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   יח' 5בהקבצת עבודת קיץ מומלצת לתלמידים העולים לכיתה יא' 
  581מספר התרגול של ארכימדס בשאלון 

  

  :בהוצאת ארכימדס מהספרמצורפת עבודת הקיץ המומלצת   !מורים ותלמידים יקרים
  . )חוברת השלמות זה מצורפת לקובץ( "2018מהדורת  -  581 שאלון - "הכה לבחיות הבגרות במתמטיקה

שלהם לרכוש את הספר בתחילת השה הבאה בכיתה יא', יוכלו כעת לתת  581ים המייעדים את כיתות מור
  .לתלמידים את עבודת הקיץ מהספר

הרמה הדרשת מהתלמידים בסיום בפרקי ההקיה בתחילת הספר, המשקפים את מתמקדת בתרגילים ש העבודה
  .   581ם בשאלון וספיכן אים איטגרטיביים עם תחומי ידע  ועל כיתה י'

  כל מורה יוכל לבחור עבור כיתתו את הושאים שהוא מעויין שיתרגלו מתוך הרשימה המלאה. 
  

  

  :משולשים ודמיוןמשפטי תאלס, חוצה זוית  - גיאומטריה 
  

    למעלה. 60ובעמוד  53-57 ודיםעמספר ברשימת המשפטים במומלץ לרען את הזיכרון בקריאת  ללא מעגל:
  . 23, 21, 18, 14, 13, 11, 10, 9, 7, 5, 3, 2, 1 והלאה: 61וד לפתור בעמ                   

 

  
. הטלמ 60ובעמוד  57-59 ודים:עמספר בברשימת המשפטים מומלץ לרען את הזיכרון בקריאת  כולל מעגל:
  . 14, 13 ,12, 11 ,9, 8, 4, 3, 2, 1 :67עמוד החל מלפתור  במשפטי תאלס, חוצה זוית ודמיון:כוללים שימוש  התרגילים 

  

  

  פוקציה: תוחקיר
  

  

 . 77-80עמ'  ספר בההסברים במומלץ לרען את הזיכרון בקריאת ית פוליום: פוקצי -

   . 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1) 23 ודעמהחל מ    .12, 11, 10) 22 וד: עמפה בחוברת העבודה המצורפתלפתור 
  ) תרגיל החשיבה מרובה הסעיפים. 25עמוד 

 

 84לפתור בעמ'   .81-83ההסברים בעמ' את הזיכרון בקריאת  מומלץ לרען פוקציה רציואלית (מה): -
 .14(ללא סעיף ג'),  11, 9, 8, 6(ללא סעיף ג'),  5, 3, 2, 1והלאה: 

   )9, ז'8, ז'3את התרגיל מרובה סעיפי החשיבה (ללא סעיפים: ו', ז' 90לפתור בעמ'  מומלץ 
  

 .91-93עמ' ספר בבההסברים מומלץ לרען את הזיכרון בקריאת   פוקציית שורש: -

  (ללא סעיף ב'), 14(ללא סעיף ג'),  12, 10, 9 ,8 ,4, 3, 2(ללא סעיף ג'),  1והלאה:  94 לפתור בעמוד
  (ללא סעיף ד'). 7) 243(ללא סעיף ד'),  7) 273(ללא סעיף ג'),  16

  

 לפתור:. 80עמ'  ספר בההסברים במומלץ לרען את הזיכרון בקריאת גרף הגזרת:  -

   ) כולו.31. עמ' 5, 3, 1) 30.  עמ' 4, 2) 29.  עמ' 4, 1) 28ב', ד'.  עמ' ) 27: עמ' ודה המצורפתבחוברת העב

  

  :בעיות קיצון
 

  : . לפתור11-12עמ'  חוברת בההסברים במומלץ לרען את הזיכרון בקריאת  ית פוליום:פוקצי -
 . 30, 28, 25) 17ם: מספרי    . 15, 14, 13) 15גיאומטריות:    .      4, 3, 2, 1) 13גרפים: 

 

    פוקציה רציואלית (מה): -

 . 33, 32, 31) 18מספרים:     . 18, 17, 16) 16גיאומטריות:    .       7, 6, 5) 13גרפים: 
 

     פוקציית שורש: -
  . 38, 37, 36) 18מספרים:       .22, 20) 16 גיאומטריות:   .       12, 11, 9) 14גרפים: 

  

  

 (במשולש ישר זוית ומשפטי הסיוס והקוסיוס) טריגוומטריה במישור

  

. 6-7מומלץ לרען את הזיכרון בקריאת ההסברים המופיעים בחוברת העבודה בהמשך קובץ זה בעמודים 
 . 13, 12, 11, 10, 9, 7, 6, 4, 3, 2, 1והלאה:  8לפתור בחוברת בעמוד 

  

  גיאומטריה אליטית (הקו הישר) 
 

 ).2את הוסחאות המצויות בחוברת העבודה הזו בעמוד הבא (עמ' מומלץ לרען את הזיכרון בקרי

  . 15, 14, 12, 11, 9, 6, 5, 3, 2והלאה:  3לפתור בחוברת בעמוד 
 

  

  . 10-9  ודיםבעמ  581בספר ההסברים והדוגמאות מומלץ לרען את הזיכרון בקריאת  :בעיות תועה
  . 16, 13, 9, 8, 7, 6והלאה:  20החל מעמוד פה  תבחוברת העבודה המצורפלפתור                         
  .9, 6, 5, 4, 3, 2, 1והלאה:  01של ארכימדס החל מעמוד   581בספר לפתור                         

  חופש עים!
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  גיאומטריה אליטית

  

  הקו הישר
  

מרחקים, שיפועים פתרון תרגילים בושא הקו הישר דורש היכרות עם מספר וסחאות המאפשרות לו למצוא 
  ושיעורי קודות. ציג את הוסחאות הללו:

  
  שיפועים ויחסים

יחושב  לפי הוסחה: שתי קודות תוות  העובר דרךשיפוע ישר 
12

12

xx

yy
m




.  

  

11( קודה) העובר בm( ששיפועו קו ישר משוואת , yx  :היא ( 11 xxmyy .  
  
  

121: הופכיים וגדיים) 2m -ו 1m, שיפועיהם (שי ישרים המאוכים זה לזה mm .  

כך לדוגמא שיפועים של אכים:  ,הופכים את השבר ואת הסימן
4
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  של שיעורי קצות  הממוצעהמופיע בשרטוט הוא  ABאמצע הקטע 

הקטע: 
2

21 xx
xM


 ו- 

2

21 yy
yM


.  

  

 המרחק בין הקודות 11, yxA ו -  22 , yxB :וסחהיתן לחישוב באמצעות ה   221

2

21 yyxxd .  
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  הקו הישר -תרגילים 
  

* תרגילים וספים בושא זה מופיעים בבחיות המתכות שבספר ויתן לאתרם במפתח הושאים 
  שבתחילתו. התרגילים שבבחיות המתכות ברובם איטגרטיביים ומורכבים יותר. 

   
  
  

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

 מצא את שיעורי מפגש האלכסוים במקבילית.  .א

 .Cמצא את שיעורי הקדקוד   .ב

 חשב את היקף המקבילית.  .ג
  

 

 . BCהיא אמצע הבסיס  Eהקודה  )ABC )AB=ACשוקייםהבמשולש שווה  .2

   ת הצירים.מצא בראשי Bהקדקוד 

4היא:  AEמשוואת הגובה  .)8,4(Aתון:  xy. 

  .C-ו Eמצא את שיעורי הקודות   .א

 .ABCחשב את שטח המשולש   .ב
  
  

 .4,4 (Dתון: 3,3( E .)חתכים בקודה ( ABCDאלכסוי המעוין  .3

 .Bמצא את שיעורי הקדקוד   .א

  .ACהאלכסון  מצא את משוואת  .ב

 .-xמצא על ציר ה Cוהקדקוד   -yמצא על ציר ה Aתון: הקדקוד   .ג

 .C-ו A ודותמצא את שיעורי הק

 חשב את שטח המעוין.  .ד

 היקף המעוין.חשב את   .ה

 
  

 AC. משוואת האלכסון Eחתכים בקודה  ABCDאלכסוי המעוין  .4

9היא:  xyתון ה .5,6( קדקוד(B.  

 .E-ו Dמצא את שיעורי הקודות   .א

 . C קדקוד. מצא את שיעורי ה7yמצא על הישר  A קדקודה  .ב

 .ABCDחשב את שטח המעוין   .ג
  
  
  

  ועל ציר   -yמצאים על ציר ה C-ו Aים קדקוד, הABCDבמקבילית  .5

4ומשוואתו  BCהוא הגובה לצלע  AEבהתאמה. הישר  x-ה
3

1
 xy .

1היא:  CDמשוואת הצלע 
2


x
y.  

