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 הקדמה
 

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

 יחידות לימוד). 5( 582לשאלון 
 

 582בשאלון עד היום מבחני הבגרות שנערכו  46 תמצאו את וברתחב
 .2022(מועדי חורף וקיץ) עד וכולל מועד ב', קיץ 

 
 בחוברת זו? מיוחדמה 

 פתרונות מלאים הכוללים קיימים סרטוני וידאו לכל השאלות בחוברת 
 my.geva.co.ilבאתר  

   

 כיצד צופים בסרטון פתרון?
 

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

 . 582בגרות 
 ות את פתרונות הווידאו לכל השאלות ממבחני הבגרות.כעת ניתן לרא

 בחינם! לשני המבחנים הראשונים הםפתרונות ה
 

 

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

 מומלץ לצפות  ,אינה תואמת את התשובות המופיעות בסוף המבחן
 כמו כן, אם קיים נושא שבו אתם מרגישים  .פתרון המתאיםרטון הבס

 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  בנוסף, ניתן לרכוש 
 , בהוצאת יואל גבע.582אלון לשאלות מתוך ספרי הלימוד לש

 
 
 



 

    בחני בגרות שמורות למדינת ישראל.על שאלות הלקוחות ממ ת היוצריםזכו
 כל הזכויות על השאלות האחרות שמורות להוצאת הספרים יואל גבע. 

 
 אנו מאחלים לכם הצלחה רבה בבחינת הבגרות.

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



 

  582המבנה של שאלון 
 

 
 
 
 
 יחידות לימוד נבחנים בשני שאלונים.  5תלמידי  

 .035582והשאלון השני הוא   035581השאלון הראשון הוא  

  
 

 פרקים.  שני 582בשאלון 

 שעתייםמשך הבחינה:  

 שאלות. 5שאלות מתוך  3בסך הכול צריך לענות על  

 
 
 : 035582המבנה של שאלון  

 גאומטריה אנליטית, וקטורים, טריגונומטריה במרחב, –פרק ראשון  

2(  מספרים מרוכבים 
 נקודות). 366

 שאלות  2שאלות, מתוכן יש לענות על  3הפרק כולל  

1–(לכל שאלה 
 נקודות).  333

 
 
  פונקציות חזקה, גדילה ודעיכה, –פרק שני  

1( פונקציות מעריכיות ולוגריתמיות 
 נקודות). 333

 
 שאלות, מתוכן יש לענות על שאלה אחת 2הפרק כולל  

1–(לכל שאלה 
 נקודות).  333

 
 
 
 
 

של כפי שמופיע בטופס הבגרות ף דף ההוראות לנבחן בעמוד הבא מצור
 .582שאלון 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 מיון שאלות המבחנים לפי נושאים
 

 גאומטריה אנליטית
 

 הישר
  ,1שאלה  33, עמוד 1שאלה  21, עמוד סעיף א 1שאלה  4עמוד 
 .סעיף א 1שאלה  145, עמוד (1)סעיף ב 1שאלה  83עמוד 

 

 המעגל
 סעיף א, 1שאלה  30, עמוד 1שאלה  7מוד , עסעיף א 1שאלה  1עמוד 
 , (2)סעיף ב 1שאלה  83, עמוד 1שאלה  75, עמוד 1שאלה  71עמוד 
 , יף אסע 1שאלה  139, עמוד ג-סעיפים ב 1שאלה  134עמוד 
, 1שאלה  192עמוד , 1שאלה  177עמוד ד, -סעיפים ב 1שאלה  170עמוד 
 .1שאלה  199עמוד 

 
 הפרבולה

 ,1שאלה  53, עמוד 1שאלה  47, עמוד 1שאלה  30, עמוד 1שאלה  24עמוד 
 , 1שאלה  79, עמוד 1שאלה  67, עמוד 1שאלה  63עמוד 
 , סעיף ב 1שאלה  92סעיף א, עמוד  1שאלה  83עמוד 
 , סעיף ב 1שאלה  145, עמוד ג-סעיפים ב 1שאלה  129עמוד 
 .ב-סעיפים א 1שאלה  158עמוד  ,1שאלה  152עמוד 

 
 האליפסה

 סעיף א, 1שאלה  36, עמוד 1שאלה  27, עמוד 1שאלה  14עמוד 
 , 1שאלה  107, עמוד 1שאלה  87, עמוד ב-סעיפים א 1שאלה  56עמוד 
 .1 שאלה 184עמוד , סעיף א 1שאלה  129עמוד 

 



 

 מקומות גאומטריים
, 1שאלה  17עמוד , 1שאלה  10, עמוד 1שאלה  4, עמוד 1שאלה  1עמוד 
 ,1שאלה  56, עמוד 1שאלה  50עמוד  ,1שאלה  40, עמוד 2שאלה  36עמוד 
 ,1שאלה  96סעיף א, עמוד  1שאלה  92, עמוד 1שאלה  60עמוד 
 ,1שאלה  118עמוד  ,1שאלה  113עמוד , 1שאלה  101עמוד 
, סעיף א 1שאלה  134, עמוד סעיף ד 1שאלה  129, עמוד 1שאלה  123עמוד 
 סעיף ג,  1שאלה  145, עמוד סעיף ב 1שאלה  139עמוד 
 סעיף א, 1שאלה  170עמוד , 1שאלה  164עמוד סעיף ג,  1שאלה  158עמוד 
 .1שאלה  206עמוד , סעיף ד 1שאלה  177עמוד 

 
 בעיות המשלבות גאומטריה אנליטית עם וקטורים 

 או מספרים מרוכבים
 .1שאלה  44, עמוד 1שאלה  36עמוד 

 
 וקטורים

 
 הווקטור הגאומטרי

 
 ,סעיף א 2שאלה  40, עמוד 2שאלה  21עמוד , 2שאלה  7עמוד 
  ,2שאלה  47, עמוד 3שאלה  45עמוד , סעיף א 3שאלה  41עמוד 
 ,2שאלה  75, עמוד 2שאלה  56, עמוד 2שאלה  53עמוד , 2שאלה  50עמוד 
 .2שאלה  108, עמוד 2שאלה  93עמוד 

 

 הווקטור האלגברי
 

 , 2שאלה  14, עמוד 2שאלה  10, עמוד 2שאלה  4עמוד 
, 2שאלה  44, עמוד 2שאלה  30, עמוד 2שאלה  27עמוד  ,2שאלה  24עמוד 
, 2שאלה  71, עמוד 2שאלה  67, עמוד 2שאלה  63עמוד  ,2שאלה  60עמוד 
 ,2שאלה  114עמוד  ,2שאלה  102, עמוד 2שאלה  84, עמוד 2שאלה  79עמוד 
 , 2שאלה  130, עמוד 2שאלה  124עמוד , 2שאלה  119עמוד 
 , 2שאלה  185, עמוד 2שאלה  171, עמוד 2שאלה  140עמוד 
 .2שאלה  200עמוד 

 



 

 
 וקטור אלגבריעם וקטור גאומטרי  המשלבות בעיות

 
, 3שאלה  37, עמוד 2שאלה  33, עמוד 2שאלה  17עמוד , 2שאלה  1עמוד 
, 2שאלה  135, עמוד 2שאלה  96, עמוד 2שאלה  88, עמוד 2שאלה  40עמוד 
 , 2 שאלה 159עמוד , 2שאלה  152עמוד , 2שאלה  146עמוד 
 , 2שאלה  193, עמוד 2שאלה  178עמוד , 2שאלה  165עמוד 
 .2שאלה  207עמוד 

 

 מספרים מרוכבים
 

  סעיף א, 3שאלה  7, עמוד סעיף ב 3שאלה  5, עמוד סעיף א 3שאלה  2עמוד 
  ,3שאלה  22, עמוד 3שאלה  18עמוד , 3שאלה  15, עמוד 3שאלה  11עמוד 
 , סעיף ב 3שאלה  25עמוד  , סעיף א 3שאלה  25עמוד 
 סעיף א,   3שאלה  30סעיף א, עמוד  3שאלה  28עמוד 
 , 3שאלה  48עמוד  סעיף ב, 3שאלה  41עמוד   סעיף א, 3שאלה  34עמוד 
 , 3שאלה  61, עמוד 3שאלה  57עמוד  ,3שאלה  54עמוד  ,3שאלה  50עמוד 
 , 3שאלה  76, עמוד 3שאלה  72, עמוד 3שאלה  68עמוד  ,3שאלה  64עמוד 
 ,3שאלה  84, עמוד סעיף ב 3שאלה  80סעיף א, עמוד  3שאלה  80עמוד 
 ,3שאלה  102, עמוד 3שאלה  97, עמוד 3שאלה  93, עמוד 3שאלה  88עמוד 
 ,3שאלה  119עמוד  ,3שאלה  114עמוד  ,3שאלה  108עמוד 
 , 3שאלה  135, עמוד 3שאלה  130, עמוד 3שאלה  125עמוד 
 , 3שאלה  153עמוד , 3שאלה  147, עמוד 3שאלה  141עמוד 
 , 3שאלה  172עמוד , 3שאלה  166עמוד , 3שאלה  160עמוד 
 , 3שאלה  194עמוד , 3שאלה  186עמוד , 3שאלה  179עמוד 
 .3שאלה  208עמוד , 3שאלה  201עמוד 

 
 



 

 טריגונומטריה במרחב
 

, סעיף ב 3שאלה  8, עמוד סעיף א 3שאלה  5עמוד סעיף ב,  3שאלה  2עמוד 
  סעיף ב, 3שאלה  34סעיף ב, עמוד  3שאלה  31עמוד  ,סעיף ב 3שאלה  28עמוד 
 ב.-פים אסעי 3שאלה  45עמוד 

 

 

 בעיות גדילה ודעיכה
 
 
 

, אסעיף  4שאלה  8סעיף א, עמוד  4שאלה  5סעיף א, עמוד  4שאלה  2עמוד 
 א.סעיף  5שאלה  48סעיף ב, עמוד  4שאלה  45, עמוד 5שאלה  29עמוד 

 
 

 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי
 

 חקירת פונקציות
 

 מעריכיותפונקציות 
  ,ו-ים אסעיפ 4שאלה  15, עמוד 4שאלה  11עמוד 
 ג, -סעיפים א 5שאלה  35עמוד ד, -סעיפים א 5שאלה  19עמוד 
 ד,, ב, סעיפים א 4שאלה  64עמוד  ,4שאלה  54עמוד  ,5שאלה  42עמוד 
 ,4שאלה  89מוד , ע4שאלה  85, עמוד סעיף א 5שאלה  69עמוד 
 , 4שאלה  103, עמוד 4שאלה  98, עמוד 4שאלה  94עמוד 
 , 5שאלה  116עמוד  ,4שאלה  115עמוד  ,3שאלה  109עמוד 
 , 4שאלה  131, עמוד 5שאלה  127, עמוד 5שאלה  121עמוד 
 , 4שאלה  148, עמוד 4שאלה  142, עמוד 5שאלה  137עמוד 
 , 4שאלה  167עמוד , 4שאלה  161עמוד , 4שאלה  155עמוד 
 .ד-א סעיפים 4שאלה  202עמוד , 4שאלה  180עמוד , 4שאלה  173עמוד 

 



 

 לוגריתמיותפונקציות 
 סעיף א,  5שאלה  15עמוד סעיף א,  5שאלה  12עמוד 
 , ב-פים אסעי 4שאלה  34עמוד , סעיף ב 5שאלה  16עמוד 
 , בסעיף  5שאלה  49עמוד  ,ב-סעיפים א 5שאלה  46עמוד 
 ,4שאלה  68, עמוד 5שאלה  65, עמוד 5שאלה  61, עמוד 5שאלה  51עמוד 
 ,5שאלה  99, עמוד 5שאלה  94, עמוד 5שאלה  90, עמוד 5 שאלה 85עמוד 
 ,5שאלה  116עמוד  ,5שאלה  110, עמוד 5שאלה  104עמוד 
שאלה  136, עמוד 5שאלה  132, עמוד 4שאלה  126עמוד , 4שאלה  120עמוד 

 , 5שאלה  156עמוד  ,5שאלה  149, עמוד 5שאלה  143, עמוד 4
 , 5שאלה  174עמוד , 5שאלה  168עמוד , 5שאלה  162עמוד 
 .5שאלה  188, עמוד 5שאלה  181עמוד 

 

 ללא תבנית אלגברית מפורשתפונקציות 
 .5שאלה  81, עמוד 5שאלה  58עמוד , אסעיף  5שאלה  3עמוד 

 
 

 בעיות קיצון
 

 הערה: חלק מהסעיפים בנושא זה נרשמו גם תחת הכותרת חקירת פונקציות.
 

 עם פונקציות מעריכיותבעיות קיצון 
  ,5שאלה  35, עמוד 4שאלה  31, עמוד סעיף ב 4שאלה  8עמוד 
 .5שאלה  127עמוד 

 
 עם פונקציות לוגריתמיותבעיות קיצון 

 .5שאלה  46, עמוד 5שאלה  26, עמוד 5שאלה  23עמוד 
 

 



 

 םאינטגרלי
 

 הערה: חלק מהסעיפים בנושא זה נרשמו גם תחת הכותרת חקירת פונקציות.
 

 מעריכיותפונקציות 
 ,4שאלה  51, עמוד 4שאלה  48עמוד , 5שאלה  19עמוד , 4שאלה  15עמוד 
 ,4שאלה  98, עמוד 4 שאלה 80עמוד , 5שאלה  73, עמוד 4שאלה  61עמוד 
 , 4שאלה  115עמוד , סעיף ד 4שאלה  109, עמוד 4שאלה  103עמוד 
 , 5שאלה  196, עמוד 4שאלה  117עמוד , סעיף ה 4שאלה  131עמוד 
 .4שאלה  209עמוד 

 
 לוגריתמיתהיא  שהפונקציה הקדומה שלהן פונקציות

 , 5שאלה  12, עמוד סעיף ב 4שאלה  5, עמוד סעיף ב 4שאלה  2עמוד 
, 4שאלה  42וד , עמ5שאלה  31, עמוד 4שאלה  22, עמוד 4שאלה  18עמוד 
 , סעיף ה 5שאלה  94עמוד , 5שאלה  77, עמוד 5שאלה  55עמוד 
 .4שאלה  195עמוד , 4שאלה  126עמוד 

 

 פונקציות חזקה עם מעריך רציונלי
 .5שאלה  38עמוד 

 
 של פונקציה מורכבת את זיהוי הנגזרת הפנימיתאינטגרל הכולל 

 לצורך מציאת האינטגרל  ןשבהפונקציות מסוגים שונים הערה: חלק זה כולל 
 את הנגזרת הפנימית של פונקציה מורכבת.יש לזהות 

 , 4שאלה  28עמוד , 5שאלה  8עמוד  ,5 שאלה 6, עמוד 5שאלה  3עמוד 
, 4שאלה  72, עמוד 5שאלה  69, עמוד 4שאלה  64, עמוד 4שאלה  37עמוד 
)סעיף ג 5שאלה  132, עמוד 4שאלה  120עמוד  )1 , 
, 5שאלה  203עמוד סעיף ה,  4שאלה  202עמוד סעיף ג,  4שאלה  195עמוד 
 .5שאלה  210עמוד 

 



 

 נפח גוף סיבוב
 ,4שאלה  57מוד סעיף א, ע 4שאלה  45, עמוד 4שאלה  34עמוד 
 .5שאלה  99עמוד 

 

 פונקציות עם ערך מוחלט
 .4שאלה  76, עמוד 4שאלה  25עמוד 
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 תוכן עניינים
 

 

 582שאלון  –מבחני בגרות 
 

 ..............................., מועד א2009קיץ תשס"ט,  – 1מספר  בגרותמבחן 

 ..............................., מועד ב2009קיץ תשס"ט,  – 2מספר  בגרותמבחן 

 ...........................................2010חורף תש"ע,  – 3מספר  בגרותמבחן 

 ................................, מועד א2010קיץ תש"ע,  – 4מספר  בגרותמבחן 

 ................................., מועד ב2010קיץ תש"ע,  – 5מספר  בגרותמבחן 

 ........................................2011חורף תשע"א,  – 6מספר  בגרותמבחן 

 .............................., מועד א2011קיץ תשע"א,  – 7מספר  בגרותמבחן 

 .............................., מועד ב2011קיץ תשע"א,  – 8מספר  בגרותמבחן 

 ........................................2012חורף תשע"ב,  – 9מספר  בגרותמבחן 

 ............................., מועד א2012קיץ תשע"ב,  – 10מספר  בגרותמבחן 

 ............................., מועד ב2012קיץ תשע"ב,  – 11מספר  בגרותמבחן 

 .......................................2013חורף תשע"ג,  – 12מספר  בגרותמבחן 

 ............................., מועד א2013 תשע"ג, קיץ – 13מספר  בגרותמבחן 

 ............................., מועד ב2013קיץ תשע"ג,  – 14מספר  בגרותמבחן 

 ......................................2014חורף תשע"ד,  – 15מספר  בגרותמבחן 

 ............................, מועד א.2014תשע"ד,  קיץ – 16מספר  בגרותמבחן 

 ............................, מועד ב.2014תשע"ד,  קיץ – 17מספר  בגרותמבחן 

 ............................., מועד ג.2014תשע"ד,  קיץ – 18מספר  בגרותמבחן 
 ......................................2015, החורף תשע" – 19מספר  בגרותמבחן 

 ..........................., מועד א.2015, התשע" קיץ – 20מספר  בגרותמבחן 

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

 .......................................2016, וחורף תשע" – 22מספר  בגרותמבחן 

 ............................, מועד א.2016, ותשע" קיץ – 23מספר  בגרותמבחן 

 ............................, מועד ב.2016, ותשע" קיץ – 24מספר  בגרותמבחן 
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 .......................................2017, זחורף תשע" – 25מספר  בגרותמבחן 

 ............................, מועד א.2017, זתשע" קיץ – 26מספר  בגרותמבחן 

 ............................, מועד ב.2017, זתשע" קיץ – 27מספר  בגרותמבחן 

 .......................................2018, חחורף תשע" – 28מספר  בגרותמבחן 

 ............................, מועד א.2018, חתשע" קיץ – 29מספר  בגרותמבחן 

 ............................, מועד ב.2018, חתשע" קיץ – 30מספר  תבגרומבחן 
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 1מבחן בגרות מספר 
 , מועד א2009קיץ תשס"ט, 

 

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

 

 .1-3מהשאלות  שתייםענה על 
 

2נתון מעגל שמשוואתו   .1 2x y 4x 6y 887+ − + = 
 למעגל. יק מש שעל המעגל העבירו A(20;21)בנקודה 

  ABהמעגל  נמצאת על קוטר Cנקודה 
1-כך ש

3AC AB=. 

  Pנמצאת על המשיק, ונקודה  Eנקודה 
CE-כך ש ECנמצאת על הקטע  5CP=  

 (ראה ציור).
 .Cא. מצא את שיעורי הנקודה  
 , Pבאמצעות השיעורים של הנקודה  Eב. הבע את השיעורים של הנקודה  

 הנוצרות  Pנקודות ומצא את משוואת המקום הגאומטרי של כל ה             
 באופן שתואר.             

 
ABCD (ABשוקיים -נתון טרפז שווה  .2 DC) 

DAB(ראה ציור). נתון כי   120= 

. 
DCנסמן:   u=



 ,AD v=


 ,AB tu=


.  
|באמצעות  t) הבע את 1א. (  u |-ו | v |. 

BC) הבע את הווקטור 2(     


  
|, u ,vבאמצעות           u |-ו | v |.   

 
uב. נתון:        (8,6, 10)= − ,v ( 1, y,0)= −. 

 ת).(מצא את שתי האפשרויו vשל הווקטור  y-) מצא את שיעור ה1(      
 ), מצא עבור איזה1סעיף ב'(-שמצאת בתת y) מבין שני הערכים של 2(        

 הוא קוטר במעגל שהטרפז חסום בו. DCהבסיס  yערך של                   
  

 ל הפתרון של סעיף א'.: אפשר לפתור את סעיף ב' בלי להסתמך עהערה

A B

CD u

v

A

B

C

E

P 





 2 

..

4aנתון:   3a ,2a  ,1a... ,   הנדסיתא. בסדרה   .3 8 8i= − +, 7a 64 64i= +. 
 .1aמצא את      
 

 

  ABC, הבסיס 'ABCA'B'Cה ישרה, ב. במנסר 
)זווית -הוא משולש ישר     ACB 90 )= 

  , 
ABשבו      c= ,BAC = α הזווית בין . 
 .βהיא  ABCר לבין המישו A'BCהמישור     
  β-ו c ,α) הבע באמצעות 1(    

 את נפח המנסרה.         
ACC'A) שטח הפאה 2(      שווה לשטח הפאה '

         BCC'B'  3ונפח המנסרה הואc. 
  .βחשב את הזווית           

 
 ב.-: אין קשר בין סעיף א להערה 
 

 
 

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

 

 .4-5לות מהשא אחתענה על 
 

 ) בעיירה מסוימת נמצא כי אצל כל הגברים בעיירה שיער הראש1א. (  .4
 נושר בדעיכה מעריכית מגיל עשרים ואחת הלאה.          

 משיער ראשם.  0.1%כל שנה הגברים מאבדים                   
 0.2997%ואחת יאבדו הגברים מצא כעבור כמה שנים מגיל עשרים                   
 משיער ראשם.                    

 ) נמצא כי אצל כל הילדות בעיירה מספר השערות גדל מאז הלידה2(     
 שערות. 100,000בצורה מעריכית. ביום מסוים היו לילדה מהעיירה                   

 שערות. 15,000שנים נוספו לה  mכעבור           
 בכמה אחוזים גדל כל שנה מספר השערות  mהבע באמצעות                   

 של הילדה.          
 

fב. פונקציית הנגזרת השנייה של פונקציה   (x)  2היא
1f "(x) e

(2x 1)
= +

−
. 

fלפונקציה       (x) מצא את הפונקציה (3;0)-יש נקודת קיצון ב .f (x)  . 
                

  אין קשר בין סעיף א' לסעיף ב'. הערה:

..

C '

AB

C

A 'B'



 3 

 

fנתון הגרף של פונקציית הנגזרת   .5 '(x) .(ראה ציור) 
fכמו כן נתון:   (c) k= ,f (b) p= ,f (o) s= ,f (a) d=. 
 א. הבע באמצעות פרמטרים מתאימים: 
 ) את השיעורים של נקודות הקיצון 1(     
fשל            (x) .וקבע את סוגן. נמק 
 ) את השיעורים של  נקודת הפיתול 2(     
fשל            (x).נמק . 
fשל נקודת הפיתול של  x-שיעור ה  − 1xב. נסמן:   (x). 

                       2x − שיעור ה-x  של נקודת המינימום שלf (x). 

הבע באמצעות פרמטרים מתאימים את ערך האינטגרל     
2

1

x
f (x)

x
f '(x) e dx−⋅∫ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :, מועד א2009קיץ תשס"ט,  – 1 מבחן בגרות מספרתשובות ל
P.  ב. (5;8)א.  .1 PE(5x 32; 5y 20)− − ,3

4y x 16= − +. 

|) 1א. ( .2 u | | v |t | u |
−=)  .2 (| v |BC u v

| u |
= +


1) 1.  ב. (
7y yאו  = 7= −)  .2 (y 7= − . 

1א.  .3 i− 3) 1( ב.  .− 21
2 c sin cos tanα α β)  .2(79.98. 

m100) 2שנים (בערך).  ( 3) כעבור 1א. ( .4 1.15 100⋅  (התשובה היא באחוזים). −

2fב.      (x) 0.25ln 2x 1 0.5ex 0.5x 3= − − + − +. 

pב.   .(b;p)) 2מקסימום.   ( (s;0)מינימום, (c;k)) 1א. ( .5 k
1 1
e e

− .  

f '(x)

xa
0

m

b c

t
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 2מבחן בגרות מספר 

 ב, מועד 2009קיץ תשס"ט, 
 

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

 
 .1-3מהשאלות  שתייםענה על 

 
 .E(3;6)-ו A(0;0)נתונות הנקודות   .1

  AEנמצאת על המשך  Bנקודה  
ABכך  AC=  ושטח המשולשCAE  

 .CEBמשטח המשולש  3גדול פי 
 .Bא. מצא את שיעורי הקדקוד  
  BCנמצאת על המשך  Pב. נקודה  
PC-כך ש      2BC= מצא את משוואת המקום הגאומטרי . 
 הנוצרות באופן זה. Pשל הנקודות      
;4)ג. הנקודה    על המקום הגיאומטרי שאת משוואתו       נמצאת −(40

  מצאת בסעיף ב'.             
 . Cהעובר דרך  BC-מצא עבור נקודה זו את משוואת האנך ל             

 
2xשמשוואתו  πנתון מישור   .2 y z 3 0+ − + ;B(1. הנקודות = 2;m)−  

)A-ו 1; 2;k)−  .πמאונך למישור  BGנמצאות במישור זה. הישר  −

BGאם גם נתון כי  Gא. מצא את שיעורי הנקודה   96=


  x-, ושיעור ה
 הוא חיובי. Gשל הנקודה      

 שאת שיעוריה מצאת בסעיף א', ודרך הנקודה  Gב. דרך הנקודה  
             E(11;6;  .Fבנקודה  πהחותך את המישור  עובר ישר  −(17

 נמצאות על ישר אחד. F-ו A ,Bהוכח כי הנקודות      
 . x-לציר ה AFג. מצא את המצב ההדדי בין הישר  
 

 

 

 
 

A

C B

E
P
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  SABCD ישרה א. נתונה פירמידה  .3
 הוא ריבוע. ABCDשבסיסה     
    E ,F ,G ו-H  הן נקודות האמצע 

 של צלעות הבסיס (ראה ציור).     
  נתון כי גובה הפירמידה שווה לצלע הבסיס.    

  SHGחשב את גודל הזווית שבין המישור      
 .SFEלמישור     

 
 (מצולע בעל שמונה צלעות) ABCDEFGHל ב. קדקודי מתומן משוכל 
 נמצאות במישור גאוס ומרכז המתומן נמצא בראשית הצירים.      

zהוא  Aנתון כי קדקוד               1 i=  . H-ו Bמצא את הקדקודים  .+
 הצג אותם באמצעות מספרים מרוכבים.     
 
 

 אין קשר בין סעיף א' לסעיף ב'. הערה:
 

 
 

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

 

  .4-5מהשאלות  אחתענה על 
 

 צורה מעריכית.ב לותגדֵ א. הכמויות של שני סוגי דגים, סוג א' וסוג ב',   .4
 , וכמות הדגים מסוג ב' 1qכל חודש פי  להגדֵ כמות הדגים מסוג א'      

 .2qכל חודש פי  להגדֵ     
 , 2כעבור מספר חודשים כמות הדגים מסוג א' גדלה פי      
 .1q-מ 8.7%-גדול ב 2q. 4וכמות הדגים מסוג ב' גדלה פי      

 ,2מצא את מספר החודשים שבהם כמות הדגים מסוג א' גדלה פי              
 .4הדגים מסוג ב' גדלה פי  מותוכ    

 

efב. נתונה הפונקציה   (x) e x=
−

. 

 העבירו ישר המשיק לגרף הפונקציה      

4yברביע הרביעי, שמשוואתו      x 8e=  (ראה ציור). −

 ,חשב את השטח המוגבל על ידי המשיק             
xעל ידי גרף הפונקציה ועל ידי הישר               2e=. 

 
 

 אין קשר בין סעיף א' לסעיף ב'. הערה:

x

y

A B

CD

O

S

F

G

H

E
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2lnנתונה פונקציית הנגזרת   .5 x 1f '(x) x
−=. 

fנתון כי הפונקציה   (x)  מוגדרת בתחוםx  , ויש לה נקודת פיתול<0
fבנקודה שבה   (x) b=. 
fא. מצא את הפונקציה   (x)  הבע באמצעות)b.( 
f) מצא את השיעורים של נקודות הקיצון של 1ב. (  (x) ,(אם יש כאלה) 

 במידת הצורך). bוקבע את סוגן (הבע באמצעות                   
fשל  ∩וכלפי מטה  ∪) מצא תחומי קעירות כלפי מעלה 2(              (x) . 

fהגרף של  b) מצא עבור אילו ערכים של 1( ג.  (x) חותך את ציר ה-x 
 בשתי נקודות.                  

f) שרטט סקיצה של גרף הפונקציה 2(      (x) עבור הערכים של ,b  
b), אם נתון כי 1סעיף ג(-צא בתתשמ                   0> . 
 ציין בסקיצה את נקודת הפיתול.                  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 :ב, מועד 2009קיץ תשס"ט,  – 2 מבחן בגרות מספרתשובות ל
2.  ב. (8;4)א.  .1 2(x 8) (y 16) 720+ + + y.  ג. = 8= −. 

;2;9)א.  .2  .  ג. מצטלבים.−(1

B.  ב. 38.94א.  .3 2 cis90 2 i= = ,H 2 cis0 2= =. 

)חודשים.  ב.  8.309א.  .4 )1
2e ln 2 0.525⋅ − = 

2fא.  .5 (x) ln x ln x b 0.75= − + −. 

)) 1ב. (     e;b b) 1ג. (             מינימום.  −(1 1<)   .2( 

        )2 (∪ :0 x e e< <; 
               ∩ :x e e>.     

x

y
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3מבחן בגרות מספר 
 2010, עתש" חורף

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

 .1-3מהשאלות  שתייםענה על 

 נמצא ברביע הרביעי. Mנתון מעגל, שמרכזו   .1
 .y-המעגל משיק לציר ה

 משיקה למעגל  DCהצלע  ABCDבמקבילית 
 , כמתואר בציור.Dזה בנקודה 

 , 5, רדיוס המעגל הוא B(7;8) ,A(3;5)נתון: 
     .13הוא  ABCDח המקבילית שט

 .DCא. מצא את משוואת הישר 
 ב. מצא את השיעורים של הנקודה שבה 

 .y-המעגל משיק לציר ה    

ABCD, שבסיסה ABCDEבפירמידה   .2

EAהוא מקבילית, נתון כי  EC⊥
 

. 
 הוא מלבן, ABCDא. הוכח: אם הבסיס 

EDאז  EB⊥
 

. 
ב. נסח את הטענה ההפוכה לטענה 

  והוכח אותה. שבסעיף א',    

|. נתון מקום גיאומטרי המקיים: א  .3 z z i | | 3z z i |− + = + − ,z x yi= +. 
 מצא את משוואת הישר, המשיק לגרף של המקום הגיאומטרי    
xהנתון בנקודה שבה      0=. 

y

C
D

A

B

M
x

CD

A B

E
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..

 וע,הבסיס הוא ריב SABCDב. בפירמידה ישרה 
 , והזווית בין שני מקצועותaשאורך צלעו     
 (ראה ציור). βצדדיים סמוכים היא     
 הזווית בין שתי פאות צדדיות סמוכות     
 .αהיא     

2) הראה כי 1( 22sin cos 2βα =.

100α) נתון כי 2(     =  . 
 .aהבע את שטח הפנים של הפירמידה באמצעות        

 אין קשר בין סעיף א' לסעיף ב'. הערה:

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

 .4-5מהשאלות  חתאענה על 

8א. בשעה   .4 : Iגרם של חומר רדיואקטיבי  100היו  00
 .IIגרם של חומר רדיואקטיבי  100-ו    
 הכמות של כל אחד מהחומרים קטנה עם הזמן בצורה מעריכית. 
 .IIגרם של חומר  64-ו Iגרם של חומר  80כעבור חצי שעה נותרו     
8שעות (מהשעה כעבור כמה      :  ) יהיה ההפרש בין הכמויות של שני00
 גרם? 25-החומרים שווה ל 

xfב. מצא על גרף הפונקציה  (x)  את הנקודה הקרובה ביותר =2
yלישר      x ln 4= ⋅. 

 '.: אין קשר בין סעיף א' לסעיף בהערה

ln(ax)fבציור מוצגת סקיצה של גרף הפונקציה   .5 (x) x=,

ln(ax)g(x)ונתונה הפונקציה  x= − ,a 1>.

 מעבירים ישר דרך נקודות הקיצון 
fשל שתי הפונקציות  (x) ו-g(x). 

 השטח, המוגבל על ידי הישר, 
 על ידי הגרפים של שתי הפונקציות 

xועל ידי הישר  e=2-, שווה לln (2e) 1−. 
fמצא את משוואת הישר העובר דרך נקודת הפיתול של  (x)

      .g(x)ודרך נקודת הפיתול של 

x

y

A B

CD

S
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 :2010, עתש" חורף – 3 מבחן בגרות מספרתשובות ל
3xא.  .1 4y 2 0− − ;0).  ב. = 3)− . 

yא.  .3  .23.4a) 2ב. (.  =0

 . (2;1)שעות.  ב.  1.55א.  .4

5. x 0.5e e=.          
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 4מבחן בגרות מספר 
 , מועד א2010, עקיץ תש"

 

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

 
 

 .1-3מהשאלות  שתייםענה על 
 

2נמצאת על אליפסה שמשוואתה  Eנקודה   .1 2x 4y 36+ =. 
 .B-ו Aבנקודה  x-ת את ציר ההאליפסה חותכ 
 א. מצא את משוואת העקום שעליו נמצא המקום הגיאומטרי  
 .ABEמפגשי התיכונים במשולש  של     
)ב. הנקודות   2; y)  נמצאות על המקום הגיאומטרי שאת משוואתו 

 מצאת בסעיף א'.               
 , ונוצר מצולע. B-ו Aחיברו נקודות אלה עם הנקודות               
 מצא את שטח המצולע.              

 של כל  y-י הכפלת שיעורי הג.  האליפסה הנתונה התקבלה ממעגל על יד 
 שלהן. x-אחת מהנקודות על המעגל בקבוע, בלי לשנות את שיעורי ה              

 ) מהי משוואת המעגל?1(     
 ) האם למעגל ולמקום הגיאומטרי שמצאת בסעיף א' יש נקודות2(     
 חיתוך? נמק.  
 

Cזווית, -שוקיים וישר-שווה ABCנתון משולש   .2 90= 

. 
,C(6שניים מקדקודי המשולש הם:   2, 2)− − ,A(3, 2,1)−. 
:המישור   2x y 2z 15 0π + + −  .ABCמקביל למישור  =
 .B) מצא את שתי האפשרויות לשיעורי הקדקוד 1א. ( 
 .2B-ו 1B-ב B) נסמן את שתי האפשרויות לקדקוד 2(      
1צא על הישר נמ Cהאם הקדקוד             2B B.נמק ? 
 . πנמצאת במישור  Dב. נקודה  

1מצא את נפח הפירמידה               2DAB B. 
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) נתונות נקודות המקיימות 1א. (  .3
2

2
| z i | 1
| z 3i |

− =
+

 ,z x yi= +. 

 את משוואת המקום הגיאומטרי  y-ו xרשום באמצעות            
 של נקודות אלה.                    

 ) באיזה רביע/רביעים נמצא המקום הגיאומטרי שאת משוואתו2(      
 )? נמק.1ף א (רשמת בתת סעי           
 ) מצא את שיעורי הנקודות הנמצאות על המקום הגיאומטרי 1ב. ( 

|2שאת משוואתו רשמת, ומקיימות                    z | 1.25=. 
 )?1סעיף ב (-) איזה מרובע נוצר כאשר מחברים את הנקודות שבתת2(     

 נמק.                  
 

 

 

 יכה, פונקציות חזקה, גדילה ודע –פרק שני 
 פונקציות מעריכיות ולוגריתמיות

 

 .4-5מהשאלות  אחתענה על 
 

נתונה הפונקציה   .4
x x

x x
e aef (x)
e ae

−

−
−=
+

 ,a .הוא פרמטר 

aא. מצא עבור   aועבור  ,<0  במידת הצורך): a(הבע באמצעות  >0
    ) את תחום ההגדרה של הפונקציה, ואת האסימפטוטות שלה 1(     

 המקבילות לצירים.                  
 ) תחומי עלייה וירידה של הפונקציה (אם יש כאלה).2(     
 ) נקודות חיתוך של גרף הפונקציה עם הצירים.3(     
 בתשובותיך במידת הצורך. lnהשאר           
 נמצאת בחלק y-ב. ידוע כי נקודת החיתוך של גרף הפונקציה עם ציר ה 
 השלילי של הציר. שרטט סקיצה של גרף הפונקציה:     
a) עבור 1(      a) עבור 2.    (<0 0<. 
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2נתונות הפונקציות:   .5
3f (x) log (x 6x 18)= − + 

             ( ) ( )x xg(x) sin cos6 3
π π= −. 

30בתחום  xהמוגדרות לכל   x 5π≤ ≤. 

 בתחום הנתון. g(x)בציור מוצג הגרף של הפונקציה  
 ב עבור התחום הנתון.-ענה על הסעיפים א 
 ) מצא את השיעורים של נקודות הקיצון המוחלט 1א. ( 

fשל הפונקציה                     (x).וקבע את סוגן , 
 בתשובתך דייק עד שתי ספרות אחרי הנקודה העשרונית.                   

yן כי הישר ) נתו2(      k=  משיק לגרף שלf (x)  ולגרף שלg(x) באותה 
gנקודה. (           '(x)  (.שווה לאפס רק בנקודה אחת 

 ובאותה מערכת צירים שרטט  g(x)העתק למחברתך את הגרף של                   
fסקיצה של גרף הפונקציה                    (x). 

)) פתור את המשוואה 3(      ) ( )2
3

x xlog (x 6x 18) sin cos6 3
π π− + =  . נמק.−

f) באיזה תחום 1ב. (  '(x) f, ובאיזה תחום <0 '(x) 0<? 
f) מצא את השטח המוגבל על ידי הגרף של 2(      '(x)על ידי ציר ה ,-x 

xועל ידי הישרים                    x-ו =2 4=. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

x

y
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x

y

x

y

 :, מועד א2010, ע"קיץ תש – 4 מבחן בגרות מספרתשובות ל
2א.  .1 2x 4y 4+ 6.  ב. = 2) 1.  ג. (2 2x y 36+  ) לא.2.   (=

;2;5)א.  .2 3)− ,(7; 6; 1)−  .  18) כן.  ב. 2.  (−

1y) 1א. ( .3 2x=  ) רביע שני ורביע רביעי.2.  (−
)) 1ב. (     )1

2 ; 1− ,( )1
2 ;1− ,( )1

21;− ,( )1
      ) מלבן. 2( .−;21

aא. עבור  .4 0>: 

 , xה: כל ) תחום הגדר1(        

yאסימפטוטות:      1= ,y 1= −. 

 ; ירידה: אין.x) עלייה: כל 2(        

        )3 (( )2
1 ln a;0 ,( )1 a0;

1 a
−
+

. 

aעבור       0<: 
2) תחום הגדרה: 1(     

1x ln( a)≠ − , 

1אסימפטוטות:                   
2x ln( a)= − ,y 1= ,y 1= −. 

2) עלייה: אין; ירידה: 2(     
1x ln( a)> −   

2או                   
1x ln( a)< − 

     )3 (( )1 a0;
1 a
−
+

. 

 
 מקסימום מוחלט;  (2.63;0)) 1א. ( .5

 ) 2(     מינימום מוחלט.  (2;3)    
        )3 (x 3=.  

 
 
 

f) 1ב. (     '(x) 0> :33 x 5π< < ;f '(x) 0< :0 x 3< <)  .2 (32log 10 4 0.192− =.    
 
 
 
 

 
 

x

y
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 5מבחן בגרות מספר 

 ב, מועד 2010, עקיץ תש"

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

 

 .1-3מהשאלות  שתייםענה על 
 

נתונה המשוואה   .1
22

2 2
yx 1

a a 16
− =

−
 ,a 4≠ ,a 0>. 

 ) מעגל?2) אליפסה?  (1מייצגת המשוואה: ( a. עבור אילו ערכים של א 
  

 ב. ידוע כי המשוואה הנתונה מייצגת אליפסה. 
 באליפסה חסומים:     
 עיגול הנוגע באליפסה בנקודות              
 , y-החיתוך שלה עם ציר ה             
 וריבוע שצלעותיו מקבילות לצירים              

 היחס בין שטח העיגול  (ראה ציור).     
 החסום לבין שטח הריבוע החסום      
9הוא      

4π 2. מצא את הערך שלa. 
 

