
הערות: 

השינויים המשמעותיים בעקבות המיקוד הם:

 הניקוד של השאלות. 

  מקסימום(.-בעיות קיצון מינימום) 6המיקוד בשאלה

המיקוד הותיר למעשה אך ורק בעיות קיצון גרפיות הכוללות צורות גיאומטריות בפונקציות 

 .בלבד םופולינ

 זו יכולה להיות הזדמנות "להרוויח" את השאלה הזו. עבור חלק מהתלמידים 

 ושא זה מופיע באופן ממוקד בחוברת "חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי חלק ב'" נ

 .97-104,   85-93בעמודים: 

.לצפייה בחוברת חדו"א ב'ניתן לצפות בגרסה הדיגיטלית של החוברת בקישור:  

וקבלת  לחצו להשארת הודעה

לדוגמהטק -מתמטיקחוברות 
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 (35382יחידה שלישית )שאלון  –מתכונת ראשונה 

אלגברה

משפחת לוי טסה לחו"ל וקנתה כרטיסי טיסה לכל בני המשפחה. .1

 ילדים. 8-מבוגרים ו 3במשפחה יש 

 ממחיר כרטיס טיסה לילד. ₪  200-ה במחיר כרטיס טיסה למבוגר גבו

.28%עבור המבוגרים שילמה המשפחה מחיר מלא ועבור הילדים קיבלה המשפחה הנחת כמות של 

 עבור כל כרטיסי הטיסה.  ₪   5155.2בסך הכל שילמה המשפחה 

וגר?מה המחיר המלא של כרטיס טיסה לילד ומה המחיר המלא של כרטיס טיסה למב .א

 כמה הייתה צריכה לשלם המשפחה אם לא הייתה מקבלת את ההנחה? .ב

 מה הוא אחוז ההנחה הכוללת שקיבלה המשפחה עבור קניית כל כרטיסי הטיסה? .ג

.(ספרות אחרי הנקודה העשרונית 2 רשמובתשובתכם )

2. לפניכם מתואר המרובע O(  ABOC – ראשית הצירים).

𝑦היא:   ABנתון: משוואת הצלע  = −
1

2
𝑥 + 10

.ABהיא אמצע הצלע   D(4,8, נקודה )  y-נמצא על ציר ה Aקדקוד 

.A( מצאו את שיעורי הנקודה 1) .א

.B( מצאו את שיעורי הנקודה 2)

.DOמקבילה לקטע  ACנתון: הצלע 

.AC( מצאו את שיפוע הצלע 1) .ב

.AC( מצאו את משוואת הצלע 2)

X-מונח על ציר ה Cקדקוד נתון: 

 .Cמצאו את שיעורי הנקודה  .ג

 .AOCמצאו את היקף המשולש  .ד

.AOC שמצאו את שטח המשול( 1) .ה

.ABOCמצאו את שטח המרובע ( 2)
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𝑥)ומשוואתו היא:    Mנתון מעגל שמרכזו בנקודה  .3 + 3)2 + (𝑦 − 5)2 = 50.  

 , כמתואר בסרטוט. B-ו Aבנקודות   X -המעגל חותך את ציר ה

 .B -ו Aמצא את שיעורי הנקודות  .א

 ת על המעגל ברביע השני, נמצא Cהנקודה 

 .y-מקביל לציר ה AC-כך ש

 .Cשל הנקודה  x-מצא את שיעור ה( 1) .ב

 .Cשל נקודה  y-( מצאו את שיעור ה2)

 .Cהעבירו משיק למעגל בנקודה 

 את משוואת המשיק. ומצא .ג

 .Dבנקודה  x-המשיק חותך את ציר ה

  .DCMAחשבו את היקף המרובע  .ד

 ספרות אחרי הנקודה העשרונית. 2בתשובתכם כתבו 

 שבון דיפרנציאלי ואינטגרליח

𝑓(𝑥)      הפונקציה     תונה  נ .4 = 5 − 3𝑥 −
27

𝑥
   . 

 .𝑓(𝑥)מצאו את תחום ההגדרה של הפונקציה   .א

 וקבעו את סוגן. 𝑓(𝑥)מצאו את שיעורי נקודות הקיצון של הפונקציה   .ב

 .𝑓(𝑥)שבסוף השאלה מתאר את גרף הפונקציה    I –IVאחד מן הגרפים   .ג

 קבעו איזה מהם ונמקו את קביעתכם.

