
טק?-מה הן חוברות מתמטיק

המקיפות את כל החומר הלימודי  טק הן חוברות למידה ועבודה-חוברות מתמטיק

.יחידות 3הנדרש לבגרות   

 מה מיוחד בחוברות מתמטיק-טק?

  ידע קודם. החוברות אינן מסתמכות על

 ד אחר צעד עד לרמת שאלות בגרותכל נושא מתחיל מהבסיס ומתקדם צע.

  , עם הנושאים מוצגים בצורה בהירה וידידותית, בהסברים קצרים ודוגמאות

 מסודרות בכל נושא.דרכי עבודה ל ותהצע

 .החוברות מעודכנת על פי רוח שאלוני הבגרות בשנים האחרונות

  בחוברות מדווחים על תחושת מסוגלות, מורים ותלמידים המשתמשים

 במבחני הבגרות.והצלחה רבה  במהלך הלמידה  מוטיבציה גבוהה

 למי החוברות מיועדות?

 .לכל מי שרוצה או צריך ללמוד לקראת בגרות 3 יחידות 

."לתלמידים עם קשיים ופערי למידה וכאלו ש"אף פעם לא הסתדרו עם מתמטיקה 

.למורים המלמדים בכיתות הטרוגניות ורוצים לתת לכל התלמידים אפשרות להצליח 

  או באופן עצמאי לקראת הבגרות.שונות למשלימי בגרות הלומדים במסגרות

.לתלמידי 3 יחידות בכיתות "רגילות" , כיתות "אתגר" וגם חינוך מיוחד 

לצפייה בחוברות 

שלישית הליחידה 

(35382)שאלון   

לצפייה בחוברות 

שנייה  הליחידה 

(13538)שאלון   

לצפייה בחוברות 

ראשונה הליחידה 

(18335)שאלון   

https://cdn.shopify.com/s/files/1/0403/2715/1778/files/4e72d42d462c54eaa3316df401306e42.pdf?v=1642511067
https://cdn.shopify.com/s/files/1/0403/2715/1778/files/09ef47dfcb67fb00b2e11b69c02eb172.pdf?v=1642510968
https://cdn.shopify.com/s/files/1/0403/2715/1778/files/2731faf759d46c9f5df516c02021b2f7_5f24aa7a-5b19-40e9-b0c8-7ccda24f680c.pdf?v=1642511035


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 

https://matematiktak.co.il/pages/%D7%99%D7%A6%D7%99%D7%A8%D7%AA-%D7%A7%D7%A9%D7%A8
https://online.flippingbook.com/view/58933684/
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35382שאלון  – שנייהמתכונת 

אלגברה

ממחיר ק"ג קמח.₪  6-מחיר ליטר שמן גבוה ב .1

 .10%-ומחיר השמן ירד ב 60%-בעקבות משבר עולמי, עלה מחיר הקמח ב

ליטרים שמן כדי להכין סופגניות לנכדיה. 3-ק"ג קמח ו 5לאחר השינויים במחירים, קנתה סבתא מזל  

 ₪. 42.95היא שילמה בסך הכל על המצרכים 

מה היה המחיר של ק"ג קמח ומה היה המחיר של ליטר שמו לפני השינוי במחירים? .א

מיליליטר שמן. 50-גרם קמח וב 150-יש צורך בגדולה אחת כדי להכין סופגנייה  .ב

?נכדיםה. האם היא תוכל להכין מספיק סופגניות לכל נכדים  35לסבתא מזל יש 

פרטו והסבירו את חישוביכם.

כמתואר בציור. X-מונחת על ציר ה CBצלע  ABCבמשולש  .2

𝐶𝐵נתון:  = 13   .

𝑦 היא:     DBמשוואת הקטע  = −
2

3
𝑥 + 10  .

.Bמצאו את שיעורי הנקודה  .א

 .Cמצאו את שיעורי הנקודה  .ב

.ACהוא גובה לצלע  DBנתון כי הקטע 

.CAמצאו את משוואת הצלע  .ג

.Dמצאו את שיעורי הנקודה  .ד

 .CAהיא אמצע הצלע  Dנתון כי נקודה 

הוא שווה שוקיים. ABCהוכיחו כי המשולש  .ה

.ABCחשבו את שטח המשולש  .ו

https://matematiktak.co.il/
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  .Mבסרטוט שלפניכם מתואר מעגל שמרכזו בנקודה  .3

.y-מקביל לציר ה MFכך שהרדיוס   F(3,0בנקודה ) X-ההמעגל חותך את ציר 

.MF=5נתון: 

.Mמצאו את שיעורי מרכז המעגל  .א

 המעגל.מצאו את משוואת  .ב

.B-ו Aבנקודות  y-נתון כי המעגל חותך את ציר ה

.B-ו Aמצאו את שיעורי הנקודות  .ג

מקביל AC-נמצאת על המעגל כך ש Cהנקודה 

 .X-לציר ה 

 .Cשל נקודה  y-( מצאו את שיעור ה1) .ד

.Cשל נקודה  X-ה מצאו את שיעור( 2)

העבירו משיק למעגל. Cדרך הנקודה 

מצאו את משוואת המשיק. .ה

 .Dבנקודה  X-המשיק חותך את ציר ה

.MCDFף המרובע חשבו את היק .ו

חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי

𝑓(𝑥)נתונה הפונקציה    .4 = −8√𝑥 + 2𝑥 + 9.