 אין קשר בין פתרון סעיף א' לפתרון סעיף ב'. הערה:
 
 
 

 הוא מקבילית. ABCDשבסיסה  SABCDנתונה פירמידה  .2
 השיעורים של ארבעה מבין קדקודי הפירמידה הם:  

A(6;a;9) ,B(4; 2;5)− ,C( 2;2; 1)− − ,S(1;1;8). 
:בסיס הפירמידה נמצא במישור:   x (2; 1;4) t(4; 3;5) s(2; 1;1)π = − + − + −. 
 (ערך מספרי). SABCDא. חשב את נפח הפירמידה  
 .M ,L ,Kחותך את הצירים בנקודות  πב. המישור  
 לבין נפח הפירמידה SABCDמצא את היחס בין נפח הפירמידה      
     OKLM )O – .(ראשית הצירים 
 חותך את כל  SABCDג. האם הישר שעליו נמצא גובה הפירמידה  

 ? נמק. OKLMהמישורים שעליהם מונחות פאות הפירמידה              

x

y
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nטבעי:  nסדרת המספרים מרוכבים מקיימים לכל   .3
nz (cos isin )= α + α. 

2את  αא. הבע באמצעות   1| z z |−. 
1nב. הראה כי הביטוי   n| z z |+  .n-אינו תלוי ב −
 
 
 

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

 

 .4-5מהשאלות  אחתענה על 
 

נתונה הפונקציה  .4
2

x
x 2x af (x)

e−
− −= .a .הוא פרמטר 

fא. מהו תחום ההגדרה של הפונקציה   (x)? 
fיש לפונקציה  aב. מצא עבור אילו ערכים של   (x) .שתי נקודות קיצון 
 . x-ר הג. דרך נקודות הקיצון של הפונקציה העבירו ישרים המאונכים לצי 

 .a. מצא את ערך הפרמטר 6המרחק בין הישרים הוא              
 
 ז:-וענה על הסעיפים ד שמצאת, aהצב את הערך של  
  
fד. מצא את סוגי הקיצון של הפונקציה   (x). 
fה. מצא את נקודות החיתוך של גרף הפונקציה   (x) .עם הצירים 
 בתשובתך דייק עד שתי ספרות אחרי      
      הנקודה העשרונית.     
fו. שרטט סקיצה של גרף הפונקציה   (x). 
 ונקצייתז. לפניך סקיצה של גרף פ 
fהנגזרת      '(x)מצא את השטח .  

fהמוגבל על ידי הגרף של     '(x) , 
xעל ידי הישר     5=   y-, על ידי ציר ה−
    .x-ועל ידי ציר ה   

 
 
 

 

bfנתונה הפונקציה  א. .5 (x) log ax=  1בתחום x 2≤ ≤ ,a 0> ,0 b 1< <. 
 , 4בתחום הנתון הערך הגדול ביותר של הפונקציה הוא       

 . 2ל הפונקציה הוא והערך הקטן ביותר ש              
  .bואת הערך של  aמצא את הערך של       
 

x

y
f '(x)
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)ב. נתונה הפונקציה   )
2

a a
3x xf (x) log tan x log

tan x
 −= +  
 

  

20בתחום       x π< < ,0 a 1< <. 

fשל נקודות הקיצון של  xמצא את שיעורי       (x)  בתחום הנתון 
 (אם יש כאלה), וקבע את סוגן.      
 

 אין קשר בין סעיף א' לסעיף ב'. הערה:
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :, מועד ב2010קיץ תש"ע,  – 5 מבחן בגרות מספרתשובות ל
0) 1א. ( .1 a 4< < ,a 8≠)  .2 (a  .  9.   ב. =8

8.   ב. 12א.  .2  .   ג. כן.1:
 

2א.  .3 2cos− α.     
a.   ב. xא. כל  .4 2> a.  ג. −  ו.      .=7

;3)3ד.      4e 3מינימום,  −(
83;
e

 − 
 

      מקסימום. 

)ה.      1.83;0)− ,(3.83;0) ,(0; 7)−. 

3ז.      5
16 287 7.6079
e e

+ − =.         

2bא.  .5
2

= ,1
4a x.   ב. =  .םמינימו =1.5

x

y
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 6מבחן בגרות מספר 

 2011, א"עתש חורף

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

 

 .1-3מהשאלות  שתייםענה על 
 

1. A ו-B  נקודות כלשהן על הפרבולה 
 2y 2px= ,p   ABכך שהמיתר  <0

 . ישר, המשיק y-מקביל לציר ה
 ,  חותך Aלפרבולה בנקודה 

 את הישר שעובר  Cבנקודה 
  x-ומקביל לציר ה Bדרך הנקודה 
 (ראה ציור). 

 את משוואת המקום הגיאומטרי p) הבע באמצעות 1( א. 
  הנוצרות באופן שתואר. Cשל הנקודות           

 וואתו מצאת.שרטט סקיצה של המקום הגיאומטרי שאת מש )2(     
 , הנמצאת על המקום הגיאומטרי     Cשל נקודה  y-ב. נתון כי שיעור ה 
yשאת משוואתו מצאת, הוא        2p=  חשב במקרה זה את הזווית  .−

 .x-, ובין ציר הCAשבין המשיק לפרבולה,                
 
 

  'ABCDA'B'C'Dנתון מקבילון  .2
 (גוף שכל פאותיו הן מקביליות).  
 . 'DDהיא אמצע המקצוע  Lנקודה  
  'BBנמצאת על המקצוע  Eנקודה  

B'E-כך ש  3EB = . 

 . AELמאונך למישור  'AAנתון כי המקצוע 
 ה ציור). (רא Kבנקודה  'CCהמישור חותך את המקצוע 

ABנסמן: u=


  ,AD v=


 ,AA' w=


 ,CK mCC'=
 

. 
 .mא. מצא את הערך של  
xהיא  'CCב. נתון כי ההצגה הפרמטרית של הישר   (4;5;8) t(1; 1;2)= + − , 

;2)הנקודה                 'C, ושיעורי הקדקוד AELנמצאת במישור  −(3;1
;x)הם               y;0) מצא את מרחק הקדקוד .C  מהמישורAEL. 

D

A B

C
E

D'

A ' B'

C'

K

L

A

BC

x

y
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3. 1z ,2z 3-וz וכבים שונים הנמצאים על ישר הם שלושה מספרים מר
 ם ברביע הראשון, נמצאי 2z-ו 1zאחד שעובר דרך ראשית הצירים. 

1נמצא ברביע השלישי. נסמן:  3z-ו  1z r (cos isin )= α + α. 

1א. האם המנה   3

2 3

z z
z z
−
−

 היא מספר ממשי, מספר מדומה טהור 

 או מספר שהוא לא ממשי ולא מדומה טהור? נמק.              

1-נמצאים על מעגל היחידה, ו 3z-ו 1zנתון גם כי   3

2 3

1
2

z z
z z
−

=
−

. 

 .2zב. חשב את הערך המוחלט של  
 . 1zהוא הצמוד של  4zג.  

   .1z ,3z ,4zאת שטח המשולש הנוצר על ידי הנקודות  αהבע באמצעות             
  
 
 

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

 

 .4-5מהשאלות  אחתענה על 
 

 : I ,II ,IIIנות שלוש פונקציות נתו  .4
 III. y ln x 2x 4= + −  II. y ln x=  I. y 2x 4= − + 
  א. מצא את תחום ההגדרה של כל אחת מהפונקציות, ומצא את  
 סימפטוטות שלהן המקבילות לצירים (אם יש כאלה).הא     
  I) שרטט במערכת צירים אחת סקיצה של גרף הפונקציה 1ב. ( 

 .x-. ציין מספרים על ציר הIIוסקיצה של גרף הפונקציה                   
 II-ו I) הסבר מדוע נקודת החיתוך בין הגרפים של הפונקציות 2(     
1חייבת להימצא בתחום     x 2< <. 
 (אם יש כאלה). III) מצא תחומי עלייה וירידה של הפונקציה 1ג. ( 
 שלמים ועוקבים נמצאת נקודת החיתוך  x) ציין בין אילו ערכי 2(     
 . נמק.x-עם ציר ה IIIשל גרף הפונקציה   
 ) ----), הוסף בקו מרוסק (1סעיף ב(-) לגרפים ששרטטת בתת3(     
 .IIIה סקיצה של גרף הפונקצי  
, על ידי הגרף IIד. חשב את השטח המוגבל על ידי הגרף של פונקציה  
xועל ידי הישרים  IIIשל פונקציה       x-ו =1.5 2.5=. 
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xfנתונה הפונקציה   .5 (x) (1 x)e−= +. 
xfא. הראה כי   '(x) xe−= −. 
fב. מצא את נקודות הקיצון של הפונקציה   (x) .וקבע את סוגן , 
fג. מצא את נקודות החיתוך של גרף הפונקציה   (x) .עם הצירים 
fסקיצה של גרף הפונקציה  ד. שרטט  (x). 

aה. הראה כי עבור   מתקיים:  <0
a

1

f (x)dx e
−

<∫. 

f) חשב את השטח המוגבל על ידי גרף הפונקציה 1ו. (  (x) , 
 .y-ה ידי ציר ועל x-על ידי ציר ה                  

a) הסבר מדוע עבור 2(      מתקיים:  <0
a

1

f (x)dx e 2
−

> −∫. 
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 :2011חורף תשע"א,  – 6 מבחן בגרות מספרתשובות ל
 

2) 1א. ( .1 2
3y px= − . )2(  

 . 26.565ב.     

 

3א.  .2
4m 9.    ב. = 6  . 

|2א. מספר ממשי.  ב.  .3 z | sin.  ג. =3 2α.   

 . אסימפטוטות: אין.xתחום הגדרה: כל : Iא.  .4

         II :תחום הגדרה :x x. אסימפטוטות: <0 0=. 

        III :תחום הגדרה :x x. אסימפטוטות: <0 0=. 

1) 2(     ) 1ב. (     x 2< <. 
 

 

 

      

     

x) עלייה: 1ג. (       )3.     (2-ל 1) בין x)  .2; ירידה: אף <0

1ד.     
2. 

 
 
 
 
 

 מקסימום.  (1;0)ב.  .5

), (1;0)ג.      1;0)−  . 

e) 1ו. (     2 0.718− =.    

 
x

y

x

y

x

y

1 2

x

y

1 2
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 7מבחן בגרות מספר 

 , מועד א2011, א"עתשקיץ 
 

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

 

 .1-3מהשאלות  שתייםענה על 
 

1ששטחו  ABCנתון משולש  .1
212. 

yמונחים על הישר  C-ו Bקדקודי המשולש   x 1= + . 
 .(3;12)הם  Aשיעורי הקדקוד  
 P  .היא נקודת החיתוך של התיכונים במשולש 
1הוא  Pשל  y-שיעור ה 

25. 
 .ABCא. מצא את השיעורים של שני הקדקודים האחרים במשולש  
 , וחותך את הצלעות האחרות BCב. מעבירים ישר המקביל לצלע  

 . 8הוא  DE. האורך של E-ו Dהן) בנקודות (ולא את המשכי     
 .DEמצא את משוואת הישר      
 
 

 .'ABCDA'B'C'Dנתונה תיבה  .2
ABנסמן:   u=



 ,AD v=


 ,AA' w=


. 
|נתון:   u | | w | 2= = ,| v | 1=.  

BFמקיימת  Fנקודה   tBC=
 

 ,t הוא פרמטר. 
 .A'Dהיא אמצע האלכסון  Eהנקודה  
EAFשעבורו  tא. הראה כי לא קיים ערך של   30= 

. 
1שעבורו  t) מצא את הערך של 1ב. ( 

5cos EAF =. 

 שמצאת:  tעבור הערך של  F) היכן נמצאת הנקודה 2(     
 ? BCאו מחוץ לקטע  BC, באחד מקצות הקטע BCבתוך הקטע                   

 נמק.                  
ABB'Aמקביל למישור הפאה  EFג. אם     F, מצא את היחס שבו הנקודה '
 . נמק.BCמחלקת את הקטע      
 ? tתלוי בערך של  AEDFד. האם נפח הפירמידה  

  חשב את נפח הפירמידה.  –הסבר מדוע. אם לא  –אם כן              

v

D

A B

C

E

D'

A ' B'

C'

w

u
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 .ni ,... ,3i ,2i ,iנתונה סדרה: ...,  .3

אה כי כל איברי הסדרה מיוצגים במישור גאוס על ידי קדקודי א. הר 
 ומרכזו בראשית 1ריבוע החסום במעגל היחידה (מעגל שרדיוסו      

    הצירים).             
 האיברים הראשונים בסדרה הוא מספר ממשי. 4n) הראה כי סכום 1ב. ( 
 האיברים הראשונים בסדרה. 19) מצא את הסכום של 2(     
 .nz ,... ,3z ,2z ,1zמספרים מרוכבים:  nג. נתונה סדרה של  
קדקודים של מצולע  nאיברי הסדרה מיוצגים במישור גאוס על ידי      
 צלעות החסום במעגל היחידה. nמשוכלל בעל      
איברים עוקבים בסדרה מייצגים קדקודים סמוכים במצולע נגד כיוון      
1zהשעון. נתון גם כי       1=. 
 ).n(הבע באמצעות  nz) רשום בהצגה קוטבית את האיבר 1(     
 הקדקודים  n) רשום משוואה שפתרונותיה מיוצגים על ידי 2(     
 של המצולע המשוכלל.  
 

 

 כה, פונקציות חזקה, גדילה ודעי –פרק שני 
 פונקציות מעריכיות ולוגריתמיות

 

 .4-5מהשאלות  אחתענה על 
 

xנתונה הפונקציה   .4 1
3f (x) ln(1 e ) x−= + +. 

fא. מהו תחום ההגדרה של הפונקציה   (x)? 
fהן נקודות על גרף הפונקציה  N-ו Mב.   (x)ששיעורי ה ,-x  שלהן 
 .−0xהוא  N של x-, ושיעור ה0xהוא  Mשל  x-מאפס. שיעור ה שונים     
xהוכח כי שיפוע הישר שמשיק לגרף הפונקציה בנקודה שבה       0= , 
 .MNשווה לשיפוע הקטע      
fג. מצא את האסימפטוטות של פונקציית הנגזרת   '(x)  המקבילות 

 לצירים (אם יש כאלה).    
fפונקציית הנגזרת  x) מצא עבור אילו ערכי 1ד. (  '(x) .היא שלילית 
f) מצא את השטח המוגבל על ידי הגרף של פונקציית הנגזרת 2(      '(x) 
 ני הצירים.ועל ידי ש  
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2fנתונה הפונקציה   .5 (x) ln(x a)= + ,a  ,הוא פרמטרa 0>. 
 לגרף הפונקציה יש שיפוע מקסימלי ושיפוע מינימלי בנקודות  
y שבהן  3ln 2=. 
fציה א. מצא את תחום ההגדרה של הפונק  (x). 
 .aב. מצא את הערך של  
fג. מצא את גודל השיפוע המקסימלי של   (x) ואת גודל השיפוע המינימלי , 

fשל               (x) . 
 

aהצב   על סעיף ד., וענה =4
fמצא את השיעורים של נקודת הקיצון של הפונקציה  )1ד. (  (x). 
  ∩וכלפי מטה  ∪) מצא את תחומי הקעירות כלפי מעלה 2(     
fשל הפונקציה            (x). 
fשרטט סקיצה של גרף הפונקציה   )3(      (x). 

 
 
 
 
 
 
 

 :, מועד א2011, תשע"אקיץ  – 7 מבחן בגרות מספרתשובות ל
y.  ב. (5.5;4.5), (8;7)א.  .1 x 1= −. 

t) 1ב. ( .2  ).C(מתלכדת עם הקדקוד  BCנמצאת בקצה הקטע  F) נקודה 2(. =1

BFג.      : FC 1-ושווה ל t.  ד. אינו תלוי בערך של =1:1
3. 

19S) 2ב.   ( .3 1= n) 1.   ג. (−
360 (n 1)z cis n
 −=   



)  .2 (nz 1=. 

1.  ג.  xא. כל  .4
3y = ,2

3y = x) 1.  ד. (− ln 2<)  .2 (1 2
2 3ln1 ln 2 0.0566− + =         . 

a.  ב. xא. כל  .5 1.  ג. שיפוע מקסימלי =4
1, שיפוע מינימלי 2

2−. 

))  1ד. (     )0;ln  )3(  מינימום.    4

        )2 (∪ :2 x 2− < <  . 

             ∩ :x xאו  <2 2< − .  
x

y
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 8מבחן בגרות מספר 
 ב, מועד 2011, תשע"אקיץ 

 
 גיאומטריה אנליטית, וקטורים,  –פרק ראשון 

 טריגונומטריה במרחב, מספרים מרוכבים
 
 

 .1-3מהשאלות  שתייםענה על 
 

2yנתונה הפרבולה  .1 2x= . 
  Aמשיק לפרבולה בנקודה הישר 

 עם הישר המשיק  Eפגש בנקודה נ
 Bלפרבולה בנקודה 

 )A ברביע הראשון ו-B .(ברביע הרביעי 
 העבירו ישר החותך  Aדרך הנקודה  

 , Cבנקודה  EBאת המשך 
CE-כך ש EB=.כמתואר בציור , 

Eא. הראה כי   A B A By (y y ) x x− = −. 
  .x-מקביל לציר ה CAב. הראה כי  
 
 
 

  של שני מישורים: ת משוואותונתונ  .2
 1 : 2x y 2z 10 0π + + + = 
 2 : 2x y 2z 10 0π + + − = 
 נתון ישר שהצגתו הפרמטרית היא: 
 : x (0;10;0) t(0;2;1)= + 
 ,Bבנקודה  1πחותך את המישור  הישר  
 .Pהוא חותך בנקודה  2πהמישור ואת  
)Aהנקודה   5;0;z)−  1נמצאת במישורπ  

 (ראה ציור).
 , 2πר העבירו אנכים למישו B-ו Aמהנקודות  

 בהתאמה. C-ו Dהחותכים את המישור בנקודות 
 ).ABCD(שבסיסה  PABCDמצא את נפח הפירמידה  

x

y

A AA(x ;y )

B BB(x ;y )

C CC(x ;y )

E EE(x ;y )

P



B

A


1π

2π
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1z(שהוא לא ממשי) המקיים  zא. נתון מספר מרוכב   .3 2cosz+ = β ,z 0≠. 
 . מצא את שני הפתרונות.zאת  β) הבע באמצעות 1(     

n) האם הביטוי 2(    
n

1z
z

 או מספר מדומה   הוא מספר ממשי טהור  +

 טהור או מספר המורכב ממספר ממשי וממספר מדומה? נמק.
)n  .הוא מספר טבעיz (.הוא המספר הנתון 
 

 נמצא ברביע הראשון מחוץ למעגל היחידה. zב. נתון כי מספר מרוכב  
 ט במערכת צירים סקיצה של מעגל היחידה,רטש     
 , ואת:zומקם בשרטוט את המספר      

     )1 (1
z)  .1) 2. נמק

z)      .3. נמק (z z+.נמק . 

 
 '.אין קשר בין סעיף א' לסעיף ב הערה:

 
 

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

 

 .4-5מהשאלות  אחתענה על 
 

3xfנתונה הפונקציה   .4 (x) 2 b−=  . xהמוגדרת לכל  −
b 1-הוא פרמטר גדול מ. 

fאת האסימפטוטות של הפונקציה  b) הבע באמצעות 1א. (  (x) 
 המקבילות לצירים (אם יש כאלה).  
f) מצא תחומי עלייה וירידה של הפונקציה 2(      (x) .(אם יש כאלה) 
 את השיעורים של נקודות החיתוך של גרף b) הבע באמצעות 3(     
fהפונקציה    (x) .עם הצירים 
f) שרטט סקיצה של גרף הפונקציה 4(      (x). 
g(x)המקיימת  g(x)ב. נתונה הפונקציה   | f (x) |=. 
  g(x)את האסימפטוטות של הפונקציה  b) הבע באמצעות 1(     

 המקבילות לצירים (אם יש כאלה).         
 .g(x)) שרטט סקיצה של גרף הפונקציה 2(     
 , g(x)את השטח המוגבל על ידי גרף הפונקציה  bג. הבע באמצעות  

xעל ידי הצירים ועל ידי הישר      3=. 
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2fנתונה הפונקציה   .5 (x) (lnx) x= + ,x  (ראה ציור),  <0
yונתון הישר  x 4= −. 

fנמצאת על גרף הפונקציה  Aנקודה  (x), 
  נמצאת על הישר הנתון. Bונקודה 

 , AB. מצא את האורך המינימלי של הקטע א
 .y-אם הקטע מקביל לציר ה    

 , AB. מצא את האורך המינימלי של הקטע ב
 אם הקטע מאונך לישר הנתון.    

 האפשריים, AB. מבין כל הקטעים ג
 ? נמק.ABמהו האורך המינימלי של הקטע     

 
 

 :, מועד ב2011, תשע"אקיץ  – 8 מבחן בגרות מספרתשובות ל
 

2. 17
27129. 

1z)1א. ( .3 cos isin cis= β+ β = β ,  .ב 

    2z cos isin cis( )= β− β = −β     . 

 ) ממשי טהור.2(        
     

 
 

z הערה:      z+ נמצא על הציר הממשי (בתוך המעגל, על המעגל או מחוץ לו.( 

y) 1א. ( .4 b= −.                                 )4( 

 .x) עלייה: כל 2(        

 .xירידה: אף     

        )3 (2(3 log b;0)+, 1
8(0; b)−. 

   

y) 1ב. (  b=.       )2(  

73bג.   3b 1.268ln 2− = −. 

 
 
 

 . 8. ג.  8. ב . 4. א .5

x

y

1
z

1
z

z

z z+

x

y

x

y

x

y
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 9מבחן בגרות מספר 
 2012חורף תשע"ב, 

 

 
 גיאומטריה אנליטית, וקטורים,  –פרק ראשון 

 טריגונומטריה במרחב, מספרים מרוכבים
 

 .1-3מהשאלות  שתייםענה על 
 

האליפסה   .1
22

2 2
yx 1

a b
+   x-חותכת את ציר ה =

  y-, ואת ציר ה'A-ו Aבנקודות   
 .'B-ו Bבנקודות היא חותכת  
5א. נתון כי הישר  

4y x= −  
 והמרחק  ,A'Bמאונך לישר                
 לאחד המוקדים  Bבין הנקודה                

 . מצא את משוואת האליפסה.5של האליפסה הוא      
 היא נקודה על האליפסה. Eהם המוקדים של האליפסה.  2F-ו 1Fב.  
1מצא את ההיקף של המשולש       2EF F. 
 .x-ג. מקרבים את מוקדי האליפסה זה לזה לאורך ציר ה 
 , 'A-ו Aנוצרת אליפסה קנונית חדשה העוברת גם היא דרך הנקודות      

2F'.E-ו '1Fומוקדיה הם      E-היא נקודה על האליפסה החדשה כך ש ' 'E  
1. הגובה לצלע y-מקביל לציר ה     2F 'F 1במשולש  ' 2E 'F 'F '  
k (kפי גדול      1מהגובה לצלע  <(1 2F F  1במשולש 2EF F. 
 האליפסה החדשה.את משוואת  k) הבע באמצעות 1(    

 יתלכדו לנקודה אחת '2F-ו '1Fהמוקדים  k) עבור איזה ערך של 2(     
 בראשית הצירים? נמק.  
 

 הוא מקבילית. ABCDשבסיסה  ABCDTנתונה פירמידה  .2
2xהיא:  ABCDמשוואת מישור הבסיס   2y z 4 0+ − − =. 
xהיא:  TBהצגה פרמטרית של הישר   (1;2; 7) t(3;2;1)= − +. 
 .Bא. מצא את השיעורים של הקדקוד  
 . אחת מהנקודות Mנפגשים בנקודה  ABCDבילית ב. אלכסוני המק 

             M ו-D נמצאת על ציר ה-xואחת מהן נמצאת על ציר ה ,-z . 
 . נמק.x-קבע איזו מהנקודות נמצאת על ציר ה             

A'

B

A

B'

x

y
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 .ABCDהעבירו אנך למישור המקבילית  TBג. דרך נקודה על הישר  
 .Eהאנך חותך את המישור בנקודה      
  TB(ההיטל של הישר  BE) מצא הצגה פרמטרית של הישר 1(     

 על מישור המקבילית).                  
  .BDלאלכסון  BE) מצא את המצב ההדדי בין הישר 2(             

 
 הוא מספר מרוכב הנמצא ברביע הרביעי, והערך המוחלט שלו   z א. .3

1. נתון: 1הוא       31 z
=+ .O  .היא ראשית הצירים 

 זוויות המשולש. ) אתOzz)  :1מצא במשולש      
  ) את אורכי הצלעות של המשולש.2(                                     

 
  ABCDשבסיסה  SABCDב. נתונה פירמידה ישרה 

  SCהיא נקודה על המקצוע   M הוא ריבוע.    
 היא הזווית שבין שתי פאות DMB-כך ש    
DMBסמוכות (ראה ציור). נתון:      2= α, 
 .βזווית הבסיס בפאה צדדית היא     
sin) מצא את הערך של המכפלה 1(     sinα ⋅ β. 
45α-) האם ייתכן ש2(     = .נמק ? 

 
 אין קשר בין סעיף א' לסעיף ב'. הערה:

 
 

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

 

 .4-5מהשאלות  אחתענה על 
 

fנתון כי הפונקציות  .4 (x) ו-g(x) המוגדרות לכל ערך של ,x , 

)מקיימות:  )f (x) 3g '(x) e x 2= − ,  f '(x) 2x 3= −.                      

fישר המשיק לגרף הפונקציה   (x)  ,בנקודת הקיצון שלה 
1בנקודה שבה  y-חותך את ציר ה

4y = −.  

g) מצא את נקודות החיתוך של הגרף של פונקציית הנגזרת 1א. (  '(x)  
 עם הצירים.           
gהנגזרת  ) מצא את תחומי העלייה והירידה של פונקציית2(       '(x). 
g"'(x) :ן גם) נתו3(       xעבור   >0 1.5<  ,g"'(x) xעבור  <0 1.5>.                          
gגרף פונקציית הנגזרת של שרטט סקיצה             '(x).נמק . 

ב. לישר  
1
41

2y e 1
−

=  יש נקודה משותפת אחת בלבד. g(x)ולפונקציה +

 . נמק. g(x)מצא את הפונקציה      

A

D C

B

M

S
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 , גדל עם הזמן לפי פונקציותIIויער  Iמשקל העץ בשני יערות, יער    .5
0מעריכיות  

xf (x) N a= x-ו  ⋅
0g(x) M b=  בהתאמה. ,⋅

 העצים בשני היערות ניטעו באותו תאריך. 
 טון עץ, וכעבור שנה היו  I 10,000ביום הנטיעה היו ביער  

  טון עץ. 15,000בו 
 טון עץ, וכעבור שנה היו  II 40,000ביום הנטיעה היו ביער 

 טון עץ. 45,000בו 
fא. מצא את הפונקציה  (x)  ואת הפונקציהg(x). 

 גדול  Iהנטיעה יהיה משקל העץ ביער ב. מצא כעבור כמה זמן מיום 
 .IIממשקל העץ ביער     

fג. שרטט בקו מלא (         ) סקיצה של גרף הפונקציה  (x) , 
 , החל מיום הנטיעה. g(x)) סקיצה של גרף הפונקציה - - -ובקו מרוסק(     
 ציין מספרים על הצירים.    

  IIד. כעבור כמה זמן מיום הנטיעה ההפרש בין משקל העץ ביער 
 יהיה הגדול ביותר? Iלמשקל העץ ביער     
 בתשובותיך דייק עד שתי ספרות אחרי הנקודה העשרונית.    

 

 

 

 
 

 :2012, חורף תשע"ב – 9 מבחן בגרות מספרתשובות ל

א.  .1
22 yx 125 16+ ) 1.  ג. (16.  ב. =

22

2
yx 125 16k

+ =)  .2 (4
5k =. 

)א.  .2 2;0; 8)− x) 1. ג. (D.  ב. נקודה − ( 2;0; 8) R(1;0;2)= − −  ) מתלכדים.2.  (+

2) 1.   ב. 2 (1 ,1 ,3).  (120 ,30 ,30) 1א. ( .3
 ) לא.2.   (2

2) 1א. ( .4
1(1 ;0) ,2

2
1(0; 1 e )−  .   )3 ( 

 ; ירידה: אין.x) עלייה: כל 2(         

ב.     
2 3x x 2

2
1g(x) e 1− += +   . 

 

xfא.  .5 (x) 10000 1.5= ⋅ ,xg(x) 40000 1.125=  שנים. 4.82-.   ב. כעבור יותר מ⋅

 שנים. 0.52ד. כעבור      ג.     

 

x

y

4.82
10000
40000

y

x
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 10מבחן בגרות מספר 

 , מועד א2012, ב"עקיץ תש
 

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

 

 .1-3מהשאלות  שתייםענה על 
 

yהיא  ABמשוואת הצלע  ABCבמשולש   .1 x 1= −, 
yהיא  ACומשוואת הצלע   x 3= − +. 

BD.נתון כי BCנמצאת על הצלע  D(6;3)הנקודה   1
3DC =. 

 .ABCא. מצא את משוואת המעגל החוסם את המשולש  
2yנמצאת על הפרבולה  D(6;3)ב. הנקודה   2px=. 
 עם ישר העובר  Fנפגש בנקודה  Dישר המשיק לפרבולה בנקודה      

FD-כך ש Cדרך                 FC= מצא את שטח המשולש .FDC. 
 

 המקבילים זה לזה. 2π-ו 1πנתונים שני מישורים   .2
 .2המרחק בין שני המישורים הוא  
         .B(0;0;6)-ו  A(2;0;3)עובר דרך הנקודות  1πמישור  
)Cעובר דרך הנקודה  2πמישור    2;0;2)−.     
  2πור ואת משוואת המיש  1πמצא את משוואת המישור  
 (מצא את שתי האפשרויות לכל אחד מהמישורים). 
 

3zא. נתונה המשוואה   .3 w=. 

31zנתון כי אחד הפתרונות של המשוואה הוא        i2 2= − +. 

 הראה כי מכפלה של כל שני פתרונות של המשוואה גם        
 היא פתרון של המשוואה.      
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 ABCDEב. נתונה פירמידה ישרה 

 שבסיסה ריבוע (ראה ציור).     
 הזווית בין פאה צדדית בפירמידה       

 .70היא  הפירמידה לבסיס     
 ) מצא את גודל זווית הראש בפאה צדדית.1(     
 סמ"ק.  11) נפח הפירמידה הוא 2(     

 הבסיס של הפירמידה. מצא את האורך של צלע                    
 

 : אין קשר בין סעיף א' לסעיף ב'.הערה
 

 

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

 

 .4-5מהשאלות  אחתענה על 
  
 

נתונה הפונקציה   .4
22 0.5xf (x) e −=. 

 מעגלים שמרכזם בראשית הצירים 
 נפגשים עם גרף הפונקציה (ראה ציור). 
 מבין כל הרדיוסים של מעגלים אלה 
 מצא את הרדיוס המינימלי. 
 
 
 
 
 

2נתונה הפונקציה   .5
af (x)

(a 1)(ax 1)
= −

+ +
.a טר בפונקציה הוא פרמf (x). 

aבתחום  F(a)נתון כי הפונקציה   מקיימת:  ≤0
a

0

F(a) f (x)dx= ∫. 
 .F(a)א. מצא את הפונקציה  
aב. בתחום    מצא: ≤0

 ,F(a)) את השיעורים של נקודות הקיצון של הפונקציה 1(             
 וקבע את סוגן.          

 עם הצירים F(a)) את נקודות החיתוך של גרף הפונקציה 2(             
 (אם יש כאלה).          
aבתחום  F(a)ג.  שרטט סקיצה של גרף הפונקציה   0≥ .      
 

 

 

A B

CD

E

x

y
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 :, מועד א2012קיץ תשע"ב,  – 10 מבחן בגרות מספרתשובות ל
2א.  .1 2(x 6) (y 1) 16− + −  .36.  ב. =

2. 1π :3x 6y 2z 12 0+ + − = , 2π :3x 6y 2z 2 0+ + + =  

1π :3xאו       6y 2z 12 0− + − = ,2π :3x 6y 2z 2 0− + + =. 

 ס"מ.  2 (2.885.  (37.76) 1ב. ( .3

4. 5  . 

א.  .5
2

2
ln(a 1)F(a)
a 1

− +=
+

. 

)מקסימום,  (0;0)) 1ב. (     )1e 1; e−  .מינימום −
 ג. . (0;0)) 2(        

  

 
 
 
 
 
 
 

x

y
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 11מבחן בגרות מספר 

 ב, מועד 2012, ב"עקיץ תש
 

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

 

 .1-3מהשאלות  שתייםענה על 
 

ACBנתון:  ABCזווית -במשולש ישר  .1 90= 

 ,C(4; 2)−. 
2xהיא  ABמשוואת היתר   y 3 0+ − =. 
 .Bשל קדקוד  x-גדול משיעור ה Aשל קדקוד  x-שיעור ה 
 , Bואת השיעורים של קדקוד  Aם של קדקוד א. מצא את השיעורי 
 מקבילים לצירים. ABCשעבורם ניצבי המשולש       
 אינם מקבילים לצירים, אך אורך היתר  ABCב. נתון כי ניצבי המשולש  
 ו זהה לאורך היתר במשולש שבסעיף א'. מצא את השיעורים של של     

 במקרה זה. Bואת השיעורים של קדקוד  Aקדקוד              
 
 

 .SABC ישרהנתונה פירמידה   .2
SCנסמן:   w=



 ,SB v=


 ,SA u=


 . 
M  היא נקודה במישורABC  

1-כך ש 1 1
3 3 3SM u v w= + +



. 

uנתון:   v v w u w⋅ = ⋅ = ⋅. 
 
SMא. הוכח כי הווקטור  



 .ABCך למישור מאונ 

3נתון גם: 
2

3u ; ; 22
 

= − − − 
 

 ,3
2

3v ; ; 22
 

= − − 
 

,         

 w (0, 3, 2)= − ,C(0, 3,0). 
 .ABCב. מצא את משוואת המישור  
 ויוצר זווית  ABהמקביל למקצוע  πהעבירו מישור  Cג. דרך קדקוד  

 . ABCעם המישור  30של               
 (מצא את שני הפתרונות). πמצא את משוואת המישור               

A

B

C

S

u

v

w

M



 34 

 הם מספרים מרוכבים שונים מאפס.  2z-ו 1zא.   .3

1נתון כי       

2

z
z  .הוא מספר מדומה טהור 

הצירים מאונך לישר וראשית  1zהוכח כי הישר העובר דרך הנקודה       
מייצגות  2z-ו 1zוראשית הצירים. (הנקודות  2zהעובר דרך הנקודה       
 במישור גאוס את המספרים הנתונים).      
 

  ABCDה שבסיס EABCDנתונה פירמידה ישרה ב. 
 ,ECהיא נקודה על המקצוע  Fהוא ריבוע.     

  EDהיא נקודה על המקצוע  G-ו     
 .GFBAכך שנוצר המישור      
    ELהגובה ל ,-DC  בפאהEDC, 
 .Kבנקודה  GFחותך את      
    KM הוא אנך אמצעי ל-AB .(ראה ציור) 
 הזווית בין פאה צדדית של הפירמידה    
 .70לבסיס הפירמידה היא     
 .40לבסיס הפירמידה היא  GFBAהזווית בין המישור     
 .KLמצא את האורך של הקטע ס"מ.  2.75גובה הפירמידה הוא     
 

 : אין קשר בין סעיף א' לסעיף ב'.הערה
 
 
 

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

 

 .4-5מהשאלות  אחתענה על 
 

aנתונה הפונקציה   .4 ln xf (x)
x

= ,a 0<. 
 א. מצא: 
 ) את תחום ההגדרה של הפונקציה.1(     
 ) את נקודות החיתוך של גרף הפונקציה עם הצירים (אם יש כאלה).2(     
 ) את תחומי העלייה והירידה של הפונקציה.3(     
 ב. שרטט סקיצה של גרף הפונקציה. 
ועל ידי הישר  x-ג. השטח, החסום על ידי גרף הפונקציה, על ידי ציר ה 
 , מסתובב x-העובר בנקודת הקיצון של הפונקציה ומאונך לציר ה     
 . x-סביב ציר ה     

3נפח גוף הסיבוב שמתקבל הוא     
8π מצא את הערך של .a. 

 
 
 

M

C

D

B

A

E

K

L

G

F



 35 

נתונה הפונקציה   .5
22 0.5xf (x) (x a)e−=  הוא פרמטר. x .aהמוגדרת לכל  −

f) האם הפונקציה 1א. (  (x) זוגית? נמק.-היא זוגית או אי 
f) האם פונקציית הנגזרת 2(       '(x) זוגית? נמק.-היא זוגית או אי 
 
fבציור שלפניך מוצג הגרף של פונקציית הנגזרת   '(x) 
xבתחום   0≥. 
fבתחום זה יש לפונקציית הנגזרת   '(x) 
 מקסימום מוחלט ומינימום מוחלט, 
 ואר בציור.כמת 
  x-אחת מנקודות החיתוך של הגרף עם ציר ה 

2היא נקודה שבה 
5x =. 

 (ערכים מספריים) של המקסימום המוחלט  x-ב. מצא את שיעורי ה 
fושל המינימום המוחלט של פונקציית הנגזרת       '(x)  בתחוםx 0≥. 
fג. שרטט סקיצה של גרף פונקציית הנגזרת   '(x) .בכל תחום ההגדרה שלה 
    של נקודת ההשקה שבה שיפוע המשיק לגרף  x-ד. מצא את שיעור ה 
fהפונקציה          (x) :הוא 
 ) הגדול ביותר בכל תחום הגדרתה. נמק.1(     
 ) הקטן ביותר בכל תחום הגדרתה. נמק.2(     
      
 

   

 
 :, מועד ב2012קיץ תשע"ב,  – 11 מבחן בגרות מספרתשובות ל

;A(4א.  .1 5)− ,B(2.5; ;A(3.1.   ב. −(2 3.2)− ,B(1.6; 0.2)−.  
zב.  .2 y.   ג. =0 3z 3 0+ − yאו  = 3z 3 0− − =. 

  ס"מ. 1.369ב.  .3

x) 1א. ( .4  ב.            .   (0;1)) 2.  (<0
2x) עלייה: 3(        e> :20; ירידה x e< <. 

aג.          1= −. 
  

f) הפונקציה 1א. ( .5 (x)  .היא זוגית                      

f) פונקציית הנגזרת 2(          '(x) זוגית.-היא אי 

2ב. מקסימום מוחלט:     
1x  ג.  .=

xמינימום מוחלט:          5=. 

2) 1ד. (    
1x =)   .2 (2

1x = −. 

y

x

f '(x)

x

y

x

y
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 12מבחן בגרות מספר 

 2013, ג"עתש חורף
 

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

 

 .1-3מהשאלות  שתייםענה על 
 

נתונה האליפסה   .1
2 2

2 2
x y 1
a b

+ = ,a b>  
  (ראה ציור). 

 1F 2-וF  הם מוקדי האליפסה 
 .A ,1A ,B ,1Bוקדקודיה הם  
 .2AFהוא אמצע הקטע  1Fנתון כי המוקד  
 דרך מרכז האליפסה ושניים מקדקודיה 
 .17העבירו מעגל. נתון כי קוטר המעגל הוא  
 א. מצא את משוואת האליפסה. 
 ב. העבירו עוד שלושה מעגלים אחרים דרך מרכז האליפסה ושניים  

 קודים של מרובע.מקדקודיה. המרכזים של ארבעת המעגלים הם קד             
]המרובע, הנמצא במישור       ]xy הוא בסיס של פירמידה שקדקודה , 
 . מצא את נפח הפירמידה.S(0,3,4)הוא      
 

 , השנישני מעגלים שמרכזיהם נמצאים ברביע   .2
 .B(0;3)-ו A(0;1)ת בנקודו y-משיקים לציר ה 
  (ראה ציור). Mהמעגלים משיקים זה לזה בנקודה  
 א. המשיק המשותף לשני המעגלים  
 .Cבנקודה  y-חותך את ציר ה      
1אה כי הר      

2MC AB=. 

