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 581ספר ארכימדס  -יח'   5בהקבצת עבודת קיץ מומלצת לתלמידים העולים לכיתה יא' 

 
 :(חוברת השלמות זה מצורפת לקובץ) בהוצאת ארכימדס מהספרמצורפת עבודת הקיץ המומלצת 

 . "2020-2021מהדורת  - 581 שאלון - "הכנה לבחינות הבגרות במתמטיקה
  

  הרמה הנדרשת בסיום כיתה י'יה בתחילת הספר, המשקפים את בפרקי ההקנם שבתרגילימתמקדת  העבודה
 .   581נוספים בשאלון כן אינם אינטגרטיביים עם תחומי ידע  עלו

 צוות המורים יובל לבחור עבור כל כיתה את הנושאים הרלבנטיים עבורה מתוך הרשימה המלאה:
  

 

 :משולשים יוןודממשפטי תאלס, חוצה זוית  -גיאומטריה 
 

  . 73ובעמוד  65-69 :ודיםעמספר ברשימת המשפטים במומלץ לרענן את הזיכרון בקריאת  ל:ללא מעג
  . 25, 17, 13, 10, 5, 3, 1 והלאה: 75בעמוד  581בספר ארכימדס לפתור                    

 

 
 . 74ובעמוד  70-72 ודים:עמספר בברשימת המשפטים מומלץ לרענן את הזיכרון בקריאת  כולל מעגל:

 .14, 13, 11, 8, 4, 3, 1 :84עמוד החל מ 581בספר ארכימדס לפתור                    
 

 

 ת פונקציה:וחקיר
 

  

 . 102-106עמ'  ספר בההסברים במומלץ לרענן את הזיכרון בקריאת פולינום:  -
  . 7 ,6, 5, 4, 3, 2, 1( 12 'עמ    .12, 11, 10( 02 ': עמבהמשך הקובץ בחוברת העבודה המצורפתלפתור 
 ( תרגיל החשיבה מרובה הסעיפים. 23עמוד 

 

  .107-109ההסברים בעמ' מומלץ לרענן את הזיכרון בקריאת  )מנה(: רציונאלית -
 . את התרגיל מרובה סעיפי החשיבה 118לפתור בעמ' .  8, 6, 5, 3, 2, 1 ( 110עמ'  מ 581בספר ארכימדס לפתור 

 

 .120-122עמ' ספר בברים ההסביאת ת הזיכרון בקרמומלץ לרענן א שורש: -
 .ללא סעיף ג'() 14, 11, 8)ללא סעיף ג'(,  7, 4, 2)ללא סעיף ג'(,  1( 123' עממ 581בספר ארכימדס לפתור 

 

  . 106עמ'  ספר בההסברים במומלץ לרענן את הזיכרון בקריאת גרף הנגזרת:  -
  ( כולו.29עמ'     .15, 12, 11 ,10 ,8, 5, 4 ,2, 1( 52מעמוד : חוברת העבודה המצורפתבלפתור 

 
 :בחוברת העבודה המצורפתלפתור יש  814-147עמ'  ב 581ספר ארכימדס בלאחר קריאת ההסברים  :בעיות קיצון

 . 30, 28, 25( 15מספרים:   . 15, 14, 13( 13.     גיאומטריות:  4, 3, 2, 1( 11גרפים:   ית פולינום:פונקצי -
 

 . 33, 32, 31( 16ספרים: מ  . 18, 17, 16( 14יאומטריות:  .         ג7, 6, 5( 11גרפים:         :ית מנהפונקצי -
 

 . 38, 37, 36( 16מספרים:    .22, 20( 14יאומטריות:  ג.     12, 11, 9( 12גרפים:      פונקציית שורש: -
 

 

 

 גיאומטריה אנליטית )הקו הישר( 
 

 (.2רת עבודה זו בעמוד הבא )עמ' חובהמשך ב המופיעותות לרענן את הזיכרון בקריאת הנוסחא יש
  . 12, 9, 8, 5, 4, 2והלאה:  3בעמוד  בחוברת העבודה המצורפתלפתור 

 

 :טריגונומטריה במישור
 

. 6-7מומלץ לרענן את הזיכרון בקריאת ההסברים המופיעים בחוברת העבודה בהמשך קובץ זה בעמודים 
 . 13, 12, 10, 7, 6, 4, 1והלאה:  8מעמוד  חלה בחוברת העבודה המצורפתלפתור 

 . 9-8 ודיםבעמ 581בספר ההסברים והדוגמאות מומלץ לרענן את הזיכרון בקריאת  :בעיות תנועה
 . 16, 13, 9, 8, 7, 6והלאה:  18החל מעמוד פה  בחוברת העבודה המצורפתלפתור                         
 .7, 5, 4, 2, 1והלאה:  01רכימדס החל מעמוד של א 581 ארכימדס רבספלפתור                         

 

 חופש נעים! 
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 גיאומטריה אנליטית

 

 הקו הישר 
 

פתרון תרגילים בנושא הקו הישר דורש היכרות עם מספר נוסחאות המאפשרות לנו למצוא מרחקים, שיפועים 
 ושיעורי נקודות. נציג את הנוסחאות הללו:

 
 שיפועים ויחסים

יחושב  לפי הנוסחה: נקודות נתונות  שתי העובר דרךישר  שיפוע
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11) נקודה( העובר בm) ששיפועו קו ישר משוואת , yx  :היא )( )11 xxmyy −=−. 
 
 

121: הופכיים ונגדיים( 2m -ו 1m, שיפועיהם )שני ישרים המאונכים זה לזה −=mm . 

כך לדוגמא שיפועים של אנכים:  ,הופכים את השבר ואת הסימן
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 של שיעורי קצות  הממוצעהמופיע בשרטוט הוא  ABאמצע הקטע 
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) המרחק בין הנקודות )11, yxA ו- ( )22 , yxB :ניתן לחישוב באמצעות הנוסחה( ) ( )221
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 ול תרג - הקו הישר
 
 

 .D(2,-1) -ו A( ,4,6)B( 1,2: )נים שיעורי הקדקודיםנתו ABCDבמקבילית  .1

 מצא את שיעורי מפגש האלכסונים במקבילית.  .א

 .Cמצא את שיעורי הקדקוד   .ב

 חשב את היקף המקבילית.  .ג

 

 

ABC (ACשוקיים הבמשולש שווה  .2 AB)= דה הנקוE ס היא אמצע הבסיBC . 

  נמצא בראשית הצירים. Bהקדקוד 

yהיא:  AEמשוואת הגובה  .A(4,8)נתון:  x 4= +. 

  .C-ו Eמצא את שיעורי הנקודות   .א

 .ABCחשב את שטח המשולש   .ב

 

 

 .D (4,4נתון: ). E (3,3נחתכים בנקודה ) ABCDאלכסוני המעוין  .3

 .Bמצא את שיעורי הקדקוד   .א

  .ACמצא את משוואת האלכסון  .ב

 .x-נמצא על ציר ה Cוהקדקוד  y-נמצא על ציר ה Aנתון: הקדקוד  .ג

 .C-ו A  ודותמצא את שיעורי הנק

 חשב את שטח המעוין.  .ד

 היקף המעוין. חשב את  .ה

 

 

)B קדקוד. נתון ה Eנחתכים בנקודה  ABCDאלכסוני המעוין  .4 6,5)−. 

yהיא:  ACמשוואת האלכסון  x 9= + . 

 .E-ו Dמצא את שיעורי הנקודות   .א

yנמצא על הישר  A קדקודה .ב  .C קדקוד. מצא את שיעורי ה=7

 .ABCDחשב את שטח המעוין  .ג

 
 יר ל צוע y-נמצאים על ציר ה C-ו Aים קדקוד, הABCDבמקבילית  .5

ומשוואתו  BCהוא הגובה לצלע  AE. הישר בהתאמה x-ה
1

y x 4
3

= − + . 

היא:  CDמשוואת הצלע 
x

y 1
2

= −. 

  י המקבילית.קדקודמצא את שיעורי  .א

 חשב את שטח המקבילית.  .ב

 . BE  , המקביל לצלעABE-מצא את משוואת קטע האמצעים ב .ג
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 . B(5,9)ו: A(1,1)ים קדקודנתונים ה ABCבמשולש  .6

 . E(6,6)נחתכים בנקודה  AF -ו BDהגבהים 

  .BCמצא את משוואת הישר  .א

 . C  קדקודמצא את שיעורי ה .ב

 .ABCחשב את שטח המשולש  .ג

 
 
  

yהיא: ABמשוואת הישר  ABCDבמקבילית  .7 3x 3=  ADומשוואת הישר  −

היא: 
1

y x 2.5
4

=  . (8,10)בנקודה   . אחד מקדקודי המקבילית+

 .BDמצא את משוואת האלכסון  .א

 D-ו Cים. מהנקודות שרטט את המקבילית במדויק על מערכת הציר .ב

 F-ו Eבנקודות  x-, אשר חותכים את ציר הx-מורידים אנכים לציר ה

 .CDFEבהתאמה. חשב את שטח הטרפז 

 
)Aנתון:  ABCDבמקבילית  .8   .C(4,5)-ו −(1,5

 .CDלצלע  Aהוא הגובה היוצא מהקדקוד  AM-כך ש CDנמצאת על הצלע  Mהנקודה 

  .2הוא  CDשיפוע הצלע 

 .AMחשב את אורכו של הגובה   .א

 שטח המקבילית. . חשב את -8 אוה ADהצלע  נתון: שיפוע .ב

 
 
yשתיים מצלעותיו של מלבן מונחות על שני הישרים:   .9 4x 6= − 

yו: 4x 23=  .(2,2)-ו (4,10). ידוע ששניים מקדקודי המלבן הם: −

 מצא את שיעורי נקודת החיתוך של אלכסוני המלבן. .א

 חשב את שטח המלבן.   .ב

 
 
 
 

  AB. משוואת הצלע x-נמצא על ציר ה Dהקדקוד  ABCDבריבוע  .10

yהיא:  2x=  משוואת האלכסון .BD  :היאy 3x 15= − +      .   

