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 פתרון –מועד ב'  –2014
 4ג.   170. הוכחה ב. א .1
 44ג.   BSA) 2(  34.7) 1ס"מ ב. (   11.98א.  .2
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 פתרון  –קיץ  – 2014
 

 שקלים. 1050תשלומים ב.  7א.  .1
 ,  aס"מ =   10ג.   0.632aב.  63.43א.  .2

ג.   )  3(ב  (2,0√-) (2,0√) (2-,0).  2מקס, ב (e^4/2,2)מינימום (e^2-,1-)  1ב. xא. כל  .3
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3))  1ב. (  a=1/2א.  .4
2
𝜋𝜋, 0)   ,(1

2
𝜋𝜋, 0) )2  (½   

   2ln4,  ב. y=-2x+3) 2, ( (0.5,2)    ) 1א. ( .5
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 פתרון –חורף  – 2014
 59)  3(   7)  2(  1.5)   1א. הוכחה ב. ( .1
 41.3ב.   2 (3.86a^2(   1.93a) 1א. ( .2
 0.1915חודשים ב.  13.3. א .3
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נקודה   , ד.  )  2 ((4/3,0) ,(0,4)) .3, (x>1, יורדת  x<1) עולה  1, ג. (a=4ב.  xא. כל  .5
 אחת.
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 מועד ב' – 2013
  

12𝑛𝑛א.  .1 + 𝑛𝑛2.  1, ב.   6 + 2𝑛𝑛  .10. 2, ב 

𝑎𝑎2    א.  .2

2
� 𝑎𝑎2

tan2 𝛼𝛼
− 𝑎𝑎2 = 𝑎𝑎3√1−tan2 𝛼𝛼

2 tan𝛼𝛼
 54.74°, ג.   24.09°ב.  ,  

𝑏𝑏א.  .3 = 2𝑎𝑎  .1, ב  .( 5
12
𝜋𝜋, 0)    ,(0,𝑎𝑎)  ,( 𝜋𝜋

12
, 𝜋𝜋) -מינימום ) 2ב(,  (0

4
,−𝑎𝑎)  3)  -, מקסימום

4
𝜋𝜋, 3𝑎𝑎)  ,  .ג

 פתרונות  2ד. 
ln), ב.   (0,0) -. מינימום 3, א. (0,0).  2א.  ,x. כל 1א. .4 2 ,  .  II, ג.  (9
𝑥𝑥א.  .5 ≠ 𝑥𝑥, ב. עלייה:   1.5 > 𝑥𝑥או   1.5 < 𝑦𝑦, ירידה: אין, ג.   1.5 = 0,𝑥𝑥 = ,0), ד. 1.5 2

3
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 קיץ – 2013
 איברים במקורית  60)  2איברים בחדשה, ב( 20) 1ב(,  d=15א.  .1
  34.74°, ג.  50.73°ס"מ, ב.   30א.  .2
 יח"ר   𝜋𝜋הוכחה , ב.  )2א( x   :0,𝜋𝜋 ,−𝜋𝜋-) שיעורי ה1א( .3
𝑚𝑚, ב.   xא. כל  .4 = ,2−) -מינימום   ) 2, ג(  (0,0))  1, ג( 4 8

𝑒𝑒
,2),   (0,0)  –, מקסימום  ( 8

𝑒𝑒
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 שנים 22.89יח"ר , ב. בעוד   

 
  

http://www.guykoren.co.il/


 

 

 www.guykoren.co.il  0722439439או  0542204765 תל אביב ורמת השרון I ' יח  5התמחות בלימוד לימוד מתמטיקה לחטיבה, תיכון והכנה לבגרות, 

 I  www.guykoren.co.il 0722439439או  0542204765 תל אביב ורמת השרון I 'יח  5התמחות בלימוד לימוד לחטיבה, תיכון והכנה לבגרות, 

   גיא קורן
 מתמטיקה ופיסיקה

 

קורן  מגיא  אישור ללא מהם  חלק או תרגילים להעתיק או להפיץ אין, קורן  לגיא שמורות   הזכויות כל   
 

 חורף – 2013
𝑞𝑞א.  .1 = 𝑎𝑎𝑛𝑛, ב.  3 = 2 ∙ 3𝑛𝑛−1 − 3𝑛𝑛)  1, ג( 2.5 − 3𝑛𝑛)  2, ג( 1 − 1 − 2.5𝑛𝑛  
ℎא.  .2

tan𝛼𝛼 ∙cos30
= 2ℎ

√3 tan𝛼𝛼
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𝑥𝑥  -) תחום הגדרה 1א( .3 ≠ 1
2
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2
𝜋𝜋   ,−5