 מצאו את תחום ההגדרה של הפונקציה. .א

 , וקבעו את סוגה.𝑓(𝑥)מצאו את שיעורי נקודת הקיצון הפנימית של הפונקציה  .ב

 תחום הירידה של הפונקציה.כתבו את תחום העלייה ואת  .ג

. נמקו .  𝑓(𝑥)לפניכם רשימה של נקודות. קבעו איזו מהן נמצאת על גרף הפונקציה   .ד

(2- ,0(   ,  )1,3(  ,    )1,5(   ,  )3,0) 

דרך הנקודה שמצאתם בסעיף ד. העבירו משיק. מצאו את שיפוע המשיק. .ה

מצאו את משוואת המשיק. .ו

https://matematiktak.co.il/
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( בסרטוט שלפניכם מתארים את הפונקציות: II) -(  וIהגרפים ) .5

𝑓(𝑥) = −𝑥2 + 7𝑥 + 𝑔(𝑥)  -ו    8 = 𝑥2 − 7𝑥 + 20.

 𝑓(𝑥)( מתאר את גרף הפונקציה  II( או )Iאיזה מן הגרפים ) .א

? נמקו. 𝑔(𝑥)ואיזה מתאר את גרף הפונקציה 

, כמתואר בסרטוט. B-ו Aבנקודות  X-( חותך את ציר הIIגרף )

 .B-ו Aמצאו את שיעורי הנקודות  .ב

.D-ו Cהגרפים של שתי הפונקציות נחתכים בנקודות 

.D-ו Cמצאו את שיעורי הנקודות  .ג

 .X-הורידו אנך לציר ה Cמן הנקודה 

מצאו את השטח המקווקו בסרטוט:  .ד

, 𝑓(𝑥)השטח המוגבל על ידי האנך, על ידי גרף הפונקציה 

 .X-ועל ידי ציר ה  𝑔(𝑥)על ידי גרף הפונקציה  

𝑦נתון גרף הפונקציה    .6 = −2𝑥2 + ברביע הראשון.  24

 Aחותך את גרף הפונקציה בנקודה  X-ישר המקביל לציר ה

 .Bבנקודה  y-ואת ציר ה

 )ראו ציור(. Oעם ראשית הצירים  Aמחברים את הנקודה 

 .AOBאת שטח המשולש  Xהביעו באמצעות  .א

, כדי ששטחAשל הנקודה  X-מה צריך להיות שיעור ה .ב

 יהיה מקסימלי? AOBהמשולש 

 ?AOBמהו השטח המקסימלי של משולש  .ג

בהצלחה!

https://matematiktak.co.il/
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  :פתרונות

ב. סבתא מזל לא תוכל להכין מספיק סופגניות כי ₪       8.5שמן: ₪ ,   2.5קמח:   . א. 1

5000    סופגניות בלבד:  33-הקמח יספיק ל ÷ 150 = 333
1. 

 

𝑦ג.      C(2,0ב.  )    B(15,0.  א. )2 =
3

2
𝑥 − AB   ה.    D(6,6ד. )      3 = CB = 13    

אפשרות נוספת להוכיח: משולש בו התיכון והגובה מתלכדים הוא משולש שווה שוקיים.   

𝑆(𝐴𝐵𝐶)ו.    =  .78 יח"ש

 

𝑥)ב.       M(3,5.  א. )3 − 3)2 + (𝑦 − 5)2 =     C(6,9ד.  )    A     (0,1)B(0,9ג.  )   25

𝑦ה.   = −
3

4
𝑥 + 𝑃(𝑀𝐶𝐷𝐹)ו.          13.5 =  .40 יחידות

 

𝑥.  א.  4 ≥ 0תחום ירידה:    ג.  (    4,1ב.   נקודת קיצון מינימום:  )      0 ≤ 𝑥 < 4     

𝑥תחום עלייה:   > 3   (  מכיוון ש: 1,3נקודה )ד.         4 = −8√1 + 2 × 1 + 9           

𝑚ה.   = 𝑦ו.          2− = −2𝑥 + 5 

 

)פרבולה ישרה(.        𝑔(𝑥)(  הוא  I)פרבולה הפוכה(  ,  גרף )   𝑓(𝑥)(  הוא  II.  א. גרף )5

𝑆ד.        C    (6,14)D(1,14ג.  )        A     (8,0)B(-1, 0ב. ) =  .64.5 יח"ש

 

𝑓(𝑥).    א.    6 =
−2𝑥3+24𝑥

2
= −𝑥3 + 12𝑥            .2ב=X       .יח"ש. 16ג 
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