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  ' ביםמטיקה לכלכלנבמתבחינה 

                                                                                      142.1.1221: מספר קורס

 31.07.07: תאריך הבחינה
   ענר סלע' רופ פ:שם המורה

   שעות2.5:  משך הבחינה

  .דף נוסחאות: חומר עזר 

  

  .לכל השאלות משקל זהה: הערה
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  ?קמורה? קואזי קעורה? האם היא קעורה

  

. 2  :פתרו את בעיית האופטימיזציה הבאה

  

  

 .3  :בעיית המקסימום הבאהמצאו פתרון כללי ל

  

  

  

 10%, מאידך. אביב עוברים לגור בעיר עצמה-  מהאנשים שגרים מחוץ לתל40% כל שנה .4

מצאו נוסחאות כלליות . אביב עוזבים את העיר ועוברים להתגורר מחוץ לעיר- מתושבי תל

  .אביב ומחוצה לה בכל שנה-המציגות את מספר התושבים בתל

  

                                                                                

  .  בהצלחה                                                                                               
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  אוניברסיטת בן גוריון בנגב
  

  המחלקה לכלכלה
  

  )142.1.1031 ('מתמטיקה לכלכלנים במבחן בפתרון 
  'ד א  מוע,'ב סטרסמ, ח"תשס
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   ענר סלע' פרופ:שם המורה

   שעות2.5:  הבחינהמשך

  דף נוסחאות: חומר עזר
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  :מצאו פתרון כללי לבעיית המקסימום הבאה. 4
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: םשלח לנו מייל עם הפרטים הרלוונטיי! נשמח לדעת? מצאת טעות בחוברת
  .כל פרט שיוכל לעזור לנו לאתר את הבחינה... מועד מבחן, מספר קורס

  
  

exam@aguda.bgu.ac.il  
  
  
  
  

מבחנים שאתם הסטודנטים מחוברת מבחנים זו הוכנה ? הידעת

לנו  שלח ?90קיבלת מעל  ?למדת. שלחתם לנו במהלך השנה

  !מסטר הבאנה ואולי היא תופיע בחוברת של הסאת הבחי

  
  
  
  
  

  בנק הבחינות והסיכומים> היכנס לאתר האגודה , לפרטים
  !ופרים שווים' ותקבל צ

  
  
  

www.bgu4u.co.il 
  מדור אקדמיה

55

אגודת הסטודנטים, בן-גוריון מאגר הסיכומים



חוברת מבחנים זו מובאת אליכם 
  באדיבות מדור אקדמיה 
  של אגודת הסטודנטים

  
  

? וועדת משמעת'? מועד ג? בעיות אקדמיות
? הפסקת לימודים? חוברת מבחנים? מילואים

  !מדור אקדמיה פה בשבילך? סיכומים
  
  

  :שירותי המדור
  

  סיוע אקדמי •

   בבתי דין משמעתייםליווי ויצוג •

 מאגר בחינות משנים קודמות •

 מאגר סיכומים של סטודנטים •

 ספריית השאלה במחירים מגוחכים •

 קורסי הכנה •

 תמיכה במשרתי מילואים •

  

   פניה לנציג אקדמיה- אקדמיה-היכנס לאתר האגודה, לקבלת סיוע אקדמי

  !תוך יום עבודהמענה מובטח 

www.bgu4u.co.il  

  161חדר , 1קומה , בית הסטודנט
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