  י המקבילית.קדקודמצא את שיעורי   .א

 חשב את שטח המקבילית.   .ב

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

  . )6,6(Eחתכים בקודה  AF -ו BDהגבהים 

  .BCמצא את משוואת הישר   .א

 . C קדקודמצא את שיעורי ה  .ב

 .ABCחשב את שטח המשולש  .ג
  

 

   

33היא: ABמשוואת הישר  ABCDבמקבילית  .7  xy  ומשוואת הישרAD 

5.2היא: 
4

1
 xyקודה  . אחד מקדקודי המקבילית10,8(ב( . 

 .BDמצא את משוואת האלכסון   .א

 D-ו Cשרטט את המקבילית במדויק על מערכת הצירים. מהקודות   .ב

 F-ו Eבקודות  x-, אשר חותכים את ציר הx-מורידים אכים לציר ה

 .CDFEבהתאמה. חשב את שטח הטרפז 
  

  

הוא הגובה  AM-כך ש CDמצאת על הצלע  Mהקודה  .C)5,4(-ו A))5,1תון:  ABCDבמקבילית  .8

  .2הוא  CD. שיפוע הצלע CDלצלע  Aהיוצא מהקדקוד 

 .AMחשב את אורכו של הגובה   .א

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

9. י הישרים: שתיים מצלעותיו של מלבן מו64חות על ש  xy 

234ו:  xy :יים מקדקודי המלבן הם2,2(-ו )10,4(. ידוע שש(. 

 מצא את שיעורי קודת החיתוך של אלכסוי המלבן.  .א

 חשב את שטח המלבן.   .ב
  
  

היא:  ABמשוואת הצלע . -xמצא על ציר ה Dהקדקוד  ABCDבריבוע  .10
xy 2 משוואת האלכסון .BD  :153היא  xy        . 

 .CDמצא את משוואת הצלע   .א

  חשב את שטח הריבוע.  .ב

 .x-לבין ציר ה CDהחדה שבין הצלע  זוויתחשב את ה  .ג
  
  
  

 .0ABCתון: B)- 3,4( -ו  A)-2,7תוים שיעורי הקדקודים ( ABCבמשולש  .11 90∢. 

 . y- ציר המצא על ה Cמצא את שיעורי הקדקוד   .א

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

  חשב את שטח המשולש.  .ג
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הקדקוד  ABCבמשולש ישר הזווית  .12 6,12A.ו על היתרדים הקדקו איB ו-C  מצאים בהתאמה על

 .Bשל הקודה  y- גדול פי שבעה משיעור ה Cשל הקודה  x-כך ששיעור ה x-ועל ציר ה y- ציר ה

 .C-ו Bים קדקודהשיעורי מצא את   .א

 חשב את שטח המשולש.  .ב

 .ABמצא את משוואת קטע האמצעים המקביל ליצב   .ג
  

  

  הן בהתאמה: BD-ו ACים . משוואות האלכסו-xמצא על ציר ה Dהקדקוד  ABCDבמלבן  .13

3y  :5.1ו
4

3
 xy.  

 .              D קדקודמצא את שיעורי ה  .א

                                         . Cשל הקדקוד  -xמוך משיעור ה Aשל הקדקוד  -xתון: שיעור ה  .ב

 . C-ו A ,Bים קדקודמצא את שיעורי ה

  .ABCDשטח המלבן   .ג
  
  

מצא בראשית  C, הקדקוד ABC (AB=AC)במשולש שווה שוקיים  .14

יח'  4-גדול ב Aשל הקדקוד  y- . שיעור ה2הוא  ACהצירים. שיפוע הצלע 

 שלו.   x-משיעור ה

 .A קדקודמצא את שיעורי ה  .א

 . חשב את שטח המשולש.1הוא  Aשיפוע הגובה היוצא מהקודה   .ב

  .  x-לבין ציר ה ABחדה שבין המשך הצלע ה זוויתחשב את ה  .ג
  

  
  

 ACאורך האלכסון  .D)4,4(: ו B))0,4תוים הקדקודים  ABCDבמעוין  .15

 מצא ברביע הראשון.  Cהקדקוד  .יח' 54הוא 

 .C-ו Aים קדקודמצא את שיעורי ה  .א

 ע וחשב את שטחו. הוא ריבו ABCDהוכח שהמעוין   .ב
  
      

  
  

)2,2,()4,4( א.) 2     יח' אורך. 16.32 ג.  .C)5,3(ב. ).  3,2.5() א. 1  :פתרוות  CE  ..יח"ר. 24 ב   

6 ב. .  B)2,2( א.) 3 xy  .  .0,6(ג(A) ,6,0(C.   .89.1758ה.   יח"ר. 12ד  יח' אורך.  

   יח"ר. 12 ג.  . C)1,8(ב.   . E)4,5(, D)3,4(א.  )4

)6,4(B ,)0,2(C ,)2,2(, A)4,0() א. 5 D .  .13 ג.   יח"ר. 20 ב  xy.    

14 א. )6 xy.   .4,10( ב(C .  .195.2)  א. 7   יח"ר.  30  ג  xy.   .יח"ר. 14ב    

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

102) א. 10  xy.    .0,3( ) א.11     .043.63. ג   .יח"ר 20ב(C.  .יח'  20= 4.47 ב =AC.   יח"ר. 5. ג    

 א. )12 2,0B , 0,14C.   .ג.    יח"ר. 40 ב
3

4

3

1
 xy.    

א.  )13 0,2D.    .ב  3,1A , 6,10B , 3,11C.    .יח"ר 30ג.    

)2,2() א. 15       .0565.26. ג   .יח"ר 24ב.   .A)8,4( א.  )14 A, )6,2(C.     .יח"ר. 40ב   
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  ומטריהטריגו5 - ושא 

  
  

  פוקציות טריגוומטריות מאפשרות לו למצוא קשר בין יחסי צלעות המשולש לבין זוויותיו. 
  

  טריגוומטריה במשולש ישר זווית
  

  במשולש ישר זווית שתמש ביחסים הבאים:
  

c

a
sin  

  

c

b
cos  

  

b

a
tan 

 

a

b
cot  

  
  

  חשוב:
     שי תוים (זוויות או צלעות), וכדי למצוא את התון השלישי  . בתרגילים במשולש ישר זווית לרוב קבל1

  שתמש בפוקציה המתאימה מבין הארבע בכדי להגיע לפתרון.(זווית/צלע),     
  חישובים.את האו מבצעים  ציין באיזה משולשחובה ל. בכל שימוש, 2
  ואף רצוי להשתמש במשפט פיתגורס בכל עת.  . מותר3

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

  
  האלכסוים שווים זה לזה וחוצים זה את זה. -. במלבן ובריבוע 1
  האלכסוים חוצים זה את זה. -. במקבילית ובמעוין 2
  האלכסוים מאוכים זה לזה וחוצים את הזוויות. -יבוע . במעוין ובר3
  ותיכון. הראש הוא גם חוצה זווית לבסיס . במשולש שווה שוקיים, הגובה4
  . האלכסוים בטרפז שווה שוקיים שווים זה לזה. 5
6 .צטרך להוריד גובה כב יית עזר, מקודקודי הבסיס הקטן.בשאלות עם טרפז, לרוב  
  ., וריד שי גבהים וכך קבל מלבן ושי משולשים חופפיםווה שוקייםשבשאלות עם טרפז . 7



a

b

c

  )יצב ליד הזווית(

   מוליצב (
  )הזווית

  (יתר)

  היצב שמול הזווית
 היתר

  הזווית לידהיצב ש
 היתר

  הזווית מולהיצב ש
 היצב שליד הזווית

  הזווית לידהיצב ש
 יצב שמול הזוויתה
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R             משפט הסיוסים
cba

2
sinsinsin


  

  
  ומשמעותו היא:  כל משולשמשפט הסיוסים מתקיים ב

  .שווים זה לזה מולןהיחסים בין הצלעות לבין סיוסי הזוויות ש
  : מעגלבמשפט הסיוסים  אתרק לתלמידים שלמדו 

  ).2R( המעגל החוסם את המשולשקוטר שלושת היחסים הללו שווים גם ל
  למעגל התייחסות בתרגילים לעבודת הקיץ). אין(
  

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

  ) צ.צ.זבמשפט הסיוסים יתן להשתמש כאשר ידועים לו אורכי שתי צלעות והזווית שמול אחת מהן (
  ).ז.ז.צאו כאשר ידועות שתי זוויות ואורך של צלע שמול אחת מהן (

  
) לא יתן להשתמש צ.ז.צ) או אורכי שתי צלעות והזווית שבייהן (צ.צ.צאולם, כאשר ידועים לו אורכי שלוש צלעות (

  במשפט הסיוסים ובמקום זאת שתמש במשפט הקוסיוסים המופיע בהמשך העמוד. 
  