 ) מצא את משוואת המקום הגיאומטרי של 1ב. ( 
 הנוצרות באופן שתואר. Mנקודות ההשקה   
 ) מהי הצורה של המקום הגיאומטרי 2(     

 הוא נמצא? , ובאיזה רביע/רביעיםMשל הנקודות                   
2yג. המדריך של הפרבולה   2px=  משיק למקום הגיאומטרי שאת       
 מצא את שיעורי הנקודות על הפרבולה  משוואתו מצאת בסעיף ב'.    

 .10שמרחקן מהמוקד שלה הוא               

1A

B

A

1B

x

y

x

y

C

B

M

A
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 נתונים שני ישרים מצטלבים.   .3
 נמצא על אחד הישרים,  ABע קט 
 נמצא על הישר האחר.  CFוקטע  
  (ראה ציור). ABהיא אמצע הקטע  Eנקודה  
CFנסמן:   u=



 ,FE v=


 ,EA w=


. 
vנתון:   w⊥ ,v u⊥ 

          5w = ,13v = ,7u =. 

35הוא  u-ו wקוסינוס הזווית בין הווקטורים            
10. 

 .ABCא. מצא את גודל הזווית  
  
 . B(2,6,3) ,A(0,2,3)נתון גם:  
 .ABומאונך לישר  Bעובר דרך הנקודה  πמישור  
 .πב. מצא את משוואת המישור  
 BCג. היעזר בתשובתך לסעיף א' ומצא את גודל הזווית שבין הישר  
 .πלמישור      
 
 

 עיכה, פונקציות חזקה, גדילה וד –פרק שני 
 פונקציות מעריכיות ולוגריתמיות

 

 .4-5מהשאלות  אחתענה על 
 

fנתונות הפונקציות   .4 (x) ו-g(x). 
fהפונקציה   (x)  ופונקציית הנגזרתg '(x) 
gמקיימות:   '(x) 2f (x)= −. 
 II-ו Iבציור שלפניך מוצגים הגרפים  
fשל הפונקציות   (x) ו-g '(x). 
fא. קבע איזה גרף הוא של הפונקציה   (x), 
gיזה גרף הוא של פונקציית הנגזרת וא       '(x).נמק . 
ב. נתון גם:  

2xg '(x) 2xe −= − ,0.25
1g(0.5) e=. 

fהגרף של הפונקציה  xמצא עבור אילו ערכים של       (x)  
 .g(x)של הפונקציה  נמצא מעל הגרף     
fעובר דרך נקודת המינימום של הפונקציה  1ג. הישר   (x)  
gודרך נקודת המקסימום של פונקציית הנגזרת       '(x). 
fעובר דרך נקודת המקסימום של הפונקציה  2הישר       (x)  
gודרך נקודת המינימום של פונקציית הנגזרת       '(x). 
 .2, ואת משוואת הישר 1מצא את משוואת הישר      

A

B

CF

E

x

y

I

II
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f, על ידי הגרף של הפונקציה 1ידי הישר  ד. השטח, המוגבל על  (x)  
gועל ידי הגרף של פונקציית הנגזרת       '(x) 1, הואS . 
fי הגרף של הפונקציה , על יד2השטח, המוגבל על ידי הישר       (x)  
gועל ידי הגרף של פונקציית הנגזרת       '(x) 2, הואS . 

1מהו היחס      

2

S
S

 ? נמק.

  
 

בציור שלפניך מוצג הגרף של פונקציית הנגזרת   .5
3

3
2 x 2f '(x)

x
⋅ −

=. 
fהפונקציה   (x)  מוגדרת לכלx. 
 א. היעזר בגרף של פונקציית  
fהנגזרת        '(x):ומצא , 
 ) את תחומי העלייה והירידה1(      
fשל הפונקציה     (x)נמק .. 
  ∪) את תחומי הקעירות כלפי מעלה 2(      
fשל הפונקציה  ∩וכלפי מטה     (x)  
 (אם יש כאלה). נמק.   
yב. נתון כי הישר   1= fמשיק לגרף הפונקציה  − (x)  בנקודת המינימום  
fשלה. מצא את נקודות החיתוך של גרף הפונקציה       (x) .עם הצירים 
IVג. לפניך ארבעה גרפים   I− . 
fאיזה גרף עשוי לתאר את הפונקציה      (x).נמק ? 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

x

y I

x

y II

x

y III

x

y IV

x

y

f '(x)
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 :2013חורף תשע"ג,  – 12 מבחן בגרות מספרתשובות ל

א.  .1
22 yx 19 8+ 8.  ב. = 2. 

2) 1ב. ( .2 2x (y 2) 1+ − = ,x 2) קשת המעגל 2(   .>0 2x (y 2) 1+ −  ברביע השני. =

;9), (6;9)ג.      6)−. 

x.  ב. 80.9א.  .3 2y 14 0+ −  . 9.1ג.    .=

fהוא של  Iא. . 4 (x) ,II של הוא g '(x) .ב  .x 1.  ג. <1
1: x
2
−= ,2

1: x
2

=.   

1ד.     

2

S 1S = . 

x) עלייה: 1א. ( .5 xאו  <1 0; ירידה: >0 x 1< <. 

        )2 (∪ :x xאו  <0   .IIIג. גרף     .(0;3.375), (0;0)ב.  : אין. ∩; >0
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 13מבחן בגרות מספר 

 , מועד א2013, ג"עקיץ תש
 

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

 

 .1-3מהשאלות  שתייםענה על 
 

)Bנתונות הנקודות:   .1 8;0)− ,A(0;6). 
  ABשעל הקטע  Eדרך הנקודה  

  x-מעבירים ישר המקביל לציר ה
 ).B-ומ A-שונה מ E(הנקודה 

 .Cבנקודה  y-הישר חותך את ציר ה 
 .Pבנקודה  OEחותך את הישר  BCהישר  
 O – (ראה ציור).  ראשית הצירים 
 א. הראה כי המקום הגיאומטרי  

  Pו נמצאות הנקודות שעלי              
 הנוצרות באופן שתואר, נמצא על קו ישר.              

 נמצאת על המקום הגיאומטרי שמצאת בסעיף א', oPב. הנקודה  
 .ABOהיא מרכז המעגל החוסם את המשולש  Eכך שהנקודה      
oAPמצא את שטח המשולש       O.   
 
 

 .ATהוא  BCהתיכון לצלע  ABCבמשולש   .2
 .ACנמצאת על הצלע  Lהנקודה  
 AT ו-BL  נפגשים בנקודהM .(ראה ציור) 
ACנסמן:   v=



 ,AB u=


 , 

AM AT= α
 

 ,BM BL= β
 

.  

3א. נתון:  
4

AL
LC = . 

 .βואת הערך של  αמצא את הערך של     
 
 
 

B

C

P

x

y

O

A
E

B

CLA

M

T
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 ) מצא את המשוואה של המקום הגיאומטרי שעליו מונחות1ב. ( 
ATמתקיים:  ABC , שעבורן במשולשBהנקודות                    50=, 

          v (7;7)= ,A(1;0). 
 

 ) והנתון שבסעיף א' 1סעיף ב(-על פי הנתונים שבתת              
 ).3(-) ו2ענה על התת סעיפים (     
 .Lשיעורים של הנקודה ) מצא את ה2(              
 , מצא את השיעורים y-מקביל לציר ה MB) אם הישר 3(              

     .Bשל הקדקוד                    
 
               י בפתרון של סעיף א. הפתרון של סעיף ב אינו תלו  הערה: 

 
 

  ABCDשבסיסה  SABCDנתונה פירמידה א.   .3
 הוא מקבילית (ראה ציור).     
SBנסמן       u=



 ,SA w=


 ,SD v=


. 
  w-ו v ,u) הבע באמצעות 1(     

SCאת הווקטור                    


. 
SD) נתון גם: 2(               SB= ,SC SA= , 

                   | u | a= ,| w | 2a=, 
                   DSB 90= 

 ,ASD = α ,ASB = β. 

1הראה כי                      
2cos cosα + β =. 

 

 הוא מספר מרוכב. zב.  
|) פתור את המשוואה 1(              z |i 2z 3+ =. 

 יכול לקבל רק שני  6nzהוא מספר טבעי, אז  n) הראה כי כאשר 2(     
              ערכים.                  

 
 קשר בין סעיף א לסעיף ב.אין   הערה: 
 
 
 
 
 
 
 
 

B

CD

S

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

 

 .4-5מהשאלות  אחתענה על 
 

2נתונה פונקציית הנגזרת   .4
2ln x (2 ln x)f '(x)

x (1 ln x)
⋅ −=

⋅ −
. 

 
f) מצא את תחום ההגדרה של 1א. (  '(x).   

f) אחת משתי האסימפטוטות האנכיות של 2(               '(x)  היאx 0=. 
 מצא את האסימפטוטה האנכית השנייה.                   

f) מצא את נקודות החיתוך של הגרף של 3(               '(x) עם הצירים 
 (אם יש כאלה).                   
f) מצא את התחומים שבהם 4(               '(x) היא שלילית, ואת התחומים 

 שבהם היא חיובית.                   
fב. ידוע כי לפונקציית הנגזרת   '(x)  ,יש גם אסימפטוטה אופקיתy 0=. 
fסרטט סקיצה של הגרף של פונקציית הנגזרת        '(x). 
yג. הישר   4= fמשיק לגרף הפונקציה  − (x)  בנקודה שבהx e>. 

 ) מצא את השיעורים של נקודת ההשקה. נמק.1(             
3f) הסבר מדוע 2(              (e ) 4< − . 

f) השטח, המוגבל על ידי הגרף של פונקציית הנגזרת 3(              '(x)  
2בתחום  x-ועל ידי ציר ה                   3e x e≤  . 0.5-, שווה ל≥
3fמצא את הערך של                    (e ).          

 
 
 

נתונה הפונקציה   .5
1

2

x

x
af (x)

a 1

+
=

−
 ,0 a 1< <. 

fא. מצא את תחום ההגדרה של הפונקציה  (x). 
fב. הראה כי הפונקציה  (x) זוגית.-היא אי 

fג. מצא תחומי עלייה וירידה של הפונקציה  (x) .(אם יש כאלה) 
fד. סרטט סקיצה של גרף הפונקציה  (x). 

fה. ידוע שפונקציית הנגזרת  '(x)       .היא פונקציה זוגית 
fהמשיק לגרף הפונקציה  העבירו ישר      (x)  בנקודה שבהx 1=, 

fוהעבירו ישר אחר המשיק לגרף הפונקציה                (x)  ,בנקודה אחרתT. 
 היא הנקודה היחידה על גרף  Tשני המשיקים מקבילים זה לזה. (      

fהפונקציה                (x) שבה המשיק מקביל ל- .( 
 . Tשיעורים של הנקודה (במידת הצורך) את ה aהבע באמצעות               
     נמק.               
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 :, מועד א2013קיץ תשע"ג,  – 13 מבחן בגרות מספרתשובות ל
 נמצא  Pא. המקום הגיאומטרי שעליו נמצאות הנקודות  .1

1על הקו הישר          
2y 1 x 6= +    . 

 יח"ר. 8ב.      

0.6αא.  .2 = ,0.7β 2) 1.  ב. (= 2(x 6) (y 7) 200+ + + =) .2 ((4;3))  .3( (4; 17)−. 

SC) 1א. ( .3 u v w= + −


3 ) 1ב. ( . 1z i2 2= −  . 

  .−1-ו 1) הוכחה, שני הערכים האפשריים הם 2(         

x) 1א. ( .4 0> ,x e≠)   .2 (x e=)  .3 ((1;0) ,2(e ;0)   . 

2e) חיובית: 4(          x e< 1או  > x e< 2x; שלילית: > e>  0או x 1< <. 

 ב.      

 

  

 

  

 

 
e)2) 1ג. (     ; 4)−)  .3 (4.5−. 

 
xא.  .5  ד.          .  ≠0

xג. עלייה:      xאו  <0 0< ; 

     ירידה: אין.          

ה.    
2

2
a1;

1 a
 
− 

− 
. 

 

 

 

 

 

x

y

x

y
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 14מבחן בגרות מספר 

 ב, מועד 2013, ג"עקיץ תש
 

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

 

 .1-3מהשאלות  שתייםענה על 
 

)Aנתונות הנקודות   .1 a;0)− ו-B(a;0) ,a 0>. 
  2גדול פי  Aהמקום הגאומטרי של כל הנקודות שמרחקן מהנקודה  
זהה למקום הגיאומטרי של מספרים מרוכבים  Bממרחקן מהנקודה  
 z  המקיימים| z b | 4+ = .a ו-b .הם פרמטרים ממשיים 
 .bואת הערך של  aא. מצא את הערך של  
  , שצלעותיו מקבילות לצירים, חסום במקום הגיאומטריTNEFב. מלבן  
 .0-קטנים מ F-ו Eשל הקדקודים  y-המתואר בפתיח. שיעורי ה     
zהמספר המרוכב       2 iy=  ל המלבן.ש Tמייצג את הקדקוד  +
CN-כך ש x-נמצאת על ציר ה Cהנקודה       CF 16⋅ = −

 

. 
        .Cמצא את השיעורים של הנקודה     

 
 

 .B(1;1;0)-ו A(0;0;1)עובר דרך הנקודות  הישר   .2
 .D, וחותך את המישור בנקודה 1πהישר מאונך למישור  
 .Oעובר דרך ראשית הצירים  1πהמישור  
 .OADא. מצא את שטח המשולש  
 .ומקביל לישר  x-מכיל את ציר ה 2π) המישור 1ב. ( 
  1πשר החיתוך שבין המישור ובין י מצא את הזווית בין הישר           
  .2πלמישור           
  1πמישר החיתוך שבין המישור  ) מצא את המרחק של הישר 2(     
           .2πלמישור           
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 שבסיסה 'ABCA'B'Cנתונה מנסרה ישרה   .3
 נמצאת Eצלעות. הנקודה -משולש שווה 
AE-כך ש ABעל המקצוע   kAB= (0 k 1)< <. 
  A'ECהמישור  א. נתון כי הזווית בין 
 .A'EAהיא הזווית  ABCלמישור      
 .kמצא את הערך של      
 
ACנתון:   2= ,A'EA 45= 

. 
 .A'EAהיא  ABCלמישור  A'ECהזווית בין המישור  
 .A'BCלמישור  ABCב. חשב את הזווית בין המישור  
  
 ) BCדווקא על  ו(לא A'BCנמצאת על המישור  Fנקודה  

AF-כך ש         


BC-ל מאונך 


A'F, ומתקיים:  t A 'C mA'B= +
  

. 

'AAג. סמן:  w=


 ,AC u=


 ,AB v=


t, והוכח כי  m=.              
 
 

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

 

 .4-5מהשאלות  אחתענה על 
 

axfא. נתונות הפונקציות:   .4 (x) e−= ,axg(x) e= ,a 0>. 
 ) סמן במערכת צירים את השטח הכלוא בין הגרפים 1(     

fשל הפונקציות                    (x) וg(x)  1והישרx a=  ואת השטח הכלוא 

f בין הגרפים של הפונקציות                   (x) ו-g(x)  1והישרx a= −. 

 .x-) מסתובבים סביב ציר ה1סעיף א (-השטחים שסימנת בתת )2(     
 .V(a)וצר, את הנפח הכולל של גוף הסיבוב שנ aהבע כפונקציה של           
 .V(a)) סרטט סקיצה של גרף הפונקציה 3(     
 
/1/1ב. בתאריך    הופקד בבנק א' סכום כסף מסוים, ובאותו תאריך 2005
 הופקד גם בבנק ב' אותו סכום כסף.      

 גדל כל שנה באחוז קבוע.  סף שהופקדבכל אחד מהבנקים סכום הכ             
 שקלים.  13,162שקלים, ובבנק ב' היו  12,298שנים היו בבנק א'  7כעבור              
/1/1כעבור כמה שנים מהתאריך                ב' סכום כסף הגדול יהיה בבנק  2005
 מסכום הכסף שיהיה בבנק א'? 25%-ב             

 
      : אין קשר בין סעיף א לסעיף ב.הערה 

A '

B

C

B'

C '

A

E
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kxfנתונה הפונקציה   .5 (x) ln x= ,k 0-הוא פרמטר שונה מ. 

fמצא את תחום ההגדרה של הפונקציה  א.  (x). 
fלפונקציה  k) מצא עבור אילו ערכים של 1ב. (  (x) .יש מקסימום 
  

xנתון כי בתחום               fהפונקציה  <1 (x)  מקבלת את כל הערכיםy 2≤ −  
 ורק אותם.     
 .k) מצא את הערך של 2(     
x) נתון גם כי הישר 3(       הוא האסימפטוטה היחידה  =1

fשל הפונקציה           (x).  
fסרטט סקיצה של גרף הפונקציה           (x) .בכל תחום הגדרתה 

fג. מבין המשיקים לגרף הפונקציה  (x)  בתחוםx 1> , 
       מצא את נקודת ההשקה של המשיק ששיפועו מינימלי.     

  

      

 ב:, מועד 2013קיץ תשע"ג,  – 14 מבחן בגרות מספרתשובות ל
aא.  .1 3= ,b 5=  .C(5;0).  ב. −

2א.  .2 1
6 18

2 (2.  (90) 1.    ב. (= 1
2 2

=   . 

1א.  .3
2k  .   30.  ב. =

 )3(               ) 1א. (  .4
 

 

 

 

 

   

       )2 (
2 2e e 2V(a) a

−+ −= π⋅      

 שנים. 23ב.      

xא.  .5 0או  <1 x 1< <.    

k) 1ב. (  0<)  .2 (2k e= −)      .3(  
e)2ג.   ; e)−.     

a

V(a)

x

y

x

y

f (x) g(x)
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 15מבחן בגרות מספר 

 2014, ד"עתש חורף
 

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

 

 .1-3מהשאלות  שתייםענה על 
 

1הנקודות   .1 1C(x ; y 2-ו ( 2D(x ; y  נמצאות ברביע הראשון  (
2yעל הפרבולה  4x=.  

הוא  CD) הראה כי שיפוע המיתר 1א. (
2 1

4m y y=
+

. 

 .CDהיא אמצע המיתר  (x;3)) הנקודה 2(    
 .mמצא את  

xדה על הפרבולה הנתונה מהישר ב. נתון כי מרחק כל נקו a=  
 . (0;1)שווה למרחקה מהנקודה     
xמהישר  Cמרחק הנקודה      2a=  6הוא. 
 ? נמק.a) מהו הערך של 1(    
 .CD) מצא את משוואת הישר 2(    

 
 

ADנתונים הווקטורים:   .2 u=


 ,AC v=


 ,AB w=


 (ראה ציור).  
DABנתון: ,  90= 

 ,BAC DAC 60= = 

 .  
 | u | | v | | w | 2= = =. 
 w ,v ,uא. האם ייתכן ששלושת הווקטורים  
 נמצאים במישור אחד? נמק.      
  
APנתון גם כי הווקטור   au bv w= + +



  
 הם פרמטרים  b-ו ABC ,aמאונך למישור 

 (ראה ציור).
APב. מצא את האורך של 


 (ערך מספרי). 
 ג. היעזר בחישובים טריגונומטריים ומצא 

    .ABCובין המישור  PCBאת הזווית בין המישור    

B

C

D
P

A

u

v

w
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|מקיים:  zהמקום הגאומטרי של המספרים המרוכבים   .3 z 12 5i | 7− − =. 
wהמקום הגאומטרי של המספרים המרוכבים   x iy= +  
arg(w)מקיים:   45= ) .arg(w)  היא הזווית בהצגה הקוטבית שלw(. 

 חותך את המקום  wהמקום הגאומטרי של המספרים המרוכבים 
 .C-ו Bבנקודות  zכבים והגאומטרי של המספרים המר

 א. סרטט באותה מערכת צירים סקיצות של שני המקומות הגאומטריים.
 מייצגות במישור גאוס את המספרים המרוכבים C-ו Bב. הנקודות 

   1z 2-וz  .בהתאמה 
2מצא את     1arg(z z )⋅.      

 

 

 

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

 

 .4-5מהשאלות  אחתענה על 
 

xfנתונה הפונקציה   .4 (x) 2e=. 
 א. מצא: 

f) את תחום ההגדרה של הפונקציה 1(               (x). 
fהנגזרת  ית) את תחומי העלייה והירידה של פונקצי2(       '(x). 
yב. מצא את השיעורים של נקודת הקיצון של הפונקציה   2 f '(x)= ⋅, 
2yוהראה כי נקודה זו נמצאת על גרף הפונקציה       f (x )= ,x 0>. 
yג. הפונקציות   2 f '(x)= 2y-ו ⋅ f (x  נפגשות בנקודה אחת בלבד =(
    (הנקודה שמצאת בסעיף ב).    
  ועל ידיים של שתי פונקציות אלה השטח המוגבל על ידי הגרפ    

xהישר              a= ,a 8e-, שווה ל<1 2 f (a)− ⋅ . 
 בתשובתך. ln. תוכל להשאיר aמצא את הערך של             

  
 

 א. קבלן מציע דירות למכירה בתשלומים חודשיים.   .5
 שקל,  5900 ההתשלום החודשי עבור הדירה הי 1.1.2012בתאריך               

 . 0.2%-גדל ב ובכל חודש התשלום      
 שקל,  8000 הייתה 1.1.2012אריך המשכורת החודשית של רן בת              
 . 1.2%-ובכל חודש היא גדלה ב              

 רן יכול להתחיל לשלם עבור הדירה רק אחרי התאריך שבו התשלום      
 ממשכורתו החודשית. 60%החודשי עבור הדירה יהיה       
 יוכל רן להתחיל 1.1.2012כעבור כמה חודשים שלמים מהתאריך       
      לשלם עבור הדירה?      
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nב. נתונה הפונקציה   nf (x) x ln(x )=  הוא מספר טבעי וזוגי. n. הפרמטר ⋅
fהגדרה של הפונקציה ) מצא את תחום ה1(      (x). 
f) קבע אם הפונקציה 2(      (x) זוגית. נמק.-היא זוגית או אי 
f) הראה כי יש רק ישר אחד המשיק לגרף הפונקציה 3(      (x)  
     א את משוואתו., ומצx-ומקביל לציר ה  
 
 :  אין קשר בין סעיף א לסעיף ב.הערה 
 
 
 
 
 
 

 :2014חורף תשע"ד,  – 15 מבחן בגרות מספרתשובות ל
2m) 2א. ( .1 a) 1.  ב. (=3 1= −)  .2 (1

3
2y x 13= +.  

2ב.   א. לא ייתכן. .2  .70.53.  ג. 6

 א.  .3
 

 

 

 

 

2ב.      1arg(z z ) 90⋅ = . 

x) 1א. ( .4 x) עלייה: 2.  (≤0 0; ירידה: <1 x 1< <  . 

 מינימום. (2e;1)ב.     

aג.      1 ln3= +. 

 חודשים.   21א.  .5 

x) 1ב. (      f)  הפונקציה 2(. ≠0 (x)   .היא זוגית 

1yמשוואת המשיק היא  ) 3(          e= −.  

x

y
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 16מבחן בגרות מספר 

 , מועד א2014, ד"עקיץ תש
 

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

 

 .1-3מהשאלות  שתייםענה על 
 

 א. מצא את המשוואה של המקום הגאומטרי של הנקודות,   .1
5xשהמרחק של כל אחת מהן מהישר      12y 13 0− + +  .3, הוא =

 ב. מהי משוואת המקום הגאומטרי של מרכזי המעגלים המשיקים
 בשתי נקודות למקום הגאומטרי שמצאת בסעיף א?    

 מעגלים שבסעיף ב?לאחד ה (0;0)יכול להשיק בנקודה  y-ג. האם ציר ה
 נמק.    
 

 ABC, שבסיסה SABCנתונה פירמידה ישרה    .2
 .SOגובה הפירמידה הוא  צלעות.-הוא משולש שווה 
  (ראה ציור). SOהיא אמצע  Eנקודה  
SFמקיימת  Fנקודה   tSC=

 

. 
AB נסמן:  u=



 ,AC v=


 ,OS w=


. 

1מקיימת:  Kנקודה   2 2
9 9 3SK u v w= − −



. 

 , אם ידוע tמצא את הערך של  
    נמצאות על ישר אחד. E-ו F ,Kשהנקודות 

 

 א. סרטט במישור גאוס סקיצה של המקום הגאומטרי של המספרים  .3
| : המקיימים zהמרוכבים        z 3 3i | 3+ −  . נמק.=
 .1zבנקודה  x-ב. המקום הגאומטרי שבסעיף א נפגש עם ציר ה 
)Mנתונה הנקודה       3;  את ראשית הצירים. O-. נסמן ב−(3
 נמצא על המקום הגאומטרי שבסעיף א 2zהמספר המרוכב      
1כך שהמרובע       2z Mz O .מצא את הזווית החדה של הדלתון. הוא דלתון 
 .2z) מצא את הארגומנט של 1ג. ( 
 שבסעיף א, מהו המספר שיש לו z) מבין המספרים המרוכבים 2(    
                הארגומנט הגדול ביותר? מהו ארגומנט זה?         

A

B

C

E
K

S

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

 

 .4-5מהשאלות  אחתענה על 
 

fבציור שלפניך מוצג הגרף של פונקציית הנגזרת   .4 '(x) , 
 .xהמוגדרת לכל  
fא. על פי הגרף של   '(x) קעירות  מצא תחומי 

fשל הפונקציה  ∩ וכלפי מטה  ∪ כלפי מעלה              (x) , 
 . נמק.xהמוגדרת לכל      
 
fנתון כי גרף הפונקציה   (x) חותך את ציר ה-y  
 בחלקו השלילי. 
 
fב. סרטט סקיצה של גרף הפונקציה   (x). 

ג. נתון גם:  
20.5x xf (x) (x a)e −= − ,a .הוא פרמטר 

fהיעזר בנתונים בגרף של               '(x) , 
fהמוגבל על ידי גרף הפונקציה  וחשב את השטח              (x) .ועל ידי הצירים 

 
 
 

2נתונה הפונקציה   .5
4f (x) log (x 4x c)= + + ,c .הוא פרמטר 

xנתון כי לפונקציה יש אסימפטוטה שמשוואתה   2= −. 
   .c) מצא את ערך הפרמטר 1א. ( 
 ) מצא את תחום  ההגדרה של הפונקציה.2(     
 של הפונקציה.) מצא את תחומי העלייה והירידה 3(     
 ) מצא את נקודות החיתוך של גרף הפונקציה עם הצירים.4(     
 ) סרטט סקיצה של גרף הפונקציה.5(     
g(x)) נתונה הפונקציה 1ב. (  | f (x) |= −. 
 .g(x)סרטט סקיצה של גרף הפונקציה           
g(x)למשוואה יש  k) עבור אילו ערכים של 2(      k= 
      שני פתרונות בלבד?          
 
 
 

 
 
 
 
 
 

2

f '(x)

x

y

1
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 :, מועד א2014קיץ תשע"ד,  – 16 מבחן בגרות מספרתשובות ל
5xא.  .1 12y 26 0− + − = ,5x 12y 52 0− + + 5x.  ב. = 12y 13 0− + +  ג. לא.  .=

2. 1
3t =.   

   א. .3

 

 

 

 

 
z) המספר המרוכב הוא 2.  (120) 1ג. (  60ב.      3=  (הנקודה המתאימה −

)היא       .180הארגומנט הוא  .)−(0;3

x: ∪ א. .4 1>;  ∩ :x  .   ב. >1

 

  

 

 

  

0.5ג.   11 e 1 0.393
e

−− = − =. 

c) 1א. ( .5 4=)  .2 (x 2≠ x) עלייה: 3.  (− 2> x; ירידה: − 2< −. 

        )4 ((0;1) ,( 1;0)− ,( 3;0)−)   .5 ( 

   

                     )1ב. (

 

 

 

 

 

 

    )2  (k 0=.   

x

y

x

y

x

yf (x)

x

yg(x)
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 17מבחן בגרות מספר 

 ב, מועד 2014קיץ תשע"ד, 
 

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

 

 .1-3מהשאלות  שתייםענה על 
 

 נמצאת ברביע הראשון Aנקודה   .1
2yעל הפרבולה שמשוואתה   3x=. 
  Bישר המשיק לפרבולה בנקודה  
 ראשית הצירים). - OA )Oמקביל למיתר  
 העבירו ישר המקביל  Aהנקודה  דרך 

 משיק . הישר חותך את הx-לציר ה
 (ראה ציור). Cבנקודה 

 .Cשל הנקודה  x-שיעור ה − Cxנסמן:   
            Ax − שיעור ה-x  של הנקודהA. 
2yנמצאת על פרבולה שמשוואתה  Cהיעזר בעובדה שהנקודה   4x=, 
 ג.-סעיפים א, ב והוענה על  
 .Ax את Cxא. הבע באמצעות  
 .OAאת השיפוע של הישר  Cxב. הבע באמצעות  
 .0.5625הוא  BCAג. נתון גם כי שטח המשולש  
     .C מצא את השיעורים של הנקודה     

 
 

 .CDהוא  AB, גובה המשולש לצלע ABCבמשולש   .2
CAנסמן:   u=



 ,CB v=


 ,AD tAB=
 

 .  

3נתון:  
4cos ACB = ,CA 1=



 ,CB 2=


. 

 בעזרת חשבון וקטורים. tא. חשב את הערך של  
 כך שהסרטוט יתאים לערך  CDואת הגובה  ABCב. סרטט את המשולש  

 שחישבת בסעיף א'. tשל              
 ).C-ל B(בין  BCנמצאת על הצלע  Eג. נקודה  

3נתון גם:     
5

CE
BE CD. נסמן: = h=



. 

AEהבע את     


 בלבד. h-ו uבאמצעות  

A

B

C

O x

y
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)א. פתור את המשוואה   .3 )42z 1 1z 1
+ =
−

 ,z .הוא מספר מרוכב 

 נמצאים על המקום 'ב. האם שלושה מן הפתרונות שמצאת בסעיף א 
  0-השונים מ wמרוכבים הגאומטרי של המספרים ה     

107 ומקיימים:              arg (w) 253< <   .נמק ?            
 
 
 

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

 

 .4-5מהשאלות  אחתענה על 
 

נתונה הפונקציה   .4
ax

2(x 3)f (x)
e

− += ,a .הוא פרמטר 

f) מהו תחום ההגדרה של הפונקציה 1א. (  (x)? 
f) מצא את נקודות החיתוך של גרף הפונקציה 2(       (x) .עם הצירים 
fב. בציור שלפניך מוצג הגרף של פונקציית הנגזרת   '(x) . 

 היעזר בנתונים הרשומים בגרף, ומצא:             
 וערך מספרי  x-) ערך מספרי עבור שיעור ה1(    

 של נקודת הקיצון  y-עבור שיעור ה                 
fשל הפונקציה                   (x).וקבע את סוגה , 

 וערך  x-) ערך מספרי עבור שיעור ה2(    
 של נקודת  y-בור שיעור המספרי ע                 
fהפיתול של הפונקציה                   (x).  

  ∪) את תחומי הקעירות כלפי מעלה 3(    
fשל הפונקציה  ∩ וכלפי מטה                   (x). 

fג. סרטט סקיצה של גרף הפונקציה   (x).        
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

f '(x)

1− 1 x

y
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3נתונה הפונקציה   .5 9ln(3x 1)f (x) 3x 1
− +=

+
 (ראה ציור). 

fא. מצא את תחום ההגדרה של הפונקציה   (x). 
 תוך של גרף ) מצא את נקודת החי1ב. ( 

fהפונקציה                    (x) עם ציר ה-x.  
 ) השטח, המוגבל על ידי גרף הפונקציה,2(    

e ועל ידי הישרים x-על ידי ציר ה          1x 3
−=  

x-ו          a= נתון כי 3.5, הוא .e 1a 3
−> . 

2yהיעזר בנגזרת של           ln (3x 1)= + , 
 .aומצא את          

fג. לפונקציה  (x) בנקודה שבה בלבד  יש נקודת קיצון אחת
4
3e 1x 3
−=. 

fהפונקציה  xמצא עבור אילו ערכי      (x) שלילית 
fוגם פונקציית הנגזרת               '(x)  .שלילית  
 

 

 ב:, מועד 2014קיץ תשע"ד,  – 17 מבחן בגרות מספרתשובות ל

Aא.  .1 C
4
3x x= .ב   .C

C C

3 x 1.5
2x x

  .C(2.25;3).   ג. =

1א.  .2
4t = 7ג.       .     ב. − 3

8 2AE u h= −


/ 

 

 

 

0.2, −2 א. .3 0.6i− − ,0 ,0.2 0.6i−  .    ב. כן.+

 ג.    .  x) כל 1א. ( .4

        )2 ((0; 6)− ,( 3;0)−.     

)) 1ב. ( 1; 4 e)−   מינימום. −

    )2 (81;
e

− 
 
 

 . 

   )3( ∪ :x 1< ;∩ :x 1>. 

1א.   .5
3x > ) 1.   ב. (−

1
3e 1;03

 − 
 

)   .2 (
2e 1a 3
ג.    .=−

1 4
3 3e 1 e 1x3 3
− −< <. 

x

y

A

B C

D

x

y
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 18מבחן בגרות מספר 

 ג, מועד 2014, ד"עקיץ תש
 

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

 
 

 .1-3מהשאלות  שתייםענה על 
 

נתונה המשוואה   .1
22

2 2
yx 1

a a 16
+ =

−
 ,a 4-הוא פרמטר חיובי שונה מ. 

  
 משוואה מייצגת אליפסה.ה aא. מצא עבור אילו ערכים של 

 

אליפסה שמשוואתה       
22

2 2
yx 1

a a 16
+ =

−
 חותכת את הקרן השלילית  

 .Aבנקודה  y-של ציר ה
1F 2-הוא המוקד הימני של האליפסה, וF .הוא המוקד השמאלי 

 .26.566זווית של  x-יוצר עם הקרן החיובית של ציר ה 1AFהישר 
 ב. מצא את משוואת האליפסה.

 מצא את משוואת המקום הגאומטרי של נקודות הנמצאות במרחקים ג.
 .y-ומקביל לציר ה 2Fומן הישר שעובר דרך המוקד  1Fשווים מהמוקד     

    נמק.              
         
 

  ABCDבפירמידה משולשת   .2
 AF  הוא גובה הפירמידה לפאהBDC, 
 .ABDהוא גובה הפירמידה לפאה  CH-ו 
   Pנפגשים בנקודה  CH-ו AFהישרים  
 (ראה ציור). 
AP) הסבר מדוע 1א. (  BD 0⋅ =

 

. 
AC ) הוכח כי 2(      BD⊥

 

. 

AHב. הוכח כי   BD⊥
 

. 

BDג. סמן   u=


 ,BC v=


 ,BA w=


. 
ABהוכח כי אם      BC=,  אזCBD ABD= .       

A

B

C

DF

H
P
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zמספר המרוכב הנתון   .3 cos isin= α + α, 
r (rשהערך המוחלט שלו הוא  wונתון מספר מרוכב   0)>. 
 z ו-w .נמצאים ברביע הראשון 

wzמקיים  zהמספר   w=. 

 ,w, את הצמוד שלו wאת המספר  r-ו αא. הבע באמצעות  

1ואת ההפכי שלו      
w. 

 מעגל היחידה, והוסף לסרטוט דוגמה תב. סרטט במערכת צירים א 

1 ההפכי שלו שלו wשל מספר      
w  עבורr 1>. 

1שבה  naג. נתונה סדרה הנדסית  
1a w= ,2a z=. 

           .5aאת  r-ו αהבע באמצעות      
 
 

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

 

 .4-5מהשאלות  אחתענה על 
 

נתונה הפונקציה   .4
2x xf (x) 2x 1 e −= −  (ראה ציור). ⋅

  א. מצא את תחום ההגדרה של הפונקציה. 
 .הבתחום ההגדרה של xב. הוכח כי הפונקציה עולה לכל  
xג. העבירו ישר המשיק לגרף הפונקציה בנקודה שבה   1=. 
 הישר נפגש עם גרף הפונקציה בשתי נקודות בלבד.    
 ) מצא את משוואת המשיק.1(    
 ) העתק למחברתך את גרף הפונקציה,2(    
 המשיק. והוסף לגרף סרטוט של         
 ) השטח המוגבל על ידי גרף הפונקציה 3(    
 .x-מסתובב סביב ציר ה ועל ידי המשיק         
 מצא את נפח גוף הסיבוב שנוצר.         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

x

y
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 , II-ו Iבציור שלפניך מוצגים שני גרפים   .5

1.1של פונקציות  המוגדרות בתחום  x 3.1− ≤ ≤. 
fאחד הגרפים הוא של הפונקציה   (x)  
fוהאחר הוא של פונקציית הנגזרת   '(x). 
  II-ו Iא. קבע איזה מבין הגרפים  
fהוא של הפונקציה       (x).נמק .  
)ב. נתונה הפונקציה   )g(x) ln f (x)=. 

 .g(x)) מצא את תחום ההגדרה של הפונקציה 1(             
  g(x)אסימפטוטות של ה) מה הן 2(     

 ?x-לציר ההמאונכות                   
 ) מצא את השיעורים של נקודות הקיצון3(     
 (אם יש כאלה),  g(x)הפנימיות של           
 וקבע את סוגן.          
 .g(x)) מצא את תחומי העלייה והירידה של הפונקציה 4(     
yאם נתון כי הישר  ,g(x)) סרטט סקיצה של גרף הפונקציה 5(      1=  

fאת גרף הפונקציה  חותך                     (x)  .בשלוש נקודות   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1− 0 1 2 x

y

3

2

3
I

II
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 :, מועד ג2014קיץ תשע"ד,  – 18 מבחן בגרות מספרתשובות ל

aא.  .1 .  ב. <4
22 yx 120 4+ 2y.  ג. = 16x=.    

AP, לכן BDCמאונך למישור הפאה  AF) 1א. ( .2


 ,BDCמישור מאונך ל 

AP-ומכאן ש   


BD-מאונך ל 


      .BDCהנמצא במישור הפאה  

AP, כלומר 0-נקבל שמכפלתם הסקלרית שווה ל    BD 0⋅ =
 

.   

2w א. .3 r cisα= ,( )2w r cis α= − ,( )2
1 1cisw r

α=  ב.      .−

 

)ג.     )3
5

1
2a r cis 5= α.  

 

 

1א.  .4
2x ≥    . 

y) 1ג. (    2x 1= −.                                         )2 ( 

      )3 (1 1 0.094463 2 e
 π − = 
 

.  

 

 

 

 

fהוא של  IIא. גרף  .5 (x). 

1) 1ב. (     x 3< 1.1או    > x 1− ≤ < −.     )5( 

        )2 (x 3= ,x 1= ,x 1= −. 

        )3 ((2;ln   מקסימום. (2

1) עלייה:  4(         x 2< <  ; 

2 ירידה:              x 3< 1.1או   > x 1− < < −.         

      
  

  

w

1
w

x

y

x

y

x

y
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 19מבחן בגרות מספר 

 2015חורף תשע"ה, 
 

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

 

 .1-3מהשאלות  שתייםענה על 
 

2נתון מעגל שמשוואתו   .1 2x y 25+ =. 
 .B-ו A בנקודות x-המעגל חותך את ציר ה 
 MN הוא מיתר במעגל, המאונך לציר ה-x. 
 נפגשים NA-ו MBא. הישרים  
;P(xבנקודה       y)כמתואר  בציור , 
     )MN אינו מונח על ציר ה-y.( 
0) נסמן: 1(      0M(x ; y ). 
 ,MBאת משוואת הישר  0y-ו 0xהבע באמצעות           
 .NAואת משוואת הישר           
;P(x) הראה כי המקום הגאומטרי של הנקודות 2(      y)הנוצרות באופן , 
2שתואר, מקיים את המשוואה:            2y x 25= −. 
 
