק לגרף הפונקציה בנקוד

 ודות המינימום שלה).(בתחום שבין נק

g(x) נתונה הפונקציה = f(x) + c .c .הוא פרמטר 

yנתון כי הישר  =   g(x)משיק לגרף הפונקציה  −2

 ת המינימום שלה.ובנקוד

 .c מצא את )1( .ד

 ), 1סעיף ד(-שמצאת בתת cבעבור הערך של  )2(

?  x-עם ציר ה g(x) כמה נקודות חיתוך יש לגרף הפונקציה

  נמק.
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 ופונקציית הנגזרת f(x)הפונקציה    .4

fשלה  (x)′ מוגדרות בתחום x 0≠. 

 בסרטוט שלפניך מתואר גרף פונקציית 

f הנגזרת (x)′.  

fגרף פונקציית הנגזרת  (x)′  חותך 

 בלבד. (a,0) בנקודה x-את ציר ה

 את תחומי העלייה  aהבע באמצעות  .א

 .f(x) הפונקציהוהירידה של 

 נתון: הפונקציה שמתוארת בתחילת השאלה היא
2x

x
ef(x) =

1 e−
 . 

  x-מצא את משוואת האסימפטוטה המאונכת לציר ה )1( .ב

 .f(x) הפונקציה של      

 ? נמק.x-חותך את ציר ה f(x)האם גרף הפונקציה  )2(

 , f(x) מצא את שיעורי נקודת הקיצון של הפונקציה .ג

 .a ורשום את הערך של

 .f(x) הפונקציהסרטט סקיצה של גרף  .ד

f חשב את השטח המוגבל על ידי גרף פונקציית הנגזרת .ה (x)′ , 

xעל ידי הישר  = n 3 ועל ידי ציר ה-x.  
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2f(x) נתונה הפונקציה   .5 = n(ax x)−
 , a  הוא פרמטר. <0

1xמוגדרת בתחום:  f(x)הפונקציה    >
a

 , x < 0. 

xבנקודה שבה  f(x)נתון כי שיפוע המשיק לגרף הפונקציה    = 1 

 .3 הוא

 .a מצא את .א

aהצב  =  ד.-וענה על הסעיפים ב f(x)בפונקציה  2

  x-מצא את האסימפטוטות המאונכות לציר ה )1( .ב

 .f(x) הפונקציה של      

 f(x)מצא את שיעורי נקודות החיתוך של גרף הפונקציה  )2(

 .x-עם ציר ה      

 .f(x) מצא את תחומי העלייה והירידה של הפונקציה )3(

 .f(x) סרטט סקיצה של גרף הפונקציה .ג

מוגדרת באותו התחום שבו מוגדרת  g(x)נתון: הפונקציה 

g, והיא מקיימת f(x) הפונקציה (x) = f(x)′. 

, g(x) של נקודות הקיצון של הפונקציה x-מצא את שיעורי ה .ד

 את סוגן.וקבע 
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 :, מועד נבצרים2022, בתשפ" חורף – 41תשובות למבחן בגרות מספר 

1aהאיבר הראשון ) 2(   .) הוכחה1(א.  .1 = dהפרש הסדרה ,    3 = 2. 

n ב. =  .2,242 ד.   .6ג. הפרש הסדרה החדשה הוא    .37

CD א. .2 = 3 a.   .ב a =  .161.2 )2(  . 10.78 )1ג.(   .6

)  ,  מקסימום (2π,6) א.  .3 )4π ,1.5
 , מקסימום (π,2) ,   מינימום 3

     ( )2π ,1.5
 . מקסימום (0,6) ,   מינימום 3

   ב.  

 

 

 

 

 

 

c )1ד.(   .0.544 ג. =  שתי נקודות חיתוך.) 2(   .−3.5
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0ה: יא. עלי .4 < x < a  אוx < x ירידה:,    0 > a. 

x )1ב.( = )ג.    .) לא2(   .0 n 2, 4)− מקסימום.  

    ד.

 

 

 

 

 

 

 

 .0.5ה. 

a א. .5 = 1x) 1ב.(   .2 =
2

  ,  x = 0.   )2( (1,0)   , ( 0.5,0)−. 

x ה:יעלי) 3(     > x ירידה: ,   0.5 < 0.     

 ג. 

