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 11מבוא לממ"ן  –רענון  – 1פרק 

 משוואות

  פתרון משוואות ממעלה ראשונה , שלבי עבודה:

 

 . נפתח סוגריים ע"י שימוש בחוק הפילוג.1

 . נעביר אגפים )הארנק והסל( ונכנס איברים דומים2

 . נחלק במקדם של הנעלם:3

 . נמצא את הנעלם.4

 

 רגיליםת

1.    2𝑥 = 4 

 2.    − 2𝑥 = 6 

 3.    3𝑥 = 9 

 4.    − 3𝑥 = −11 

 5.    3.5𝑥 = 14 

 6.   0.25𝑥 = 2 

 7.    0.5𝑥 = 140 

 8.    12.5𝑥 = 25 

 9.     
1

2
𝑥 = 1 

 10.    − 4𝑥 = 12 

 11.    − 0.5𝑥 = 12 

 12.    2𝑥 = −56 

 13.    2𝑥 + 2 = 4 
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 14.    − 2𝑥 + 4 = 6 

 15.    3𝑥 − 9 = 9 

 16.    − 3𝑥 + 4 = 2𝑥 − 11 

17.    3.5𝑥 + 8 = 14 − 2.5𝑥 

18.   0.25𝑥 − 2 = 2 

19.    0.5𝑥 + 3𝑥 − 4 = 140 

20.    − 4(𝑥 + 2) + 3𝑥 = 10 

 21.    7(𝑥 − 1) = 15 + 3(𝑥 − 2) 

 22.   5(𝑥 + 3) − 4𝑥 = 12(2 − 3𝑥) + 𝑥 + 27 

 23.    − 5(𝑥 − 1) + 8 = 5(1 − 2𝑥) + 12 

 

 פתור את מערכת המשוואות

1.   {
𝑦 = 2𝑥

2𝑥 + 3𝑦 = 24
 

2.   {
𝑦 = 2𝑥 + 6

𝑦 = 3
 

3.   {
3𝑥 − 𝑦 = 19

2𝑥 = 18 − 2𝑦
 

4.   {
−𝑥 + 3𝑦 = −19
𝑥 + 5𝑦 = −5

 

 

 פתור

1.   {
4𝑥 + 5𝑦 = −2

−4𝑥 − 3𝑦 = 6
 

 2.   {
2𝑥 + 2𝑦 = −6

3𝑥 − 2𝑦 = 1
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 3.   {
8𝑥 + 3𝑦 = −10

2𝑥 − 2𝑦 = −8
 

4.   {
3𝑥 + 5𝑦 = 37
5𝑥 + 7𝑦 = 55

 

 משוואות עם נעלם במכנה 

 השלבים לפתרון משוואות עם נעלמים במכנה:

 נמצא תחום הגדרה למשוואה. .1

 הביטויים שבמכנים )ככל שניתן( נפרק לגורמים את .2

 נמצא מכנה משותף מינימלי לכל הביטויים במכנה. .3

 נכפול את המשוואה במכנה המשותף המינימלי. )כך שקיבלנו משוואה ללא שברים ונמצא פתרון/ות( .4

 נבדוק האם הפתרון/ות שקיבלנו מאפסים כל מכנה. במידה וקיבלנו פתרון המאפס מכנה נבטלו. .5

 פתור:

(1)   
10

𝑥−7
−
9

𝑥
= 4 

(2)    
𝑥2+12

𝑥−3
=

7𝑥

𝑥−3
 

(3)   
3

𝑥2+𝑥
+

1

2𝑥−2
=

3

𝑥2−1
 

(4)    
𝑥−3

𝑥2−6𝑥+5
=

5

𝑥2−1
 

  משוואות דו ריבועיות

 

𝑎𝑥𝟒משוואה מהצורה  + 𝑏𝑥𝟐 + 𝑐 = 0   ( 𝑎 ≠  נקראת משוואה דו ריבועית.  (0

 אחר. כדי לפתור את המשוואה הזאת נעזר בנעלם

 השלבים לפתרון משוואה דו ריבועית:

𝑥2נסמן  .1 = 𝑡  :אם נעלה בריבוע, נקבל .𝑥4 = 𝑡2 
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 המרכז לקידום אקדמי אינו אחראי לטיב הפתרונות ולטעויות במקרה שקיימות.
 בלבד. באוםרוית הלפנ– OpenBookכל הזכויות שמורות למרכז לקידום אקדמי 

 אין להפיץ, למכור או להעתיק חלק או את כל החוברת.
 2021מרץ  : תאריך עדכון

𝑎𝑡2. נקבל את המשוואה הריבועית הבאה: tנרשום את המשוואה בעזרת הנעלם  .2 + 𝑏𝑡 + 𝑐 = ונמצא  0

,𝑡1פתרונות )במידה וקיימים(  𝑡2. 

𝑥2( 1מון בסעיף )לפי הסי xנמצא את  – tלאחר שקיבלנו את  .3 = 𝑡  

 פתור 

(1)   4𝑥4 − 17𝑥2 + 4 = 0 

(2)   𝑥4 − 6𝑥2 + 10 = 0 

(3)   𝑥4 + 49𝑥2 = 0 

(4)    
𝑥2+3

𝑥2−4
=

7𝑥2−4

𝑥4−4𝑥2
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 המרכז לקידום אקדמי אינו אחראי לטיב הפתרונות ולטעויות במקרה שקיימות.
 בלבד. באוםרוית הלפנ– OpenBookכל הזכויות שמורות למרכז לקידום אקדמי 

 אין להפיץ, למכור או להעתיק חלק או את כל החוברת.
 2021מרץ  : תאריך עדכון

  רציונלית –משוואות אי 

 משוואה אי רציונלית היא משוואה שבה הנעלם מופיע מתחת לשורש.

 אי רציונלית:השלבים לפתרון משוואה 

 נבודד ביטוי עם השורש )במידת האפשר( .1

(𝑥√)נשתמש בכלל:  .2
2
= 𝑥 .כדי לבטל את השורש. לכן, נעלה בריבוע את שני האגפים 

 נפתור את המשוואה .3

נבדוק על ידי הצבת הפתרונות במשוואה שלפני ההעלאה בריבוע האם הפתרון מקיים את המשוואה. במידה  .4

 טלו! ולא מקיים את המשוואה נב

 

 פתור: 

(1)   √𝑥 = 4 

(2)    √𝑥 + 1 = 4 

(3)   √𝑥 − 2 = −4 

(4)   𝑥 + √𝑥 = 20 

(5)   √𝑥 − 5 =
1

√𝑥−5
 

(6)   4𝑥√𝑥 − 108 = 0 
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 המרכז לקידום אקדמי אינו אחראי לטיב הפתרונות ולטעויות במקרה שקיימות.
 בלבד. באוםרוית הלפנ– OpenBookכל הזכויות שמורות למרכז לקידום אקדמי 

 אין להפיץ, למכור או להעתיק חלק או את כל החוברת.
 2021מרץ  : תאריך עדכון

 חזקות

  הגדרת החזקה

2נסתכל על המכפלה הבאה:  ∙ 2 ∙ 2 ∙ 2 ∙ 2 ∙ 2 . 

 פעמים.  6מוכפל בעצמו  2

2אנו מסמנים את המכפלה הנ"ל בצורה הבאה:  ∙ 2 ∙ 2 ∙ 2 ∙ 2 ∙ 2 = 26 . 

 . 6בחזקת  2או  2של החזקה השישית לזה  קוראים

 . העלאה בחזקהזה  26החישוב של 

 זה המספר שכופלים אותו בעצמו כמה פעמים. (a) בסיס החזקה

 זה המספר שמראה כמה פעמים הבסיס מופיע ככופל במכפלה. (n) מעריך החזקה

 הוא המעריך. 6 -הוא הבסיס ו 2, המספר 26ולכן בביטוי 

𝑎 ∙ 𝑎 ∙ 𝑎 ∙ … ∙ 𝑎⏟        
𝑛 פעמים

= 𝑎𝑛 

  חישוב חזקותתרגילים 

24    .א = 

)     .ב
3

5
)
2
= 

4(4−)   .ג = 

3(4−)    .ד = 

 חישוב חזקותפתרונות לתרגילים 

ב.   16א. 
9

25
 64-ד.    256ג.   

  סדר פעולות חשבון עם חזקות

 אין סוגריים: פעולת העלאה בחזקה קודמת לפעולת החיבור, החיסור, הכפל והחילוק כאשר כלל
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 המרכז לקידום אקדמי אינו אחראי לטיב הפתרונות ולטעויות במקרה שקיימות.
 בלבד. באוםרוית הלפנ– OpenBookכל הזכויות שמורות למרכז לקידום אקדמי 

 אין להפיץ, למכור או להעתיק חלק או את כל החוברת.
 2021מרץ  : תאריך עדכון

  דוגמאות:

4 ∙ 23 = 4 ∙ 8 = 32 

6 ∙ 32 − 16: 23 =  6 ∙ 9 − 16: 8 = 54 − 2 = 52 

 : הפעולה בתוך סוגריים קודמת לפעולת העלאה בחזקה.כלל

  דוגמא:

(7 − 4)3 =  33 = 27 

 : הפעולות במעריך החזקה קודמות לפעולת העלאה בחזקה.כלל

  דוגמא:

54+3∙7−5∙4−3 = 54+21−20−3 = 52 = 25 

 סדר פעולות חשבוןגילים תר

4   .א ∙ 24 = 

5   .ב ∙ 32 − 48: 24 = 

6)   .ג − 4)4 = 

2−40:4∙33+5   .ד = 

42−   .ה = 

2(4−)   .ו = 

2(4−)−     .ז = 

2(5−)   .ח + (−2)5 = 

2(4−)5(2−)   .ט = 

42−   .י − (−2)3 = 

1)   .יא + 4)2 − 52 = 
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 המרכז לקידום אקדמי אינו אחראי לטיב הפתרונות ולטעויות במקרה שקיימות.
 בלבד. באוםרוית הלפנ– OpenBookכל הזכויות שמורות למרכז לקידום אקדמי 

 אין להפיץ, למכור או להעתיק חלק או את כל החוברת.
 2021מרץ  : תאריך עדכון

6)−   .יב − 8)5: (−24 + 5 ∙ 3) = 

32)   .יג − 52): (−2)4 = 

4(1−)−   .יד ∙ 24 = 

:12)3   .טו 32) = 

22−)−   .טז + 5)3 = 

 סדר פעולות חשבוןתרגילים פתרונות ל

   16-ה.    27ד.    16ג.    42ב.    64א.  

   8-י.    512-ט.    7-ח.    16-ז.    16ו.  

 1-טז.     4טו.    16-יד.    1−יג.    32-יב.    0יא.  
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 המרכז לקידום אקדמי אינו אחראי לטיב הפתרונות ולטעויות במקרה שקיימות.
 בלבד. באוםרוית הלפנ– OpenBookכל הזכויות שמורות למרכז לקידום אקדמי 

 אין להפיץ, למכור או להעתיק חלק או את כל החוברת.
 2021מרץ  : תאריך עדכון

 חוקי חזקות 

1) 

kn

kפעמיםnפעמים

kn aa.......aa.......aaa  
 

  וגמאות:ד

5 42 2  5 4 92 2   

4 3 7a a a   4 3 7a    14a  

2) 

kn

kפעמים

nפעמים

k

n

a
a....a

a.....a

a

a 









 ( ,0 n > k , a ) 

  דוגמאות:

5

4

2

2


5 4 12 2 2    

14

6

a

a
 14 6a   8a  

3) 

nk

kפעמים

nnkn aa......a)a(  
 

  דוגמאות:

 
4

32  3 42   122  

   

  

4 5
8 6

7
4

2

a a

a




 

32 30

7
8

a a

a




32 30

56

a a

a




32 30

56

a

a




62

56

a

a


62 56a   6a  

4) 

nn

nפעמיםnפעמיםnפעמים

n bab......ba.....aba.......ab)ab(  
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 המרכז לקידום אקדמי אינו אחראי לטיב הפתרונות ולטעויות במקרה שקיימות.
 בלבד. באוםרוית הלפנ– OpenBookכל הזכויות שמורות למרכז לקידום אקדמי 

 אין להפיץ, למכור או להעתיק חלק או את כל החוברת.
 2021מרץ  : תאריך עדכון

  דוגמאות:

3(2 4)  3 32 4   
3

3 22 2  3 62 2  92  

3(2 4)  (2 4) (2 4) (2 4)      (2 2 2) (4 4 4)      3 32 4   
3

3 22 2 

3 62 2  92  

5) 

n

n

nפעמים

nפעמים

nפעמים

n

b

a

b....b

a.....a

b

a
....

b

a

b

a




















 ( ,b  0) 

  דוגמאות:

4
2

3

 
 

 

2 2 2 2

3 3 3 3
   

2 2 2 2

3 3 3 3

  


  

4

4

2

3
 

4 4

4

2 2

3 3

 
 

 
 

 תרגילים חוקי חזקות

𝑎8   .א ∙ 𝑎4 = 

𝑎7   .ב ∙ 𝑎15 ∙ 𝑎6 = 

   .ג
𝑎8

𝑎4
= 

   .ד
319

316
= 

𝑎3   .ה ∙ 𝑏4 ∙ 𝑎8 ∙ 𝑏3 = 

   .ו
𝑎6𝑏5

𝑎2𝑏3
= 

http://openbook.co.il/OnlineCourse/Movie/5169
http://openbook.co.il/OnlineCourse/Movie/5169
http://openbook.co.il/OnlineCourse/Movie/5169
http://openbook.co.il/OnlineCourse/Movie/5169
http://openbook.co.il/OnlineCourse/Movie/5169
http://openbook.co.il/OnlineCourse/Movie/5169
http://openbook.co.il/OnlineCourse/Movie/5169
http://openbook.co.il/OnlineCourse/Movie/5169


 המרכז לקידום אקדמי אינו אחראי לטיב הפתרונות ולטעויות במקרה שקיימות.
 בלבד. באוםרוית הלפנ– OpenBookכל הזכויות שמורות למרכז לקידום אקדמי 

 אין להפיץ, למכור או להעתיק חלק או את כל החוברת.
 2021מרץ  : תאריך עדכון

6(𝑎5)   .ז = 

4(𝑎3)   .ח ∙ (𝑎6)2 = 

   .ט
5∙(53)6

(56)3
= 

6(𝑎𝑏)   .י = 

4(𝑎3𝑏)   .יא = 

2(𝑎7𝑏5)3(𝑎2𝑏3)   .יב = 

)  .יג
𝑎2

𝑏3
)
4

= 

)  .יד
𝑎

𝑏2
)
3
∙ (
𝑎2

𝑏
)
2

= 

)  .טו
𝑏3

𝑎4
)
5

(
1

𝑏4
)
3 (𝑎2)10

𝑏3
 

)  .טז
1

5
)
3
= 

 תרגילים בחוקי חזקותפתרונות ל

𝑎11ה.      27ד.       𝑎4ג.      𝑎28ב.     𝑎12א.  ∙ 𝑏7       .ו𝑎4 ∙ 𝑏2      .ז𝑎30      .ח𝑎24     

יג.      𝑎25𝑏21יב.       𝑎12𝑏4יא.      𝑎6𝑏6י.       5ט.   
𝑎8

𝑏12
יד.      

𝑎7

𝑏8
טז.      1טו.        

1

125
 

 חשב ללא מחשבון את הביטויים הבאים

  .א
1074

270∙572
= 

  .ב
659

1613∙929
= 
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 המרכז לקידום אקדמי אינו אחראי לטיב הפתרונות ולטעויות במקרה שקיימות.
 בלבד. באוםרוית הלפנ– OpenBookכל הזכויות שמורות למרכז לקידום אקדמי 

 אין להפיץ, למכור או להעתיק חלק או את כל החוברת.
 2021מרץ  : תאריך עדכון

  .ג
4920∙2542

3540∙12514
= 

  .ד
36030∙100050

4860∙62545
= 

)  .ה
1

9
)
10
∙ 277 = 

 חשב ללא מחשבון את הביטויים הבאיםפתרונות: 

 3ה.        1ד.        25ג.        384ב.        400א.    
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 המרכז לקידום אקדמי אינו אחראי לטיב הפתרונות ולטעויות במקרה שקיימות.
 בלבד. באוםרוית הלפנ– OpenBookכל הזכויות שמורות למרכז לקידום אקדמי 

 אין להפיץ, למכור או להעתיק חלק או את כל החוברת.
 2021מרץ  : תאריך עדכון

  יים שלמיםחזקה עם מעריכים שהם אפס ומספרים שליל

 עד כה עסקנו בחזקות בעלות מעריכים טבעיים )שלמים וחיוביים(.

 כעת נרחיב את פעולת הגדרת החזקה גם לחזקות עם מעריך אפס ולחזקות עם מעריך שלילי.

 נסתכל על סדרת השוויונות הבאה:

 

 0 1 0a a  

 
1

0n

n
a a

a

   

𝑎𝑛−𝑘 אנו מכירים את הזהות: =
𝑎𝑛

𝑎𝑘
 

 n>kעבור 

𝑎0 ונקבל: n=kכעת נציב  =
𝑎𝑛

𝑎𝑛
= 1 

 n=0ואם נציב 

𝑎0−𝑘 =
𝑎0

𝑎𝑘
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 המרכז לקידום אקדמי אינו אחראי לטיב הפתרונות ולטעויות במקרה שקיימות.
 בלבד. באוםרוית הלפנ– OpenBookכל הזכויות שמורות למרכז לקידום אקדמי 

 אין להפיץ, למכור או להעתיק חלק או את כל החוברת.
 2021מרץ  : תאריך עדכון

𝑎−𝑘 =
1

𝑎𝑘
 

 מסקנה:

 חוקי חזקות נשארים תקפים גם בעבור מעריכים שליליים ואפס.

 

 שלמיםחזקה עם מעריכים שהם אפס ומספרים שליליים תרגילים 

0(3−)−  .א = 

4  .ב ∙ 70 = 

−)  .ג
1

2
)
−2
= 

−)1−  .ד
3

4
)
−4
= 

  .ה
(𝑎6)3

(𝑎4)5
= 

  .ו
𝑎6𝑎5

𝑎8𝑎3
= 

  .ז
(𝑎−5𝑏3)

−4
(𝑎4)−2

(𝑎−2)−6𝑏−3𝑏−9
= 

)  .ח
𝑎3

𝑏
)
4

∙ (
𝑎−6

𝑏−2
)
2

= 

 חזקה עם מעריכים שהם אפס ומספרים שליליים שלמיםים תרגילפתרונות ל

−ד.      4ג.      4ב.      1-א.  
256

81
𝑎−2ה.        =

1

𝑎2
 1ח.      1ז.      1ו.      

 

  

http://openbook.co.il/OnlineCourse/Movie/5175
http://openbook.co.il/OnlineCourse/Movie/5175
http://openbook.co.il/OnlineCourse/Movie/5175
http://openbook.co.il/OnlineCourse/Movie/5175
http://openbook.co.il/OnlineCourse/Movie/5175
http://openbook.co.il/OnlineCourse/Movie/5175
http://openbook.co.il/OnlineCourse/Movie/5175
http://openbook.co.il/OnlineCourse/Movie/5175
http://openbook.co.il/OnlineCourse/Movie/5175


 המרכז לקידום אקדמי אינו אחראי לטיב הפתרונות ולטעויות במקרה שקיימות.
 בלבד. באוםרוית הלפנ– OpenBookכל הזכויות שמורות למרכז לקידום אקדמי 

 אין להפיץ, למכור או להעתיק חלק או את כל החוברת.
 2021מרץ  : תאריך עדכון

 שורשים 

 פעולת הוצאת השורש

32 אנחנו יודעים ש: = 9 

 . 9-שווה ל 2בחזקת  3כלומר 

 מהו הכיוון ההפוך? 

 . 3להגיע לבסיס  2והמעריך  9וצאת החזקה נרצה עפ"י ת

9√ומסמנים זאת כך:  9המספר שלוש הוא שורש ריבועי של  = 3 

 

 שורש מסדר כלשהו 

 למשל שורש מסדר שלישי, שורש מסדר רביעי וכו' נסמן את הסדר של השורש כך:  –שורש מסדר כלשהו 

34מתקיים  = 81  

 , 81הוא שורש רביעי של  3ולכן 

81√ך: מסמנים כ
4

= 3 

 

𝒃√באופן כללי, כאשר נרצה לחשב את הביטוי 
𝒏

 .bנקבל  nנחפש מספר שאם נעלה אותו בחזקת  

 

 

  בצע את הפעולה ההפוכה -תרגילים 

24   .א = 16 

6   .ב
2
= 36 

33   .ג = 27 

103   .ד = 1000 

 בצע את הפעולה ההפוכהתרגילים פתרונות ל

16√א.   
4

= 36√ב.      2 = 27√  ג.    6
3

= 1000√ד.     3
3

= 10 

  שורשים עם חשבון פעולות סדר

 : פעולת הוצאת השורש קודמת לפעולת החיבור, החיסור, הכפל והחילוק )כאשר אין סוגריים(כלל
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 המרכז לקידום אקדמי אינו אחראי לטיב הפתרונות ולטעויות במקרה שקיימות.
 בלבד. באוםרוית הלפנ– OpenBookכל הזכויות שמורות למרכז לקידום אקדמי 

 אין להפיץ, למכור או להעתיק חלק או את כל החוברת.
 2021מרץ  : תאריך עדכון

 דוגמה: 

4 ∙ √27
3

= 4 ∙ 3 =  12 

6 ∙ √216
3

− 16: √4 = 6 ∙ 6 − 16: 2 =  36 − 8 = 28 

 : הפעולה בתוך סוגריים קודמת לפעולת הוצאת השורש.כלל

 גמה:דו

√32 − 16 = √16 = 4 

 : כאשר יש העלאה בחזקה והוצאת שורש באותו ביטוי, אז סדר הפעולות הוא משמאל לימין.כלל

 דוגמה:

33 − √16
4

=  27 − 2 = 25 

 

  שורש מסדר זוגי ושורש מסדר אי זוגי

 למספר שלילי אין שורש מסדר זוגי.

 שלילי.היא מספר אי  הכאשר מעלים בחזקה זוגית מספר כלשהו, התוצא

 ולכן לא קיים שורש מסדר זוגי למספר שלילי.

 אך למספר שלילי קיים שורש מסדר אי זוגי.

3 8 2   

 
3

2 8   

 למספר חיובי יש שני שורשים מסדר זוגי.

 אז לפי הגדרת השורש הריבועי מתקיים ש: 4הוא שורש של  xאם 

𝑥2 = 4 

𝑥1אה הם: פתרונות המשוו = 2  , 𝑥2 = −2 

2(2−)ומתקיים ש:  = 2(2) -ו  4 = 4 

 כללי: ןבאופ

𝑎√הביטוי 
𝑛

 זוגי n-ו a>0כאשר  

 aהחיובי של  n-מייצג רק את השורש ה
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 המרכז לקידום אקדמי אינו אחראי לטיב הפתרונות ולטעויות במקרה שקיימות.
 בלבד. באוםרוית הלפנ– OpenBookכל הזכויות שמורות למרכז לקידום אקדמי 

 אין להפיץ, למכור או להעתיק חלק או את כל החוברת.
 2021מרץ  : תאריך עדכון

 מייצג רק את השורש השלילי. 𝑎𝑛√−ואילו הביטוי 

 למספר חיובי יש שורש אחד מסדר אי זוגי.

√27
3

= 3 

 

  



 המרכז לקידום אקדמי אינו אחראי לטיב הפתרונות ולטעויות במקרה שקיימות.
 בלבד. באוםרוית הלפנ– OpenBookכל הזכויות שמורות למרכז לקידום אקדמי 

 אין להפיץ, למכור או להעתיק חלק או את כל החוברת.
 2021מרץ  : תאריך עדכון

 חוקי שורשים 

 ורש של מכפלה:ש
n n na b a b   

שורש של מנה: 

n

n
n

a a

b b
 

 

 תרגילים חוקי שורשים

2   .א 8   

20   .ב 5   

3   .ג 12   

5   .ד 80   

4   .ה 5 5    

2   .ו 6 3    

3   .ז 12   

   .ח
80

5
  

   .ט
45

5
  

   .י
33 16 4  

   .יא
44 8 2  

   .יב

4

4

128

8
  

 תרגילים חוקי שורשיםפתרונות ל

 2יב.    2יא.    4י.    3ט.    4ח.    6ז.    6ו.    10ה.    20ד.    6ג.     10ב.    4א.  