4
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4
𝜋𝜋  אסימפטוטות ,-  𝑥𝑥 = 1

2
𝜋𝜋   ,𝑥𝑥 =

−1
2
𝜋𝜋)1))  2, א

4
𝜋𝜋, 0)  , (−1

4
𝜋𝜋, 0)   ,(3

4
𝜋𝜋, 0)  ,  (−3

4
𝜋𝜋, 0)   ,(5

4
𝜋𝜋, 0)  , (−5

4
𝜋𝜋,  0.779ב.   (0

4−א.  .4 < 𝑥𝑥 < ,3.92−), ב.  8 0)   ,(0,5)  ,(7.92, 2  -, ג. ירידה  (0 < 𝑥𝑥 < 4−  -, עלייה  8 < 𝑥𝑥 < 2 
𝑦𝑦, ד.   = log2 36 = 5.17 

,0) -) מינימום 1שנים , ב( 23.81א. .5 𝑒𝑒−𝑚𝑚 − 𝑒𝑒𝑚𝑚) )2, ב  (𝑚𝑚 = 0  
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 מועד ב' – 2012
 שנים  24.85 .1
𝑦𝑦א.   .2 = −2𝑥𝑥 − 1

2
 0.181, ג.  X=ln2, ב.   

𝑎𝑎, , ב. x>0א.  .3 = ,𝑒𝑒√), ג. מקסימום   3 3
2𝑒𝑒

 , ה.לא Ii, ד. גרף (
 .33.69ס"מ, ב.  17.32א.  .4
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 מועד א' – 2012
 .  n=8ג.    ,K=6א. הוכחה, ב.  .1
𝑓𝑓(𝑥𝑥))  2, ב(5) 1, ב.(e-1א.  .2 = 𝑒𝑒𝑥𝑥 − 𝑥𝑥 − 𝑒𝑒−𝑥𝑥 + 𝑒𝑒, ג.   4

2
− 1 

x>0  ,𝑥𝑥א.  .3 ≠ 𝑒𝑒), ב. מינימום 2
2

, 𝑒𝑒)  :ג. עלייה ,𝑥𝑥 > 𝑒𝑒
2

   ,0 < 𝑥𝑥 < 1
2

 ,1
2

< 𝑥𝑥 < 𝑒𝑒
2

 , ה. הוכחה  II, ד. גרף 
  24.24°, ב.  0.637א.  .4
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 מועד חורף  – 2012
 

 שעות  9 .1
1−א.  .2 < 𝑥𝑥 < 𝑥𝑥𝐴𝐴  ) 1( , ב. הוכחה, ג. 1 = −1

2
  ,𝑥𝑥𝐵𝐵 = 1

2
) הוכחה, ד.פונקצית הנגזרת,  2, ג(  

 מקבלת ערכים שלילים בלבד

8. ג.  2ב.  א.  .3
81

 
 0,15𝑎𝑎3, ב. 0.91𝑎𝑎)  3, א(0.76𝑎𝑎)  2, א(0.5𝑎𝑎)  1א. ( .4
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 מועד ב' – 2011
 0.5-, ב. 0.5א.  .1
,𝑓𝑓(𝑥𝑥) – (0,1)  ,g(x)  – (0, ב.  xא. כל  .2 1

16
  – g(x), ירידה אין,  xעלייה: כל  -  f(x), ד. x>4,ג.   ( 

 יח"ר  10.14, ו. , ירידה אין, ה.   xעלייה: כל 
3. 𝑥𝑥 ≠ 𝑏𝑏, ב.   2 = 1  ,𝑎𝑎 =  5.386, ג. 2
 a=6, ג. 60°, ב.  0.667aא.  .4
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 פתרון  –מועד א'  – 2011
 

1,  ב.  1/3א.  .1 1
3

 
 יח"ר   0.5547, ב.  1א.  .2

   (2.5 ,0.832-)ד. , ג. (2;0), ב. מינימום   xא. כל  .3
 71.57°ס"מ ג.    4.95, ב.  61.47°א.  .4
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 15או   3, הנדסית  7או  5חשבונית  .1

)  2, ד(x>0)  1(ד., ג.   (0,0.5))  2, ב((0,0.5))  1) הוכחה , ב.(2) הוכחה, א( 1א. ( .2

x>0  .ה , 
1�, ב.מינימום x>0א.  .3

𝑒𝑒
,− 1

12
B(1,0)  ,A�1, ג.  �

𝑒𝑒
, 0� 

 33.56°ג.    25.13°, ב.  1.2aא.  .4
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