  
  

  וסיוסים             משפט הק
  
  

  ויתן להציגו בשי אופים: בכל משולשמשפט הקוסיוסים מתקיים 
  

cos2222 abbac                          ולאחר בידודcos          :       
ab

cba

2
cos

222 
  

  
  שתמש כאשר ידועים לו  בהצגה זו           בהצגה זו שתמש כאשר ידועים לו  

  או רוציםו ).צצצ.( צלעותה לושאורכי ש          )צ.ז.צ( אורכי שתי צלעות והזוית שבייהן
  ואו רוצים למצוא את הצלע השלישית                                                            למצוא את זויות המשולש

  
  .בו או מבצעים חישובים את המשולש צייןל עליובכל שימוש במשפט, 

  תוך משולש.בכשידרש לחשב זוויות, לעיתים קבל שתי תשובות וכמובן פסול את הזווית שאיה אפשרית 
  
  

  חישוב שטח משולש

יתן לחשב את שטחו של כל משולש באמצעות הוסחה: 
2

sin 


ba
S.  

  .(צ.ז.צ)זווית שבייהן שתמש בוסחה זו כאשר ידועים לו אורכי שתי צלעות וה

אם יעזר במשפט הסיוסים וכל לחלץ מתוך הוסחה הרגילה, וסחה וספת: 


sin2

sinsin2 


a
S.  

  שתמש בוסחה זו כאשר או יודעים אורך של צלע אחת ואת כל הזוויות.
  

  
  על פי אלכסויו חישוב שטח מרובע

  

  . 2m- ו 1mסמן את אורכי האלכסוים באמצעות 

    באמצעות אורכי אלכסויו וסיוס הזווית בייהם: כל מרובעיתן לחשב את שטחו של 
2

sin21 


mm
S.  

  שימו לב שאין חשיבות באיזו מארבע הזויות שבין האלכסוים בחר (קבל את אותו השטח). 

R

a

b

c







a

b

c



a

b

c








1m

2m
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 תרגילים -  טריגוומטריה במצולעים (ללא מעגל)
 

  

סמ"ר, תון:                 28ששטחו  ABCבמשולש שווה השוקיים  .1

. ≻BACהוא חוצה הזוית החדה  AE. הישר AC =ABס"מ= 10

 . חשב את שטח המשולש:ACהוא הגובה לשוק  BDהישר 

 .ADO  .א

 .ABO  .ב
  

) והמלבן ≻DFG )090DFGהמשולש ישר הזוית  תוים .2

ABCD הקודקוד .B  מצא על הצלעFGהצלע . DF  חותכת

 סמ"ר.  21הוא   ADE. שטח המשולש Eאת המלבן בקודה 

  .≻CG ,050ADEס"מ=  5תון: 

 . AEורך הקטע  חשב את  א  .א

סמ"ר.                  5הוא  BEFתון: שטח המשולש   .ב
 .BEFחשב את היקף המשולש 

  

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

ABC . המשכו של הישרAO  חותך את הבסיסBC  קודהבF .

 kBCתון: 2 הקטע .CO  מהקטע  1.3ארוך פיCF.   

 . BEOאת שטח המשולש   kהבע באמצעות    .א

 סמ"ר.  56הוא  BEOתון ששטח המשולש   .ב

    . ABCחשב את היקף המשולש                    
  

  

)(ABCגבהים במשולש שווה השוקיים הם  BE-ו ADהישרים  .4 ACAB . 

  .≻AC=AB=a ,ACBסמן:  

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

BCE

S

S




. 

חשב את היחס   .ב
ABD

BCE

S

S




 .045בהיתן ש:   

ABDBCEללא קשר לסעיף ב', תון:   .ג SS    .. חשב את הזוית 3

  

. ממשיכים את mשאורך צלעו  ABCDתון הריבוע   .5

בהתאמה, כך  F-ו Eעד לקודות  CD-ו ABהצלעות 
 שמתקיים:  BCEAFC ≺≺.  

הוא:  AECFשטח המרובע הוכח:   .א



tan2

)tan1( 22 m
.  

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

 .AECFאת היקף המרובע  mהבע באמצעות   .ג

 .mס"מ. מצאו את ערכו של הפרמטר  29תון שהיקף המרובע   .ד
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       ) ששטחוABC )AB=BCתון המשולש שווה השוקיים  .6

חוצה את הזוית  AD. הישר  ≻0110ABCתון:  סמ"ר.  45

BAC≺ .  קודהמהD  ך לבסיסיוצא ישר המאוAC  וחותך

  . חשב את:Eאותו בקודה 

 .  AEDשטח המשולש   .א

 .AEDהיקף המשולש   .ב

 .ABDולש היקף המש  .ג
  

 .CF=2BFס"מ תון:  36שווה הצלעות שהיקפו  ABCבמשולש  .7

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

 .DEFזויות המשולש   .א

 .DEFשטח המשולש    .ב
  

  
  

  .≻BAC הזוית את חוצה AD הישר ABC במשולש .8

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

  . ADאורך חוצה הזוית   .א

 .ACDשטח המשולש   .ב
  
  
 

הם  CE-ו BDאורכי התיכוים  ABCמשולש ב .9

� . תון: 4.5a-ו 3aבהתאמה 

≺ 29DFC .
  קהות. ≻BEC-ו ≻BDCהזויות

 .ABCאת היקף המשולש  aהבע באמצעות   .א

 את אורך התיכון השלישי. aהבע באמצעות   .ב

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

  

כמתואר בשרטוט כך  ABCמצאות על צלעות במשולש  E-ו Dות הקוד .10
BDADשמתקיים:  3 :וAECE    . 

חשב את היחס בין שטחי המשולשים:   .א
ABC

ADE

S

S



.  

AEADתון:   .ב .  :סמןBAC≺ . 

את היחס:  בע באמצעות ה
2









DE

BC.  

DEBCתון:   .ג 2 חשב את .. 
  

mBCסמן:  ABCמשולש ב .11 2 ,BCAC 2, 060ACB≺ . 

  .≻BAC וית  חשב את הז  .א

כך ש:  ACמצאת על  E. הקודה BCהיא אמצע  Dהקודה   .ב
AECE 3 :תון .7  = ס"מDE .                                       

 . mמצא את ערכו של הפרמטר 

 . ABDEחשב את שטח המרובע   .ג
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 . Oחתכים בקודה  CE-ו BDהתיכוים   ABCמשולש ב .12

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

  .ABCחשב את היקף המשולש   .א

 .AOחשב את אורך הקטע   .ב

 .ACOחשב את שטח המשולש   .ג
  
   

BCCDכך שמתקיים:  BDמצאת על  Cהקודה  ABCמשולש ב .13 2             .
BDACתון:   :סמן .ACB≺ . 

 את היחס: הבע באמצעות    .א
AB

AD.  

ABADתון:   .ב 2  מצא את . . 

 . ACסמ"ר. חשב את אורך  20הוא  ACDשטח המשולש   .ג
  
  
  

  פתרוות:
  סמ"ר.       12.65סמ"ר.    ב.  10.51א. ) 1
                     ס"מ.    10.85ס"מ.    ב.  7.06א. ) 2

2607.0א.  ) 3 k  . .ס"מ.  123.86ב  

2cos4א.   ) 4




ABD

BCE

S

S
2.  ב. 





ABD

BCE

S

S
  .�30ג.   . 

 .ב)  5
�45.  .גm82.6.  .מ.ס 4.25 ד"  

  ס"מ.   25.06 ג. ס"מ.   26.11ב.   סמ"ר.   19.23א.    )6
  סמ"ר. 15.58 .ב. �1.46, �79.54, �1.79 א.  )7
    סמ"ר.  53.577 ב.  . ס"מ 12.728 .א  )8

 סמ"ר. 60.17. .    ג2.37a.  ב. 11.2aא.  )9

.   ב. 0.375א.   )10



cos99

cos2426


   .  .0557.33ג.   

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

א.   )13



cos610

cos1213


 .ס"מ.  9.52 ג. .   041.41.   ב  
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  בעיות ערך קיצון -  חשבון דיפרציאלי
  
  

מתקבל גודל מקסימלי או מיימלי כלשהו (שטח,  x בעיות קיצון הן בעיות בהן עליו למצוא  עבור איזה ערך של
  אורך, פח וכדומה). 