 , מצא את רדיוס המעגל החסוםy-ציר ה מונח על MNב. אם המיתר  
 .MBNAבמרובע      
 
          הפתרון של סעיף ב אינו תלוי בפתרון של סעיף א. הערה: 
 

        
)C(1,1,1) ,Bנתון משולש שקדקודיו הם:   .2 2, 5, 5)− − − ,A( 10,3,11)−. 

 .CDהוא  ABגובה המשולש לצלע  
 .Dא. מצא את השיעורים של הנקודה  
)Eב. נתונה הנקודה   1,5, 2)− −. 
 :CEמהי הזווית בין הישר      
 ?AB) לישר 1(     
 ?BC) לישר 2(     
 ?ABC) למישור 3(     
                 . נמק.ABCלבין המישור  EDג. חשב את הזווית בין הישר  

AB

N

M
P

x

y



 61 

|. פתור את המשוואה: א  .3 z | i 2z 3+ =. 
     z .הוא מספר מרוכב 
 הוא הפתרון של המשוואה שבסעיף א. 1zב. המספר המרוכב  
     1z שוקיים, החסום במעגל-הוא קדקוד הראש של משולש שווה  
 שמרכזו בראשית הצירים.      

    2z 3-וz  .הם שני הקדקודים האחרים של המשולש 
2zנתון:      1מקיים:  w. המספר המרוכב =1 2 3w z z z= ⋅ ⋅. 

  
4nw+ ...2חשב את הסכום      3 4w w w w+ + + +. 
             n .הוא מספר טבעי   

       
 

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

 

 .4-5מהשאלות  אחתענה על 
 

xנתונה הפונקציה   .4 m m xf (x) 2 2− −= +, 
g(x)המקיימת:  g(x)ונתונה הפונקציה   f '(x) f (x)= ⋅  
                 3

4g(2) ln 2= −  

 m .הוא פרמטר 
 .xעולה לכל  g(x)ידוע כי הפונקציה  
 ועל ידי הצירים g(x)מצא את השטח המוגבל על ידי הגרף של הפונקציה  
  (מצא ערך מספרי). 
 
 

)lnנתונה פונקציית הנגזרת:   .5 x) 2f '(x) x
− +=. 

fא. מצא את תחום ההגדרה של פונקציית הנגזרת   '(x). 
fנקודת הקיצון של פונקציית הנגזרת  ב. מצא את השיעורים של  '(x), 
 וקבע את סוגה.       
fשל נקודת הקיצון של הפונקציה  x-ג. מצא את שיעור ה  (x) , 

 וקבע את סוגה.             
fלפונקציות      (x) ו-f '(x) .יש אותו תחום הגדרה  

1g(x)מקיימת:  g(x)ד. הפונקציה   f '(x)= −. 

 היעזר בסעיפים הקודמים, ומצא:     
 .g(x)) את תחום ההגדרה של 1(     
    , וקבע את סוגה. g(x)) את השיעורים של נקודת הקיצון של 2(     
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 :2015חורף תשע"ה,  – 19 מבחן בגרות מספרתשובות ל
MB: 0)  1א. ( .1 0

0 0

y 5yy xx 5 x 5= +
+ +

   ,NA: 0 0

0 0

y 5yy x5 x 5 x= −
− −

  .  

2.5ב.      2 12.5= .  
)Dא.   .2 4.5; 2.5;0)−      .39.23.   ג. 2 (90)  .3 (90.  (90) 1.   ב. (−

1א.  .3
2

3z i2=   .    ב. הסכום הוא אפס.−

4.  1
163.      

xא.  .5 ).   ב.  >0 )1 ; ee− 2מינימום.   ג.   −
1x
e

=    , מינימום.−

x) 1ד. (     0< ,2
1x
e

≠ −)   .2 (( )1 1;e e−  .מינימום   
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 20מבחן בגרות מספר 

 , מועד א2015קיץ תשע"ה, 
 

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

 

 .1-3מהשאלות  שתייםענה על 
 

2yנתונה פרבולה המקיימת:   .1 2px= ,p 0>. 
 .x-מציר ה 8נמצאת על הפרבולה ברביע הראשון במרחק  Dנקודה  
 מן המדריך של הפרבולה. Dאת המרחק של הנקודה  pא. הבע באמצעות  
  
pורדיוסו  Dשמרכזו בנקודה מעבירים שני מעגלים: מעגל ראשון   4+, 
 של הפרבולה. Fמעגל שני שמרכזו במוקד                                        
 .y-המעגל השני משיק מבחוץ למעגל הראשון ומשיק גם לציר ה 
 ב. היעזר בסעיף א, ומצא את משוואת הפרבולה. 
 נמצאת על הפרבולה שאת משוואתה מצאת. Kג. נקודה  
 העבירו משיק לפרבולה ואנך למשיק. Kדרך הנקודה      
 בהתאמה. S-ו Tות בנקוד x-המשיק והאנך חותכים את ציר ה     
 .16הוא  Sלנקודה  Tהמרחק בין הנקודה      
 ).שרויות. (מצא את שתי האפKמצא את השיעורים של הנקודה      
 בתשובתך תוכל להשאיר שורש במידת הצורך.     
         

 
xשמשוואתו  נתון ישר   .2 (1,2, 4) t(1, 2,2)= − + −. 

 .Aבנקודה  x-, וחותך את ציר המאונך לישר  πמישור  
 מראשית 8במרחק  x-נמצאת על הקרן החיובית של ציר ה Aנקודה  
  πהן נקודות החיתוך של המישור  C-ו B. נקודות Oהצירים  

 בהתאמה. z-ועם ציר ה y-עם ציר ה
 ) מצא את האורך של כל אחד מששת המקצועות 1א. (

 .OABCשל הפירמידה           
  היא ישרה? נמק. OABCפירמידה ) האם ה2(     

 .AOCזווית -חוצה OD-כך ש ACנמצאת על הקטע  Dב. נקודה           
 ? נמק.BCלישר  ODמהו המצב ההדדי בין הישר               
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nzנתונה המשוואה   .3 8= ,z  ,הוא מספר מרוכב n 2>. 
 שוכלל.הפתרונות של המשוואה הם קדקודים של מצולע מ nא. הוכח כי  
 
  nהם ארבעה קדקודים עוקבים מבין  3z ,2z ,1z ,0zהמספרים  
 הקדקודים של המצולע שבסעיף א (לפי סדר המספרים הרשום). 
 0z  .הוא מספר ממשי וחיובי 

1z .נמצא במישור גאוס ברביע הראשון 
0נתון:   1 2 3z z z z 8 i⋅ ⋅ ⋅ = −. 

 .nב. מצא את הערך של  
      
 

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

 

 .4-5מהשאלות  אחתעל ענה 
 

נתונה הפונקציה   .4
2x

8f (x) a x e
−

= ⋅  .xהמוגדרת לכל  ⋅
 a 0-הוא פרמטר גדול מ. 
fא. הוכח כי הפונקציה   (x) זוגית.-היא פונקציה אי 
 (במידת הצורך) את השיעורים של נקודות a) הבע באמצעות 1(ב.  
fהקיצון של הפונקציה            (x).וקבע את סוגן , 
f) סרטט סקיצה של גרף הפונקציה 2(      (x). 
fג. מצא את השטח המוגבל על ידי גרף הפונקציה   (x), 
xועל ידי הישרים x-על ידי ציר ה      x-ו =1 1= a, אם נתון כי − 2=. 
]המקיימת:  g(x)ד. נתונה הפונקציה   ]2g(x) f (x)=. 
 ,g(x)של נקודות הקיצון של הפונקציה  x-מצא את שיעורי ה     
 וקבע את סוגן.      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 65 

2fנתונה הפונקציה   .5 (x) a x ln x x= ⋅ ⋅ −  ,a 0-הוא פרמטר גדול מ. 
fא. מצא את תחום ההגדרה של הפונקציה   (x). 
fב. הראה כי לפונקציה   (x)  ,יש נקודת פיתול אחת בלבד 
 .a שלה באמצעות x-והבע את שיעור ה     
 שלפניך מתאים לגרף פונקציית I ,II ,III ,IVג. איזה מבין הגרפים  
fהנגזרת השנייה       "(x).נמק ? 
 
 
 
 
 
 
 
fאם שיפוע המשיק בנקודת הפיתול של ) 1ד. (  (x) 0-שווה ל, 
 .aמצא את הערך של           
f) סרטט סקיצה של גרף פונקציית הנגזרת 2(      '(x) עבור הערך 
 שמצאת. aשל           
fשמצאת, יש לפונקציה  a) האם עבור הערך של 3(      (x) ?נקודות קיצון 
 נמק.          
fשיפוע המשיק בנקודת הפיתול של  aה. מצא עבור אילו ערכים של   (x)  
 .0-גדול מ     
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

x

y

x

y

x
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x
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 , מועד א:2015קיץ תשע"ה,  – 20 מבחן בגרות מספרתשובות ל
p32א.  .1

p 2y .   ב. +2 8x= .6).   ג; 48) ,(6; 48)−. 

OA) 1( א. .2 8= ,OB 4= ,OC 4= ,AC 80= ,AB 80= ,BC 32=. 
בפירמידה ישרה המקצועות הצדדיים  .) הפירמידה אינה ישרה2(

 שווים 
 קיים קדקוד ממנו יוצאים שלושה    זה לזה. במקרה שלפנינו לא      
 מקצועות שווים.      

 ב. מצטלבים.     
nב.  .3 8=. 

;2a2) 1ב. ( .4
e

 − − 
 

;2a2מינימום,  
e

 
 
 

 מקסימום.   

         )2 ( 

 

  

8ג.       
1616 1.88

e
− ≈. 

xד.        2= xמקסימום,  − xמינימום,  =0   מקסימום. =2

xא.  .5 ax.    ב. <0       .IV.     ג. גרף =2

a) 1ד. (     2=)  .2  ( 

 

 ) לא.3(       

aה.      2>.   

  

  

 

 

x

y

x

y
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 21מבחן בגרות מספר 

 , מועד ב2015, ה"עתש קיץ
 

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

 

 .1-3מהשאלות  שתייםענה על 
 

2yנתונה הפרבולה:   .1 4x=. 
 משיקים לפרבולה L-ו הישרים  
 בהתאמה. B-ו Aבנקודות  
 נמצאת ברביע הראשון Aהנקודה  
 נמצאת ברביע הרביעי, Bוהנקודה  
 כמתואר בציור. 
)המשיקים נפגשים בנקודה   2;1)−. 
 ,Aא. מצא את השיעורים של הנקודה  
 .Bואת השיעורים של הנקודה      
 למעגל Bב. הפרבולה משיקה בנקודה  
 (ראה ציור). y-נמצא על ציר ה Kשמרכזו     
 בראשית הצירים ומשיק מבחוץ y-משיק לציר ה Mמעגל שמרכזו      
 .y-נמצא משמאל לציר ה M. המרכז Kלמעגל שמרכזו      
 .K) מצא את השיעורים של המרכז 1(     
  .M) מצא את משוואת המעגל שמרכזו 2(     

 תוכל להשאיר שורש בתשובתך.                    
 
 

  'OO-ו OA ,OCהמקצועות   .2
OABCO'Aשל התיבה  'B'C'  

 מונחים על הצירים, כמתואר בציור. 
2xנתון כי המישור   y 2z 2m 0+ + − = 
 .'O-ו A ,Cעובר דרך הקדקודים  
 m 0-הוא פרמטר גדול מ. 
 מקביל למישור  'BCא. האם הישר  

 הנתון או חותך אותו? נמק.              
 

A

B
K

L



x

y

A B

A' B'

O'

x

y

z

C'

CO
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 נמצא במישור הנתון, O'Mב. הישר  
 .O'Aואינו מתלכד עם הישר      
 מקבילים? נמק. O'M-ו 'BC) האם הישרים 1(     
 .O'M-ו 'BCאת המרחק בין הישרים  m) הבע באמצעות 2(     
 .'ACOהעבירו אנכים למישור  B-ו 'Cג. דרך הקדקודים  
 .F-ו Eהאנכים חותכים את המישור בנקודות      
2הוא  EFאורך הקטע        .mת הערך של . מצא א2
 
 

2א. סרטט במערכת צירים את המקום הגאומטרי המקיים   .3 2| z 3i | | z i |− = −. 
     z .הוא מספר מרוכב 
 נמצאים על המקום הגאומטרי , 2z-ו 1zב. שני מספרים מרוכבים שונים,  
 שסרטטת.      

 מהראשית. 2zמראשית הצירים שווה למרחק של  1zהמרחק של              
1נתון:               1z 1 iy= + )1y  .(הוא מספר ממשי 

  .2zארגומנט של מצא את ה     
 
 

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

 

 .4-5מהשאלות  אחתענה על 
 

aנתונה הפונקציה   .4 xf (x) ln a x
+=
−

 .a 0-הוא פרמטר גדול מ. 

 במידת הצורך): aא. מצא (הבע באמצעות  
f) את תחום ההגדרה של הפונקציה 1(      (x). 
f) את שתי האסימפטוטות של הפונקציה 2(      (x) המאונכות לציר ה-x. 
fי העלייה והירידה של הפונקציה ) את תחומ3(      (x) .(אם יש כאלה) 
f) את השיעורים של נקודות הפיתול של הפונקציה 4(      (x)  

 (אם יש כאלה).                  
fב. סרטט סקיצה של גרף הפונקציה   (x). 
yג. הישר   x=  משיק לגרף הפונקציהf (x) .בנקודת הפיתול שלה 
fלפונקציה       (x)  ולפונקציית הנגזרתf '(x) .יש אותו תחום הגדרה 
fסרטט סקיצה של גרף פונקציית הנגזרת      '(x). 

 ציין בגרף את הערכים המספריים של האסימפטוטות ושל נקודות            
 החיתוך עם הצירים (אם יש כאלה).    
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נתונה הפונקציה   .5
x x

x
4ef (x) e 4

e 2
= − + +

−
 . 

f) מצא את תחום ההגדרה של הפונקציה 1א. (   (x). 
fפונקציה ) מצא את האסימפטוטות של ה2(       (x) .המאונכות לצירים 
f) מצא את תחומי העלייה והירידה של הפונקציה 3(      (x) .(אם יש כאלה) 
f) מצא את נקודות החיתוך של גרף הפונקציה 4(      (x) .עם הצירים 
fקציה ) סרטט סקיצה של גרף פונ5(      (x). 
fב. מצא את השטח המוגבל על ידי הגרף של הפונקציה   (x) , 

xעל ידי הישר               1=  .y-ועל ידי ציר ה x-, על ידי ציר ה−
F(x)נקציה המקיימת ג. נתונה פו  f (x) dx= xבתחום  ∫ ln 2>. 

  F(x)של נקודות הקיצון של הפונקציה  x-מצא את שיעורי ה    
 (אם יש כאלה). נמק.     
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 , מועד ב:2015קיץ תשע"ה,  – 21 מבחן בגרות מספרתשובות ל

;A(4;4) ,B(1א.  .1 ;K(0) 1.   ב. (−(2 3)−)  .2 (2 27 49x y 82 2
 

+ + = 
 

.     

 מקביל למישור הנתון.     'BCהישר  א. .2
2) 2מצטלבים.   ( O'M-ו 'BC) לא, הישרים 1ב. (    

3 m .ג  .m 2=. 
 .225ב.                                        א. .3
  
 
 
 
 
 
 

a) 1א. ( .4 x a− < <)  .2 (x a= ,x a= a) עלייה: 3.  (− x a− <     ;  ירידה:  אין. >
         )4 ((0;0).  

  ג.             ב.     
  
 
 
 
 
 
 

x) 1א. ( .5 ln 2≠) .2 (x ln 2= ,y 4=  . 
x) עלייה: 3(         ln xאו  <2 ln      ;  ירידה: אין. >2
        )4 ( (0;9) ,(ln 4;0) )   .5 ( 

 
 
 
 
 
 
 

)ב.      )1 14ln 2 5 6.592e e− + − x.    ג. = ln      (מינימום).    =4

 

 
 
 

x

y

x

y

x

y

x

y

(0;1)

x 2=x 2= −
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 22מבחן בגרות מספר 

   
 2016, ו"עתש חורף

 

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

 

 .3-1מהשאלות שתיים ענה על 
 

 עובר x-מעגל שמרכזו על ציר ה  .1
)-ו (4;1)דרך הנקודות   6;3)− 
 (שאינן קדקודי המלבן שבציור). 
 מונחת ABCDשל המלבן  ABהצלע  
 על ישר העובר דרך הנקודות האלה. 
 נמצאים ברביע  ABCDקדקודי המלבן  

 הראשון וברביע השני, כמתואר בציור.
 .x-נקודות החיתוך של המעגל עם ציר ה א. מצא את

 עוברים דרך נקודות החיתוך של המעגל AD-ו BCב. המשכי הצלעות 
 .2מראשית הצירים הוא  DC. נתון כי המרחק של הצלע x-עם ציר ה    
 .ABCDמצא את שטח המלבן     

 
      

 .AOBCנתונה פירמידה   .2
 ,x-מונח על החלק החיובי של ציר ה AOהמקצוע  
 ,z-מונח על החלק החיובי של ציר ה COהמקצוע  
  x-, כך ששיעור ה[xy]נמצא במישור  ABוהמקצוע  
 חיוביים (ראה ציור). Bשל הקדקוד  y-ושיעור ה 
AOנתון:   3= ,CO 12= ,BO 5= ,AC AB 0⋅ =

 

. 
  ABא. מהו המצב ההדדי בין הישר  

 ? נמק.y-ובין ציר ה              
  CABב. מצא את הזווית בין המישור  

 .[zy]ובין המישור              
  [xy]ובמישור  CABנמצאת במישור  Dג. נקודה  
CB-כך ש       CD=   . 

 .[zy]למישור  CDמצא את הזווית בין הישר              

x

y

z

A
B

C

O

A
B

C
D

x

y
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 מעגל עלנמצא במישור גאוס ברביע הראשון  1zהמספר המרוכב   .3
 .Oים ומרכזו ראשית הציר 2שרדיוסו  
 נמצא במישור גאוס ברביע השני על מעגל 2zהמספר המרוכב  
 .Oומרכזו ראשית הצירים  4שרדיוסו  
 .60היא  1Ozובין הקטע  2Ozנתון כי הזווית בין הקטע  
 הנדסית  הם האיבר הראשון והאיבר השני בסדרה 2z-ו 1zהמספרים  

 הוא האיבר הרביעי בסדרה זו. 4zבהתאמה.      
 נמצאים על קו ישר אחד העובר דרך ראשית הצירים. 4z-ו 1zא. הראה כי  
1ב. נתון גם:   4z z 32i⋅ = − . 

 .4zמצא את הארגומנט (הזווית) של              
1ג. מצא את שטח המשולש   2 4z z z. 
       
 

 גדילה ודעיכה, פונקציות מעריכיות ולוגריתמיות, –פרק שני 
 פונקציות חזקה עם מעריך רציונלי, פונקציות עם שורשים

 

 .5-4מהשאלות  אחתענה על 
 

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

, a 0-הוא פרמטר שונה מ. 

aב עבור -נה על הסעיפים א וע  0>. 
 במידת הצורך): aא. מצא (הבע באמצעות  
 ) את תחום ההגדרה של הפונקציה.1(     

 .x-) את האסימפטוטה של הפונקציה המאונכת לציר ה2(             
 ) את נקודות החיתוך של גרף הפונקציה עם הצירים (אם יש כאלה).3(     
 ) את השיעורים של נקודות הקיצון של הפונקציה (אם יש כאלה),4(     
 וקבע את סוגן.          
 ב. סרטט סקיצה של גרף הפונקציה. 
 
aד עבור -ענה על הסעיפים ג ו  0<. 
 של גרף הפונקציה. ג. סרטט סקיצה 
 ד. נתון כי האסימפטוטות של הפונקציה המאונכות לצירים נפגשות 
)בנקודה       2;0)− . 

  x-על ידי ציר ה מצא את השטח המוגבל על ידי גרף הפונקציה,             

eועל ידי הישר               2x a
 (ערך מספרי). =+
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הפונקציה נתונה   .5
2

x
x 2x af (x)

e
+ += , 

 a 4-הוא פרמטר גדול מ. 
  בציור שלפניך נתון הגרף של פונקציית  

fהנגזרת השנייה  "(x).  
fהגרף של  "(x) אינו חותך את ציר ה-x. 

fהפונקציה  "(x)  מוגדרת לכלx, 
 ויורדת בכל תחום הגדרתה.

 ) מצא את נקודות החיתוך של גרף1א. (
fהפונקציה            (x) כאלה).(אם יש  עם הצירים 
 במידת הצורך. aהבע באמצעות           

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

f) האם לפונקציה 3(     (x) .יש נקודות פיתול? נמק 
fה של גרף הפונקציה ) סרטט סקיצ4(     (x). 

fב. האם לפונקציית הנגזרת הראשונה  '(x) .יש נקודות פיתול? נמק 
fג. השטח, המוגבל על ידי הגרף של פונקציית הנגזרת הראשונה  '(x), 

xעל ידי הצירים ועל ידי הישר      85 -, שווה ל=1 e− . 

  .aמצא את הערך של     
    

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

y

f "(x)
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 :2016, וחורף תשע" – 22מספר  תשובות למבחן בגרות
), (0;3)א.  .1  . 23.8.  ב. −(0;7
   .13.342.   ג. 14.036.  ב. y-מקביל לציר ה ABהישר  א. .2
18.  ג. 225ב.  .3 3.  

2x) 1א. ( .4 a>)   .2 (2x a=)   .3 (( )3 ;0a.     )4 (( )e 2 1;a e
 מקסימום.  +

  ג.             ב.    
  

 
 
 
 

1ד.     
2.  

 

  .xירידה: כל  ) עלייה: אין; 2. ((a;0)) 1א. ( .5
  )4(    לא.  ) 3(         

 ב. לא.    
aג.      5=.          

 
 

  

x

y

x

y

x

y
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 23מבחן בגרות מספר 

 2016, ו"עתש קיץ
 

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

 

 .3-1מהשאלות שתיים ענה על 
 

ABCD (ABנתון טרפז   .1 DC). 
 נפגשים בראשית הצירים. AD-ו BCהמשכי השוקיים  
 .x-מונחת על החלק החיובי של ציר ה BCהשוק  
 נמצאים ברביע השלישי. D-ו Aהקדקודים  
3xמונח על הישר  ABהבסיס   4y 15 0− −  .6גובה הטרפז הוא  .=
 
 היעזר בסרטוט סקיצה של הטרפז במערכת צירים,  

 ב'.-וענה על סעיפים א ו         
 .DCא. מצא את משוואת הבסיס  
 
 .Bנמצאים על מעגל שמרכזו בקדקוד  C-ו Aנתון כי הקדקודים  
 ) מצא את רדיוס המעגל.1ב. ( 
 .D) מצא את השיעורים של הקדקוד 2(     

   
 שבסיסה ריבוע ABCDEבפירמידה   .2

ADנתון:   DE⊥
 

AE, הווקטור 


 יוצר 
ADזוויות שוות עם הווקטורים  



AB-ו 


, 
 .5אורך צלע הבסיס הוא  
ADנסמן:   v=



 ,AB u=


 ,AE w=


 
 (ראה ציור). 
wא. מצא את הערך של המכפלה הסקלרית   v⋅  
wושל המכפלה הסקלרית        u⋅. 
 
2-כך ש ECנמצאת על המקצוע  Hהנקודה  

5EH EC=
 

AHנתון:  . 2 17=


. 
 .AEב. מצא את אורך המקצוע  
 זווית, ומצא את שטחו.-הוא ישר EDC) הראה כי המשולש 1ג. ( 

  .AEDC) מצא את נפח הפירמידה המשולשת 2(    

A

C

D

E

B

v

u

w
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2נתון:   .3 2z 2R cis z 3R cis(2 ) 0− θ⋅ − θ =, 
 z 0 ,הוא מספר מרוכב 90< θ <  ,R .הוא מספר ממשי חיובי 
 .2z-ו 1zפתרונות המשוואה הנתונה הם  
 1z .נמצא ברביע הראשון 
 .2zואת  1zאת  R-ו θא. הבע באמצעות  
 
3yהיא  2z-ו 1zנתון כי משוואת הישר העובר דרך   x3=. 
 .θב. מצא את  
 
3מקיים:  3zהמספר המרוכב   1z z=. 
 .1z ,2z ,3z) סרטט במישור גאוס את המספרים 1ג. ( 
 

1) נתון כי שטח המשולש 2(     3z Oz  225הוא 3 )O – (ראשית הצירים.  
 .2zמצא את הערך המוחלט של  

                
 

 גדילה ודעיכה, פונקציות מעריכיות ולוגריתמיות, –פרק שני 
 פונקציות חזקה עם מעריך רציונלי, פונקציות עם שורשים

 

 .5-4מהשאלות  אחתענה על 
 

נתונה הפונקציה   .4
32 xf (x) 3x e= − ⋅. 

f) מצא את השיעורים של נקודות הקיצון של הפונקציה 1א. (  (x), 
 וקבע את סוגן.            

 ובתך דייק עד שתי ספרות אחרי הנקודה העשרונית.בתש                   
f) מצא את נקודות החיתוך של הפונקציה 2(       (x) עם הצירים 
 .(אם יש כאלה)           
f) סרטט סקיצה של גרף הפונקציה 3(       (x). 
g(x)מקיימת  g(x)) נתון כי הפונקציה 4(       | f (x) |=. 
 לסקיצה של גרף  g(x)הוסף סקיצה של גרף הפונקציה            

fהפונקציה                     (x).  
fב. חשב את השטח הסגור בין הגרפים של שתי הפונקציות   (x) ו-g(x)  
xובין הישר       1= −. 
 מקיימות: t(a)-ו h(a)ג. הפונקציות  
  

     
a

1

t(a) g(x)dx
−

= ∫   ,
a

1

h(a) f (x)dx
−

= ∫   ,a 1≥ −  

 א את השיעורים של נקודת הפגישה בין הגרפים מצ 
 .t(a)-ו h(a)של הפונקציות 
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)  הפונקציהנתונה   .5 )
2 1

2
xf (x) ln x2= −. 

f) מצא את תחום ההגדרה של 1א. (  (x). 
fנקציה ) מצא את נקודות החיתוך של הפו2(      (x) עם הצירים 
 (אם יש כאלה).           
f) מצא את השיעורים של נקודות הקיצון של הפונקציה 3(      (x)  

 (אם יש כאלה), וקבע את סוגן.                  
f הקיצון של פונקציית הנגזרת ) מצא את השיעורים של נקודות1ב. (  '(x)  

 (אם יש כאלה), וקבע את סוגן.                  
f) מצא את השיעורים של נקודת הפיתול של הפונקציה 2(      (x). 
f) סרטט באותה מערכת צירים סקיצה של הפונקציה 1ג. (  (x), 
fיית הנגזרת וסקיצה של פונקצ          '(x). 
f) ברביע הראשון הגרפים של הפונקציות 2(      (x) ו-f '(x) נפגשים 
  של נקודה זו? x-בנקודה אחת. באיזה תחום ערכים נמצא שיעור ה          
gמקיימת:  g(x)ד. הפונקציה   '(x) f (x)=. 
g(1)נתון:       a= ,g( e) b= ,g(e) c=. 
fשטח המוגבל על ידי גרף הפונקציה האת  c-ו a ,bהבע באמצעות       (x), 
xועל ידי הישרים  x-על ידי ציר ה      x-ו =1 e=. 
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 :2016, ותשע" קיץ – 23מספר  תשובות למבחן בגרות
 

3xא.   .1 4y 45 0− + + R) 1.  ב. (= 10=)   .2 (D( 9; 18)− − . 

w א. .2 v w u 25⋅ = ⋅ AE.   ב. = 10=. 

EDC) 1ג. (    
5 50S 17.682
⋅= = )   .2 (AEDC

25 50V 29.466= =. 

1z  א. .3 3R cis= θ  ,2z R cis (180 ) R cis= + θ = − θ. 

30θב.      = .2) 2(         )1(  .   ג| z | R 10= =. 

 

 

        

)מקסימום,  (0;0)) 1( א.   .4 0.873; 1.175)−  .(0;0) )2מינימום.  ( −

            )3 (        )4(  

 

 

 

2eב.       2S 1.264e
−= ).   ג. = 1;0)−. 

x) 1א. ( .5 0>)  .2 (( e;0))   .3 (1
4(1;  מקסימום. (

)) 1ב. ( )1 1;e e )  .2) 2מקסימום
1 3;e 4e

 
 
 

  )1ג. (   פיתול. 

    )2 (1 x 1e < <. 

Sד.  2b a c= − −. 

2z

1z

x

y

3z

x

y

x

y

x

y
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 24מבחן בגרות מספר 

 , מועד ב2016, ו"עתש קיץ
 

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

 

 .3-1מהשאלות שתיים ענה על 
 

2yנתונה פרבולה שמשוואתה   .1 2px=. 
 ,Aנפגשים בנקודה  L-ו Kשני ישרים המשיקים לפרבולה בנקודות  
 .x-שהיא נקודת החיתוך של מדריך הפרבולה עם ציר ה 
 .Lשל  x-שווה לשיעור ה K של x-) הראה כי שיעור ה1א. ( 
 ) הראה כי המשיקים מאונכים זה לזה.2(     
 
 .x-נמצא על ציר ה Mנתון מעגל, שמרכזו  
 משיקים גם למעגל זה L-ו Kהמשיקים לפרבולה הנתונה בנקודות  
 בנקודות אלה.  
pהצב    , וענה על הסעיפים ב, ג.=2
 .Mב. מצא את משוואת המעגל שמרכזו  
 .AKMLג. מצא את משוואת המעגל החסום במרובע  
 
        

 
 .O(0;0;0), ומרכזו בראשית הצירים πנמצא במישור נתון מעגל ה  .2

1הישר   : x (2;2;0) t(1;2;1)= +  נמצא במישורπ , 
 .Bומשיק למעגל זה בנקודה 

 .Bא. מצא את השיעורים של הנקודה 
2ב. הישר  : x (0;1;1) s(2; 1;1)= + −  חותך את המישורπ  בנקודהA. 

 נמצאת על המעגל הנתון. A) הראה כי הנקודה 1(             
 .AOB) מצא את שטח המשולש 2(     
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נתון המספר המרוכב  א.  .3
( )
( )

3

2

cos isin9 9z
cos isin12 12

π π+
=

π π−
 . 

|) מצא את 1(     z  .z, ואת הארגומנט (הזווית) של |
  nzשעבורם מספר טבעי)  n( n)  מצא את הערכים של 2(    

 הוא מספר מדומה טהור.          
 

 : אין קשר בין סעיף א לסעיף ב.הערה
 

z)הגאומטרי  נתון המקום ב. z) m(z z) 40+ − − = , 
   m 1-גדול מ הוא מספר ממשי. 

 את המקום הגאומטרי. נמק.) זהה 1(             
12) הנקודה שמיוצגת על ידי המספר 2(      8i+ נמצאת על המקום 
 הגאומטרי.          
 מצא את השיעורים של נקודות החיתוך של המקום הגאומטרי          
 עם הצירים.           
 
 

 תמיות,גדילה ודעיכה, פונקציות מעריכיות ולוגרי –פרק שני 
 פונקציות חזקה עם מעריך רציונלי, פונקציות עם שורשים

 

 .5-4מהשאלות  אחתענה על 
 

xנתונה הפונקציה   .4 xf (x) 9 2 3 3= − ⋅  .xהמוגדרת לכל  −
 של נקודות החיתוך של גרף הפונקציה) מצא את השיעורים 1א. ( 
 עם הצירים.          
 ) מצא את האסימפטוטה האופקית לגרף הפונקציה.2(     
 ) מצא את השיעורים של נקודות הקיצון של הפונקציה 3(     

 (אם יש כאלה), וקבע את סוגן.                  
 ) סרטט סקיצה של גרף הפונקציה.4(     
 הפונקציה, , המוגבל על ידי גרףy-ב. מצא את השטח מימין לציר ה 
 ועל ידי האסימפטוטה האופקית.  y-על ידי ציר ה     

 בתשובתך. lnתוכל להשאיר              
g(x)ג. נתונה הפונקציה   f (x) 4= +. 
 המוגבל  ,y-השטח שמצאת בסעיף ב שווה לשטח מימין לציר ה     

y ועל ידי הישר y-, על ידי ציר הg(x)על ידי גרף הפונקציה               k= . 
 ? נמק. kמהו הערך של              
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fבציור שלפניך מתואר גרף הפונקציה   .5 (x). 
f יותנתון כי הפונקצ  (x) ,f '(x) ,f "(x)  
 .xמוגדרות לכל  
fלגרף הפונקציה   (x) וטהיש אסימפט 
yאופקית אחת שמשוואתה   1.5e=  
 כמתואר בציור. 
fנקודות הקיצון של הפונקציה   (x)  

;A(4;3e) ,B(1 הן: 1.5e)−. 
)Cהנקודות   2;0)− ,D(2;0) ,E(5;2e), 
fנמצאות על גרף הפונקציה   (x). 
fהפונקציה   (x)  בתחום   ∩קעורה כלפי מטהx 2< 2ובתחום  − x 5< <, 
xבתחום  ∪וקעורה כלפי מעלה   2ובתחום  <5 x 2− < <. 
fשל נקודות הקיצון של פונקציית הנגזרת  x-א. מצא את שיעורי ה  '(x), 
 וקבע את סוגן. נמק.     
g(x)מת מקיי g(x)ב. הפונקציה   ln f(x)[ ]=. 
 .g(x)) מצא את תחום ההגדרה של הפונקציה 1(     
 .x-המאונכות לציר ה g(x)) מצא את האסימפטוטות של 2(     
  g(x)) מצא את השיעורים של נקודות הקיצון של הפונקציה 3(     
 (אם יש כאלה), וקבע את סוגן.         
 יש אסימפטוטה אופקית אחת  g(x) ) לפונקציה4(     

y שמשוואתה                   ln(1.5e)= . 
 .g(x)סרטט סקיצה של גרף הפונקציה                   

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x
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 :, מועד ב2016, ותשע" קיץ –  24מספר  תשובות למבחן בגרות
2ב.   .1 2(x 3) y 8− + 2.  ג. = 2(x 1) y 2− + =.   

;B(1;0 א. .2 ABO) 2(   .   ב. −(1
3S 2∆ =. 

|)  1( א. .3 z | 1= ,arg z 2
π= (arg z 90 )=  . 

        )2 (n  אי זוגימספר טבעי :n 1, 3, 5, ...= .   

) 1ב. (    
2 22 m yx 1400 400+ ), (0;20)) 2אליפסה קנונית.  ( ,= 20;0)− ,(0;10) ,(0; 10)−. 

 
;0)) 1א. ( .4 4)− ,(1;0)   .        )4( 

        )2 (y 3= −  . 
        )3 ((0;  מינימום. −(4

 

1Sב.       0.4552ln3= =. 

kג.       1=.   
 

xא.  .5 2= xמינימום,  − xמקסימום,  =2  מינימום. =5
x) 1ב. (     x או <2 2< −   .      )4(  

        )2 (x 2= − ,x 2=  . 
        )3 (4; ln(3e)(  מקסימום. (
        )4(     

  
 
  

x

y

x

y
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 25מבחן בגרות מספר 

 2017, ז"עתש חורף
 

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

 

 .3-1מהשאלות שתיים ענה על 
 

  נתונות שתי פרבולות:  .1
 I     .2y 4x=  
 II  .2y 4x= −  
 
 A  היא נקודה על פרבולהI. 
 B  היא נקודה על פרבולהII. 
 .x-על ציר הממצאות נ B-ו Aהנקודות  
 משיקים II-ו Iהעבירו לפרבולות  
 , בהתאמה,B-ו Aדרך הנקודות  
 כמתואר בציור. 
 נתון ששני המשיקים מאונכים זה לזה  
 .y-,הנמצאות על ציר הCתכים בנקודה ונח 
 .B-ו Aא. מצא את שיעורי הנקודות  
 .ACBMהם שלושה מקדקודיו של ריבוע  C ,B ,Aב. נתון:  
 .M) מצא את שיעורי הקדקוד 1(     
 . M) נתון מעגל שמרכזו 2(     

 .BC-ו ACהמעגל משיק לישרים                   
 הן נקודות ההשקה. B-ו Aמצא את משוואת המעגל, והסבר מדוע           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        

AB
C

I

x

y

II
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 ,OBCD משולשת נתונה פירמידה  .2
OBשבה   OD⊥ ,OC OB⊥ ,OD OC⊥, 
 כמתואר בציור. 
OBנתון:   3= ,OC 4= ,OD 6=. 
 נמצאות על  P-ו Kהנקודות  
 בהתאמה, OD-ו OBהמקצועות  
OKכך שמתקיים:   : KB 2 :1= ,OP : PD 1:1=. 
 עובר מישור המקביל  P-ו Kדרך הנקודות  
 .Qבנקודה  OCוחותך את  CDלמקצוע  
 . QC-ל OQא. מצא את היחס בין  

 נמק את תשובתך.               
 .OBCDלנפח הפירמידה  OKPQב. מצא את היחס בין נפח הפירמידה  
 .KPQלמישור  CBאת הזווית בין הישר ג. מצא  
 
 
 

3.  z   מרוכב. נתונים שני מקומות גאומטריים:מספר הוא 
 I  .zz i(z z) z z 0+ − + + =  
 II .2| z | i(z z) 0+ − =  
 גאומטריים.המקומות הא. סרטט באותה מערכת צירים סקיצה של שני  
 
1המקומות הגאומטריים הנתונים נחתכים בשתי נקודות   1A(x ; y )  
2-ו  2B(x ; y )  1 2(x x )<. 
 .B-ו Aב. מצא את השיעורים של הנקודות  
0ג. נתונה הנקודה   0P(x ; y ) . 

 הנקודות שעל המקום  נמצאת במרחק שווה מכל Pהנקודה              
0. נתון: Iהגאומטרי               0 0z x y i= + ⋅. 

 .IIהגאומטרי  נמצא על המקום 0z-הוכח שהמספר הצמוד ל     
1ד. נתון:   1 1z x y i= + ⋅ )1y ,1x  הם שיעורי הנקודהA  בסעיף ב).שמצאת 
 .0zוההפרש הוא  15zנתונה סדרה חשבונית שבה האיבר הראשון הוא      
 ה)האיברים הראשונים בסדר n(סכום  nSשעבורם  nמצא את כל ערכי      
            הוא מספר ממשי (אם יש כאלה).      

 
 
 
 
 
 

z

B

C

D

O

x

y
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 גדילה ודעיכה, פונקציות מעריכיות ולוגריתמיות, –פרק שני 
 פונקציות חזקה עם מעריך רציונלי, פונקציות עם שורשים

 

 .5-4מהשאלות  אחתענה על 
 

נתונה הפונקציה   .4
2ax bx 2f (x) e + +=. a ו-b .הם פרמטרים 

 נתון כי הפונקציה זוגית. 
 .bא. מצא את  
  
 לפונקציה יש בדיוק שתי נקודות פיתול. 
aב. הוכח:   0<. 
 
1בתחום  ∩הפונקציה הנתונה קעורה כלפי מטה   1

2 2x− < <  
1בתחומים  ∪וקעורה כלפי מעלה  

2x 1-ו <
2x < −. 

 .aג. מצא את  
 ) מצא את האסימפטוטות של הפונקציה המאונכות לצירים1ד. ( 
 (אם יש כאלה).          
f) סרטט סקיצה של גרף הפונקציה 2(      (x). 
fה. סרטט סקיצה של גרף הנגזרת   '(x). 
h(x)ו. נתונה הפונקציה   f '(x) f "(x)= ⋅.    