 .CDצלע מצא את משוואת ה .א

   חשב את שטח הריבוע. .ב

 .x-לבין ציר ה CDהחדה שבין הצלע  זוויתחשב את ה .ג
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)A נתונים שיעורי הקדקודים ABCבמשולש  .11 )-ו −(2,7 )B ABC. נתון:  −3,4 90= . 

 . y-ציר הצא על נמה Cדקוד  יעורי הקמצא את ש .א

 את אורכה.  חשבקבע איזו מצלעות המשולש היא הארוכה ביותר ו .ב

 חשב את שטח המשולש.  .ג
 
 

   אינו על היתר. A(12,6)הקדקוד  ABCבמשולש ישר הזווית   .12

 כך  x-ועל ציר ה y-נמצאים בהתאמה על ציר ה C-ו Bהקדקודים 

 .Bשל הנקודה  y-משיעור ה 7גדול פי  Cשל הנקודה   x-ששיעור ה

 .C-ו Bים קדקודהשיעורי מצא את  .א

 חשב את שטח המשולש.  .ב

 .ABמצא את משוואת קטע האמצעים המקביל לניצב  .ג

 
 

 

    יח' אורך. 16.32 ג.  .C(5,3)ב.  .  (3,2.5) ( א.1 :תשובות

)E א.( 2 2,2), C( 4,4)−  יח"ר.  24 ב..  −

y ב. .  B(2,2) א.( 3 x 6= − 8ה.   יח"ר. 12ד.   .A( ,6,0)C(0,6)ג.  .  + 5  . יח' אורך =17.89

)Dא.  (4 4,3)− ,E( )Cב.   . −(5,4  יח"ר.  12 .ג  . −(8,1

)A(0,4) ,B(4,6) ,C(2,0) ,D( א. 5 2, 2)− y ג.    יח"ר. 02 ב.   .− 3x 1= −. 

y א. (6 x 14= − y(  א. 7    יח"ר.   30  ג.  . C(10,4) ב.   .+ 2.5x 19= −  יח"ר.  14ב.   .+

20( א. 8  יח"ר.  34ב.     .(5,5.5)( א. 9     יח"ר. 40ב.   .יח' אורך =4.47

y( א. 10 2x 10=     .63.43.  ג   יח"ר. 20ב.    .−

20 ב.  .C(0,3) ( א.11 ACיח'  =4.47  יח"ר. 5. ג    .=

) א. (21 )B 0,2 ,( )C ג.    יח"ר. 04 ב.   .14,0
1 4

y x
3 3

= −. 

A 

C 

B 



 הוצאת ארכימדס                             581 שאלון -יחידות העולים לכיתה יא'  5עבודת קיץ לתלמידי 

 

 6עמוד                                      581הכנה לבחינת הבגרות בשאלון  - רכימדסהוצאת אל©  כל הזכויות שמורות     

 

 
 טריגונומטריה - 5נושא 

 
 

 ות מאפשרות לנו למצוא קשר בין יחסי צלעות המשולש לבין זוויותיו. ציות טריגונומטרינקפו
 

 טריגונומטריה במשולש ישר זווית 
 

 במשולש ישר זווית נשתמש ביחסים הבאים:
 

c

a
==sin 

 

c

b
==cos 

 

b

a
==tan 

 

a

b
==cot 

 
 

 חשוב:
    שני נתונים )זוויות או צלעות(, וכדי למצוא את הנתון השלישי  במשולש ישר זווית לרוב נקבל . בתרגילים1

 נשתמש בפונקציה המתאימה מבין הארבע בכדי להגיע לפתרון.)זווית/צלע(,     
 חישובים.את האנו מבצעים  ציין באיזה משולשחובה ל. בכל שימוש, 2
 ס בכל עת. השתמש במשפט פיתגור. מותר ואף רצוי ל3

 
 :בגיאומטריה שיסייעו לנו בתרגילים בהם הצורה מתפרקת למשולשים ישרי זווית )רשימה חלקית( משפטי עזר

 
 האלכסונים שווים זה לזה וחוצים זה את זה. -. במלבן ובריבוע 1
 האלכסונים חוצים זה את זה. -. במקבילית ובמעוין 2
 זה וחוצים את הזוויות.מאונכים זה ל סוניםהאלכ -. במעוין ובריבוע 3
 ותיכון. הראש הוא גם חוצה זווית לבסיס . במשולש שווה שוקיים, הגובה4
 . האלכסונים בטרפז שווה שוקיים שווים זה לזה. 5
 יית עזר, מקודקודי הבסיס הקטן.בשאלות עם טרפז, לרוב נצטרך להוריד גובה כבנ. 6
 .וכך נקבל מלבן ושני משולשים חופפים, נוריד שני גבהים ווה שוקייםבשאלות עם טרפז ש. 7



a

b

c

 ( ניצב ליד הזווית)

  מולניצב )
 ( הזווית

 )יתר(

 הניצב שמול הזווית
 היתר

 הזווית לידהניצב ש
 היתר

 הזווית מולהניצב ש
 שליד הזווית הניצב

 הזווית לידב שהניצ
 ניצב שמול הזוויתה
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R              משפט הסינוסים
cba

2
sinsinsin

===


 

 
 ומשמעותו היא:  כל משולשמשפט הסינוסים מתקיים ב

 .שווים זה לזה מולןהיחסים בין הצלעות לבין סינוסי הזוויות ש
 : מעגלמשפט הסינוסים ב אתרק לתלמידים שלמדו 

 (.2R) המעגל החוסם את המשולשקוטר ים גם להיחסים הללו שוושת שלו
 למעגל התייחסות בתרגילים לעבודת הקיץ(. אין)
 

 .את המשולש בו אנו מבצעים חישובים לצייןחובה בכל שימוש במשפט, 
 

 ( צ.צ.זבמשפט הסינוסים ניתן להשתמש כאשר ידועים לנו אורכי שתי צלעות והזווית שמול אחת מהן )
 (.ז.ז.צויות ואורך של צלע שמול אחת מהן )ר ידועות שתי זוכאשאו 

 
( לא ניתן להשתמש צ.ז.צ( או אורכי שתי צלעות והזווית שביניהן )צ.צ.צאולם, כאשר ידועים לנו אורכי שלוש צלעות )

 במשפט הסינוסים ובמקום זאת נשתמש במשפט הקוסינוסים המופיע בהמשך העמוד. 
 
 
 

           משפט הקוסינוסים   
 
 

 וניתן להציגו בשני אופנים: בכל משולשהקוסינוסים מתקיים משפט 
 

cos2222 abbac        :          cosולאחר בידוד                         =+−
ab

cba

2
cos

222 −+
= 

 
 דועים לנו  בהצגה זו נשתמש כאשר י     בהצגה זו נשתמש כאשר ידועים לנו  

 אנו רוציםו (.צצצ.) צלעותה לושאורכי ש     (צ.ז.צ) שתי צלעות והזוית שביניהןאורכי 
 ואנו רוצים למצוא את הצלע השלישית                                                            למצוא את זויות המשולש

 
 .עים חישוביםאת המשולש בו אנו מבצ צייןל עלינובכל שימוש במשפט, 

 תוך משולש.ברש לחשב זוויות, לעיתים נקבל שתי תשובות וכמובן נפסול את הזווית שאינה אפשרית כשניד
 
 

 חישוב שטח משולש 

ניתן לחשב את שטחו של כל משולש באמצעות הנוסחה: 
2

sin 
=

ba
S. 

 .)צ.ז.צ(הן נשתמש בנוסחה זו כאשר ידועים לנו אורכי שתי צלעות והזווית שביני

זר במשפט הסינוסים נוכל לחלץ מתוך הנוסחה הרגילה, נוסחה נוספת: אם ניע




sin2

sinsin2 
=

a
S. 

 נשתמש בנוסחה זו כאשר אנו יודעים אורך של צלע אחת ואת כל הזוויות.
 

 
 על פי אלכסוניו  חישוב שטח מרובע

 
 . 2m-ו 1mנסמן את אורכי האלכסונים באמצעות 

    באמצעות אורכי אלכסוניו וסינוס הזווית ביניהם: כל מרובעניתן לחשב את שטחו של 
2

sin21 
=

mm
S. 

 שימו לב שאין חשיבות באיזו מארבע הזויות שבין האלכסונים נבחר )נקבל את אותו השטח(. 

R

a

b

c







a

b

c



a

b

c








1m

2m
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 תרגילים - טריגונומטריה במצולעים  )ללא מעגל(
 

 
סמ"ר, נתון:                 28ששטחו  ABCהשוקיים   במשולש שווה .1

. BACהוא חוצה הזוית החדה  AE. הישר AC =ABס"מ= 10
 . חשב את שטח המשולש:ACהוא הגובה לשוק  BDהישר 

 .ADO .א

 .ABO .ב
 
( והמלבן  090=DFG) DFGית המשולש ישר הזו ניםנתו .2

ABCD הקודקוד .B  נמצא על הצלעFGהצלע . DF  חותכת
 סמ"ר.  21הוא   ADE. שטח המשולש Eאת המלבן בנקודה 

 .CG ,050=ADEס"מ=  5נתון: 
 . AEחשב את  אורך הקטע   .א

סמ"ר.                   5הוא  BEFלש  נתון: שטח המשו .ב
 .BEFחשב את היקף המשולש  

 
 חוצי זויות הבסיס במשולש שווה השוקיים CE-ו BDהישרים  .3

ABC . המשכו של הישרAO  חותך את הבסיסBC  בנקודהF .
kBCנתון:     .CFמהקטע  1.3ארוך פי  COע . הקט=2

 . BEOאת שטח המשולש   kהבע באמצעות   .א

 סמ"ר.  56הוא  BEOנתון ששטח המשולש   .ב

   . ABCחשב את היקף המשולש                    
 

 
)(ABCש שווה השוקיים הם גבהים במשול BE-ו ADהישרים  .4 ACAB =. 

 .AC=AB=a ,=ACBנסמן:  

את היחס בין שטחי המשולשים:   a -ו הבע באמצעות   .א
ABD

BCE

S

S




. 