  
. רווח מקסימלילדוגמא, אורן רוצה לפתוח דוכן פלאפל ומעויין להשיג 

  ₪.  4הכת מת פלאפל עולה לו 
הרווח שלו על כל מה יהיה רב, ₪  50במידה וימכור כל מה במחיר של 

  פל במחיר כזה. הלקוחות שיגיעו לקות פלא מעטיםאך 
לקוחות, אך הוא  המוייגיעו לחותו ₪  3-במידה וימכור כל מה ב

  יפסיד כסף על כל מה שימכור. 
  . פוחתת, כמות הלקוחות עולה למעשה, ככל שמחיר הפלאפל

אורן מעויין למצוא את "המחיר המצח" שעבורו יהיה הרווח שלו 
המחיר למה,  מקסימלי. כלומר, שהשילוב של כמות הלקוחות ושל

  . הרווח המקסימלייעיק לו את 

, ומרכיב "פוקציית x-לשם כך, אורן מסמן את מחיר מת פלאפל ב

  ). x. פוקציה זו מתארת את השיוי ברווח היומי שלו כפוקציה של מחיר המה (רווח יומי ממכירותמטרה" שהיא 
, מצא את 0-ם גזור אותה ושווה את הגזרת ל, ולכן אמקסימוםלפוקציית המטרה (בשרטוט משמאל) יש קודת 

  .הרווח היומי שלו יהיה מקסימליעבורו  xערכו של 
  

בעיות קיצון יכולות להופיע בושאים שוים: בגיאומטריה, באיטגרלים, בבעיות מילוליות ובגיאומטריה אליטית, 
  ארבעה שלבים קבועים: אך את כולן פתור באמצעות 

  
  . ת המטרה" וכתיבתה תוך שימוש בעלם הרצוי בלבד. הרכבת "פוקציי1

  .0-, על ידי גזירת פוקציית המטרה, והשוואת הגזרת ל. מציאת הקודות החשודות כקודות קיצון2

  (מיימום/מקסימום), באמצעות טבלת עליה וירידה או באמצעות הגזרת השייה. . קביעת סוג הקודות3

  , ומציאת התשובה בהתאם לקודת הקיצון שמצאו.?". בדיקה מחדש: "מה ביקשו בשאלה4

  
  
  
  

  ראה מספר דוגמאות של פתרון בעיות קיצון מסוגים שוים, באמצעות ארבעת השלבים:
  

  דוגמא: 
  . מצא את שי המספרים, אם תון שסכום ריבועיהם מיימלי.20סכומם של שי מספרים הוא 

  
  פתרון: 

  . ,x20סמן את המספר השי: 20ן שסכום שי המספרים הוא . מכיוו .-xסמן את אחד המספרים ב1
  כעת רכיב פוקציית מטרה המתארת את סכום ריבועיהם של שי המספרים:

 22 20)( xxxf   
 ומצא את הקודות החשודות כקיצון:  .-0גזור את פוקציית המטרה, שווה את הגזרת ל2

   040420)1(22)(' xxxxf 10x  

'') .04)10יעזר בגזרת השייה, וראה כי: 3 f קודהייה חיובית, ומכאן שהגזרת הש10. הx  היא אכן
 קודת המיימום.

, ולכן גם x20. המספר השי הוא 10ולכן ערכו   .xתבקשו למצוא את שי המספרים. המספר הראשון הוא 4
הוא המיימלי  10-ו 10, סכום ריבועיהם של 20. גיליו כי מבין כל המספרים האפשריים שסכומם הוא 10ערכו הוא 

  ביותר.
  
  
  
  

4

 מחיר מה

 רווח
  יומי

?x
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  דוגמא: 

  עבורו שטח  ADהיעזר בתוים שבשרטוט, ומצא את אורך הקטע  א.

  הוא מקסימלי.   ABCDהמלבן      
   בן המקסימלי.מצא את שטח המל  ב.
  
  
  
  

  פתרון: 

. בכדי שוכל להרכיב פוקציית מטרה המתארת את שטח המלבן, עליו להביע xבאמצעות המשתה   .ADסמן את 1

  . ABגם את אורך הצלע  xתחילה באמצעות 

CDABמכיוון ש:  xBCADו:  ||  :וכל להיעזר במשפט תאלס  





6

6

7

xAB

6

7
7

x
AB   

               כעת רכיב את פוקציית המטרה המתארת את שטח המלבן: 
6

7
7

2x
xxf    







 
6

7
7

x
xxf  

  ומצא את הקודות החשודות כקיצון:  -0גזור את פוקציית המטרה, שווה הגזרת ל. 2

 42140
6

14
7

6

14
7)(' x

xx
xf 3x  

 .0יעזר בגזרת השייה וראה כי: 3
6

14
)3('' f קודהייה שלילית, ומכאן שהגזרת הש3. הx  היא אכן

  ס"מ.  3עבורו שטח המלבן מקסימלי, הוא  ADשאורך לכן אמר  קודת המקסימום.
  

 3x. בכדי למצוא את שטח המלבן המקסימלי, ציב ADס"מ 3. מצאו כי שטח המלבן מקסימלי כאשר 4

סמ"ר  5.10בפוקציית המטרה המתארת את שטח המלבן:                                           



6

37
373

2

f  

  .סמ"ר 10.5מלי של המלבן הוא כלומר, שטחו המקסי
  
  

לבין הגרפים של הפרבולה  xכלוא בין ציר  ABCDהמלבן  דוגמא:
2y x והישר  

11y x  .שיעור ה מצא את-x  קודהשל הA  שטח המלבן שעבורה  
  .לייהיה מיימ

  
  

הכללי  x-, כדי לא להתבלבל עם הt  י הקודות באמצעותאת שיעור סמןמומלץ ל בבעיות קיצון בגרפיםפתרון: 

  .משתה, ולא פרמטרהוא  t -, מכיוון שx-כמו ל t -המופיע במשוואות התוות. עם זאת, תייחס ל
  

באמצעות  BC -ו  ABפוקציית המטרה צריכה לתאר את השטח, ולכן עליו להביע תחילה את אורך הצלעות  

הם:  A. מכאן ששיעורי הקודה t-ולכן סמן אותו ב Aשל הקודה  x-ור המשתה יחיד. שאלו על שיע 0,tA .  

2yמצאת על הפרבולה  B. הקודה tהוא גם  Bשל הקודה  x-ולכן שיעור ה y-מקביל לציר ה ABהקטע  x  ומכאן

הם:  Bששיעורי הקודה  2,ttB . מכאן שאורך הצלעAB  :הוא                 
22 0 tABtyyAB AB   

. 2tזהה:   yשיעור  C-ו B, ולכן לקודות x-מקביל לציר ה BC. הקטע Cאת שיעורי הקודה  tכעת בטא באמצעות 

11yמצאת על הישר  Cמכיוון שהקודה  x  ציב ,2tyC  מצא את שיעור ה במשוואת הישרו-x  קודהשל הC:  

1111 22  txxt CC  

שיעורי הקודה: קיבלו את  22 ,11 ttC  ואורכו של הקטע BC:    11)11( 22  ttttxxBC cB  

                             פוקציית המטרה המתארת את שטח המלבן היא:   1122  tttxf   BCABxf  

  .2Axעבורו שטח המלבן מיימלי הוא:  Aשל הקודה  x-מכאן משיך בשלבי הפתרון כרגיל, ומצא כי שיעור ה

x

x6
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  בעיות ערך קיצון  -תרגילים 
  

   בעיות הכוללות גרפים
  

  פוקציות פוליום
 

xxxfגרף הפוקציה  מצאת ברביע הראשון על Aהקודה  .1 6)( 2  

מורידים אכים לצירים כך שמתקבל  A. מהקודה בשרטוטכמתואר 

 Aשל הקודה  -xסמן את שיעור ה כמתואר בשרטוט. ABCDהמלבן 

  . tבאמצעות 

 .ABCDאת שטח המלבן  tהבע באמצעות   .א

 הוא מקסימלי. ABCDעבורו שטח המלבן   tמצא את ערך    .ב

 .ABCDהמקסימלי של המלבן  חשב את השטח  .ג
  

42בשרטוט מופיעים הגרפים של הישר  .2  xy   והפרבולה

1)( 2  xxf קודותה .A ו-B  מצאות בהתאמה על הפרבולה ועל

של הקודה  -xסמן את שיעור ה .x-מקביל לציר ה ABהישר כך שהישר 

A  באמצעותt  . 

 . Bשל הקודה  x-ר השיעואת  tהבע באמצעות   .א

 . ABהאורך המיימלי של הקטע חשב את   .ב

 

xyמצאת על הישר  Aהקודה  .3 27  .קודות כמתואר בשרטוטהB ו-C 

)(216מצאות על הפרבולה  2  xxf  כך שמתקבל המלבןABCD  שצלעותיו

 Aהקודה של  -xסמן את שיעור המקבילות לצירים כמתואר בשרטוט. 