 והוצאת גורם מתוך השורש  הכנסת גורם לתוך השורש

 נעשה זאת כך: nלשורש מסדר  aכשנרצה להכניס מספר חיובי 
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 המרכז לקידום אקדמי אינו אחראי לטיב הפתרונות ולטעויות במקרה שקיימות.
 בלבד. באוםרוית הלפנ– OpenBookכל הזכויות שמורות למרכז לקידום אקדמי 

 אין להפיץ, למכור או להעתיק חלק או את כל החוברת.
 2021מרץ  : תאריך עדכון

𝑎 = √𝑎𝑛
𝑛

 

 לתוך שורש מסדר רביעי נרשום: 3אם נרצה להכניס את המספר 

3 = √34
4

= √81
4

 

  השורש את הכופל המופיע לפני השורש ךהכנס לתותרגיל 

5  .א 2   

   .ב
2

27
3

  

   .ג
32 5   

   .ד

5 64

2
  

 השורש את הכופל המופיע לפני השורש ךהכנס לתותרגילים פתרונות ל

40√ ג.   12√ב.    50√א.  
3

2√ד.    
5

 

  הוצא מתוך השורש את המספר השלם הגדול ביותרתרגילים 

50   .א   

200   .ב   

   .ג
3 54   

   .ד
4 48   

 הוצא מתוך השורש את המספר השלם הגדול ביותרתרגילים פתרונות ל

2√3ג.    2√10ב.    2√5א.  
3

3√2ד.    
4
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 המרכז לקידום אקדמי אינו אחראי לטיב הפתרונות ולטעויות במקרה שקיימות.
 בלבד. באוםרוית הלפנ– OpenBookכל הזכויות שמורות למרכז לקידום אקדמי 

 אין להפיץ, למכור או להעתיק חלק או את כל החוברת.
 2021מרץ  : תאריך עדכון

 ביטול שורש במכנה 

3

3 
2

3

3


1 3

3 3
 

1

3
 

 2 3 1

3 1






 

 
2

2

2 3 1

3 1






 
  

2 3 1

3 1 3 1




 

2 3 1

3 1 3 1


 

 

2

3 1




3 1 

  כתוב את השברים הבאים ללא שורש במכנהתרגילים 

   .א
2

3
  

   .ב
2

10
  

   .ג
4

3 7



 

   .ד
4

5 3
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 המרכז לקידום אקדמי אינו אחראי לטיב הפתרונות ולטעויות במקרה שקיימות.
 בלבד. באוםרוית הלפנ– OpenBookכל הזכויות שמורות למרכז לקידום אקדמי 

 אין להפיץ, למכור או להעתיק חלק או את כל החוברת.
 2021מרץ  : תאריך עדכון

 יטת ה"לב" ש –הגדרת הלוגריתמים 

log𝑎 𝑏 = 𝑐 

𝑎𝑐 = 𝑏 

𝑎, 𝑏 > 0 ,  𝑎 ≠ 1 

 תרגילים

(1)  log2 𝑥 = 4 

(2)  log3 27 = 𝑥 

(3)  log𝑥 4 = −2 

(4)  log𝑥
1

81
= −

4

3
 

(5)  log27(3𝑥 − 6) =
1

3
 

(6)  log3(𝑥
2 − 6𝑥) = 3 

(7)  log3(log27 𝑥) = −1 

(8)  log𝑥(𝑥 − √𝑥 − 3) =
1

2
 

 פתרון

 

(1 ) 16 = 𝑥  ( .2 ) 𝑥 = 3  (3 ) 𝑥 =
1

2
 (4 ) 𝑥 = 27  (5 ) 3 = 𝑥  (6 ) 𝑥 = −3,9  (7 ) 3 = 𝑥  (8 ) 𝑥 = 9 
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 המרכז לקידום אקדמי אינו אחראי לטיב הפתרונות ולטעויות במקרה שקיימות.
 בלבד. באוםרוית הלפנ– OpenBookכל הזכויות שמורות למרכז לקידום אקדמי 

 אין להפיץ, למכור או להעתיק חלק או את כל החוברת.
 2021מרץ  : תאריך עדכון

   חוקי הלוגריתמים

𝒂 ≠ 𝟏 ,  𝒂 > 𝟎 ,  𝒙 > 𝟎 ,  𝒚 > 𝟎 

 

 הלוגריתמים של שני המספרים לפי אותו בסיס. לסכוםשני מספרים לפי בסיס כלשהו שווה  מכפלת( לוגריתם של 1)

log𝑎(𝑥 ∙ 𝑦) = log𝑎 𝑥 + log𝑎 𝑦 

log2 𝑥 = log2 9 + log2 10 

 בין הלוגריתמים המונה למכנה לפי אותו בסיס. להפרששני מספרים לפי בסיס כלשהו שווה  מנת( לוגריתם של 2)

log𝑎 (
𝑥

𝑦
) = log𝑎 𝑥 − log𝑎 𝑦 

log2 𝑥 = log2 9 − log2 10 

 מעריך החזקה בלוגריתם של בסיס החזקה לפי אותו בסיס. למכפלתלפי בסיס כלשהו שווה  חזקה( לוגריתם של 3)

log𝑎 𝑥
𝑛 = 𝑛 ∙ log𝑎 𝑥 

log2 𝑥
2 = 2 log2 𝑥 

 

  כלל

 אם קיים שוויון בין שני לוגרתמים בעלי אותו בסיס, 

 שווים זה לזה.אז גם הביטויים שבתוך הלוגריתמים 

log𝑎: אם 𝑥 = log𝑎 𝑦 

𝑥: אז = 𝑦 

𝑥 > 0 ,  𝑦 > 0 
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 המרכז לקידום אקדמי אינו אחראי לטיב הפתרונות ולטעויות במקרה שקיימות.
 בלבד. באוםרוית הלפנ– OpenBookכל הזכויות שמורות למרכז לקידום אקדמי 

 אין להפיץ, למכור או להעתיק חלק או את כל החוברת.
 2021מרץ  : תאריך עדכון

 תרגילים

(9)  log5 𝑥 = log5 3 + log5 2 

(10)  log2 𝑥 = log2 4 − log2 2 

(11)  log4 𝑥 = 2 log4 3 

(12)  log3 𝑥 = log3 3 + 2 

(13)  2 log3 𝑥 = 1 + log3 12 − 2 log3 2 

 פתרון

(9 ) 𝑥 = 6  (10 ) 𝑥 = 2  (11 ) 𝑥 = 9  (12 ) 𝑥 = 27  (13 ) 𝑥 = 3 
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 המרכז לקידום אקדמי אינו אחראי לטיב הפתרונות ולטעויות במקרה שקיימות.
 בלבד. באוםרוית הלפנ– OpenBookכל הזכויות שמורות למרכז לקידום אקדמי 

 אין להפיץ, למכור או להעתיק חלק או את כל החוברת.
 2021מרץ  : תאריך עדכון

𝒂𝒙פתרון משוואה:  הוצאת לוגריתמים = 𝒃  

𝑎𝑥למדנו לפתור משוואות מעריכיות מהצורה  = 𝑏 .כאשר יש בסיס משותף 

 בסיס משותף. b-ול a-עריכיות שבהן אין לכעת נלמד לפתור משוואות מ

 הדרך לפתרון היא הוצאת לוגריתמים משני האגפים.

𝒂𝒙 פתרון המשוואה: = 𝒃 

𝑥 הוא: =
log𝑏

log𝑎
𝑥או   =

ln𝑏

ln𝑎
 

 

  תרגילים

(14)  3𝑥 = 8 

(15)  (
1

2
)
𝑥

= 20 

(16)  100𝑥 = 300 

(17)  2𝑥+1 + 2𝑥 = 21 

(18)  6𝑥+1 = 14 

 ותפתרונ

(14 ) X=1.8927  (15 ) X=4.3219  (16 ) X=1.2385  (17 ) X=2.807  (18 ) X=0.4728  
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 המרכז לקידום אקדמי אינו אחראי לטיב הפתרונות ולטעויות במקרה שקיימות.
 בלבד. באוםרוית הלפנ– OpenBookכל הזכויות שמורות למרכז לקידום אקדמי 

 אין להפיץ, למכור או להעתיק חלק או את כל החוברת.
 2021מרץ  : תאריך עדכון

𝒂log𝒂הנוסחה:  𝒙 = 𝒙  

 .aובסיס הלוגריתם הוא  aבנוסחה בסיס החזקה הוא 

𝒂log𝒂 𝒙 = 𝒙 

  תרגילים

(19)  2log2 5 

(20)  33+log3 5 

 פתרונות

 (19 ) 5  (20 ) 135 

 

  בסיס לבסיסמעבר מ

log𝑎 𝑏 =
log𝑥 𝑏

log𝑥 𝑎
 

𝑎 ≠ 1 ,  𝑎 > 0 , 

 𝑥 ≠ 1 ,  𝑥 > 0 , 

 𝑏 > 0 

 תרגילים 

(21)   log2 𝑥 + log4 𝑥 = 3 

(22)  log𝑎 𝑥 + log𝑥 𝑎
2 = 3 

(23)  (log3 𝑥)
2 + log9 𝑥

2 = 0 

 פתרונות

(21 ) X=4  (22 ) 𝑥 = 𝑎, 𝑎2   (23 ) 𝑥 =
1

3
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 המרכז לקידום אקדמי אינו אחראי לטיב הפתרונות ולטעויות במקרה שקיימות.
 בלבד. באוםרוית הלפנ– OpenBookכל הזכויות שמורות למרכז לקידום אקדמי 

 אין להפיץ, למכור או להעתיק חלק או את כל החוברת.
 2021מרץ  : תאריך עדכון

  הפונקציה הלוגריתמית

 הפונקציה הלוגריתמית:

𝑓(𝑥) = log𝑎 𝑥 

𝑔(𝑥) -מוגדרת כפונקציה ההפוכה ל = 𝑎𝑥  

𝑎כאשר  ≠ 1 ,  𝑎 > 0 

כדי לקבל את  aהוא המעריך של החזקה שבה צריך להעלות את הבסיס  aלפי הבסיס  xהלוגריתם של המספר 

 .xהמספר 

 

 (1,0)הגרף עובר בנקודה 

 הוא אסימפטוטה אנכית x=0שר הי

 x>0תחום ההגדרה הוא :

 x>0, אז הפונקציה עולה בכל התחום a>1אם 

 .x>0, אז הפונקציה יורדת בכל התחום a<1>0אם 
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 המרכז לקידום אקדמי אינו אחראי לטיב הפתרונות ולטעויות במקרה שקיימות.
 בלבד. באוםרוית הלפנ– OpenBookכל הזכויות שמורות למרכז לקידום אקדמי 

 אין להפיץ, למכור או להעתיק חלק או את כל החוברת.
 2021מרץ  : תאריך עדכון

 משוואות מעריכיות

 פתור את המשוואות הבאות:

1.  2𝑥 = 16 

2.  8𝑥 = 2 

3.  7𝑥 = 1 

4.  6𝑥 = 0 

5.  16−𝑥−1 = 2𝑥
2−9𝑥 

6.  93𝑥 ∙ 27𝑥−2 =
243

3𝑥+1
 

7.  (
1

3
)
𝑥

= 9 

8.  (
8

125
)
𝑥2+4

= (
3125

32
)
𝑥−4

 

9.  (√2)
𝑥
= 4 

10.  (
1

√2
5 )

𝑥

= 8 

11.  3𝑥 ∙ 4𝑥 = 144 

12.   710𝑥−5 = (
1

3
)
10𝑥−5

 

13.  5 ∙ 4𝑥 − 3 ∙ 4𝑥 =
1

32
 

14.  4 ∙ 3−𝑥+1 − 3−𝑥 = 33 

15.  2 ∙ 4𝑥 − 9 ∙ 2𝑥 = −4 

16.  4𝑥(16 ∙ 4𝑥 − 65) + 4 = 0 
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 המרכז לקידום אקדמי אינו אחראי לטיב הפתרונות ולטעויות במקרה שקיימות.
 בלבד. באוםרוית הלפנ– OpenBookכל הזכויות שמורות למרכז לקידום אקדמי 

 אין להפיץ, למכור או להעתיק חלק או את כל החוברת.
 2021מרץ  : תאריך עדכון

  משוואות מעריכיות עם בסיס משתנה

 הבסיסים המופיעים באי שוויון חייבים להיות חיוביים. 

 . 1-שעבורם הבסיסים שווים ל x: נמצא את ערכי מקרה ראשון

 שהתקבלו.  x-נציב במשוואה את כל אחד מערכי ה

 משוואה.שהצבתו במשוואה מביאה לפסוק אמת הוא פתרון ה xכל ערך של 

ע"י הצבת  1-: נעביר את שני האגפים לאותו בסיס ונשווה מעריכים, נבדוק שהבסיסים חיוביים ושונים ממקרה שני

 הפתרונות.

 פתור

1.  (𝑥 + 5)𝑥
2−2𝑥 = (𝑥 + 5)48  

2.  (𝑥2 − 7𝑥 + 11)𝑥
2−9 = 1 
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 המרכז לקידום אקדמי אינו אחראי לטיב הפתרונות ולטעויות במקרה שקיימות.
 בלבד. באוםרוית הלפנ– OpenBookכל הזכויות שמורות למרכז לקידום אקדמי 

 אין להפיץ, למכור או להעתיק חלק או את כל החוברת.
 2021מרץ  : תאריך עדכון

  אי שוויונות מעריכיים

 חיוביים.  הבסיסים המופיעים באי שוויון חייבים להיות

𝑎𝑥עבור:  > 𝑎𝑦  כאשר(a>0:הכללים הם ) 

)הפונקציה המעריכית  (.x>yאז: האי שוויון שבין המעריכים הוא באותו כיוון של אי השוויון שבין החזקות ) a>1אם: 

 עולה(

ונקציה המעריכית )הפ (.x<yאז: האי שוויון שבין המעריכים הוא הפוך בכיוונו לאי השוויון שבין החזקות ) a<1>0אם: 

 יורדת(

 

 פתור את האי שוויונות:

1.  3𝑥 < 9  

2.  (
1

2
)
𝑥2−𝑥

<
1

4
  

3.  42𝑥−1 > 23𝑥+1 

4.  0.4𝑥+4 > 0.46 

5.  (
1

32
)
2𝑥+4

∙ 16 < (
1

8
)
3𝑥−7

 

6.  0.72𝑥+8 ≤ 1 

7.  4𝑥 − 5 ∙ 2𝑥 + 4 < 0 

8.  9𝑥 > 4 ∙ 3𝑥 − 3 

9.  25𝑥 < 6 ∙ 5𝑥 − 5 

10.  4𝑥 > 9 ∙ 2𝑥 − 23 
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 המרכז לקידום אקדמי אינו אחראי לטיב הפתרונות ולטעויות במקרה שקיימות.
 בלבד. באוםרוית הלפנ– OpenBookכל הזכויות שמורות למרכז לקידום אקדמי 

 אין להפיץ, למכור או להעתיק חלק או את כל החוברת.
 2021מרץ  : תאריך עדכון

 עם בסיס משתנה  ייםאי שוויונות מעריכ

 הבסיסים המופיעים באי שוויון חייבים להיות חיוביים. 

 , כיוון האי שוויון בין המעריכיים זהה לכיוון בין החזקות.1-: הבסיס גדול ממקרה ראשון

 בין החזקות., כיוון האי שוויון בין המעריכים הפוך לכיוון 1-ל 0: הבסיס בין מקרה שני

 "וגםבתוך כל אחד מהמקרים נפתור מערכת "

 "אואח"כ בין שני המקרים נפתור מערכת "

 

 פתור:

1.   𝑥5𝑥−4 > 𝑥2−5𝑥   

2.   𝑥2𝑥−6 < 1  

3.  (𝑥 − 2)𝑥
2−6𝑥+8 > 1 

4.   (𝑥2 − 3𝑥 + 3)𝑥
2−3𝑥 < 1 

5.   (2𝑥 − 1)−𝑥 < (2𝑥 − 1)2𝑥
2−2𝑥 
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 המרכז לקידום אקדמי אינו אחראי לטיב הפתרונות ולטעויות במקרה שקיימות.
 בלבד. באוםרוית הלפנ– OpenBookכל הזכויות שמורות למרכז לקידום אקדמי 

 אין להפיץ, למכור או להעתיק חלק או את כל החוברת.
 2021מרץ  : תאריך עדכון

 קו ישר -ציות פונק – 2פרק 

 .yנקודת חיתוך הישר עם ציר ה -bשיפוע הישר.  -m.  כאשר y=mx+bהיא מהצורה:  המפורשת משוואת הישר

 Ax+By+C=0של הישר היא:  המשוואה הכללית

2 ישר העובר דרך שתי נקודות  שיפוע 1

2 1

y y
m

x x





 

,𝑥1)העובר בנקודה  mששיפועו  משוואת הקו הישר 𝑦1)  :היא
1 1( )y y m x x    

𝑚1הופכיים ונגדיים:  𝑚2 -ו 𝑚1זה לזה ששיפועיהם  שני ישרים המאונכים ∙ 𝑚2 = −1 

 ישרים מקבילים בעלי שיפועים שווים.

 מעלות. 90אנך הוא ישר המאונך )או: ניצב( לישר אחר באותו מישור, כלומר יוצר איתו זווית של 

 ופכי ונגדיה טריק לזכור:

 סימנים הפוכים – נגדי  הופכים את השבר – הופכי

 

 y -עם ציר ה .yהיא הנקודה בה הישר חותך/נפגש עם ציר  y-נקודת החיתוך עם ציר ה: נקודות חיתוך עם הצירים

 x-עם ציר ה .xהיא הנקודה בה הישר חותך/נפגש עם ציר  x-נקודת החיתוך עם ציר ה. x=0נציב במשוואת הישר 

 .y=0ב במשוואת הישר נצי

 שלבי העבודה למציאת נקודות חיתוך עם הצירים:

 א. זהה על איזה ציר "יושבת" הנקודה.

 y ⟸ x=0  ⇐  (0,?)נקודה על ציר  ב. 

 x ⟸ y=0  ⇐  (?,0)נקודה על ציר  

 ג. הצב במשוואת הקו הישר למציאת הנקודה

 נשווה בין הישרים. תכים הישרים זה את זה.נקודת החיתוך = הנקודה בה חו:  ישרים 2נקודת חיתוך בין 

,𝐴(𝑥1שקצותיו  AB אמצע הקטע 𝑦1)  ,𝐵(𝑥2, 𝑦2) :1 2 1 2,
2 2

M M

x x y y
x y

  
  

 

  

: נקודות 2המרחק בין    
2 2

2 1 2 1d x x y y      או   
2 22

2 1 2 1d x x y y    

 

 

  



 המרכז לקידום אקדמי אינו אחראי לטיב הפתרונות ולטעויות במקרה שקיימות.
 בלבד. באוםרוית הלפנ– OpenBookכל הזכויות שמורות למרכז לקידום אקדמי 

 אין להפיץ, למכור או להעתיק חלק או את כל החוברת.
 2021מרץ  : תאריך עדכון

 שאלות 

(1)  

 y=-2x+3( ומקביל לישר 5,7ודה )א. רשמו את משוואת הישר, העובר דרך הנק

 ((, הנמצאת על הישר שמצאתם בסעיף א.5,7ב. רשמו את שיעורי נקודה נוספת )מלבד הנקודה )

17x2y)א(   פתרון:           :ב(   למשל( 17,0  

 

(2)  

 .  A(0, 0) , B(1,3) , C(5,4) , D(4,1)הם:  ABCDקדקודי מרובע 

 או שהמרובע הוא מקבילית.הר

 פתרון:

4

1
mm BCAD        3mm CDAB       

 

(3)  

 . A(8,6) , B(12,4) , C(11,1) , D(5,4)הם:  ABCDקודקודי מרובע 

 CD||ABא. הוכיחו כי 

 הוא מקבילית? נמקו. ABCDב. האם המרובע 

)א(   פתרון: 

2

1
mm CDAB   ,כי )ב(   לאAC  אינו מקביל ל- BD. 

 

(4)  

 A(8,10) , C(13,22)מקבילות לצירים. נתונים הקדקודים:  ABCDהצלעות של מלבן 

 .D-ו Bא. רשמו את שיעורי הקדקודים 

 ב. חשבו את שטח המלבן.

)א(    פתרון:    10,13,22,8              )60)ב 
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 המרכז לקידום אקדמי אינו אחראי לטיב הפתרונות ולטעויות במקרה שקיימות.
 בלבד. באוםרוית הלפנ– OpenBookכל הזכויות שמורות למרכז לקידום אקדמי 

 אין להפיץ, למכור או להעתיק חלק או את כל החוברת.
 2021מרץ  : תאריך עדכון

(5)  

 .I,IIלפניכם סרטוט של שני ישרים 

 (:3) -( ו2(, )1נתונות שלוש משוואות, )

(1) y=x+2   (2) y=-2x+8   (3)  y=2x+8 

, מצאו את המשוואה המתאימה מבין המשוואות  I,IIא. לכל אחד מן הישרים 

 (. 3)-( ו2(, )1)

 נמקו את תשובתכם.

 .I( ומקביל לישר 0,0ב. מצאו את משוואת הישר, העובר דרך ראשית הצירים )

 .I,IIג. מצאו את שיעורי נקודת החיתוך של הישרים 

-מתאים ל  I)א(     פתרון: 2      ,II  מתאים ל- 1     )ב(x2y             )ג( 4,2 

 

(6)  

 .I,II,IIIלפניכם סרטוט של שלושה ישרים 

 (:3) -( ו2(, )1נתונות שלוש משוואות, )

(1) y=-x+2   (2) y=x+2   (3)  y=-x-2 

( לישר אחד מבין הישרים 3)-( ו2(, )1א. התאימו כל אחת מן המשוואות )

I,II,III . 

 נמקו את תשובתכם 

 המסומנות בסרטוט. A,B,C,Dב. מצאו את שיעורי הנקודות 

 .BCג. מצאו את משוואת הישר 

 AOB. מצאו את שטח המשולש ד

 -מתאים ל  I)א(     פתרון: 2       II  מתאים ל-  1   III  מתאים ל-  3 

)ב(     0,2D2,0C       0,2B2,0A      )2)גxy         )2)ד  
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 המרכז לקידום אקדמי אינו אחראי לטיב הפתרונות ולטעויות במקרה שקיימות.
 בלבד. באוםרוית הלפנ– OpenBookכל הזכויות שמורות למרכז לקידום אקדמי 

 אין להפיץ, למכור או להעתיק חלק או את כל החוברת.
 2021מרץ  : תאריך עדכון

(7)  

 .Mהישרים נחתכים בנקודה   y=4x+2   ,  y=-2x+17תונות משוואות של שני ישרים:נ

 . Mא. מצאו את שיעורי הנקודה

 ? נמקו.Mעובר דרך הנקודה  y=2x+7ב. האם הישר, שמשוואתו 

 מראשית הצירים. Mג. חשבו את מרחק הנקודה 

)א(   פתרון:  12,5.2M     1275.22)ב(   כן, כי            )12.258)ג   

 

(8)  

 .ABהיא אמצע הצלע  Dנקודה  ABCבמשולש 

 .B. מצאו את שיעורי הקדקוד A(3,8)  ,  D(-1,2)א. נתון: 

 .AC -ו AB. מצאו את המשוואות של הצלעות C(7,3)ב. נתון גם: 

 הוא שווה שוקיים? נמק. ABCג. האם המשולש 

)א(  פתרון:  4,5B     )ב(AB :

2

7
x

2

3
y   AC :

4

47
x

4

5
y  ג( לא( 

 

(9)  

 .BD -ו ACהיא נקודת המפגש של אלכסוני המלבן,  Mמקבילות לצירים.  ABCDהצלעות של מלבן 

 M(6,8)   ,   B(9,12)נתון: 

 .Dא. מצאו את שיעורי קדקוד 

 .C -ו Aרשמו את שיעורי הקדקודים ב. 

 ג. חשבו את שטח המלבן.

)א(     פתרון: 4,3D        )ב( 12,3, 4,9         )48)ג 

 

(10)  
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 המרכז לקידום אקדמי אינו אחראי לטיב הפתרונות ולטעויות במקרה שקיימות.
 בלבד. באוםרוית הלפנ– OpenBookכל הזכויות שמורות למרכז לקידום אקדמי 

 אין להפיץ, למכור או להעתיק חלק או את כל החוברת.
 2021מרץ  : תאריך עדכון

 .D(0,3) , B(6,2) , A(1,1)נתונים הקדקודים:  ABCDבמקבילית 

 המקבילית.א. מצאו את נקודת הפגישה של אלכסוני 

 .Cב. חשבו את שיעורי הקדקוד 

 ג. מצאו את משוואות האלכסונים.

 הוא מעוין?  ABCDד. האם מרובע 

)א(    פתרון:  5.2,3          )ב( 4,5C       )3)גx
6

1
y  ,

4

1
x

4

3
y     ד(  לא( 

 

(11)  

 .C(8,2) , B(2,5) , A(0,0)הם:   ABCקדקודי משולש

 .Eבנקודה   ACוחותך את הצלע y -עובר ישר, המקביל לציר ה  Bדרך נקודה

 .ACא. מצאו את משוואת הישר 

 .Eב. מצאו את שיעורי הנקודה 

 ABEואת שטח המשולש   BEג. מצאו את אורך הקטע

x)א(    פתרון: 
4

1
y         )ב(









2

1
2E 5.4BE)ג(        ,      ,5.4S ABE  

 

(12)  

 .D(8,7)  ,  C(7,14)  ,  B(2,9)  ,  A(3,2)הם:  ABCDקדקודי מרובע 

 הוכיחו כי המרובע הוא מעוין.

 50כל הצלעות אורכן   פתרון: 
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 המרכז לקידום אקדמי אינו אחראי לטיב הפתרונות ולטעויות במקרה שקיימות.
 בלבד. באוםרוית הלפנ– OpenBookכל הזכויות שמורות למרכז לקידום אקדמי 

 אין להפיץ, למכור או להעתיק חלק או את כל החוברת.
 2021מרץ  : תאריך עדכון

(13)  

 .(3-,3)ם ה B. שיעורי נקודה y-מקביל לציר ה BEהישר 

 ,  y=-2x+10, שמשוואתו:  CEעובר ישר  Eדרך נקודה 

 )ראו סרטוט(. Cבנקודה  y-והוא חותך את ציר ה

 .Eא. חשבו את שיעורי הנקודה 

 .BEב. חשבו את אורך הקטע 

 .CEג. חשבו את אורך הקטע 

)א(    פתרון:  4,3E      )10)ד(       45)ג(     7)בx
6

19
y      )15) ה 

 

(14)  

𝑦, והישר שמשוואתו  y=x+1הישר שמשוואתו  = −
1

2
𝑥 + 4  

 .ABCאת המשולש  x-יוצרים עם ציר ה

 .C -, וA ,Bא. מצאו את שיעורי הקדקודים 

 .xב. מצאו את המרחק בין שני קדקודי המשולש המונחים על ציר 

 .ABCג. חשבו את שטח המשולש 

)A (א) תרון:פ 1, 0), B(2, 3), C(8, 0) )יח"ש 13.5 (ג)     יח' 9)ב 

 

(15)  

 נתונות ארבע נקודות במישור:

D(0,-4) , C(0,-2) , B(0,4) , A(-4,-4). 