חשב את היחס   .ב
ABD

BCE

S

S




 .=045בהינתן ש:   

ABDBCEקשר לסעיף ב', נתון:  ללא  .ג SS  =  .. חשב את הזוית  3

  

. ממשיכים את  mשאורך צלעו  ABCDנתון הריבוע   .5
בהתאמה, כך  F-ו Eעד לנקודות  CD-ו ABהצלעות 

==שמתקיים:  BCEAFC  . 

הוא:  AECFשטח המרובע הוכח:  .א




tan2

)tan1( 22 +m
. 

 .. חשב את 22mהוא AECFנתון: שטח המרובע  .ב

 .AECFאת היקף המרובע  mהבע באמצעות  .ג

 .mס"מ. מצאו את ערכו של הפרמטר  29נתון שהיקף המרובע  .ד
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       ( ששטחוAB=BC) ABCנתון המשולש שווה השוקיים  .6

חוצה את הזוית  AD. הישר  ABC=0110תון:  נ סמ"ר.  45
BAC .  מהנקודהD  יוצא ישר המאונך לבסיסAC  וחותך

 . חשב את: Eאותו בנקודה 
 .   AEDשטח המשולש  .א

 .AEDהיקף המשולש   .ב

 .ABDהיקף המשולש   .ג
 
 .CF=2BFס"מ נתון:  36שווה הצלעות שהיקפו  ABC ולשבמש .7

 בהתאמה. AC -ו ABהן אמצי הצלעות  D -ו Eהנקודות 
 חשב את:

 . DEFזויות המשולש  .א

 . DEFשטח המשולש   .ב
 

 
 
  .BAC הזוית את חוצה AD הישר ABC במשולש .8

 . AC=  מס" AB ,18= מס" CD ,12=  מס" BD ,9= מס" 6: נתון
 חשב את:

 . ADאורך חוצה הזוית  .א
 .ACDשטח המשולש  .ב

 
 
 

הם  CE-ו BDאורכי התיכונים  ABCמשולש ב .9
. נתון: 4.5a-ו 3aבהתאמה  29=DFC  .

 קהות.  BEC-ו BDCהזויות
 .ABCאת היקף המשולש  aהבע באמצעות  .א

 את אורך התיכון השלישי.  aהבע באמצעות  .ב

  סמ"ר. 20הוא  ABFנתון: שטח המשולש   .ג
 .ABCחשב את שטח המשולש  

 
כמתואר בשרטוט כך   ABCלש  ת על צלעות במשוצאונמ E-ו Dהנקודות  .10

BDADשמתקיים:  AECEו:  =3 =   . 

חשב את היחס בין שטחי המשולשים:  .א
ABC

ADE

S

S



.  

AEADנתון:  .ב  . =BACנסמן:   .=

את היחס:  הבע באמצעות  
2










DE

BC.  

DEBCנתון:  .ג  .. חשב את  =2
 

mBCנסמן:   ABCמשולש ב .11 2= ,BCAC 2=, 060=ACB . 

  . BACחשב את הזוית   .א

כך ש:  ACנמצאת על  E. הנקודה BCהיא אמצע  Dהנקודה  .ב
AECE                                         . DEס"מ =  7. נתון: =3

 . mמצא את ערכו של הפרמטר 

 . ABDEחשב את שטח המרובע  .ג
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 . Oנחתכים בנקודה  CE-ו BDהתיכונים   ABCמשולש ב .12

 . EO ,050=EOBס"מ =  DO ,3ס"מ =  2נתון: 

  .ABCחשב את היקף המשולש   .א

 .AOחשב את אורך הקטע  .ב

 .ACOחשב את שטח המשולש   .ג
 
  

BCCDכך שמתקיים:  BDנמצאת על  Cהנקודה  ABCמשולש ב .13 2=             .
BDACנתון:   . =ACB. נסמן:  =

 את היחס: הבע באמצעות    .א
AB

AD.  

ABADנתון:  .ב  . . מצא את   =2

 . ACסמ"ר. חשב את אורך  20הוא  ACDהמשולש שטח  .ג
 
 
 

 פתרונות:
 סמ"ר.       12.65סמ"ר.    ב.  10.51א. ( 1
                     ס"מ.    10.85ס"מ.    ב.  7.06א. ( 2

2607.0א.  ( 3 k  . .ס"מ.   123.86ב 

=2cos4א.   ( 4




ABD

BCE

S

S
=2.  ב. 





ABD

BCE

S

S
 .30=ג.    . 

 .ב(  5
45=.  .גm82.6.  .מ. ס 25.4 ד" 

 ס"מ.   25.06 ג. ס"מ.   26.11ב.   סמ"ר.   19.23א.    (6
 סמ"ר.  15.58 .ב. 1.79 ,79.54 ,1.46 א.  (7
   סמ"ר.  53.577 ב.  . ס"מ 12.728 .א  (8
 סמ"ר. 60.17. .    ג2.37a.  ב. 11.2aא.  (9

.   ב.  .3750א.   (10




cos99

cos2426

−

  .0557.33ג.  .   −

 סמ"ר. 2.165ג.   .  m=1.   ב. 030א.   (11
 סמ"ר.    9.17 ג.  ס"מ.  4.59 ב.  ס"מ. 25.2 א.  (12

א.   (13




cos610

cos1213

−

 ס"מ.  9.52 ג. .   041.41.   ב. +
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 בעיות ערך קיצון  -תרגילים 
 

   בעיות הכוללות גרפים
 

 פונקציות פולינום
 

xxxfף הפונקציה  נמצאת ברביע הראשון על גר Aהנקודה  .1 6)( 2 +−= 

מורידים אנכים לצירים כך שמתקבל   A. מהנקודה בשרטוטכמתואר 
 Aשל הנקודה  x-נסמן את שיעור ה  כמתואר בשרטוט. ABCDהמלבן 

  . tבאמצעות 

 .ABCDאת שטח המלבן  tהבע באמצעות  .א

 הוא מקסימלי. ABCDעבורו שטח המלבן   tמצא את ערך   .ב

 .ABCDן קסימלי של המלבחשב את השטח המ .ג
 

42בשרטוט מופיעים הגרפים של הישר  .2 += xy    והפרבולה

1)( 2 −−= xxf הנקודות .A ו-B  נמצאות בהתאמה על הפרבולה ועל

של הנקודה   x-נסמן את שיעור ה .x-מקביל לציר ה ABהישר כך שהישר 
A  באמצעותt  . 

 . Bשל הנקודה  x-שיעור האת  tהבע באמצעות  .א

 . ABהאורך המינימלי של הקטע שב את ח .ב

 

xyנמצאת על הישר  Aהנקודה  .3  C-ו Bהנקודות כמתואר בשרטוט.  =27

)(216נמצאות על הפרבולה   2 += xxf  כך שמתקבל המלבןABCD  שצלעותיו

 Aודה של הנק x-נסמן את שיעור המקבילות לצירים כמתואר בשרטוט. 
 הוא: ABCDשעבורו שטח המלבן   tצא את ערכו של מ. tבאמצעות 

 מקסימלי. .א

 מינימלי.    .ב
 

6נמצאת על הישר  Aהנקודה  .4 6y x= נמצאת על הפרבולה  D, והנקודה +

21)( 2 +−= xxf  כמתואר בשרטוט. הנקודותB ו-C נמצאות על ציר ה-y 

 . ABCDכך שמתקבל המלבן 

 .ABCDמלי של המלבן חשב את השטח המקסי .א

 מקסימלי, חשב את היקפו.   ABCDכאשר שטח המלבן    .ב
 
 

 מנהפונקציות 
 

נמצאת על גרף הפונקציה:  A ההנקוד .5
1

3
)(

−

+
=

x

x
xf  .ברביע הראשון

 ABCDכך שמתקבל המלבן  יםמורידים אנכים לציר A המהנקוד
 . tת באמצעו Aשל הנקודה   x-כמתואר בשרטוט. נסמן את שיעור ה

 .ABCDהמלבן היקף  את  tהבע באמצעות  .א

 המלבן מינימלי.  היקףשעבורו  tמצא את  .ב

 .ABCDשל המלבן  ינימלי המ היקףחשב את ה .ג
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   :פונקציהבשרטוט מופיעים הגרפים של ה .6
2

20
)(

−

−
=

x

x
xf ישר וה

1)( +−= xxg הנקודות .A ו-D  גרף הפונקציה נמצאות בהתאמה על)(xf 

נמצאות  C-ו Bהנקודות . y-מקביל לציר ה DAכך שהישר  xg)(ועל הישר 

                                                 . ABCDכך שמתקבל המלבן  y-על ציר ה
 . ABCDחשב את ההיקף המינימלי של המלבן 

 
 
 

 ה:גרפים של הפונקצינמצאות בהתאמה על ה B-ו A ותהנקוד .7

x
xf

6
)( xxgושל הישר   =− 6)( מקביל  ABהישר כמתואר בשרטוט.  =

 . AB. חשב את אורכו המינימלי של הישר x-לציר ה
 
 

  
 

 פונקציות שורש
 
 

על גרף  נמצאות ברביעים הראשון והשני בהתאמה,  B-ו A ותהנקוד .8

)(218 הפונקציה xxf  .x-מקביל לציר ה ABכמתואר בשרטוט.  =−

 היא זוגית. נמק.  xf)(הוכח שהפונקציה   .א

כך שמתקבל המלבן  x-מורידים אנכים לציר ה B-ו A ותמהנקוד .ב
ABCD כמתואר בשרטוט. נסמן את שיעור ה-x  של הנקודהA 

 .ABCD את שטח המלבן tהבע באמצעות . tבאמצעות 

 הוא מקסימלי. ABCDעבורו שטח המלבן   t מצא את ערך  .ג

 .ABCDחשב את השטח המקסימלי של המלבן  .ד
 
 

xxfבשרטוט מופיעים הגרפים של הפונקציה    .9 4)( xyוהישר  = 4= .

