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 חשבון דיפרנציאלי
 שיפוע של גרף פונקציה

 שיפוע של פונקציה קווית
 הכתיבה שלכם?מהו השיפוע של שולחן 

 אם היה לו שיפוע, והייתם מניחים עט/עפרון על השולחן, האם העט/עפרון נשאר על השולחן?

 .0השולחן שלכם (לרוב) בעל שיפוע 

 אם תרימו את השולחן מצדו הימני, השיפוע הוא חיובי.

 אם תרימו את השולחן מצדו השמאלי השיפוע הוא שלילי.

 

    y=mx+bמשוואת הקו הישר 
b - היא נקודת החיתוך של הישר עם ציר ה-y. 

m – .השיפוע של הישר 

 

   שיפוע של פונקציה לא קווית
 קבעו אם השיפוע בנקודות המסומנות חיובי, שלילי, או אפס

 

 

    סיכום
 ה קווית הוא שיפוע קבוע.מה שמאפיין פונקצי

 פונקציה שאינה קווית השיפועים שונים בנקודות שונות

 ו ישר ה"נושק" לפונקציה בנקודת ההשקה.משיק הוא ק

 שיפוע המשיק משתנה בכל נקודה על גבי הפונקציה שבציור.
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   נגזרת
באנליזה (חשבון דיפרנציאלי) מחשבים את שיפוע המשיק בעזרת הנגזרת של הפונקציה, בנקודת 

 ההשקה.

 הנגזרת של הפונקציה בנקודת ההשקה = שיפוע המשיק.

m=y’( x=__) 

)1(  

𝒚𝒚לדוגמא הפונקציה  = 𝒙𝒙𝟐𝟐 ) 3,9בנקודה(A  ,העבירו משיק 

 איך נמצא את שיפוע המשיק?

 נגזור את הפונקציה ונציב את הנקודה.

 אנו נרשום את הנתונים בטבלת הנתונים הבאה:

 בכל תרגיל: 

 נרשום את הנתונים בטבלה. –השלב הראשון הוא שלב הנתונים 

 

  השלב השני הוא נוסחה והצבה.

)2(  

𝑦𝑦נתונה הפונקציה  = 2𝑥𝑥3  בנקודהx=3 העבירו משיק, חשב את שיפוע המשיק 

)3(  

𝑦𝑦נתונה הפונקציה  = 𝑥𝑥3

3
 העבירו משיק, חשב את שיפוע המשיק x=2בנקודה  

)4(  

𝑦𝑦נתונה הפונקציה  = 2𝑥𝑥2 − 4𝑥𝑥 −  העבירו משיק. מצא את שיפוע המשיק. (2,10)בנקודה  2

)5(  

𝑦𝑦נתונה הפונקציה  = 3𝑥𝑥2 −  העבירו משיק, מצא את משוואת המשיק. (3,4)בנקודה  2

)6(  

𝑦𝑦נתונה הפונקציה  = 𝑥𝑥3

3
−  העבירו משיק. מצא את משוואת המשיק. (2,10)בנקודה  2

)7(  

y=__________ 

y'=_________ 

m=_________ 

x=__________ 

m = y‘ ( x=____) 

http://www.openbook.co.il/
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http://openbook.co.il/OnlineCourse/Movie/1642
http://openbook.co.il/OnlineCourse/Movie/1642
http://openbook.co.il/OnlineCourse/Movie/1642
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𝑦𝑦נתונה הפונקציה  = 𝑥𝑥2  בנקודהx=2 .העבירו משיק, מצא את משוואת המשיק 

)8(  

𝑦𝑦נתונה הפונקציה  = 8 − 2𝑥𝑥2 בנקודה .A(1,6) .העבירו משיק לפרבולה. מצא את משוואת המשיק 

)9(  

𝑦𝑦נתונה הפונקציה  = 3𝑥𝑥2 − 5𝑥𝑥 + . מצא את נקודת 7. מעבירים לפונקציה משיק ששיפועו 1
 ההשקה

)10(  

𝑦𝑦נתונה הפונקציה  = 𝑥𝑥2

2
− 𝑥𝑥 + . מצא את נקודת 1. לגרף הפונקציה מעבירים משיק ששיפועו 3

 ההשקה.

)11(  

𝑦𝑦ישר משיק לגרף פונקציה   = 𝑥𝑥2 + 𝑎𝑎𝑥𝑥 +  . a. מצא את -3פוע הישר הוא י. שx=3בנקודה   7

)12(  

𝑦𝑦נתונה הפונקציה   = 𝑥𝑥2 + 𝑎𝑎𝑥𝑥 +  . 3פועו יהעבירו משיק שש x=1בנקודה   4

 .a(א) מצא את 

 .5פוע המשיק הוא י(ב) מצא נקודה על הפונקציה אשר בה ש

)13(  

𝑦𝑦נתונה הפונקציה   = 𝑥𝑥2 − 4𝑥𝑥  . 