 .ACDא. חשבו את שטח המשולש 

 .ABDב. חשבו את שטח המשולש 

 .ABC ג. חשבו את שטח המשולש
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 המרכז לקידום אקדמי אינו אחראי לטיב הפתרונות ולטעויות במקרה שקיימות.
 בלבד. באוםרוית הלפנ– OpenBookכל הזכויות שמורות למרכז לקידום אקדמי 

 אין להפיץ, למכור או להעתיק חלק או את כל החוברת.
 2021מרץ  : תאריך עדכון

 יח"ש 12 (ג)      יח"ש 16 (ב)      יח"ש 4 (א) פתרון:

 

(16)  

𝑦, והישר שמשוואתו  y=2x+4הישר שמשוואתו  =
1

2
𝑥 − 2  

 .GHIאת המשולש  y-יוצרים עם ציר ה

 .I -, וG ,Hא. מצאו את שיעורי הקדקודים 

 .yב. מצאו את המרחק בין שני קדקודי המשולש המונחים על ציר 

 .y. מצאו את אורך האנך בין הקדקוד לבין ציר yמעבירים אנך לציר  Hג. מהקדקוד 

 .GHIד. חשבו את שטח המשולש 

,G(0(א) פתרון: 4), I(0, 2), H( 4, 4)   (ב) יח"ש 12 (ד)   יח' 4 (ג)  יח'  6 

 

(17)  

 הן שלושה קדקודים של משולש.  C(-2,-3) , B(-2,1) , A(3,1)הנקודות

 .ABCא. חשבו את שטח המשולש 

 .D. מצאו את שיעורי הנקודה BCהיא אמצע הצלע  Dב. הנקודה 

 .ABDג. חשבו את שטח המשולש 

 .ACDד. חשבו את שטח המשולש 

)D   (ב) יח"ש 10  (א) תרון:פ 2, 1)  (ג) יח"ש 5 (ד)   יח"ש 5 

 

x

y

AB

C

D
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 המרכז לקידום אקדמי אינו אחראי לטיב הפתרונות ולטעויות במקרה שקיימות.
 בלבד. באוםרוית הלפנ– OpenBookכל הזכויות שמורות למרכז לקידום אקדמי 

 אין להפיץ, למכור או להעתיק חלק או את כל החוברת.
 2021מרץ  : תאריך עדכון

(18)  

 .  D(0,-7)  ,  C(-5,0) , B(0,7) , A(5,0)נתון מרובע שקדקודיו הם:

 א. הראו שהמרובע הוא מעוין.

 .Mנמצאת בחיתוך האלכסונים של המעוין. מצאו את שיעורי הנקודה  Mב. הנקודה 

 .AMBג. חשבו את שטח המשולש 

 ד. חשבו את שטח המעוין.

 משטח המעוין. 2ה. הראו שמכפלת אורכי האלכסונים של המעוין גדולה פי 

  יח"ש 70(ד)  יח"ש 17.5  (ג)         (0,0)  (ב) פתרון:

 

(19)  

ABCD  :הוא מלבן. נתכון כיA(4,0) , B(0,2) D(3,-2). 

 ?B -ו Aא. מהי משוואת הישר העובר דרך 

 CDב. מצאו את משוואת הישר 

 .x-, הנמצא על ציר הCג. מצאו את שיעורי הקדקוד 

 .BDד. חשבו את אורך האלכסון 

 ה. מצאו את נקודת המפגש של אלכסוני המלבן.

 (1.5,0)  (ה)     5  (ד)     )-(0 ,1  (ג)     = 0.5x -y– 0.5  (ב)      = 0.5x + 2-y (  א) פתרון:

  

x

y

A

B

C

D

http://openbook.co.il/OnlineCourse/Movie/1835
http://openbook.co.il/OnlineCourse/Movie/4067


 המרכז לקידום אקדמי אינו אחראי לטיב הפתרונות ולטעויות במקרה שקיימות.
 בלבד. באוםרוית הלפנ– OpenBookכל הזכויות שמורות למרכז לקידום אקדמי 

 אין להפיץ, למכור או להעתיק חלק או את כל החוברת.
 2021מרץ  : תאריך עדכון

  2012חורף  803/382בגרות  – 20שאלה 

  ABCD לפניך מעוין

 (ראה ציור) M אלכסוני המעוין נפגשים בנקודה

 .C(-4 , 1)  ,  A( 8 , 5) :נתון

 .M א. מצא את שיעורי הנקודה

 .BD ב. מצא את משוואת האלכסון

 .B -ו D מצא את שיעורי הנקודות .x-נמצאת על ציר ה D . נתון שהנקודהג

 .ד. מצא את שטח המעוין

 יח"ר. 40. שטח המעוין ד B(1,6) , D(3,0). ג =3x+9-y. ב M(2,3). א פתרון:

 

 2012קיץ מועד א  803/382בגרות  – 21שאלה 

 C(1 , 6) , B(1 , -4) , A(9 , 0) :קדקודי משולש הם

 .AB היא אמצע הצלע E הנקודה

 .AB א. מצא את משוואת התיכון לצלע

 .AB ב. מצא את משוואת הגובה לצלע

 (BC=AC) הוא שווה שוקיים ABC ג. הראה שהמשולש

 (.אפשר להסתמך על התוצאות בסעיפים הקודמים)

 .ABC ד. מצא את שטח המשולש

 יח"ר 40. ד. תיכון מתלכד עם הגובההמשולש הוא שווה שוקיים כי ה. ג =2x+8-y. ב =2x+8-y. א פתרון:
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 המרכז לקידום אקדמי אינו אחראי לטיב הפתרונות ולטעויות במקרה שקיימות.
 בלבד. באוםרוית הלפנ– OpenBookכל הזכויות שמורות למרכז לקידום אקדמי 

 אין להפיץ, למכור או להעתיק חלק או את כל החוברת.
 2021מרץ  : תאריך עדכון

  2012קיץ מועד ב  803/382בגרות  – 22שאלה 

 (5,16) (10,17) (14,10) (4,8) :שקדקודיו הם ABCD בציור שלפניך מרובע

 .א. התאם כל קדקוד לאות המתאימה לו בציור

 .מצא את השיפועים של ארבע צלעות המרובע (1)   .ב

 .הוא טרפז ABCD הסבר מדוע המרובע (2)  

 :הוא גובה הטרפז. מצא את AE ג. נתון כי

 AE  המשוואה של (1)

 E  שיעורי הנקודה (2)

𝑚𝐴𝐵 (1ב. ) A(5,16) , B(10,17) , C(14,10) , D(4,8) א. פתרון: = 𝑚𝐶𝐷 =
1

5
  , 𝑚𝐵𝐶 = −1.75 ,𝑚𝐴𝐷 = הוא טרפז, כי יש לו זוג אחד  ABCDהמרובע ( 2)  8

 y=-5x+41 (2) E(6.5,8.5) (1ג. )ל צלעות מקבילות. בלבד ש

 

  2013חורף  803/382בגרות  - 23שאלה 

 .y -נמצאת על ציר ה A ונקודה C(9,7) , B(3,-5) :בציור שלפניך נתון

 (הוא פרמטרm)  y=mx+4 היא AB משוואת הישר שעליו מונחת הצלע

 A ( מצא את שיעור הנקודה1א. )

 .m מצא את (2)

 הוא ישר זווית BAC ח כי משולשב. הוכ

 .BC היא אמצע הצלע M ג. נקודה

 -ו   AC||MD ) הוא מקבילית AMDC ברביע הראשון )שאינה מופיעה בציור( כך שהמרובע D נתונה נקודה

AM||CD )מצא את שיעורי הנקודה  .Dפרט את חישוביך 

 D(15,4). ג. A(0,4) (2 )m=-3( 1א. ) פתרון:
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 המרכז לקידום אקדמי אינו אחראי לטיב הפתרונות ולטעויות במקרה שקיימות.
 בלבד. באוםרוית הלפנ– OpenBookכל הזכויות שמורות למרכז לקידום אקדמי 

 אין להפיץ, למכור או להעתיק חלק או את כל החוברת.
 2021מרץ  : תאריך עדכון

 וגרפים פונקציות 2המשך פרק 

 פונקציות וגרפים  –מאגר 

             

8x2xyהפרבולה סרטוט של  כםלפני .1 2   

 .x -המקביל לציר הABוהקטע

  D -ו A  ,B ,Cמצאו את שיעורי הנקודות  א.

 .BDC את שטח המשולש וחשב ב.

 .ABCD את שטח הטרפז וחשב ג.

 

 

5x6xyגרף הפונקציה:  סרטוט של  כםלפני .2 2  

 את נקודות החיתוך של הגרף עם הצירים. ומצא א.

 ?שליליתהפונקציה הנתונה xשלם עבור אילו ערכי ב.

 שלילית.נקציה הנתונה שבהם הפוxשני ערכים שלרשמו  ג.

 טלי טוענת שאם הפונקציה שלילית בתחום מסוים, אז היא ד. 

 בהכרח יורדת בתחום זה. האם טלי צודקת? נמקו. 

 

 

4x4xyגרף הפונקציה: סרטוט של  כםלפני  .3 2   

 את נקודות החיתוך של הגרף עם הצירים. ומצא א.

 הפונקציה הנתונה שלילית?xם שלעבור אילו ערכי ב.

 שהפונקציה מקבלת,  יהמקסימלמהו הערך  ג.

 ובאיזו נקודה מתקבל ערך זה? 

 הפונקציה יורדת?xם שלבור אילו ערכיע ד.

 

 

 

6xxyנתונה הפונקציה:   .4 2  

 .x -החיתוך של גרף הפונקציה עם ציר ה ותאת נקוד ומצא א.

 ,חיוביתשבו הפונקציה xערך כלשהו של מורש ב.

 .ערך הפונקציהוחשבו עבורו את  

 הפונקציה הנתונה שלילית? xם של ערכי עבור אילו ג.

 מצאו את שיעורי קדקוד הפרבולה. ד.

7yהאם הישר ה.  את גרף הפונקציה? הסבירו. חותך 
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 המרכז לקידום אקדמי אינו אחראי לטיב הפתרונות ולטעויות במקרה שקיימות.
 בלבד. באוםרוית הלפנ– OpenBookכל הזכויות שמורות למרכז לקידום אקדמי 

 אין להפיץ, למכור או להעתיק חלק או את כל החוברת.
 2021מרץ  : תאריך עדכון

 

 

נתונה הפונקציה:  .5    4x3xxf  . 

 עם הצירים,הפונקציה  את נקודות החיתוך של גרף ומצא א.

 .ורשמו את הערכים של הנקודות על הגרף 

הפונקציה  xם של עבור אילו ערכי ב. xf שלילית? 

 שיעורי הקדקוד של הפרבולה. מצאו את ג.

 הפונקציה עולה? x ם שלערכי עבור אילו  ד.

 

 

x2xyידי: -מתואר על סרטוטגרף הפונקציה שב .6 2 . 

 מצאו את קדקוד הפרבולה. א.

 הפונקציה הנתונה עולה? x ם שלעבור אילו ערכי ב.

 ?שליליתהפונקציה הנתונה  x ם שלערכי עבור אילו ג.

 

 

 הגרפים של הפונקציות:סרטוט  כםלפני .7

                  
   
  3xxg

3xxf
2





 

 מצאו את נקודות החיתוך של שני הגרפים. א. 

 ? f(x) < g(x)מתקיים  xעבור אילו ערכים של  ב.

 

 

 

6x4xy:  בסרטוט נתון גרף הפונקציה .8 2 . 

 מצאו את נקודות החיתוך של הפרבולה עם הצירים א.

 .)אם יש כאלו( 

 ?הפרבולה שלילית xערכים של עבור אילו  ב.

 .הפרבולה את שיעורי הקדקוד של ומצא ג.

  = y- 2האם הישר ד.
 

 .הסבירוחותך את גרף הפרבולה? 

 מצאו את תחום העלייה של הפרבולה. ה.
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 המרכז לקידום אקדמי אינו אחראי לטיב הפתרונות ולטעויות במקרה שקיימות.
 בלבד. באוםרוית הלפנ– OpenBookכל הזכויות שמורות למרכז לקידום אקדמי 

 אין להפיץ, למכור או להעתיק חלק או את כל החוברת.
 2021מרץ  : תאריך עדכון

x4xy :גרף הפונקציהסרטוט של  כםלפני .9 2  

 )ראו סרטוט(. Aהנקודה ועליו מסומנת 

 .3הוא  Aשל נקודה  x  -נתון כי שיעור ה א.

 .הנקודה של y -מצאו את שיעור ה 

 מצאו כמה נקודות משותפות יש לגרף הפונקציה ב.

 .)אם יש כאלו( y = 2x-9 ולישרהנתונה  

 תפות יש לגרף הפונקציה מצאו כמה נקודות משו ג.

 )אם יש כאלו(. נמקו.y=3 ולישר       

 

 

 

 הגרפים של שתי הפונקציותסרטוט  כםלפני .10

x4x)x(f 2   4   -וx3x)x(g 2  , 

 .A ,B ,C ,D: נקודות עליהם מסומנות ארבעו

  (2) -( ו1פים )גראחד מההתאימו לכל  א.

  .פונקציה המתאימה לוהאת  

 נמקו את בחירתכם. 

 .C -ו A ,B מצאו את שיעורי הנקודות  ב.

 .Dהנקודה של x -שיעור המצאו את  ג.

 

 

 

 הגרפים של שתי פונקציות ריבועיותסרטוט  כםלפני  .11

2xx)x(f 2   3   -וxx25.0)x(g 2 . 

  הפונקציה המתאימה לו.את  (2) -( ו1) התאימו לכל גרף א.

 בחירתכם. את נמקו 

 נמצאת על אחד מהגרפים הנ"ל.  (21-,12)הנקודה  .ב

 נמקו.? נמצאת נקודה זו מצאו על איזה משני הגרפים 

 מצאו את נקודות החיתוך של שני הגרפים.  ג.
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 המרכז לקידום אקדמי אינו אחראי לטיב הפתרונות ולטעויות במקרה שקיימות.
 בלבד. באוםרוית הלפנ– OpenBookכל הזכויות שמורות למרכז לקידום אקדמי 

 אין להפיץ, למכור או להעתיק חלק או את כל החוברת.
 2021מרץ  : תאריך עדכון

 פונקציות:הגרפים של שתי סרטוט ה כםלפני .12

        5x6x)x(f 2 
 

              
 1x)x(g   

 הפונקציה המתאימה לו. נמקו. התאימו לכל גרף את  א.

 .שני הגרפים ביןמצאו את נקודות החיתוך  ב.

 מעל נמצא מצאו את התחום שבו גרף הישר  ג.

 ה.גרף הפרבול 

 קדקוד של הפרבולה.המצאו את שיעורי  ד.

 י הירידה של הפרבולה.תחומי העלייה ותחומאת מצאו  ה.

 

 

 

 

6x4x2y:שמשוואתהפרבולה נתונה  .13 2 . 

 C -ו A ,Bהפרבולה חותכת את הצירים בנקודות 

 .C -ו A ,Bמצאו את שיעורי הנקודות  א.

 גם נמצאות  B -ו Aהנקודות  הסבירו מדוע ב.

 y = 2x + 6על הישר  

 ה.מצאו את התחומים שבהם הישר נמצא מעל הפרבול ג.

 

 

 

 

x6xyנתונה פרבולה שמשוואתה  .14 2 . 

7yהישר    חותך את הפרבולה בשתי נקודותA ו- B. 

 .B -ו Aמצאו את שיעורי הנקודות  א.

 היא קדקוד הפרבולה. Dנקודה  ב.

 .Dמצאו את שיעורי הנקודה  

 ?ABDבמשולש  ABמהו אורך הגובה לצלע  ג.

 .ABDת שטח המשולש מצאו א ד.
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5x4xy שמשוואתה נתונה פרבולה .15 2   

9y שמשוואתו וישר . 

O - .ראשית הצירים 

 . B -ו Aבנקודות  x -הפרבולה חותכת את ציר ה א.

 .)ראו סרטוט( B -ו Aמצאו את שיעורי הנקודות  

 רבולה  מצאו את שיעורי נקודת החיתוך של הפ ב.

9yהישר ו    נקודה(C )בסרטוט. 

 .CAO -ו CBOחשבו את שטחי המשולשים  ג.

 

 

3x4xy :נתונה פרבולה שמשוואתה .16 2  

13x4y שמשוואתו וישר  

 לפרבולה משותפת הנקודה מצאו את שיעורי ה א.

 .בסרטוט( A)נקודה ולישר  

  הפרבולה את שיעורי קדקודמצאו  ב.

 בסרטוט(.  B)נקודה  

 x -ששיעור ה תוןמצאו נקודה על הישר הנ ג.

 של קדקוד הפרבולה. x -לה שווה לשיעור הש 

 

 

24x11xy :נה פרבולה שמשוואתהנתו .17 2   

 x -מצאו את נקודות החיתוך של הפרבולה עם ציר ה א.

 בסרטוט(. B -ו A)נקודות  

 בשתי  חותך את הפרבולה y = -14ישר ה ב.

 . מצאו את שיעורי הנקודות.D -ו Cנקודות  

 .ABCDחשבו את שטח הטרפז  ג.
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 :הפונקציותנתונות שתי  .18

2)3x(
2

1
y 2  

11 -6x  – 2x-y =  

 התאימו לכל גרף את הפונקציה המתאימה לו. נמקו. א.

 הראו כי לשתי הפרבולות יש נקודה משותפת  ב.

 , והראו שנקודה זו מצאו את שיעוריה .אחת בלבד 

 .היא נקודת קדקוד הפרבולה 

 (.1העלייה של פרבולה )מצאו את תחומי  ג.

 (.2מצאו את תחומי הירידה של פרבולה ) ד.

 

 

 

 

 נתונות משוואות של שתי פרבולות: .19

     
6x2xy

x4x2y

2

2





 

  התאימו לכל גרף את הפונקציה המתאימה לו. א.

 נמקו. 

 מצאו את שיעורי הקדקוד של כל אחת  ב.

 מן הפרבולות. 

 הסבירו מדוע לשתי הפרבולות אין נקודות משותפות. ג.
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 תשובות 

A)8,2(א( ) .1 ,)8,0(B ,)0,2(C ,)0,4(D      )יח"ר 32יח"ר    )ג(  24)ב 

x  : -דות חיתוך עם ציר ה)א( נקו .2   0,50,1 נקודת חיתוך עם ציר ה .- y  : 5,0
 

)ד( לא, היא לא צודקת. למשל, במקרה זה הפונקציה     x = 1.5  ,x = 4: למשל)ג(     x < 5 > 1)ב( 

  x < 5 > 3אבל הפונקציה עולה  x < 5 > 1שלילית בתחום 

x : -וך עם ציר ה)א(  נקודת חית .3 0,2 נקודת חיתוך עם ציר ה .- y : 4,0  

0y)ג(           2 -השונה מx)ב(   עבור כל      2עבורx      )2)דx         

)א(  .4   0,30,2    :1 הפונקציה חיובית עבור)ב( למשלx   6וערך הפונקציה הוא.  

3x)ג(         2אוx       )ה( לא , כי הישר     (6.25 ,0.5))ד(y = 7המקביל לציר , 

 א מעל קדקוד הפרבולה או: כל הסבר מתמטי אחר., נמצx -ה

3x4ב(     )     (3,  0( , )-4,  0( , )0, -12א(  )) .5     (   )ג)
4

1
12,

2

1
(  

ד(   )
2

1
x     

1x)ב(     )-,1-(1  (א) .6     )0 )גx2  

   )א( .7   4,19,6        )6)בx1  

 )ג(  x)ב( הפונקציה שלילית לכל ערך של   x -, אין חיתוך עם ציר  ה  ,0)-(6)א(   .8 2,2 (חותךד  ) 

 x < 2)ה(        (2-,2)בנקודה אחת שהיא קדקוד הפרבולה 

 )ג( ישנן שתי נקודות משותפות. ההסבר: שתי    (3-,3))ב(  נקודה אחת   y= - 3)א(    .9

 או: הישר הנתון נמצא מעל נקודת המינימום של הפרבולה.  (3-,3) , (3-,1)הנקודות הן  

חיובי  2x. הסבר: כאשר המקדם של g(x)( מתאים לפונקציה 2גרף )ו f(x)( מתאים לפונקציה 1)גרף  )א(  .10

שלילי לפרבולה יש נקודת מקסימום. הסבר אחר  2xוכאשר המקדם של , לפרבולה יש נקודת מינימום

( אינו עובר דרך ראשית 2, וגרף )(0,0)בנקודה  -בראשית הצירים  y -( חותך את ציר ה1אפשרי: גרף )

 A ( ,0  ,1-)B ( ,4 ,0)C(4, 0)ב(   )הצירים.    

 .x =  -0.5 )ג( 

חיובי  2xהסבר: כאשר המקדם של . )g(x( מתאים לפונקציה 2, גרף ) f(x)( מתאים לפונקציה 1גרף ))א(   .11

 שלילי לפרבולה יש נקודת מקסימום.      2xוכאשר המקדם של , לפרבולה יש נקודת מינימום
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התקבל ערך ליכול  g(x)רק על גרף הפונקציה  :או ,על ידי הצבההסבר: .  g(x)על גרף הפונקציה   (ב)

 אחר כל נימוק נכון :או  -21פונקציה 

 (2,4) , (-2, 0(   )ג)

   g(x)( מתאים לפונקציה 2, גרף ) f(x)( מתאים לפונקציה 1גרף ) (א) .12

 מייצגת פונקציה קווית. g(x)מייצגת פונקציה ריבועית, ופונקציה  f(x)הסבר: פונקציה  

4x1 (ג) (   4,-3)  -(  ו1,0) (  ב)     (ד)  (4-3,) 

 x > 3 עבור ,  עלייה  x < 3 עבור ירידה  (ה)

    x > 0או    x < -3)ג(     )ב( על ידי הצבה     A(-3,0)   ,B(0,6)   ,C(1,0) (א)  .13

 "ריח 64(  ד)     יח'   16 ( ג)     D(3,-9) (ב)      B(7,7)  ,A(-1,7) (א)  .14

      C(-2,9) (ב)   B(1,0)  ,A(-5,0) (א) .15

 יח"ר 4.5הוא  COBיח"ר, ושטח משולש  22.5הוא  CAOשטח משולש  (ג)

 (5-,2) (ג)    B(2,-1) (ב)     A(4,3) (א) .16

 יח"ר 98)ג(     C(10,-14)  ,D(1,-14))ב(      A(3,0)  ,B(8,0)  (א) .17

)3x(2( מתאים לפונקציה 1)א(  גרף ) .18
2

1
y 2 ( מתאים לפונקציה2, וגרף ) 

11 –6x  – 2x-y =  :2כאשר המקדם של . הסברx 2וכאשר המקדם של , ימוםחיובי לפרבולה יש נקודת מינx 

 שלילי לפרבולה יש נקודת מקסימום. 

 x > -3 )ד(      x > -3 (ג)     (2-,3-) (ב)

x4x2y( א) 2 
 

6x2xy ,  (2מתאים לגרף ) 2   ( 1מתאים לגרף) :2כאשר המקדם של . הסברx  חיובי

)ב( קדקוד פרבולה     שלילי לפרבולה יש נקודת מקסימום. 2xלפרבולה יש נקודת מינימום, וכאשר המקדם של 

 .(1,2)( הוא 2, קדקוד פרבולה )  (1,5-)( הוא 1)

( גדול 1של נקודת המינימום של פרבולה ) y -נימוק אפשרי: על ידי פתרון אלגברי. נימוק נוסף: שיעור ה)ג( 

 שלשתי הפרבולות תהיה נקודת חיתוך.(, ולכן לא יתכן 2של נקודת המקסימום של פרבולה ) y -משיעור ה
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   11בעיות גידול ודעיכה ממ"ן  – 3פרק 

 נענה על השאלות הבאות:

 חודשים( ? 12, בכמה יעלה המדד בשנה )1%נניח שעלה מדד המחירים ב   (1)

 , בכמה יעלה המדד בשנה?1%בחודש אוקטובר עלה מדד המחירים ב   (2)

 בשנה? 12% -עולה המדד בפחות מ ש,בחוד 1%-האם כאשר עולה מדד המחירים ב  (3)

 שנים? 5רווח מקץ  10%נקבל  בשנה, 2%אם נפקיד כסף בתוכנית חיסכון הנותנת ריבית   (4)

 10,000יובל חתם הסכם חיסכון עם סבו, בהסכם יובל מפקיד את הכסף שקיבל לבר מצווה )  (5)

 עות?שבו 5כמה כסף יחסוך מקץ  2%( תכנית החיסכון נותנת ריבית שבועית של  ₪

 -שנים יפחת מחיר המכונית סה"כ ב 4האם מקץ  מדי שנה. 12% -מחיר מכונית פוחת  ב  (6)

48%? 

 

 כאשר בכל שלב היה כפל בקבוע מהשלב הקודם. בשאלות שראינו ערכים גדלו או קטנו )דעכו( במספר שלבים

 אלה הן בעיות גידול ודעיכה.

 

 -שנים יקבל יותר מ 10כעבור  ,4%קובי הפקיד בתכנית חסכון הנותנת ריבית שנתית של   (1)

 רווח ? 40%

 לאחר שנה ערך הרכב הוא פי: בשנה. 12% -כאשר ערך הרכב קטן ב  (2)

 לאחר שנתיים ערך הרכב הוא פי: בשנה. 12% -כאשר ערך הרכב קטן ב  (3)

 שיעור הגידול הוא: ,1.2כאשר ערך המנייה הוא פי   (4)

 

 qב:  הדעיכהאו  הגידולנסמן את קצב 

𝑞)קצב השינוי בכל יחידת זמן(:  qהכלל לגבי  = 1 ±
𝑥%

100
 

 tב:  יחידות הזמןנסמן את מספר 

 בהתחלה -הכמות בזמן אפס  𝑀0ב:  הגודל ההתחלתינסמן את 

 יחידות זמן tהכמות לאחר  𝑀𝑡ב:  tהגודל לאחר זמן נסמן את 

 הפונקציה המתארת את תהליך הגדילה/הדעיכה:

𝑴𝒕 = 𝑴𝟎 ∙ 𝒒
𝒕 
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  רגילת

 כמות חומר רדיואקטיבי מסוים קטנה בכל שעה בשיעור קבוע. 

 ק"ג.  80במדידה הראשונה היה משקל החומר 

 .qק"ג. חשבו את  50שעות, היה משקל החומר  5במדידה השנייה, שבוצעה כעבור 

 

  תרגיל

 לשנה. 2.4%אוכלוסיית תושבים בעיר מסויימת מתרבה בכל שנה באחוז קבוע של 

 תושבים. 499,400ים היו בעיר בזמן מסו

 תושבים? 549,100כעבור כמה שנים יהיו בעיר 
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 שקלים.  50,000שנים.  מחירה היום הוא  3יש ברשותי מכונית בדיוק   .1

 .10% -יורד כל שנה בהמחיר של מכונית משומשת 

 מה הסכום ששילמתי עבור המכונית?  א.

 מה יהיה מחירה של המכונית אז? אם אמכור את המכונית בעוד שלוש שנים, ב. 

 

 טונות של עץ.  30,000שנים  20חלקת יער הכילה לפני   .2

 טונות של עץ.  40,000היום יש בחלקת היער 

  .באופן מעריכי ה בכל שנהלָד  כמות העץ ביער גְ

 ה כמות העץ מדי שנה?לָד  בכמה אחוזים גְ א.

 שנה? 20מה תהיה כמות העץ ביער בעוד  ב. 