ר כך  היש ועל xf)(נמצאות בהתאמה על גרף הפונקציה   B-ו Aהנקודות 

 .  tבאמצעות  Aשל הנקודה   x-נסמן את שיעור ה. x-מקביל לציר ה ABשהישר 

 . Bשל הנקודה  x-שיעור האת  tהבע באמצעות  .א

 . ABשל הקטע  האורך המקסימליחשב את  .ב
 
 

נמצאות בהתאמה על הגרפים של הפונקציה  D-ו Aהנקודות  .10

xxf =−5ושל הישר   )(=− xy  טוט. הנקודות כמתואר בשרB ו-C 

 x-נסמן את שיעור ה. ABCDכך שמתקבל המלבן  y-נמצאות על ציר ה
שעבורו שטח המלבן   t. מצא את ערכו של tבאמצעות  Aשל הנקודה 

ABCD מקסימלי. הוא  
 )בתשובתך השאר שתי ספרות מימין לנקודה העשרונית(.
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xyנמצאת על הישר  Aהנקודה  .11 נמצאת על גרף הפונקציה    Bוהנקודה , =3

xxf 16)( כך  y-נמצאות על ציר ה D-ו Cכמתואר בשרטוט. הנקודות  =

 . ABCDשמתקבל המלבן 

 .ABCDחשב את השטח המקסימלי של המלבן  .א

 מקסימלי, חשב את היקפו.   ABCDכאשר שטח המלבן    .ב
 
 

xxfהפונקציות   בשרטוט מופיעים הגרפים של  .12 3)( xxg:ו  = 230)( −= 

בהתאמה כמתואר בשרטוט. הנקודות   C-ו Bבנקודות  x-החותכים את ציר ה
A ו-D   נמצאות בהתאמה על הגרפים של הפונקציות)(xf ו-)(xg  כמתואר

הנקודה  של  x-ה. מצא את שיעור x-המקביל לציר  ADבשרטוט, כך שהישר 
A  שעבורה שטח הטרפז ,ABCD  .יהיה מקסימלי    

 
  

  
 בעיות גיאומטריות 

 
 פונקציות פולינום

 
 

מ', מציירים מלבן פנימי קטן יותר. צלעות   32שהיקפו  ABCDתוך מלבן ב .13
המלבנים מקבילות זו לזו כמתואר בשרטוט והמרחקים ביניהן מופיעים  

 .   AB את הרוחב xבאמצעות  בשרטוט. נסמן 

 שעבורו שטח המלבן הפנימי יהיה מקסימלי. xמצא את  .א

 .היקפוהמלבן הפנימי הוא מקסימלי, חשב את   שטחכאשר  .ב
 

  
 

)90(ישר הזווית   ABCבמשולש  .14 0=B  חסום המלבןBDEF .כמתואר בשרטוט 

 .BCס"מ =  AB ,16ס"מ =  12נתון: 
 צלעות המלבן, עבורן יהיה שטח המלבן מקסימלי. מצא את האורכים של  .א
 כאשר שטח המלבן מקסימלי, חשב את היחס בין שטחו לבין שטח   .ב

 .ADEהמשולש    
 
 
 
 
 

 CDGHבנו שני מלבנים. היקף המלבן   ABCDעל צלעות הריבוע  .15
BCAEס"מ. נתון:   20הוא  5= .  

שעבורו שטח המשולש  ABCDיבוע צלע הראורך  מצא את .א
DFG .הוא מקסימלי    

 .DFGחשב את השטח המקסימלי של המשולש  .ב
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 פונקציות מנה
 

חסום מלבן. צלעותיו של המלבן הפנימי  ABCDמלבן הבתוך  .16
בשרטוט . נתונים האורכים שABCDמקבילות לצלעות המלבן  

מצא את אורכי  סמ"ר. 100הוא  ABCDשל המלבן בס"מ. שטחו 
 שעבורן יהיה )אין קשר בין הסעיפים(:  ABCDצלעותיו של המלבן 

 היקף המלבן הפנימי מינימלי. .א
 מלי.קסי שטח המלבן הפנימי מ .ב

 

)90(ישר הזווית  ABCבמשולש  .17 0=B  חסום מלבןBDEF. 

 . חשב את:EFס"מ = DE  ,3ס"מ =  12: נתון
 מינימלי. BC+ABעבורם יהיה הסכום  ABCאורך ניצבי המשולש   .א

 מינימלי. BC+ABהסכום  כאשר ABCשטחו של המשולש   .ב
 
 
 
 

צמודים זה לזה כך שהנקודות  ABFGוהמלבן  BCDEבשרטוט מופיעים הריבוע   .18
A ,B ו-C ון: על ישר אחד. נתאות נמצBCAB  סמ"ר.  48. שטח המלבן  =3

, שעבורו ההיקף החיצוני של הצורה כולה הוא  CDחשב את אורך  .א
 מינימלי.

 חשב את ההיקף המינימלי. .ב
 כאשר ההיקף החיצוני מינימלי, חשב את שטח הצורה כולה. .ג

 
 
 

שהנקודות ה לזה כך צמודים ז ABFGוהמלבן  BCDEבשרטוט מופיעים הריבוע   .19
A ,B ו-C  סמ"ר.   5נמצאות על ישר אחד. שטח הצורה המאוחדת כולה הוא 

BCABנתון:  2=   . 

 , שעבורו ההיקף החיצוני של הצורה כולה הוא מינימלי. BCחשב את אורך  .א
 חשב את ההיקף המינימלי. .ב

 
 

  
 פונקציית שורש

 

היתר   אורךים ישרי זוית שבנו שני משולש ABCDעל אורכי המלבן  .20
         כמתואר בשרטוט. xס"מ, ואורך הניצב הקצר הוא  8 הוא שלהם

 .  xגם הוא באורך  ADנתון שרוחב המלבן       

 .ABCD את שטח המלבן xהבע באמצעות  .א

 .ABCDמצא את השטח המקסימלי של המלבן  .ב
 
 

 ס"מ חסום בתוך מעגל.  44שהיקפו  ABCDהמלבן  .21

 עבורן יהיה אורך ש ABCDהמלבן צלעות אורכי חשב את  .א
 רדיוסו של המעגל מינימלי.

   כאשר הרדיוס מינימלי, חשב את שטח המלבן. .ב
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 .  ACס"מ =  200ישר הזווית נתון אורך היתר:   ABCבמשולש  .22

 מקסימלי. חשב את אורכי הניצבים שעבורם היקף המשולש יהיה .א
 מלי, חשב את שטחו.סיקשולש יהיה מיקף המכאשר ה .ב

 
 

 . ABנמצאות על מעגל שקוטרו  D-ו Cהנקודות  .23

 .        AC  =BCס"מ =  4נתון: 

 מקסימלי. ABCD, שעבורו שטח המרובע ADחשב את אורך  .א

   היקפו. מקסימלי, חשב את  ABCDהמרובע  שטחכאשר  .ב
                            

 
 
 

 . AB על מעגל שקוטרואות נמצ D-ו Cהנקודות  .24

 .        AC  =BCס"מ =  2נתון: 

 מקסימלי. ABCD, שעבורו היקף המרובע ADחשב את אורך  .א

מקסימלי, חשב את השטח הכלוא  ABCDכאשר היקף המרובע  .ב
 , לבין המעגל.  ABCDבין המרובע 

 
 עוסקות במספרים בעיות ה 

 
 פונקציות פולינום

 

    .   4ההפרש בין שני מספרים הוא  .25

   בהינתן שמכפלתם מינימלית. , מצא את המספרים .א

 מצא את המכפלה המינימלית. .ב
 

                         ( במספר השני.xמכפילים את ריבועו של המספר הראשון ). 30א סכומם של שני מספרים הו .26
      מכפלה זו:שעבורם מצא את המספרים 

 מקסימלית. .א

   מינימלית.     .ב

 

          מהראשון. מצא את המספרים,  שלושהשני גדול פי . המספר ה54ים הוא סכומם של שלושה מספר .27
 אם נתון שמכפלתם מקסימלית.         

 
מצא את המספרים   מהראשון. שניים. המספר השני גדול פי 90סכומם של שלושה מספרים הוא  .28

 בהינתן שמכפלתם מקסימלית.  
          

 

                       מהראשון. שנייםהשני גדול פי  . המספר42הוא  לייםשלי-איסכומם של שלושה מספרים )*(  .29
              :שסכום ריבועיהםבהינתן  מצא את המספרים

 .מינימלי .א

 קיצון בקצה תחום ההגדרה של המספרים(. ודתמקסימלי.  )נק .ב
 

) a18סכומם של שלושה מספרים הוא  .30 )0a. שניים מהראשון.  המספר השני גדול פי                           
 מכפלתם של שלושת המספרים היא מקסימלית.  

 .המספריםשלושת את  aהבע באמצעות  .א

 . חשב את סכום שלושת המספרים.  192מכפלתם המקסימלית של שלושת המספרים היא  :נתון .ב
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 פונקציות מנה
 

    מהראשון. מצא את: התשענתונים שני מספרים חיוביים. המספר השני גדול פי   .31

 הסכום של המספר השני וההופכי של המספר הראשון, הוא מינימלי.המספרים, אם  שני .א

 . ינימליהמ הסכום .ב
 

322אשר מקיימים:  y-ו xנתונים שני מספרים חיוביים,  .32 = yx   :מצא את . 

 סכומם מינימלי.  המספרים, אם  שני .א

 הסכום המינימלי.   .ב

 מינימלי.   םסכומרה שבו מספרים, במקמכפלת שני ה .ג
 

נתונים שלושה מספרים חיוביים. המספר השני הוא ריבועו של המספר הראשון. המספר השלישי קטן   .33
            מהמספר הראשון. מחלקים את המספר השני במספר השלישי. מצא את המספר הראשון,  3-ב

 במקרה שבו המנה שחושבה היא מינימלית. 
 

ראשון מביניהם מוצאים את המספר ההופכי ומכפילים אותו פי  . ל18 ספרים שסכומםנתונים שני מ .34
שניים. לשני מביניהם מוצאים את המספר ההופכי ומכפילים אותו פי שמונה. את שתי התוצאות  

 מחברים לסכום אחד.      

