דף חזרה למבחן  408נחלה 3113311038
שאלה 1
בגרות

''למידה ללא תשוקה מקלקלת
את הזיכרון ,ושום-דבר ממה
שנספג בו אינו נשמר'' -
ליאונרדו דה -ונצי.

שאלה 2
מועד קיץ 4102
האורך של קיר בצורת מלבן הוא  61מטר,
והגובה של הקיר הוא  61מטר.
רוצים לצפות בקרמיקה חלק מהקיר.
החלק שרוצים לצפות כולל:
— שני ריבועים זהים בפינות המלבן
— משולש שווה שוקיים שבסיסו מקביל לצלע המלבן
)השטחים האפורים בציור(.
סמן ב־  xאת האורך של צלע הריבוע ,וענה על הסעיפים א-ג.
א .הבע באמצעות  xאת הגובה לבסיס במשולש שווה השוקיים.
ב .מה צריך להיות  , xכדי שסכום השטחים שרוצים לצפות בקרמיקה יהיה מינימלי?
ג .עבור ה־  xשמצאת בסעיף ב ,חשב כמה אחוזים משטח הקיר מהווה החלק שרוצים לצפות
בקרמיקה.

שאלה 3
א .נתון הישר  , 𝑦 = −2𝑥 + 12מנקודות  DוC-
שעל הישר הורידו שני ישרים המקבילים לציר
ה y-החותכים את ציר ה x-בנקודות  AוB-
כמתואר בציור .ידוע ששיעור ה x -של נקודה A
גדול פי שתיים משיעור ה x-של נקודה .B
נסמן A(t,0) :ו.B(2t,0) -
א .הביעו את שטח הטרפז באמצעות .t
ב .מה צריך להיות שיעור ה x-של נקודה  Aעל
מנת ששטח הטרפז יהיה מקסימאלי?

שאלה 8
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שאלה 9

נתונה הפונקציה + 1 :

)4(𝑥+1
𝑥2

= )𝑥(𝑓

א .מצא את תחום ההגדרה של הפונקציה (. f(x
ב .מצא את האסימפטוטות של הפונקציה ( f(xהמקבילות לצירים.
ג .מצא את נקודות החיתוך של גרף הפונקציה ( f(xעם הצירים (אם יש כאלה).
ד .מצא את תחומי העלייה והירידה של הפונקציה (. f(x
ה .סרטט סקיצה של גרף הפונקציה (. f(x
ו .נתונה הפונקציה , g(x)=1/f(x) :מצא את האסימפטוטות המקבילות לצירים של הפונקציה
(. g(x

א 𝑥 ≠ 0 .ב y=1 ,x=0 .ג (1,0), (3,0) (−2,0) .ג .עולה  −2 < 𝑥 < 0יורדת < 𝑥
 −2 , 𝑥 > 0וy=1 , X=-2 .

שאלה 30
נתונה הפונקציה 𝑥. : 𝑓(𝑥) = √𝑥 3 − 12
א.
ב.
ג.
ד.
ה.

מצאו את תחום ההגדרה של הפונקציה (. f(x
מצאו את תוחמי העלייה והירידה של הפונקציה
מצאו את תחומי החיוביות והשליליות של הפונקציה (. f(x
סרטטו סקיצה של גרף הפונקציה (. f(x
האם הישר העובר בנקודה על הפונקציה ששיעור ה x-שלה הוא  4ומאונך לציר ה y-חותכת
את הפונקציה בעוד נקודה? נמקו

שאלה 11
מועד קיץ – 4102
נתונה הפונקציה 𝑥𝑓(𝑥) = 𝑥 √4𝑥 − 6
א (6) .מצא את תחום ההגדרה של הפונקציה.
) (2מצא את נקודות החיתוך של גרף הפונקציה עם הצירים.
) (3מצא את השיעורים של נקודות הקיצון של הפונקציה ,וקבע את סוגן.
ב .סרטט סקיצה של גרף הפונקציה.
ג .איזה גרף מבין הגרפים  , IV , III , II , Iעשוי לתאר את פונקציית הנגזרת (f'(x
בתחום  ?1 ≤ 𝑥 ≤ 10נמק.

פתרון:

שאלה 31
נתונה הפונקציה  b , 𝑓(𝑥) = √𝑥 2 + 𝑏𝑥 + 5הוא פרמטר.

נתון כי שיפוע הישר המשיק לגרף הפונקציה בנקודה שבה  x=0הוא

3√5
5

−

א .מצא את הערך של b
וענה על סעיפים ב-הb=-6 .הצב
ב .מצא את תחום ההגדרה של הפונקציה.
ג .מצא את נקודות החיתוך של הפונקציה עם הצירים.
ד .מצא את תחומי העליה והירידה של הפונקציה.
ה .סרטט סקיצה של גרף הפונקציה.

שאלה 63

𝑓(𝑥) = 𝑎𝑥 − √2 − 𝑥 2
נתונה הפונקציה  a ,הוא פרמטר.

א .הישר  𝑦 = −𝑥 − √2משיק לגרף הפונקציה בנקודת החיתוך של גרף הפונקציה עם
ציר ה .Y-מצא את הערך של .a
שמצאת וענה על סעיפים ב-דaהצב את הערך של
ב .6 .מצא את תחום ההגדרה של הפונקציה.
ובדוק אם הפתרונות מקיימים את המשוואה .2f’(x) = 0.פתור את המשוואה
 .3מצא את השיעורים של נקודות הקיצון המוחלטות של הפונקציה .וקבע את סוגן.
ג .סרטט סקיצה של גרף הפונקציה.
ד .דרך נקודת המינימום המוחלט ודרך נקודת המקסימום המוחלט של הפונקציה
העבירו מקבילים לציר ה .Y-מצא את המרחק בין שני המקבילים.

שאלה 64