 .X-לפניכם ארבע משוואות של ישרים המקבילים לציר ה .ד

  .נמקו את תשובתכם   בנקודה אחת בלבד?  𝑓(𝑥)( חותך את הפונקציה 4) -(1איזה מבין הישרים )

(1   )𝑦 = 10 

(2   )𝑦 = 33 

(3   )𝑦 = −13 

(4   )𝑦 = −5 
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𝒇(𝒙)נתונה הפונקציה  .5 = 𝟐𝒙𝟐 + 𝟖𝒙 + 𝟏𝟒    .

 Bהעבירו משיק בנקודה    𝑓(𝑥)לגרף הפונקציה    

𝑥שבה   = −3.

מצאו את שיפוע המשיק. ( 1) .א

 ( מצאו את משוואת המשיק.2)

, נקודת החיתוך של המשיק עם Aמצאו את שיעורי הנקודה  .ב

.X-ציר ה

ברביע הראשון. שיעור   𝑓(𝑥)נמצאת על גרף הפונקציה  Fהנקודה 

 .24הוא  Fשל הנקודה  y-ה

.Fשל נקודה  X-מצאו את שיעורי ה .ג

.X-הורידו אנך לציר ה Fמהנקודה  .ד

 חשבו את השטח האפור בציור:

והאנך. X-,  המשיק, ציר ה𝑓(𝑥)השטח המוגבל על ידי גרף הפונקציה 

𝑦בסרטוט שלפניכם מתואר גרף הפונקציה   .6 = −2𝑥2 + 7𝑥 + 5  .

נמצאת על גרף הפונקציה ברביע הראשון. Aהנקודה 

X-נמצאת על ציר ה C,והנקודה  y-נמצאת על ציר ה Bהנקודה 

ראשית הצירים(. – Oהוא מלבן ) ACOBכך שהמרובע 

 .Aשל נקודה  X-את שיעור ה X-נסמן ב

 .Aשל נקודה  y-את שיעור ה Xביעו  באמצעות ה .א

 .ACOBאת היקף המלבן  Xהביעו באמצעות  .ב

שבעבורם היקף המלבן Aמצאו  את שיעורי הנקודה  .ג

 ACOB .הוא המקסימלי 

מצאו את ההיקף המקסימלי של המלבן. .ד

בהצלחה!



matematictac10@gmail.com,   052-5279494טק , טלפון: -כל הזכויות שמורות להוצאת מתמטיק

 פתרונות:

הנחה כוללת. 18.43%ג.       ₪ 6,320ב.      .₪ 720כרטיס למבוגר: ,  ₪ 520כרטיס לילד: א.    .1

𝑚(𝐴𝐶)  ( 1)  ב. A (1(  )8,6)A (2 ) (8,6)B(0,10)(  1)א.   .2 = 2  (2 ) 𝑦 = 2𝑥 + 10 

𝑃(𝐴𝑂𝐶)    ד.    C(-5, 0) ג. = 𝑆(𝐴𝑂𝐶)ה.        26.18  יחידות = 𝑆(𝐴𝐵𝑂𝐶)ו.        25  יח"ש = .  65  יח"ש

𝑦ג.   C(8-,  )10ב.   B0( 8, -)A(2,0)א.    .3 = 𝑥 + 𝑃(𝐷𝐶𝑀𝐴)      ד.    18 = .38.28  יחידות

𝑥א.   .4 ≠ ( 3,  -13נקודת מקסימום:  )   ,  (-3, 23)נקודת מינימום: ב.     0

ודת((   ונק-3,  23נמצאת ברביע השני )מתאימה לנקודה ) קסימום מכיוון שבגרף זה נקודת המ  IIגרף  ג. 

   (  (3, -13דה )נקוהמינימום נמצאת ברביע הרביע )מתאימה ל

𝑦הישר  ד.   = מכיוון שהוא חותך את הפונקציה בנקודת מקסימום מקומי. 13−

𝑚  (  1)  א. .5 = −4      (2)     𝑦 = 4𝑥 − 𝑆ד.        F(1,24)  ג.        A(-0,1)ב.           4 = 34 יח"ש
2

3
  

𝑦א.    .6 = −2𝑥2 + 7𝑥 + 𝑓(𝑥)ב.            5 = −4𝑥2 + 16𝑥 + A(2,11)ג.            10

𝑆(𝐴𝐵𝐶𝑂) ד.  =  26  יח"ש