 מצא את שני המספרים המקוריים, בהינתן שהסכום שחושב הוא מינימלי.  .א

 .שחושב ימלי חשב את הסכום המינ .ב

 

. המספר השני שווה לריבועו של  4-תונים שלושה מספרים חיוביים. המספר הראשון אינו גדול מנ)*(  .35
    ני במספר השלישי.מהשני. מחלקים את המספר הש 1-הראשון. המספר השלישי גדול ב

  המנה שחושבה היא מקסימלית.המספרים, אם  שלושת  מצא את .א
 (. רה)נקודת קיצון בקצה תחום ההגד

  .המקסימליתחשב את המנה  .ב
 
 

 פונקציות שורש
 

     מצא את: .נתון מספר חיובי. מוציאים ממנו שורש, ומחסרים מהתוצאה את המספר עצמו .36
 . ההפרש שחושב הוא מקסימליהמספר, אם נתון ש .א

 המקסימלי.  הפרשה .ב
 

ם את המספר  נתונים שני מספרים חיוביים. המספר השני הוא השורש הריבועי של הראשון. מכפילי .37
 ומחסרים ממנו את המספר הראשון. חשב את התוצאה המקסימלית של החישוב.   שניים השני פי

 
. מכפילים את ריבועו של המספר הראשון בשורש הריבועי של  3נתונים שני מספרים חיוביים שסכומם  .38

 המספר השני.  

 מצא את שני המספרים שעבורם מכפלה זו היא מקסימלית.  .א

 חשב את ההפרש ביניהם.   לית,פרים היא מקסימכאשר מכפלת המס .ב
 

               מהמספר הראשון מביניהם.  עשרהנתונים שני מספרים חיוביים, כך שסכום ריבועיהם גדול פי  .39
 של המספר השני.האפשרי מצא את הערך המקסימלי 

 

את השורש   לתוצאה מוסיפים נתון מספר. מוצאים את המספר ההופכי לו ומכפילים אותו פי ארבעה. .40
 של המספר המקורי.ועי הריב

 מצא את המספר המקורי, בהינתן שהסכום שחושב הוא מינימלי. .א

 חשב את הסכום המינימלי. .ב
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מהראשון.   שמונה. המספר השני גדול פי  18-)*( נתונים שני מספרים. המספר הראשון אינו קטן מ  .41
 ת: מחסרים מהמספר הראשון את השורש הריבועי של המספר השני. מצא א

 בורם תוצאת החישוב תהיה מינימלית. )מציאת נק' קיצון בקצה התחום(.שני המספרים, שע .א
 את התוצאה המינימלית של החישוב.  .ב

 
סכום הריבועים של   את המספר הראשון מביניהם. xנתונים שלושה מספרים חיוביים. נסמן באמצעות  .42

 מהראשון.    . המספר השלישי גדול פי שניים 10המספרים הראשון והשני הוא 
 שלושת המספרים בהינתן שסכומם מקסימלי. מצא את .א

 כאשר סכום שלושת המספרים מקסימלי, חשב את מכפלתם. .ב
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 בעיות תנועה -תרגילים 

 
 הירות הנסיעה קבועה, אלא אם מצוין אחרת. לב! בכל התרגילים משימו 
 

  25%-מכונית מהירה וקטנוע איטי יצאו בו זמנית מתל אביב לקיבוץ בצפון. מהירות הקטנוע נמוכה ב .1
 ק"מ.   40ממהירות המכונית. כעבור שעתיים היה המרחק ביניהם 

                                                                                 והקטנוע.                        מכונית את מהירות החשב  .א

 חשב מה יהיה המרחק ביניהם כעבור חמש שעות מתחילת הנסיעה.      .ב
 

קמ"ש. כעבור שעתיים יצא אביו בקטנוע שמהירותו   15רוכב יצא מביתו לכיוון בית הספר במהירות  .2
     כל ששכח בבית. די להביא לו את האוגבוהה פי שלושה ממהירות הרוכב כ

       המרחק בין בית הספר לביתם של הרוכב ואביו.                                                                                     חשב את  השניים הגיעו יחד לבית הספר.נתון ש .א

 בית הספר.  משך נסיעתו של האב מרגע יציאתו ועד הגעתו לחשב את  .ב
 

         ק"מ. מהירות הרכבת השנייה גבוהה  250בות יצאו בו זמנית מבאר שבע לעכו, מרחק של שתי רכ .3
.  6:30והשנייה בשעה  6:00ראשונה יצאה לדרכה בשעה הממהירות הרכבת הראשונה. הרכבת  25%-ב

 שתי הרכבות הגיעו לעכו בו זמנית. חשב: 

                                                                                                    את מהירויות הרכבות.                .א

 כמה זמן נסעה הרכבת השנייה מבאר שבע לעכו.  .ב
 

  99בהתאמה, שהמרחק ביניהן  B-ו Aיצאו בו זמנית, האחת לקראת השנייה, מהנקודות  רכבותשתי  .4
ירות הרכבת השניה. הרכבת שיצאה ממה 10%-גבוהה ב A הרכבת שיצאה מהנקודה מהירותק"מ. 

 חשב את:      . Aנקודה השנייה הגיעה ל  רכבתבדיוק עשר דקות לפני שה Bהגיעה לנקודה  Aמהנקודה 

        .Aמהירות הרכבת היוצאת מהעיר  .א

       .Aמהעיר  הצאשימשך נסיעתה של הרכבת   .ב
 

ע את הדרך כולה במהירות קבועה, . בדרך כלל הוא נוסק"מ לביתה של נוגה 160מדי שבוע, נוסע יהודה  .5
ממהירותו הרגילה, ואת   25%-הקילומטרים הראשונים במהירות הגדולה ב 100אך השבוע נסע את 

ממהירותו הרגילה. כשהגיע, הסתבר כי נסיעתו ארכה חצי   50%-שאר הדרך נסע במהירות הקטנה ב
 הודה.שעה יותר מהרגיל. חשב את מהירותו הרגילה של י

 

ביב ומירושלים, האחד לקראת השני. מהירות הרוכב שיצא מתל  בו זמנית מתל א ויצאבים וכשני ר .6
ק"מ.  120קמ"ש ממהירות הרוכב שיצא מירושלים. המרחק בין שתי הערים הוא  40-אביב גבוהה ב

את חשב דקות לאחר שהרוכב מתל אביב הגיע לירושלים.  90הרוכב שיצא מירושלים הגיע לתל אביב 
 ם. מהירויות הרוכבי

 

רוכב אופנוע יצא מבית הוריו ונסע במהירות קבועה לאוניברסיטה. כעבור חמש דקות מיציאתו, גילתה   .7
אמו כי שכח את המכשיר הסלולארי שלו ויצאה לכיוונו במכונית כדי לתת לו אותו. מהירותה הייתה 

 מביתה.  ק"מ הקמ"ש ממהירות בנה והיא השיגה אותו במרחק עשר 10-גבוהה ב

 ירויות נסיעתם של הבן ושל האם. חשב את מה .א

מיד לאחר פגישתם הסתובבה האם ושבה לביתה. כשהגיעה לביתה, הגיע בנה לאוניברסיטה.  .ב
 חשב את המרחק בין האוניברסיטה לבין בית המשפחה. 

 

נועם    ק"מ. ברגע בו יצא אריק מבאר שבע לתל אביב, יצא 120המרחק בין באר שבע לבין תל אביב הוא  .8
אר שבע. מהירותו של אריק היתה גדולה בעשרה קמ"ש ממהירותו של נועם. שניהם עצרו מתל אביב לב

דקות לפני   30דקות. אריק הגיע לת"א  30בדרך להתרעננות: אריק למשך עשר דקות ונועם למשך 
 שנועם הגיע לבאר שבע. 

 חשב את המהירויות של שניהם.   .א

לא עצרו להתרעננות. חשב מה היה   ות ובאותו כיוון אךו זמנית מאותן נקודבלמחרת יצאו  .ב
 דקות של נסיעה.     30המרחק ביניהם כעבור 
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ק"מ במהירות קבועה במסלול קבוע. יום אחד, לאחר שעבר שני שליש   12הראל צועד מדי יום למרחק  .9
 גיע בזמן.  מהמסלול, התעכב למשך עשר דקות ולכן נאלץ להגדיל את מהירותו בשני קמ"ש כדי לה

 )המשך התרגיל בעמוד הבא(  מהירותו הרגילה של הראל.חשב את  .א

קיצר את המסלול בשלושה ק"מ. ו אחוזים x-למחרת החליט להגדיל את מהירותו הקבועה ב .ב
 .  xזמן הליכתו הכולל באותו יום היה שעה. מצא את ערכו של 

 

נו ומתל אביב  או במקביל מקרית אוק"מ. דפנה ושי יצ 30המרחק בין קרית אונו לבין תל אביב הוא  .10
לקראת השניה. הם חלפו זה על פני זה כעבור שעתיים. דפנה   בהתאמה והלכו במהירות קבועה האחד 

 של דפנה.  ההגיעה לתל אביב שעה וארבעים דקות אחרי ששי הגיע לקרית אונו. חשב את מהירות
 

וקר  שישה ק"מ מביתה. הבבמרחק  הנמצא משרדמיקה רוכבת בכל יום במהירות קבועה מביתה ל .11
דקות נוספות במהירות גבוהה   20רכבה מיקה שש דקות במהירותה הרגילה. לאחר מכן רכבה במשך 

. לו הייתה רוכבת במהירותה הרגילה כל הדרך, היה זמן נסיעתה ארוך בעשר  משרדיותר והגיעה ל
 בה נסעה הבוקר.  דקות מהזמן שלקח לה הבוקר. חשב את המהירות הרגילה ואת המהירות הגבוהה 

 

רנב וצב יוצאים יחד מאותו שיח לכיוון נקודה מסוימת על גדת הנהר. מרחק ההליכה הוא חמישה  א .12
 ק"מ. מהירות הארנב גבוהה פי עשרה ממהירות הצב. הארנב הגיע לנהר תשע שעות לפני הצב. חשב: 