 הוא: ABCDשעבורו שטח המלבן  tמצא את ערכו של . tבאמצעות 

 מקסימלי.  .א

 מיימלי.     .ב
  

6מצאת על הישר  Aהקודה  .4 6y x  קודהוה ,D  מצאת על הפרבולה

21)( 2  xxf  קודותכמתואר בשרטוט. הB ו-C מצאות על ציר ה -y 

 . ABCDכך שמתקבל המלבן 

 .ABCDחשב את השטח המקסימלי של המלבן   .א

 מקסימלי, חשב את היקפו.   ABCDכאשר שטח המלבן     .ב
  
  

  מהפוקציות 
  

מצאת על גרף הפוקציה:  A ההקוד .5
1

3
)(





x

x
xf  .ברביע הראשון

 ABCDכך שמתקבל המלבן  יםמורידים אכים לציר A המהקוד

 . tבאמצעות  Aשל הקודה  x-כמתואר בשרטוט. סמן את שיעור ה

 .ABCDהמלבן היקף את  tהבע באמצעות   .א

 המלבן מיימלי. היקףשעבורו  tמצא את   .ב

 .ABCDשל המלבן  יימליהמ היקףחשב את ה  .ג
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  :פוקציהבשרטוט מופיעים הגרפים של ה .6
2

20
)(





x

x
xf ישר וה

1)(  xxg קודותה .A ו-D  מצאות בהתאמה קציה עלגרף הפו)(xf 

מצאות  C-ו Bהקודות . y- מקביל לציר ה ADכך שהישר  xg)(ועל הישר 

                                                . ABCDכך שמתקבל המלבן  y- על ציר ה

 . ABCDחשב את ההיקף המיימלי של המלבן 
  
  
 

 ה:מצאות בהתאמה על הגרפים של הפוקצי B-ו A ותהקוד .7

x
xf

6
)(    ושל הישרxxg 6)(   .הישר כמתואר בשרטוטAB  מקביל

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

   
  

  פוקציות שורש
  
  

על גרף מצאות ברביעים הראשון והשי בהתאמה,  B-ו A ותהקוד .8

)(218ציה הפוק xxf   .כמתואר בשרטוטAB מקביל לציר ה-x. 

 היא זוגית. מק.  xf)(הוכח שהפוקציה   .א

כך שמתקבל המלבן  x-מורידים אכים לציר ה B-ו A ותמהקוד  .ב

ABCD סמן את שיעור ה .כמתואר בשרטוט-x  קודהשל הA 

 .ABCDלבן את שטח המ tהבע באמצעות . tבאמצעות 

 הוא מקסימלי. ABCDעבורו שטח המלבן   tמצא את ערך    .ג

 .ABCDחשב את השטח המקסימלי של המלבן   .ד
  
  

xxfבשרטוט מופיעים הגרפים של הפוקציה   .9 4)(   והישרxy 4 .

ועל הישר כך  )(xfמצאות בהתאמה על גרף הפוקציה  B-ו Aהקודות 

 .  tבאמצעות  Aשל הקודה  -xסמן את שיעור ה. x-מקביל לציר ה ABשהישר 

 . Bשל הקודה  x-שיעור האת  tהבע באמצעות   .א

 . ABשל הקטע  האורך המקסימליחשב את   .ב
  
 

מצאות בהתאמה על הגרפים של הפוקציה  D-ו Aהקודות  .10

xxf )(   5ושל הישר xy  קודותכמתואר בשרטוט. הB ו-C 

 -xסמן את שיעור ה. ABCDכך שמתקבל המלבן   -yמצאות על ציר ה

שעבורו שטח המלבן  t. מצא את ערכו של tבאמצעות  Aשל הקודה 

ABCD מקסימלי. הוא  
  (בתשובתך השאר שתי ספרות מימין לקודה העשרוית).
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xyמצאת על הישר  Aהקודה  .11 3 קודהוה ,B   קציהמצאת על גרף הפו

xxf 16)(   קודותכמתואר בשרטוט. הC ו-D מצאות על ציר ה -y  כך

 . ABCDשמתקבל המלבן 

 .ABCDחשב את השטח המקסימלי של המלבן   .א

 מקסימלי, חשב את היקפו.   ABCDכאשר שטח המלבן     .ב
  
  

xxfל הפוקציות  בשרטוט מופיעים הגרפים ש .12 3)(   ו:xxg 230)(  

בהתאמה כמתואר בשרטוט. הקודות  C-ו Bבקודות  x-החותכים את ציר ה

A ו-D  קציותמצאות בהתאמה על הגרפים של הפו)(xf ו-)(xg  כמתואר

הקודה של  x-. מצא את שיעור הx-ר המקביל לצי ADבשרטוט, כך שהישר 

A שעבורה שטח הטרפז ,ABCD  .יהיה מקסימלי    

 
   

   
  בעיות גיאומטריות

  
  פוקציות פוליום

  
  

מ', מציירים מלבן פימי קטן יותר. צלעות  32שהיקפו  ABCDתוך מלבן ב .13
המלבים מקבילות זו לזו כמתואר בשרטוט והמרחקים בייהן מופיעים 

 .   ABאת הרוחב  xן באמצעות בשרטוט. סמ

 שעבורו שטח המלבן הפימי יהיה מקסימלי. xמצא את   .א

 .היקפוהמלבן הפימי הוא מקסימלי, חשב את  שטחכאשר   .ב
  

   
  

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

  .BCס"מ =  AB ,16ס"מ =  12תון: 

  מצא את האורכים של צלעות המלבן, עבורן יהיה שטח המלבן מקסימלי.  .א

 כאשר שטח המלבן מקסימלי, חשב את היחס בין שטחו לבין שטח   .ב
 .ADEהמשולש    

  
  
  
  
  

 CDGHבו שי מלבים. היקף המלבן   ABCDעל צלעות הריבוע  .15

BCAEס"מ. תון:  20הוא  5 .  

שעבורו שטח המשולש  ABCDצלע הריבוע אורך  מצא את  .א
DFG .הוא מקסימלי   

  .DFGחשב את השטח המקסימלי של המשולש   .ב
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  פוקציות מה
 

חסום מלבן. צלעותיו של המלבן הפימי  ABCDמלבן הבתוך  .16

שבשרטוט  . תוים האורכיםABCDמקבילות לצלעות המלבן 

מצא את אורכי  סמ"ר. 100הוא  ABCDבס"מ. שטחו של המלבן 

  שעבורן יהיה (אין קשר בין הסעיפים): ABCDצלעותיו של המלבן 

  היקף המלבן הפימי מיימלי.  .א

  מלי.קסישטח המלבן הפימי מ  .ב
 

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

  . חשב את:EFס"מ = DE  ,3ס"מ =  12ון: ת

 מיימלי. BC+ABעבורם יהיה הסכום  ABCאורך יצבי המשולש   .א

 מיימלי. BC+ABהסכום  כאשר ABCשטחו של המשולש   .ב
  
  
  
 

צמודים זה לזה כך שהקודות  ABFGוהמלבן  BCDEבשרטוט מופיעים הריבוע  .18

A ,B ו-C  :תון .מצאות על ישר אחדBCAB 3 סמ"ר.  48. שטח המלבן 

, שעבורו ההיקף החיצוי של הצורה כולה הוא CDחשב את אורך   .א
 מיימלי.

 חשב את ההיקף המיימלי.  .ב
 כאשר ההיקף החיצוי מיימלי, חשב את שטח הצורה כולה.  .ג

  
  
  

זה לזה כך שהקודות  צמודים ABFGוהמלבן  BCDEבשרטוט מופיעים הריבוע  .19

A ,B ו-C  מצאות על ישר אחד. שטח הצורה המאוחדת כולה הוא5  .סמ"ר 

BCABתון:  2   . 

 , שעבורו ההיקף החיצוי של הצורה כולה הוא מיימלי.BCחשב את אורך   .א
 חשב את ההיקף המיימלי.  .ב

  
  

   
  פוקציית שורש

 

לשים ישרי זוית שאורך היתר בו שי משו ABCDעל אורכי המלבן  .20

         כמתואר בשרטוט. xס"מ, ואורך היצב הקצר הוא  8 הוא שלהם

 .  xגם הוא באורך  ADתון שרוחב המלבן       

 .ABCD את שטח המלבן xהבע באמצעות   .א

 .ABCDמצא את השטח המקסימלי של המלבן   .ב

  
  

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

 שעבורן יהיה אורך  ABCDאורכי צלעות המלבן חשב את   .א
 רדיוסו של המעגל מיימלי.