 

 

 

 

 

 

 

xד.  = x ,   מינימום 1 =  מקסימום. −0.5

x

y
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  42 מבחן בגרות מספר

 א, מועד 2022 ,בתשפ" קיץ

 1גרסה 

 יה במרחביסדרות, טריגונומטר –פרק ראשון 

1.   na  5 נתון:. הנדסיתהיא סדרהa = t , 3a = 4 t. t .הוא פרמטר 

 (שתי אפשרויות). na מצאו את מנת הסדרה .א

 חיוביים  na נתון כי כל איברי הסדרה

 .4 סוף האיברים בסדרה הוא-וכי סכום אין

 .t, האיבר הראשון בסדרה, ואת  1a אתמצאו  .ב

nb  3 המקיימת: חשבוניתהיא סדרה 3b = a  , 1 1b = a . 

 איברים. 63 יש nb בסדרה

  .nb מצאו את סכום האיברים במקומות הזוגיים בסדרה .ג
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 SABCD  ירמידה ישרהתונה פנ   .2

 ציור).ראו (הוא מלבן  ABCD  שבסיסה

 הזווית החדה בין שני אלכסוני המלבן 

 .40° היא

 . SO הפירמידה הואגובה 

SO נתון: = AB , AB > BC . 

 .a-ב BCנסמן את אורך הצלע 

 .aבאמצעות ABאת אורך הצלע  ביעוה .א

 מצאו את גודל הזווית  .ב

 בין מקצוע צדדי לבין בסיס הפירמידה.

 .ASC מצאו את גודל הזווית .ג

 .14 הוא ASCנתון: שטח המשולש 

 .a אתמצאו  .ד

 .SO היא אמצע הגובה Eהנקודה 

 .EABCD חשבו את נפח הפירמידה .ה
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גדילה ודעיכה, חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי של פונקציות  –פרק שני 

 טריגונומטריות, פונקציות מעריכיות ולוגריתמיות ופונקציות חזקה

1f(x) היהפונקצינתונה    .3 = a+ sin(2 x)
2   

π המוגדרת בתחום: πx
3 3

− ≤ ≤ . a >  הוא פרמטר. 0

   f(x) הימצאו את שיעורי כל נקודות הקיצון של הפונקצי .א

 ).a(אם יש צורך, הביעו באמצעות

 של נקודת המקסימום הפנימית של  y-כי שיעור הנתון 

 .3.5 הוא f(x) היהפונקצי

 .aמצאו את  .ב

a הציבו =  ד.-וענו על הסעיפים ג  3

 .f(x) יהיסרטטו סקיצה של גרף הפונקצ .ג

  f(x) מעבירים משיק לגרף הפונקצייה

 בנקודת המינימום הפנימית שלה.

 מצאו את משוואת המשיק. )1( .ד

מצאו את השטח המוגבל על ידי המשיק, על ידי גרף  )2(

πx , על ידי הישרf(x)היהפונקצי
3

=   .y-, ועל ידי ציר ה −
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3xf(x) נתונה הפונקצייה   .4 = (4 3x) e− ⋅. 

 ?f(x)הימהו תחום ההגדרה של הפונקצי .א

 f(x)מצאו את שיעורי נקודות החיתוך של גרף הפונקצייה .ב

 עם הצירים.

 ת הקיצון מצאו את שיעורי נקוד )1( .ג

 .וקבעו את סוגה, f(x) של הפונקצייה      

 .f(x)הימצאו את תחומי העלייה והירידה של הפונקצי )2(

 .f(x)סרטטו סקיצה של גרף הפונקצייה .ד

g(x) יהינתונה הפונקצ = 2 f(x) 1− ⋅ −. 

 , g(x) מצאו את שיעורי נקודת הקיצון של הפונקצייה )1( .ה

 וקבעו את סוגה.     

-IIIאחד מן הגרפים  )2( I  גרף שלפניכם מתאר את 

 . קבעו איזה מהם, ונמקו את קביעתכם.g(x) הפונקצייה     
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2f(x) הינתונה הפונקצי  .5 = x ( nx)⋅ . 