 , מתאפסת הנגזרת? xעבור איזה ערך של 

)14(  

𝑓𝑓(𝑥𝑥)נתונה הפונקציה   = 𝑥𝑥2 − 6𝑥𝑥 + 9  . 

 f’(x)=0מצא את הנקודה שעבורה 

)15(  

𝑦𝑦נתונה הפונקציה   = 2𝑥𝑥2 − 3𝑥𝑥  . 

 ? 1-, הנגזרת שווה לxעבור איזה ערך של 

)16(  

𝑓𝑓(𝑥𝑥)נתונה הפונקציה   = 𝑥𝑥2

2
− 𝑥𝑥 + 1  . 

 ערך הנגזרת שווה לאפס. xעבור איזה ערך של 
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   בין גרף הפונקציה לנגזרתהקשר ה
  )1(תרגיל 

 ? ‘ fאיך נשרטט סקיצה של 

 ? ‘ fעל גרף   fמה אנחנו יכולים להסיק מהסתכלות על גרף 

 ‘ fהן נקודות האפס של  fנקודות הקיצון של 

____________________________________________ 

 הפונקציה הם התחומים בהם הנגזרת שליליתתחומי הירידה של 

 ‘ fולכן הם תחומי השליליות של 

____________________________________________ 

 תחומי העליה של הפונקציה הם התחומים בהם הנגזרת חיובית

 ‘ fהחיוביות של  ולכן הם תחומי

____________________________________________ 

 

  )2(תרגיל 
 .''fושל  'fסקיצה של שרטט 

 

  )3(תרגיל 
𝑦𝑦של הפונקציה  'fסקיצה של שרטט  = 2𝑥𝑥2 − 8𝑥𝑥 + 6 

 

  )4(תרגיל 
𝑦𝑦של הפונקציה  'fסקיצה של שרטט  = 𝑥𝑥3 − 3𝑥𝑥 

 

http://www.openbook.co.il/
http://openbook.co.il/OnlineCourse/Movie/5602
http://openbook.co.il/OnlineCourse/Movie/5602
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  )5(תרגיל 
0מוגדרת בתחום  f(x)הפונקציה  ≤ 𝑥𝑥 ≤  .f’(x). בציור מתואר גרף הנגזרת 8

 .f(x)תחומי העלייה והירידה של הפונקציה א. מצא את 

 וקבע את סוג הקיצון. f(x)בנקודות הקיצון של הפונקציה  x-ב. מצא את שיעור ה

 .f(8)>0 , f(4)=0 , f(0)=-2ג. נתון גם: 

 .f(x)שרטט סקיצה של גרף הפונקציה 

 

 

  )6(תרגיל 
 .f(x)היא הנגזרת של  x=1 .f’(x) -יש נקודת קיצון אחת בלבד והיא נקודת מינימום ב f(x)לפונקציה 

 שווה לאפס? f’(x)של הנקודה בה הנגזרת  x-א. מהו שיעור ה

 ?x-את ציר ה f’(x)ב. מהי הנקודה שבה חותך גרף הנגזרת 

 ?x>1עבור  f’(x)ג. מהו הסימן של פונקציית הנגזרת 

 ?x<1עבור  f’(x)ד. מהו הסימן של פונקציית הנגזרת 

 ?f’(x)) יכול לתאר את גרף הנגזרת 1,2,3,4ה. איזה מן הגרפים הבאים (

 

http://www.openbook.co.il/
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  )7(תרגיל 
 . x=4 -יש נקודת קיצון אחת בלבד והיא נקודת מקסימום ב f(x)לפונקציה 

f’(x)  היא הנגזרת שלf(x). 

 ?x>4עבור  f’(x)א. מהו הסימן של פונקציית הנגזרת 

 ?x<4עבור  f’(x)ב. מהו הסימן של פונקציית הנגזרת 

 ?f’(x)) יכול לתאר את גרף הנגזרת 1,2,3,4ג. איזה מן הגרפים הבאים (

 

  )8(תרגיל 
 . x=-4 -יש נקודת קיצון אחת בלבד והיא נקודת מינימום ב f(x)לפונקציה 

f’(x)  היא הנגזרת שלf(x). 

 ?f’(x)) יכול לתאר את גרף הנגזרת 1,2,3,4איזה מן הגרפים הבאים (

 

  )9(תרגיל 
 יש שתי נקודות קיצון בלבד.  f(x)לפונקציה 

 . x=-4 -ונקודת מינימום ב x=2 -נקודת מקסימום ב

f’(x)  היא הנגזרת שלf(x). 