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

 מקסימלי. חשב את אורכי היצבים שעבורם היקף המשולש יהיה  .א
 מלי, חשב את שטחו.קסיכאשר היקף המשולש יהיה מ  .ב

 
  

 . ABמצאות על מעגל שקוטרו  D-ו Cהקודות  .23

 .        AC  =BCס"מ =  4תון: 

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

   היקפו. מקסימלי, חשב את  ABCDהמרובע  שטחכאשר   .ב
                            

  
  
  

 . ABמצאות על מעגל שקוטרו  D-ו Cהקודות  .24

 .        AC  =BCס"מ =  2תון: 

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

מקסימלי, חשב את השטח הכלוא  ABCDכאשר היקף המרובע   .ב

 , לבין המעגל.  ABCDבין המרובע 
  
  עוסקות במספריםבעיות ה

  
  פוקציות פוליום

  

  .      4 ההפרש בין שי מספרים הוא .25

  בהיתן שמכפלתם מיימלית. מצא את המספרים,   .א

  מצא את המכפלה המיימלית.  .ב
  

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

 מקסימלית.  .א

  מיימלית.      .ב

 

          מהראשון. מצא את המספרים,  שלושה. המספר השי גדול פי 54ה מספרים הוא סכומם של שלוש .27
 אם תון שמכפלתם מקסימלית.         

  

מצא את המספרים  מהראשון. שיים. המספר השי גדול פי 90סכומם של שלושה מספרים הוא  .28
 בהיתן שמכפלתם מקסימלית.  

           
 

                       מהראשון. שיים. המספר השי גדול פי 42הוא  שליליים-איסכומם של שלושה מספרים (*)  .29
              :שסכום ריבועיהםבהיתן  מצא את המספרים

 .מיימלי  .א

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

18a סכומם של שלושה מספרים הוא  .30 0a. י גיים מהראשון. המספר השדול פי ש                          
 מכפלתם של שלושת המספרים היא מקסימלית. 

 .המספריםשלושת את  aהבע באמצעות   .א

 . חשב את סכום שלושת המספרים. 192מכפלתם המקסימלית של שלושת המספרים היא  :תון  .ב
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  פוקציות מה
  

 מהראשון. מצא את:    תשעהפי תוים שי מספרים חיוביים. המספר השי גדול  .31

 הסכום של המספר השי וההופכי של המספר הראשון, הוא מיימלי.המספרים, אם  שי  .א

 .יימליהמ הסכום  .ב
  

322אשר מקיימים:  y- ו xתוים שי מספרים חיוביים,  .32  yx   :מצא את . 

 סכומם מיימלי.  המספרים, אם  שי  .א

 הסכום המיימלי.   .ב

 מיימלי.   םשי המספרים, במקרה שבו סכומ מכפלת  .ג
  

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

 במקרה שבו המה שחושבה היא מיימלית.
  

. לראשון מבייהם מוצאים את המספר ההופכי ומכפילים אותו פי 18שי מספרים שסכומם  תוים .34
שיים. לשי מבייהם מוצאים את המספר ההופכי ומכפילים אותו פי שמוה. את שתי התוצאות 

  מחברים לסכום אחד.     

 מצא את שי המספרים המקוריים, בהיתן שהסכום שחושב הוא מיימלי.  .א

 .שחושב ם המיימליחשב את הסכו  .ב

 

. המספר השי שווה לריבועו של -4תוים שלושה מספרים חיוביים. המספר הראשון איו גדול מ(*)  .35
    י במספר השלישי.מהשי. מחלקים את המספר הש 1-הראשון. המספר השלישי גדול ב

  המה שחושבה היא מקסימלית.המספרים, אם  שלושת  מצא את  .א
 ). ם ההגדרה(קודת קיצון בקצה תחו

  .חשב את המה המקסימלית  .ב
  
  

  פוקציות שורש
  

     מצא את: .תון מספר חיובי. מוציאים ממו שורש, ומחסרים מהתוצאה את המספר עצמו .36

 .ההפרש שחושב הוא מקסימליהמספר, אם תון ש  .א

  המקסימלי. הפרשה  .ב
  

מכפילים את המספר תוים שי מספרים חיוביים. המספר השי הוא השורש הריבועי של הראשון.  .37
 ומחסרים ממו את המספר הראשון. חשב את התוצאה המקסימלית של החישוב.  שייםהשי פי 

  

. מכפילים את ריבועו של המספר הראשון בשורש הריבועי של 3תוים שי מספרים חיוביים שסכומם  .38
 המספר השי. 

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

 לת המספרים היא מקסימלית, חשב את ההפרש בייהם. כאשר מכפ  .ב
  

              מהמספר הראשון מבייהם.  עשרהתוים שי מספרים חיוביים, כך שסכום ריבועיהם גדול פי  .39
 של המספר השי.האפשרי מצא את הערך המקסימלי 

 

וסיפים את השורש לתוצאה מ תון מספר. מוצאים את המספר ההופכי לו ומכפילים אותו פי ארבעה. .40
 הריבועי של המספר המקורי.

 מצא את המספר המקורי, בהיתן שהסכום שחושב הוא מיימלי.  .א

 חשב את הסכום המיימלי.  .ב
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מהראשון.  שמוה. המספר השי גדול פי  (*)-18תוים שי מספרים. המספר הראשון איו קטן מ .41
 מצא את: מחסרים מהמספר הראשון את השורש הריבועי של המספר השי.

  שי המספרים, שעבורם תוצאת החישוב תהיה מיימלית. (מציאת ק' קיצון בקצה התחום).  .א

 את התוצאה המיימלית של החישוב.   .ב
  

סכום הריבועים של  את המספר הראשון מבייהם. xתוים שלושה מספרים חיוביים. סמן באמצעות  .42
  שיים מהראשון.   . המספר השלישי גדול פי 10המספרים הראשון והשי הוא 

 מצא את שלושת המספרים בהיתן שסכומם מקסימלי.  .א

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

  
  שימו לב! בכל התרגילים מהירות הסיעה קבועה, אלא אם מצוין אחרת.

  

 25%-מכוית מהירה וקטוע איטי יצאו בו זמית מתל אביב לקיבוץ בצפון. מהירות הקטוע מוכה ב .1
 ק"מ.   40ממהירות המכוית. כעבור שעתיים היה המרחק בייהם 

                                                                                      והקטוע.                  מכויתאת מהירות החשב   .א

  חשב מה יהיה המרחק בייהם כעבור חמש שעות מתחילת הסיעה.      .ב
 

קמ"ש. כעבור שעתיים יצא אביו בקטוע שמהירותו  15רוכב יצא מביתו לכיוון בית הספר במהירות  .2
    רוכב כדי להביא לו את האוכל ששכח בבית. גבוהה פי שלושה ממהירות ה

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

  געתו לבית הספר. משך סיעתו של האב מרגע יציאתו ועד החשב את   .ב
 

         ק"מ. מהירות הרכבת השייה גבוהה 250שתי רכבות יצאו בו זמית מבאר שבע לעכו, מרחק של  .3
. 6:30והשייה בשעה  6:00ראשוה יצאה לדרכה בשעה הממהירות הרכבת הראשוה. הרכבת  25%-ב

 שתי הרכבות הגיעו לעכו בו זמית. חשב:

                                                                                                         את מהירויות הרכבות.           .א

 כמה זמן סעה הרכבת השייה מבאר שבע לעכו.  .ב
 

 99בהתאמה, שהמרחק בייהן  B-ו Aיצאו בו זמית, האחת לקראת השייה, מהקודות  רכבותשתי  .4

ממהירות הרכבת השיה. הרכבת שיצאה  10%-גבוהה ב Aהקודה הרכבת שיצאה מ מהירותק"מ. 

 חשב את:     . Aקודה השייה הגיעה ל רכבתבדיוק עשר דקות לפי שה Bהגיעה לקודה  Aמהקודה 

               .Aמהירות הרכבת היוצאת מהעיר   .א

             .Aמהעיר  הצאשימשך סיעתה של הרכבת   .ב
 

ל וגה. בדרך כלל הוא וסע את הדרך כולה במהירות קבועה, ק"מ לביתה ש 160מדי שבוע, וסע יהודה  .5
ממהירותו הרגילה, ואת  25%-הקילומטרים הראשוים במהירות הגדולה ב 100אך השבוע סע את 

ממהירותו הרגילה. כשהגיע, הסתבר כי סיעתו ארכה חצי  50%-שאר הדרך סע במהירות הקטה ב
 ה של יהודה.שעה יותר מהרגיל. חשב את מהירותו הרגיל

  

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

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

  

רוכב אופוע יצא מבית הוריו וסע במהירות קבועה לאויברסיטה. כעבור חמש דקות מיציאתו, גילתה  .7
אמו כי שכח את המכשיר הסלולארי שלו ויצאה לכיווו במכוית כדי לתת לו אותו. מהירותה הייתה 

 ק"מ מביתה.  הרקמ"ש ממהירות בה והיא השיגה אותו במרחק עש 10-גבוהה ב

 חשב את מהירויות סיעתם של הבן ושל האם.  .א

מיד לאחר פגישתם הסתובבה האם ושבה לביתה. כשהגיעה לביתה, הגיע בה לאויברסיטה.   .ב
 חשב את המרחק בין האויברסיטה לבין בית המשפחה. 