 

 סוים מציעים שתי תכניות חיסכון: בבנק מ  .3

 )אפשר להשקיע בתכנית זו רק ביחידות של שנה שלמה(. 6%נותנת ריבית שנתית של  אתכנית 

 שנתיים שלמות(. )אפשר להשקיע בתכנית זו רק ביחידות של 12%שנתית של -נותנת ריבית דו בתכנית 

 בתכנית חיסכון. ₪ 100,000אדם החליט להשקיע 

 שנים? נמקו. 4 -ללהשקיע את הכסף  הרוצהוא אם  ,לבחורלו כדאי  באיזו תכנית א.

   אומאפשר בחלק מתקופת החיסכון לחסוך בתכנית  ,הבנק שינה את תנאי החיסכון ב.

 )ביחידות של  ב)ביחידות של שנה שלמה(, ובחלק מתקופת החיסכון לחסוך בתכנית  

 שנתיים שלמות(. 

 שנים. כיצד כדאי לאדם להשקיע את 21קופה של אדם רוצה להשקיע את כספו לת       

 .אבסעיף  םעל התוצאה שקיבלת כוהסתמ כםבתשובת ?רווח מרבי כספו, כדי לקבל 

 

 . מציעים לי שתי תכניות חיסכון: ₪ 200,000של ברשותי סכום   .4

 6 -תכנית שנייה ל ;רווח מסכום הקרן 50% בתוספת של שבסופן אקבל את הקרן ,שנים 5 -תכנית אחת ל

 רווח מסכום הקרן.   60% בתוספת של שבסופן אקבל את הקרן ,שנים

 התכניות יש ריבית שנתית קבועה.  בשתי

 באיזו תכנית יש ריבית שנתית גבוהה יותר?
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 . 1.2% -במדינה מסוימת גדלה כל שנה ב האוכלוסיי  .5

 ליון.  ימ 21.3נערך מפקד אוכלוסין, והתברר כי מספר תושבי המדינה הוא  1.1.2000 -ב

 ?1.1.2020מה יהיה גודל האוכלוסייה בתאריך  א.

 ?1.1.1990מה היה גודל האוכלוסייה בתאריך  ב.

 

 . 2.5% -של מכונית יורד בכל חצי שנה ב הערךבמדינה מסוימת   .6

 .שקלים 180,000מחיר מכונית חדשה הוא 

 .למיםש את התוצאה לשקלים ועגל כםמהו מחיר המכונית לאחר שנה? בתשובת א.

 .שלמים את התוצאה לשקלים ועגל כםשנים? בתשובת 3.5מהו מחיר המכונית לאחר  ב.

 את התוצאה לאלפי שקלים.  ועגל כםשנים? בתשובת 5מהו מחיר המכונית לאחר  ג.

 

 גר'. 100משקלו של חומר רדיואקטיבי מסוים הוא   .7

 . 20.63% -שנים ב 10חומר יורד בכל המשקל 

 ו עד שמשקלו ירד למחצית ממשקלו המקורי?כמה עשרות שנים יחלפ

 

 כמות חומר רדיואקטיבי קטנה בכל שלוש שעות באחוז קבוע.    .8

 אקטיבי כל שלוש שעות באותו יום. מדען שקל את החומר הרדיו

 .גרם 50היה משקל החומר  בבוקר 6:00בשעה 

 .גרם 40בבוקר היה משקל החומר  9:00בשעה 

 גרם. 25.6ה משקל החומר בשקילה נוספת באותו יום הי א.

 ?באיזו שעה נערכה השקילה הנוספת 

 ?בבוקר 6:00ממה שהיה משקלו בשעה  64%באיזו שעה היה משקל החומר  ב.

 

נָה כמות חומר רדיואקטיבי   .9  בכל שעה באחוז קבוע.ְקט 

 מדען שקל את החומר הרדיואקטיבי שלוש פעמים באותו יום, ואלה התוצאות שקיבל:

 .גרם 50היה משקל החומר  קרבבו 6:00בשעה 

 .גרם 40היה משקל החומר  בבוקר 9:00בשעה 

 אחר הצהריים שקל את החומר בפעם השלישית. 16:00בשעה 

ןבכמה אחוזים  א.  ?משקל החומר בכל שעה ָקט 

 ?משקל החומר הרדיואקטיבי בשקילה השלישית מה ב. 

 

אחר גודל  באותו תאריך, כדי לעקוב י שנתייםבשמורת טבע סופרים את מספר העופות הדורסים מד  .10

 1,507כעבור שנתיים נספרו  שנערכה שנייה עופות. בספירה 1,093נספרו ראשונה אוכלוסייתם. בספירה 

 עופות.

 באופן מעריכי.ה לָד  גְאוכלוסיית העופות הדורסים 

 ?תייםמהו אחוז הגדילה של מספר עופות דורסים בשמורת הטבע בשנ א.

http://openbook.co.il/OnlineCourse/Movie/1604
http://openbook.co.il/OnlineCourse/Movie/1604
http://openbook.co.il/OnlineCourse/Movie/1604
http://openbook.co.il/OnlineCourse/Movie/1604
http://openbook.co.il/OnlineCourse/Movie/1604
http://openbook.co.il/OnlineCourse/Movie/1604


 המרכז לקידום אקדמי אינו אחראי לטיב הפתרונות ולטעויות במקרה שקיימות.
 בלבד. באוםרוית הלפנ– OpenBookכל הזכויות שמורות למרכז לקידום אקדמי 

 אין להפיץ, למכור או להעתיק חלק או את כל החוברת.
 2021מרץ  : תאריך עדכון

 ?עופות דורסים 3,950מהספירה הראשונה יהיו בשמורה כעבור כמה שנים  ב.

 

 לשנה. 2.4%בכל שנה באחוז קבוע של מתרבה אוכלוסיית תושבים בעיר מסוימת   .11

  תושבים. 499,400בזמן מסוים היו בעיר 

 ?תושבים 549,100כמה שנים יהיו בעיר  כעבור א.

  את התוצאה  וגלע כםבתשובת ?שנים 7מה יהיה גודל האוכלוסייה בעיר כעבור  ב.

 למאות שלמות. 

 

 במעבדה ביולוגית מתבצע ניסוי של תרופה חדשה.   .12

 .בתרבית מסוימת חיידקיםמיליון(  80) 80,000,000תחילת הניסוי היו ב

ן לתרבית, החדשהאת התרופה  מוסיפיםכאשר  ל שלוש בכ בתרבית פי שתייםמספר החיידקים  ָקט 

 שעות.

 ?לאחר הוספת התרופה שלוש שעות כמה חיידקים נותרו בתרבית א.

 ? לאחר הוספת התרופה כמה חיידקים נותרו בתרבית תשע שעות ב.

 חיידקים? 5,000,000 יישארו בתרבית מתחילת הניסוי כעבור כמה שעות ג. 

 חיידקים.  400,000 -פחות מ והוחלט כי הניסוי יימשך עד שבתרבית יישאר ד.

 שעות? 24ר כמה חיידקים נותרו בתרבית כעבו (1) 

  שעות? נמקו. 24 כעבור יסתייםהאם הניסוי  (2) 

 

חיידקי  )מיליארד = אלף מיליון(910 -של כ םהימצאותידי -גרון נגרמת עלבתחושת כאב   .13

 .סטרפטוקוקוס

ןמספר החיידקים בכל יום,  טיביוטיקהכאשר לוקחים אנ  .שלהם בתחילת אותו יום כמותמהלרבע  ָקט 

 של לקיחת אנטיביוטיקה? כמה חיידקי סטרפטוקוקוס נותרו אחרי יומיים .א

  חיידקי סטרפטוקוקוס? 15,625,000 -כבגרון כעבור כמה ימים יהיו  ב.

  בכאב הגרון. תחושת הקלה , יש סטרפטוקוקוס חיידקי 950,000 -ככאשר נשארים  ג.

 הקלה? ושתשל לקיחת האנטיביוטיקה תהיה תחימים  5האם כעבור    (1) 

 הקלה? של לקיחת האנטיביוטיקה תהיה תחושתימים  6האם כעבור (   2) 

 

 להכנת עוגת שמרים משתמשים בבצק שעובר תהליך התפחה.   .14

 סמ"ק. 1,500נפח הבצק בהתחלה היה 

 בודקים את נפח הבצק בכל חצי שעה.

  ידוע כי הבצק מכפיל את נפחו כעבור שעתיים.

 שעה של התפחה?חצי  בכלל נפח הבצק ד  בכמה אחוזים גָ א.

 מהו נפח הבצק לאחר שעה של התפחה? עגלו את התוצאה ליחידות שלמות. ב. 

 הבצק מוכן לאחר שעתיים וחצי של התפחה. מהו נפח הבצק המוכן? עגלו את ג. 

 התוצאה ליחידות שלמות. 
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נָההטמפרטורה של חומר מסוים   .15  כניסים אותו כאשר מ ,בכל דקה באופן מעריכי ְקט 

 .0C בסביבה שלקירור ל

 דקות. 5תוך  70C -זו לתקרר בסביבה ה 100C יתהשהטמפרטורה שלו היחומר 

נָהפי כמה  א.   בכל דקה? הטמפרטורה של החומר ְקט 

 דקה אחת אחרי שהוכנס לקירור? חומרהטמפרטורה של ה ימה ב.

 ?לקירור אחרי שהוכנס דקות 10 החומרמה הטמפרטורה של  ג.

 .20C -ל הגיעמטמפרטורה שלו המהקירור כש יוצאהחומר  ד.

 :, ונמקואת התשובה הנכונהבחרו  

 .בדיוק דקות 25 כעבורמהקירור  יוצא החומר (1) 

 .דקות 25 -כעבור פחות ממהקירור יוצא  החומר (2) 

 .דקות 25 -יותר מלאחר קירור יוצא מה החומר (3) 

 

שבו , הכניסה אותה למקרר, היא 90Cהייתה הריבה מפרטורת טבישלה ריבת שזיפים. כאשר  סיגל  .16

 צלסיוס. מעלות C0 הטמפרטורה היא

נָה בכל דקה באופן מעריכי.  הטמפרטורה של הריבה ְקט 

 .70C דקות אחרי תחילת הקירור הייתה טמפרטורת הריבה 10

 ?יורדת הטמפרטורה של הריבה בדקה אחת בכמה אחוזים א.

 ?אחרי תחילת תהליך הקירורדקות(  15)בה רבע שעה טמפרטורת הרי מהי ב.

 ?הקירורתהליך טמפרטורת הריבה שעה אחת אחרי תחילת  מהי ג.

 

 . 2005החל מינואר  ,ערך הקרקע באזור מסוים בארץ עלה באחוז קבוע בכל שנה  .17

 . ₪ 100,000היה  2005מחיר הקרקע בינואר 

  .₪ 120,000 -הגיע מחיר הקרקע ל 2008בינואר 

 ?2006עד ינואר  2005בכמה אחוזים גדל מחיר הקרקע מינואר  .א

 יגיע  2005אם מחיר הקרקע ימשיך לעלות באותו קצב, תוך כמה שנים מינואר  ב.

 ? ₪ 127,540 -מחיר הקרקע ל 

 

 של לשכר יקבלו תוספת  הםמפעל מסוים, ב םעובדיהלפי הסכם עבודה שנחתם עם   .18

 אחוז קבוע מדי שנה.

 לחודש. ₪ 10,000של דותן ביום חתימת ההסכם הייתה  משכורתו א. 

 . ₪ 11,025שנתיים אחרי כן הייתה משכורתו של דותן  

 ?בכל שנה בכמה אחוזים גדלה משכורתו של דותן 

 לחודש. ₪ 7,000סכם הייתה המשכורתו של שגיב ביום חתימת ה ב.

 .7% -גדלה בכל שנה במשכורתו של שגיב  

 ם?יל שגיב כעבור שנתיתו שמה תהיה משכור (1) 

 ?₪ 9,175.57משכורתו של שגיב  תהיהכמה שנים  כעבור (2) 

  שנים תהיה המשכורת של דותן עדיין גבוהה ממשכורתו של שגיב? 10האם כעבור  ג.
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 .מקונ 

 

 . ₪ 150,000היום הוא  אערך מכונית   .19

 .₪ 110,000היום הוא  בערך מכונית 

 מדי שנה יורד ב, ואילו מחירה של מכונית 10% -יורד מדי שנה ב אמחירה של מכונית 

 .8% -ב

 השלימו את הטבלה: א. 

 מכונית
 ערך

 התחלתי

 1 כעבור

 שנה

 2 כעבור

 שנים

 3 כעבור

 שנים

     א

     ב

הפרש 

 המחירים

    

 

 )בחרו את התשובה  ?מה קורה להפרש המחירים בין שתי המכוניות, במשך השנים ב. 

ל   ההפרש .  1  הנכונה(:  ן.. 3      ההפרש נשאר קבוע. 2גָד   ההפרש ָקט 

 ?שנים 4בעוד  במחירה של מכונית יהיה  מה ג.

 ?₪ 98,415 אכמה שנים יהיה מחירה של מכונית  כעבור ד.

 

  .₪ 250,000בקופת גמל של עובד היו   1.1.2000 -ב  .20

 ה.ל העובד אחוז רווח קבוע מדי שנשנים הבאות הניבה קופת הגמל שה 8במשך 

 .₪ 398,462היו בחשבונו של העובד  1.1.2008 -ב

 כמה אחוזים גדל סכום החיסכון של העובד בשנה אחת?ב א.

 ?1.1.2005 -מה היה סכום החיסכון של העובד בקופת הגמל ב ב.

 ?₪ 297,754כעבור כמה שנים היו בקופת הגמל  ג.

 

 . ₪ 200,000דורון לקח הלוואה בבנק בסך   .21

 בכל שנה.  10% -לבנק ב הוא הקטין את חובו

 ראשונות?השנתיים המה היה חובו של דורון לבנק בסוף  א.

 ראשונות?השנים ה 10מה היה חובו של דורון בתום  ב. 

 מקרן  ₪ 50,000את ההלוואה, קיבל דורון  לקחעשרה שנים אחרי ש-שתיים ג. 

  השתלמות.  

 נמקו.האם הסכום יספיק כדי להחזיר את שארית החוב שלו לבנק?  
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 באופן מעריכי. הלָד  גְהאוכלוסייה בעיר מסוימת   .22

 .1983שנת תחילת לבין  1980שנת תחילת הגרף שלפניכם מתאר את גידול האוכלוסייה בין 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ?1983 ובתחילת שנת 1980תחילת שנת ב בעיר התושבים מספר היה מה א. 

 בכמה אחוזים גדלה אוכלוסיית העיר מדי שנה? ב.

 תחילת קצב הגידול יישאר ללא שינוי, מה תהיה אוכלוסיית העיר בבהנחה ש ג.

 ?1985שנת  

 תחילתללא שינוי, מה הייתה אוכלוסיית העיר בנשאר בהנחה שקצב הגידול  ד.

 ? 1978שנה  

 

 מעריכי.  אופןמחיר מכונית יורד מדי שנה ב  .23

 .נייההק לאחרשנים  6 המכונית במשך הגרף הבא מתאר את ירידת ערך

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מה היה המחיר ההתחלתי של המכונית? ( 1) א.

 שנים? 4מה היה מחיר המכונית כעבור  (2) 

 בכמה אחוזים ירד המחיר של המכונית במשך שנה אחת? ב.

 .השנים לאחר הקנייה המכונית נמכר 6 ג.

 (לשקלים שלמים. מה היה מחיר המכירה של המכונית? )עגלו את תשובתכם 
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נָהחומר רדיואקטיבי מסוים כמות   .24  באופן מעריכי. מידי שנה  ְקט 

 .שנים 7ל החומר הרדיואקטיבי במשך הגרף הבא מתאר את תוצאות מדידת משק

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 בהסתמך על הנתונים בגרף ענו על השאלות הבאות:

 ( מה הייתה כמות החומר הרדיואקטיבי בשנה השנייה?1) א.

 רדיואקטיבי בשנה החמישית?( מה הייתה כמות החומר ה2) 

  ?בכמה אחוזים יורד משקל החומר במשך שנה אחת ב.

 מהי משמעות הנקודה? .Aמצאו את שיעורי הנקודה  ג.

 מהי משמעות הנקודה?. Bמצאו את שיעורי הנקודה  ד.

 , בפעםכעבור כמה שנים שלמות מהמדידה ההתחלתית ירד משקל החומר ה.

 ההתחלתי? ממשקלו מתחת למחצית  הראשונה, 
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 המרכז לקידום אקדמי אינו אחראי לטיב הפתרונות ולטעויות במקרה שקיימות.
 בלבד. באוםרוית הלפנ– OpenBookכל הזכויות שמורות למרכז לקידום אקדמי 

 אין להפיץ, למכור או להעתיק חלק או את כל החוברת.
 2021מרץ  : תאריך עדכון

  הרוויחוכל עמיתי הקופה  2006-2000קופת גמל "הכספת" פרסמה דו"ח לפיו בשנים   .25

 .6%שנה  בכל

 .₪ 100,000גמל "הכספת" הבקופת מר לוי השקיע  1.1.2000בתאריך 

 ?1.1.2004 -מהו סכום החיסכון שהיה למר לוי בקופה הנ"ל ב א.

 בהפרשים  זו,גמל מר לוי בקופת ת סכום החיסכון של לפניכם גרף שמתאר א ב.

  :שלימו את כל המשבצות הריקות בגרףשל שנה אחת. ה 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 משך מר לוי את כל הסכום שהצטבר בקופת הגמל.  1.1.2006 -ב ג.

 הו סכום המשיכה?מ 

 )סכום הזהה לסכום ההשקעה של מר לוי(  ₪ 100,000השקיע מר כהן  1.1.2000 -ב ד.

 ן "השקעה בטוחה". בתכנית חסכו 

 שנות חסכון. 6על כל הסכום בתום  36%בתכנית זו מרוויחים  

 השנים? נמקו. 6מי מבין השניים )מר לוי או מר כהן( הרוויח יותר בתום  
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 המרכז לקידום אקדמי אינו אחראי לטיב הפתרונות ולטעויות במקרה שקיימות.
 בלבד. באוםרוית הלפנ– OpenBookכל הזכויות שמורות למרכז לקידום אקדמי 

 אין להפיץ, למכור או להעתיק חלק או את כל החוברת.
 2021מרץ  : תאריך עדכון

 באחוז קבוע מדי שנה.  2010-2005עלו בין השנים  ב -ו אמחירי דירות בישובים   .26

 . בשני היישובים שֹונֶהאחוז זה 

 . ₪ 700,000היה  1.1.2005 תאריךב אל דירה מסוימת בישוב המחיר ש

 . ₪ 650,000היה  1.1.2005תאריך ב בהמחיר של דירה מסוימת בישוב 

 שנים. 5הגרפים הבאים מתארים את מחירי הדירות האלו במשך 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . ( שבסרטוט2( או )1את אחד מהגרפים ) ב -ו אהתאימו לכל אחד מהישובים  א.

 .את בחירתכם נמקו 

 ., בכל שנהאדירה בישוב הפי הנתון בגרף, מצאו את אחוז עליית מחיר -על ב.

 ., בכל שנהבדירה בישוב הפי הנתון בגרף, מצאו את אחוז עליית מחיר -על ג.

 ?1.1.05מה היה ההפרש בין מחירי הדירות הנ"ל בשני היישובים בתאריך  ( 1) ד.

 ?1.1.08ת הנ"ל בשני הישובים בתאריך מחירי הדירובין הפרש המה היה  ( 2) 

 מה קורה להפרש בין מחירי הדירות במשך השנים? )בחרו את התשובה  ( 3) 

ל / ההפרש   הנכונה(:    ן./  ההפרש נשאר קבועגָד   ההפרש ָקט 
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 המרכז לקידום אקדמי אינו אחראי לטיב הפתרונות ולטעויות במקרה שקיימות.
 בלבד. באוםרוית הלפנ– OpenBookכל הזכויות שמורות למרכז לקידום אקדמי 

 אין להפיץ, למכור או להעתיק חלק או את כל החוברת.
 2021מרץ  : תאריך עדכון

 באופן מעריכי. בכל שנה ה לָד  הפקת נפט במדינה מסוימת גְ  .27

 .1999-1995במדינה זו בשנים  הדיאגרמה הבאה מתארת את כמות הנפט המופק

              

 

 :באמצעות הנתונים בדיאגרמהענו על השאלות הבאות, 

 ?נפט בשנה אחתהה הפקת לָד  בכמה אחוזים גְ א.

 .השלימו את הנתונים החסרים בדיאגרמה )המשבצות הריקות( ב.

 ?1999עד שנת  1995כמות הנפט הממוצעת לשנה שהופקה במדינה הנ"ל משנת  מהי ג.

 

  תרגיל מסכם 

  .ק"ג 720כמות האצות בברכה הייתה  1/1/2011 –ב. 2% –כמות האצות בבֵרכה גֵדלה בכל חודש ב

שלפניך, ונמק את תשובתך  (3) –( 1)המשפטים  מבין הנכוןא . שקלו את האצות בברכה לאחר חודש. בחר במשפט 

 .)אין צורך בחישוב)

מכמות האצות שהייתה בברכה כעבור  %10 –שווים ל 1/1/2011 –במכמות האצות שהייתה בברכה  %10 (1) 

 .חודש

מכמות האצות שהייתה בברכה כעבור  %10 –פחות מהם  1/1/2011 –מכמות האצות שהייתה בברכה ב %10 (2)

 .חודש

מכמות האצות שהייתה בברכה כעבור  %10 –יותר מהם  1/1/2011 –מכמות האצות שהייתה בברכה ב %10 (3)

 .חודש

 .? פרט את חישוביך 1/1/2013 –ב . מהי כמות האצות שתהיה בברכה ב

 ? פרט את חישוביך 1/1/2010 –ג . מהי כמות האצות שהייתה בברכה ב
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 המרכז לקידום אקדמי אינו אחראי לטיב הפתרונות ולטעויות במקרה שקיימות.
 בלבד. באוםרוית הלפנ– OpenBookכל הזכויות שמורות למרכז לקידום אקדמי 

 אין להפיץ, למכור או להעתיק חלק או את כל החוברת.
 2021מרץ  : תאריך עדכון

  תרגיל מסכם 

 .אוכלוסייתם בשמורת טבע סופרים את מספר העופות הדורסים מדי שנתיים באותו תאריך, כדי לעקוב אחר גודל

 .עופות 1156בספירה הראשונה נספרו  .ם בשמורה ְגֵדלה בכל שנתיים באחוז קבועאוכלוסיית העופות הדורסי

 .עופות 1503בספירה שנערכה כעבור שנתיים נספרו 

 .א. חשב פי כמה ְגֵדלה אוכלוסיית העופות הדורסים בשמורה בכל שנתיים

 .שנים מהספירה הראשונה 12ב. חשב מה יהיה מספר העופות בשמורה כעבור 

עופות, ולכן טען שבכל  347ב־  הנתונים, מצא ירון שאוכלוסיית העופות הדורסים ָגְדלה בשנתיים הראשונותג. על פי 

 .עופות. האם ירון צודק? נמק 347ב־  שנתיים נוספות תגדל אוכלוסיית העופות הדורסים

 

  תרגיל מסכם 

 .שנים 3גלעד רכש מכונית בדיוק לפני 

 יםשקל 50,000מחיר המכונית היום הוא 

 .11%לגלעד יורד בכל שנה ב־  המחיר של מכונית מהסוג שיש

 ?א. כמה שילם גלעד בעבור המכונית

 ?ב. מה יהיה מחיר המכונית בעוד ארבע שנים מהיום

 

  תרגיל מסכם 

 . 1.2%אוכלוסייה במדינה מסוימת גֵדלה בכל שנה ב־ 

 .מיליון 21.3דינה הוא נערך מפקד אוכלוסין, והתברר כי מספר תושבי המ 1990בתחילת שנת 

 ? 2020א. מה יהיה גודל האוכלוסייה בתחילת שנת 

 ? 1980ב. מה היה גודל האוכלוסייה בתחילת שנת 

 

  תרגיל מסכם 

 .שקלים בתכנית חיסכון הנושאת ריבית שנתית קבועה 10,000יניב השקיע 

 .שקלים 20,000שנים גדל סכום הכסף ל־  10כעבור 

  ?סף בתכנית החיסכון בכל שנהא. פי כמה גדל סכום הכ

 ).ספרות לאחר הנקודה העשרונית 2דייק עד (
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 המרכז לקידום אקדמי אינו אחראי לטיב הפתרונות ולטעויות במקרה שקיימות.
 בלבד. באוםרוית הלפנ– OpenBookכל הזכויות שמורות למרכז לקידום אקדמי 

 אין להפיץ, למכור או להעתיק חלק או את כל החוברת.
 2021מרץ  : תאריך עדכון

 ?ב. בכמה אחוזים גדל סכום הכסף בתכנית בכל שנה

 ?שנים מתחילת החיסכון 5ג. כמה כסף היה ליניב כעבור 

 ?שנים לאחר השקעתו הראשונית 10ד. מה היה הרווח של יניב באחוזים 

 .שלפניך, ונמק את בחירתךבחר בתשובה הנכונה מבין התשובות 

(1 )200% 

(2 )50% 

(3 )100% 

 

  תרגיל מסכם 

 , ℃90 עופר בישל ריבת שזיפים. כאשר הטמפרטורה של הריבה הייתה

 .℃0אותה למקרר, שהטמפרטורה בו היא  הוא הכניס

 .הטמפרטורה של הריבה קֵטנה בכל דקה באופן מעריכי

 . ℃72 של הריבה דקות אחרי תחילת הקירור הייתה הטמפרטורה 10

 ?א. בכמה אחוזים יורדת הטמפרטורה של הריבה בדקה אחת

 ?אחרי תחילת תהליך הקירור (דקות 15)ב. מה הייתה הטמפרטורה של הריבה רבע שעה 

 ?ג. מה הייתה הטמפרטורה של הריבה שעה אחת אחרי תחילת תהליך הקירור

 

  תרגיל מסכם 

 ."ספת" ו"השקעה בטוחהבנק מסוים מציע שתי תכניות חיסכון: "הכ

 .שקלים 200,000א. מר לוי הפקיד בתכנית החיסכון "הכספת" 

 .בכל שנה %5בתכנית זו מרוויחים 

 ?שנות חיסכון 3מהו סכום החיסכון שהיה למר לוי כעבור 

 .שקלים 200,000ב. מר כהן הפקיד בתכנית החיסכון "השקעה בטוחה" 

  .%15ן הוא שנות חיסכו 3בתום  הרווח הכוללבתכנית זו 

 .השנים? נמק 3הרוויח יותר בתום  (מר לוי או מר כהן)מי מבין השניים 
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 המרכז לקידום אקדמי אינו אחראי לטיב הפתרונות ולטעויות במקרה שקיימות.
 בלבד. באוםרוית הלפנ– OpenBookכל הזכויות שמורות למרכז לקידום אקדמי 

 אין להפיץ, למכור או להעתיק חלק או את כל החוברת.
 2021מרץ  : תאריך עדכון

  תרגיל מסכם 

 .שקלים 300,000דורון לקח הלוואה מן הבנק בסך 

 . 12%בכל שנה הוא הקטין את חובו לבנק ב־ 

 ?א. מה היה החוב של דורון לבנק שנתיים לאחר שלקח את ההלוואה

 ?שנים לאחר שלקח את ההלוואה 12דורון לבנק ה היה החוב של ( מ1ב. )

 .שקלים מקרן השתלמות 65,000שנים לאחר שלקח את ההלוואה, קיבל דורון  12( 2)

 .האם סכום זה יספיק לדורון כדי להחזיר את יתרת החוב שלו לבנק? נמק

 .בתשובותיך דייק עד שתי ספרות אחרי הנקודה העשרונית
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 המרכז לקידום אקדמי אינו אחראי לטיב הפתרונות ולטעויות במקרה שקיימות.
 בלבד. באוםרוית הלפנ– OpenBookכל הזכויות שמורות למרכז לקידום אקדמי 

 אין להפיץ, למכור או להעתיק חלק או את כל החוברת.
 2021מרץ  : תאריך עדכון

 תשובות

 

 שקלים  36,450 (ב) שקלים  68,587.11  (א) .  1

 טונות 53,333.33 (ב)    1.45%  (א) . 2

 אבתכנית   (ב)     אבתכנית   (א) . 3

 תכנית לחמש שניםב . 4

 ליוןימ 18.905 (ב)מיליון    27.04 ( א) . 5

 ₪ 140,000  (ג)    ₪ 150,766 (ב)    ₪ 171,112  (א) . 6

 שנים( 30)עשרות שנים  3אחרי  . 7

 12:00בשעה  (ב)    15:00בשעה   (א) . 8

  םגר 23.68 (ב)   7.2% -(  כא) . 9

 שנים 8כעבור )ב(     37.88%)א(   .10

 תושבים 589,600 (ב)   שנים 4כעבור   (א) .11

   מיליון( חיידקים 10) 10,000,000מיליון( חיידקים   )ב(  40) 40,000,000)א(   .12

 , זו הפעם הראשונה בה נותרו כן (2חיידקים.   ) 312,500( 1שעות   )ד(  ) 12כעבור   )ג(

 חיידקים. 400,000 -פחות מ

 כן (2)  לא( 1)  (ג)    ימים 3כעבור  (ב)   חיידקים 62,500,000 ( א) . 13

 סמ"ק 3,568)ג(      סמ"ק 2,121 (ב)   18.92% ( א) .14

, ולכן היו C16.78דקות היא  25( כי הטמפרטורה כעבור 2) )ד(  C49 )ג(   C11.93  )ב(  110.93פי )א(   .15

 צריכים להוציא את החומר לפני כן.

