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 :  בטריגונומטריהשאלות נוספות לתרגול 

  
 

 . ABCבמשולש  ACל הצלע ע תאנמצ Dדה קוהנ .1

 .סמ"ר 8 ואה BCDלש  שטחו של המשו

BAC נתון: 41=  ,4 ס"מBD CDס"מ  5,  =  . חשב את:=

 .BDCגודל הזווית  .א

   .ABאורך הקטע  .ב

 .ABDשטח המשולש  .ג

 .ABCלש והמששטח  .ד

 

 שווה השוקיים  ABCשולש מב תיווזה וצח הוא ADהישר  .2

(AB BC)= ש ול משסמ"ר. ב 45 ששטחוACD  הקטעDE  

ABC:  נתון גובה.הוא  110= את:שב . ח 

 .ADEש ולמששטח ה .א

 .ADE  היקף המשולש .ב

 .ABDהיקף המשולש   .ג

 

 כמתואר בשרטוט. ABCעל צלעות המשולש  נמצאות  E-ו Dנקודות ה .3

ADס"מ 4נתון:  AEס"מ  6 ,= DEס"מ 5, = =. 

 .ADEת  ויל הזוגוד א אתצמ .א

AE:נתון .ב 2BE=.  הנקודהD  היא אמצעAC.  

 . BCצלע חשב את אורך ה .1

  . ABCחשב את שטח המשולש   .2
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 .  ABCDבמעוין  ABהצלע ת על אנמצ Fהנקודה  .4

ABCנתון:  75= , AF 2BF=. 

 .CFD  תיוזוה תא בחש .א

 ר.סמ" 17הוא  CDFלש  משוה ח: שטנתון .ב

 חשב את היקף המעוין. 

 
 .ABCבמשולש   CB נמצאת על הצלע Dדה הנקו .5

AB  ן:נתו 2m=, AC 3m=, BC 4m= . 

 .ABC-ו BACת  ווויגודל הזמצא את  .א

  .ABC הוא חוצה זווית במשולש AD-נתון ש .ב

 .BAD  יתווזהגודל  ב אתשח .1

 .ADהזווית חוצה  אורך תא mהבע באמצעות  .2

 
 .ABC במשולש ACנמצאת על הצלע  Dדה הנקו .6

BAC נתון: 115= , AD a=,  AB 2a=. 

 .BDקטע ה אורך את  a תוהבע באמצע .א

 .ADBדל הזווית  גומצא את  .ב

CDנתון:  .ג 6a=. ותהבע באמצע a צלע ה רךאת אוBC . 

 חשב את שטחו.  ."מס 32 הוא ABC  נתון: היקף המשולש .ד

 
  DF-ו DE יםקטעה .ABCשולש וית במזו הוא חוצה AD טעהק .8

   .ACD-ו ABDולשים משביות  ה חוצי זוואמהתב הם

BEס"מ 4נתון:  DEס"מ  6, = BDס"מ 7, =  שב את:ח .=

    .AEDת הזוויגודל  .א

 .ADת ויזווצה הורך חא .ב

 .ADF שטח המשולש .ג
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 . ABEש במשול BEעל הצלע נמצאות  D-ו Cהנקודות  .9

  .BAD הזווית חוצה את ACע קטה

ADון: תנ AE= ,5 ס"מDE =  ,AED 70= . 

 .ADהקטע  ורךאת א שבח .א

CDמס" 3ן: ונת .ב  . חשב את: =

 .CAD יתהזוו .1

 .ABC שטח המשולש .2

 
 . רטוטשמתואר בכ ABC  שלהמשולעות ל צע נמצאות E-ו Dהנקודות  .10

AE ן:ותנ 8a ,CE 2a ,BC 14a ,AD 3a ,BD 13a= = = = = . 

 .DEהקטע ך ת אורא aת ע באמצעוהב .א

 ס"מ. 36וא ה ADEקף המשולש  הי נתון: .ב

   .BDEהמשולש  ת שטח א חשב

 
 
 

 

 

 :תשובות

   ר. סמ" 10.05 ד.  .סמ"ר 2.05 .ג  ."מס .884 ב.  .53.13.א (1

     מ.ס" 25.06 .ג  ס"מ. 26.11 .ב  סמ"ר. 19.22 .( א2

  סמ"ר. 29.76  .2  "מ.ס 8 .1 ב.  .82.82( א.3

     ."מס 623.7 .ב  .48.19( א.4

ABC א. (5 46.57 , BAC 104.48=  = .  52.24 .1. ב.   2.  1.47m. 

   ."רסמ 56.11 .ד  .8.06a  .ג  .44.36.ב   .2.59aא.  (6

   סמ"ר. 36.91ג.    ס"מ. 64.7ב.    .93.58( א.7

 .סמ"ר 18.68.  2 .17.95. 1 ב.   .ס"מ 7.31א.( 8

DE ( א.9 7a=.    .ר"סמ 13180.ב.       
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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
 
 



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

 

 22עמוד                                      581הכנה לבחינת הבגרות בשאלון  - רכימדסהוצאת אל©  כל הזכויות שמורות     

 

 

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−
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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