       את מהירות הצב ואת מהירות הארנב. .א

 יע הארנב לנהר.מה היה המרחק בין השניים כאשר הג .ב
 

ק"מ.   500שהמרחק ביניהן  B-ו Aי רוכבים יוצאים בו זמנית, האחד לכיוון השני, מן הערים שנ .13
. לאחר שהרוכב Bגבוהה בעשרה קמ"ש ממהירות הרוכב שיצא מהעיר  Aמהירות הרוכב שיצא מהעיר 

 ק"מ, השניים נפגשו. חשב:  300עבר  Aשיצא מהעיר 

 את מהירויות הרוכבים.     .א

 .  Aלעירהגיע  Bשיצא מהעיר  ה ועד שהרוכבזמן חלף מרגע הפגיש כמה  .ב

ק"מ. מהירותה של  100מרחק של  -שתי כרכרות יצאו בו זמנית מן הארמון ונסעו לאגם המלכותי  .14
ממהירותה של כרכרת המלכה. כרכרת האבטחה הגיעה לאגם שעה   60%-כרכרת האבטחה גבוהה ב 
 וחצי לפני כרכרת המלכה: 

   ות של כל כרכרה.   חשב את המהיר .א

את מהירותן ביחס   20%-למחרת יצאו הכרכרות בו זמנית מהארמון לאגם, אך הנמיכו ב .ב
 ק"מ.   24למהירויות אתמול. חשב כעבור כמה זמן היה המרחק בין הכרכרות 

 

ק"מ אחד מהשני. הבוקר יצאו, כל אחד מביתו, ורכבו לכיוון ביתו של   72גרים במרחק  חסןו סמיר .15
שני ק"מ.  המרחק ביניהם, היה ור שעה וארבעים דקות, טרם נפגשוירויות קבועות. כעבהשני במה

 השניים.. חשב את מהירויות הרכיבה של ליעדון הגיע חסשעה אחת לפני שיעדו הגיע לסמיר 
 

 

  
 

יצא הולך רגל   9:00-(. בABCיוצרות משולש ישר זוית ) C-ו A ,Bהנקודות  .16
 Bיצא רוכב אופניים מהנקודה  11:00-קמ"ש. ב 2 במהירות Aלנקודה  Bמהנקודה 

, המרחק בין  Aקמ"ש. כאשר הולך הרגל הגיע לנקודה  8במהירות  Cלנקודה 
 ק"מ )באותו רגע הרוכב טרם הגיע ליעדו(.    26השניים היה 

 .Aחשב באיזו שעה הגיע הולך הרגל לנקודה  .א

  . BCאת אורך הצלע  . חשבCהגיע הרוכב לנקודה  15:30בשעה  .ב
 

 
הראשונה  א. (3   שעה. ב.ק"מ.   45 א. (2ק"מ.   100 ב.  קמ"ש. 60קמ"ש, קטנוע  80מכונית  א. (1 :פתרונות

          קמ"ש. 80 (5  ם דקות.ארבעי שעה ו ב. . קמ"ש 54 א. (4  שעתיים. ב.קמ"ש.  125קמ"ש, השנייה  100
  ק"מ. 17.5 ב.קמ"ש.  40האם:    קמ"ש, 30הרוכב:  א. ( 7ש.   קמ" 80קמ"ש. מתל אביב:  40מירושלים:  (6
                       .קמ"ש x .10) 6=50ב.     קמ"ש. 6א.  (9  ק"מ. 35ב.   קמ"ש. 90קמ"ש, אריק:  80נועם: ( א. 8

       קמ"ש,  A 30-מ א. (13  . ק"מ 4.5 ב.. קמ"ש 0.5צב: קמ"ש,  5ארנב:  א. (12  .קמ"ש 15-קמ"ש ו 10 (11
                         שעתיים. ב.  קמ"ש.  40קמ"ש, האבטחה:  25המלכה:  א. (14  שעות. 15 ב.קמ"ש.   B 20-מ

 .    ק"מ 36 ב. . 14:00  א. (16קמ"ש.   18. חסן: קמ"ש 24 :סמיר( 15
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 פונקציית פולינום חקירת 

 

 

234נתונה הפונקציה:  .10 3612)( xxxxf +−=. 

 מצא את: xf)( עבור גרף הפונקציה .א

 .   נקודות החיתוך עם הצירים.2.   נקודות הקיצון ואת סוגן.                 1                   
 .   תחומי העליה והירידה.             3                   

 .xf)(שרטט את גרף הפונקציה  .ב

kyישר חותך ה kאילו ערכי מצא עבור  .ג  בשלוש נקודות. נמק.  xf)(את גרף הפונקציה  =

 

34נתונה הפונקציה:  .11 83)( xxxf −=.  

 מצא את: xf)(עבור גרף הפונקציה  .א

 אותה(.                            ציין  -קודת פיתול .   נקודות הקיצון ואת סוגן )במידה ומצאת נ1                   
 .   נקודות החיתוך עם הצירים.2                   
 .   תחומי העליה והירידה.           3                   

 התייחס אליה בשרטוט. -. במידה ומצאת נקודת פיתול xf)(שרטט את גרף הפונקציה  .ב

pxfוואה למש  pר אילו ערכי מצא עבו .ג  אין פתרונות. נמק.  )(=

)(2)(הגדירו פונקציה חדשה:  .ד xfxg = מצא את נקודות הקיצון של .)(xg .ואת סוגן 

 

57נתונה הפונקציה:  .12 75)( xxxf −=.  

 :מצא את xf)(עבור גרף הפונקציה  .א

 ציין אותה(.                             -.   נקודות הקיצון ואת סוגן )במידה ומצאת נקודת פיתול 1                   
 .   נקודות החיתוך עם הצירים.2                   
 .   תחומי העליה והירידה.          3                   

 התייחס אליה בשרטוט. -את נקודת פיתול . במידה ומצxf)(שרטט את גרף הפונקציה  .ב

 . xf)(מצא את תחומי החיוביות והשליליות של הפונקציה  .ג

)()(הגדירו פונקציה חדשה: .ד xfxg  ואת סוגן. xg)(. מצא את נקודות הקיצון של הפונקציה =−

  
 

 פתרונות: 
 

 min ( ,3,81 )max( ,0,0 )min  .2. (0,0( ,)6,0  .)( 6, 0)  .1 א. (10
30או  x6עולה:  .3         x :63;  יורדת  x   0אוx  . 
     . k=81ג.       השרטוט משמאל. ב.       

   

, 0(, )0,0) .2(.  0,0יימת נקודת פיתול ). קmin( 2,-16) .1 א. (11
3

2
2   .) 

    השרטוט משמאל. ב..  2x;  יורדת  x2עולה:   .3       
 . min( 2,-32) ד. .     p−16ג.        

 
  (.0,0. קיימת נקודת פיתול )min( ,2 ,1- )max( 1, -2)  .1 א. (12

1עולה:   .3(.    -1.18 , 0(, )0,0(, )181.,  0) .2        x  1או−x :1;  יורדת 1x−  .  
 השרטוט משמאל.        ב.      
x18.1חיוביות:   ג.      

 
018.1או  − x :18.10; שליליות  x

 
 .x−18.1או 

 . max ( ,2- ,1- )min( 1, 2) ד.       
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 כולל פרמטר -פונקציית פולינום חקירת 
 

  

axxxxfנתונה הפונקציה:   .1 +−= 23  .  12הוא  x=3. שיפוע המשיק לגרף הפונקציה בנקודה בה )(92

 . aמצא את ערכו של הפרמטר  .א

 מצא את: xf)(עבור גרף הפונקציה   .ב
 .   נקודות החיתוך עם הצירים.2    יצון ואת סוגן.              נקודות הק.   1                   

   והירידה.             עליהתחומי ה.   3                   

 .xf)(שרטט את גרף הפונקציה   .ג

)(5.4 כמה פתרונות יש למשוואה:מצא  .ד =xf.   .נמק 

 

)ף הפונקציה שיפוע המשיק לגר .2 ) 99)( 24 −−+= xaaxxf 1ה בה   בנקוד−=x  חמישהקטן פי 

 .x=3משיפוע המשיק לגרף הפונקציה בנקודה בה  
 .aמצא את ערכו של הפרמטר  .א

 מצא את: xf)(עבור גרף הפונקציה   .ב
 .   נקודות החיתוך עם הצירים.2    נקודות הקיצון ואת סוגן.              .   1                   

   והירידה.             עליהמי התחו.   3                   

 .xf)(שרטט את גרף הפונקציה   .ג

)(12מצא כמה פתרונות יש למשוואה:  .ד −=xf. 

 מצא את תחומי החיוביות והשליליות של הפונקציה.  .ה

 

xpxxfהערך המקסימלי של הפונקציה:  .3 34 4)(  . 3הוא  =−+

 . p מצא את ערכו של הפרמטר החיובי .א

 מצא את: xf)(קציה  עבור גרף הפונ .ב
 והירידה. עליה.   תחומי ה2נקודות החיתוך עם הצירים.              .   1                   

 .xf)(שרטט את גרף הפונקציה   .ג

2444נתונות המשוואה הראשונה:  .ד =+− xx  144:  הוהשניי =+− xx . 
 יש יותר פתרונות. נמק.  משוואותיזו מהקבע לא

 
 

)(16152נתונה הפונקציה:   .4 23 ++−= bxxxxf :2(20. נתון( =f.   

 . bמצא את ערכו של הפרמטר  .א

 מצא את: xf)(עבור גרף הפונקציה   .ב
 והירידה. עליהתחומי ה.   2              נקודות הקיצון ואת סוגן.      .   1                   
 . y-.   נקודת החיתוך עם ציר ה3                   

 . −)0,5.0(בנקודה   x-חותך את ציר ה xf)(הוכח: גרף הפונקציה   .ג

 .xf)(שרטט את גרף הפונקציה   .ד

 

xmxxf  נתונה הפונקציה: .5 23 3)( −=. 

 : , במידת הצורך, אתm הפרמטר החיובי באמצעות עהב xf)(הפונקציה  עבור גרף  .א
 והירידה. עליהתחומי ה.  2                    נקודות הקיצון ואת סוגן..   1                   
 .   נקודת החיתוך עם הצירים.   3                   

 .xf)(יה  שרטט את גרף הפונקצ .ב

 .m. מצא את -8נתון: שיפוע הישר העובר דרך שתי נקודות הקיצון של גרף הפונקציה הוא  .ג
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xppxxxf  נתונה הפונקציה: .6 223 3612)( +−=. 