 C92.19 (ג)   C73.61 (ב)   %2.48 ( א) .16

 שנים 4 -כעבור כ (ב)   6.27% ( א) .17

 -שנים, משכורתו של דותן תהיה כ 10)ג( כן. כעבור     שנים 4 כעבור (2)  ₪ 8,014.30( 1)ב( )      5% ( א) .18

 .₪ 13,770 -ומשכורתו של שגיב תהיה כ ₪ 16,289

 )א( .19

 שנים 3כעבור  שנים 2כעבור  שנה 1כעבור  ערך התחלתי מכונית

  109,350₪  ₪ 121,500  ₪ 135,000  ₪ 150,000 א



 המרכז לקידום אקדמי אינו אחראי לטיב הפתרונות ולטעויות במקרה שקיימות.
 בלבד. באוםרוית הלפנ– OpenBookכל הזכויות שמורות למרכז לקידום אקדמי 

 אין להפיץ, למכור או להעתיק חלק או את כל החוברת.
 2021מרץ  : תאריך עדכון

  ₪ 85,655.68  ₪ 93,104  ₪ 101,200  ₪ 110,000 ב

  ₪ 23,694.32  ₪ 28,396  ₪ 33,800  ₪ 40,000 הפרש מחירים

 שנים 4 )ד(    ₪ 78,803 -כ )ב( ההפרש קטן     )ג( 

 שנים 3 ( כעבורג)     ₪ 334,556 -כ (ב)    6% (א) . 20

   ₪ 56,485.91, כי החוב שלו לבנק הוא לא (ג)    ₪ 69,735.69 (ב)    ₪ 162,000 (א) . 21

  65,910היו בעיר  1983תושבים, ובתחילת שנת  30,000היו בעיר  1980)א( בתחילת שנת  . 22

 תושבים  17,751-)ד( כתושבים    111,388 )ג(    30% -ב תושבים     )ב(

  ₪ 63,773)ג(     10% -)ב( ב  ₪ 78,732( 2)  ₪ 120,000( 1)א( ) . 23

. המשמעות: משקלו ההתחלתי של  A(0,1000) )ג(     20% -ב ב(גרם  ) 327.68( 2גרם  ) 640(  1)א( ) . 24

שנים משקלו של החומר  7המשמעות: כעבור  . B(7,209.72) )ד(   גר' 1,000החומר הרדיואקטיבי הוא 

 שנים 4כעבור  גר'.    )ה( 290.72הרדיואקטיבי הוא 

  



 המרכז לקידום אקדמי אינו אחראי לטיב הפתרונות ולטעויות במקרה שקיימות.
 בלבד. באוםרוית הלפנ– OpenBookכל הזכויות שמורות למרכז לקידום אקדמי 

 אין להפיץ, למכור או להעתיק חלק או את כל החוברת.
 2021מרץ  : תאריך עדכון

 )ב(        ₪ 126,248 -כ (א) . 25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ₪ 141,852 (ג)

  , ואילו למר לוי₪ 136,000שנות החיסכון, למר כהן יהיו  6 בתום)ד(  מר לוי הרוויח יותר, כי 

 .₪ 141,852יהיו   

של המחיר  . ההתאמה נעשתה לפי השוואה בישוב ( מתאים ל2, גרף )אישוב ( מתאים ל1גרף ) (א) . 26

 ההתחלתי.

 ( ההפרש קטן3)  ₪ 37,433 -( כ2)  ₪ 50,000( 1( )ד)     7%  (ג)     6%  (ב)

                                                               (ב)         6% -( בא) . 27

 טון מיליון 563.71 (ג)

 

 

 

 

 

  

 



 המרכז לקידום אקדמי אינו אחראי לטיב הפתרונות ולטעויות במקרה שקיימות.
 בלבד. באוםרוית הלפנ– OpenBookכל הזכויות שמורות למרכז לקידום אקדמי 

 אין להפיץ, למכור או להעתיק חלק או את כל החוברת.
 2021מרץ  : תאריך עדכון

 חשבון דיפרנציאלי 4פרק 

 פונקצית פולינום

 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

 

http://openbook.co.il/OnlineCourse/Movie/1568
http://openbook.co.il/OnlineCourse/Movie/1568
http://openbook.co.il/OnlineCourse/Movie/1568


 המרכז לקידום אקדמי אינו אחראי לטיב הפתרונות ולטעויות במקרה שקיימות.
 בלבד. באוםרוית הלפנ– OpenBookכל הזכויות שמורות למרכז לקידום אקדמי 

 אין להפיץ, למכור או להעתיק חלק או את כל החוברת.
 2021מרץ  : תאריך עדכון

    סיכום

 ה קווית הוא שיפוע קבוע.מה שמאפיין פונקצי

 פונקציה שאינה קווית השיפועים שונים בנקודות שונות

 ר ה"נושק" לפונקציה בנקודת ההשקה.משיק הוא קו יש

 שיפוע המשיק משתנה בכל נקודה על גבי הפונקציה שבציור.

  נגזרת של מכפלת שתי פונקציות

(𝒇(𝒙) ∙ 𝒈(𝒙))
′
= 𝒇′(𝒙) ∙ 𝒈(𝒙) + 𝒈′(𝒙) ∙ 𝒇(𝒙) 

 גזור את הפונקציות הבאות:

(1)  𝑦 = 2𝑥(3𝑥 − 4) 

(2)  𝑦 = (3𝑥 − 1)(2𝑥 − 7) 

(3)   𝑦 = (6𝑥 − 4)(𝑥2 + 𝑥 − 16) 

(4)  𝑦 = (2𝑥5 + 1)(𝑥2 − 3𝑥 − 1) 

 

 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)  
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 המרכז לקידום אקדמי אינו אחראי לטיב הפתרונות ולטעויות במקרה שקיימות.
 בלבד. באוםרוית הלפנ– OpenBookכל הזכויות שמורות למרכז לקידום אקדמי 

 אין להפיץ, למכור או להעתיק חלק או את כל החוברת.
 2021מרץ  : תאריך עדכון

𝒚לדוגמא הפונקציה  = 𝒙𝟐 ( 3,9בנקודה)A  ,העבירו משיק 

 א את שיפוע המשיק?איך נמצ

 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)  

𝑦נתונה הפונקציה  = 2𝑥3  בנקודהx=3  המשיקהעבירו משיק, חשב את שיפוע 

(3)  

𝑦נתונה הפונקציה  =
𝑥3

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

(4)  

𝑦נתונה הפונקציה  = 2𝑥2 − 4𝑥 −  העבירו משיק. מצא את שיפוע המשיק. (2,10)בנקודה  2

(5)  

𝑦נתונה הפונקציה  = 3𝑥2 −  העבירו משיק, מצא את משוואת המשיק. (3,4)בנקודה  2

(6)  

𝑦נתונה הפונקציה  =
𝑥3

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

(7)  

y=__________ 

y'=_________ 

m=_________ 

x=__________ 

m = y‘ ( x=____) 
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 המרכז לקידום אקדמי אינו אחראי לטיב הפתרונות ולטעויות במקרה שקיימות.
 בלבד. באוםרוית הלפנ– OpenBookכל הזכויות שמורות למרכז לקידום אקדמי 

 אין להפיץ, למכור או להעתיק חלק או את כל החוברת.
 2021מרץ  : תאריך עדכון

𝑦נתונה הפונקציה  = 𝑥2  בנקודהx=2 .העבירו משיק, מצא את משוואת המשיק 

(8)  

𝑦נתונה הפונקציה  = 8 − 2𝑥2 בנקודה .A(1,6) .העבירו משיק לפרבולה. מצא את משוואת המשיק 

(9)  

𝑦נתונה הפונקציה  = 3𝑥2 − 5𝑥 +  . מצא את נקודת ההשקה7מעבירים לפונקציה משיק ששיפועו . 1

(10)  

𝑦נתונה הפונקציה  =
𝑥2

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

(11)  

𝑦ישר משיק לגרף פונקציה   = 𝑥2 + 𝑎𝑥 +  . a. מצא את -3פוע הישר הוא י. שx=3בנקודה   7

(12)  

𝑦נתונה הפונקציה   = 𝑥2 + 𝑎𝑥 +  . 3פועו יהעבירו משיק שש x=1בנקודה   4

 .a)א( מצא את 

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

(13)  

𝑦נתונה הפונקציה   = 𝑥2 − 4𝑥  . 

 , מתאפסת הנגזרת? xעבור איזה ערך של 

(14)  

𝑓(𝑥)נתונה הפונקציה   = 𝑥2 − 6𝑥 + 9  . 

 f’(x)=0מצא את הנקודה שעבורה 

(15)  

𝑦נתונה הפונקציה   = 2𝑥2 − 3𝑥  . 

 ? 1-, הנגזרת שווה לxעבור איזה ערך של 

(16)  
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 המרכז לקידום אקדמי אינו אחראי לטיב הפתרונות ולטעויות במקרה שקיימות.
 בלבד. באוםרוית הלפנ– OpenBookכל הזכויות שמורות למרכז לקידום אקדמי 

 אין להפיץ, למכור או להעתיק חלק או את כל החוברת.
 2021מרץ  : תאריך עדכון

𝑓(𝑥)נתונה הפונקציה   =
𝑥2

2
− 𝑥 + 1  . 

 ערך הנגזרת שווה לאפס. xעבור איזה ערך של 

 

  פונקציה מורכבת עם מעריך טבעי

 שלי  ©שיטת הבצל©עבודה לפי 

((𝑓(𝑥))
𝑛
)
′
= 𝑛 ∙ (𝑓(𝑥))

𝑛−1
∙ 𝑓′(𝑥) 

 גזור את הפונקציות הבאות:

(1)   𝑦 = (3𝑥 − 4)6 

(2)  𝑦 = (𝑥2 + 7𝑥 − 6)2 

(3)  𝑦 =
(𝑥4−𝑥)

6

6
 

(4)  𝑦 = 3(7 − 6𝑥)2 
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 המרכז לקידום אקדמי אינו אחראי לטיב הפתרונות ולטעויות במקרה שקיימות.
 בלבד. באוםרוית הלפנ– OpenBookכל הזכויות שמורות למרכז לקידום אקדמי 

 אין להפיץ, למכור או להעתיק חלק או את כל החוברת.
 2021מרץ  : תאריך עדכון

 

 

 

 

  



 המרכז לקידום אקדמי אינו אחראי לטיב הפתרונות ולטעויות במקרה שקיימות.
 בלבד. באוםרוית הלפנ– OpenBookכל הזכויות שמורות למרכז לקידום אקדמי 

 אין להפיץ, למכור או להעתיק חלק או את כל החוברת.
 2021מרץ  : תאריך עדכון

 חקירת פונקציה  

 תחום הגדרה

 

 נקודות מקסימום מקומי נקודת קיצון 

 בנקודות המינימום והמקסימום הנגזרת של הפונקציה שווה לאפס.

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

  ? (min/maxאז מצאנו נקודת קיצון, איך נקבע את סוג הקיצון )

 לשם כך ניתן להיעזר באחת משתי השיטות:

 באמצעות טבלה (1)

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

 קביעת נקודת קיצון באמצעות טבלה
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 המרכז לקידום אקדמי אינו אחראי לטיב הפתרונות ולטעויות במקרה שקיימות.
 בלבד. באוםרוית הלפנ– OpenBookכל הזכויות שמורות למרכז לקידום אקדמי 

 אין להפיץ, למכור או להעתיק חלק או את כל החוברת.
 2021מרץ  : תאריך עדכון

 קביעת נקודת קיצון באמצעות נגזרת שנייה

 שימו לב !! קיימים מקרים בהם לא ניתן לבדוק באמצעות נגזרת שנייה ולכן מומלץ לקבוע באמצעות טבלה !

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

 זאת נקודת מינימום אז y’’>0אם 

 אז זאת נקודת מקסימום y’’<0אם 

 תחומי עלייה וירידה

 נראה באמצעות הטבלה מתי יש עלייה ומתי יש ירידה

 נקודות חיתוך עם הצירים

 .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-ך עם ציר הנקודת החיתו

 .x"יושבת" על ציר  (    ,    )Bהנקודה 

 שרטוט סקיצה

 נסמן במערכת הצירים את נקודות החיתוך עם 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

 

 פונקציית פולינום 382 803תרגילים חקירת מבגרות 

(17)  

𝑓(𝑥)נתונה הפונקציה  = 𝑥3 − 6𝑥2 + 9𝑥 

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

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

 ג. שרטט סקיצה של גרף הפונקציה.

 . Bבנקודה  y-ציה בנקודת המקסימום שלה חותך את ציר הקד. המשיק לגרף הפונ
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 המרכז לקידום אקדמי אינו אחראי לטיב הפתרונות ולטעויות במקרה שקיימות.
 בלבד. באוםרוית הלפנ– OpenBookכל הזכויות שמורות למרכז לקידום אקדמי 

 אין להפיץ, למכור או להעתיק חלק או את כל החוברת.
 2021מרץ  : תאריך עדכון

 .Bמצא את השיעורים של הנקודה 

  



 המרכז לקידום אקדמי אינו אחראי לטיב הפתרונות ולטעויות במקרה שקיימות.
 בלבד. באוםרוית הלפנ– OpenBookכל הזכויות שמורות למרכז לקידום אקדמי 

 אין להפיץ, למכור או להעתיק חלק או את כל החוברת.
 2021מרץ  : תאריך עדכון

  פונקציות ממשיות זוגיות ואי זוגיות

 סימטריה

 היא תכונה של צורה.  סימטרייה

 .שיקוף, הזזה או סיבובלהעתיק אותה על עצמה על ידי צורה היא סימטרית, אם אפשר 

 ) איזומטרית=שוות מידה( הן העתקות של המישור על עצמו השומרות על מרחקים.טרנספורמציות איזומטריות 

 .באורכולו  השווהבהעתקות אלה המרחקים נשמרים, ולכן כל קטע יועתק תמיד לקטע 

 )לא ב"צורתן" ולא ב"גודלן"(.אינן משתנות רות המועתקות הפירוש האינטואיטיבי של תכונה זו הוא שהצו

 

 העתקת שיקוף

 

 .y" שלה ביחס לישר תמונת הראיהוא העתקה של כל נקודה במישור אל " yהשיקוף בישר 

 " שלהן, שהרי הן מורכבות מנקודות.תמונת הראיצורות מועתקות אל "

 כל נקודה מועתקת ל"תמונת הראי" שלה, 

 ,  ’A–למועתקת  Aלמשל: 

B מועתקת ל– B’ , 

 ובסך הכול מתקבלת צורת הענן החופפת בדיוק לענן המקורי.
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 המרכז לקידום אקדמי אינו אחראי לטיב הפתרונות ולטעויות במקרה שקיימות.
 בלבד. באוםרוית הלפנ– OpenBookכל הזכויות שמורות למרכז לקידום אקדמי 

 אין להפיץ, למכור או להעתיק חלק או את כל החוברת.
 2021מרץ  : תאריך עדכון

  העתקה סיבובית

( בזווית מסוימת )הנקראת הסיבוב נקודתהעתקת הסיבוב מסובבת את כל המישור סביב נקודה מסוימת )הנקראת 

 (. זווית הסיבוב

 ה זווית.כל הנקודות במישור מסתובבות סביב אותה נקודה ובאות

 .נקודת הסיבוב וזווית הסיבובאת העתקת הסיבוב מאפיינים אפוא שני נתונים: 

 

O –  נקודת הסיבובהיא 

𝛼 -  זווית הסיבובהיא 

 𝛼בזווית  Oכל הנקודות של הצורה מסתובבות סביב 

 

 העתקת הסיבוב מסובבת את כל המישור סביב נקודה אחת. 

 נקודת הסיבוב.נקודה זו נקראת, כאמור, 

 של ההעתקה. נקודת ֶשֶבת נקודה זו נשארת במקומה במהלך הסיבוב, ולכן היא משמשת 

 כאשר מסובבים צורה, נקודת הסיבוב יכולה להיות מחוץ לצורה, עליה או בתוכה.

 .’AOA, מידת הסיבוב שלה היא מידת הזווית ’Aומגיעה אל התמונה  Oמסתובבת סביב מרכז  Aכאשר נקודה 

. כאשר התנועה היא נגד כיוון מחוגי השעון, זווית הסיבוב זווית בעלת כיווןות בזווית הסיבוב במתמטיקה נהוג לרא

 מוגדרת זווית חיובית. כאשר התנועה היא עם כיוון השעון, זווית הסיבוב מוגדרת זווית שלילית.
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 המרכז לקידום אקדמי אינו אחראי לטיב הפתרונות ולטעויות במקרה שקיימות.
 בלבד. באוםרוית הלפנ– OpenBookכל הזכויות שמורות למרכז לקידום אקדמי 

 אין להפיץ, למכור או להעתיק חלק או את כל החוברת.
 2021מרץ  : תאריך עדכון

  העתקה הזזה

 וימת. מסיעה" את כל נקודות המישור בכיוון מסוים ובמידת אורך מס”העתקת ההזזה 

 . חץ ההזזהכיּוון ההזזה ומרחק ההזזה נקבעים לפי 

 " שלפיה מבצעים את ההזזה. פקודהאפשר לתאר את חץ ההזזה כ"

 :ההזזה מעתיקה את כל נקודות המישור כךכלומר, 

 הכיוון של חץ ההזזה.  -באותו כיוון כל הנקודות מועתקות 

 ,באותה מידת אורךכל הנקודות זזות 

ושווה לאורך החץ כל נקודה לבין תמונתה )הנקודה המתקבלת ממנה לאחר ההזזה( הוא קבוע  כלומר, המרחק בין

 .הנתון

 

 

 השיקוף, הסיבוב וההזזה הערות להגדרות 

. העתקה של צורה )סיבוב, הזזה או שיקוף שלה( העתקות של נקודותכל ההעתקות האלה הן  

 מתקבלת מהעתקת כל הנקודות המרכיבות אותה. 

ת האלה פועלות על כל נקודות המישור. לעתים קרובות אנחנו מתעניינים בהעתקה של כל ההעתקו 

צורה מסוימת, אבל יש לזכור שיחד אתה נעות גם כל שאר נקודות המישור, גם אם אינן מסומנות באופן 

 מפורש. 

 נזכיר את המרכיבים החשובים של כל אחת מן ההעתקות:  

 ישר השיקוף  - בשיקוף

 ההזזה ומידת ההזזה )או בקיצור: וקטור ההזזה( כיוון  - בהזזה

 נקודת הסיבוב וזווית הסיבוב.  - בסיבוב
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 המרכז לקידום אקדמי אינו אחראי לטיב הפתרונות ולטעויות במקרה שקיימות.
 בלבד. באוםרוית הלפנ– OpenBookכל הזכויות שמורות למרכז לקידום אקדמי 

 אין להפיץ, למכור או להעתיק חלק או את כל החוברת.
 2021מרץ  : תאריך עדכון

כל שינוי באחד המרכיבים של העתקה מסוימת יוצר העתקה אחרת, ולכן יש בעצם אינסוף העתקות שיקוף אפשריות, 

 אינסוף העתקות הזזה אפשריות ואינסוף העתקות סיבוב אפשריות.

 דות הנשארות במקומן בהעתקה. הן נקונקודות ֶשֶבת  

 כל הנקודות על קו השיקוף הן נקודות שבת - בשיקוף

 רק נקודת הסיבוב היא נקודת שבת. -( °360או בכפולות של  °360 -)לא זהותי, כלומר שאינו סיבוב ב בסיבוב

 אין כלל נקודות שבת. -( 0בהזזה )לא זהותית, כלומר שאינה בחץ שאורכו 

 

 מטרייה שיקופית, זוהי צורה בעלת סי

 והיא מתאימה לדימוי של סימטרייה בחיי היומיום. 

 

 

 החזית המערבית של קתדרלת נוטרדאם דה ריימס, צרפת, 

 שמאל בעיצובה הכולל-המחוננת בסימטריית שיקוף ימין

 

 ציור של פרפר עם סימטריה דו צדדית, 

 הצדדים ימין ושמאל כתמונת מראה אחד של השני



 המרכז לקידום אקדמי אינו אחראי לטיב הפתרונות ולטעויות במקרה שקיימות.
 בלבד. באוםרוית הלפנ– OpenBookכל הזכויות שמורות למרכז לקידום אקדמי 

 אין להפיץ, למכור או להעתיק חלק או את כל החוברת.
 2021מרץ  : תאריך עדכון

 

 

 סימטריה

  y-דרה: סימטרית ביחס לציר ההג

 ,  y-סימטרית ביחס לציר הצורה מישורית נקראת 

 שייכת לה. (x,y-)השייכת לצורה זו, גם הנקודה  (x,y)אם לכל נקודה 
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 המרכז לקידום אקדמי אינו אחראי לטיב הפתרונות ולטעויות במקרה שקיימות.
 בלבד. באוםרוית הלפנ– OpenBookכל הזכויות שמורות למרכז לקידום אקדמי 

 אין להפיץ, למכור או להעתיק חלק או את כל החוברת.
 2021מרץ  : תאריך עדכון

 

   x-הגדרה: סימטרית ביחס לציר ה

 ,  x-סימטרית ביחס לציר הצורה מישורית נקראת 

 שייכת לה. (x,-y)נקודה השייכת לצורה זו, גם ה (x,y)אם לכל נקודה 
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 המרכז לקידום אקדמי אינו אחראי לטיב הפתרונות ולטעויות במקרה שקיימות.
 בלבד. באוםרוית הלפנ– OpenBookכל הזכויות שמורות למרכז לקידום אקדמי 

 אין להפיץ, למכור או להעתיק חלק או את כל החוברת.
 2021מרץ  : תאריך עדכון

 

 הגדרה: סימטרית ביחס לראשית הצירים

 , סימטרית ביחס לראשית הציריםצורה מישורית נקראת 

 שייכת לה. (x,-y-)השייכת לצורה זו, גם הנקודה  (x,y)אם לכל נקודה 
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 המרכז לקידום אקדמי אינו אחראי לטיב הפתרונות ולטעויות במקרה שקיימות.
 בלבד. באוםרוית הלפנ– OpenBookכל הזכויות שמורות למרכז לקידום אקדמי 

 אין להפיץ, למכור או להעתיק חלק או את כל החוברת.
 2021מרץ  : תאריך עדכון

 

 

  



 המרכז לקידום אקדמי אינו אחראי לטיב הפתרונות ולטעויות במקרה שקיימות.
 בלבד. באוםרוית הלפנ– OpenBookכל הזכויות שמורות למרכז לקידום אקדמי 

 אין להפיץ, למכור או להעתיק חלק או את כל החוברת.
 2021מרץ  : תאריך עדכון

  פונקציה זוגית

 f(-x)=f(x)הגדרה שלה מתקיים:  השייך לתחום ה xנקראת פונקציה זוגית אם עבור כל  f(x)פונקציה 

𝑓:𝐷פונקציה ממשית  → 𝐹  אם:פונקציה זוגית נקראת 

𝑥, כלומר, אם x=0 -סימטרי ביחס ל f(x)א. תחום ההגדרה של  ∈ 𝐷  אז גם−𝑥 ∈ 𝐷. 

