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 ד  מועד  –  2014 – סתיו תשע"ה 

 .4-5ושאלה אחת מהשאלות  1-3בחירה: שתי שאלות מהשאלות 

 

 רים מרוכביםבמרחב, מספנומטריה טריגו, , וקטוריםאומטריה אנליטיתג –ראשון פרק 

𝑦2  נתונה הפרבולה .1 = 2𝑝𝑥 ,𝑝   .הוא פרמטר חיובי 

  שעל הפרבולה העבירו משיק לפרבולה. 𝐴בנקודה  .א

 .𝐵בנקודה  𝑥המשיק חותך את ציר  

𝑥𝐵הוכח כי   (1 = −𝑥𝐴 

(𝑥𝐵   הוא שיעור𝑥   של הנקודה𝐵 , 

𝑥𝐴     הוא שיעור𝑥   של הנקודה𝐴.) 

𝑦היא  𝐴𝐵נתון כי משוואת המשיק  (2 = 𝑥 + 2. 

 ואת משוואת הפרבולה.  𝐴רי הנקודה  א את שיעומצ

־סעיף היא נקודה על הפרבולה שאת משוואתה מצאת בתת 𝐶 . ב

 אינה ראשית הצירים(. 𝐶) ( 2א)

   𝑦רו משיק לפרבולה. המשיק חותך את ציר העבי 𝐶בנקודה 

 .𝐷בנקודה 

 למשיק זה. ונךמא 𝐹𝐷היא מוקד הפרבולה. הראה כי  𝐹הנקודה 

 

 𝐹ו־   𝐸הנקודות     ′𝐴𝐵𝐶𝐷𝐴′𝐵′𝐶′𝐷בתיבה  .2

  𝐸𝐹  בהתאמה. ′𝐷′𝐶ו־   𝐴𝐵מקצועות ל הנמצאות ע

 .𝐴𝐴′𝐷′𝐷מקביל למישור 

⃗⃗′𝐴𝐴נסמן:  ⃗⃗ ⃗⃗  = 𝑤   ,𝐴𝐷⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ = 𝑣 ,𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗  ⃗ = 𝑢. 

𝐴𝐸⃗⃗⃗⃗נתון:    ⃗ = 𝑘 · 𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗  ⃗ ,𝐷′𝐹⃗⃗⃗⃗⃗⃗  ⃗ = 𝑡 · 𝐷′𝐶′⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  . 

𝑘הראה כי  .א = 𝑡. 

H  היא נקודה שמקיימת𝐴𝐻⃗⃗⃗⃗⃗⃗ = 𝑡 · 𝐴𝐶′⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  . 

 .𝐸𝐹נמצאת על  Hהראה שהנקודה  . ב

𝑡ה, ו־  יהתיבה הנתונה היא קובים: נתון ג . ג =
2

5
. 
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𝑧2פתור את המשוואה   א. .3 = −8 − 8√3 𝑖  .𝑧 .הוא מספר מרוכב 

 בונית,נמצא ברביע השני הוא איבר ראשון בסדרה חשפתרון המשוואה ב     

 מהפרש הסדרה. 4ול פי  והפתרון האחר גד      

𝑧הראה כי    ב. =  הוא איבר בסדרה, ומצא את מקומו בסדרה. 0

 כל איברי הסדרה נמצאים על קו ישר. מצא את משוואת הקו הישר.ג.  

 

 מיות ת מעריכיות ולוגריתקציועיכה, פונודגדילה  –פרק שני 

2−בתחום    𝑓′(𝑥)בציור שלפניך מצג גרף של פונקציה הנגזרת   .4 ≤ 𝑥 ≤ 5. 

𝑓(3)נתון:   = 𝑑 ,𝑓(2) = 𝑐 ,𝑓(0) = 𝑏  ,𝑓(−1) = 𝑎 , 

c ,b ,a   ו־d ים. הם פרמטר 

 מצא את: .א

  () עלהתחומי הקעירות כלפי מ (1

 בתחום. נמק. 𝑓(𝑥)של הפונקציה  ()וכלפי מטה  

  𝑓(𝑥)לפונקציה משוואת המשיק  (2

 הפיתול שלה בתחום בנקודת

 )בטא בעזרת פרמטרים מתאימים(.

ובין   𝑓′(𝑥)ציה  מצא את השטח הכלוא בין גרף הפונק . ב

1−בתחום  𝑥ציר   ≤ 𝑥 ≤ 3 

 (.טרים מתאימיםבטא בעזרת פרמ)

 𝑓(𝑥)של נקודת המקסימום הפנימית של  𝑥את שיעור   𝑥1־  נסמן ב . ג

 בתחום.  𝑓(𝑥)של נקודת הפיתול של  𝑥את שיעור   𝑥2וב־ 

 )מהפרמטרים המופיעים בתחילת השאלה(   בטא בעזרת פרמטרים מתאימים

∫    אינטגרלהאת הערך של  𝑓′(𝑥)𝑒−𝑓(𝑥)𝑑𝑥
𝑥2

𝑥1
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𝑓(𝑥)    הפונקציות נתונות .5 =
1

𝑙𝑛𝑥
𝑔(𝑥)     ־ו    = 𝑙𝑛

1

𝑥
. 

 מצא את תחום ההגדרה של כל אחת מן הפונקציות.  .א

 )אם יש כאלה( של כל אחד מהגרפים של הפונקציות. מצא את נקודות החיתוך עם הצירים  . ב

 (.יש כאלהיה והירידה של כל אחת מן הפונקציות )אם מצא את תחומי העלי . ג

 ותה מערכת צירים סקיצה של הגרפים של הפונקציות. סרטט בא .ד

𝑥הישר  .ה = 𝑡 (𝑡 > 0, 𝑡 ≠  .𝐵ו־  𝐴( חותך את הגרפים של הפונקציות בנקודות  0

 הוא מינימלי. 𝐴𝐵שעבורם אורך הקטע   𝑡מצא את הערכים של 

 מהו האורך המינימלי? 
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