 : , במידת הצורך, אתp הפרמטר החיובי באמצעות עהב xf)(עבור גרף הפונקציה   .א
 והירידה. עליהתחומי ה.  2                    ואת סוגן.נקודות הקיצון .   1                   
 .   נקודת החיתוך עם הצירים.  3                   

 .xf)(שרטט את גרף הפונקציה   .ב

)(32  נתון: למשוואה: .ג =xf  יש שני פתרונות. מצא את ערכו של הפרמטרp . 

 

mxmxmxxfmנקציה:  נתונה הפו .7 96)(,)0( 23 +−=. 

 , במידת הצורך, את שיעורי נקודות הקיצון של הפונקציה ואת סוגן.mהבע באמצעות  .א

mxxxgונקודת הקיצון של הפונקציה   xf)(נתון שנקודת המקסימום של הפונקציה  .ב 2)( 2 −= 

 ודות אלו. . חשב את המרחק בין שתי נקxהן בעלות אותו שיעור 
 

  :תפתרונו
 

      .5,1(max,(min)4,2( .1 ב..  a=12 א. (1

21 :;  יורדת1xאו   x2עולה:   .3   .)0,0( .2        x . 
 .     שלושה ד.   השרטוט משמאל.  ג.      

  
 

 . inm ( ,9-,0 )axm( ,52- ,2-) inm( 2,-25) .1 ב..  a=1 א. (2
02או   x2עולה:  .3(.   -3,0(, )0,-9(, )3,0) .2     − x0  :;  יורדת 2x  
 ;  x−3או  x3חיובית:   ה.ארבעה.   ד.  השרטוט משמאל.  ג.  .x−2או      

33שלילית:       − x  . 
 
 
 . x1 :;  יורדת1x  עולה:  .2.  )0,0,()0,59.1( .1 .ב.  p=1 א. (3

 למשוואה השנייה.  ד.  השרטוט משמאל.  ג.    

 
 
 
     .27,1(max,(min)0,4(.1 ב..  b=24 א. (4

41;  יורדת  1xאו   x4עולה:   .2        x  .3.)16,0(.   
     השרטוט משמאל.  .ד      

 
 

 

2,(max,(min),2(.1 א. (5 33 mmmm −−. 
xmעולה:   .2          אוmx −יורדת  ;: mxm −. 

      3. )0,0( ,)0,3( m ,)0,3( m−.     2 .ג   השרטוט משמאל.  .ב=m .     
 

  

32,2(max,(min)0,6(.1 א. (6 3 ppp. 
xpעולה:   .2       6   אוpx 2יורדת  ;: pxp 62   .3. )0,6( p ,)0,0(. 

    . p=1 .גהשרטוט משמאל.     .ב      
 
 

0,3min(,)4,1(max(א.  (7 m  ..יח' אורך. 5 ב    
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   סעיפי חשיבה מיוחדים -חקירת פונקציית פולינום 

 
 שימו לב!

ונקציה. לאחר המתלווים לחקירת הפ תרגול יסודי בסוגים שונים של סעיפי חשיבהמטרתו של עמוד זה היא 
סדרה ארוכה של סעיפי חשיבה המתייחסים   תופיע' הסטנדרטיים, ה-הפונקציה בסעיפים א' חקירת

,  שכבר שרטטנוxf)(מרבית הסעיפים נפתרים תוך שימוש והבנה של גרף הפונקציהלחקירה שבוצעה. 
 . ואינם דורשים חישובים מורכבים ויוצאי דופן כפי שנראה במבט ראשון

 
 סיסית:סעיפי החקירה הב

  

)(98פונקציה:  חקור את ה (א 24 −−= xxxf  :לפי הסעיפים הבאים 

 תחום הגדרה.  .1

 חיתוך עם הצירים.הקודות נ .2

 קיצון וסוגן. הנקודות  .3

 .xf)(ה של גרף הפונקציה שרטט סקיצ (ב
 

 :מתקדמים המתייחסים לחקירה שכבר בוצעה סעיפי חקירה
 

 : xמצא עבור אילו ערכי  (ג

)(0מתקיים עבור גרף הפונקציה:  .1 xf . 

')(0ת:  מתקיים עבור הנגזר .2 xf . 

)(100את המשוואה, מצא כמה פתרונות יש למשוואה   ישירותמבלי לפתור  (ד =xf. 

my, לישר mמצא עבור אילו ערכי  (ה  .xf)(יהיו ארבע נקודות חיתוך עם גרף הפונקציה   =

kxf, למשוואה kמצא עבור אילו ערכי  (ו  יהיו שלושה פתרונות. )(=

py, הישר  pמצא עבור אילו ערכי  (ז  . xf)(משיק לגרף הפונקציה  =

nx, הישר nערכי  מצא עבור אילו (ח  על אחד הצירים.בנקודה הנמצאת תך את גרף הפונקציה חו =
 

 :מתקדמים המתייחסים להגדרת פונקציה חדשה סעיפי חקירה
 

)()(מגדירים פונקציה חדשה:   (ט xfxg −= . 

 .xg)(שרטט סקיצה של גרף הפונקציה  .1

 .xg)(מצא את שיעורי נקודות הקיצון של גרף הפונקציה   .2

ky, הישר kמצא עבור אילו ערכי  .3  .xg)(יה חותך את גרף הפונקצאינו  =
 

)(2)(מגדירים פונקציה חדשה:   (י xfxh =. 

 .xh)(שרטט סקיצה של גרף הפונקציה  .1

 בשתי נקודות שונות.   xh)(מצא את משוואת הישר המשיק לגרף הפונקציה   .2

 .xh)(חשב את שטח המשולש שקודקודיו הם נקודות הקיצון של גרף הפונקציה   .3
 

)()(9מגדירים פונקציה חדשה:   (יא += xfxp. 

 .xp)(ה שרטט סקיצה של גרף הפונקצי .1

)(0ות יש למשוואה מצא כמה פתרונ .2 =xp. 
 

)()(  מגדירים פונקציה חדשה: (יב xpxn =. 

 .xn)(שרטט סקיצה של גרף הפונקציה  .1

  .xn)(מצא כמה נקודות קיצון יש לגרף הפונקציה   .2
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   )פתרונות( סעיפי חשיבה מיוחדים -חקירת פונקציית פולינום 
 
 

 פתרונות:
)x .   2 ))9,0(,)0,3(,)0,3( כל 1 .א −− .   3 ))25,2(min,)9,0(max,)25,2(min −−−− .    

 השרטוט: .ב
 
 
 
 
 

x  .   2  )20−3או  x3(  1 .ג  x  2או−x. 

 שניים. .ד

925 .ה −− m.  

  .k=−9 .ו

25,9 .ז −−=p.  

  .n=−3,0,3 .ח
  

 :מתקדמים המתייחסים להגדרת פונקציה חדשה סעיפי חקירה
 

9,0(min,)25,2(max(,max)25,2(( 2    ( השרטוט:1 .ט − 

3  )25k. 
 
 
 
 
 
 

 

 יח"ר. y    .3  )64=−50( 2השרטוט: ( 1 .י
                        

 
 
 
 
 
 

 
 

 ( שלושה.2 השרטוט:( 1 .יא
 
 
 

 
 

 ( חמש.2    ט:( השרטו1 .יב
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 תרגול - הקשר בין גרף הפונקציה לבין גרף הנגזרת
 
f הנגזרתבתרגילים הבאים מופיע גרף  .1 '(x)מצא את שיעורי ה .-x של נקודות הקיצון של  

f הפונקציה (x) ( וקבע את סוג נקודות הקיצוןmin  אוmax:) 
 

       .ג                                                     .ב                                 א.
 

 

 
 

 

f הנגזרתבתרגילים הבאים מופיע גרף  .2 '(x) . 

f  הפונקציהוהירידה של גרף  עליהמצא את תחומי ה (x): 

 
        .ד                                        ג.                                            ב.                               א.

 

 

 

 

 
 

f הנגזרתנתונים שישה גרפים של  .3 '(x)  הפונקציה וארבעה תיאורים מילוליים של גרף f (x). 

 הוא עשוי להתאים:  וטיםשרטלאיזה מה תיאור עבור כל עליך לקבוע

f  לפונקציה  תיאור א': (x)  יש נקודת מקסימום ששיעור ה-x  3שלה הוא-. 

f  לפונקציהתיאור ב':   (x) נקודת מינימום ששיעור ה-x   ונקודת מקסימום ששיעור ה 6שלה-x  2שלה.  

f  קציהלפונ  תיאור ג': (x) יש נקודת מינימום על ציר ה-y  .)שתי אפשרויות( 

f  לפונקציה  תיאור ד': (x) נקודת מינימום ששיעור ה-x   ונקודת מינימום ששיעור ה 4שלה-x  4שלה-. 

 
1.                                          2.                                               3.       

 

 

 

 

 
4.                                          5.                                              6.     

 

 

 

 

 
x נקודת מינימום כאשר: ( א.1 פתרונות: x . נקודת מקסימום כאשר:=2 0=. 

x  כאשר: נקודת מינימום ב. 1= x וכאשר − x . נקודת מקסימום כאשר:=4 1=. 

x  נקודת מינימום כאשר: ג. 2= x וכאשר − x . נקודת מקסימום כאשר:=3 0=. 

0 עולה: א. (2 x 2 :2  , יורדת x או x 0. 

2עולה:  ב. x 2 או x 0−  :0  , יורדת x 2  או x 2 xעולה:  ג.   .− 2  :2, יורדת x  . 

5עולה:  ד. x או x 1:1  , יורדת x 5 .     3)  6א    .=2, ד  =1,6, ג=5, ב=
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f הפונקציהגרף  בשרטוט מופיע .4 (x) . 