𝑥ב. לכל  ∈ 𝐷   :מתקיים𝑓(−𝑥) = 𝑓(𝑥) 

 

 ? )x)=f(x)-fאיך נוכיח את קיום התנאי 

 

ומשווים את התוצאה  xבמקום המשתנה  (x–)מציבים בתבנית הפונקציה  f(-x)=f(x)כדי להוכיח את קיום התנאי 

 .f(x)המתקבלת עם 

f(x)למשל: כדי להראות שהפונקציה  = 𝑥2  היא פונקציה זוגית, נראה כי לכלx :ממשי מתקיים 

𝑓(−𝑥) = (−𝑥)2 = 𝑥2 = 𝑓(𝑥) 

 שונים. yדיים שמתאימים להם ערכי נג xכדי להראות שפונקציה איננה זוגית, די למצוא זוג ערכי 

𝑓(𝑥)למשל כדי להראות שהפונקציה:  = 𝑥2 + 𝑥 איננה זוגית, די להראות ש- 

f(-3)=6  ואילוf(3)=12. 

𝒚 = |𝒙| − 𝟏 

 

 .y-הגרף סימטרי ביחס לציר ה
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 המרכז לקידום אקדמי אינו אחראי לטיב הפתרונות ולטעויות במקרה שקיימות.
 בלבד. באוםרוית הלפנ– OpenBookכל הזכויות שמורות למרכז לקידום אקדמי 

 אין להפיץ, למכור או להעתיק חלק או את כל החוברת.
 2021מרץ  : תאריך עדכון

𝒚 =
𝒙𝟐

𝒙𝟐 + 𝟏
 

 

 

 .y-הגרף סימטרי ביחס לציר ה

𝒚 = √𝟐 − 𝒙𝟐 

 

 

 .y-לציר ההגרף סימטרי ביחס 

 

  



 המרכז לקידום אקדמי אינו אחראי לטיב הפתרונות ולטעויות במקרה שקיימות.
 בלבד. באוםרוית הלפנ– OpenBookכל הזכויות שמורות למרכז לקידום אקדמי 

 אין להפיץ, למכור או להעתיק חלק או את כל החוברת.
 2021מרץ  : תאריך עדכון

 פונקציה אי זוגית

 f(-x)=-f(x)השייך לתחום ההגדרה שלה מתקיים:   xזוגית אם עבור כל -נקראת פונקציה אי f(x)פונקציה 

 פונקציה אי זוגית היא פונקציה שהגרף שלה סימטרי ביחס לראשית הצירים

 ורי( סביב ראשית הצירים, מתקבל שוב את הגרף המק° 180-)אם מסובבים את הגרף ב

𝑓:𝐷פונקציה ממשית  → 𝐹  אם:זוגית -פונקציה אינקראת 

𝑥, כלומר, אם x=0 -סימטרי ביחס ל f(x)א. תחום ההגדרה של  ∈ 𝐷  אז גם−𝑥 ∈ 𝐷. 

𝑥ב. לכל  ∈ 𝐷   :מתקיים𝑓(−𝑥) = −𝑓(𝑥) 

 

 ? )f(x)-x)=-fאיך נוכיח את קיום התנאי 

ומשווים את התוצאה  xבמקום המשתנה  (x–)הפונקציה  מציבים בתבנית f(-x)=-f(x)כדי להוכיח את קיום התנאי 

 .-f(x)המתקבלת עם 

f(x)למשל: כדי להראות שהפונקציה  =
𝑥3

2
+

1

2𝑥
 מתקיים: 0-ממשי השונה מ xזוגית, נראה כי לכל -היא פונקציה אי 

𝑓(−𝑥) =
(−𝑥)3

2
+

1

2 ∙ (−𝑥)
=
−𝑥3

2
+

1

−2𝑥
= −(

𝑥3

2
+
1

2𝑥
) = −𝑓(𝑥) 

המתאימים להם אינם מספרים  y-נגדיים אשר ערכי ה xכדי להראות שפונקציה איננה אי זוגית, די למצוא זוג ערכי 

 נגדיים.

𝑓(𝑥)למשל כדי להראות ש הפונקציה:  = 𝑥2 + 𝑥 איננה זוגית, די להראות ש- f(-3)=6  ואילוf(3)=12. 
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 המרכז לקידום אקדמי אינו אחראי לטיב הפתרונות ולטעויות במקרה שקיימות.
 בלבד. באוםרוית הלפנ– OpenBookכל הזכויות שמורות למרכז לקידום אקדמי 

 אין להפיץ, למכור או להעתיק חלק או את כל החוברת.
 2021מרץ  : תאריך עדכון

 או אי זוגית או שהיא לא זוגית ולא אי זוגית.קבע עבור כל אחת מהפונקציות הבאות אם היא זוגית 

 

 

 השפעת פעולות חשבון על תכונת זוגיות/ אי זוגיות של פונקציות

 הסכום של כל שתי פונקציות זוגיות הוא פונקציה זוגית.

 המכפלה של כל שתי פונקציות אי זוגיות היא פונקציה זוגית.

 

 

 השוואה בין פונקציה זוגית לאי זוגית

𝑥ט גרף של פונקציה זוגית או אי זוגית, מספיק למצוא את הקיצון ונקודות החיתוך בתחום ש: כדי לשרט ≥ 0. 

𝑥)כאשר  y-אנו יכולים להסיק לפי התכונה של זוגיות / אי זוגיות איך הפונקציה מתנהגת בצידו האחר של ציר ה ≤

0) 

 זוגית-נסכם את הדומה והשונה בין פונקציה זוגית לאי
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 המרכז לקידום אקדמי אינו אחראי לטיב הפתרונות ולטעויות במקרה שקיימות.
 בלבד. באוםרוית הלפנ– OpenBookכל הזכויות שמורות למרכז לקידום אקדמי 

 אין להפיץ, למכור או להעתיק חלק או את כל החוברת.
 2021מרץ  : תאריך עדכון

 רציונלית פונקציית מנה

  חשבון דיפרנציאלי

 הפונקציההכרות עם 
1

𝑥
  ונגזרתה 

 תחום ההגדרה של הפונקציה .1
1

𝑥
: 

 הפונקציה זוגית, אי זוגית או לא זוגית ולא אי זוגית?  .2

 בדקו את ערכי הפונקציה הבאים .3

1000 100 10 4 2 1 𝒙 

      

𝒇(𝒙) =
𝟏

𝒙
 

 חיובי הולך וגדל? xכאשר מהי מסקנתך ? מה קורה לערכי הפונקציה  .4

 הולך ומתקרב לאפס מימין )שאיפה לאפס(. מסקנתך? xבדקו את ערכי הפונקציה ככל ש .5

 x>0שרטטו פונקציה עבור  .6

  x<0האם אתם יכולים להשלים את השרטוט עבור  .7

 לפי תשובתכם לזוגיות/אי זוגיות של הפונקציה? .8

 קבעו תחומי עלייה וירידה של הפונקציה  .9

 

  אותן ניתן להסיק מתכונות הפונקציה. 𝐟′(𝐱)ל תכונות לפונקצית הנגזרת ערכו רשימה ש

 שרטטו את גרף הנגזרת של הפונקציה
𝟏

𝒙
  ים חיוביים-xעבור  

 שרטטו את גרף הנגזרת של הפונקציה
𝟏

𝒙
  ים שליליים-xעבור  

𝐟(𝐱) מציאת נגזרת הפונקציה =
𝟏

𝒙
  

 של מנת הפרשים: לפי הגדרת הנגזרת בנקודה כגבול

 
   0 0

0
0

' lim
h

f x h f x
f x

h
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 המרכז לקידום אקדמי אינו אחראי לטיב הפתרונות ולטעויות במקרה שקיימות.
 בלבד. באוםרוית הלפנ– OpenBookכל הזכויות שמורות למרכז לקידום אקדמי 

 אין להפיץ, למכור או להעתיק חלק או את כל החוברת.
 2021מרץ  : תאריך עדכון

 

  



 המרכז לקידום אקדמי אינו אחראי לטיב הפתרונות ולטעויות במקרה שקיימות.
 בלבד. באוםרוית הלפנ– OpenBookכל הזכויות שמורות למרכז לקידום אקדמי 

 אין להפיץ, למכור או להעתיק חלק או את כל החוברת.
 2021מרץ  : תאריך עדכון

הפונקציה 
1

𝑥
  ונגזרתה 

 נגזרת הפונקציה
𝟏

𝒂𝒙
 

 נגזרת הפונקציה
𝒂

𝒙
 

  נתונות הפונקציה:

𝑦א.  =
4

𝑥
𝑦ב.      =

𝑥

4
𝑦ג.      =

1

4
 

 התאם לכל פונקציה את נגזרתה:

(1 )𝑦′ =
1

4
   (2  )𝑦′ = −

4

𝑥2
   (3  )𝑦′ = 0 

 התאימו לכל פונקציה את הגרף שלה:

) כדי שנוכל לגזור אותן באמצעות הנגזרת: פישוט הביטוי האלגברי המייצג את הפונקציה
1

𝑥
)
′

= −
1

𝑥2
  

(1)  𝑦 =
8

𝑥
 

(2)  𝑦 =
1

8𝑥
 

(3)  𝑦 =
−7

8𝑥
 

(4)  𝑦 =
1

𝑥2
 

(5)   𝑦 =
𝑥2+1

𝑥
 

(6)   𝑦 =
2𝑥4−5𝑥2+4𝑥−1

𝑥
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 המרכז לקידום אקדמי אינו אחראי לטיב הפתרונות ולטעויות במקרה שקיימות.
 בלבד. באוםרוית הלפנ– OpenBookכל הזכויות שמורות למרכז לקידום אקדמי 

 אין להפיץ, למכור או להעתיק חלק או את כל החוברת.
 2021מרץ  : תאריך עדכון

  נגזרת של מנת שתי פונקציות

(
𝑓(𝑥)

𝑔(𝑥)
)

′

=
𝑓′(𝑥) ∙ 𝑔(𝑥) − 𝑔′(𝑥) ∙ 𝑓(𝑥)

[𝑔(𝑥)]2
 

הנגזרת של מנת שתי פונקציות שווה לנגזרת הפונקציה שבמונה כפול הפונקציה שבמכנה פחות נגזרת הפונקציה 

 שבמכנה כפול הפונקציה שבמונה חלקי ריבוע הפונקציה שבמכנה.

(
𝑎

𝑥
)
′

=
−𝑎

𝑥2
 

(
𝑎

𝑓(𝑥)
)
′

=
−𝑎 ∙ 𝑓′(𝑥)

(𝑓(𝑥))
2  
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 המרכז לקידום אקדמי אינו אחראי לטיב הפתרונות ולטעויות במקרה שקיימות.
 בלבד. באוםרוית הלפנ– OpenBookכל הזכויות שמורות למרכז לקידום אקדמי 

 אין להפיץ, למכור או להעתיק חלק או את כל החוברת.
 2021מרץ  : תאריך עדכון

 

 

  גזור את הפונקציות הבאות:

(1)  𝑦 =
2𝑥

3𝑥−4
 

(2)  𝑦 =
3𝑥−1

2𝑥−7
 

(3)  𝑦 =
2

𝑥
 

(4)  𝑦 =
5𝑥−3

2𝑥−7
 

(5)   𝑦 =
6𝑥−4

𝑥2+𝑥−16
 

(6)  𝑦 =
3

𝑥2−9
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 המרכז לקידום אקדמי אינו אחראי לטיב הפתרונות ולטעויות במקרה שקיימות.
 בלבד. באוםרוית הלפנ– OpenBookכל הזכויות שמורות למרכז לקידום אקדמי 

 אין להפיץ, למכור או להעתיק חלק או את כל החוברת.
 2021מרץ  : תאריך עדכון

  לה ונקודת פיתולקעירות כלפי מטה, קעירות כלפי מע

 :מצאו תכונות משותפות לשתי הפונקציות במתוארות

 

 : מצאו הבדלים בין שתי הפונקציות

  הגדרת קעירות פונקציה באמצעות משיקים

 בתחום זה קעורה כלפי מעלה בתחום נקראת גזירה , אשר f(x)פונקציה 

 בתחום זה נמצא כולו מעל לכל ישר המשיק לגרף,  f(x)אם הגרף של 

 למעט נקודת ההשקה )שהיא משותפת למשיק ולגרף(.

 בתחום זה קעורה כלפי מטה בתחום נקראת גזירה , אשר f(x)פונקציה 

 בתחום זה נמצא כולו מתחת לכל ישר המשיק לגרף,  f(x)אם הגרף של 

 למעט נקודת ההשקה )שהיא משותפת למשיק ולגרף(.

 

  קעירות כלפי מעלה וכלפי מטה ונקודת פיתול

 שבה יש לפונקציה משיק. 𝑥1ונתונה נקודה  f(x)ונה פונקציה נת

 𝑥1למשיק בנקודה  מעלעבורה גרף הפונקציה נמצא  𝑥1אם קיימת סביבה של הנקודה  – מעלהפונקציה קעורה כלפי 

 בנקודה הנ"ל. מעלהקעורה כלפי  f(x)אז הפונקציה 

למשיק בנקודה  מתחתעבורה גרף הפונקציה נמצא  𝑥1קודה אם קיימת סביבה של הנ –מטה פונקציה קעורה כלפי 

𝑥1  אז הפונקציהf(x)  בנקודה הנ"ל. מטהקעורה כלפי 

https://openbook.co.il/OnlineCourse/Movie/5466
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 המרכז לקידום אקדמי אינו אחראי לטיב הפתרונות ולטעויות במקרה שקיימות.
 בלבד. באוםרוית הלפנ– OpenBookכל הזכויות שמורות למרכז לקידום אקדמי 

 אין להפיץ, למכור או להעתיק חלק או את כל החוברת.
 2021מרץ  : תאריך עדכון

 𝑥1המשיק לגרף הפונקציה עובר מצד אחד של גרף הפונקציה לצד השני אז הנקודה  𝑥1אם בנקודה  – פיתולנקודת 

 קעירות כלפי מטה או להיפך..  מעבר מקעירות כלפי מעלה לנקודת פיתולנקראת 

  הגדרת קעירות פונקציה באמצעות מיתרים

 בתחום זה, קעורה כלפי מעלה מוגדרת ורציפה בתחום נקראת  f(x)פונקציה 

 f(x)פונקציה  למיתר המחבר את קצות הגרף בקטע זה. מתחתבתחום נמצא  (a,b)בכל קטע אם הגרף שלה 

 בתחום זה, מטה קעורה כלפי מוגדרת ורציפה בתחום נקראת 

 למיתר המחבר את קצות הגרף בקטע זה.מעל בתחום נמצא  (a,b)בכל קטע אם הגרף שלה 

 

  ותחומי קעירות כלפי מטה תחומי קעירות כלפי מעלה

קיימת לפונקציה נגזרת שנייה  𝑥1וידוע כי בנקודה  𝑥1המוגדרת בסביבת הנקודה  f(x)נניח שנתונה פונקציה 

𝑓′′(𝑥1): 

𝑓′′(𝑥1)( אם 1) >  .𝑥1בנקודה  ∪קעורה כלפי מעלה , אז הפונקציה 0

 בנקודה זו. ∪קעורה כלפי מעלה הנגזרת השנייה חיובית, אז הפונקציה  𝑥1אם בנקודה 

𝑓′′(𝑥1)( אם 2) <  .𝑥1בנקודה  ∩קעורה כלפי מטה , אז הפונקציה 0

 בנקודה זו. ∩קעורה כלפי מטה לילית, אז הפונקציה הנגזרת השנייה ש 𝑥1אם בנקודה 

 

 תרגיל 

𝑦נתונה הפונקציה:  = 𝑥3 + 3𝑥2 − 9𝑥 

 מצא נקודות פיתול, תחומי קעירות כלפי מעלה ותחומי קעירות כלפי מטה

 

https://openbook.co.il/OnlineCourse/Movie/5466
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 המרכז לקידום אקדמי אינו אחראי לטיב הפתרונות ולטעויות במקרה שקיימות.
 בלבד. באוםרוית הלפנ– OpenBookכל הזכויות שמורות למרכז לקידום אקדמי 

 אין להפיץ, למכור או להעתיק חלק או את כל החוברת.
 2021מרץ  : תאריך עדכון

 תרגיל 

𝑦נתונה הפונקציה:  = 𝑥4 − 8𝑥3 − 30𝑥2 + 3𝑥 + 8 

 ותחומי קעירות כלפי מטה מצא נקודות פיתול, תחומי קעירות כלפי מעלה

 

 תרגיל 

𝑦נתונה הפונקציה:  = −𝑥4 + 4𝑥3 − 6𝑥2 

 מצא נקודות פיתול, תחומי קעירות כלפי מעלה ותחומי קעירות כלפי מטה

 

 תרגיל 

𝑦נתונה הפונקציה:  =
4𝑥−1

𝑥2
 

 טהמצא תחום הגדרה, נקודות פיתול, תחומי קעירות כלפי מעלה ותחומי קעירות כלפי מ

 

 תרגיל 

𝑦נתונה הפונקציה:  = 𝑥√𝑥 − 3 

 מצא תחום הגדרה, נקודות פיתול, תחומי קעירות כלפי מעלה ותחומי קעירות כלפי מטה
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 המרכז לקידום אקדמי אינו אחראי לטיב הפתרונות ולטעויות במקרה שקיימות.
 בלבד. באוםרוית הלפנ– OpenBookכל הזכויות שמורות למרכז לקידום אקדמי 

 אין להפיץ, למכור או להעתיק חלק או את כל החוברת.
 2021מרץ  : תאריך עדכון

 יח"ל 4-3תרגילים חקירת פונקציה רציונלית מבגרויות 

 פולינום פונקציות שתי של כמנה אותה לכתוב שניתןפונקציה רציונלית היא פונקציה  

 

(18)  

 f(x)=x+4+4/x הפונקציה ונהנת

 .הפונקציה של ההגדרה תחום את רשום. א

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

 .הפונקציה של והירידה העלייה תחומי את רשום. ג

 x.  ה־ ציר עם הפונקציה גרף של החיתוך נקודת את מצא. ד

 קביעתך את נמק.  f(x)  הפונקציה גרף הוא שלפניך III-I הגרפים מבין איזה קבע. ה

 

(19)  

 f(x)=x+4/x^2 הפונקציה נתונה

 .הפונקציה של ההגדרה תחום את מצא. א

http://openbook.co.il/OnlineCourse/Movie/1651
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 המרכז לקידום אקדמי אינו אחראי לטיב הפתרונות ולטעויות במקרה שקיימות.
 בלבד. באוםרוית הלפנ– OpenBookכל הזכויות שמורות למרכז לקידום אקדמי 

 אין להפיץ, למכור או להעתיק חלק או את כל החוברת.
 2021מרץ  : תאריך עדכון

 .הפונקציה של האנכית האסימפטוטה את מצא. ב

 .סוגה את וקבע, הפונקציה של הקיצון נקודת של השיעורים את מצא. ג

 .הפונקציה של והירידה העלייה תחומי את מצא. ד

 .נמק? הנתונה הפונקציה את מתאר שלפניך IV , III , II , I הגרפים ןמבי איזה. ה

 

 

(20)  

 .ראה ציור f(x) –x-4/x נתונה הפונקציה

 ?( מהו תחום ההגדרה של הפונקציה1א. )

 ?מהי האסימפטוטה האנכית של הפונקציה (2)

  .ב. מצא את השיעורים של נקודת הקיצון של הפונקציה וקבע את סוגן על פי הגרף

 x=1 שבה A בירו משיק לגרף הפונקציה בנקודההע

 .מצא את שיפוע המשיק (1)  .ג

 .מצא את משוואת המשיק (2)

https://www.youtube.com/channel/UCAMKNT2xiKAedPz1BnvUcvg/featured?sub_confirmation=1
https://openbook.co.il/OnlineCourse/Movie/5481


 המרכז לקידום אקדמי אינו אחראי לטיב הפתרונות ולטעויות במקרה שקיימות.
 בלבד. באוםרוית הלפנ– OpenBookכל הזכויות שמורות למרכז לקידום אקדמי 

 אין להפיץ, למכור או להעתיק חלק או את כל החוברת.
 2021מרץ  : תאריך עדכון

 

(21)  

 (ראה ציור) f(x)=1/2-x/4-4/x נתונה הפונקציה

 ( מהו תחום ההגדרה של הפונקציה1א. )

f(x)? (2) מהי האסימפטוטה האנכית של הפונקציה f(x)?  

 .וקבע את סוגן ,f(x) הקיצון של הפונקציהב. מצא את השיעורים של נקודות 

 ?x=6 חיובית בקודה שבה f'(x) ג. האם הנגזרת

 

(22)   

 .(ראה ציור) x>0 בתחום f(x)=2x+8/x נתונה הפונקציה

https://www.youtube.com/channel/UCAMKNT2xiKAedPz1BnvUcvg/featured?sub_confirmation=1
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 המרכז לקידום אקדמי אינו אחראי לטיב הפתרונות ולטעויות במקרה שקיימות.
 בלבד. באוםרוית הלפנ– OpenBookכל הזכויות שמורות למרכז לקידום אקדמי 

 אין להפיץ, למכור או להעתיק חלק או את כל החוברת.
 2021מרץ  : תאריך עדכון

 .x=1 שבה A א. העבירו ישר המשיק לגרף הפונקציה בנקודה

 .A מצא את שיפוע המשיק בנקודה (1)

 .A מצא את משוואת המשיק בנקודה (2)

 .מצא את השיעורים של נקודת המינימום בתחום הנתון ב.

 .ג. העבירו ישר המשיק לגרף הפונקציה בנקודת המינימום שלה

 .מצא את משוואת המשיק בנקודת המינימום של הפונקציה (1)

 .P )ראה ציור(. מצא את השיעורים של הנקודה P המשיקים שאת משוואותיהם מצאת, נפגשים בנקודה (2)

 

 

(23)   

 f(x)=x/6+6/x+1 ה הפונקציהנתונ

 א. רשום את תחום ההגדרה של הפונקציה

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

 .ג. רשום את תחומי העליה ואת תחומי הירידה של הפונקציה

https://www.youtube.com/channel/UCAMKNT2xiKAedPz1BnvUcvg/featured?sub_confirmation=1
https://openbook.co.il/OnlineCourse/Movie/5473


 המרכז לקידום אקדמי אינו אחראי לטיב הפתרונות ולטעויות במקרה שקיימות.
 בלבד. באוםרוית הלפנ– OpenBookכל הזכויות שמורות למרכז לקידום אקדמי 

 אין להפיץ, למכור או להעתיק חלק או את כל החוברת.
 2021מרץ  : תאריך עדכון
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 המרכז לקידום אקדמי אינו אחראי לטיב הפתרונות ולטעויות במקרה שקיימות.
 בלבד. באוםרוית הלפנ– OpenBookכל הזכויות שמורות למרכז לקידום אקדמי 

 אין להפיץ, למכור או להעתיק חלק או את כל החוברת.
 2021מרץ  : תאריך עדכון

 אסימפטוטה אנכית ונקודת חור 

 

 

http://openbook.co.il/OnlineCourse/Movie/8578
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 המרכז לקידום אקדמי אינו אחראי לטיב הפתרונות ולטעויות במקרה שקיימות.
 בלבד. באוםרוית הלפנ– OpenBookכל הזכויות שמורות למרכז לקידום אקדמי 

 אין להפיץ, למכור או להעתיק חלק או את כל החוברת.
 2021מרץ  : תאריך עדכון

 

 תרגיל 

𝑦 ה. מצא את תחום ההגדרה של הפונקצי1 =
𝑥−2

𝑥2−6𝑥+8
 

 . מצא את האסימפטוטה האנכית של הפונקציה2

 . מצא את נקודות ה"חור" בגרף הפונקציה )אם קיימים(3

 . מצא אסימפטוטה אופקית לפונקציה.4

 . שרטט5

 

  תרגיל

https://www.youtube.com/channel/UCAMKNT2xiKAedPz1BnvUcvg/featured?sub_confirmation=1
http://openbook.co.il/OnlineCourse/Movie/8578
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 המרכז לקידום אקדמי אינו אחראי לטיב הפתרונות ולטעויות במקרה שקיימות.
 בלבד. באוםרוית הלפנ– OpenBookכל הזכויות שמורות למרכז לקידום אקדמי 

 אין להפיץ, למכור או להעתיק חלק או את כל החוברת.
 2021מרץ  : תאריך עדכון

 

 אסימפטוטה אופקית חלק א'  

yהכרות עם הפונקציה  =
1

x
 בצד/ענף שמאלי ובצד/ענף ימני  

 ההגדרה של הפונקציה:תחום  .1

 הפונקציה זוגית, אי זוגית או לא זוגית ולא אי זוגית?  .2

 בדקו את ערכי הפונקציה הבאים: .3

1000 100 10 4 2 1 𝒙 

      

𝒇(𝒙) =
𝟏

𝒙
 

 

 חיובי הולך וגדל?  xמה קורה לערכי הפונקציה כאשר  .4

 פס(?הולך ומתקרב לאפס מימין )שאיפה לא xמה קורה לערכי הפונקציה כאשר  .5

 

yהכרות עם הפונקציה  =
1

xn
 אי זוגי   nכאשר  

 תחום ההגדרה של הפונקציה: .1

 הפונקציה זוגית, אי זוגית או לא זוגית ולא אי זוגית?  .2

 בדקו את ערכי הפונקציה הבאים: .3

http://openbook.co.il/OnlineCourse/Movie/8604
http://openbook.co.il/OnlineCourse/Movie/8604
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 המרכז לקידום אקדמי אינו אחראי לטיב הפתרונות ולטעויות במקרה שקיימות.
 בלבד. באוםרוית הלפנ– OpenBookכל הזכויות שמורות למרכז לקידום אקדמי 

 אין להפיץ, למכור או להעתיק חלק או את כל החוברת.
 2021מרץ  : תאריך עדכון

1000 100 10 4 2 1 𝒙 

      

𝒇(𝒙) =
𝟏

𝒙𝟑
 

 

  חיובי הולך וגדל? xמה קורה לערכי הפונקציה כאשר  .4

 הולך ומתקרב לאפס מימין )שאיפה לאפס(? xמה קורה לערכי הפונקציה כאשר  .5

 

yהכרות עם הפונקציה  =
1

xn
 זוגי   nכאשר  

 תחום ההגדרה של הפונקציה: .1

 הפונקציה זוגית, אי זוגית או לא זוגית ולא אי זוגית?  .2

 בדקו את ערכי הפונקציה הבאים: .3

1000 100 10 4 2 1 𝒙 

      

𝒇(𝒙) =
𝟏

𝒙𝟑
 

 

 חיובי הולך וגדל?  xמה קורה לערכי הפונקציה כאשר  .4

 הולך ומתקרב לאפס מימין )שאיפה לאפס(? xמה קורה לערכי הפונקציה כאשר  .5

  

 מסקנות 

lim
𝑥→−∞

𝑎

𝑥𝑛
= 0 

lim
𝑥→+∞

𝑎

𝑥𝑛
= 0 

http://openbook.co.il/OnlineCourse/Movie/8604
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 המרכז לקידום אקדמי אינו אחראי לטיב הפתרונות ולטעויות במקרה שקיימות.
 בלבד. באוםרוית הלפנ– OpenBookכל הזכויות שמורות למרכז לקידום אקדמי 

 אין להפיץ, למכור או להעתיק חלק או את כל החוברת.
 2021מרץ  : תאריך עדכון

yלמשפחת הפונקציות:  =
1

xn
 .x=0ימפטוטה אנכית ואס y=0יש אסימפטוטה אופקית  

 

  הכרות ו"טריק" 2אסימפטוטה אופקית חלק 

אסימפטוטה היא קו ישר המתקרב לגרף הפונקציה באופן כזה שהמרחק  ביניהם שואף לאפס כאשר מתרחקים 

 מראשית הצירים אל האינסוף.