 חיובית? h(x)מהו התחום שבו הפונקציה              
          

 
 

xg(x) נתונות שתי פונקציות:  .5 ln(2 e )= − ,x 2xf (x) ln(ae be )= − . 
 a ו-b  :הפרמטרים. נתוןa 0> ,b 0>. 
 א. ידוע שלשתי הפונקציות יש אותו תחום הגדרה.  

aהוכח:                2b=. 
 ב. ידוע שלשתי הפונקציות יש נקודה משותפת אחת בלבד. 
fנקודה זו היא נקודת הקיצון היחידה של הפונקציה       (x). 
fרי נקודת הקיצון של ואת שיעו b, את aחשב את       (x): 
 בכל תחום הגדרתה. ∩יורדת וקעורה כלפי מטה  g(x)ג. הוכח כי  
fד. הוכח שההפרש בין הפונקציות   (x) ו-g(x) .הוא פונקציה קווית 
f) מצא את האסימפטוטות המאונכות לצירים של הפונקציות 1ה. (  (x)  
 .)אם יש כאלה( g(x)-ו           

  ) סרטט על מערכת צירים אחת סקיצה של הגרפים של שתי2(
fהפונקציות. בסרטוט הדגש את גרף הפונקציה                     (x). 
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 :2017, זחורף תשע" – 25מספר תשובות למבחן בגרות 

)A(1;2) ,Bא.  .1 2 (2.   (M(0;3)) 1.  ב.  (−(2;1 2x (y 3) 2+ − =. 

OQא.  .2 : QC 1.  ב. =1:1
 .7.35.  ג. 6

2                          א. .3 2I (x 1) (y 1) 2+ + − = 

                              2 2II x (y 1) 1+ + =  

  

 

 

      

)Aב.      0.8; 0.4)− − ,B(0;0) .ד   .n 5=. 

bא.  .4 aג.    .=0 2= −. 

y) 1ד. (     0=)     .2( 

   

 

 

 ה.    

 

 

 

10ו.      x 2< 1xאו  > 2< −. 

aב.  .5 2= ,b  מקסימום. (0;0), =1

f]ד. הוכחה:   (x) g(x) x]− =. 

f) 1ה. (  (x)  :x ln 2=.      )2( 

          g(x) :x ln 2= ,y ln 2=   .  x

y

y ln 2=

x ln 2=

f (x)

g(x)

x

y

x

y

f (x)

x

y

f '(x)

http://my.geva.co.il/�
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 26מבחן בגרות מספר 

 , מועד א2017, ז"עתש קיץ
 

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

 
 

 .3-1מהשאלות שתיים ענה על 
 

 .BCDEמעוין נתון   .1
 ,y-נמצאים על ציר ה B-ו Dהקדקודים  
 .x-נמצאים על ציר ה E-ו Cוהקדקודים  
 ,5נתון: אורך צלע המעוין הוא  
 , 4.8אורך גובהו הוא  
  BDואורך האלכסון  
 .CEגדול מאורך האלכסון  
 עוברת אליפסה  D-ו Bדרך הקדקודים  
 .E-ו Cשמוקדיה הם הנקודות  קנונית (ראה ציור), 
 ) מצא את השיעורים של קדקודי המעוין.1א. ( 
 ) מצא את משוואת האליפסה.2(     
 

2yפרבולה שמשוואתה   2px= חותכת את האליפסה ברביע הראשון 
 .15הוא  Mשל  y-. נתון: שיעור הMבנקודה  
 .Cב. הוכח שמוקד הפרבולה נמצא בנקודה  
 .y-מעבירים ישר המקביל לציר ה Eג. דרך הנקודה  
     P  על הפרבולה שמרחקה מהישר הזה הוא היא נקודהk. 

PCמצא את היחס     
k.הסבר . 

 
 
 
 
 
 

B

C

D

E
x

y
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 , הוא ריבוע.ABCD, שבסיסה, SABCDישרה נתונה פירמידה  .2

 M 1 -ך שהיא נקודה כ 1
2 2SM SA SC= +

  

. 

1) הוכח: 1א. ( 
2AM AC=

 

. 

SM-) הוכח: ש2(     


AC-מאונך ל 


. 
  SM) נמק מדוע 3(     

 הוא גובה הפירמידה.                  
 
)Aנתון:   3;1;0) ,C( 3; 1;0)− − , 

zנמצאות במישור  D-ו Bהנקודות   0=  
 .16הוא  SABCDונפח הפירמידה  
 .Mה ) מצא את שיעורי הנקוד1ב. ( 
 (מצא את שתי האפשרויות). S) מצא את שיעורי הקדקוד 2(     
 
 .2S-ו 1S-) ב2סעיף ב(-נסמן את הנקודות שמצאת בתת 
1) מצא את משוואת המישור 1ג.(  2AS S. 
1נמצאת על המישור  C) האם נקודה 2(     2AS S.נמק ? 
   
 
 

3zהמקיימים  zא. מצא את המספרים המרוכבים   .3 1= −. 
  
 .3z-ו 1z ,2z-מסעיף א ב נסמן את פתרונות המשוואה 
 הוא ממשי. 2zנתון כי  
 עוקבים בסדרה הם שלושה איברים 3z-ו 1z ,2z-) הראה ש1ב. ( 
 הנדסית.          
     )2 (1z ,2z 3-וz  הם שלושת האיברים הראשונים בסדרה 

 ישי בסדרה., האיבר החמ5z. מצא את nzההנדסית                   
  nzבסדרה  15-וה 14-, ה13-(האיברים ה 15z-ו 13z ,14z) 1ג. ( 
  C-ו A ,Bב) מיוצגים על ידי הנקודות  שמצאת בסעיף          
 .ABCבמישור גאוס, בהתאמה. חשב את שטח המשולש           
    )2 (K ,L ו-M הן שלוש נקודות במישור גאוס המייצגות שלושה 
 .nzאיברים עוקבים בסדרה           
 חופף למשולש שאת שטחו מצאת KLMהסבר מדוע המשולש           
 ). 1בתת סעיף ג(          
           
  

A

B

C

D

S

M
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 ילה ודעיכה, פונקציות מעריכיות ולוגריתמיות,גד –פרק שני 
 פונקציות חזקה עם מעריך רציונלי, פונקציות עם שורשים

 

 .5-4מהשאלות  אחתענה על 
 

נתונה הפונקציה   .4
2

2

x

x
e 2xf (x)

e
−=. 

 
f) מצא את תחום ההגדרה של הפונקציה 1(  א.  (x). 
fודות הקיצון של הפונקציה ) מצא את נק2(      (x) .וקבע את סוגן 
f) מצא את תחומי העלייה והירידה של הפונקציה 3(      (x). 
f) מצא את האסימפטוטות של הפונקציה 4(      (x) המאונכות לצירים 
 (אם יש כאלה).          
f) סרטט סקיצה של גרף הפונקציה 5(      (x). 
 
 

1g(x)נתונה הפונקציה   f (x)=. 

 היעזר בתשובותיך על סעיף א וענה על סעיף ב. 
 .xמוגדרת לכל  g(x)) הסבר מדוע הפונקציה 1ב. ( 
 , ומה סוגן?g(x)הם שיעורי נקודות הקיצון של הפונקציה  ) מה2(     
 נמק את תשובתך.         
 .g(x)) מצא את תחומי העלייה והירידה של הפונקציה 3(     
 יםהמאונכות לציר g(x)) מצא את האסימפטוטות של הפונקציה 4(     
 (אם יש כאלה). נמק את תשובתך.          
f) הוסף לסרטוט של גרף הפונקציה 5(      (x)  

 .g(x)סקיצה של גרף הפונקציה                    
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xנתונה הפונקציה   .5 3h(x) x
+=. 

 .h(x)חום ההגדרה של א. מצא את ת 
h(x)ב. מצא את תחום שבו   0>. 
  

h(x)בתחום שבו   fנתונה הפונקציה  <0 (x)  :המקיימתh '(x)f '(x) h(x)=. 

fנתון שגרף הפונקציה   (x)  3)עובר דרך הנקודה;ln 2), 
fוידוע שלפונקציה   (x) .יש אסימפטוטה אופקית אחת 
f. מצא את הפונקציה ג  (x). 
fשל הפונקציה  ות. מצא את האסימפטוטד  (x) .המאונכות לצירים 
fהעלייה והירידה של הפונקציה  ה. מצא את תחומי  (x) .(אם יש כאלה) 
fו. סרטט סקיצה של גרף הפונקציה   (x) . 
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)B(0;4) ,D(0;4) ,C(3;0) ,E) 1א. ( .1 3;0)−)   .2 (
22 yx 125 16+ =.      

PC.  ג. C(3;0)ב.  מוקד הפרבולה      1k =.   

 
 ישרה עם מרכז המעגל ) כשמחברים את הקדקוד הפירמידה ה3א. ( .2

 החוסם את הבסיס מקבלים גובה הפירמידה.               

;S(0;0או  2 (S(0;0;6)( .M(0,0,0)) 1ב. (     6)−. 

x) 1ג. (     3y 0− =)  .2 (C ל המישור.נמצאת ע  
 

1א.  .3
31z cis60 i2 2= = +, 2z cis180 1= = − ,3

31z cis300 i2 2= = −         .     

5z) 2ב. (     cis180 1= = −) .1.  ג (ABC
3 3S 4=   . 
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 .x) לכל 1א. ( .4

         )2 (2 ;0.1422
 
 
 

2מינימום,   ;1.8582
 
− 
 

 מקסימום. 

2x) עלייה: 3(          2< − ,2x 2ירידה:  ;<2 2x2 2< < . 

         )4 (y 1=. 

         )5(   

 

 

 

f) 1(ב.       (x)  שונה לכלx ,1
f (x)  שונה לכלx. 

         )2 (2 ;7.0312
 
 
 

2מקסימום,   ;0.5382
 
− 
 

 מינימום. 

2) עלייה: 3(  2x2 2− < 2x; ירידה:  > 2> ,2x 2< −. 

 )4 (y 1=. 

   )5(        

 

 

 

 

xא.  .5   ו.              .  ≠0

xב.      0> ,x 3< −   

)ג.      )x 3f (x) ln x
+=.  

xד.      0= ,x 3= − ,y 0=. 

xה. ירידה:      0> ,x 3<    .x; עלייה: אף −

x

y

x

y

x

y
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 27מבחן בגרות מספר 

 , מועד ב2017, ז"עתש קיץ
 

 
 גיאומטריה אנליטית, וקטורים, טריגונומטריה במרחב,  –פרק ראשון 

 מספרים מרוכבים
 

 .3-1מהשאלות שתיים ענה על 
 

 .A(20;0)הנקודה נתונה   .1
 B היא נקודה שנמצאת על ציר ה-y ראשית הצירים. הואינ 
 .x-, המקביל לציר ה1מעבירים ישר,  Bדרך הנקודה  
 .ABמאונך לישר , ש2, מעבירים ישר, Oדרך ראשית הצירים,  
 .Cנחתכים בנקודה  2-ו 1הישרים  
 הנבנות כמתואר נמצא Cא. הוכח שהמקום הגאומטרי של הנקודות  
 ואתה.על הפרבולה, ומצא את משו      
 היא נקודה כלשהי הנמצאת על הפרבולה שאת משוואתה מצאת Dב.  
 היא מוקד הפרבולה. Fבסעיף א. הנקודה       
xנתון הישר        k= .k  הוא פרמטר. >0
xוחותך את הישר  x-העבירו ישר המקביל לציר ה Dדרך הנקודה        k=  
 שנבנה כמתואר NDFשעבורו כל משולש  k. קיים ערך של Nבנקודה       
 הוא שווה שוקיים.      
 . נמק.k) מצא את הערך של 1(      
 נמצאת ברביע הראשון. D) נתון: הנקודה 2(      
  NDFשעבורה המשולש  Dמצא את שיעורי הנקודה           

 הוא שווה צלעות.                  
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 .'ABCDA'B'C'Dנתונה קובייה   .2
CBנסמן:   u=



 ,CD v=


 ,CC' w=


. 

ANנתון:   sAC=
 

 ,BM t BC'=
 

. 

sא. מצא את היחס  
t  שעבורוMN  

AA'B'B (tמקביל למישור                0)≠. 
 
1נתון:  

2s = ,1
4t =. 

 .ABCDמישור הובין  MNב. חשב את הזווית שבין  
 ? נמק.MN-ו ABמהו המצב ההדדי של הישרים  ג. 
 
 
 

 במעגל שמרכזו בראשית הצירים במישור גאוס חסום במשולש   .3
 . ABCצלעות  שווה 
1zמתאים למספר המרוכב  Aהקדקוד   a 3 a i= − ⋅ ⋅ 
 )a  הוא פרמטר ממשי).  <0
 נמצא ברביע הראשון. Bנתון: הקדקוד  
 המתאימים 3z-ו 2zאת המספרים המרוכבים  aא. הבע באמצעות  
 בהתאמה.  C-ו Bלקדקודים      
 

נתון:  
3

1
3

zz 4=. 

 .aב. מצא את  
6ג. המספר   5

1
nz  במישור גאוס.  Pמתאים לנקודה  +

    n  הוא מספר שלם.  הנקודהO  .היא ראשית הצירים 
 .OP נמצאת על הקרן Bהראה שהנקודה              

  
 
 
 
 

              

 

 

 

 

 

 

AB

N
DM

A'B'

D'

C

C'
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 גדילה ודעיכה, פונקציות מעריכיות ולוגריתמיות, –פרק שני 
 פונקציות חזקה עם מעריך רציונלי, פונקציות עם שורשים

 

 .5-4מהשאלות  אחתענה על 
 

2g(x)הפונקציה נתונה   .4 2x c= + .c .הוא פרמטר 
fהפונקציה   (x)  :מוגדרת כךg(x)f (x) e=. 
fהגרפים של פונקציות הנגזרת,   '(x) ו-g '(x) נחתכים בנקודה , 

 .2שלה הוא  x-ששיעור ה         
 .cא. מצא את  
f-) הוכח ש1ב. (  '(x) זוגית.-היא פונקציה אי 
f) מצא את שיעורי כל הנקודות שבהן הגרפים של הפונקציות 2(      '(x)  
g-ו           '(x) .חותכים זה את זה 
x f) עבור אילו ערכי 3(      '(x) g '(x)>? 
f) סרטט סקיצה של הגרפים של הפונקציות 4(      '(x) ו-g '(x)  באותה 
 מערכת צירים.          
)M(2;8) ,Nג. נתון:   2; 8)− −. 

            MN .הוא אלכסון של מלבן שצלעותיו מקבילים לצירים 
fהראה שגרף הפונקציה       '(x)  מחלק את המלבן לשני חלקים 
 שווים בשטחם.      
      
  

)נתונה הפונקציה   .5 )1f (x) x m ln x= + ⋅ .m .הוא פרמטר 

fתחום ההגדרה של הפונקציה  א. מצא את  (x). 
 

fנתון שלפונקציה          (x) .יש נקודת קיצון 
 .m) מצא את תחום הערכים של 1ב. ( 
f) הבע את שיעורי נקודת הקיצון של הפונקציה 2(      (x) צעות באמm, 
 וקבע את סוגה.          
fנמצאת על גרף הפונקציה  Pג. הנקודה   (x) ושיעוריה אינם תלויים ב-m. 
 .P) מצא את שיעורי הנקודה 1(    
 היא נקודת מינימום Pשעבורו הנקודה  m) מצא את הערך של 2(    
fשל הפונקציה           (x). 
 
 ה.-) וענה על הסעיפים ד2סעיף ג(-שמצאת בתת mהצב את  
fנקציה ד. סרטט סקיצה של גרף הפו  (x). 

fה. נתונה הפונקציה   (x) xg(x) x
 . חשב את=−

e

1

g(x)dx∫. 
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 :, מועד ב2017, זתשע" קיץ – 27מספר  תשובות למבחן בגרות

2yא.  .1 20x=) .1.  ב (k 5= −)   .2 (D(15; 300) D(15;10 3)=. 

Sא.  .2 1t   .  ג. מצטלבים. 24.09.  ב. =

1zא.  .3 a 3 a i 2a cis 300= − ⋅ =   

          2z a 3 a i 2a cis60= + ⋅ =   

                 3z 2a 2a cis180= − =   

aב.      1=. 

 

cא.  .4 8= −.     

)) 2ב. (     2; 8)− − ,(2;8) ,(0;0).   )4( 

        )3 (x 2או <2 x 0− < <. 

 

        

 

 

xא.  .5 m) 1.  ב. (<0 0>)  .2 (( )m;m(1 ln m)− .מינימום   

2 (m.   (P(1;1)) 1ג. (     1=.               

  ד.    

     

 

 

 

1ה.      
2−.  

 

x

y

x

y
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 28מבחן בגרות מספר 

 2018, ח"עתש חורף
 

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

 

 .3-1מהשאלות  שתייםענה על 
 

 .D(9,0)-ו A(0,0) ,B(19,0)נתונות הנקודות:   .1
 , Cא. מצא את משוואת המקום הגאומטרי שעליו נמצאות הנקודות 

 .ABC הוא חוצה זווית במשולש CDשעבורן     
      שנבנה באופן המתואר ABCב. מהו השטח הגדול ביותר של משולש 

 בסעיף א?    
    ABCבמשולש  BCשעבורן הצלע  Cג. מצא את שיעורי שתי הנקודות 

 משיקה למקום הגאומטרי שאת משוואתו מצאת בסעיף א.        
 תוכל להשאיר שורש בתשובתך.        

 

        

2. ABCA'B'C'  היא מנסרה משולשת ישרה 
 שכל מקצועותיה שווים זה לזה.

 .a-נסמן את אורך המקצוע ב
ABCK  .היא פירמידה ישרה 

DK  הוא גובה בפירמידהABCK , 
 בציור. ארכמתו

DKנתון:  t AA '  =  , 
  4.5גדול פי  'ABCA'B'Cנפח המנסרה 

 .ABCKמנפח הפירמידה 
 .tא. חשב את 

 . ABCלמישור ABKב. מצא את הזווית בין המישור 
12הוא  ABCKנתון: נפח הפירמידה  3. 

 .aג. מצא את 

A

B

C

C'

A '

K
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Aנמצא בראשית הצירים, הקודקוד  Aנתון: הקודקוד   נמצא על החלק '
 ,z-החיובי של ציר ה

 .y-נמצא על החלק החיובי של ציר ה Cוהקודקוד 
 הם חיוביים. Bשיעורי הקודקוד 

 .'B) מצא את שיעורי הקודקוד 1ד. (
 .AB'K) מצא את משוואת המישור 2(         

 תוכל להשאיר שורש בתשובותיך.  
  
 
 

)א. פתור את המשוואה   .3 )2z 5  2i z 7 i 0+ − + + + =. 
 

את פתרון המשוואה מסעיף א, המייצג את הנקודה שקרובה  -נסמן ב
 יותר לראשית הצירים.

na  .היא סדרה חשבוניתw  הוא איבר בסדרה. 1הוא איבר בסדרה וגם 
na ) הסבר מדוע כל איברי הסדרה הם מן הצורה: 1ב. ( 1 b i= + ⋅. 

         b .הוא מספר ממשי 
 הסבר מדוע כל הנקודות במישור גאוס המייצגות את איברי  )2(    

 , נמצאות מחוץ למעגל היחידה.(1,0) הנקודה , חוץ מןnaהסדרה          
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 גדילה ודעיכה, פונקציות מעריכיות ולוגריתמיות, –פרק שני 
 קה עם מעריך רציונלי, פונקציות עם שורשיםפונקציות חז

 

 .5-4מהשאלות  אחתענה על 
 

נתונה הפונקציה:   .4
x

x
ef (x)

e 1
=

+
. 

f) מצא את תחום ההגדרה של הפונקציה 1א.( (x). 
f) מצא את תחומי העלייה והירידה של הפונקציה 2( (x)  

 (אם יש כאלה).     
f) מצא את שיעורי נקודות הפיתול של הפונקציה 3(        (x)  

 (אם יש כאלה).                  
f) מצא את משוואות האסימפטוטות של הפונקציה 4(         (x)  

 .לצירים המאונכות          
fסקיצה של גרף הפונקציה ) סרטט 5(          (x). 

מתקיים:  aב. הסבר מדוע עבור כל מספר ממשי 
a 1

a

f (x)dx 1
+

<∫  . 

 תוכל להיעזר בסרטוט.        

1fהיא פונקציה המקיימת:  g(x)) 1ג. (  (x) g(x)
2

= +. 

 זוגית.-היא פונקציה אי g(x)הוכח שהפונקציה              

0המקיימים  c-ו b) הסבר מדוע לכל שני מספרים 2(           b c< <  
 מתקיים: 

b c

c b

f (x)dx f (x)dx c b
−

−

+ = −∫ ∫ 

 בתשובתך תוכל להיעזר בסרטוט מתאים ובשיקולי סימטריה.           
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נתונה הפונקציה   .5
n(ln x)f (x)

x
= .n .הוא מספר טבעי 

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

 הצירים (אם יש כאלה).            
fסובבו את השטח המוגבל על ידי גרף הפונקציה  (x) על ידי ציר , 

xועל ידי הישרים  x-ה 2x-ו =1 e= סביב ציר ה-x נפח גוף הסיבוב .
32-שהתקבל שווה ל

2n 1
π
+. 

 .nב. מצא את 
fהצב בפונקציה  (x)  אתn  ה.-בסעיף ב וענה על הסעיפים גשמצאת 

f) מצא את שיעורי נקודות הקיצון של הפונקציה 1ג. ( (x)  
 וקבע את סוגן.        

f) מצא את משוואת האסימפטוטה של הפונקציה 2(          (x)  המאונכת 
 .x-לציר ה          

fלפונקציה  (x)  יש אסימפטוטה שמשוואתה היאy 0=. 
fד. סרטט סקיצה של גרף הפונקציה  (x). 

g(x)מקיימת:  g(x)ה. הפונקציה  f (x) m= + ,m  הוא פרמטר. ≠0
 .x-משיק לציר ה g(x)נתון כי קיימת נקודה שבה גרף הפונקציה           

 .m)  מצא את 1(          
g(x)יש למשוואה  k ) עבור אילו ערכים של2(           k= ?פתרון יחיד 
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 :2018, חחורף תשע" – 28מספר  תשובות למבחן בגרות

2א.   .1 2(x 81) y 8,100+ + ABCSב. יח"ר   .  = 855=


.     

,C(0ג.        1,539) ,C(0, 1,539)−. 

tא. .  2
3

aג.       .66.59ב.    .   =2   6=.     

B'(3)  1( ד.       3,3,6))    .2  (x 3y 3z 0+ − =. 

1zא. .  3 1 i= + ,2z 4 3i=  ) הסבר.2( ) הסבר.  1. (ב   .  −

,0)1) 3(    , ירידה: אין.x)  עלייה: כל 2.    (x)  כל 1א. (.  4 )
2

  .  )4 (y 1= ,y 0=            . 

          )5 ( 

 

 

 

 ) הסבר.2) הוכחה.   (1הסבר.   ג. ( ב.

 
0) 1א. (.  5 x<)   .2 ((1,0).     .בn 2=. 

4מקסימום:   ,(1,0))  מינימום: 1ג. (      
2

16(e , )
e

.     )2 (x 0=. 

 ד.       

 

 

 

 

 

2) 1(ה.  
16m
e

= −.    )2 (0 k<  2או
16k
e

= −. 
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 29מבחן בגרות מספר 

 , מועד א2018, ח"עתשקיץ 
 

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

 

 .3-1מהשאלות  שתייםענה על 
 

)Aנתונות הנקודות:  .1 3a,0)− ,B(3,0)  .a  הוא פרמטר. <0
  Pאת המקום הגיאומטרי של כל הנקודות  aהבע באמצעות א. 

PAהמקיימות            
PB 1=. 

QAהמקיימות  Qהראה שהמקום הגיאומטרי של כל הנקודות ב. 
QB 2=  

 את שיעורי מרכז המעגל הזה ואת     aהוא מעגל, והבע באמצעות          
 הרדיוס שלו.             
 נתבונן באוסף כל המעגלים אשר משיקים למקום הגיאומטרי שמצאת  ג. 

 בסעיף א ועוברים דרך מרכז המעגל שמצאת בסעיף ב.       
 נתון כי מרכזי המעגלים האלה מהווים מקום גיאומטרי העובר דרך         
 ראשית הצירים.        
 ) זהה את המקום הגיאומטרי הזה.1(       
 , וכתוב את משוואתו של המקום הגאומטרי הזה.a) מצא את 2(       
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 .'ABCDA'B'C'Dבה בציור שלפניך נתונה התי  .2
 מונחים על  'DA ,DC ,DDהמקצועות 

 בהתאמה,  z-ו x ,yהצירים 
 .כמתואר בציור

DAנתון:  4= ,AA' 3=. 
ABנסמן:  a=  .a  הוא פרמטר. <0

 נמצאות  K-ו P ,N,Lהנקודות 
 , AA' ,DCעל מקצועות התיבה 

BC ו-A'B'  ,בהתאמה 
APכך שמתקיים:  2PA'= ,N(0,5,0) , 

L  היא אמצע המקצועBC ,4
5A 'K DN=

 

. 

 .PNKא. מצא את משוואת המישור 
 .PLושל הישר  NK) מצא הצגה פרמטרית של הישר 1ב. (

 .aת אם צריך, הבע באמצעו          
 הם ישרים מצטלבים. PL-ו NK) הסבר מדוע הישרים 2(        

a PC'C) עבור איזה ערך של 1ג. ( 82.1= 

 ? 
 הנקודה העשרונית.בתשובתך השאר שתי ספרות אחרי           

PC'Cשעבורו  a) האם קיים 2(       90= 

.נמק ? 
 

  
 

3.  1z 2-וz  1הם שני מספרים מרוכבים המקיימים 2| z | | z | r= = ,

1 2arg z arg z 90+ = . 
1א. הוכח כי תוצאת המכפלה  2z z⋅  ,היא מספר מדומה טהור 

 .rוהבע אותו באמצעות               
 

בהתאמה את המספרים  במישור גאוס מייצגות C-ו A ,Bהנקודות 
 .3z-ו  1z ,2zהמרוכבים 

נמצאת  Cאינן נמצאות על ישר אחד, והנקודה  C-ו A ,Bנתון: הנקודות 
yעל הישר  x=. 

 הוא משולש שווה שוקיים. ABCב. הסבר מדוע המשולש 
 

2במישור גאוס מתאימה למספר המרוכב  Dהנקודה 
3 1 2z (z z )⋅ ⋅. 

1נתון:  2z z 7 7i+ = +  ,1 2z z 1 i− = −  ,2
3(z ) 2i=. 

 (מצא את שתי האפשרויות). D-ו C) מצא את שיעורי הנקודות 1ג. (
 הנמצאת ברביע  Cעבור הנקודה  BDAC) חשב את שטח המרובע 2(        

 הראשון.                  

A

A '

B

C

D'

B'

C '

L

N

K

P D

x

y

z
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 גדילה ודעיכה, פונקציות מעריכיות ולוגריתמיות, –פרק שני 
 פונקציות חזקה עם מעריך רציונלי, פונקציות עם שורשים

 

 .5-4מהשאלות  אחתענה על 
 

2mx משפחת הפונקציותנתונה  .4 mxf (x) e e= −.  m  הוא פרמטר. <0
 

 .mענה על סעיף א. אם צריך, הבע באמצעות 
fתחום ההגדרה של הפונקציה  הו) מ1( א. (x)? 

fשל הפונקציה  שיעורי נקודות החיתוך) מצא את 2(          (x) ם עם הצירי 
 (אם יש כאלה).                  

f משוואות האסימפטוטות של הפונקציה) מצא את 3(          (x)       
 (אם יש כאלה). לצירים המאונכות                  

fשל הפונקציה  קיצון) מצא את שיעורי נקודות ה4(          (x) (אם יש כאלה) , 
 וקבע את סוגן.                  

 
fב. סרטט במערכת צירים אחת גרפים של הפונקציות  (x)  עבורm 1=   

mועבור        (ידוע ששני הגרפים חותכים זה את זה בשתי נקודות בדיוק). =2
 הנתונים. mאם בין הגרפים שסרטטת ובין ערכי הת     

 
yהישר  k=  משיק לגרף הפונקציהf (x). 

fאת השטח המוגבל על ידי גרף הפונקציה  m) הבע באמצעות 1ג. ( (x) , 
yועל ידי הישר  y-על ידי ציר ה                   k=. 

 
  mS-) ב1סעיף ג (-, נסמן את השטח בתתmעבור כל 

)1S  הוא השטח עבורm 1=.( 

1מתקיים:  m) הראה שלכל 2(     
m

S
mS =. 
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fנתון:   .5 (x)  היא פונקציה רציפה וגזירה לכלx נסמן .g(x) ln(f (x))=. 
xמוגדרת לכל  g(x)הפונקציה  xולכל  <4  , ורק שם.>2

2בתחום  x 4≤ ≤ ,f '(x) xרק עבור  =0 3=. 
 .g(x)בציור שלפניך מתואר גרף הפונקציה 

xמתאפסת רק בנקודות שבהן  g(x)הפונקציה  x-ו =1 2= −. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

fא. מצא את  ( 2)− ,f f-ו  (0) (1). 
fב. מה הם תחומי החיוביות והשליליות של הפונקציה  (x).נמק ? 

fג. מה הם שיעורי נקודות החיתוך של גרף הפונקציה  (x) אחד  לעם כ 
 מן הצירים? נמק.         

fד. לפונקציה  (x) יות. יש שתי אסימפטוטות אופק 
 כתוב את משוואותיהן.             

fה. מה הם תחומי עלייה ותחומי הירידה של הפונקציה  (x).נמק ? 
fו.  סרטט סקיצה של גרף הפונקציה  (x). 

ז. הסבר מדוע: 
1

2

f (x)dx 3
−

>∫. 
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 , מועד א:2018, חתשע" קיץ – 29תשובות למבחן בגרות 

3א.  .1 3x a2 2= −.    

2ב.      2 2(x (4 a)) y (2a 2)− + + = + ← M(4 a,0)+ ,R 2a 2= +. 
a)  2) פרבולה קנונית.    (1ג. (      11= ,2y 60x=. 

 
13xא.  .2 4y 16z 20 0+ − − =.   

x) 1ב. (     (4,0,2) r(2, a, 2)= + − ,x (0,5,0) t(4, 1,3)= + −. 
    ) אינם נחתכים ואינם מקבילים.2(        

a) 1ג. (      ) לא.2.   (≈5.99

 
2א.  .3

1 2z z r i⋅  ).BCשווה למרחק  ACחישוב (המרחק .   ב. על פי =
)C(1,1) ,D) 1ג. (     625, 625)− )Cאו    − 1, 1)− − ,D(625,625).   

        )2 (BDACS 626=. 
 

2 ((0,0))   .3 (y.  (x) כל 1( א. .4 0=)   .4 (ln0.5 1( , )m 4−. 

m)  1ג. (             ב.         
ln2 1S 4m 8m= −. 

 )  הוכחה.2(                   

 

 

 

 

 

 

fא.   .5 ( 2) 1− =   ,f (0) e=   ,f (1) 1=. 
xב. תחום חיוביות:      4> ,x 2,  תחום שליליות: >2 x 4< <. 
(4,0)ג.      (2,0) (0,e) .2.    דy e=  ,y 1=. 
0ה. תחום ירידה:     x 3< < ,x 2< 2תחום עליה:  , − x 0− < <  ,x 3>. 
 
 
 
 
 

 
m 1=m 2=

http://geva.wisedev.co.il/psychometry/�
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        ו.    

 

 

 

 

 

 

  1-ו 3ז. שטח זה גדול משטחו של מלבן שצלעותיו הן באורך  

 (המלבן המקווקו בשרטוט).    
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 30מבחן בגרות מספר 

 ב, מועד 2018, ח"עתשקיץ 
 

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

 

 .3-1מהשאלות  שתייםענה על 
 

 

2yנתונה הפרבולה הקנונית  .1 2px= .p  הוא פרמטר. <0
1הנקודות  1A (x , y 2-ו ( 2B(x , y  נמצאות על הפרבולה. (

4הוא  ABנתון: שיפוע הישר 
3, 

 .9הוא  ABשל אמצע הקטע  y-שיעור ה                  
 א. מצא את משוואת הפרבולה.

 
 מאונכים זה לזה. B-ו Aנתון: המשיקים לפרבולה דרך הנקודות 

 נמצאת ברביע הראשון). A(הנקודה  B-ו Aב. מצא את שיעורי הנקודות 
 ג. מצא עוד זוג נקודות על הפרבולה שהמשיקים דרכן לפרבולה 

 מאונכים זה לזה.            
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  Lהנקודה  'ABCDA'B'C'Dבתיבה  .2
 ,'BBהיא אמצע המקצוע 

 היא מפגש האלכסונים של  Gוהנקודה 
Aהפאה  'B'C 'D '. 

 (ראה ציור). LGהיא אמצע הקטע  Kהנקודה 
ADנסמן:  u=



 ,AB v=


 ,AA ' w=


. 

DKאת  w-ו u ,vהבע באמצעות א. 


. 
 , 'DBנמצאת על האלכסון  Kב. הוכח שהנקודה 

DKומצא את היחס         
DB'. 

 
  'BCC'Bחותך את המישור  AKההמשך של הקטע 

 .Fבנקודה 
AFנתון:  s u v t w= ⋅ + + ⋅



. 
B'Cנמצאת על המקצוע  F, והראה כי הנקודה tת וא s) מצא את 1ג. ( '. 

B'F) מצא את היחס 2(         
B'C'. 

 
 

 
3.  Az ,Bz  ו-Cz  הם שלושה מספרים מרוכבים שונים זה מזה המייצגים

 במישור גאוס, בהתאמה. C-ו A ,Bאת הנקודות 
Aנתון:  B C| z | | z | | z | 65= =  ברביע הראשון,נמצאת  A, הנקודה =

Az ו-Cz  :8)מקיימים את המשוואה i) z (8 i) z− = +. 
 .Czואת  Az) מצא את 1א. (

ABC) הסבר מדוע 2(          90= 

. 
 

ABנתון:  BC=. 
 (מצא את שתי האפשרויות). Bzב. מצא את 

 
 נמצאת ברביע השני. Bנתון: הנקודה 

1היא סדרה הנדסית שבה  naג.  Aa z= 2-ו Ba z=. 
 האיברים הראשונים של  mהוא מספר טבעי כך שסכום  mנתון:     
 . 0הוא  naהסדרה     

 ללא שארית. 4-מתחלק ב mהסבר מדוע           
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 גדילה ודעיכה, פונקציות מעריכיות ולוגריתמיות, –פרק שני 
 פונקציות חזקה עם מעריך רציונלי, פונקציות עם שורשים

 

 .5-4מהשאלות  אחתענה על 
 

xנתונה הפונקציה  .4
x

e 1f (x) e x
−= −. 

xg(x)נסמן:  e x= −. 
 ?g(x)חום ההגדרה של הפונקציה ) מהו ת1א. (

 , g(x)) מצא את שיעורי נקודת הקיצון של הפונקציה 2(           

xeמתקיים:  xוהסבר מדוע לכל             x 1− ≥. 
fנקציה ) מהו תחום ההגדרה של הפו1ב. ( (x).נמק ? 

f) מצא את משוואות האסימפטוטות של הפונקציה 2(          (x)  
 המאונכות לצירים (אם יש כאלה).          

f) מצא את שיעורי נקודות החיתוך של גרף הפונקציה 3(          (x)    עם 
 הצירים (אם יש כאלה).                  

x) הראה כי 4(          x
x 2

2e xe 1f '(x)
(e x)
− −=
−

. 

 
xידוע כי הביטוי  x2e xe 1− 1וחיובי בתחום  xמוגדר לכל  − x 1− ≤ ≤. 

f) חשב את 1ג. ( ( fואת  −(1 f, וסרטט סקיצה של גרף הפונקציה (1) (x)  
1בתחום                    x 1− ≤ ≤. 

f) הסתמך על הסעיפים הקודמים והסבר מדוע לפונקציה 2(         (x)  יש 
 קודות קיצון בתחום ההגדרה שלה כולו.לפחות שתי נ                  

x, על ידי הישר x-ד. חשב את השטח המוגבל על ידי ציר ה 1=  ועל  −
fידי גרף הפונקציה           (x)  1בתחום x 0− ≤ ≤. 
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2xfנתונה הפונקציה:   .5 (x) ln (e b)= + .b  הוא פרמטר. <0
f) מצא את תחום ההגדרה של הפונקציה 1א. ( (x). 

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

 
xנתונה הפונקציה:  xg(x) ln (e be )−= +. 

 .g(x)ב. מצא את תחום ההגדרה של הפונקציה 
f) הוכח: 1ג. ( (x) g(x) x− =. 

f) מצא את שיעורי נקודת החיתוך של הגרפים של הפונקציות 2(         (x)     
 ).b(אם צריך, הבע באמצעות  g(x)-ו                  

 
נמצאת על האסימפטוטה  g(x)נתון כי נקודת המינימום של הפונקציה 

fשל הפונקציה  (x). 
 .bד. מצא את ערך הפרמטר 

bה. הצב   וסרטט במערכת צירים אחת סקיצה של הגרפים של  =4
fהפונקציות           (x) ו-g(x). 
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 :ב, מועד 2018, חתשע" קיץ – 30תשובות למבחן בגרות 

2y. א .1 24x= .ב   .A(24,24) ,B(1.5, 6)−. 

 , −144שלהם היא  yג. יש אינסוף זוגות נקודות כאלו, שמכפלת שיעורי ה    

,24)למשל:          ,6), (6,12)או      (1.5,6), −(24 12)−. 

 

3א.  .2 3 3
4 4 4DK w u v= − +



3DK.    ב. 
DB' 4=. 

1S) 1ג. (     , t 13= =)   .2 (B'F 1
B'C' 3=. 

 

Az) 1א. ( .3 8 i 65 cis 7.125= + =  ,Cz 8 i 65 cis187.125= − − = . 

  CABנמצאת על היקף המעגל, כך ש B-קוטר ו AC) מתקבל מעגל קנוני שבו 2(         

 הינה זווית היקפית הנשענת על הקוטר.               

Bzב.      1 8i 65 cis97.125= − + =   אוBz 1 8i 65 cis 82.875= − = − . 

mSג. נתון      mqולכן מתבקש  =0 1 0− =. 

           q cis90=   ולכןm[cis90 ] 1 0− =. 

כלומר:            
cis90m 1
90m 360k
m 4k

=
=

=
  

 

2 (min.   (x) כל 1א. ( .4  , (0,1). לפונקציה יש נקודת מינימום מוחלט בנקודה (0,1)

g(x)לכן           xe, כלומר xלכל  ≤1 x 1−  .xלכל  ≤

2 (x.   (x) כל 1ב. (      0 : y 1> =  ,x 0 : y 0<  ) הוכחה.4.  ((0,0)) 3.  (=

f)  1ג. (      ( 1) 0.461 e
1 e− = = −−
+  ,f (1) 1=. 

 

 

 

 

 

http://geva.wisedev.co.il/psychometry/�
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         )2 (f '(0) 1, f '( 5) 0.038= − = fכיוון ש − '(x)  רציפה, קיימת ביןx x-ל =0 5= −  

fלפחות נקודה  אחת שבה                 '(x)  והיא נקודת מינימום של הפונקציה. =0

              f '(0) 1, f '(5) 0.021= = fכיוון ש − '(x)  רציפה, קיימת ביןx x-ל =0 5=  

fלפחות נקודה אחת שבה                '(x)  והיא נקודת מקסימום של הפונקציה. =0

1Sד.        ln(1 )e= +. 

 

 ) עולה בכל תחום הגדרתה.2.   (xל ) כ1א. ( .5

 .xב. כל      

,0)) 2) הוכחה.  (1ג. (      ln(1 b))+. 

bד.       4=. 

 ה.     
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 31מבחן בגרות מספר 

 2019, ט"עתש חורף

 
 גיאומטריה אנליטית, וקטורים, טריגונומטריה במרחב,  –פרק ראשון 

 מספרים מרוכבים
 

 .3-1מהשאלות  שתייםענה על 
 

  y –חותך את החלק החיובי של ציר ה  Mמעגל שמרכזו            .1
 , כמתואר בציור שלפניך.A בנקודה 

, החותך את  y – ו אנך לציר הממרכז המעגל העביר
 .Eהציר בנקודה 

 . AE = 6נתון כי 
מראשית הצירים הוא  Mנתון גם כי מרחק הנקודה 

 מחצית מן האורך של רדיוס המעגל.
 