 .f(x)יהימצאו את תחום ההגדרה של הפונקצ .א

 , f(x)יהימצאו את שיעורי נקודות הקיצון של הפונקצ .ב

 וקבעו את סוגן.

f(x) :הסבירו מדוע מתקיים .ג בתחום ההגדרה  x בעבור כל ≤0

 .f(x)של הפונקצייה

-IV אחד מן הגרפים .ד I  מתאר את גרף שבסוף השאלה

 ואחד מהם מתאר את גרף  f(x)הפונקצייה

f הנגזרתפונקציית  (x)′.  

ואיזה מהם  f(x)הפונקצייהקבעו איזה מהם מתאר את גרף 

fפונקציית הנגזרת גרף מתאר את  (x)′  ונמקו , 

 את קביעותיכם.

fהנגזרתפונקציית מצאו את השטח המוגבל על ידי גרף  .ה (x)′ , 

 .x-ועל ידי ציר ה

   



169 
 

 :1גרסה  – 2022, מועד א, "בפקיץ תש –42למבחן בגרות מספר תשובות 

1 א. .1
1או    2

2
1a ב.   .− 2= ,   1t =

 .−658.75ג.    .8

aד.    .56.03° ג.   .61.98°ב.  . 2.747a א. .2   .8.187 ה..   ≈1.867

)א.  .3 )1,a
4 2
π− a,3  ,מינימום   −

3 4
 π− − 
 

 ,מקסימום   

     3,a
3 4

 π + 
 

) , מינימום  )1,a+
4 2
π .ב.   מקסימום a 3=.      

    .ג

 

 

 

 

1y )1(.ד = 2
2.   )2 (3 0.1486

6 8
π − ≈. 
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)ב.      xכל  א. .4 )4 ,0
3

  , (0, 4) .     

) )1( .ג )31,e .תחום עלייה:) 2(   מקסימום x < x תחום ירידה:  ,  1 1>. 

      ד. 

 

 

 

 

 

) )1( ה. )31, 2e 1−  .III) 2(   מינימום. −

x א. .5 ) ב.       <0 2  ,מינימום   1,0( 2
1 4,
e e

 
 
 

 .מקסימום 

III   ,f גרף - f(x) ד.להסביר     ג.  (x)′ - גרף II      .ה 
2
4
e

 . 
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  43מבחן בגרות מספר

 ב, מועד 2022 ,בתשפ" קיץ

 1גרסה 

 , טריגונומטריה במרחבסדרות –פרק ראשון 

1.   na .היא סדרה חשבונית  

2נתון: 
1 4 2a a (a )⋅ =   , 

 . 3 הסדרה הואהפרש 

 .1aמצאו את  .א

 . 300-שווה ל naאחרון בסדרה נתון: האיבר ה

 .naמצאו כמה איברים יש בסדרה  .ב

 , naל איבר רביעי בסדרה מחקו כ

4כלומר את האיברים:  8 12a ,a ,a .... 

 מצאו את סכום האיברים שנמחקו מן הסדרה.  )1( .ג

 מצאו את סכום האיברים שנשארו בסדרה.)  2(
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 , SABCDישרה  ה פירמידהנתונ   .2

 (ראו סרטוט). הוא מלבןABCDשבסיסה 

BCנתון:  5= , 

         AB 8= , 

 . 160-רמידה שווה ליהפנפח 

מצאו את גובה הפירמידה,  .א

SO . 

 מצאו את גודל הזווית  .ב

 שבין מקצוע צדדי ובין 

 בסיס הפירמידה.

 האורך של מקצוע צדדי של הפירמידה.מצאו את  .ג

 . SCהיא אמצע המקצוע  E הנקודה 

F  היא נקודה על האלכסוןAC כך ש-EF AC⊥ . 

 .EF מצאו את אורך  )1( .ד

 ובין בסיס הפירמידה. AEמצאו את גודל הזווית שבין )  2(
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גדילה ודעיכה, חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי של פונקציות   –פרק שני 

 טריגונומטריות, פונקציות מעריכיות ולוגריתמיות ופונקציות חזקה

2fנתונה הפונקצייה    .3 (x) 2 4(sin x)= −  

3המוגדרת בתחום:  3x
4 4

− π ≤ ≤ π . 

fהפונקצייה גרף מצאו את שיעורי נקודות החיתוך של  .א (x)  

 . x -עם ציר ה

 עורי נקודות הקיצון הפנימיות שלמצאו את שי .ב

fהפונקצייה  (x) .וקבעו את סוגן , 

fסרטטו סקיצה של גרף הפונקצייה  .ג (x). 