 יש שלושה סוגים של אסימפטוטות:

 אופקיתאסימפטוטה 

 אנכיתאסימפטוטה 

 .משופעתאסימפטוטה 

 

 דוגמה: 

𝑓(𝑥)נסתכל על הפונקציה  =
𝑥2

𝑥2+3
 

 נחקור את הפונקציה מה קורה בשאיפה לאינסוף ומינוס אינסוף

1000 100 10 2 1 𝒙 

     

𝒇(𝒙) 

 

-1 -2 -10 -100 -1000 𝒙 

     

𝒇(𝒙) 

 

  לפונקציה רציונלית הכללים למציאת אסימפטוטה אופקית 

 דולה ביותר.בעל החזקה הג xנסתכל על 

http://openbook.co.il/OnlineCourse/Movie/8605
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 המרכז לקידום אקדמי אינו אחראי לטיב הפתרונות ולטעויות במקרה שקיימות.
 בלבד. באוםרוית הלפנ– OpenBookכל הזכויות שמורות למרכז לקידום אקדמי 

 אין להפיץ, למכור או להעתיק חלק או את כל החוברת.
 2021מרץ  : תאריך עדכון

y=0 𝑦  הזה נמצא רק במכנה אז האסימפטוטה היא  x( אם ה1) =
𝑎𝑥𝑛−1+⋯

𝑏𝑥𝑛+⋯
 

𝑦  במונה ובמכנה אז האסימטוטה היא המנה בין המקדמים שלהם. x-( אם ה2) =
𝑎𝑥𝑛+⋯

𝑏𝑥𝑛+⋯
 

𝑦.  רק במונה אז אין אסימפטוטה x-( אם ה3) =
𝑎𝑥𝑛+⋯

𝑏𝑥𝑛−1+⋯
 

 

  הכללים אסימפטוטה אופקית -טריק 

)מעריך החזקה הגבוה ביותר במונה יותר קטן ממעריך במכנה אם מעריך החזקה הגבוה ביותר נמצא  .1

 y=0החזקה הגבוה ביותר במכנה( אז האסימטוטה היא 

למעריך החזקה הגבוה ביותר במכנה אז האסימפטוטה היא  שווהאם מעריך החזקה הגבוה ביותר במונה  .2

𝑦מנה של המקדמים ולכן הישר:  ה =
𝑎

𝑏
 

בעל מעריך החזקה הגבוה  xהמקדם של ה b -בעל מעריך החזקה הגבוה ביותר במונה, ו xהמקדם של  aכאשר 

 ביותר במכנה.

יותר גדול ממעריך החזקה הגבוה ביותר במכנה אז אין אסימפטוטה  במונה. אם מעריך החזקה הגבוה ביותר 3

 אופקית

 תרגיל  

 את האסימפטוטה האופקית של הפונקציות )לפי הטריק/כלל(: מצא

𝑦 =
7𝑥 − 3

𝑥2 + 7𝑥
 

𝑦 =
𝑥2 + 7𝑥

7𝑥 − 3
 

𝑦 =
2𝑥2 + 7𝑥

𝑥2 − 3
 

 

 הפונקציות משפחת עם הכרות על נסמך גבול מתמטי כתיב 3 חלק אופקית אסימפטוטה

𝑦 =
𝑎

𝑥𝑛
   

   ...ש יודעים נואנח אופקית אסימפטוטה על הקודמים מהסרטונים

http://openbook.co.il/OnlineCourse/Movie/8605
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 המרכז לקידום אקדמי אינו אחראי לטיב הפתרונות ולטעויות במקרה שקיימות.
 בלבד. באוםרוית הלפנ– OpenBookכל הזכויות שמורות למרכז לקידום אקדמי 

 אין להפיץ, למכור או להעתיק חלק או את כל החוברת.
 2021מרץ  : תאריך עדכון

lim
𝑥→∞

𝑎

𝑥𝑛
= 0 

𝑦 מהצורה פונקציה לכל =
𝑎

𝑥𝑛
 : 

 y=0 :אופקית אסימפטוטה

 x=0 :אנכית אסימפטוטה

  מציאת אסימפטוטה אופקית לפונקציה רציונלית

  נסתמך על גבולות ידועים: 

lim
𝑥→∞

𝑎

𝑥𝑛
= 0 

lim שואף לאינסוף xיה כאשר של פונקצ limנתרגם את הרשום: הגבול 
𝑥→∞

𝑓(𝑥) 

 . x( נסתכל במונה ובמכנה ונזהה את הביטוי המכיל את החזקה הגבוהה ביותר של 1)

 עם החזקה הגבוהה ביותרx (x .)(  נחלק כל ביטוי במונה ובמכנה בביטוי המכיל את החזקה הגבוהה ביותר של 2)

( כל ביטוי מהצורה: 3)
𝑎

𝑥𝑛
 שואף לאינסוף או מינוס אינסוף אז הביטוי שואף לאפס. xכאשר  

 

 תרגיל  

 מצא את האסימפטוטה האופקית של הפונקציות )לפי גבול(:

𝑦 =
7𝑥 − 3

𝑥2 + 7𝑥
 

𝑦 =
𝑥2 + 7𝑥

7𝑥 − 3
 

𝑦 =
2𝑥2 + 7𝑥

𝑥2 − 3
 

 

  

http://openbook.co.il/OnlineCourse/Movie/8606
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 המרכז לקידום אקדמי אינו אחראי לטיב הפתרונות ולטעויות במקרה שקיימות.
 בלבד. באוםרוית הלפנ– OpenBookכל הזכויות שמורות למרכז לקידום אקדמי 

 אין להפיץ, למכור או להעתיק חלק או את כל החוברת.
 2021מרץ  : תאריך עדכון

 פונקציית שורש

 חקירת פונקציה  

 תחום הגדרה

 

 מקומי נקודות מקסימום נקודת קיצון 

 בנקודות המינימום והמקסימום הנגזרת של הפונקציה שווה לאפס.

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

  ? (min/maxאז מצאנו נקודת קיצון, איך נקבע את סוג הקיצון )

 :לשם כך ניתן להיעזר באחת משתי השיטות

 באמצעות טבלה (3)

 )קיימים מקרים שלא ניתן לבדוק באמצעות נגזרת שנייה !!( באמצעות נגזרת שנייה (4)

 קביעת נקודת קיצון באמצעות טבלה

 

http://openbook.co.il/OnlineCourse/Movie/1647
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 המרכז לקידום אקדמי אינו אחראי לטיב הפתרונות ולטעויות במקרה שקיימות.
 בלבד. באוםרוית הלפנ– OpenBookכל הזכויות שמורות למרכז לקידום אקדמי 

 אין להפיץ, למכור או להעתיק חלק או את כל החוברת.
 2021מרץ  : תאריך עדכון

 קביעת נקודת קיצון באמצעות נגזרת שנייה

 שימו לב !! קיימים מקרים בהם לא ניתן לבדוק באמצעות נגזרת שנייה ולכן מומלץ לקבוע באמצעות טבלה !

 של נקודת הקיצון. x-גזור שוב את הפונקציה ונציב את שיעור הנ

 אז זאת נקודת מינימום y’’>0אם 

 אז זאת נקודת מקסימום y’’<0אם 

 תחומי עלייה וירידה

 נראה באמצעות הטבלה מתי יש עלייה ומתי יש ירידה

 נקודות חיתוך עם הצירים

 .yתכת/נפגשת עם ציר היא הנקודה בה הפונקציה חו 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

 נסמן במערכת הצירים את נקודות החיתוך עם הצירים , 

 ום ומקסימום(את נקודות הקיצון שמצאנו )מינימ

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

 נחבר בין הנקודות ונקבל את הסקיצה של גרף הפונקציה
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 המרכז לקידום אקדמי אינו אחראי לטיב הפתרונות ולטעויות במקרה שקיימות.
 בלבד. באוםרוית הלפנ– OpenBookכל הזכויות שמורות למרכז לקידום אקדמי 

 אין להפיץ, למכור או להעתיק חלק או את כל החוברת.
 2021מרץ  : תאריך עדכון

  הכרות עם פונקציית שורש

𝑓(𝑥)  שרטט את גרף הפונקציה: = √𝑥 

 האם ניתן לקבוע את סימן הנגזרת באמצעות הגרף?

 

 ציית שורש תחום הגדרה פונק

 הביטוי שבתוך השורש חייב להיות אי שלילי 

𝑦 = √𝑓(𝑥) 

𝑓(𝑥) ≥ 0 

 הביטוי גדול מאפס או שווה אפס. שורש של ביטוי יכול להיות מוגדר רק כאשר

 

  מצא את תחום ההגדרה של הפונקציות הבאות:

𝑦 = √𝑥 

𝑦 = √𝑥 − 2 

𝑦 = √3 − 2𝑥 

𝑦 = 3√−𝑥 + 6 

𝑦 = √𝑥2 − 3𝑥 

𝑦 = √−𝑥2 + 4 

 פיתוח נוסחת הנגזרת של פונקציית שורש 

  לפיתוח נוסחת הנגזרת של פונקצית שורש Iנמצא דרך 

√𝑥 ∙ √𝑥 = x 

 לפיתוח נוסחת הנגזרת של פונקצית שורש IIנמצא דרך 

√𝑥 = 𝑥
1
2 

http://openbook.co.il/OnlineCourse/Movie/8194
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 המרכז לקידום אקדמי אינו אחראי לטיב הפתרונות ולטעויות במקרה שקיימות.
 בלבד. באוםרוית הלפנ– OpenBookכל הזכויות שמורות למרכז לקידום אקדמי 

 אין להפיץ, למכור או להעתיק חלק או את כל החוברת.
 2021מרץ  : תאריך עדכון

𝑥−𝑛 =
1

𝑥𝑛
 

 

  גזור את הפונקציות הבאות:

𝑦 = √𝑥 

𝑦 = √𝑥 − 2 

𝑦 = √3 − 2𝑥 

𝑦 = 3√−𝑥 + 6 

𝑦 = √𝑥2 − 3𝑥 

𝑦 = √−𝑥2 + 4 

𝑦 = 3√𝑥 − 𝑥 

𝑦 = 2𝑥2√𝑥 

 

 אסימפטוטה אנכית ונקודת חור 

במידה והתקבלו פתרונות, הפתרונות יכולים להיות  משווים את המכנה לאפס ופותרים את המשוואהשלב א' 

 אסימפטוטות אנכיות.

 יתכנו המקרים הבאים: תקבלו בשלב א'שה X-מציבים במונה את כל אחד מהערכי השלב ב' 

𝑦דוגמה א'  =
√𝑥−3

𝑥2−16
 

𝑦דוגמה ב'  =
√𝑥−2

𝑥2−9
 

  (1שלב ב' מקרה )

 אם המונה לא מתאפס 

𝑥)לאחר הצבה במונה את הפתרון  = 𝑥1 ) 

 והתקבל מספר ממשי השונה מאפס, 
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 המרכז לקידום אקדמי אינו אחראי לטיב הפתרונות ולטעויות במקרה שקיימות.
 בלבד. באוםרוית הלפנ– OpenBookכל הזכויות שמורות למרכז לקידום אקדמי 

 אין להפיץ, למכור או להעתיק חלק או את כל החוברת.
 2021מרץ  : תאריך עדכון

𝑥אז הישר   = 𝑥1 .הוא אסימפטוטה אנכית של הפונקציה 

 (2ב ב' מקרה )של

 אם במונה מתקבל מספר שאינו ממשי 

𝑥)לאחר הצבה במונה את הפתרון  = 𝑥1 ) 

𝑥אז הישר  = 𝑥1 .אינו אסימפטוטה אנכית של הפונקציה 

 (3שלב ב' מקרה )

 אם המונה מתאפס אז קיים חשד שלא מתקבלת אסימפטוטה אנכית אלא נוצר "חור" בגרף. 

 דרכים עיקריות לפתרון: 2יש 

 מאפס את המכנה.  𝑥1)א( מצמצמים את הפונקציה עד כמה שניתן ולאחר הצמצום בודקים אם הערך 

 אם כן, אז התקבלה אסימפטוטה אנכית, אם לא אז נוצר "חור" בגרף.

 . 𝑥1 -ההולכים ומתקרבים ל x)ב( מציבים בפונקציה ערכי 

 אם ערך הפונקציה מתקרב למספר מסוים, נוצר "חור" בגרף 

𝑥ואם ערך הפונקציה מתקרב לפלוס אינסוף או מינוס אינסוף, אז הישר  = 𝑥1 הוא אסימפטוטה אנכית 

 

 תרגיל 

𝑦נתונה הפונקציה:  =
√𝑥−3

𝑥2−16
 

 א. מצא תחום הגדרה

 ב. אסימפטוטות אנכיות

 

 תרגיל 

𝑦נתונה הפונקציה:  =
√𝑥−2

𝑥2−9
 

 א. מצא תחום הגדרה

 אנכיות ב. אסימפטוטות
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 המרכז לקידום אקדמי אינו אחראי לטיב הפתרונות ולטעויות במקרה שקיימות.
 בלבד. באוםרוית הלפנ– OpenBookכל הזכויות שמורות למרכז לקידום אקדמי 

 אין להפיץ, למכור או להעתיק חלק או את כל החוברת.
 2021מרץ  : תאריך עדכון

 אסימפטוטה אופקית של פונקצית שורש ומנה 

 כאשר נרצה למצוא אסימפטוטה אופקית:

𝑥( כאשר 1) → 𝑥2√מתקיים     ∞+ = 𝑥 

𝑥( כאשר 2)   → 𝑥2√מתקיים     ∞− = −𝑥 

 

 תרגיל 

𝑦נתונה הפונקציה:  =
𝑥−2

√𝑥2−9
 

 א. מצא תחום הגדרה

 ב. אסימפטוטות אופקית

 

 תרגיל 

𝑦נתונה הפונקציה:  =
𝑥−1

√𝑥2−4
 

 א. מצא תחום הגדרה

 ב. אסימפטוטות אנכית ואופקית

 

 תרגיל 

𝑦נתונה הפונקציה:  =
√𝑥−1

2𝑥
 

 א. מצא תחום הגדרה

 ב. אסימפטוטות אנכיות ואופקית

 

 

 

 יח"ל 4-3תרגילים חקירת פונקציה אי רציונלית מבגרויות 

(1)  

𝑓(𝑥)נתונה הפונקציה  = 2𝑥 − 8√𝑥 
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 המרכז לקידום אקדמי אינו אחראי לטיב הפתרונות ולטעויות במקרה שקיימות.
 בלבד. באוםרוית הלפנ– OpenBookכל הזכויות שמורות למרכז לקידום אקדמי 

 אין להפיץ, למכור או להעתיק חלק או את כל החוברת.
 2021מרץ  : תאריך עדכון

 א. מהו תחום ההגדרה של הפונקציה?

 ב. מצא את נקודת הקיצון הפנימית של הפונקציה, וקבע את סוגה. נמק.

 ג. מצא את תחומי העלייה והירידה של הפונקציה. נמק את תשובתך.

 .y-עם ציר ה f(x)ד. מצא את נקודת החיתוך של גרף הפונקציה 

𝐼𝑉ה. קבע איזה מן הגרפים   − 𝐼  הוא גרף של הפונקציה שלפניךf(x) 

 

(2)  

 

(3)  
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 המרכז לקידום אקדמי אינו אחראי לטיב הפתרונות ולטעויות במקרה שקיימות.
 בלבד. באוםרוית הלפנ– OpenBookכל הזכויות שמורות למרכז לקידום אקדמי 

 אין להפיץ, למכור או להעתיק חלק או את כל החוברת.
 2021מרץ  : תאריך עדכון

 תרגילים מסכמים

(1)  

 

𝑓(𝑥)לגרף הפונקציה  =
√𝑥−𝑎

𝑐𝑥2
;8)יש קיצון בנקודה    

√2

8
). 

 .cואת  aא. חשב את 

 ב. חקור את הפונקציה ומצא: 

 ( תחומי עלייה וירידה 3( נקודות קיצון. )2תחום הגדרה. ) (1)

 אסימפטוטות מקבילות לצירים.( 5( נקודות חיתוך עם הצירים. )4)

 ג. שרטט סקיצה של גרף הפונקציה. 

 

(2)  

𝑦  מצא נקודות פיתול לפונקציה: = 𝑥√𝑥 − 3 

 

(3)  

𝑦 חקור את הפונקציה הבאה: = √4 − 𝑥2 

 

 7 שאלה 2014 ג מועד קיץ

(4)  

𝑓(𝑥)בציור שלפניך מוצגת סקיצה של גרף הפונקציה  =
√12𝑥3−𝑥5

𝑥
𝑥שלה הוא:  , שתחום ההגדרה  ≤

−2√3 , 0 < 𝑥 ≤ 2√3. 

 בשתי נקודות בדיוק. f(x)חותך את גרף הפונקציה  y=kא. הישר 

 .kמצא את תחום הערכים של 

𝑔(𝑥)ב. נתונה הפונקציה  = √12𝑥 − 𝑥3  שתחום ההגדרה שלה הוא  ,𝑥 ≤ −2√3 , 0 < 𝑥 ≤ 2√3. 

 .g(x)( מצא את תחומי העלייה והירידה של הפונקציה 1)
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 המרכז לקידום אקדמי אינו אחראי לטיב הפתרונות ולטעויות במקרה שקיימות.
 בלבד. באוםרוית הלפנ– OpenBookכל הזכויות שמורות למרכז לקידום אקדמי 

 אין להפיץ, למכור או להעתיק חלק או את כל החוברת.
 2021מרץ  : תאריך עדכון

 .g(x)( סרטט סקיצה של גרף הפונקציה 2)

 .g(x)את גרף הפונקציה  y=kשמצאת בסעיף א', מצא בכמה נקודות חותך הישר  k( עבור הערכים של 3)

 

  



 המרכז לקידום אקדמי אינו אחראי לטיב הפתרונות ולטעויות במקרה שקיימות.
 בלבד. באוםרוית הלפנ– OpenBookכל הזכויות שמורות למרכז לקידום אקדמי 

 אין להפיץ, למכור או להעתיק חלק או את כל החוברת.
 2021מרץ  : תאריך עדכון

 פונקציה מעריכית

  נגזרת של פונקציות מעריכיות

(𝑎𝑥)′ = 𝑎𝑥 ∙ ln 𝑎 

(𝑎𝑓(𝑥))
′
= 𝑎𝑓(𝑥) ∙ 𝑓′(𝑥) ∙ ln 𝑎 

(𝑒𝑥)′ = 𝑒𝑥  

(𝑒𝑓(𝑥))
′
 = 𝑓′(𝑥) ∙ 𝑒𝑓(𝑥) 

 תרגיל 

 גזור את הפונקציות הבאות:

1) 𝑦 = 4𝑒𝑥 

2) 𝑦 = 𝑥4𝑒𝑥 

3) 𝑦 = 4𝑒𝑥 + 1 

4) 𝑦 = 𝑒3𝑥
2−𝑥 

5) 𝑦 = 3𝑥 

6) 𝑦 = 34𝑥+1 

 

 תחום הגדרה של פונקציה מעריכית 

𝑦הפונקציה  = 𝑒𝑥  מוגדרת לכלx. 

 תרגיל 

𝑦את תחום ההגדרה של הפונקציה  מצא =
1

𝑒2𝑥−4𝑒𝑥
 

 

 תרגיל 

𝑦מצא את תחום ההגדרה של הפונקציה  =
𝑒𝑥−2

𝑒𝑥−1
 

 

 תרגיל 

𝑦מצא את תחום ההגדרה של הפונקציה  =
𝑒𝑥−3

𝑒2𝑥+1
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 המרכז לקידום אקדמי אינו אחראי לטיב הפתרונות ולטעויות במקרה שקיימות.
 בלבד. באוםרוית הלפנ– OpenBookכל הזכויות שמורות למרכז לקידום אקדמי 

 אין להפיץ, למכור או להעתיק חלק או את כל החוברת.
 2021מרץ  : תאריך עדכון

 אסימפטוטות מקבילות לצירים 

 אסימפטוטה אנכית 

 ו עד כהאין הבדל בין הדרך שבה עסקנ

 גם כאן נשווה את המכנה לאפס ונבדוק אילו מהפתרונות לא מאפסים גם את המונה.

𝑓(𝑥)לפונקציות  = 𝑒𝑥  ,𝑓(𝑥) = 𝑒−𝑥  אין אסימפטוטות אנכיות 

 אסימפטוטה אופקית 

𝑓(𝑥)נתבונן בגרף הפונקציה  = 𝑒𝑥  

 למינוס אינסוף שליליים השואפים  xעבור ערכי 

 ה שואף לאפס, ערך הפונקצי

𝑓(𝑥)לכן האסימפטוטה האופקית של הפונקציה  = 𝑒𝑥  הוא הישרy=0. 

 לפלוס אינסוף שואף  xכאשר 

𝑓(𝑥)ערך הפונקציה  = 𝑒𝑥  ,שואף לפלוס אינסוף 

 ולכן אין לפונקציה אסימפטוטה אופקית.

 

 נדון במקרים פשוטים 

 𝑒𝑥נצטרך לחלק מונה ומכנה בחזקה הגבוהה של 

𝑓(𝑥)הוא אסימפטוטה אופקית של הפונקציה  y=0הישר  = 𝑒𝑥  כאשר𝑥 → −∞ 
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 המרכז לקידום אקדמי אינו אחראי לטיב הפתרונות ולטעויות במקרה שקיימות.
 בלבד. באוםרוית הלפנ– OpenBookכל הזכויות שמורות למרכז לקידום אקדמי 

 אין להפיץ, למכור או להעתיק חלק או את כל החוברת.
 2021מרץ  : תאריך עדכון

𝑎 > 1 ⇒  {
lim
𝑥→−∞

𝑎𝑥 = 0

lim
𝑥→+∞

𝑎𝑥 = +∞
 

 

0 < 𝑎 < 1 ⇒  {
lim
𝑥→−∞

𝑎𝑥 = +∞

lim
𝑥→+∞

𝑎𝑥 = 0
 

 

 תרגיל  

𝑦מצא את האסימפטוטה האופקית של הפונקציה  = 𝑒3𝑥 + 3 

 

 ל  תרגי

𝑦מצא את האסימפטוטות האנכית והאופקית של הפונקציה  =
1

𝑒𝑥−2
 

 

 תרגיל  

𝑦מצא את האסימפטוטות האנכית והאופקית של הפונקציה  =
𝑒2𝑥−6𝑒𝑥+12

2𝑒2𝑥−4
 

 

 תחומי קעירות ונקודת פיתול 

 תרגיל 

 נקציה מצא את נקודת הפיתול ותחומי קעירות כלפי מטה ומעלה של הפו

𝑓(𝑥) = (𝑥2 − 14)𝑒−𝑥 

 תרגילים סיכום ובגרויות

   805שאלון  2010בגרות קיץ מועד ב' 

𝑓(𝑥)נתונה הפונקציה  = −2 𝑒−2𝑥 + 3 

 )אם יש כאלה(. f(x)( מצא את תחומי העלייה והירידה של הפונקציה 1א. )

 אלה(.עם הצירים )אם יש כ f(x)( מצא את נקודות החיתוך של הפונקציה 2)

 .f(x)( סרטט סקיצה של גרף הפונקציה 3)
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 המרכז לקידום אקדמי אינו אחראי לטיב הפתרונות ולטעויות במקרה שקיימות.
 בלבד. באוםרוית הלפנ– OpenBookכל הזכויות שמורות למרכז לקידום אקדמי 

 אין להפיץ, למכור או להעתיק חלק או את כל החוברת.
 2021מרץ  : תאריך עדכון

 .f’(x)( מצא את תחומי העלייה והירידה )אם יש כאלה( של פונקציית הנגזרת 1ב. )

 עם הצירים )אם יש כאלה(. f’(x)( מצא את נקודות החיתוך של פונקצית הנגזרת 2)

 . f’(x)( סקיצה של גרף פונקציית הנגזרת 3סעיף א)-( הוסף לסקיצה שסרטטת בתת3)

 .y-ואנך לציר ה x-העבירו אנך לציר ה f’(x)ושל  f(x)ג. דרך נקודת החיתוך שבין הגרפים של 

 .y-וציר ה x-מצא את השטח של המלבן הנוצר על ידי שני האנכים ועל ידי ציר ה

 

  805שאלון  2011בגרות חורך 

𝑔(𝑥)נתונות שתי פונקציות:  =
𝑒−2𝑥

1+𝑒𝑥
  ,   𝑓(𝑥) =

𝑒−𝑥

1+𝑒𝑥
 

 .xיורדת לכל  f(x)( הראה כי הפונקציה 1א. )

 .xיורדת לכל  g(x)( הראה כי הפונקציה 2)

 ב. מצא את נקודות החיתוך עם הצירים )אם יש כאלה(:

 g(x)( של גרף הפונקציה 2. )f(x)( של גרף הפונקציה 1)

 .f(X)ג. סרטט סקיצה של גרף הפונקציה 

𝑒−𝑥ויון ( פתור את האי שו1ד. ) > 𝑒−2𝑥. 

 f(x)>g(x)מתקיים  x(, ורשום עבור אילו ערכי 1סעיף ד)-( היעזר בפתרון של תת2)

 .g(x)( סקיצה של גרף הפונקציה - - - -ה. לסרטוט שסרטטת בסעיף ג הוסף בקו מרוסק )

 

 805שאלון  2011בגרות קיץ מועד א 

𝑓(𝑥)נתונה הפונקציה  = 𝑒𝑥
2
+ 𝑒−𝑥

2
 

 א. מהו תחום ההגדרה של הפונקציה?

