
 אבירם פלדמן בגרות ופסיכומטרי

 01683912סמל מוסד ביה"ס 

 בגרות | פסיכומטרי | שיעורים פרטיים | הוצאת ספרים

www.aviramfeldman.co.il 

077-4-20-40-60 

 מתמטיקה

 14בוחן מס'  –יחידות לימוד  5

 

 הוראות לנבחן

 דקות. 40 משך הבוחן: .א

 בבוחן זה שתי שאלות.  מבנה הבוחן ומפתח הערכה: .ב

 נקודות.   50חשבון דיפרנציאלי: חקירת פונקציית פולינום |  –שאלה ראשונה 

 נקודות.      50גאומטרייה: משולש ישר זווית |  –שאלה שנייה 

  חומר עזר מותר לשימוש: .ג

מחשבון לא גרפי. אין להשתמש באפשרויות התכנות במחשבון הניתן לתכנות. שימוש במחשבון גרפי או 

 באפשרויות התכנות עלול לגרום לפסילת הבוחן. 

 הוראות מיוחדות: .ד

 אל תעתיק את השאלה; סמן את מספרה בלבד.  .1

פעולותיך,  כלעזרת מחשבון הסבר את כאשר החישובים מתבצעים ב גםרשום את שלבי הפתרון.  .2

כולל חישובים, בפירוט ובצורה ברורה ומסודרת. חוסר פירוט עלול לגרום לפגיעה בציון או לפסילת 

 הבוחן. 

ולא על דפים אשר נתלשו ממחברת ספירלה. רשום את המילה "טיוטה" ליד  דפי פוליו בלבדכתוב על  .3

 ייחס בעת הבדיקה. חישובים אשר ביצעת אליהם לא תרצה שהבודק ית

 עליך להחזיר את טופס הבוחן.  .4

 

 ההנחיות בבוחן זה מנוסחות בלשון זכר ומכוונות לנבחנות ולנבחנים כאחד.

 

 בהצלחה!
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 נקודות( 50חשבון דיפרנציאלי: חקירת פונקציית פולינום ) – 1שאלה 

f(x)נתונה הפונקציה   = −x4 + 4x3 − 4x2 

 מצא את: .א

 הפונקציה. תחום ההגדרה של  (1)

 שלוש נקודות הקיצון המקומיות של הפונקציה וקבע את סוגן.  (2)

 תחומי העלייה ותחומי הירידה של הפונקציה.  (3)

 .xשתי הנקודות המשותפות לגרף הפונקציה ולציר ה־  (4)

 . xyהצג סקיצה של גרף הפונקציה במערכת הצירים  .ב

yלקו הישר האופקי שמשוואתו  kלאילו ערכים של  .ג = k  ולגרף הפונקציה שהצגת בסעיף

 ב יש בדיוק ארבע נקודות משותפות?

 

 נקודות( 50גאומטרייה: משולש ישר זווית ) – 2שאלה 

 

ישר זווית )הזווית  ABCהמשולש 

ABC  ישרה(, הקטעיםAE  ו־EC 

הוא  BDשווים זה לזה, הקטע 

 ABCבמשולש  ACתיכון לצלע 

 AEהוא תיכון לצלע  BFוהקטע 

 . ABEבמשולש 

 הוכח:

BD  חוצה את הזוויתFBE. 

 

 

 

 

 בהצלחה!
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