  

ב, יצא ועם  ק"מ. ברגע בו יצא אריק מבאר שבע לתל אבי 120המרחק בין באר שבע לבין תל אביב הוא  .8
מתל אביב לבאר שבע. מהירותו של אריק היתה גדולה בעשרה קמ"ש ממהירותו של ועם. שיהם עצרו 

דקות לפי  30דקות. אריק הגיע לת"א  30בדרך להתרעות: אריק למשך עשר דקות וועם למשך 
 שועם הגיע לבאר שבע.

 חשב את המהירויות של שיהם.    .א

ן קודות ובאותו כיוון אך לא עצרו להתרעות. חשב מה היה ו זמית מאותבלמחרת יצאו   .ב
  דקות של סיעה.   30המרחק בייהם כעבור 
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ק"מ במהירות קבועה במסלול קבוע. יום אחד, לאחר שעבר שי שליש  12הראל צועד מדי יום למרחק  .9
 כדי להגיע בזמן. מהמסלול, התעכב למשך עשר דקות ולכן אלץ להגדיל את מהירותו בשי קמ"ש 

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

קיצר את המסלול בשלושה ק"מ. ו אחוזים x-למחרת החליט להגדיל את מהירותו הקבועה ב  .ב

 .  xזמן הליכתו הכולל באותו יום היה שעה. מצא את ערכו של 
  

ושי יצאו במקביל מקרית אוו ומתל אביב ק"מ. דפה  30המרחק בין קרית אוו לבין תל אביב הוא  .10
לקראת השיה. הם חלפו זה על פי זה כעבור שעתיים. דפה  בהתאמה והלכו במהירות קבועה האחד

 של דפה. ההגיעה לתל אביב שעה וארבעים דקות אחרי ששי הגיע לקרית אוו. חשב את מהירות
  

במרחק שישה ק"מ מביתה. הבוקר  המצא משרדמיקה רוכבת בכל יום במהירות קבועה מביתה ל .11
דקות וספות במהירות גבוהה  20רכבה מיקה שש דקות במהירותה הרגילה. לאחר מכן רכבה במשך 

. לו הייתה רוכבת במהירותה הרגילה כל הדרך, היה זמן סיעתה ארוך בעשר משרדיותר והגיעה ל
 גבוהה בה סעה הבוקר. דקות מהזמן שלקח לה הבוקר. חשב את המהירות הרגילה ואת המהירות ה

  

ארב וצב יוצאים יחד מאותו שיח לכיוון קודה מסוימת על גדת ההר. מרחק ההליכה הוא חמישה  .12
 ק"מ. מהירות הארב גבוהה פי עשרה ממהירות הצב. הארב הגיע להר תשע שעות לפי הצב. חשב:

             את מהירות הצב ואת מהירות הארב.  .א

 אשר הגיע הארב להר.מה היה המרחק בין השיים כ  .ב
 

ק"מ.  500שהמרחק בייהן  B-ו Aשי רוכבים יוצאים בו זמית, האחד לכיוון השי, מן הערים  .13

. לאחר שהרוכב Bגבוהה בעשרה קמ"ש ממהירות הרוכב שיצא מהעיר  Aמהירות הרוכב שיצא מהעיר 

 ק"מ, השיים פגשו. חשב: 300עבר  Aשיצא מהעיר 

  את מהירויות הרוכבים.    .א

 .  Aלעירהגיע  Bשיצא מהעיר  כמה זמן חלף מרגע הפגישה ועד שהרוכב  .ב

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

 המהירות של כל כרכרה.      חשב את  .א

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

 

ק"מ אחד מהשי. הבוקר יצאו, כל אחד מביתו, ורכבו לכיוון ביתו של  72גרים במרחק  חסןו סמיר .15
שי ק"מ.  המרחק בייהם, היה י במהירויות קבועות. כעבור שעה וארבעים דקות, טרם פגשוהש

  השיים.. חשב את מהירויות הרכיבה של ליעדון הגיע חסשעה אחת לפי שיעדו הגיע לסמיר 
  

 

   
  

יצא הולך רגל  9:00-). ב≻ABCיוצרות משולש ישר זוית ( C-ו A ,Bהקודות  .16

 Bיצא רוכב אופיים מהקודה  11:00-קמ"ש. ב 2במהירות  Aלקודה  Bקודה מה

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

 .Aחשב באיזו שעה הגיע הולך הרגל לקודה   .א

  . BC. חשב את אורך הצלע Cהגיע הרוכב לקודה  15:30בשעה   .ב
  

  
הראשוה  א. )3   שעה. ב.ק"מ.   45 א. )2ק"מ.   100 ב. קמ"ש. 60קמ"ש, קטוע  80מכוית  א. )1 :פתרוות

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

      קמ"ש,  A 30-מ א. )13 . מק" 4.5 ב.. קמ"ש 0.5צב: קמ"ש,  5ארב:  א. )12  .קמ"ש 15-קמ"ש ו 10 )11

                        שעתיים. ב. קמ"ש.  40קמ"ש, האבטחה:  25המלכה:  א. )14  שעות. 15 ב.קמ"ש.   B 20-מ
  .   ק"מ 36 ב. . 14:00  א. )16קמ"ש.   18. חסן: קמ"ש 24 :סמיר) 15
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  פוקציית פוליוםחקירת 

  

 

234תוה הפוקציה:  .10 3612)( xxxxf .  

 מצא את: xf)(עבור גרף הפוקציה   .א

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

 .xf)(שרטט את גרף הפוקציה   .ב

kyחותך הישר  kעבור אילו ערכי מצא   .ג   קציהאת גרף הפו)(xf  .מק .קודות בשלוש 

 

34תוה הפוקציה:  .11 83)( xxxf .   

 מצא את: xf)(עבור גרף הפוקציה   .א

  ציין אותה).                             -צאת קודת פיתול .   קודות הקיצון ואת סוגן (במידה ומ1                   
 .   קודות החיתוך עם הצירים.2                   
 .   תחומי העליה והירידה.           3                   

 התייחס אליה בשרטוט. -. במידה ומצאת קודת פיתול xf)(שרטט את גרף הפוקציה   .ב

pxfלמשוואה   pא עבור אילו ערכי מצ  .ג )(  .מק .ותאין פתרו 

)(2)(הגדירו פוקציה חדשה:   .ד xfxg  קודות הקיצון של מצא את .)(xg .ואת סוגן 

 

57תוה הפוקציה:  .12 75)( xxxf .   

 צא את:מ xf)(עבור גרף הפוקציה   .א

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

 התייחס אליה בשרטוט. -. במידה ומצאת קודת פיתול xf)(שרטט את גרף הפוקציה   .ב

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

)()(הגדירו פוקציה חדשה:  .ד xfxg  קציהקודות הקיצון של הפו מצא את .)(xg .ואת סוגן 

   
  

  פתרוות:
  

  ).  3,81 (max) ,0,0 (min  .2. )0,0) ,(6,0, ( min) 6, 0(  .1 א. )10

30או  x6עולה:  .3         x :63;  יורדת  x   0אוx  .  
     .81k ג.       השרטוט משמאל. ב.       

    

, 0), (0,0( .2).  0,0. קיימת קודת פיתול (min) 2,-16( .1 א. )11
3

2
2   .(  

     השרטוט משמאל. ב..  2x;  יורדת  x2עולה:   .3       

 . min) 2,- 32( ד. .     16pג.        

  

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

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

 
018.1או   x :18.10; שליליות  x

 
  .18.1xאו 

  .2- ,1- (min, ( max )1, 2( ד.       
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  כולל פרמטר - פוקציית פוליום חקירת 
  

   

axxxxfתוה הפוקציה:  .1  23   . 12הוא  3x. שיפוע המשיק לגרף הפוקציה בקודה בה )(92

 . aמצא את ערכו של הפרמטר   .א

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

  והירידה.             עליהתחומי ה.   3                   

 .xf)(שרטט את גרף הפוקציה   .ג

)(5.4 כמה פתרוות יש למשוואה:מצא   .ד xf.  .מק 

 

ק לגרף הפוקציה שיפוע המשי .2  99)( 24  xaaxxf   קודה בה1בx  חמישהקטן פי 

  .3xמשיפוע המשיק לגרף הפוקציה בקודה בה 

 .aמצא את ערכו של הפרמטר   .א

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

  והירידה.             עליהתחומי ה.   3                   

 .xf)(שרטט את גרף הפוקציה   .ג

)(12מצא כמה פתרוות יש למשוואה:   .ד xf. 

 מצא את תחומי החיוביות והשליליות של הפוקציה.  .ה

 

xpxxfהערך המקסימלי של הפוקציה:  .3 34 4)(   3הוא.  