IVאחד מן הגרפים  .ד I−  שבסוף השאלה מתאר את גרף

fפונקציית הנגזרת  '(x)  . 

 קבעו איזה מהם, ונמקו את קביעתכם.

fגרף פונקציית הנגזרת  חשבו את השטח המוגבל על ידי  .ה '(x) 

  . x-ועל ידי ציר ה
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נתונה הפונקצייה    .4
22 xf (x) x e−=  .xהמוגדרת לכל   ⋅

 ת החיתוך של גרף הפונקצייה מצאו את שיעורי נקוד .א

 .  x-ציר העם 

fמצאו את שיעורי נקודות הקיצון של הפונקצייה  .ב (x) , 

 וקבעו את סוגן.

fמצאו את תחומי העלייה והירידה של הפונקצייה  .ג (x). 

fסרטטו סקיצה של גרף הפונקצייה  .ד (x). 

g(x)המקיימת  g(x) הפונקצייהנתונה  2f (x)=  .xלכל  −

במערכת הצירים  g(x)סרטטו סקיצה של גרף הפונקצייה  .ה

fשבה סרטטתם את גרף הפונקצייה  (x). 

fהפונקצייה גרף את השטח המוגבל  על ידי   S-נסמן ב (x) , 

xוהישר  x-ציר ה 3= . 

 את השטח המוגבל על ידי  Sהביעו באמצעות  .ו

fגרף הפונקצייה  (x) גרף הפונקצייה ,g(x)  והישרx 3= . 

 נמקו את תשובתכם.
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2fנתונה הפונקצייה   .5 (x) a ( nx)= +   .a  הוא פרמטר. <0

fמצאו את תחום ההגדרה של הפונקצייה  .א (x). 

fשל הפונקצייה ת הקיצון מצאו את שיעורי נקוד .ב (x) , 

 , אם יש צורך). aוקבעו את סוגה (הביעו באמצעות 

g(x)נתונה הפונקצייה  1 nx= +    המוגדרת בתחוםx 0> . 

  g(x)מצאו את תחומי העלייה והירידה של הפונקצייה  .ג

 (אם יש כאלה).

IVאחד מן הגרפים  .ד I−  שבסוף השאלה מתאר את גרף

fהפונקצייה  (x) מהם מתאר את גרף הפונקציה  ואחדg(x) .

fקבעו איזה מהם מתאר את  (x)  ואיזה אתg(x) , 

 ונמקו את קביעתכם.

fהגרפים של הפונקציות  (x) ו-g(x)  

 נחתכים בשתי נקודות שונות. 

x  של אחת מנקודות החיתוך האלו הוא x-שיעור ה e=  . 

 .aמצאו את   )1( .ה

 מצאו את השיעורים של נקודת החיתוך האחרת   )2(

fשל הגרפים של הפונקציות        (x) ו-g(x) . 

fמתקיים:  xבעבור אילו ערכי   )3( (x) g(x)< ? 
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 :1גרסה  – 2022קיץ תשפ"ב מועד ב,  –43 תשובות למבחן בגרות מספר 

1aא.  .1  .11,250 )2(   .3,900)1(.   ג.100 ב.   .=3

 .40.3° )2(   .6 )1( ד.   .12.894 ג.   .68.54°ב.    .12א.  .2

) א. .3 )3 ,0
4
π    ,( )3 ,0

4
π−  ,   ( ),0

4
π    ,( ),0

4
π−. 

) ב. )  ,מקסימום   0,2( ), 2
2
π )מינימום  ,   − ), 2

2
π−    .מינימום −

   ג.  

 

 

 

 

 .8.ה   .Iגרף ד. 

) א. .4 ) ב.   .0,0( )  ,  מינימום 0,0( )11,
e

),   מקסימום   )11,
e

 .מקסימום −

0 תחומי עלייה:ג.  x 1< x  או  > 1< −  

x תחומי ירידה:    1או    <1 x 0− < < .  

 ד. 

 

 

 

 ה.

 

 

 

 

 .3Sו. 

x א. .5 )ב.   .<0 )1,a  תחום עלייה:ג.   מינימוםx fד.    .<0 IV−  ,  g I−. 

a )1(ה. 1=.   )2( (1,1) .  )3( 1 x e< <. 
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