 ב. מצא את השיעורים של נקודות הקיצון של הפונקציה )אם יש כאלה(, וקבע את סוגן.

 ג. סרטט סקיצה של גרף הפונקציה.

חותך את גרף הפונקציה בשתי נקודות שונות. מבין שתי הנקודות האלה, מצא את  y=2.5ד. ישר שמשוואתו 

 פוקנציה יורדת. נמק.השיעורים של הנקודה שבה ה
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 המרכז לקידום אקדמי אינו אחראי לטיב הפתרונות ולטעויות במקרה שקיימות.
 בלבד. באוםרוית הלפנ– OpenBookכל הזכויות שמורות למרכז לקידום אקדמי 

 אין להפיץ, למכור או להעתיק חלק או את כל החוברת.
 2021מרץ  : תאריך עדכון

 

  805שאלון  2011בגרות קיץ מועד א 

𝑔(𝑥)נתונות הפונקציות  = 4𝑥−2   ,    𝑓(𝑥) = 2𝑥 

 א. מהו תחום ההגדרה של הפונקציות?

 עם הצירים )אם יש כאלה(. g(x)ושל גרף הפונקציה  f(x)ב. מצא את נקודות החיתוך של גרף הפונקציה 

 ? נמק.g(x)>f(x)ים מתקי xג. עבור אילו ערכי 

 .g(x)ושל הפונקציה  f(x)ד. מצא תחומי עלייה וירידה )אם יש כאלה( של הפונקציה 

 , f(x)ה. באותה מערכת הצירים סרטט בקו מלא סקיצה של גרף הפונקציה 

 .  g(x)( סקיצה של גרף הפונקציה - - - -ושרטט בקו מרוסק )

 .y-הפונקציות ועל ידי ציר ה ו. מצא את השטח המוגבל על ידי הגרפים של שתי

 

 

  8200 קיץבגרות 

𝑓(𝑥)נתונה הפונקציה  =
𝑒2𝑥+4𝑒𝑥+3

(𝑒𝑥−3)2
 

 א. מצא את תחום ההגדרה של הפונקציה

 ב. מצא את האסימפטוטות של הפונקציה המקבילות לצירים.

 ג. מצא את נקודות החיתוך של הפונקציה עם הצירים )אם יש כאלה(.נמק.

 ד. מצא את תחומי העליה והירידה של הפונקציה.נמק.

 ד, סרטט סקיצה של גרף הפונקציה.-ה. על פי תשובותיך לסעיפים א

 

  9200 קיץבגרות 

𝑓(𝑥)נתונה הפונקציה  = 𝑥 𝑒𝑥
2

 

 א. מצא את תחום העלייה והירידה של הפונקציה )אם יש כאלה(.נמק.

 כלפי מעלה וכלפי מטה.. ב. מצא את תחומי הקעירות של הפונקציה
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 המרכז לקידום אקדמי אינו אחראי לטיב הפתרונות ולטעויות במקרה שקיימות.
 בלבד. באוםרוית הלפנ– OpenBookכל הזכויות שמורות למרכז לקידום אקדמי 

 אין להפיץ, למכור או להעתיק חלק או את כל החוברת.
 2021מרץ  : תאריך עדכון

 ג. סרטט סקיצה של גרף הפונקציה

 ה אינטגרלי-ד

 

  1120 קיץבגרות 

𝑓(𝑥)נתונה הפונקציה  =  𝑒𝑥
2
+ 𝑒−𝑥

2
 

 א. מצא את תחום ההגדרה של הפונקציה?

 ב. מצא את השיעורים של נקודות הקיצון של הפונקציה )אם יש כאלה(, וקבע את סוגן.

 של גרף הפונקציה ג. סרטט סקיצה

 חותך את גרף הפונקציה בשתי נקודות שונות. y=2.5ד. ישר שמשוואתו 

 מבין שתי הנקודות האלה, מצא את השיעורים של הנקודה שבה הפונקציה יורדת. נמק.

 

  807שאלון  2017בגרות קיץ מועד א' 

𝑓(𝑥)נתונה הפונקציה  =
𝑒𝑥
2
−2𝑥

𝑒𝑥
2. 

 .f(x)ם ההגדרה של הפונקציה ( מצא את תחו1) .א

 וקבע את סוגן. f(x)( מצא את נקודות הקיצון של הפונקציה 2)

 .f(x)( מצא את תחומי העלייה והירידה של הפונקציה 3)

 המאונכות לצירים )אם יש כאלה(. f(x)( מצא את האסימפטוטות של הפונקציה 4)

 .f(x)( סרטט סקיצה של גרף הפונקציה 5)

𝑔(𝑥)נתונה הפונקציה  =
1

𝑓(𝑥)
 

 היעזר בתשובותיך על סעיף א וענה על סעיף ב.

 .xמוגדרת לכל  g(x)( הסבר מדוע הפונקציה 1) ב.  

 , ומה סוגן? נמק את תשובתך.g(x)( מה הם שיעורי נקודות הקיצון של הפונקציה 2)

 .g(x) ( מצא את תחומי העלייה והירידה של הפונקציה3)
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 המרכז לקידום אקדמי אינו אחראי לטיב הפתרונות ולטעויות במקרה שקיימות.
 בלבד. באוםרוית הלפנ– OpenBookכל הזכויות שמורות למרכז לקידום אקדמי 

 אין להפיץ, למכור או להעתיק חלק או את כל החוברת.
 2021מרץ  : תאריך עדכון

 המאונכות לצירים )אם יש כאלה(. נמק את תשובתך. g(x)הפונקציה ( מצא את האסימפטוטות של 4)

 .g(x)סקיצה של גרף הפונקציה  f(x)( הוסף לסרטוט של גרף הפונקציה 5)

 

  807שאלון  2017בגרות קיץ מועד ב' 

𝑔(𝑥)נתונה הפונקציה  = 2𝑥2 + 𝑐 .c .הוא פרמטר 

𝑓(𝑥)מוגדרת כך:  f(x)הפונקציה  = 𝑒𝑔(𝑥). 

 .2שלה הוא  x-, נחתכים בנקודה ששיעור הg'(x) -ו f'(x)ים של פונקציות הנגזרת, הגרפ

 .cמצא את  .א

 היא פונקציה אי זוגית. f'(x) -( הוכח ש1) .ב

 חותכים זה את זה. g'(x) -ו f'(x)( מצא את שיעורי כל הנקודות שבהן הגרפים של הפונקציות 2)

 ?   x f'(x)>g'(x)( עבור אילו ערכי 3)

 באותה מערכת צירים. g'(x) –ו  f'(x)סקיצה של הגרפים של הפונקציות  ( סרטט4)

 N(-2,-8)   ,   M(2,8)ג. נתון: 

MN .הוא אלכסון של מלבן שצלעותיו מקבילות לצירים 

 מחלק את המלבן לשני חלקים שווים בשטחם. f'(x)הראה שגרף הפונקציה 
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 המרכז לקידום אקדמי אינו אחראי לטיב הפתרונות ולטעויות במקרה שקיימות.
 בלבד. באוםרוית הלפנ– OpenBookכל הזכויות שמורות למרכז לקידום אקדמי 

 אין להפיץ, למכור או להעתיק חלק או את כל החוברת.
 2021מרץ  : תאריך עדכון

 פונקציה לוגריתמית

 הפונקציה הלוגריתמית:

𝑓(𝑥) = log𝑎 𝑥 

𝑔(𝑥) -מוגדרת כפונקציה ההפוכה ל = 𝑎𝑥  

𝑎כאשר  ≠ 1 ,  𝑎 > 0 

כדי לקבל את  aהוא המעריך של החזקה שבה צריך להעלות את הבסיס  aלפי הבסיס  xהלוגריתם של המספר 

 .xהמספר 

ל להסיק את התיאור , לכן נוכy=xהגרפים של פונקציה ופונקציה הפוכה לה סימטריים זה לזה ביחס לישר  –תזכורת 

𝑓(𝑥)הגרפי של הפונקציה הלוגריתמיות  = log𝑎 𝑥  עבור ערכים שונים של בסיסa. 

 באופן כללי 

yהפונקציה המעריכית  = 𝑎𝑥  

yוהפונקציה הלוגריתמית  = log𝑎 𝑥  

 הפוכות זו לזו 

 והגרפים של שתי הפונקציות הללו 

 y=xסימטריים ביחס לישר 

 



 המרכז לקידום אקדמי אינו אחראי לטיב הפתרונות ולטעויות במקרה שקיימות.
 בלבד. באוםרוית הלפנ– OpenBookכל הזכויות שמורות למרכז לקידום אקדמי 

 אין להפיץ, למכור או להעתיק חלק או את כל החוברת.
 2021מרץ  : תאריך עדכון

 ונקציה הלוגריתמיתתכונות הפ

 (1,0)הגרף עובר בנקודה 

 הוא אסימפטוטה אנכית x=0הישר 

 x>0תחום ההגדרה הוא :

 x>0, אז הפונקציה עולה בכל התחום a>1אם 

 .x>0, אז הפונקציה יורדת בכל התחום a<1>0אם 

 

 פונקציה לוגריתמית  תחום הגדרה

𝑦הפונקציה  = ln 𝑥  מוגדרת לכלx>0 . 

𝑦גדרה של הפונקציה מצא את תחום הה = ln(𝑥2 − 4𝑥 + 3) 

 הוא חיובי, כלומר כאשר: lnהפונקציה מוגדרת בתנאי שהביטוי שבתוך ה

𝑥2 − 4𝑥 + 3 > 0 

 זהו אי שוויון ריבועי שהפתרון שלו:

𝑥 < 𝑥 או 1 > 3 

 

 תרגיל 

𝑦מצא את תחום ההגדרה של הפונקציה  =
ln(𝑥2)

ln𝑥−1
 

 

𝒇(𝒙)הנגזרת של הפונקציה  = 𝒍𝒏 𝒙  

𝑓(𝑥)נתונה הפונקציה:  = ln 𝑥 

 (:eלפי הגדרת הלוגריתם )חזקת 

𝑒𝑓(𝑥) = 𝑒ln 𝑥 

𝑒𝑓(𝑥) = 𝑥 
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 המרכז לקידום אקדמי אינו אחראי לטיב הפתרונות ולטעויות במקרה שקיימות.
 בלבד. באוםרוית הלפנ– OpenBookכל הזכויות שמורות למרכז לקידום אקדמי 

 אין להפיץ, למכור או להעתיק חלק או את כל החוברת.
 2021מרץ  : תאריך עדכון

 כאשר בגזירה באגף שמאל ניעזר בנגזרת של פונקציה מורכבת. xנגזור את שני האגפים לפי 

𝑒𝑓(𝑥) ∙ 𝑓′(𝑥) = 1 

𝑓′(𝑥) =
1

𝑒𝑓(𝑥)
 

 אנחנו יודעים ש: נשים לב ש

𝑒𝑓(𝑥) = 𝑥 

𝑓′(𝑥) =
1

𝑥
 

𝒇(𝒙)הנגזרת של הפונקציה  = log𝒂 𝒙  

𝑓(𝑥)נתונה הפונקציה:  = log𝑎 𝑥  כאשר𝑎 ≠ 1 ,  𝑎 > 0 

 .eנעזר בנוסחה לשינוי בסיס הלוג כדי לרשום ביטוי לפי בסיס 

𝑓(𝑥) = log𝑎 𝑥  =
log𝑒 𝑥

log𝑒 𝑎
 =

ln 𝑥

ln 𝑎
 

𝑙𝑛כעת נגזור את הביטוי שהתקבל ונשים לב ש  𝑎  הוא קבוע 

(log𝑎 𝑥)
′ =  (

ln 𝑥

ln 𝑎
)
′

 =
1
𝑥
ln 𝑎
 =

1

𝑥 ln 𝑎
 

 גזור את הפונקציות הבאות

𝑦 = 4 ln 𝑥 

𝑦 = 𝑥4 ln 𝑥 

𝑦 = ln(10 − 3𝑥) 

𝑦 = log6 𝑥 

𝑦 = 𝑥 + log5 𝑥 

𝑦 = log5(6𝑥 − 1) 

𝑦 = log2 𝑥 + log8 𝑥
2 
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 המרכז לקידום אקדמי אינו אחראי לטיב הפתרונות ולטעויות במקרה שקיימות.
 בלבד. באוםרוית הלפנ– OpenBookכל הזכויות שמורות למרכז לקידום אקדמי 

 אין להפיץ, למכור או להעתיק חלק או את כל החוברת.
 2021מרץ  : תאריך עדכון

  אסימפטוטות

𝑦הפונקציה  = ln 𝑥  מוגדרת לכלx>0 . 

 .y=lnx( הוא אסימפוטה אנכית של הפונקציה y-)ציר ה x=0הישר 

𝑦כאשר הפונקציה מהצורה  = ln(𝑓(𝑥))  האסימפטוטה האנכית מתקבלת כאשרf(x)=0 

𝑦סימפטוטה אנכית של הפונקציה הוא א f(x)=0הישר  = log𝑎 𝑓(𝑥)  כאשר𝑎 ≠ 1 ,  𝑎 > 0  

𝑦( הוא אסימפטוטה אנכית של הפונקציה y-)ציר ה x=0הישר  = log𝑎 𝑥  כאשר𝑎 ≠ 1 ,  𝑎 > 0  

0 < 𝑎 < 1 ⇒   lim
𝑥→0+

log𝑎 𝑥 = +∞ 

𝑎 > 1 ⇒   lim
𝑥→0+

log𝑎 𝑥 = −∞ 

 

 תרגיל 

𝑦אסימפטוטה אנכית של הפונקציה מצא את ה = ln(𝑥2 − 8𝑥 + 12) 

 

 

 אופקית 

𝑥נזכור שכאשר  →  ולכן לפונקציה אין אסימפטוטה אופקית. ∞שואפת גם היא ל  f(x)=lnxהפונקציה  ∞
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 המרכז לקידום אקדמי אינו אחראי לטיב הפתרונות ולטעויות במקרה שקיימות.
 בלבד. באוםרוית הלפנ– OpenBookכל הזכויות שמורות למרכז לקידום אקדמי 

 אין להפיץ, למכור או להעתיק חלק או את כל החוברת.
 2021מרץ  : תאריך עדכון

𝑦 -ו y=lnxלפונקציות  = log𝑎 𝑥 .אין אסימפטוטה אופקית 

 פונקציות תיתכן אסימפטוטה אופקית. עם זאת, כשפונקציות אלה הן חלק ממכפלה או מנה של 

 ניתן למצוא בשתי דרכים:

 בעזרת הצבות. (1)

שואף למינוס  lnxשואף לאפס,  xשואף לאינסוף וכאשר  lnxשואף לאינסוף,  Xבהסתמך על כך שכש  (2)

 אינסוף.

 

 תרגיל 

𝑦מצא את האסימפטוטה המאונכות לצירים של הפונקציה  =
3

ln𝑥
 

 תרגיל 

𝑦ה אופקית של הפונקציה מצא את אסימפטוט =
2(ln 𝑥)2+5

(ln𝑥)2−1
 

 

 תרגיל 

𝑦מצא את האסימפטוטה המאונכות לצירים של הפונקציה  =
2(ln𝑥)2+5

(ln𝑥)2−ln𝑥−2
 

 

 לסיכום

 הולכים ומתקרבים לנקודת אי ההגדרה. x-נבדוק את התנהגות הגרף כאשר ערכי ה

 ל שגרף הפונקציה מתקרב לנקודת אי הגדרה:יתכנו שני מצבים ככ

 מדובר באסימפטוטה אנכית. ∞±כאשר ערכי הפונקציה שואפים ל  (1)

"חור"  –הרי מדובר בנקודת אי רציפות סליקה  –( y=4 , y=0כאשר גרף הפונקציה שואף לערך סופי וקבוע ) (2)

 בגרף הפונקציה. 

אז זאת אסימ' אופקית ואם הוא  ∞±פונקציה שואף ל: כדי לדעת בוודאות איזה מהמצבים מתקיים נבדוק האם גרף ה

 שיעוריה. תנדע שיש נקודת אי רציות לסיקה ואשואף למספר קבוע  –מקבל ערף סופי 
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 המרכז לקידום אקדמי אינו אחראי לטיב הפתרונות ולטעויות במקרה שקיימות.
 בלבד. באוםרוית הלפנ– OpenBookכל הזכויות שמורות למרכז לקידום אקדמי 

 אין להפיץ, למכור או להעתיק חלק או את כל החוברת.
 2021מרץ  : תאריך עדכון

 נקודת פיתול פונקציה לוגריתמית 

 קעירות כלפי מעלה וכלפי מטה 

 ונקודת פיתול

 שבה יש לפונקציה משיק. 𝑥1ונתונה נקודה  f(x)נתונה פונקציה 

 𝑥1למשיק בנקודה  מעלעבורה גרף הפונקציה נמצא  𝑥1אם קיימת סביבה של הנקודה  – מעלהונקציה קעורה כלפי פ

 בנקודה הנ"ל. מעלהקעורה כלפי  f(x)אז הפונקציה 

למשיק בנקודה  מתחתעבורה גרף הפונקציה נמצא  𝑥1אם קיימת סביבה של הנקודה  –מטה פונקציה קעורה כלפי 

𝑥1  אז הפונקציהf(x)  בנקודה הנ"ל. מטהקעורה כלפי 

 𝑥1המשיק לגרף הפונקציה עובר מצד אחד של גרף הפונקציה לצד השני אז הנקודה  𝑥1אם בנקודה  – פיתולנקודת 

 .  מעבר מקעירות כלפי מעלה לקעירות כלפי מטה או להיפך.נקודת פיתולנקראת 

קיימת לפונקציה נגזרת שנייה  𝑥1וידוע כי בנקודה  𝑥1סביבת הנקודה המוגדרת ב f(x)נניח שנתונה פונקציה 

𝑓′′(𝑥1): 

𝑓′′(𝑥1)( אם 1) >  .𝑥1בנקודה  ∪קעורה כלפי מעלה , אז הפונקציה 0

 בנקודה זו. ∪קעורה כלפי מעלה הנגזרת השנייה חיובית, אז הפונקציה  𝑥1אם בנקודה 

𝑓′′(𝑥1)( אם 2) <  .𝑥1בנקודה  ∩קעורה כלפי מטה , אז הפונקציה 0

 בנקודה זו. ∩קעורה כלפי מטה הנגזרת השנייה שלילית, אז הפונקציה  𝑥1אם בנקודה 

 

 𝑥1המשיק לגרף הפונקציה עובר מצד אחד של גרף הפונקציה לצד השני אז הנקודה  𝑥1אם בנקודה  – פיתולנקודת 

 עבר מקעירות כלפי מעלה לקעירות כלפי מטה או להיפך..  מנקודת פיתולנקראת 

 שלבים למציאת פיתול:

 f''(x)( מוצאים נגזרת שנייה 1)

 ים חדושים כפיתול. x( משווים לאפס את הנגזרת השנייה. מתקבלים שיעורי 2)

 ובודקים ערכים לפני ואחרי הנקודה. x, f''(x), f(x)( יוצרים טבלה עם שורות 3)

 ות כלפי מטה , למעלה ולהפך זה נקודת פיתול.( מעבר מקעיר4)
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 המרכז לקידום אקדמי אינו אחראי לטיב הפתרונות ולטעויות במקרה שקיימות.
 בלבד. באוםרוית הלפנ– OpenBookכל הזכויות שמורות למרכז לקידום אקדמי 

 אין להפיץ, למכור או להעתיק חלק או את כל החוברת.
 2021מרץ  : תאריך עדכון

 תרגיל 

 מצא את נקודת הפיתול ותחומי קעירות כלפי מטה ומעלה של הפונקציה 

𝑓(𝑥) = 𝑥2 + 8 ln(−𝑥) 

 

 

 

 תרגילים מבגרויות

  2006בגרות חורף 

𝑓(𝑥)נתונה הפונקציה  = 𝑎𝑥𝑙𝑛 (𝑥 − 2) ,   𝑎 ≠ 0 

2שלה הוא השיפוע של הפונקציה בנקודת הפיתול  + ln 2. 

 .aא. מצא את הערך של הפרמטר 

 ב. מצא את תחום ההגדרה של הפונקציה.

 ג. מצא את נקודות החיתוך של הפונקציה עם הצירים )אם יש כאלה(.

 ד. מצא באיזה תחום הפונקציה קעורה כלפי מעלה ובאיזה תחום היא קעורה כלפי מטה

𝑓′(𝑥)ה. נתון כי  ≠  ל הפונקציה. הראה כי הפונקציה עולה בכל תחום הגדרתהבתחום ההגדרה ש xלכל  0

 

 

  2008בגרות חורף 

𝑓(𝑥)א. נתונה הפונקציה  = log1
2

𝑥 + 𝑎 log1
2

(6 − 𝑥)  ,a - פרמטר 

 , x=4ישר המשיק לגרף הפונקציה בנקודה שבה 

𝑥בנקודה שבה  xחותך את ציר  = 4 + 12 ln 2  

 .aמצא את ערך הפרמטר 
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 המרכז לקידום אקדמי אינו אחראי לטיב הפתרונות ולטעויות במקרה שקיימות.
 בלבד. באוםרוית הלפנ– OpenBookכל הזכויות שמורות למרכז לקידום אקדמי 

 אין להפיץ, למכור או להעתיק חלק או את כל החוברת.
 2021מרץ  : תאריך עדכון

   805שאלון  2012חורף בגרות 

𝑓(𝑥)נתונה הפונקציה  = log1
𝑒

(1 + 𝑥) − log1
𝑒

(1 − 𝑥) )ראה ציור( 

 .f(x)א. מצא את תחום ההגדרה של הפונקציה 

𝑓(𝑥)ב. הראה כי  = ln(1 − 𝑥) − ln(1 + 𝑥). 

 הנמצאת ברביעי השני,  Aבנקודה  f(x)( מעבירים ישר המשיק לגרף הפונקציה 1ג. )

 הנמצאת ברביע הרביעי.  Bומעבירים ישר המשיק לגרף הפונקציה בנקודה 

−נתון כי כל אחד משיפועי המשיקים הוא 
8

3
 .B -ו Aשל הנקודות  x-. מצא את שיעורי ה

 . x-העבירו מקביל לציר ה B, ודךך הנקודה x-העבירו מקביל לציר ה A( דרך הנקודה 2ג. )

2שתמש במחשבון( והראה כי המרחק בין המקבילים הוא היעזר בחוקי הלוגריתמים )בלי לה ln 3. 

 היא תמיד שלילית,  f’(x)פונקציית הנגזרת  f(x), וקבע אם בתחום ההגדרה של f(x)ד. היעזר בגרף של הפונקציה 

 לפעמים שלילית ולפעמים חיובית. נמק. אותמיד חיובית 

 

   805שאלון  2012בגרות קיץ מועד א' 

𝑓(𝑥)ה נתונה הפונקצי =
2𝑥

ln(2𝑥)
. 

 מצא את תחום ההגדרה של הפונקציה. .א

 מצא את השיעורים של נקודות הקיצון של הפונקציה וקבע את סוגה. .ב

 מצא את תחומי העלייה והירידה של הפונקציה. .ג

 ? נמק.f(x)שלפניך איזה גרף הוא של הפונקציה  I-IVמבין הגפים  .ד

𝑥הסבר מדוע עבור  .ה >
𝑒

2
𝑓(𝑥)מתקיים   > 𝑒. 
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 המרכז לקידום אקדמי אינו אחראי לטיב הפתרונות ולטעויות במקרה שקיימות.
 בלבד. באוםרוית הלפנ– OpenBookכל הזכויות שמורות למרכז לקידום אקדמי 

 אין להפיץ, למכור או להעתיק חלק או את כל החוברת.
 2021מרץ  : תאריך עדכון

 

   805שאלון  2012בגרות קיץ מועד ב' 

𝑓(𝑥)נתונה הפונקציה  =
𝑎 ln𝑥

𝑥2
 .A .הוא פרמטר שונה מאפס 

 מצא את תחום ההגדרה של הפונקציה. .א

 .a. מצא את הערך של 3, הוא  f(x)=0שיפוע הישר, המשיק לגרף הפונקציה בנקודה שבה  .ב

 ה.-, וענה על הסעיפים גa=3הצב 

 יעורים של נקודת הקיצון של הפונקציה,וקבע את סוגה.מצא את הש .ג

? נמק. f(x)איזה גרף הוא של הפונקציה  I,II,III.IVלפניך הגרפים  .ד

 

1האם יש פתרון למשוואה  .ה =
3 ln𝑥

𝑥2
 ? נמק.

 

 

 

   א' 2013בגרות קיץ 

http://openbook.co.il/OnlineCourse/Movie/5676
http://openbook.co.il/OnlineCourse/Movie/5663


 המרכז לקידום אקדמי אינו אחראי לטיב הפתרונות ולטעויות במקרה שקיימות.
 בלבד. באוםרוית הלפנ– OpenBookכל הזכויות שמורות למרכז לקידום אקדמי 

 אין להפיץ, למכור או להעתיק חלק או את כל החוברת.
 2021מרץ  : תאריך עדכון

𝑓′(𝑥)נתונה פונקצית הנגזרת  =
2 ln 𝑥(2−ln𝑥)

𝑥(1−ln𝑥)2
 

 .f’(x)( מצא את תחום ההגדרה של 1. )א

 . x=0היא  f’(x)( אחת משתי האסימפטוטות האנכיות של 2)

 מצא את האסימפטוטה האנכית השנייה

 עם הצירים )אם יש כאלה(. f’(x)( מצא את נקודת החיתוך של הגרף של 3)

 שלילית, ואת התחומים שבהם היא חיובית. f’(x)( מצא את התחומים שבהם 4)

 . y=0יש גם אסימפטוטה אופקית  f’(x)וע כי לפונקצית הנגזרת ב. יד

 .f’(x)סרטט סקיצה של הגרף של פונקצית הנגזרת 

 .x>eבנקודה שבה  f(x)משיק לגרף הפונקציה  y=-4ג. הישר 

 ( מצא את השיעורים של נקודת ההשקה. נמק.1)

𝑓(𝑒3)( הסבר מדוע 2) < −4. 

𝑒2בתחום  xועל ידי ציר  f’(x)ונקצית הנגזרת ( השטח המוגבל על ידי הגרף של פ3) ≤ 𝑥 ≤ 𝑒3  שווה ליחידה

 𝑓(𝑒3)ריבועית אחת. מצא את הערך של 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


