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הוראות לנבחן
א.

משך הבחינה :שעתיים.

ב.

מבנה השאלון ומפתח ההערכה :בשאלון זה שני פרקים.
פרק ראשון — גאומטריה אנליטית ,וקטורים
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ג.

חומר עזר מותר בשימוש:
( )1מחשבון לא גרפי .אין להשתמש באפשרויות התכנות במחשבון הניתן לתכנות.
שימוש במחשבון גרפי או באפשרויות התכנות במחשבון עלול לגרום לפסילת הבחינה.
( )2דפי נוסחאות (מצורפים).

ד.

הוראות מיוחדות:
( )1אל תעתיק את השאלה; סמן את מספרה בלבד.
( )2התחל כל שאלה בעמוד חדש .רשום במחברת את שלבי הפתרון ,גם כאשר
החישובים מתבצעים בעזרת מחשבון.
הסבר את כל פעולותיך ,כולל חישובים ,בפירוט ובצורה ברורה ומסודרת.
חוסר פירוט עלול לגרום לפגיעה בציון או לפסילת הבחינה.
( )3לטיוטה יש להשתמש במחברת הבחינה או בדפים שקיבלת מהמשגיחים.
שימוש בטיוטה אחרת עלול לגרום לפסילת הבחינה.

ההנחיות בשאלון זה מנוסחות בלשון זכר ומכוונות לנבחנות ולנבחנים כאחד.

בהצלחה!
/המשך מעבר לדף/

--
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השאלות
שים לב! הסבר את כל פעולותיך ,כולל חישובים ,בפירוט ובצורה ברורה.
חוסר פירוט עלול לגרום לפגיעה בציון או לפסילת הבחינה.

פרק ראשון — גאומטריה אנליטית ,וקטורים

2

(  66 3נקודות)

1

ענה על שתיים מהשאלות ( 3-1לכל שאלה —  33 3נקודות).
שים לב! אם תענה על יותר משתי שאלות ,ייבדקו רק שתי התשובות הראשונות שבמחברתך.
.1

א.

שניים מקדקודי משולש  ABCהם. C (0, 6) , B (0, - 2) :
חוצה–זווית  Aחותך את הצלע  BCבנקודה ). (0, 0
(קדקוד  Aאינו נמצא על ציר ה– ).y
מצא את משוואת המקום הגאומטרי של הנקודות האפשריות עבור קדקוד . A

ב.

האם אפשר לחסום מלבן שהיקפו  , 12במקום הגאומטרי שאת משוואתו מצאת
בסעיף א? נמק.
(שים לב :קדקודי המלבן מונחים על המקום הגאומטרי).

.2

א.

נתון ישר שמשוואתו . 3y = 4x + 20
הישר מאונך לאחת האסימפטוטות של היפרבולה ,ועובר דרך המוקד השמאלי של
ההיפרבולה.
מצא את משוואת ההיפרבולה.

ב.

מצא את השיעורים של הנקודות על ההיפרבולה המקיימות :מרחק כל נקודה מאחד
המוקדים של ההיפרבולה גדול פי  2מהמרחק מהמוקד האחר.

		

בתשובתך השאר שתי ספרות אחרי הנקודה העשרונית ,במידת הצורך.

/המשך בעמוד /3
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Æ x = (6 , - 2 , - 5) + t (2 , - 2 , - 1) + k (- 6 , 2 , - 1)
Æ A (4 , 0 , z) ¨ B (2 , 2 , - 3) ¨ C (- 2 , 2 , - 5) ∫Ì‰ ˙ÈÏÈ·˜Ó‰ È„Â˜„˜Ó ‰˘ÂÏ˘
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נתונה הפונקציה

ex
ex + b

= )f (x

 b ,הוא פרמטר גדול מ– . 0

א.

מצא את האסימפטוטות של הפונקציה המקבילות לצירים.

ב.

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

ג.

הבע באמצעות  bאת נקודות החיתוך של הפונקציה עם הצירים (אם יש כאלה).

ד.

נתון כי לפונקציה יש נקודת פיתול אחת.

הראה כי:

( )1שיעור ה–  yשל נקודת הפיתול של הפונקציה אינו תלוי ב– . b
( )2שיפוע המשיק בנקודת הפיתול אינו תלוי ב– . b
ה.

סרטט במערכת צירים אחת סקיצה של גרף הפונקציה עבור:
()1
()2

b=e

1
b= e

סמן את הגרפים במספרים ( )1ו– ( )2בהתאמה.
ו.

העבירו משיק בנקודת הפיתול לפונקציה שעבורה , b = e

והעבירו משיק בנקודת הפיתול לפונקציה שעבורה . b = 1e
מצא את שטח המרובע הנוצר על ידי שני המשיקים ,על ידי ציר ה– x

ועל ידי ישר העובר דרך שתי נקודות הפיתול.

בהצלחה!
זכות היוצרים שמורה למדינת ישראל
אין להעתיק או לפרסם אלא ברשות משרד החינוך