   Mהוכח כי המקום הגאומטרי של כל הנקודות א. 
 המקיימות את נתוני השאלה נמצא על אליפסה,      
 מצא את משוואתה.ו     

 
 את מוקדי האליפסה שאת משוואתה מצאת בסעיף א. 2F –וב   1F –נסמן ב 

 הן נקודות על האליפסה. 2D –ו  1Dהנקודות 
 שלילי. 2Dשל  y –חיובי ושיעור ה  1Dשל  y –שיעור ה 

 . נמק.2D2F1D1F(  מצא את השטח הגדול ביותר האפשרי עבור המרובע 1)ב. 
 בעל היקף גדול ביותר? נמק. 2D2F1D1Fים מרובע (  האם קי2)        

 



 114 

 
 הוא ריבוע. OBCDשבסיסה  OBCDEנתונה פירמידה            .2

 מאונך למישור הבסיס. OEהמקצוע 

 .  = OD  ,12OE  =4נתון: 
  Oצירים כך שהנקודה מיקמו את הפירמידה במערכת 

 נמצאות על D  ,B  ,Eא ראשית הצירים והנקודות הי
 בהתאמה )כמתואר בציור(.   z , y ,xהצירים 

 . ECמצא את ההצגה הפרמטרית של הישר א. 
 

  N. מן הנקודה ECנמצאת על המקצוע  Nהנקודה 
 .Fבנקודה הפירמידה החותך אותו מורידים אנך לבסיס 

 . 3הוא  y - מציר ה Fמרחק הנקודה 
 . Nמצא את שיעורי הנקודה ב. 
 ובין בסיס  BCNמצא את גודל הזווית שבין המישור ג. 
 . OBCDהפירמידה     
 

K  היא נקודה על המקצועEC  כך ש- KOBCD  היא 
 בסיס הפירמידה(. OBCDפירמידה ישרה )

 הישר שעליו מונח  מצא את ההצגה הפרמטרית שלד. 
 . Kהנקודה הגובה לבסיס מן     

 
 

3zמצא את כל הפתרונות של המשוואה א.    .3 z  ,z 0  .z הוא מספר 
 מרוכב.     

 מצא את משוואת המקום הגאומטרי של כל הנקודות במישור גאוס ( 1ב. ) 

2המקיימות            2z (z) 1 . 

 הראה כי כל הפתרונות של המשוואה בסעיף א נמצאים על המקום  (2)      ב
 (. 1מצאת בתת סעיף ב)הגאומטרי ש                     

 את הנקודות שמתאימות לפתרונות המשוואה שמצאת בסעיף א מסובבים( 1ג. ) 
 תקבלותון(. נתון שכל אחת מן הנקודות המכיוון השע)נגד  45בזווית           

מקיים את המשוואה לאחר הסיבוב מתאימה למספר ה         
4z a .  

  . aמצא את          
 את הנקודות שמתאימות לפתרונות המשוואה שמצאת בסעיף א (2)    ג.

 השעון(. )נגד כיוון  זווית מסובבים ב                    
 הוכח שסכום המספרים המתאימים לנקודות המתקבלות לאחר                    

 .0 - לשווה  הסיבוב                   
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 גדילה ודעיכה, פונקציות מעריכיות ולוגריתמיות, –פרק שני 

 עם מעריך רציונלי, פונקציות עם שורשיםפונקציות חזקה 
 

 .5-4מהשאלות  אחתענה על 
 

, נתונה הפונקציה    .4
ax x

ax x

e e
f (x)

e 3e 2




 
  a .הוא פרמטר 

xונקציה יש אסימפטוטה אנכית לפ n2. 
 . aמצא את א. 

 ה . -שמצאת, וענה על הסעיפים ב  aשל  הצב את הערך

fמצא את תחום ההגדרה של הפונקציה ב.  (x)  והראה כי עבור כל 

x 0  :בתחום מתקיים
x

x

e
f (x)

e 2



  

fפונקציה מצא את האסימפטוטות המאונכות לצירים של ה( 1ג. ) (x) . 

fמצא את תחומי העלייה ואת תחומי הירידה של הפונקציה ( 2)     ג. (x) 

 )אם יש כאלה(.  

fסרטט סקיצה של גרף הפונקציה ( 3)     ג. (x) . 

 

מגדירים פונקציה 
x

x

e 1
h(x)

2e 2
 


 . 

 . h(x)רשום את האסימפטוטות המאונכות לצירים של הפונקציה ( 1)ד. 

 . h(x)סרטט סקיצה של גרף הפונקציה ( 2)     ד.

 , על ידי  h(x)חשב את השטח המוגבל על ידי גרף הפונקציה ( 3)      ד.

x ועל ידי הישר x- ציר ה                     n8  והישרx n16 . 
 

xסימטרית ביחס לישר  h(x)נתון: הפונקציה  n2. 

 , והן סימטריות ביחס  h(x)נמצאות על גרף הפונקציה  B -ו Aהנקודות 

xלישר  n2 . 

 . n8הוא  Aשל הנקודה  x-שיעור ה
 .Bמצא את שיעורי הנקודה ה. 
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5.  f (x)  היא פונקציה גזירה לכלx .בתחום ההגדרה שלה 

fהראה שלפונקציה א.  (x)  ולפונקציה
f (x)e  יש נקודות קיצון באותם 

 , ונקודות  xשיעורי 
 הקיצון האלה הן מאותו סוג )מינימום או מקסימום(.

נתון כי 
nf (x) x n(x ). n .הוא פרמטר טבעי 

fמצא את תחום ההגדרה של הפונקציה ב.  (x)  שונים. התייחס לערכים 

 . nשל     

fמצא את שיעורי נקודות החיתוך של גרף הפונקציה ג.  (x) עם ציר ה -x  . 

 . nשונים של התייחס לערכים     

fנתון: גרף הפונקציה  (x)  חותך את ציר ה-x .בשתי נקודות 

fהראה כי הפונקציה ( 1ד. ) (x) זוגית-היא אי 

fאת שיעורי נקודת הקיצון של הפונקציה מצא ( 2)      ד. (x) וקבע את סוגן , 

 (. nהבע באמצעות  -)אם צריך     

fסרטט סקיצה של גרף הפונקציה ( 3)     ד.  (x)  עבורn 2 . 

 עיף א, מצא את שיעורי נקודות הקיצון של היעזר בתשובתך על סה. 

 הפונקציה     
nx n(x )e (n    וקבע את סוגן ,)טבעי 

 (. nהבע באמצעות  -)אם צריך      

  
 

 :2019, טחורף תשע" – 31מספר  תשובות למבחן בגרות

א.   .1
2 2x y

1
12 9

   .    

(. 1)ב.       
1 1 2 2F D F DS 6 3. מתקבל עבור המשולשים בעלי הגובה השטח המקסימאלי 

8 לא למרובע יש היקף קבוע של .(2)     המקסימאלי .                  3 . 

ECא.  .2 x (0,0,12) t(1,1, 3)      .    .בN(3,3,3).       .71.565ג.     

x ד.     (2,2,0) s(0,0,1) . 

2( 1ב. )    .i,1,i,1א.  .3 2x y 1   . (2 )( 1ג. )    .ההוכחa 1 (   .2.הוכחה ) 
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a( 1א. ). 4 2    ..ב x 0, x ln 2.    .( 1) גx ln 2 ,y 1 ,y 0. 

ln ירידה:( 2)          2 x ,0 x ln 2  ,x 0.עלייה: אין , 

x( 1ד. )                                                               (3)          ln 2 ,
1

y
2

 

 

 

 

 

 

 

 

        (2 )                                                               (3 )0.500724. 

 

 

 

. ה    
5

B( ln 2, )
6

 

 

xאי זוגי:  nהוכחה.    ב. עבור א. . 5 0 עבור ,n  :זוגיx 0. 

)זוגי:  nעבור  ,(1,0)אי זוגי:  nעבור ג.      1,0) ,(1,0). 

( 2( הוכחה. )1ד. )    
1 n

min ,
e e

 
 

 
 ,

1 n
max ,

e e

 
 
 

    (3 ) 

 

 

 

 ה.    
n

e
1

min ,e
e

 
 
 

 ,
n

e
1

max ,e
e

 
 
 

. 



 118 

 
 
 

 32מבחן בגרות מספר 

 , מועד א2019, ט"עתשקיץ 

 
 גיאומטריה אנליטית, וקטורים, טריגונומטריה במרחב,  –פרק ראשון 

 מספרים מרוכבים
 

 .3-1מהשאלות  שתייםענה על 
 

 .4הוא  ABאורך הקטע    .1

  B, והנקודה y-נמצאת על ציר ה Aנתון: הנקודה 

 )ראה ציור(. x -נמצאת על ציר ה

 .ABהיא אמצע הקטע  Mהנקודה 
 י של מצא את המשוואה של המקום הגאומטר א.

 וזהה את המקום  שנבנו כך, Mהנקודות  כל     
 הגאומטרי הזה.     

 

  ABנמצאת על הקטע  Lנתון: הנקודה 

 -כך ש
AL

t
LB

 .t 0 .הוא פרמטר 

 את המשוואה של המקום הגאומטרי של כל הנקודות  tע באמצעות הבב.    

            L .שנבנו כך, וזהה את המקום הגאומטרי הזה 

 המקום הגאומטרי שמצאת בסעיף ב מתלכד עם  tבעבור איזה ערך של  ג.
 גאומטרי שמצאת בסעיף א? נמק.המקום ה    

tהאם קיים ד.  0  שבעבורו המקום הגאומטרי שמצאת בסעיף ב חותך את 

 בנקודה x-ציר ה     5,0 ? נמק. 
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2.   ABCDA 'B'C'D  )ראה ציור(. 6היא קובייה שאורך צלעה הוא  '

 נמצאת על ראשית הצירים. Bהנקודה 

Aא. חשב את גודל הזווית שבין הקטע  'C  ובין הקטעBC'. 

Aב. הוכח שהישר  'Cר וישממאונך לBC'D.  

 היא נקודת החיתוך של הישר  Kהנקודה 

A 'C עם המישורBC'D. 

היחס מצא את ג. 
A 'K

A 'C
. 

 היא נקודת החיתוך של  Oהנקודה 

  BDעם אלכסון הבסיס  ACאלכסון הבסיס 

 .C'Oנמצאת על הקטע  Kד. הוכח שהנקודה 
 
 

 מתקיים z הוכח כי לכל מספר מרוכב   (1) א.   .3
2

z z z  . 

 נמצא על מעגל היחידה, אז גם  zהוכח כי אם המספר המרוכב   (2)     

המספר            
1

z
 נמצא על מעגל היחידה. 

 הנמצא על מעגל היחידה, הסכום zהראה כי בעבור כל מספר מרוכב  ( 1ב. ) 

         
1

z
z

 .הוא מספר ממשי 

 נתון כי  מרוכבים הנמצאים על מעגל היחידה. הם מספרים 2z -ו 1z (2)      ב.

 הוכח כי אם: הם חיוביים. 2z -ו 1zהרכיבים המדומים של             

                     1 2
1 2

1 1
z z 2

z z
     1אזz 2 -וz .נמצאים ברביע הראשון 

 w 1 cis    :0הוא מספר מרוכב. נתון
2


  . 

וא נתונה סדרה הנדסית שהאיבר הראשון שלה ה
1

w
 .wוהאיבר השני הוא  

 .0-האיברים הראשונים בסדרה ההנדסית שווה ל 5נתון כי סכום  
 את מנת הסדרה, והסבר מדוע כל איברי הסדרה  (  הבע באמצעות 1ג. ) 

 נמצאים על מעגל היחידה.           
 )מצא את שתי האפשרויות(. מצא את  ( 2)ג.  
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 גדילה ודעיכה, פונקציות מעריכיות ולוגריתמיות, –פרק שני 

 פונקציות חזקה עם מעריך רציונלי, פונקציות עם שורשים
 

 .5-4מהשאלות  אחתענה על 
 

נתונה הפונקציה:  .4

x

x

e
f (x) ln

e 1

 
    

 .xמוגדרת לכל ה, 

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

 אם יש כאלה(.הצירים )           

f(  מצא את תחומי החיוביות והשליליות של הפונקציה 2)                  (x) 

 .)אם יש כאלה(                       

fמצא את משוואת האסימפטוטה של הפונקציה (  3)                  (x)  

 .x-המקבילה לציר ה                       

fיה מצא את תחומי העלייה והירידה של הפונקצ(  4)                  (x)  

 )אם יש כאלה(.                       

fב. סרטט סקיצה של גרף הפונקציה    (x). 

(  הוכח כי 1ג. )  
xf (x) x ln(e 1)  . 

f(  הסבר מדוע גרף הפונקציה 2)                  (x) נמצא כולו מתחת לישר 

                      y x. 

ד. נתונה הפונקציה   
x

1
g(x)

e 1



 .xהמוגדרת לכל  

  g(x)(  מה הם תחומי החיוביות והשליליות של הפונקציה 1)                 

 )אם יש כאלה(?                       

                 (2  )a 1 .הוא פרמטר 

fהיעזר בנגזרת הפונקציה                         (x)  והראה כי נפח גוף הסיבוב של 

 , על ידי הצירים g(x)השטח המוגבל על ידי גרף הפונקציה                        

xועל ידי הישר                         ln a  לשווה-
2a

ln
a 1

 
  

 
. 

 חישוביך. פרט את                       
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נתונה משפחת הפונקציות   .5

mx

2

e
f (x)

1 x






 .m .הוא פרמטר 

mב בעבור -ענה על הסעיפים א   0. 

fמהו תחום ההגדרה של הפונקציות (  1א. )   (x)? 

f(  מצא את תחומי החיוביות והשליליות של הפונקציות 2)                   (x)  

 ם יש כאלה(. נמק.)א                        

fנתון כי כל הפונקציות (  3)                   (x)  מן המשפחה חותכות זו את זו 

 בנקודה אחת. מצא את שיעוריה.                        

m(  בעבור 1ב. )   0  מצא את הערכים שלm עבורם הנגזרת שב 

                      f '(x): 

 )|(  אינה מתאפסת בשום נקודה.                       
 מתאפסת בנקודה אחת בדיוק. )||(                       
                       )||  מתאפסת בשתי נקודות בדיוק. )|

ה נתונים שלושה גרפים (  בסוף השאל2)                      של פונקציות מן 

fהמשפחה                          (x)  בעבורm 0 ידוע כי .m 1  וכי כל אחד מן 

 . mערכים אחר של הגרפים מתאים לערך או לטווח                         
 התאם לכל גרף מבין השלושה את הערך או את טווח הערכים                         
 המתאים לו. נמק. mשל                         

ענה על סעיף ג. תוכל להיעזר בגרף המתאים מבין הגרפים     . 

fג. סרטט סקיצה של גרף הפונקציה    ( x)  0בעבור m 1 . 
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 , מועד א:2019, טתשע" קיץ – 32תשובות למבחן בגרות 
2א.  .1 2x y 4  2, מעגל קנוני ורדיוסו.    

ב.     
 

 
2 2

2 2

2

t 1 x
t 1 y 16

t


   או 

2 2

2 2

x y
1

4t 4

t 1 t 1

 
   
   

    

tג.     ., אליפסה 1.    

 .ד. לא

א.  .2 A'C,BC' 90 .     .ג.     הוכחהב
A 'K 2

A 'C 3
.ד. הוכחה    . 

zעבור ב. ( הוכחה.    2).   ( הוכחה1)א.  .3 rcis      (1 )
1

z 2cos
z

       (2.הוכחה ) 

q( 1ג. )     cis2         (2 )
5


   או

2

5


  

y :, חיתוך עם ציר x ין חיתוך עם צירא( 1א. ) .4 0, ln 2. 

      (2 ) f x  שלילית לכלx,  חיובית לאףx(    .3 )y 0. 

         (4 ) f x  עולה לכלx יורדת לאף ,x.       .ב  

 

 

 

 

 

 (1) ( הוכחה.    ד.2.    )( הוכחה1)  ג.     g x  חיובית לכלx שלילית לאף ,x. 

 ( הוכחה.2)        
 

x(     .2 )( כל 1)א.  .5 f x  חיובית לכלx שלילית עבור אף ,x.    (3 ) 0,1. 

m)|(( 1ב. )     1     .)||(m 0,m 1     .)|| |(0 m 1  

 :0( גרף 2)         m 1  גרף   . :m 1 גרף   . :m 0. 
 ג.     
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 33מבחן בגרות מספר 

 ב, מועד 2019, ט"עתשקיץ 

 
 גיאומטריה אנליטית, וקטורים, טריגונומטריה במרחב,  –פרק ראשון 

 מספרים מרוכבים
 

 .3-1מהשאלות  שתייםענה על 
 

 

2 מעגל שמשוואתו היא:נתון  .1 2 2x y a  .a .הוא פרמטר חיובי 

 .y-הזיזו את המעגל ימינה )הזזה אופקית( כך שישיק לציר ה

 את משוואת המעגל שהתקבל. aא. הבע באמצעות 
 ב. בונים מעגל המשיק מבחוץ למעגל שהתקבל בסעיף א ומשיק גם לציר

 של מרכז המעגל שבונים הוא חיובי. x -. שיעור הy-ה    

 מצא את משוואת המקום הגאומטרי שעליו נמצאים מרכזי המעגלים     
 ( a-הנבנים כך )אם יש צורך, השתמש ב    

 
yהישר  x 3   משיק בנקודהM  למקום הגאומטרי שאת משוואתו

 מצאת בסעיף ב.
 .aג. מצא את 

 ד. רשום את שיעורי נקודת ההשקה של שני המעגלים האלה:
 ( המעגל שהתקבל בסעיף א.1)    
 .M( המעגל שנבנה כמתואר בסעיף ב ומרכזו בנקודה 2)    
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 , הוא ריבוע )ראה ציור(.ABCD, שבסיסה, SABCDמידה נתונה פיר  .2
 היא נקודת חיתוך אלכסוני הבסיס. Oהנקודה  

SP , והיא מקיימתSDהיא נקודה על הקטע  Pהנקודה   t SD  ,t 0. 

ABנסמן:   u ,AD v ,AS w. 

 , u ,vבאמצעות  OPא. הבע את הווקטור  

     w ו-t. 

 מקביל  t,OPב. מצא בעבור איזה ערך של  
 .SABלמישור הפאה      

 
 ,4הוא  ABCDנתון: אורך צלע הריבוע  

 AS  ,מאונך לבסיס הפירמידהAS 4 2. 
היא ראשית הצירים. הנקודות  Aהנקודה  

B ,D ו- S  נמצאות 
 z -ו x ,yעל החלק החיובי של הצירים 

 בהתאמה.
  OP, הישר tג. מצא בעבור אילו ערכים של  
 עם מישור הפאה  45יוצר זווית של      
     SAD . 

 
 

 היא פירמידה ישרה. TABCD -כך ש SCנמצאת על הקטע  Tהנקודה  
 .TABCDד. מצא את נפח הפירמידה  
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והאיבר השני שלה  1נתונה סדרה הנדסית שהאיבר הראשון שלה הוא   .3

 הוא מספר מרוכבiz (z .)הוא 
 נתון כי הסדרה איננה קבועה. 
 ( רשום את חמשת האיברים הראשונים של הסדרה 1א. ) 

 (.z)אם יש צורך, הבע באמצעות          
 -( הוכח כי סכום חמשת האיברים הראשונים בסדרה שווה ל2)    

 
5z i

z i




. 

5zמצא את כל הפתרונות של המשוואה ( 1ב. )  i  (z )הוא מספר מרוכב. 

2( מצא את כל הפתרונות של המשוואה 2)      3 41 iz z iz z 0      
         (z .)הוא מספר מרוכב 

 
נמצאת ברביע השלישי במישור גאוס, והיא מתאימה לאחד  Aהנקודה 

 (. 2סעיף ב)-מפתרונות המשוואה שפתרת בתת
ABO ( הוא משולש שווה צלעות במישור גאוסO - .)ראשית הצירים 

  Bג. מצא את המספר המרוכב המתאים לנקודה 
 )מצא את שתי האפשרויות(.   
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 גדילה ודעיכה, פונקציות מעריכיות ולוגריתמיות, –פרק שני 

 ות חזקה עם מעריך רציונלי, פונקציות עם שורשיםפונקצי
 

 .5-4מהשאלות  אחתענה על 
 

נתונה הפונקציה  .4   2f x ln x ax 1  . 

 a  ,2הוא פרמטר a 2  . 

א. הראה שהפונקציה   f x  מוגדרת לכלx. 

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

 (.a)אם יש צורך, הבע באמצעות  x -ה     

ג. מצא את שיעורי נקודת הקיצון של הפונקציה   f x  וקבע את סוגה 

 (.a)אם יש צורך, הבע באמצעות      
ד. בסוף השאלה מוצגים שלושה גרפים )    את גרף ( המתארים 

הפונקציה       f x  כתלות בפרמטרa . 

אחד מן הגרפים מתאים לאחד מן התחומים  כל      1- 3  שלa: 

     (1 )0 a 2  
     (2 )2 a 0   
     (3 )a 0 

י הערכים כתוב איזה מתחומ      1- 3 .מתאים לכל אחד מן הגרפים 

2המקיים  aענה על סעיף ה בעבור   a 0  . 
 

את השטח המוגבל על ידי גרף הפונקציה  S -נסמן ב  f x  ועל ידי ציר

 .x-ה

את האינטגרל:  S-ו aה. הבע באמצעות   
a

2

0

ln 4x 4ax 4 dx
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fלפניך סרטוט המתאר את הגרפים של הפונקציות   .5 '' ,f ' ,f המוגדרות , 
 .נמצא כולו מעל הגרף  . הגרף xלכל   

 
fלפונקציות   , ,א. התאם כל אחד מן הגרפים    '' ,f ' ,f. 
 נמק את קביעתך.      

 

נמצאת על גרף הפונקציה  Aהנקודה    f x  והנקודהB  נמצאת על גרף 

הפונקציה    f ' x כך שהקטע ,AB מקביל לציר ה-y. 

נתון כי    
2xf ' x x e . 

 יהיה מינימלי, ובעבור  ABאורך הקטע  xב. מצא בעבור איזה ערך של   
 יהיה מקסימלי. ABאורך הקטע  xאיזה ערך של       

 

 -שווה ל ABנתון כי האורך המקסימלי של הקטע   
1

1
2e

. 

ג. מצא את הפונקציה    f x. 

 
 

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

2א. .1 2 2(x a) y a   .2.   בx 0  ,  y 4ax  .     .גa 3 .(3,3).    ד. 

א.  .2
1 1

OP u (t )v (1 t)w
2 2

      .ב    .
1

t
2

 .ג    .
2

t 1 , t
3

  .ד    .
32 2

V
3

 

2( 1א. ) .3 3 41 , iz , -z  , -iz  , z(    .2.הוכחה ) 

cis54( 1ב. )      , cis126  , cis198  , cis270   ,  cis342    . 

        (2 )cis54  , cis126  , cis198 , cis342    .ג    .cis138  , cis258 . 
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)הוכחה.    ב. א.  .4 a,0) , (0,0) .ג    .
2a a

min( , ln(1 ))
2 4

 . 

a.    ה. (    .2 )(    .3 )( 1ד. )     ln 4 S . 

 

 .f : .    'f :.    ''f  :א.  .5

xב.      1      .אורך מקסימלי
1

x
2

 .ג.     אורך מינימלי
2x1

f (x) e 1
2

  . 
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 34מבחן בגרות מספר 

 2020, ףתש" חורף

 
 גיאומטריה אנליטית, וקטורים, טריגונומטריה במרחב,  –פרק ראשון 

 מספרים מרוכבים
 

 .3-1מהשאלות  שתייםענה על 
 

נמצאת על האליפסה  Aהנקודה            .1

2 2

2 2

x y
1

a b
   .ברביע הראשוןa ו-b  הם 

 פרמטרים חיוביים. 

aנתון:   b 13, אורך הציר הגדול של האליפסה הוא. 

 1F 2-וF .הם מוקדי האליפסה 

1היקף המשולש   2F AF  12ושטחו  25הוא. 

 א. מצא את משוואת האליפסה. 

 .Aב. מצא את שיעורי הנקודה  

עוברת פרבולה שמשוואתה היא  Aדרך הנקודה  
2y 2px  

(p 0 )ואינו שלם. 

  x-המשיק חותך את ציר ההעבירו משיק לפרבולה.  Aדרך נקודה 

 .Lבנקודה 

 .Lשל הנקודה  x -ג. מצא את שיעור ה

 .Bהפרבולה והאליפסה נחתכות בנקודה נוספת, 

 .ABנמצאת על הישר  Dהנקודה 
 ד. מצא את משוואת המקום הגאומטרי שעליו נמצאות כל נקודות 

 .ALDמפגשי התיכונים במשולשים     
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 ., ומאונך למישור Oעובר דרך ראשית הצירים,  הישר            .2

הנקודה  p 1, 1,2   והמישור  היא נקודת החיתוך של הישר. 

 .א. מצא את משוואת הישר 

OABCD  ,היא פירמידה ישרה שבסיסהABCD הוא מלבן הנמצא על ,

  היא ראשית הצירים(. O)הנקודה  המישור 

ועם ציר  x-עם ציר ה הן נקודות החיתוך של המישור  B-ו Aהנקודות 
 בהתאמה. y-ה

 .B-ו A( מצא את שיעורי הקודקודים 1ב. )

 .D-ו C( מצא את שיעורי הקודקודים 2)    

 ובין  OABCDבפירמידה  AOBג. חשב את גודל הזווית בין הפאה הצדדית 
 בסיס הפירמידה.     

 הנקודות F 4, 2,0  ו-  G 2, 4,0   נמצאות על הקטעAB. 

( הראה כי 1ד. )
1

FG AB
3

. 

  OFGHI, כך שנפח הפירמידה I-ו H( מצא שיעורים של שתי נקודות, 2)    

הוא          
1

3
 . נמק את תשובתך.OABCDמנפח הפירמידה  

 
 

3zפתור את המשוואה א.    .3 1  (z .פרט את חישוביך .)הוא מספר מרוכב 

     na  2היא סדרה הנדסית שהמנה שלה היאi. 

nטבעי  nב. הראה כי לכל  4 na 16a . 

         במישור גאוס מייצגות את איברי הסדרה  D-ו A ,B ,Cהנקודות 

1a ,2a ,3a 4-וa .בהתאמה 

1a  3הוא אחד הפתרונות של המשואהz 1 . 

 נמצאת ברביע הראשון. Aקודה הנ

 .ABCD( סרטט סקיצה של המרובע 1ג. )

 .ABCD( מצא את שטח המרובע 2)    
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Aד. הנקודות  ' ,B' ,C   5a ,6a ,7aמייצגות את איברי הסדרה  'D-ו '

 ובין שטח  'A'B'C'Dבהתאמה. מצא את היחס בין שטח המרובע  8a-ו  

 ABCDהמרובע 
A'B'C'D'

ABCD

S

S

 
 
 

 . נמק.

 

גדילה ודעיכה, פונקצית חזקה, פונקציות מעריכיות  –פרק שני 

 ולוגריתמיות

 .5-4מהשאלות  אחתענה על 
 

נתונה הפונקציה    .4 
a

x 1f x e c

 
 

   .a ו-c  פרמטרים.הם 

ההגדרה של הפונקציה א. מצא את תחום  f x. 

נתון: משוואת האסימפטוטה האופקית של הפונקציה  f x  היא

y 1 הפונקציה , f x חותכת את ציר ה-y דה בנקו 40,e. 

 .aואת הערך של  cב. מצא את הערך של 

( מצא את תחומי העלייה והירידה של הפונקציה 1ג. ) f x  

 )אם יש כאלה(.        

הפונקציה ( מה הם תחומי החיוביות והשליליות של 2)    f x 

 )אם יש כאלה(?        

לפונקציה  f x  יש נקודת פיתול יחידה בנקודה שבהx 1 . 

( סרטט סקיצה של גרף הפונקציה 1ד. ) f x. 

yהישר  k( לאילו ערכי 2)     k  חותך את גרף הפונקציה f x ? 

 .נמק         

ה. העבירו משיק לגרף הפונקציה  f x .המשיק  בנקודת הפיתול שלה 

 עובר בראשית הצירים.     
ידי גרף צא ברביע השני ומוגבל על הסבר מדוע השטח הנמ     

הפונקציה  f xעל ידי המשיק ועל ידי ציר ה ,-y קטן מ- 
21

e
2


. 
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נתונה פונקציית הנגזרת של הפונקציה   .5 f x : 
 n x 2

f ' x
x

 
. 

לפונקציות  f x , f ' x ו- f '' x .יש אותו תחום הגדרה 

( מצא את תחום ההגדרה של הפונקציה 1א. ) f x. 

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

 של  והקעירות כלפי מטה  ת כלפי מעלה ( מצא את תחומי הקעירו3)    

הפונקציה           f x. 

 ( מה הן משוואות האסימפטוטות המאונכות לצירים של פונקציית 1ב. )

הנגזרת,            f ' x? 

קיצה של גרף פונקציית הנגזרת, ( סרטט ס2)     f ' x. 

נתון:  2f e 0 . 

( מצא ביטוי אלגברי לפונקציה 1ג. ) f x. 

( סרטט סקיצה של גרף הפונקציה 2)    f x. 

  
 

 :2020, ףחורף תש" – 34מספר  תשובות למבחן בגרות

א.  .1
2 2x y

1
42.25 6.25

   ,אפשר גם :
2 24x 4y

1
169 25

 . 

ב.        A 3.9, Lx.    ג. 2 3.9  .ד    .x 1.3. 

xא.  .2 y 2z 6 0   ( .1.   ב )   B 0, 6,0 , A 6,0,0    (2 ) D( 2,4,4) ,C 4, 2,4  

: למשל( 2( הוכחה.    )1.    ד. )35.26ג.        I 0,2,4 ,H 2,0,4 

,cis60 א. .3 cis180, cis300 אפשר גם ,
1 3 1 3

i, 1, i
2 2 2 2
    .הוכחהב.     

 256ד. היחס הוא     25( 2)                                                           ( 1ג. )
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xא. . 4 1    .ב a 4 ,c 0 .    .עלייה: אין, ירידה:  (1) גx 1 , x 1 . 

 .הגדרתה הפונקציה חיובית בכל תחום (2)         

0( 2)                                                            ( 1ד. ) k 1  או k 1.    ה. הוכחה 

 

 

 

 

 

 

x (1)א.. 5 0.   (2 ):עלייה 
2

1
x 0

e
  , :ירידה 

2

1
x

e
 .   (3 ) :

1
x 0

e
  , 

               :
1

x
e

  ( .1.    ב )x 0 ,y 0(      .2 ) 

 

 

 

 

( 1)ג.    
2ln ( x)

f (x) 2 ln( x) 2
2


   .               (2)  
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 35מבחן בגרות מספר 
 , מועד א2020, ףתש" קיץ

 
ת, וקטורים, טריגונומטריה במרחב,                                                                           אומטריה אנליטייג –פרק ראשון 

 ספרים מרוכביםמ

 .3-1השאלות ענה על שתיים מ     

 

1.   OMG  הוא משולש. הנקודהO .היא ראשית הצירים 
 .OGהורידו גובה לצלע  M(2,6)מן הנקודה 

 .6נתון כי אורך הגובה שהורידו הוא 
המתקבלות  Gהראה כי המקום הגאומטרי של כל הנקודות  .א

באופן הזה נמצא על שני ישרים, ומצא את משוואותיהם של 
 הישרים.

משיק לשני הישרים שמצאת בסעיף א  Mמעגל שמרכזו בנקודה 
 .Q-ו Pבנקודות 

 ( רשום את משוואת המעגל.1) .ב
 .Q-ו P( מצא את שיעורי הנקודות 2)

   הוא בר חסימה במעגל? נמק. OPMQג. האם המרובע 
  אם כן, מצא את משוואת המעגל החוסם אותו.     
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  נתונה מנסרה ישרה משולשת    .2
  ABCA'B'C'. 

היא אמצע הקטע  Mנתון: הנקודה 
B'C '. 

 'AAנמצאת על הקטע  Kהנקודה 
AKומקיימת  2KA'. 

KBנסמן:  u ,KC v ,AA ' w. 
 .w-ו u ,vבאמצעות  AMהבע את  .א

P  היא נקודה עלAM  :המקיימת
KP u v   ( ו- .)הם סקלרים 

 .-ו מצא את  .ב

,P(0נתון:  4,6) , u (5,5, 5)  ,v (10, 5, 0) . 

 .KBCנמצאת על המישור  P( הסבר מדוע הנקודה 1) .ג
 .KBC( מצא את משוואת המישור 2)
  .K( מצא את שיעורי הנקודה 3)
 
 

3.   1z 2-וz .הם שני מספרים מרוכבים שונים 

1zנתון:  cos i sin    ,2

7 7
z cos isin

3 3

 
 ,                  

2


   ,                   

 1

2

z

z
  ממשי.הוא מספר   

1ואת  ( מצא את 1) .א

2

z

z
. 

1( הראה כי 2) 2z z .הוא מספר מדומה 

1נתון:   
1 2

2

z
w z z

z
  . 

3מצא את כל הפתרונות המשוואה  .ב 6z w. 
      התאים יכולים למצאת בסעיף ב ( האם הפתרונות ש1) .ג

 במישור גאוס? לקודקודים של משושה משוכלל  
 אם כן, מצא את שיעוריהם של שאר קודקודי המשושה.

n( תן דוגמה למספר טבעי 2) 6 שבעבורו הפתרונות שמצאת
 nבסעיף ב מהווים קודקודים של מצולע משוכלל בעל   
 קודקודים.  
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גדילה ודעיכה, פונקצית חזקה, פונקציות מעריכיות  –פרק שני 

 ולוגריתמיות

  .5-4השאלות מ אחתענה על 

xנתונה הפונקציה    .4 2f (x) ln((e b) 1)   .b .הוא פרמטר 
 .bענה על סעיף א. אם צריך, הבע את תשובותיך באמצעות 

f( מהו תחום ההגדרה של הפונקציה 1) .א (x)? 
f( נמק מדוע 2) (x) 0 בכל תחום ההגדרה של הפונקציה 

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

fהפונקציה   (x) . 
fיש לפונקציה  b( קבע בעבור אילו ערכים של 4) (x) נקודת

ואם יש כזאת, מצא את שיעוריה, והראה שהיא  קיצון,  
 נקודת מינימום.  

f( סרטט סקיצה של גרף הפונקציה 5) (x)  עבורb 2. 
 
yשבעבורם הישר  bמצא את כל הערכים של  .ב n 5  הוא

f אסימפטוטה של הפונקציה  (x).נמק . 
שמצאת בסעיף ב, אין  bנתון כי בעבור אחד מן הערכים של  .ג

fלפונקציה  (x) .נקודות קיצון 
f, קבע אם הפונקציה bבעבור הערך הזה של  (x)  עולה או

 יורדת. נמק.
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xfנתונה הפונקציה    .5 (x) e (x 5)  המוגדרת לכל ,x. 
xfהראה כי  .א '(x) e (x 4)   וכיxf ''(x) e (x 3)  . 

(n)f (x)  היא הנגזרת מסדרn  שלf (x)  (3))למשלf (x) f '''(x).)  
(n)נתונה החוקיות:  xf (x) e (x 5 n)    בעבור כלn .טבעי 

fמצא את  .ב (x)''' והראה כי החוקיות הנתונה מתקיימת ,
  בעבורה.

 .nענה על סעיף ג. אם צריך, הבע את תשובותיך באמצעות 

 י נקודות החיתוך של גרף הפונקציה ( מצא את שיעור1) .ג
  (n)f (x) .עם הצירים 

( מצא את משוואת האסימפטוטה האופקית של הפונקציה 2)
  (n)f (x) . 

f(n)( מצא את שיעורי נקודות הקיצון של הפונקציה 3) (x)

 סוגן.)אם יש כאלה(, וקבע את    
f(m)( הראה כי הגרפים של הפונקציות 4) (x) ו- (k)f (x)  אינם

 .k-ו mנחתכים בעבור שני מספרים טבעיים שונים    
 ( סרטט על מערכת צירים אחת סקיצה של הגרפים של 5)

fהפונקציות     (x) ,f '(x) ו-f ''(x)וכתוב איזה מן הגרפים ,
 מתאים לכל אחת מן הפונקציות.   

 
fמך על החוקיות הנתונה, ומצא לפונקציה הסת .ד (x) 

, אם נתון כי הגרף של הפונקציה F(x)פונקציה קדומה, 
F(x) .עובר בראשית הצירים 

 את תשובתך על ידי גזירה. ַאֵמת
 

 -, מועד א2020קיץ תש"ף  – 35תשובות למבחן בגרות 

 

yא.  .1 0 ,
3

y x
4

  .   (.1ב )2 2(x 2) (y 6) 36   .     

  (2 )(2, 0) , ( 1.6,1.2).2כן. .    ג 2(x 1) (y 3) 10     . 

 

. א .2
5 1 1

AM w u v
3 2 2

   .    .ב
1

5
  ,

1

5
 .          

            ( לפי תכונות קומבינציה לינארית.1ג. )
   (2 )  x 2y 3z 26 0   .      (3 ) K( 3,4,7). 
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1( 1א. ) .3

2

z
cis( ) 1

z
    ,

3

4


 .        

    (2 )1 2z z i .      .ב
3

2cis
2
 ,

5
2cis

6
 ,

1
2cis

6
.                   

,(0,2)( כן. 1ג. ) ( 3, 1), ( 3, 1)  .    (2) n 9. 

 

 
x.    (3) 2yלכל  1-( התוכן גדול מ2)    .x( כל 1א. ) .4 ln(b 1) .    

(4) min(ln b,0) ,b 0.                          (5                       ) 

 

 

 

 

 

b ב. 2  ,b 2.     .עבור גb 2  אין נקודות קיצון והפונקציה
     f (x) .עולה 

 

xfב.     .. א. הוכחה5 '''(x) e (x 2) .    (.1ג )(5 n, 0)  ,(0, n 5).     

 (2 )y 0.    (3) 4 nmin(4 n, e ) .                

  (5)    .( הוכחה4)        

 

 

 

 

 

 

xF(x) ד.          e (x 6) 6  . 
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 36 מבחן בגרות מספר

 מועד ב, 2020קיץ תש"ף, 

אומטריה אנליטית, וקטורים, טריגונומטריה במרחב, ג –פרק ראשון 

 מספרים מרוכבים

 .3-1מן השאלות  שתיים ענה על

 

4xהישר    .1 3y 0  רכזו משיק למעגל שמ(5a,0) .a הוא פרמטר
 חיובי.  

 .aהבע את משוואת המעגל באמצעות  .א

 , הנמצאת מחוץ למעגל, העבירו ישר, המשיק למעגלGמנקודה 
 .Kבנקודה 

את משוואת המקום הגאומטרי של כל   aהבע באמצעות  .ב
שווה למרחק שלהן מן  GKשבעבורן המרחק  Gהנקודות 

xהישר  3a  .וצייר סקיצה שלו 

 .7.5הקצר ביותר האפשרי הוא  GKנתון: אורך הקטע 

 GK שבעבורה אורך הקטע Gיעורי הנקודה ( מה הם ש1) .ג
         ? נמק.7.5הוא 

 נמק. .a( מצא את ערכו של הפרמטר 2)
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  נתונים שני ישרים:    .2

1 : x (6,10, 7) k(3,5, 4)    
               2 : x (15,0,6) t(9,0,13)        

uונתון הווקטור    (6,0, 8) . 

  1נמצאת על הישר  Aהנקודה   
 2נמצאת על הישר Cוהנקודה   
AC -כך ש    u. 

 .C-ו Aמצא את שיעורי הנקודות  .א
SABC  ,היא פירמידה ישרה שבסיסהABC הוא משולש ,

ABC)זווית ישר  90  הנקודה .)S  נמצאת על הישר

 .1נמצאת על הישר  Bוהנקודה 2
 .Bמצא את שיעורי הנקודה  .ב
 .ABCמצא את משוואת המישור  .ג

 .ABCהעלו אנך למישור  Cמן הנקודה 

 .2חשב את הזווית שבין האנך ובין הישר  .ד
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3.   z .הוא מספר מרוכב 
5פתור את המשוואה  .א 5z 2. 

nהנקודות  2 1A ,...,A ,A  במישור גאוס מתאימות לפתרונות
nהמשוואה  nz 2 (n 3  הוא מספר טבעי(. חיברו את הנקודות

n 2 1A ,...,A ,A .ויצרו מצולע משוכלל קמור              
 .n-נתון כי שטח המצולע שהתקבל שווה ל

 .nמצא את  .ב

שמצאת בסעיף ב. nד בעבור הערך של -ענה על הסעיפים ג
w a bi   הוא פתרון של המשוואהn nz 2 כך ש- a b 0  

Re(w) ]כלומר: Im(w) 0 .] 