 ?f’(x)) יכול לתאר את גרף הנגזרת 1,2,3,4איזה מן הגרפים הבאים (

http://www.openbook.co.il/
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  )01(תרגיל 
 .f(x)של פונקציה  f’(x)בציור מתואר גרף הנגזרת 

 .f(x)א. מצא את תחומי העלייה והירידה של הפונקציה 

 וקבע את סוג הקיצון. f(x)בנקודת הקיצון של הפונקציה  x-ב. מצא את שיעור ה

 .f(x). שרטט סקיצה של גרף הפונקציה f(3)=2ג. נתון: 

 

  )11(תרגיל 
 .f’’(x). בציור מתואר גרף הנגזרת השנייה f(x)נתונה הפונקציה 

 .f(x)של נקודות הפיתול של הפונקציה  x-א. מצא את שיעור ה

 .f(x)ב. מצא את תחומי הקעירות כלפי מעלה ותחומי הקעירות כלפי מטה של הפונקציה 

 

 

 

 

 

http://www.openbook.co.il/
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   פונקציהחקירת 
 תחום הגדרה

 

 נקודות מקסימום מקומי נקודת קיצון 

 בנקודות המינימום והמקסימום הנגזרת של הפונקציה שווה לאפס.

) נמצא את הנגזרת ונשווה את min/maxשל נקודות הקיצון ( x-לכן, אם נרצה למצוא את שיעור ה
 הנגזרת לאפס.

  ? )min/maxהקיצון (אז מצאנו נקודת קיצון, איך נקבע את סוג 

 לשם כך ניתן להיעזר באחת משתי השיטות:

 באמצעות טבלה )1(

 (קיימים מקרים שלא ניתן לבדוק באמצעות נגזרת שנייה !!) באמצעות נגזרת שנייה )2(

 קביעת נקודת קיצון באמצעות טבלה

 

 קביעת נקודת קיצון באמצעות נגזרת שנייה
לבדוק באמצעות נגזרת שנייה ולכן מומלץ לקבוע שימו לב !! קיימים מקרים בהם לא ניתן 

 באמצעות טבלה !

 של נקודת הקיצון. x-נגזור שוב את הפונקציה ונציב את שיעור ה

http://www.openbook.co.il/
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http://openbook.co.il/OnlineCourse/Movie/1647
http://openbook.co.il/OnlineCourse/Movie/1647
http://openbook.co.il/OnlineCourse/Movie/1647


 © OpenBookכל הזכויות שמורות למרכז לקידום אקדמי  ©
http://www.OpenBook.co.il 

 

10 

 אז זאת נקודת מינימום y’’>0אם 

 אז זאת נקודת מקסימום y’’<0אם 

 תחומי עלייה וירידה
 נראה באמצעות הטבלה מתי יש עלייה ומתי יש ירידה

 עם הציריםנקודות חיתוך 
 .yהיא הנקודה בה הפונקציה חותכת/נפגשת עם ציר  y-נקודת החיתוך עם ציר ה

 .y"יושבת" על ציר  (   ,    )Aהנקודה 

 .xהיא הנקודה בה הפונקציה חותכת/נפגשת עם ציר  x-נקודת החיתוך עם ציר ה

 .x"יושבת" על ציר  (    ,    )Bהנקודה 

 שרטוט סקיצה
 את נקודות החיתוך עם הצירים , נסמן במערכת הצירים 

 את נקודות הקיצון שמצאנו (מינימום ומקסימום)

 )∩מקסימום:  ∪ניצור כובעים לפי נקודת סיווג נקודות הקיצון (אם מינימום: 

 נחבר בין הנקודות ונקבל את הסקיצה של גרף הפונקציה

 

)17(  

𝑓𝑓(𝑥𝑥)נתונה הפונקציה  = 𝑥𝑥3 − 6𝑥𝑥2 + 9𝑥𝑥 

 החיתוך של גרף הפונקציה עם הצירים. א. מצא את השיעורים של נקודות

 ב. מצא את השיעורים של נקודות הקיצון של הפונקציה, וקבע את סוגן.

 ג. שרטט סקיצה של גרף הפונקציה.

 . Bבנקודה  y-ציה בנקודת המקסימום שלה חותך את ציר הקד. המשיק לגרף הפונ

 .Bמצא את השיעורים של הנקודה 

 

  

http://www.openbook.co.il/
http://openbook.co.il/OnlineCourse/Movie/1647
http://openbook.co.il/OnlineCourse/Movie/1647
http://openbook.co.il/OnlineCourse/Movie/1647
http://openbook.co.il/OnlineCourse/Movie/1649


 © OpenBookכל הזכויות שמורות למרכז לקידום אקדמי  ©
http://www.OpenBook.co.il 

 

11 

 

)18(  

 

)19(  
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