 של הנקודות בהן הנגזרת מתאפסת. x-מצא את שיעורי ה .א

 מצא את התחומים בהם הנגזרת שלילית ואת התחומים בהם  .ב

 . היא חיובית

f  ת הנגזרתשרטט סקיצה של גרף פונקציי .ג '(x). 
 

 

 

f  שרטט את גרף הפונקציה .5 (x) :0 בתחום x 7  :בהסתמך על הנתונים הבאים 

f (0) f (5) 0= = ,f (7) 3=− ,f '(1) 0=. 

f '(x) 0 1 בתחום x 7    :0ומתקיים f '(x) :0 בתחום x 1 . 
 

 

 

2 בתחום: g(x)  שרטט את גרף הפונקציה .6 x 6−   :בהסתמך על הנתונים הבאים 

g(0) g(4) 0= =, g( 2) g(6) 7− = = ,g'(0) g'(2) g'(4) 0= = =. 

g'(x) 0 2: בתחום x 4  2  או x 0−    :0ומתקיים g'(x) :4 בתחום x 6  0 או x 2  . 

 

 

 

f  ונקציהשרטט את גרף הפ .7 (x) :4 בתחום x 4−   :בהסתמך על הנתונים הבאים 

f ( 3) f (0) f (3) 0− = = =, f (4) 6= ,f ( 4) 6− =− ,f '( 2) f '(2) 0− = =. 

f '(x) 0 2: בתחום x 2−   :0  ומתקיים f '(x) :2 בתחום x 4  4 או x 2−   −. 

 

 

 

f  שרטט את גרף הפונקציה .8 (x) :3 בתחום x 5−   :בהסתמך על הנתונים הבאים 

f ( 1) f (4) 0− = = ,f (5) 3= ,f ( 3) 5− =− ,f '( 1) f '(3) 0− = =. 

f '(x) 0  :1בתחום x 3−     :0ומתקיים f '(x) :3 בתחום x 5  3 או x 1−  −. 

 

 

 

 

 
x  ( א.4פתרונות:  0 שלילית: ב.   .=0,2 x 2 :2  , חיובית x או x 0   ..ג  

 
 

 

 
5)                                          6)                                        7)                                       8)    
 

 

 

 

 

 

1− 1 2 4
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f בתרגילים הבאים נתון גרף הפונקציה .9 (x)שרטט את גרף הנגזרת . f '(x)  ומצא את נקודות החיתוך

 :x-שלו עם ציר ה
 

3f  גרף הפונקציה: .א (x) x 3x=        הוא:   −
 

 

 

4  גרף הפונקציה: .ב 3 2f (x) x 4x 4x= −  :                                       הוא +
 

 

 

3  גרף הפונקציה: .ג 2f (x) x 2x x= −  :         הוא +
 

 

 

f נתון שרטוט של גרף הנגזרת .10 '(x) :2 בתחום x 3−    . 

   מצא את:

f  של נקודות הקיצון הפנימיות של גרף x-שיעורי ה .א (x). 

f תחומי העליה והירידה של גרף .ב (x) :2  בתחום x 3−  . 

f הפונקציהמשוואת המשיק לגרף  .ג (x) בנקודה  ( 1,4)− 

f הפונקציההנמצאת על גרף  (x). 

f הפונקציהמשוואת המשיק לגרף  .ד (x) (1,6)  בנקודה 

f הפונקציהעל גרף  הנמצאת (x). 
 

 

f נתון שרטוט של גרף הנגזרת .11 '(x) את:. מצא 

f  של נקודות הקיצון הפנימיות של גרף x-שיעורי ה .א (x) 

 ואת סוגן.

f תחומי העליה והירידה של גרף .ב (x). 

f הפונקציהמשוואת המשיק לגרף  .ג (x) (3,5)  בנקודה 

 .xf)( הפונקציהעל גרף  הנמצאת
 

 

 פתרונות: 

   ג. ב. ( א.9
 
 
 
 
 
 

x א. (10 0, 0  עליה: ב. . =2 x 2 :2 , ירידה x 3  ,2 x 0−  .   .ג y 2x 2=− y  ד.    .+ x 5= +. 

x כאשר min נקודת א. (11 x כאשר max, נקודת =0 x . כאשר=5  . נקודת פיתול מתקבלת =2

0 עליה: ב. x 5 ג    .. הפונקציה אינה יורדת כלל בתחום הנתון. y 2x 1= −. 
 

2−



 הוצאת ארכימדס                             581 שאלון -יחידות העולים לכיתה יא'  5עבודת קיץ לתלמידי 

 

 28עמוד                                      581הכנה לבחינת הבגרות בשאלון  - רכימדסהוצאת אל©  כל הזכויות שמורות     

 

 

3:  נקציהעבור הפו .12 2f (x) x 2x mx= − f הנגזרתנתון גרף  + '(x). 

   מצא את:

 .mערכו של הפרמטר  .א

 נקודות הקיצון של הפונקציה ואת סוגן.  .ב
 

 

3f  עבור הפונקציה: .13 (x) ax 3x= f הנגזרתנתון גרף  − '(x). 

 את: מצא

 . aר ערכו של הפרמט .א

 נקודות הקיצון של הפונקציה ואת סוגן.  .ב
 

 

4  עבור הפונקציה: .14 3 2f (x) x ax bx= + f הנגזרתנתון גרף  + '(x). 

 מצא את:

 .b-ו aערכם של הפרמטרים  .א

 נקודות הקיצון של הפונקציה ואת סוגן.  .ב
 

 

f הנגזרתבשרטוט מופיע גרף  .15 '(x) .נקודת המקסימום של הפונקציה 

f (x) המשיק לגרף הפונקציה .(3,7) היא f (x) בנקודה בה  x 5= 

y  . הישרx-מקביל לציר ה f  ציהמשיק לגרף הפונק −=3 (x)  בנקודה

x בה 1=−. 

 .c-ו a ,bמצא את ערכם של הפרמטרים  .א

f קבע בכמה נקודות בתחום המצויר מתאפסת הנגזרת השנייה .ב ''(x)  .נמק . 
 

 

f גרפים של הפונקציהה)*( נתונים  .16 (x)  גזרתנהושל  f '(x) 

2 בתחום: x 6−  . 

f ( לבין2-ו 1התאם בין מספרי הגרפים ) .א (x) ו-f '(x). 

f  מצא את תחומי העליה והירידה של גרף .ב (x). 

f ההשניימצא באילו תחומים הנגזרת  .ג ''(x)  .חיובית 

fמצא את משוואת המשיק לגרף הפונקציה    .ד (x) בנקודה 

xבה  1=−. 

0)**( מצא באיזה תחום מתקיים:  .ה f (x) f '(x) . 
 
 

 פתרונות: 

m א. (12  , inm (1, 0) ב.   .=1
1 4

max ,
3 27

 
 
 

a א. (31     .  .inm(  ,2 ,1- )axm( 1, -2)  ב.  . =1

a ( א.41 4= − ,b a ( א.inm( ,1,1 )axm( ,0,0 )inm.     51( 2, 0) ב.   .=4 1= − ,b 3= ,c  שתיים.   ב.   .=5

f  הוא 2גרף  א. (16 (x)  הוא 1וגרף f '(x) .)ניתן להבין זאת מחלקו השמאלי של השרטוט(  

2 עליה: ב. x 6  2 או x 1−  −:1  , ירידה x 2−    . .0 ג x 6 .   .ד y 2=. 

4 ה. x 6  0 או x 2   2או x 1−  −.  

1

3

1
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f  בשרטוט מופיעים הגרפים של הנגזרת הראשונה .17 '(x)   ושל

f  הנגזרת השנייה ''(x)  :בתחוםx 4. 

f , הוא גרף2או  1קבע איזה גרף,  .א '(x).נמק . 

f  הפונקציהמצא את תחומי העליה והירידה של  .ב (x). 

f  ם יש לפונקציהמצא כמה נקודות מינימו  .ג (x) 

 בתחום המופיע בשרטוט. 
 

 

 
 שים לב!

fאם הפונקציה   (x)  היא זוגית, אז הנגזרתf '(x) .היא פונקציה אי זוגית 

fאם הפונקציה   (x)   היא אי זוגית, אז הנגזרתf '(x) .היא פונקציה זוגית 

 

f  הנגזרתופיע גרף חלקי של בתרגילים הבאים מ .18 '(x)ידוע שהפונקציה .  f (x) .היא אי זוגית 

 ב':-השלם את השרטוט ומצא עבור כל אחת מהפונקציות א' ו

f  יש לגרף הנגזרת חיתוך. כמה נקודות 1   '(x) .עם הצירים 

f  . את נקודות הקיצון של גרף הנגזרת2   '(x) .ואת סוגן 

y הישר חותךבכמה נקודות  .3   f  את גרף הנגזרת =1 '(x). 

 ב. א.  
 

 

 

 

 
 

 

f  הנגזרתי של חלקגרף ופיע בתרגילים הבאים מ .19 '(x)ידוע שהנגזרת השנייה .  f ''(x)   פונקציה היא

 ב': -עבור כל אחת מהפונקציות א' ו זוגית. השלם את השרטוט ומצא

f  . כמה נקודות חיתוך יש לגרף הנגזרת1   '(x) .עם הצירים 

f ון של גרף הנגזרת. את נקודות הקיצ2   '(x)  .ואת סוגן 

y בכמה נקודות חותך הישר .3   f  את גרף הנגזרת −=3 '(x). 

 ב. א. 
 
 
 
 
 

 :פתרונות

3  עולה: ב.  . 1גרף  ( א.71 x 4  2 או x 1−  . :1 ירידה x 3  או  x 2−.   .שתיים. ג 

)max .2  שלוש. .1 ( א.81 2,4) ,min(0,0) ,max(2,5)−.  3. .חמש.  .1ב.     ארבע  

  2. max(0,3) ,min(2, 3) ,min( 2, 3)− −  ארבע. .3  .−

)min .2  שלוש. .1 ( א.19 2, 4) ,max(2,4)− )min .2  שלוש. .1ב.     לוש.ש .3  .− 2, 3) ,max(2,3)− −. 

 שתיים. .3  
 

( )4,2

( )3,2 −−

( )0,0