 כאלה? wבאילו רביעים נמצאים פתרונות  .ג

ארבע הנקודות הנמצאות ברביעים שמצאת בסעיף ג הן קודקודיו 
                    של מלבן.

לארבע הנקודות אם מכפילים כל אחד מן המספרים המתאימים 
0zהללו במספר  cos i sin    (0 90     ,) מתקבל מלבן

 חדש, שצלעותיו מקבילות לצירים.

 . נמק.מצא את הזווית  .ד
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 דילה ודעיכה, פונקציות חזקה, פונקציות מעריכיות ולוגריתמיותג –פרק שני 

 .5-4ענה על אחת מהשאלות 

נתונה הפונקציה   .4
2x

2x x

2e
f (x)

e ae 3


 
 .a .הוא פרמטר 

fהפונקציה  (x) ת בעבור אינה מוגדרx 0. 

fואת תחום ההגדרה של הפונקציה  a( מצא את1) .א (x). 
  לצירים שלהמאונכות ( מצא את משוואות האסימפטוטות 2)

fהפונקציה  (x) . 
f( מצא את תחומי העלייה והירידה של הפונקציה 3) (x). 

fסרטט סקיצה של גרף הפונקציה  .ב (x). 
IVאחד מן הגרפים  .ג I  שבסוף השאלה מתאר פונקציה

fקדומה לפונקציה (x) המוגדרת בתחום ההגדרה של ,f (x) .
 איזה מהם מתאר אותה? נמק.

h(x)נתונה הפונקציה  .ד f (x k) .  עבור איזה ערך שלk 0 
xאסימפטוטה שמשוואתה היא  h(x)יש לפונקציה  0 ?

 נמק.
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fהפונקציות    .5 (x) ו- g(x) n(f (x))  מוגדרות וגזירות לכלx. 
fהראה כי לפונקציה  .א (x)  ולפונקציהn(f (x))  יש נקודות קיצון

ושנקודות הקיצון הללו הן מאותו הסוג  xבאותם שיעורי 
             )מינימום/מקסימום(.

fבציור שלפניך מתואר גרף של פונקציה  (x)כך ש ,-f (x) ו-
g(x) n(f (x))   מוגדרות וגזירות לכלx לפונקציה .f (x)  יש נקודת

 (, ושתי אסימפטוטות:1,2קיצון יחידה ששיעוריה הם )

yשמשוואתה היא  אסימפטוטה 1 ואסימפטוטה נוספת ,

שמשוואתה היא 
2

y
3

.  גרף

fהפונקציה  (x)  חותך את ציר

y כאשר y-ה 1. 

ענה על סעיף ב בהסתמך על 
 הגרף המתואר בציור.

 ? נמק.                  g(x)( מהו תחום ההגדרה של  הפונקציה 1) .ב

 ?g(x)( מה הם שיעורי נקודת הקיצון של הפונקציה 2)

    g(x)( מה הן משוואות האסימפטוטות של הפונקציה 3)
 המאונכות לצירים?  

 . g(x)( מצא את תחומי החיוביות והשליליות של הפונקציה 4)

 נמק.   

 .g(x)קיצה של גרף הפונקציה ( סרטט ס5)

h(x)נגדיר  f (x) g(x) .         
   לפניך סרטוט של גרף        
 .h(x)הפונקציה         

   ( מצא את שיעורי נקודות 1) .ג
קבע  ,h(x)הקיצון של הפונקציה 
 בעזרת הגרף. סוגן את  

גרף נמצאת על  Aהנקודה ( 2)
fהפונקציה  (x)  והנקודהB על גרף הפונקציה נמצאתg(x)  כך

שבעבורו אורך  x-. מהו שיעור הx -מאונך לציר ה ABשהקטע 
          ? נמק.1הוא  ABהקטע 
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 , מועד ב:2020יץ תש"ף, ק – 36תשובות למבחן בגרות 

2א.  .1 2 2(x 5a) y 16a  .    .2בy 16ax  .  (.1ג )G(0, 0) .   (2 )a 2.5. 

 
,C(6,0א.  .2 7) ,A(0,0,1).    .ב B(3,5, 3).   .4  גx 3z 3 0  .    .18.43ד

. 

 

2cis288 ,2cis216 ,2cis144 ,2cis72 ,z א. .3 2.   .בn 12.       

 . III ,Iרביעים  ג.

45ד.   . 

 

a( 1א. ) .4 4 , :תחום הגדרהx n3 ,x 0.    (2 )x 0 ,x n3 ,
y 2 ,y 0.  

0(  תחומי עליה: 3)      x n1.5  ,x 0 תחומי ירידה:  n3 x  ,

n1.5 x n3 .  

                                                                   ב.

 

 

 

 

kד.     .IVגרף ג.               n 3. 

,x.   (2) (1( כל 1ב.)   א. הוכחה.  .5 n 2)max.    (3) 
2

y n
3

 ,y 0.          

0 ( תחומי חיוביות:4) x            :תחומי שליליותx 0.  

 (5)                                                                

 

 

 

max ,(0,1)min.    (2) x(1,1.306)( 1ג.)           0. 
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 37מבחן בגרות מספר 

 א, מועד 2021חורף תשפ"א, 

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

 מרוכבים

1.   ABCD טרפז(AB DC). 

 , DC-ו ABנתון: המרחק בין בסיסי הטרפז, 

 ABCDקטע האמצעים של הטרפז ,2הוא 

+xנמצא על הישר  y 4 = 0. 

 מצא את משוואות הישרים שבסיסי .א

 .הטרפז נמצאים עליהם

 .x-נמצאת על ציר ה BCנתון: השוק 

2yמעבירים פרבולה קנונית  = 2px (p > 0) 

 של הטרפז נמצאים על מדריך הפרבולה, D-וAכך שהקודקודים 

 .C או על הקודקוד Bומוקד הפרבולה נמצא על הקודקוד 

 הוא  ABCDמהי משוואת הפרבולה שבעבורה הטרפז  (1) .ב

 הגדול מבין שני הטרפזים האפשריים? נמק.     

 הוא  ABCDמהי משוואת הפרבולה שבעבורה הטרפז  (2)

 שני הטרפזים האפשריים? הקטן מבין     

 וחותך את שתי הפרבולות  x-מעבירים ישר המקביל לציר ה .ג

 . F-ו Eבשתי נקודות,  בשמצאת בסעיף 

 מצא את משוואת המקום הגיאומטרי שעליו מונחים אמצעי 

  באופן זה. EFהקטעים 
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2.   ABC  משולש.הוא 

ABנסמן:  u ,AC = v. 

,A(0,2נתון:  1), B( 3,2,2),  הנקודהD( 2,3,1) נמצאת על 

2  -ש כך BCהקטע  1
AD = u+ v

3 3
. 

 הוא  ABCוהוכח כי המשולש  Cמצא את שיעורי הנקודה  (1) .א

 זווית. ישר     

 .ABCמצא את משוואת המישור  (2)

 הוא מלבן.  ABEC-כך ש ABCנמצאת במישור  Eהנקודה 

 היא מפגש האלכסונים במלבן זה. M הנקודה

S היא נקודה כך ש-MS  מאונך למישורABEC. 

 , והסבר מדוע לכל  MSמצא הצגה פרמטרית לישר  (1) .ב

 היא פירמידה ישרה. SABEC כזו Sנקודה      

  .(1ב)כמתואר בתת סעיף  Sתן דוגמה לשיעורים של נקודה  (2)

 .SABשמצאת, חשב את הזווית  Sבעבור הנקודה      

 שמצאת, האם קיימת נקודה נוספת,  Sבעבוד הנקודה  (3)

    P כך ש-PABEC היא פירמידה ישרה שבעבורה מתקיים 

    SAB = PAB? .אם כן, מצא את שיעוריה. אם לא, נמק 
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6נתונה המשוואה    .3 1
i z =

64
 (z .)הוא מספר מרוכב 

 מצא את כל פתרונות המשוואה הנתונה. .א

 פתרונות המשוואה הנתונה מתאימים לקודקודים של מצולע קמור 

 במישור גאוס.

 הראה שלכל אחד מקודקודי המצולע קיים קודקוד אחד  .ב

 בדיוק כך שהישר שמחבר ביניהם עובר דרך ראשית הצירים.

 מספר מרוכב ל אחד מפתרונות המשוואה הנתונה בכופלים כ

 .wקבוע, 

 מדוע סכום המספרים שהתקבלו הוא אפס. הסבר .ג

נתון : 
3 1

w = + i
2 2

. 

 : פתרונות המספרים 12כתוב משוואה שפתרונותיה הם  .ד

 והמספרים שהתקבלו המשוואה הנתונה בתחילת השאלה 

 .w-לאחר ההכפלה ב
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 גדילה ודעיכה, פונקציות חזקה, פונקציות מעריכיות ולוגריתמיות –פרק שני 

נתונה הפונקציה:    .4
2x x

4
f(x) =

e 4e +3




. 

 .f(x)מצא את תחום ההגדרה של  (1) .א

  f(x)מצא את משוואות האסימפטוטות של הפונקציה  (2)

 המאונכות לצירים.     

 , וקבע את סוגן f(x)מצא את שיעורי נקודות הקיצון של (3)

 כאלה(. )אם יש     

 .f(x)מצא את תחומי העלייה והירידה של הפונקציה (4)

 .f(x)סרטט סקיצה של גרף הפונקציה (5)

bהסבר מדוע לכל  .ב <  מתקיים: 0
b

b 3

f(x)dx 4



 . 

נתונה הפונקציה 
k

g(x) =
f(x)

 , שתחום הגדרתה זהה לתחום 

 הוא פרמטר. f(x).kההגדרה של הפונקציות 

 יש נקודת מינימום. g(x)נתון כי לפונקציה 

 ? נמק.kמהו תחום הערכים האפשריים בעבור  .ג
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נתונה הפונקציה     .5
3

1
f(x) = 1

(ln(x)) 1



. 

 . f(x)מצא את תחום ההגדרה של הפונקציה  (1) .א

 f(x)מצא את משוואת האסימפטוטות של הפונקציה  (2)

 המאונכות לצירים.     

  f(x)מצא את תחומי העלייה והירידה של הפונקציה  (3)

 כאלה(. )אם יש     

  f(x)מצא את שיעורי נקודות החיתוך של הפונקציה  (4)

 )אם יש כאלה(. עם הצירים     

 .f(x)סרטט סקיצה של גרף הפונקציה  (5)

yהישר  .ב = k אינו חותך את גרף הפונקציהf(x)  

(k מצא את .)הוא פרמטרkנמק .. 

  נגדיר .ג
-1

x

e

T(x) = f(x)dx 1e x < e  

-x ,(Iלפניך שלושה ערכי ( 1) III) . 

 הוא הכי גדול? נמק.T(x)בעבור איזה מהם הערך של      

                        I  
1

x =
2

 

                        II  x =1 

                        III  x = 2 

1eהסבר מדוע בעבור כל   (2) x < e    :מתקייםT(x) 1. 
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 , מועד א:2021חורף תשפ"א,  – 37תשובות למבחן בגרות 

+xא.  .1 y 3 = 0 : AB , x+ y 5 = 0 : CD ( .1ב )2y = 20 x   (2) 2y = 12x . 

2yג.  = 15x . 

,C(0,5( 1א. ) .2 1)  הוכחה ,(AB AC)   (2 )x+ z+1 = 0 . 

)( 1ב. ) 1.5,3.5,0.5) + t(1,0,1)הסבר ,  . 

)S( דוגמה: 2)     1,3.5,1)  ,SAB 38.016  . 

    (3 )P( 2,3.5,0) . 

א. .3
1

cis 45
2

 , 
1

cis105
2

 , 
1

cis165
2

  ,
1

cis 225
2

  ,
1

cis 285
2

  ,
1

cis345
2

 . 

 ג. הוכחה . ב. הוכחה

12ד.  1
z 0

4096
  :6, אפשר גם 61 1

(z i)(z i) 0
64 64

   . 

x( 1א. ) .4 ln 3  ,x 0   (2 )x = 0  ,x = ln 3  ,y = 0  ,4
y =

3
 . 

    (3 )(ln 2,  . מינימום (4

ln( עלייה: 4)     3 < x  אוln 2 x ln 3   :0, ירידה x ln 2   אוx < 0 . 

          (5)  

 

 

 

 

 

 . ב. הוכחה

kג. < 0 . 
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x( 1א. ) .5 > 0  ,x e   (2 )x e  ,y = 1   . 

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

    (4) (1,0) . 

    (5) 

 

 

 

kב. = 1 . 

II) x( 1ג. )  . ( הסבר2)    1=
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 38מבחן בגרות מספר 

 , מועד נבצרים2021חורף תשפ"א, 

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

 מרוכבים

1.   1 1A(x , y 2-ו ( 2B(x , y  הן שתי נקודות שונות הנמצאות על (

2yהפרבולה    = 36 x .ברביע הראשון 

הוא  ABהראה כי שיפוע המיתר ( 1) .א
2 1

36
m =

y + y
. 

הנקודה ( 2)
1

(x,7 )
2

 .mמצא את  .ABהיא אמצע המיתר  

 נתון: המרחק של כל נקודה על הפרבולה הנתונה מן  .ב

xהישר  = a  (9,0)שווה למרחק של נקודה זו מן הנקודה . 

xמן הישר  Aמרחק הנקודה  = 0.75a  7הוא. 

 ? נמק.aמהו הערך של  (1)

 .ABמצא את משוואת הישר  (2)
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ABCD (ABנתון טרפז שווה שוקיים    .2 DC) .)ראה סרטוט( 

DABנתון:    120 . 

DCנסמן:    u  ,AD = v  ,AB t u (t   הוא.)סקלר 

 .v-ו uבאמצעות  tהבע את  (1) .א

 ,u ,vבאמצעות  BCהבע את הווקטור  (2)

   u ו-v. 

uנתון:  (8,6, 10)   ,v ( 1, y,0) . 

  vשל הווקטור  y-מצא את שיעור ה (1)  .ב

 הערכים( )מצא את שני      

 שמצאת בתת סעיף  y( עבור איזה ערך משני הערכים של 2)

 הוא קוטר במעגל שהטרפז חסום בו?  DCהבסיס  (,1ב)     

 נמק.     
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נתון מספר מרוכב    א.   .3 z = r cosθ + i sinθ  . 

הסבר מדוע מתקיים:           r cos(180 θ) + i sin(180 θ) z       . 

1z ,2z 3-וz  .הם שלושה מספרים מרוכבים שונים 

 ישר אחד  הנקודות המייצגות אותם במישור גאוס נמצאות על

 שעובר דרך ראשית הצירים.

 נמצאות ברביע הראשון, והנקודה  2z-ו 1zהנקודות המייצגות את 

 נמצאת ברביע השלישי. 3zהמייצגת את 

1נסמן  1z = r (cosα + i sin α). 

2הוכח כי המנה  .ב 3

1 3

z z

z z




 היא מספר ממשי. 

  3z-ו 1zנתון גם כי הנקודות במישר גאוס המייצגות את המספרים 

2-נמצאות על מעגל היחידה, ו 3

1 3

z z 5

z z 4





. 

 .2zחשב את הערך המוחלט של  .ג

 .3zהוא הצמוד של  4z .ד

 את שטח המשולש הנוצר על ידי הנקודות αהבע באמצעות 

 .2z ,3z ,4zבמישור גאוס המייצגות את המספרים 
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xf(x)נתונה הפונקציה    .4 = 4e. 

 .f(x)מצא את תחום ההגדרה של הפונקציה  .א

2h(x)נתונות הפונקציות:  = f(x ) ,(x) = 2 f (x)g   בתחוםx > 0. 

 , g(x)ת הקיצון של הפונקציה מצא את השיעורים של נקוד .ב

 קבע את סוגה, והראה כי הנקודה הזאת נמצאת על גרף 

 . h(x)הפונקציה 

 נפגשים בנקודה  h(x)-ו g(x)נתון: הגרפים של שתי הפונקציות 

 אחת בלבד )הנקודה שמצאת בסעיף ב(.

 באותה  h(x)-ו g(x)סרטט את הגרפים של שתי הפונקציות  .ג

 מערכת צירים.

 ,g(x)נתון: השטח המוגבל על ידי גרף הפונקציה  .ד

xועל ידי הישר  h(x)גרף הפונקציה  = a ,a > 1, 

4e -שווה ל + 4e 2 f(a) . 

 בתשובתך. ln. תוכל להשאיר aמצא את הערך של 
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 פונקציות המוגדרות שתי שבסרטוט שלפניך מתארים  I ,IIהגרפים    .5

1בתחום    x 4  . 

והאחר , f(x)אחד הגרפים הוא של הפונקציה 

fהוא של פונקציית הנגזרת שלה,  (x). 

הוא הגרף של  II-ו Iקבע מי מבין הגרפים  .א

 . נמק.f(x)הפונקציה 

 הסתמך על הסרטוט וענה על סעיף ב.

g(x)נתונה הפונקציה  .ב = ln(f(x)). 

( מצא את תחום ההגדרה של 1)

 .g(x)הפונקציה 

 ( מה הן האסימפטוטות של 2)

 ?x-המאונכות לציר ה g(x)הפונקציה      

 ( מצא את השיעורים של נקודות הקיצון הפנימיות של 3)

 )אם יש כאלה(, וקבע את סוגן. g(x)הפונקציה      

 .g(x)( מצא את תחומי העלייה והירידה של הפונקציה 4)

 .g(x)( סרטט סקיצה אפשרית של גרף הפונקציה 5)

 , מועד נבצרים:2021חורף תשפ"א,  – 38תשובות למבחן בגרות 

m( 2( הוכחה    )1א. ) .1 = a( 1ב. ) 2.4 = 9   (2) y = 2.4x+ 2.4 . 

( 1א. ) .2
v

t = 1-
u

     (2 )
v

BC u v
u

  . 

y( 1ב. ) = 7  ,
1

y =
7

     (2 )y = 7 . 

2zג.  ב. הוכחה  א. הוכחה .3 3.5  .2.25 דsin 2α . 

0א.  .4 x   .1)ב, 4e) . 
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 ג. 

  

  

  

  

  

 

 

aד.  4 ln 4  . 

II  ,fגרף  - f(x)א.  .5 (x) -  גרףI . 

0( 1ב. ) x 3  , 1 x 0      (2 )x 3  ,x 0 .   

    (3 )(2, ln8) מקסימום . 

0( עלייה 4)     x 2  2, ירידה x 3   1 או x 0  . 

    (5) 
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 39מבחן בגרות מספר 

 מאוחר, מועד 2021חורף תשפ"א, 

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

 מרוכבים

2yנמצאת על הפרבולה  Kנתון: נקודה    .1 = 4px (p > 0). 

 .12הוא  Kשל נקודה  y-שיעור ה

 .20ובין מוקד הפרבולה הוא  Kהמרחק בין הנקודה 

 )מצא את שתי האפשרויות(. pמצא את  .א

2p .1-ו 1p-ב אשמצאת בסעיף  pנסמן את הערכים של  2p < p. 

yישר מן הצורה  = mx(m 0)  2חותך את הפרבולה
1y = 4p x  

2, ואת הפרבולה Aבראשית הצירים ובנקודה נוספת, 
2y = 4p x  

 .Bבראשית הצירים ובנקודה נוספת, 

 .ג-בשמצאת, וענה על סעיפים  2p-ו 1pהצב את הערכים 

  B, ואת שיעורי נקודה Aהבע את שיעורי נקודה  .ב

 .mבאמצעות 

yבעבור כל ישר  = mx (m 0)נסמן ב ,-M  את אמצע הקטעAB  

 הנוצר באופן המתואר.

 ום הגיאומטרי שעליו נמצאות מצא את משוואת המק .ג

 (.mהאלה )ללא  M הנקודות
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ABCDAנתונה התיבה    .2 B C D   . 

 .CCנמצאת על המקצוע  Kהנקודה 

Aהיא אמצע המקצוע  Eהנקודה  D   

 )ראה סרטוט(.

AAנסמן:  = w; AD = v; AB = u;  

CK = t CC (t >  הוא סקלר(. 0

wנתון:  = 6 2; v = 6; u = 3 2, 

EKB = 90. 

 .tמצא את  .א

CDAאת המישור  π-נסמן ב B . 

 .πמאונך למישור  BKהוכח כי הישר  (1) .ב

 .πמקביל למישור  EKהסבר מדוע הישר  (2)

)Bנתון:  1,0,1)  ,K(4,5, 1) , w (2,2, 8) . 

 .πמצא את משוואת המישור  .ג
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2zפתור את המשוואה:  א.   .3 (1+ i) z +2i +2 = 0. 

  אחד הפתרונות של המשוואה שפתרת נמצא ברביע הרביעי והוא 

 במישור גאוס. Aמיוצג על ידי הנקודה 

 במישור גאוס. Bהפתרון השני מיוצג על ידי הנקודה 

 .O -עובר מעגל שמרכזו בראשית הצירים  Bדרך הנקודה 

 .D-ו Cחותך את המעגל בנקודות  AOהישר 

 צלעות. nבמעגל חסום מצולע משוכלל בעל 

 הן קודקודים של המצולע. D ,C ,Bנתון כי הנקודות 

 האפשרי הקטן ביותר? נמק את תשובתך. n-מהו ה ב.

 שמצאת בסעיף ב: nבעבור הערך של  ג.

 רשום את המספרים המרוכבים המתאימים לקודקודי  (1)   

 המצולע.         

 כתוב משוואה שפתרונותיה הם כל המספרים המרוכבים  (2)         

 המצולע.המתאימים לקודקודי                
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 גדילה ודעיכה, פונקציות חזקה, פונקציות מעריכיות ולוגריתמיות –פרק שני 

 .xמוגדרת וגזירה לכל  g(x)הפונקציה    .4

 .בלבדבראשית הצירים  x-ה הגרף שלה חותך את ציר  

)-ו (1,1)הן  g(x) הפונקציהנקודות הקיצון של  1, 1)  בלבד. 

xמתאפסת בעבור  g(x)הנגזרת של הפונקציה  x-ו 1= = 1 בלבד. 

  xבעבור  g(x)הוא אסימפטוטה אופקית של הפונקציה  x-ציר ה

 שואף למינוס אינסוף. xשואף לאינסוף ובעבור  

 .g(x)סרטט סקיצה אפשרית של גרף הפונקציה  (1) .א

gרשום את תחומי החיוביות והשליליות של  (2) (x) 

 (.g(x))פונקציית הנגזרת של      

g(x)f(x)נתונה הפונקציה  = e g(x) 

 .f(x)את תחום ההגדרה של הפונקציה  מצא( 1) .ב

 .f(x)האופקית של הפונקציה  מצא את האסימפטוטה (2)

 ,f(x)מצא את שיעורי נקודות הקיצון של הפונקציה ( 3)

 את סוגן.וקבע      

 .f(x)סרטט סקיצה אפשרית של גרף הפונקציה  (4)
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נתונה משפחת הפונקציות    .5
x

f(x) = ax ln
a

 
  

 
  ,a 0  .הוא פרמטר 

aבעבור  ג-אענה על סעיפים  > aובעבור  0 < 0. 

 .f(x)מצא את תחום ההגדרה של הפונקציה  .א

 ת הקיצון של את שיעורי נקוד aהבע באמצעות  .ב

 , וקבע את סוגה.f(x)הפונקציה 

 בשתי נקודות שונות. x-חותכת את ציר ה f(x)נתון כי הפונקציה 

 .f(x)סרטט סקיצה של גרף הפונקציה  .ג

g(x)נתונה הפונקציה  = f (x)  נגזרת הפונקציה(f(x) המוגדרת ) 

a. נתון: f(x)באותו תחום שבו מוגדרת הפונקציה  > 0. 

 ,g(x)מצא את השטח המוגבל על ידי גרף הפונקציה  .ד

הישר 
2

x =
a

 .a-, והוכח כי השטח אינו תלוי בx-וציר ה 

 

 מאוחר, מועד 2021חורף תשפ"א,  – 39תשובות למבחן בגרות 

Pא. .1 = 2  ,P = ב.    18
2

8 8
A( , )

mm
  ,

2

72 72
B( , )

mm
2yג.    = 40 x . 

א. .2
1

t =
2

5x+5y( הוכחה    ג.2( הוכחה   )1ב.)    2z 29 = 0  . 

1zא.  .3 = 1 i  ,2z = 2i   .בn = 8 . 

),  (2,0)( 1ג.) 2, 2)  ,(0, 2)  ,( 2, 2)  ,( 2,0)  ,( 2, 2)   ,(0, 2) 

       ( 2, 2)   (2 )8Z = 256 . 
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 ( 1א.) .4 

  

  

  

  

  

 

>1( חיובית: 2)    x <1 :1, שלילית< x או x < 1 . 

x   (2 )y( כל 1ב.) = 1   (3 )(1,e 1)  , מינימום,  (0,1)מקסימום 

       
1

( 1, 1)
e

  מקסימום . 

    (4) 

  

  

  

 

 

0א.  .5 < a  :0 < x  ,a < 0  :x < 0 . 

21ב. 
( ,1+ lna )
a

 . מינימום 

0  ג. < a:    a < 0: 

  

  

  

  

  

  

  

 

 

1ד.  ln 2 . 
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 40מבחן בגרות מספר 

 א, מועד 2021תשפ"א, קיץ 

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

 מרוכבים

a ,aנתון פרמטר    .1 > 0. 

 מצא את משוואת המקום הגאומטרי של כל הנקודות  .א

 שווה למרחק שלהן  (a,0)שהמרחק שלהן מן הנקודה 

xמן הישר  = a 1. 

 מצא את משוואת המקום הגאומטרי של כל הנקודות  .ב

,0)שהמרחק שלהן מן הנקודה  a)  שווה למרחק שלהן 

yמן הישר  = a 1. 

 ב -נתון כי שני המקומות הגאומטריים שמצאת בסעיפים א

,2)נחתכים בשתי נקודות. אחת הנקודות היא  2). 

 .a( מצא את 1) .ג

 החיתוך האחרת.( מצא את שיעורי נקודת 2)

 מחברים את שתי נקודות החיתוך של שני המקומות הגיאומטריים 

 כך שמתקבל מרובע. (0,3a)-ו (3a,0)עם הנקודות 

 ( מהו סוג המרובע שהתקבל? נמק.1) .ד

 ( חשב את שטח המרובע.2)
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 הוא מעוין.  ABCDשבסיסה  SABCDנתונה פירמידה מרובעת    .2

BADלבסיס הפירמידה,  מאונך  SAנתון:   = 60 ,SA = BA , 

 SE = t SC ,0 t 1  .הוא פרמטר 

ASנסמן:  = w  ,AD = v  ,AB = u.  

 .w ,v ,u ,tבאמצעות  ED-ו EBהבע את הוקטורים  .א

נתון:  .ב
1

t =
2

. 

 .ED-מאונך ל EB( הוכח כי 1)

 לבסיס עובר דרך נקודת E( הוכח כי האנך מן הנקודה 2)

 מפגש האלכסונים של המעוין.     

A(0,0,0)  ,B(6נתון:  3,6,0) , 

 בכיוון החיובי, y-נמצא על ציר ה Dקודקוד 

 גדול מאפס. Sשל הנקודה  z-שיעור ה

 .D-ו Sחשב את שיעורי הקודקודים  .ג

 .SABמצא את משוואת המישור  .ד
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4zנתונה המשוואה    .3 = 16 (z .)הוא מספר מרוכב 

 פתור את המשוואה. .א

 נתון: פתרונות המשוואה מייצגים קודקודים של 

 מצולע במישור גאוס.

 סרטט במערכת הצירים את המצולע שהתקבל. .ב

-כופלים ב
1+ i

2
 כל אחד מן המספרים המייצגים את  

 קודקודי המצולע.

 מצא את שיעורי הנקודות המיוצגות על ידי המספרים  .ג
 שהתקבלו בהכפלה.

n  ,11הוא מספר טבעי< n  הוא מספר ממשי. c-ו 17>

 כל אחד מן המספרים המרוכבים שמצאת בסעיפים הקודמים 

nzמקיים את המשוואה  = c. 

 .cואת  nמצא את  .ד

 הנקודות במישור גאוס, המיוצגות על ידי כל הפתרונות של 

nzהמשוואה  = c  שמצאת בסעיף ד, יוצרות מצולע בעלn .צלעות 

 מצא את שטח המצולע. .ה
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 גדילה ודעיכה, פונקציות חזקה, פונקציות מעריכיות ולוגריתמיות –פרק שני 

2xf(x)נתונה הפונקציה    .4 =1+ ae  המוגדרת לכלx. 

  a  ,הוא פרמטרa 1. 

 , לפי הצורך.aבטא את תשובותיך באמצעות   

  f(x)( מצא את האסימפטוטות של הפונקציה 1) .א

 המאונכות לצירים )אם יש כאלה(.     

  f(x)( מצא את תחומיי העלייה והירידה של הפונקציה 2)

 )אם יש כאלה(.           

  f(x)ות החיתוך של הפונקציה ( מצא את שיעורי נקוד3)

 עם הצירים )אם יש כאלה(.     

נתונה הפונקציה  .ב
1

g(x) =
f(x)

. 

 ? נמק את תשובתך.g(x)( מהו תחום ההגדרה של הפונקציה 1)

  g(x)( מצא את האסימפטוטות של הפונקציה 2)

 כאלה(. המאונכות לצירים )אם יש            

 יש נקודת פיתול אחת, המתקבלת  g(x)( ידוע כי לפונקציה 3)

כאשר             
ln(a)

x =
2

 של נקודת הפיתול,  y-. מצא את שיעור ה

 .g(x)הפונקציה  גרףוסרטט סקיצה של             

g( מצא את שיעור נקודת הקיצון של הפונקציה 1) .ג (x). 

g( סרטט את גרף הפונקציה 2) (x).פרט את שיקוליך . 

gמצא את השטח המוגבל על ידי גרף הפונקציה  .ד (x)  

xועל ידי הישרים  = 0  ,
1

y =
2

. 
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נתונה הפונקציה    .5
2x 1

f(x) = ln
(x+ 2)(x 1)

 
   

. 

 .f(x)( מצא את תחום ההגדרה של הפונקציה 1) .א

 ( מצא את האסימפטוטות של הפונקציה 2)

         f(x) לצירים. המאונכת 

  f(x)( מצא את תחומי העליה והירידה של הפונקציה 3)

 )אם יש כאלה(.            

 .f(x)( סרטט את גרף הפונקציה 4)

g(x)נתונה הפונקציה  .ב = ln(f(x)). 

  וענה על השאלות בסעיף אהיעזר בתשובותיך על 

 ( שלפניך.3)-(1סעיפים )-התת       

 .g(x)( מצא את תחום ההגדרה של הפונקציה 1)

  g(x)( מצא את תחומי העלייה והירידה של הפונקציה 2)

 )אם יש כאלה(.     

 . פרט את שיקוליך.g(x)( סרטט סקיצה של גרף הפונקציה 3)

0המקיים  xבעבור כל  .ג < f(x) < f(x), קבע אם המכפלה 1 g(x) 

 חיובית, נמק את קביעתך.

 

 א:, מועד 2021תשפ"א,  קיץ – 40תשובות למבחן בגרות 

2yא.  .1 = 2x 2a +1      .2 בx = 2 y 2a +1    (.1ג )
1

a =
2

   (2 )(0,0)  .  

 . 3( 2( דלתון   )1ד.)

EBא.  .2 = (1 t)u t v + (t 1)w    ,ED = (1 t)v t u + (t 1)w    . 

 . ( הוכחה2( הוכחה   )1ב.)

xד.    D(0,12,0)  ,S(0,0,12)ג.  3 y = 0 . 
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2cisא.  .3 45  ,2cis135  ,2cis 225  ,2cis315 . 

 ב.

),  (2,0)ג.  2,0)  ,(0, 2)  ,(0, 2)    .דn =16  ,c = Sה.    65,536 =12.25 . 

y( 1)א. .4 = +x   (3 )(0,1( עליה: אין , ירידה: כל 2)   1 a) . 

x  (2 )y( כל 1ב.) = 0  ,y = 1   (3 )
1

y =
2

 . פיתול 

 

( 1ג.)
lna 1

( , )
2 2

            (2) 

 

ד. 
lna 1 1

S = +
4 a+1 2

 . 

>1( 1א.) .5 x  1או< x <1  אוx < 2 (2 )x = 1  ,x = 2  ,y = 0 . 

>1( עליה: 3)     x  1או< x <1  אוx < 2 ירידה: אין , . 

    (4 ) 

x( 1)ב.  < 2   (2 :עליה )x < 2 ג. לא                      ( 3)    , ירידה: אין . 
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 41מבחן בגרות מספר 

 מיוחד, מועד 2021תשפ"א, קיץ 

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

 מרוכבים

 שונה מאפס. aנתון פרמטר    .1

 ה כי המקום הגאומטרי של כל הנקודות שהמרחק שלהן הרא .א

,a)מן הנקודה  1)  שווה למרחק שלהן מן הנקודה( a,1)  הוא 

 .aאת משוואת הישר באמצעות  קו ישר. הבע

yנתון הישר  = ax. 

 , הישר הנתון והישר שמצאת בסעיף aמצא לאילו ערכים של  .ב
 א ניצבים זה לזה.

 הישר שמצאת בסעיף א והישר הנתון ניצבים זה לזה ומשיקים 

 , x-. מרכזי שני המעגלים מונחים על ציר הN-ו Mלשני מעגלים, 

 נמצא משמאל  N, והמעגל y-נמצא מימין לציר ה Mהמעגל 

 ,6. נתון כי המרחק בין מרכזי המעגלים הוא y-לציר ה

 .Nמן הרדיוס של המעגל  2גדול פי  Mוהרדיוס של המעגל 

 .N-ו Mמצא את המשוואות של המעגלים  .ג

xנתון הישר  + 17 y 8 = 0  . 

 .N-ו Mהישר משיק לשני המעגלים 

 מצא משוואה של ישר המשיק לשני המעגלים, נוסף על  .ד

  ם המתוארים בשאלה. נמק את תשובתך.הישרים המשיקי
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ABCAבסרטוט שלפניך מתוארת מנסרה ישרה    .2 B C   , 

 .ABCשהבסיס שלה הוא המשולש   

 שבעבורו:  kנתון המספר   

 AA = (k 1,k 7,k+1)   ,AC = (k+1,0,k 3) , 

 AB = (k 1,k,3). 

 .kמצא את ערכו של  .א

  BC-ו ACמונחים על הישרים  BC-ו ACהמקצועות 

 בהתאמה:

AC : x = (8, 1, 1) + t(k+1,0,k 3)   

BC : x = (4,0,2) + m(k, k, 4)  

Aמצא את משוואת המישור  .ב B C  . 

Cחשב את גודל הזווית  .ג A B  . 

Aמצא את מרכז המעגל החוסם את המשולש  .ד B C  .נמק . 
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I :2wמשוואה נתונה    .3 4iw 4 + 2i = 0  .w .הוא מספר מרוכב 

 .Iפתור את משוואה  .א

3zנתונה משוואה:  = a+ bi .z  ,הוא מספר מרוכבa ו-b  הם 

 מספרים ממשיים. ידוע כי אחד מפתרונות משוואה זו מתאים 

 לנקודה הנמצאת במישור גאוס על הציר המדומה, בחלקו השלילי.

 שלפניך נכונה. 3-1אחת מן הטענות  .ב

 קבע איזו ונמק את קביעתך.

1. b > 0  ,a = 0 

2. b 0  ,a 0 

3. b 0  ,a 0 

II :3נתונה משוואה 
1 2z = 2(w + w ) ,2w 1-וw  הם הפתרונות של 

 .Iמשוואה 

 .IIפתור את משוואה  .ג

 מייצגים קודקודים של משולש במישור גאוס. IIפתרונות משוואה 

 סרטט את המשולש שהתקבל במישור גאוס. .ד

uנתון מספר מדומה  = di ,d  הוא פרמטר ממשי. מוסיפים אתu  

 כך שהמספרים שמתקבלים  IIלכל אחד מן הפתרונות של משוואה 

 מייצגים משולש חדש.

 שבעבורו המעגל החוסם את המשולש  dמצא את הערך של  .ה

 האפשרויות.דרך ראשית הצירים. מצא את שתי החדש עובר 
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 גדילה ודעיכה, פונקציות חזקה, פונקציות מעריכיות ולוגריתמיות –פרק שני 

נתונה הפונקציה:    .4
x x

x x

e e
f(x) =

e e








. 

 .f(x)( מצא את תחום ההגדרה של הפונקציה 1) .א

  f(x)( מצא את המשוואות של האסימפטוטות של הפונקציה 2)

 המאונכות לצירים )אם יש כאלה(.            

  f(x)( מצא את תחומי העלייה והירידה של הפונקציה 3)

 )אם יש כאלה(.            

 זוגית.-היא אי f(x)( הוכח כי הפונקציה 4)

 .f(x)סרטט סקיצה של גרף הפונקציה  .ב

g(x)נתון הישר:  = a x ,a  הוא פרמטר. ידוע כיg(1) = f(1). 

 .a( מצא את 1) .ג

 לבין  f(x)( חשב את השטח הכלוא בין גרף הפונקציה 2)

 .g(x)הישר      
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nf(x)נתונה משפחת הפונקציות:    .5 = x (ln(x)) , 

  n 1 .הוא מספר טבעי 

 זוגי.-אי nזוגי ובעבור  nענה על הסעיפים שלפניך בעבור  .א

 .nאם יש צורך, בטא את תשובותיך באמצעות 

 ( מצא את תחום ההגדרה של הפונקציה.1)

 ( מצא את תחומי העלייה והירידה של הפונקציה.2)

 עורי נקודות הקיצון של הפונקציה,( מצא את שי3)

 וקבע את סוגן.            

פונקציה במשפחה. ג שלפניך מתאר -כל אחד מן הגרפים א .ב

n-קבע איזה גרף יכול להתאים ל 1 איזה גרף יכול להתאים ,

n-ל 2 ואיזה גרף יכול להתאים ל-n 3.נמק את קביעותיך . 

 

נתונה הפונקציה: 
2

1
g(x) =

x (ln(x))
. 

 .g(x)סרטט סקיצה של גרף הפונקציה  .ג

 ,g(x)חשב את השטח המוגבל על ידי גרף הפונקציה  .ד

ועל ידי הישרים  x-על ידי ציר ה
1

x =
e

-ו 
2

1
x =

e
. 
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 :מיוחד, מועד 2021תשפ"א,  קיץ – 41תשובות למבחן בגרות 

yא. .1 = ax    .בa 1     .2ג 2(x 4) + y = 8  ,2 2(x 2) + y = 2 . 

+xד.  17 y 8 = 0 . 

kא.  .2 = xב.    2 5y+3z 45 = 0     .90ג    .5)ד, 5,5) . 

+1א.  .3 i  ,1 3i     1ב. טענה . 

2cis30 ,2cis150 ,2cisג.  270  3או + i ,3 + i ,2i . 

dה.                                ד. = d או 2 = 2 . 

x   (2 )x( כל 1א.) .4  :y = 1 ,x  :y = 1 . 

 . הוכחה(4)    , ירידה: אין. x( עליה: כל 3)    

 ב. 

 .0.106( 2)   0.761( 1ג.)
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f(x) :x( 1א.) .5 > 0  ,g(x) :x > 0 . 

    (2 )n זוגי: עלייה: -אי
n

1
x >

e
, ירידה 

n

1
0 x

e
  . 

        n  :זוגי: עליה
n

1
0 x

e
   אוx , ירידה: 1<

n

1
x 1

e
  . 

   (3 )n זוגי: -אי
n

n n

1 ( n)
( , )
e e


 . מינימום 

n  :מינימום , ) (1,0)זוגי
n

n n

1 ( n)
( , )
e e


 . מקסימום 

nב. גרף א':  = n, גרף ב': 3 n, גרף ג': 1= = 2 . 

ד. 
1

2
                                                       .ג . 
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 42מבחן בגרות מספר 

 ב , מועד2021תשפ"א, קיץ 

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

 מרוכבים

2yלפניך משוואת הפרבולה:    .1 = 2ax  :ומשוואת המעגל 

  2 2x + y 2ax 2x = 0  .a 0-הוא פרמטר גדול מ . 

 מצא את שיעורי נקודות החיתוך של הפרבולה והמעגל.  .א

 , אם יש צורך.aהבע באמצעות 

 דרך שתיים מנקודות החיתוך של הפרבולה והמעגל עובר ישר 

 ששיפועו חיובי.

 , אם יש צורך.aמצא את משוואת הישר. הבע באמצעות  .ב

2ממרכז המעגל מעבירים אנך לישר, אורך האנך הוא  5. 

 את מרכז המעגל ואת הרדיוס שלו. a( הבע באמצעות 1) .ג

 .a( מצא את 2)

 המעגל הנתון והרדיוס  מגדירים מעגל חדש שמרכזו זהה למרכז

 מרדיוס המעגל הנתון. 2-שלו קטן ב

 מצא את משוואת המקום הגאומטרי של כל הנקודות שאורך  .ד

 המשיק מהן למעגל החדש שווה למרחק שלהן מן 

4xהישר  = . 
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 היא אמצע D)ראה סרטוט(. הנקודה  ABCנתון משולש    .2

 ביחס של ACמחלקת את הצלע  E. הנקודה ABהצלע    

   AE : EC = 2  היא מפגש הקטעים F. הנקודה 1:

   BE ו-CD :נסמן .CB = v  ,CA = u  

  k ו-t  :הם מספרים כך שBF = t BE  , 

  CF = k CD. 

 .kואת  tמצא את  .א

4x+2y+zנמצא במישור  ABCהמשולש    12 = 0. 

 ,Aבנקודה  x-מישור זה חותך את ציר ה  

 .Bבנקודה  z-ואת ציר ה Cבנקודה  y-את ציר ה  

 היא ראשית הצירים. Oהנקודה   

 .F-ו Eמצא את שיעורי הנקודות  .ב

 .AOEמצא את משוואת המישור  .ג

 .FAOEמצא את נפח הפירמידה  .ד
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I :4  נתונה משוואה   .3 2z 2z 4 = 0  .z .הוא מספר מרוכב 

 .Iפתור את משוואה  .א

 פתרונות המשוואה מיוצגים על ידי כל הקודקודים של מצולע   

 במישור גאוס.  

 מצא את שטח המצולע. .ב

II :2(a נתונה משוואה    z + b)(z+1) 0  .z ,הוא מספר מרוכב 

  a ו-b .הם מספרים ממשיים השונים מאפס 

 ידוע כי שניים מבין הפתרונות של המשוואה הם מספרים מדומים.  

aהוכח כי  .ג b > 0. 

 , b-ו a. הבע באמצעות IIמצא את פתרונות משוואה  .ד

 צורך.אם יש 

 מיוצגים על ידי  IIידוע כי הפתרונות המדומים של משוואה   

 נקודות הנמצאות על מעגל שמרכזו בראשית הצירים והרדיוס שלו   

 .Iהמוחלט של פתרונות משוואה  גדול פי שניים מן הערך  

מצא את היחס  .ה
b

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

נתונה הפונקציה:    .4
2(bx 2bx)f(x) = e 1   המוגדרת לכלx. 

  b <  צורך. , אם ישbהבע את תשובותיך באמצעות  הוא פרמטר. 0

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

 עם הצירים.     

 המקבילות  f(x)( מצא את האסימפטוטות של הפונקציה 2)

 )אם יש כאלה(. x-לציר ה            

 , f(x)( מצא את שיעורי נקודות הקיצון של הפונקציה 3)

 וקבע את סוגן )אם יש כאלה(.            

 .f(x)( סרטט סקיצה של גרף הפונקציה 4)

g(x)נגדיר את הפונקציה:  = f(x+ a) ,a  .הוא פרמטר 

 .y-יש נקודת קיצון על ציר ה g(x)נתון כי לפונקציה   

 .b-ו xבאמצעות  g(x), ובטא את הפונקציה a( מצא את 1) .ב

 זוגית או לא זוגית -היא זוגית, אי g(x)( האם הפונקציה 2)

 זוגית? נמק.-אי ולא            

 .g(x)( סרטט סקיצה של גרף הפונקציה 3)

של כל אחת מנקודות הקיצון של  x-מצא את שיעור ה .ג

gפונקציית הנגזרת  (x).וקבע את סוגן , 

bהצב  .ד = 0.5  וחשב את השטח המוגבל על ידי גרף פונקציית

gהנגזרת , (x) על ידי ציר ה-x  ועל ידי הישרים העוברים דרך

gנקודות הקיצון של  (x) ומאונכים לציר ה-x. 
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2נתונה הפונקציה:    .5 3f(x) = a x x   המוגדרת לכלx ,a  הוא 

0ג עבור -פרמטר. ענה על סעיפים א   < a. 

 , אם יש צורך.aהבע את תשובותיך באמצעות   

 .f(x)( מצא את תחומי החיוביות והשליליות של הפונקציה 1) .א

 .f(x)( סרטט סקיצה של גרף הפונקציה 2)

g(x)נתונה הפונקציה:  = ln(f(x)). 

 .g(x)( מצא את תחום ההגדרה של הפונקציה 1) .ב

 המאונכות  g(x)( מצא את האסימפטוטות של הפונקציה 2)

 לצירים )אם יש כאלה(.            

 ,g(x)( מצא את שיעורי נקודת הקיצון של הפונקציה 3)

 את סוגה.וקבע             

יש נקודת חיתוך אחת בלבד עם  g(x)נתון כי לגרף הפונקציה  .ג

 .x-ציר ה

 .g(x)( סרטט סקיצה של גרף הפונקציה 1)

 שעבורם גרף  a( מצא את טווח הערכים האפשריים של 2)

 בנקודה אחת בלבד. x-חותך את ציר ה g(x)הפונקציה             

aענה על סעיף ד עבור  = 0. 

. ציין בגרף את הערכים g(x)סרטט סקיצה של גרף הפונקציה  .ד

החיתוך של גרף הפונקציה עם המספריים של שיעורי נקודת 

 .x-ציר ה
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 :ב, מועד 2021תשפ"א,  קיץ – 42תשובות למבחן בגרות 

,2)א.  .1 2 a )  ,(2,2 a yב.   (0,0),  ( = a x . 

a)( מרכז המעגל: 1ג.) a), רדיוס:  (1,0+ +1)  (2 )a = 2yד.   4 = 18x . 

א.  .2
1

k =
2

  ,
3

t =
4

,  E(1,4,0)ב.   
3

F( ,3,3)
4

zג.    = Vד.   0 = 6 . 

א.  .3
3 2

z = + i
2 2

  ,
3 2

z = i
2 2
  ,

3 2
z = + i

2 2
  ,

3 2
z = i

2 2
  . 

Sב.  = 2 zג. הוכחה  ד.   3 = 1  ,
b

z = i
a

  ,
b

z = i
a

   .ה
b

= 8
a

 . 

y( אנכית: אין , אופקית: 2)  (2,0),  (0,0)( 1א.) .4 = 1 . 

   (3 )b(1,e 1)    (4)               מקסימום 

a( 1ב.) = 1  (2 )
2b(x 1)g(x) = e 1 . הפונקציה זוגית , 

   (3) 

ג. 
1

x =
2b

  , מינימום
1

x =
2b

  . מקסימום 

)2ד.  e 1) . 
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0( חיובית: 1א.) .5 x a   אוx < a, שלילית: 0 < x . 

    (2) 

x( 1ב.) < a  ,x 0  (2 )x a  ,x 0  (3 )32a 4
( , ln( a ))

3 27
 . מקסימום 

(2 )0 < a (      1ג.) . 1.889>

  

  

  

  

  

 

 

 

 ד. 
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 43מבחן בגרות מספר 

 א , מועד2022, חורף תשפ"ב

 רים, טריגונומטריה במרחב, גאומטריה אנליטית, וקטו –פרק ראשון 

 מרוכביםמספרים 

 

 היא מוקד של פרבולה קנונית  (t,0)הנקודה    .1

 הוא פרמטר חיובי.  tומוקד של אליפסה קנונית.   

 .4t אורך הציר הראשי של האליפסה הוא  

 , אם יש צורך.t בסעיפים שלפניך הבע את תשובותיך באמצעות  

 מצא את משוואת הפרבולה ואת משוואת האליפסה. .א

. B-ו Aהמדריך של הפרבולה חותך את האליפסה בשתי נקודות, 

 .B נמצאת מעל לנקודה Aהנקודה 

 .B -ו Aמצא את שיעורי הנקודות  .ב

 , עובר במוקד הפרבולה וחותך x-ישר המאונך לציר ה

 .D-ו Cאת הפרבולה בשתי נקודות, 

 .D נמצאת מעל לנקודה Cהנקודה 

 .D-ו Cאת שיעורי הנקודות מצא   .ג

  D-ו A , B  ,C הסבר מדוע ארבע הנקודות )1( .ד

 מעגל אחד.נמצאות על       

 זה.המצא את שיעורי מרכז המעגל  )2(
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1π שני מישורים:נתונים    .2 : z 3 = 0− , 2π : ay z 8 = 0+ − . 

  a 0-הוא פרמטר שונה מ . 

 .45° הזווית בין המישורים היא

 .a מצא את הערכים האפשריים בעבור הפרמטר .א

,A(2הנקודה   נמצאת על אחד המישורים הנתונים.  −(2,6

 הורידו אנך למישור האחר.  Aמן הנקודה 

 .B האנך חותך את המישור האחר בנקודה

 .AB את אורך הקטעמצא  .ב

  1הוא ישר החיתוך בין שני המישוריםπ 2-וπ. 

 . מצא את ההצגה הפרמטרית של .ג

 .  העבירו אנך לישר Bמן הנקודה 

 .C בנקודה האנך חותך את הישר 

(תוכל לסרטט את המשולש  ABCמצא את שטח המשולש  .ד

 במערכת צירים לשם כך).
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 ים שני מספרים מרוכבים:נתונ   .3

   2 2
1z = (2a 5a 4) (2a 3a 2) i+ + + + + 

    2 2
2z = (a 8a 8) (2 a 2a) i+ + + − + 

   a .הוא פרמטר ממשי 

  2z-ו 1z שבעבורו המספרים  a מצא את הערך של .א

 צמודים זה לזה.

 ג.-שמצאת, וענה על הסעיפים ב aהצב את הערך של    

 נתונים המספרים:   
4n

1
1

zw =
2

 
 
 

 , 
4n 2

2
2

zw =
2

+
 
 
 

. 

   n .הוא מספר טבעי 

 טבעי: nהוכח כי לכל  .ב

 הוא מספר ממשי. 1wהמספר  )1(

 הוא מספר מדומה טהור. 2wהמספר  )2(

z נתונה המשוואה: .ג p = m− .p ו-m ממשיים,  פרמטרים הם

z  .הוא מספר מרוכב 

שבעבורם המשוואה הנתונה  m-ו pמה הם הערכים של 

 מתארת מעגל במישור גאוס שעליו נמצאים 

 טבעי? נמק. nלכל  2w-ו 1wהמספרים 
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 גדילה ודעיכה, פונקציות חזקה, פונקציות מעריכיות ולוגריתמיות –פרק שני 

 

 נתונה הפונקציה:   .4
2x xe 3e mf(x) =

4
− + .m .הוא פרמטר 

yידוע כי הישר  =  .f(x) הוא אסימפטוטה של הפונקציה −1

 .f(x) מצא את תחום ההגדרה של הפונקציה )1(  .א

 .m מצא את )2(

 f(x)מצא את שיעורי נקודות החיתוך של גרף הפונקציה ) 3(

 עם הצירים.     

 ,f(x) מצא את שיעורי נקודות הקיצון של הפונקציה )4(

 גן (אם יש כאלה).וסוקבע את      

 .f(x) סרטט סקיצה של גרף הפונקציה .ב

1g(x) נתונה הפונקציה:    = +1
f(x)

. 

 .g(x) מצא את תחום ההגדרה של הפונקציה )1( .ג

 פטוטות המאונכות לצירים יממצא את משוואות האס )2(

 .g(x) הפונקציהשל      

 .g(x) סרטט סקיצה של גרף הפונקציה .ד

0 בתחום tנתון פרמטר  t n 4< < . 

שבעבורו ערך הביטוי  tמצא את הערך של  .ה
t

0
g(x)dx∫  

 מקסימלי. נמק את תשובתך.הוא 
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 נתונה הפונקציה:   .5
2

2
( n(x))f(x) =

( n(x)) 1−




. 

 .f(x) מצא את תחום ההגדרה של הפונקציה )1( .א

 מצא את משוואות האסימפטוטות המאונכות לצירים  )2( 

 .f(x) הפונקציהשל       

 .f(x) מצא את תחומי העלייה והירידה של הפונקציה )3(

. y-ו xהצירים  לא מסומניםלפניך שלושה גרפים שבהם  .ב

הקווים המרוסקים מייצגים את האסימפטוטות של 

המאונכות לצירים, והעיגול הריק מייצג  f(x)הפונקציה 

 נקודה שבה הפונקציה אינה מוגדרת.

 ,f(x) קבע איזה מן הגרפים מתאים לגרף הפונקציה

 העתק אותו למחברתך, והוסף בו את מערכת הצירים.

 פרט את שיקוליך.
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f(x) תרון למשוואההאם יש פ )1( .ג =  ? נמק את תשובתך.1

f(x)שבעבורו יש למשוואה  kמהו הערך של  )2( = k  

 יחיד? נמק את תשובתך.פתרון     

2h(x)נתונות הפונקציות:  = ( n(x)) +1 , 1g(x) =
f(x) 1−

. 

 הן שתי נקודות  B-ו A. הנקודות ABCD נסמן מלבן

 אינה מוגדרת. g(x)שבהן הפונקציה  x-ציר העל 

 .h(x) נמצאות על גרף הפונקציה D-ו Cהנקודות 

 ? נמק את תשובתך.ABCD מהו שטח המלבן .ד
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 , מועד א:2022חורף תשפ"ב,  – 43תשובות למבחן בגרות 

2yמשוואת הפרבולה: . א .1 4tx=    ,:משוואת האליפסה 
22

2 2
yx + =1

4t 3t
. 

) ב. )3tA t,
2

−  ,  ( )3tB t,
2

− ) .   ג.− )C t,2 t   , ( )D t, 2 t−. 

)) 2(   .) טרפז שווה שוקיים1ד.( )7t ,0
16. 

a. א .2 = aאו    1 = ) ג.   .3 ב.   .−1 ) ( )x = 0, 5,3 + t  .4.5 ד.   .−1,0,0

a א. .3 = pג.    .) הוכחה2(   .הוכחה) 1ב.(   .−1 = 0   , m =1. 

2( m(   .x) כל 1א.(  .4 = 4−.   )3 (( )0, 1.5−  ,  ( )ln 4,0   . 

     )4( ( )3 25ln ,
2 16
  מינימום. −

 ב.

 

 

 

 

 

 

 

 

x )1ג.( ln 4≠.   )2 (x = ln 4   ,y = 1   , y = 0. 
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 ד.   

 

 

 

 

 

 

 

tה.  = ln 3. 

x) 1א.( .5 > 0  ,  1x ,e
e

≠    ,x e≠  . )2 (x = e   , 1x =
e

   , y = 1. 

10) תחומי עלייה: 3(     < x <
e

1 או    < x < 1
e

. 

eה: ) תחומי יריד4(     < x   1 או < x < e. 

k )2(   .) לא1ג.( .  ב. גרף ג' = )ד.    .0 )22e 2 1S = = 2 e
e e
− −.  
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 44מבחן בגרות מספר 

 , מועד נבצרים2022, חורף תשפ"ב

 

 גאומטריה אנליטית, וקטורים, טריגונומטריה במרחב,  –פרק ראשון 

 מספרים מרוכבים

 

 . ABCחסום במשולש  Mמעגל שמרכזו בנקודה    .1

2 נמצאת על הישר ABהצלע               x y 13 0+ − =  

xהישר  נמצאת על AC והצלע 2y 4 0− + + =  . 

y נמצא על הישר Mמרכז המעגל               = x 1− . 

 .ABCבתוך המשולש  נמצאתראשית הצירים 

 .ABC מצא את משוואת המעגל החסום במשולש  .א

 . x-מאונך לציר ה BMנתון כי הישר 

 .BCמצא את משוואת הצלע  .ב

 ABCרחק בין מרכז המעגל החסום במשולש מצא את המ .ג

 ובין מרכז המעגל החוסם את המשולש הזה.
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ABCDA נתונה מנסרה ישרה    .2 B C D′ ′ ′ ′ , 

  ABCDמעוין  שבסיסה הוא 

 נמצאת  Fנקודה  .(ראה סרטוט)

 כך ש: ′ACD המישורעל 

1D F tD A D C
4

′ ′ ′= +
  

 ,t .הוא פרמטר 

 , ′ACDמאונך למישור  DF נתון:

          ADC 120= ° ,DC 4=


 . 

DD נסמן: w′ =


 ,DC v=


 ,DA u=


. 

DFבטא את  .א


 .t-ו w, v, u באמצעות 

 .t אתמצא   .ב

 חשב את נפח המנסרה.  .ג

נמצא על  Aהיא ראשית הצירים, הקודקוד  Dהנקודה נתון: 

נמצא על החלק החיובי  ′D, הקודקוד x-החלק החיובי של ציר ה

z, C-ציר השל  = ( 2, 12,0)−. 

    .F מצא את שיעורי הנקודה .ד
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+z)2 פתור את המשוואה: א.                .3 i) 2 2 3 i = 0− −, 
                z כב.ורמ הוא מספר  

 
  2a-וב 1a-נסמן את החלקים הממשיים של פתרונות המשוואה ב         
1 -כך ש          2a a<. 
 נתונים שני מקומות גאומטריים:  

I. 1| z- ia |= 3 

II. 2| z- ia |= 3 

 סקיצה של שני סרטט באותה מערכת צירים  .ב

 המקומות הגאומטריים.

yהישר       x= ור גאוס. ישר זה חותך את המקומותנמצא במיש 

 ף ב' בראשית הצירים ובשתי נקודותגאומטריים שסרטטת בסעיה     

 .2w-ו 1wכבים ורשמיוצגות על ידי שני המספרים המ ותאחר     

3 פתור את המשוואה: ג.         
1 1 2 2z = w w w w⋅ ⋅ ⋅ ,z כב.ורהוא מספר מ 
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גדילה ודעיכה, פונקציות חזקה, פונקציות מעריכיות  –פרק שני 

 ולוגריתמיות

 

axf(x) הפונקציהנתונה      .4 =
n(x) a−

  ,a >  הוא פרמטר . 0

 .אם יש צורך ,a ב, בטא את תשובותיך באמצעות-בסעיפים א

 .f(x) מצא את תחום ההגדרה של הפונקציה  )1(  .א

 ,f(x) הפונקציהת הקיצון של מצא את שיעורי נקוד  )2( 

 את סוגה.    וקבע       

 .f(x)גרף הפונקציה  סקיצה שלסרטט   )3( 

1g(x)נתונה הפונקציה:   =
f(x)

 . 

 .g(x) מצא את תחום ההגדרה של הפונקציה  )1( .ב

 ,g(x) הקיצון של הפונקציה תמצא את שיעורי נקוד  )2(

 את סוגה.    וקבע       

 .g(x)גרף הפונקציה  סקיצה שלסרטט   )3(

 , g(x) נתון כי השטח המוגבל על ידי גרף הפונקציה

, g(x)העובר בנקודת הקיצון של הפונקציה   x-על ידי האנך לציר ה

a+2x על ידי הישר = e  ועל ידי ציר ה-x3 , הוא.  

 .a מצא את .ג
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x- נתונה הפונקציה:   .5 -xf(x) = 9 6 3 + m− ⋅ ,m הוא פרמטר  

(3)סעיפים  -בתת .א  , m בטא את תשובותיך באמצעות  −(1)

  אם יש צורך.

 .f(x) מצא את תחום ההגדרה של הפונקציה  )1(

  f(x)מצא את משוואות האסימפטוטות של הפונקציה   )2( 

 לצירים (אם יש כאלה). המאונכות       

 , f(x) מצא את שיעורי נקודות הקיצון של הפונקציה  )3(

 וקבע את סוגן (אם יש כאלה).       

 .x-משיק לציר ה f(x) נתון כי גרף הפונקציה 

 .m מצא את הערך של הפרמטר  .ב

 .f(x) סרטט סקיצה של גרף הפונקציה  )1( .ג

  f(x)היעזר בסקיצה של גרף הפונקציה   )2(

 .n(f(x)) הפונקציה וסרטט סקיצה של גרף       

 הסבר מדוע: .ד
1

0

9[ n(f(x)) n(4)]dx n( )
4

− <∫   . 
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 :2022 מועד נבצרים, חורף תשפ"ב, – 44תשובות למבחן בגרות 

2 א. .1 2(x 3) + (y 2) = 5− y ב.   .− = 2 x  .2.5ג.    .+1

31DF א.  .2 = tu+ v+ ( t)w
4 4

−


1t ב.   . =
Vג.    .4 = 16 )121Fד.    . 3 , ,1)

2 4. 

Zא.  .3 = 32    ,Z = 3 2i1 − −. 

  ב. 
 

 

 

 

 

 

 

 

3 ג. 36   , 3 36 cis120°  ,  3 36 cis 240°.  

a0 )1(א. .4 < x e≠.   )2 (a+1 a+1(e ,ae  .מינימום (

)3   ( 
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a0 )1ב. ( < x e≠.   )2( a+1 1e , a+1ae

 
 
 

. 

)3 (   

 

 

 

 

 

 

1aג.  =
2. 

2( y(   .x כל ) 1א. ( .5 = m  . )3( ( 1,m 9)− m ב.   .מינימום − = 9. 

                                    ) 1(ג. 

 

 

 

 

 

 

)2( 

 

 

 

 

 

 

 .הוכחהד. 

 

 

 

 

 

 
x 

 

 

y 
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 45מבחן בגרות מספר 

 א, מועד 2022, תשפ"ב קיץ

 1גרסה 

ה במרחב, מספרים ייה אנליטית, וקטורים, טריגונומטרייגאומטר –פרק ראשון 

 מרוכבים

 

 נתונים שני מעגלים המשיקים זה לזה מבחוץ.   .1

 ומשוואתו  M מרכזו של המעגל האחד הוא בנקודה

2 היא 2 2(x a) + y = r−  ,  a .הוא פרמטר חיובי 

 ומשוואתו  N מרכזו של המעגל האחר הוא בנקודה

2 היא 2 2(x 13) + y = R−. 

 ,9 אורכו של הקטע המחבר את שני המעגלים הוא

:1 אורכי הרדיוסים של המעגלים הואוהיחס בין  2 , r R<. 

ואת שתי האפשרויות  N מצאו את משוואת המעגל שמרכזו .א

 . M למשוואת המעגל שמרכזו

a נתון כי 13<. 

במערכת צירים אחת סקיצה של שני המעגלים ושל כל סרטטו  .ב

 המשיקים המשותפים לשני המעגלים.

מצאו את משוואת המשיק העובר בנקודה המשותפת לשני  .ג

 המעגלים.
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mx  הישר .ד y+ n =  הוא משיק משותף לשני המעגלים.  −0

 (שתי אפשרויות). n ואת m מצאו את

 המשיקים זה לזה מבחוץ. אחריםנתונים שני מעגלים 

2 משוואות המעגלים הן: 2 2(x t) + y = r−; 2 2 2(x k) + y = R−, 

t  ו-k .הם פרמטרים 

 זהים לאלה שמצאתם בסעיף א. R-ו r ערכי הרדיוסים

 האם ייתכן כי שני הישרים שאת משוואותיהם מצאתם  .ה

 בסעיף ד משיקים גם למעגלים האלה?

 נמקו. - . אם לאk ואת t מצאו את - אם כן

 

 

 

 

 נקודות הנמצאות באותו המישור: ארבענתונות     .2

D( 2,5, 4)− − , C(1, 1,2)− , B(7,5,5) , A(4,p, 1)− , p  פרמטר.הוא 

 .ABCD מצאו את משוואת המישור .א

 .p חשבו את ערך הפרמטר  .ב

 הוא ריבוע. ABCD הוכיחו כי המרובע .ג

 .ABCDשבסיסה SABCD היא קודקוד של פירמידה S הנקודה

x מונח על הישר SC המקצוע = (0, 4,1) + t(1,3,1)−. 

 .81 רמידה הואינתון כי נפח הפ

 (שתי אפשרויות). S מצאו את שיעורי הנקודה .ד

 .SC המאונך למקצוע π נתון מישור נוסף

 .π ובין המישור ABCD הזווית שבין המישורמצאו את  .ה
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2z נתונה המשוואה   .3 zz z 2z 9 7i+ = + + +  , z כבורהוא מספר מ. 

 1z  הנמצאת הוא אחד הפתרונות של המשוואה, והוא מייצג נקודה

 במישור גאוס ברביע הראשון, על מעגל שמרכזו בראשית הצירים.

 מצאו את משוואת המעגל. .א

 .1z מקודקודיו מיוצג על ידי המספר חוסמים במעגל ריבוע שאחד

 חשבו את שטח הריבוע. .ב

 מצאו את השיעורים של שאר קודקודי הריבוע. .ג

1r-מכפילים ב (cos(α) + isin(α))⋅ ל אחד מן המספרים המייצגים כ

את שני קודקודי הריבוע שנמצאים ברביעים הראשון והשלישי, 

2r-ומכפילים ב (cos(α+30 ) + isin(α+30 ))⋅ ° כל אחד מן המספרים  °

 המייצגים את שני קודקודי הריבוע שנמצאים ברביעים 

 שני והרביעי.ה

הנקודות במישור גאוס המייצגות את התוצאות שהתקבלו לאחר 

 ההכפלה יוצרות מרובע קמור חדש במישור גאוס. 

1 חיוביים, 2r-ו  1r נתון: 2r r≠. 

 מהו סוג המרובע שהתקבל? נמקו את התשובה. .ד

משטח הריבוע  3 שהתקבל גדול פינתון כי שטח המרובע 

 שחישבתם בסעיף ב.

1 את חשבו .ה 2r r⋅. 
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 גדילה ודעיכה, פונקציות חזקה, פונקציות מעריכיות ולוגריתמיות – שניפרק 

x נתונה הפונקצייה   .4 xf(x) = xe 2e  .x מוגדרת לכלה −1+

 ת האסימפטוטות של ומצאו את משווא )1(  .א

 (אם יש כאלה). y-מאונכות לציר הה f(x) הפונקצייה       

 f(x) ת החיתוך של הפונקצייהמצאו את שיעורי נקוד )2(

 .y-עם ציר ה      

 הירידה של את תחומי מצאו את תחומי העלייה ו )3(

 .f(x)הפונקצייה

 . f(x)סרטטו סקיצה של גרף הפונקצייה )4(

 נתונה הפונקצייה
x

x
1 eg(x) =
e x
−
−

 .x מוגדרת לכלה 

 ת האסימפטוטות של ומצאו את משווא )1( .ב

 .y-מאונכות לציר הה g(x) הפונקצייה      

 גרף מצאו את שיעורי נקודות החיתוך של  )2(

 אם יש כאלה).( x-עם ציר ה  g(x) הפונקצייה     

) הוכיחו כי3(
x 2
f(x)g (x) =

(e x)
′

−
. 

כמה ומצאו  f(x) היעזרו בסקיצה של גרף הפונקצייה .ג

 נקודות מקסימום וכמה נקודות מינימום יש 

 . נמקו את התשובה.g(x)לפונקצייה

 .g(x) נקצייהסרטטו סקיצה של גרף הפו .ד

 , g(x) חשבו את השטח המוגבל על ידי גרף הפונקצייה .ה

x ועל ידי הישר x-על ידי ציר ה 1= −.  
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2f(x) נתונה הפונקצייה   .5 = x n(x 8)+ −. 

  .f(x)מצאו את תחום ההגדרה של הפונקצייה) 1( .א

  f(x) ת האסימפטוטות של הפונקצייהומצאו את משווא )2(

 לצירים (אם יש כאלה).המאונכות      

 ,f(x) ת הקיצון של הפונקצייהמצאו את שיעורי נקוד) 3(

 סוגה.וקבעו את      

 . f(x)הפונקצייהסרטטו סקיצה של גרף ) 4(

     f (x)′  הפונקצייה של נגזרתפונקציית ההיאf(x). 

f מצאו את תחום ההגדרה של פונקציית הנגזרת )1(  .ב (x)′ . 

 ת האסימפטוטות של פונקציית ומצאו את משווא )2(

f הנגזרת      (x)′ .המאונכות לצירים 

 מצאו את שיעורי נקודות החיתוך של פונקציית )3(

f הנגזרת      (x)′ (אם יש כאלה). הצירים עם 

f פונקציית הנגזרתסרטטו סקיצה של גרף  )4( (x)′  אם ידוע כי

 אין לה נקודות קיצון.

f(x)g(x) נתונה הפונקצייה = e  המוגדרת באותו התחום כמו

 .f(x) הפונקצייה

 g(x)ת הקיצון של הפונקצייהמצאו את שיעורי נקוד )1( .ג

 את סוגה. וקבעו      

 מצאו את תחומי העלייה ואת תחומי הירידה של )2(

 .g(x) הפונקצייה     

y הפונקצייהחשבו את השטח המוגבל על ידי  .ד = f (x) g(x)′ ⋅  , 

x ועל ידי הישרים x-על ידי ציר ה 4= x-ו  − 5= −.   
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 :1גרסה  – 2022, מועד א, "בקיץ תשפ –45למבחן בגרות מספר תשובות 

N: 2 שמרכזו מעגלמשוואת הא.  .1 2(x 13) + y = 36− 

M :2ו ת המעגל שמרכזומשווא      2(x 4) + y = 9−  ,  2 2(x 22) + y = 9−. 

  ב.

 

 

 

 

x ג. = 1 ד.   .7
5n =
8

  ,  1
1m =
8

   ,  2
5n =
8

−  ,  1
1m =
8

−. 

kכן.  ה. 23= −  ,  t 14= −. 

2 א. .2 x y 2z 1 = 0− − p ב.   .+ =  .להוכיח ג.   .11

) ד. )2, 10, 1− − −  ,  (  .72.5°  ה.   .4,8,5(

2 א.  .3 2x + y = ) ג.   .20ב.   .10 )1, 3−  ,  ( )1,3−  ,  ( )3, 1− −. 

 . 2 ה. .  , להסבירמקבילית ד.

 )1(א. .4


x

y = 1
→−∞

.   )2( ( )0, -1. 

1 עלייה: מי) תחו3(    x<  ,  ירידה: מיתחו x < 1. 

   )4(    
 

 

 

 

 

 )1(ב.


x

y = 0
→−∞

  ,  
x

y = 1
→+∞

−


.   )2( (   .להוכיח )3(   .0,0(

 .נקודת מינימום אחת , נקודת מקסימום אחת ג.
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      ד.

 

 

 

 

 

e .ה 1n 0.313
e
+ ≈.  

8 )1(א. .5 < x  או  x 8< −.   )2( x 8=  ,  x 8= −. 

) מקסימום: )3(     4, 1.92)− −. 

    )4(   

 

 

 

 

 

 

8 )1(ב. < x    אוx 8< −   )2( y = 1  ,  x 8=  ,  x = 8−   )3( ( 4,0)− . 

   )4(      

 

 

 

 

 

 

): מקסימום )1(ג. 4,0.147)−. 

8 תחומי עלייה: )2(    < x  או  x 4< 4 תחומי ירידה:   ;   − < x 8− < −

 .0.032 ד.
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 46מבחן בגרות מספר 

 ב, מועד 2022, תשפ"ב קיץ

 1גרסה 

 יה אנליטית, וקטורים, טריגונומטריה במרחב, יגאומטר –פרק ראשון 

 מספרים מרוכבים

 

)Aנתונות הנקודות    .1 ,B(0-ו −(5,3 2)−. 

מצאו את משוואת המקום הגאומטרי של מרכזי המעגלים  .א

 הוא מיתר שלהם.  ABשהקטע 

 הוא מיתר שלהם. ABהוא אחד מן המעגלים שהקטע  M מעגל

 הן מוקדים  x-עם ציר ה Mנקודות החיתוך של המעגל 

 של אליפסה שמשוואתה קנונית.

 ואת הרדיוס שלו. Mמצאו את שיעורי מרכז המעגל  .ב

 נתון כי אורך הציר הראשי של האליפסה 

 .Mשווה לאורך קוטר המעגל 

 מהי משוואת האליפסה? .ג

 את המוקד הימני של האליפסה. ישר המאונך  F-נסמן ב

במוקד השמאלי של האליפסה. הישר חותך את  עובר x-לציר ה

 . L-ו Kבנקודות  M, ואת המעגל T-ו Qהאליפסה בנקודות 

 לבין שטח  KLFמצאו את היחס בין שטח המשולש  .ד

  .TQFהמשולש
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 . ABCשבסיסה משולש  OABC נתונה פירמידה    .2

OAנסמן:  u=


 ,OB v=


 ,OC w=


. 

AOBנתון:  BOC COA 90= = = °   ,| w | | v | | u |= =. 

OH  מקיימת Hהנקודה  tu sv kw= + +


 . 

t ,s ו-k רמטרים.הם פ 

OHנתון כי 


 של הפירמידה. ABCמאונך לבסיס  

tהוכיחו: .א s k= =. 

 של הפירמידה,  ABCנמצאת בבסיס  Mהנקודה 

 והיא נקודת המפגש של תיכוני הבסיס.

1הוכיחו כי   .ב 1 1OM u v w
3 3 3

= + +


הוא  OM, והסבירו מדוע  

 של הפירמידה. ABCגובה לבסיס 

 .ABCשעליו מונח הגובה לבסיס  נמצאת על הישר  P הנקודה

OP, את הווקטור  w  ,v  ,uהביעו באמצעות  .ג


שבעבורו נפח  

(שתי  OABCכפול מנפח הפירמידה  PABCהפירמידה 

 אפשרויות).

 Oבמערכת צירים. הנקודה OABCממקמים את הפירמידה   

 החלק החיובי של נמצאת על Aבראשית הצירים, הנקודה נמצאת   

 ,  y-על החלק החיובי של ציר ה B, הנקודה  x-ציר ה  

| נתון: .z-על החלק החיובי של ציר ה Cוהנקודה  u | a=. 

 שעליו נמצא  מצאו את ההצגה הפרמטרית של הישר  .ד

 .OPהקטע

 .ABCאת משוואת המישור  aהביעו באמצעות  .ה

520 הוא OABCנתון כי נפח הפירמידה  .ו
 .a את וחשב. 6
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z המספר   .3 R(cos i sin )= α + ⋅ α ענמצא במישור גאוס ברבי 
 השלישי.

3zנתון:  1 i
z 2 2
= − +. 

 .αמצאו את  .א

z נתון:  z2iz 8
i z

+ − =. 

 .Rמצאו את .ב

 נתונה המשוואה:  .ג
39 zw

27
=)Z .(הוא המספר שמצאתם 

zהראו כי המספר 
z .הוא אחד הפתרונות של המשוואה 

 Bהוא משולש שווה שוקיים. קודקודי הבסיס   ABCהמשולש  .ד

zמתאימים למספרים:  C-ו
z ו-z

z  קודקוד הראש .A  

zמתאים למספר  k+   ,k .הוא מספר מדומה טהור 

 ?kמהו הערך של   )1(

היא ראשית   O(הנקודה  ABOC חשבו את שטח המרובע )2(

 .הצירים)
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   גדילה ודעיכה, פונקציות חזקה, פונקציות מעריכיות ולוגריתמיות –פרק שני 

נתונה הפונקצייה             .4
32 a xf (x) x e  ,xהמוגדרת לכל   =−

a הוא פרמטר. 

fמצאו את התחום בו הפונקצייה   )1(  .א (x) .חיובית 

 של נקודות הקיצון של  x-מצאו את שיעורי ה )2( 

fהפונקצייה  (x) .וקבעו את סוגן , 

fנתון כי השטח הכלוא בין הגרף של פונקציית הנגזרת  '(x) 

3הוא  x-ציר הלבין  4e
9   . 

 .aמצאו את הערך של  .ב

a הציבו  ה.-, וענו על הסעיפים ג=1

fסרטטו סקיצה של גרף הפונקצייה  .ג (x). 

fהפונקצייה  (x)  היא נגזרת של הפונקצייהg(x) (g '(x) f (x))=. 

 ? נמקו.g(x)מהו תחום העלייה של הפונקצייה   )1( .ד

 ? נמקו.g(x)כמה נקודות פיתול יש לפונקצייה   )2(

g(x)את נקודת הפיתול שבה הערך של הפונקצייה  B-נסמן ב  

 ה מבין כל נקודות הפיתול שלה. הוא הגבו  

 הוא  Bשל הנקודה  y-נתון כי שיעור ה
3e e

3
− . 

 .g(x)מצאו את הפונקצייה  .ה
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fפונקצייה נתונה   .5 (x) :המקיימת את התכונות האלה 

 זוגית,-ורציפה, הפונקציה היא אי xהפונקצייה מוגדרת לכל 

yהישר   וטה של הפונקצייה, הוא אסימפט  =0

)נקודת מינימום יחידה ששיעוריה הם ולפונקצייה יש  1, a)− −, 

a  חיובי.הוא פרמטר 

fסרטטו סקיצה אפשרית של גרף הפונקצייה  .א (x). 

h(x)נתונה הפונקצייה  n(f (x))=   . 

 . h(x) מצאו את תחום ההגדרה של הפונקצייה )1( .ב

  h(x)ת האסימפטוטות של הפונקצייה ומצאו את משווא  )2(

 המאונכות לצירים (אם יש כאלה).      

 שבעבורו גרף  aמצאו את טווח הערכים של  )3(

 בשתי נקודות. x-חותך את ציר ה h(x)הפונקצייה 

 , h(x)סרטטו סקיצה של גרף הפונקצייה  ) 4(

 בשתי נקודות. x-אם ידוע שהגרף שלה חותך את ציר ה      

 נתון:  
2

4xf (x)
1 x

=
+

. 

  g(x)  פונקצייה המקיימת:היאg '(x) f (x)=  :וגםg(0) 0=. 

 . g(x)מצאו את הפונקצייה   )1( .ג

 זוגית או לא זוגית -היא זוגית, אי g(x)האם הפונקצייה   )2(

 זוגית? נמקו.-ולא אי      

לפניכם האינטגרל  
t

5
g(x)dx

−
∫   ,t 5> −. 

שבעבורו מתקיים tמהו הערך של  .ד
t 5

5 5
2 g(x)dx g(x)dx

− −
⋅ =∫ ∫  ?

  נמקו.



211 
 

 :1גרסה  – 2022קיץ תשפ"ב מועד ב,  – 46תשובות למבחן בגרות מספר 

xא. .1 y 3 0− + M(0,3)  ,  R ב.   .=  ג.   .=5
22 yx 1

25 9
+ 5 ד.   . =

3.  

 .להוכיח ולהסבירב.    להוכיח. א. .2

1OP ג.  u v w= + +


    , 2
1 1 1OP u v w
3 3 3

= − − −


 .t(1,1,1)=ד.   

xה. y z a 0+ + − a  ו.   .= 5= . 

240αא.  .3 = Rב.    °     .להראות ג.     =3

3)1( ד. 3k i
2

=    )2( 3 3
4   . 

x )1(א. .4 x) מינימום: 2(    .≠0 3מקסימום:   ,  =0 2x 0.8736
3

= ≈. 

a ב. 1=.     

     ג. 

 

 

 

 

 

 

 ה.   .נקודות 2( 2(   .xכל ) 1(ד.
31 xe eg(x)

3
−−= . 
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     א. .5

 

 

 

 

 

 

x)1( ב. 0>.   )2( x 0=.    )3 (a 1>. 

)4( 

 

 

 

 

 

 

2g(x) )1(ג.  2 n(1 x )= +   )2(     ד.זוגית t 0=  . 
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