 . pחיובי מצא את ערכו של הפרמטר ה  .א

 מצא את: xf)(עבור גרף הפוקציה   .ב
 והירידה. עליה.   תחומי ה2קודות החיתוך עם הצירים.             .   1                   

 .xf)(שרטט את גרף הפוקציה   .ג

2444תוות המשוואה הראשוה:   .ד  xx  יי144: הוהש  xx . 
 יש יותר פתרוות. מק. משוואותקבע לאיזו מה

  
  

)(16152תוה הפוקציה:  .4 23  bxxxxf :תון .20)2( f.    

 . bמצא את ערכו של הפרמטר   .א

 מצא את: xf)(עבור גרף הפוקציה   .ב
  והירידה. עליה.   תחומי ה                  2קודות הקיצון ואת סוגן. .   1                   

 .    . -yקודת החיתוך עם ציר ה3                   

 . )0,5.0(בקודה  x-חותך את ציר ה xf)(הוכח: גרף הפוקציה   .ג

 .xf)(שרטט את גרף הפוקציה   .ד

 

 xmxxfתוה הפוקציה: .5 23 3)( . 

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

 .xf)(פוקציה שרטט את גרף ה  .ב

 .m. מצא את -8תון: שיפוע הישר העובר דרך שתי קודות הקיצון של גרף הפוקציה הוא   .ג
  
  



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

 

  24עמוד                  581הכנה לבחינת הבגרות בשאלון  -  פתרונות למידה - ארכימדס לכל הזכויות שמורות  ©  

 

  

 xppxxxfתוה הפוקציה: .6 223 3612)( . 

 :, במידת הצורך, אתp הפרמטר החיובי באמצעות עהב xf)(עבור גרף הפוקציה   .א
  והירידה. עליהתחומי ה.                      2קודות הקיצון ואת סוגן..   1                   

  .   קודת החיתוך עם הצירים. 3                   

 .xf)(שרטט את גרף הפוקציה   .ב

)( 32תון: למשוואה:  .ג xf  ות. מצא את ערכו של הפרמטרי פתרויש שp . 

 

7. תו :קציהה הפוmxmxmxxfm 96)(,)0( 23 . 

 , במידת הצורך, את שיעורי קודות הקיצון של הפוקציה ואת סוגן.mהבע באמצעות   .א

mxxxgוקודת הקיצון של הפוקציה  )(xfתון שקודת המקסימום של הפוקציה   .ב 2)( 2  

 תי קודות אלו. . חשב את המרחק בין שxהן בעלות אותו שיעור 
  

  :פתרוות
  

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

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

   
 

  . 9-,0 (max) ,25- ,2-( min, ( min) 2,-25( .1 .ב.  1a א. )2
02או   x2עולה:  .3).  -3,0), (0,-9), (3,0( .2      x0 :;  יורדת 2x   
  ;  3xאו  x3חיובית:   ה.ארבעה.   ד.  השרטוט משמאל.  ג.  .2xאו      

33שלילית:        x .  
 
  
  . x1 :;  יורדת1xעולה:   .2.  )0,0,()0,59.1( .1 .ב.  1p א. )3

 למשוואה השייה. ד.  השרטוט משמאל.  ג.    

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

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

  
  

 

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

      3. )0,0( ,)0,3( m ,)0,3( m.     2 .ג   השרטוט משמאל.  .בm .     
  

  

32,2(max,(min)0,6(.1 א. )6 3 ppp.  

xpעולה:  .2       6   אוpx 2יורדת  ;: pxp 62   .3. )0,6( p ,)0,0(.  

     . 1p .גהשרטוט משמאל.    .ב      
 
  

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

  
  שימו לב!

רת הפוקציה. לאחר המתלווים לחקי תרגול יסודי בסוגים שוים של סעיפי חשיבהמטרתו של עמוד זה היא 
סדרה ארוכה של סעיפי חשיבה המתייחסים  תופיע' הסטדרטיים, ה-חקירת הפוקציה בסעיפים א'

, שכבר שרטטוxf)(מרבית הסעיפים פתרים תוך שימוש והבה של גרף הפוקציהלחקירה שבוצעה. 
  .ואים דורשים חישובים מורכבים ויוצאי דופן כפי שראה במבט ראשון

  
  רה הבסיסית:סעיפי החקי

   

)(98חקור את הפוקציה:   )א 24  xxxf :לפי הסעיפים הבאים 

 תחום הגדרה. .1

2.  חיתוך עם הצירים.הקודות 

 קיצון וסוגן.הקודות  .3

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

  :מתקדמים המתייחסים לחקירה שכבר בוצעה סעיפי חקירה
 

 :xמצא עבור אילו ערכי   )ג

)(0מתקיים עבור גרף הפוקציה:  .1 xf . 

')(0הגזרת: מתקיים עבור  .2 xf . 

)(100את המשוואה, מצא כמה פתרוות יש למשוואה  מבלי לפתור ישירות  )ד xf. 

my, לישר mמצא עבור אילו ערכי   )ה   קציהקודות חיתוך עם גרף הפו יהיו ארבע)(xf. 

kxf, למשוואה kמצא עבור אילו ערכי   )ו )( .ותיהיו שלושה פתרו 

py, הישר  pמצא עבור אילו ערכי   )ז   קציהמשיק לגרף הפו)(xf . 

nx, הישר nאילו ערכי  מצא עבור  )ח   קציהמצאת חותך את גרף הפוקודה העל אחד הצירים.ב 
  

  :מתקדמים המתייחסים להגדרת פוקציה חדשה סעיפי חקירה
  

)()(מגדירים פוקציה חדשה:   )ט xfxg  . 

 .xg)(שרטט סקיצה של גרף הפוקציה  .1

 .xg)(מצא את שיעורי קודות הקיצון של גרף הפוקציה  .2

ky, הישר kמצא עבור אילו ערכי  .3   קציהו חותך את גרף הפואי)(xg. 
  

)(2)(מגדירים פוקציה חדשה:   )י xfxh . 

 .xh)(שרטט סקיצה של גרף הפוקציה  .1

 בשתי קודות שוות.  xh)(מצא את משוואת הישר המשיק לגרף הפוקציה  .2

 .xh)(חשב את שטח המשולש שקודקודיו הם קודות הקיצון של גרף הפוקציה  .3
  

)()(9מגדירים פוקציה חדשה:   )יא  xfxp. 

 .xp)(וקציה שרטט סקיצה של גרף הפ .1

)(0מצא כמה פתרוות יש למשוואה  .2 xp. 
  

)()(  מגדירים פוקציה חדשה:  )יב xpxn . 

 .xn)(שרטט סקיצה של גרף הפוקציה  .1

  .xn)(מצא כמה קודות קיצון יש לגרף הפוקציה  .2
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    (פתרוות) סעיפי חשיבה מיוחדים -חקירת פוקציית פוליום 
  
  

  פתרוות:

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

 השרטוט:  .ב
  
  
  
  
 

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

 שיים.  .ד

925  .ה  m.  

  .9k  .ו

25,9  .ז p.  

  .3,0,3n  .ח
   

  :מתקדמים המתייחסים להגדרת פוקציה חדשה סעיפי חקירה
  

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

3  (25k.  
  
  
  
  
  
  

  

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

  
  
  
  
  
  

  
  

 ) שלושה.2  השרטוט:) 1  .יא
  
  
  

 
  

 ) חמש.2        השרטוט:) 1  .יב
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')(   גרף הגזרת xf  
 

  

')( הגזרתא) בתרגילים הבאים מופיע גרף הפוקציה  xfמצא את שיעורי ה .-x קודות הקיצון של של  

  ):maxאו  minוקבע את סוג קודות הקיצון ( xf)( הפוקציה
  

1                     .             2  .                                   3  .                                          4.  
  
  
  
  
3  
  
  

')(הגזרתב) בתרגילים הבאים מופיע גרף הפוקציה  xf.  

  :xf)( הפוקציהמצא את תחומי העלייה והירידה של גרף 

1                     .              2  .                                              3  .                                 4.  

  

')(הגזרתג) תוים שישה גרפים של פוקציית  xf קציהוארבעה תיאורים מילוליים של גרףהפו )(xf.  
  עליך לקבוע, עבור כל שרטוט, לאיזה מהתיאורים הוא עשוי להתאים:

  .-3שלה הוא  x-יש קודת מקסימום ששיעור הxf)(תיאור א': לפוקציה 

  .2שלה  x-וקודת מקסימום ששיעור ה 6שלה  x-יש קודת מיימום ששיעור הxf)(תיאור ב': לפוקציה 

  (שתי אפשרויות). y- יש קודת מיימום על ציר הxf)(תיאור ג':  לפוקציה 

  .-4שלה  x-וקודת מיימום ששיעור ה 4שלה  x-יש קודת מיימום ששיעור הxf)(תיאור ד': לפוקציה 

1                     .   2  .                        3  .                           4                         .5                       . 6.  

     
 

  .xf)( הפוקציה ד) בשרטוט מופיע גרף

  של הקודות בהן הגזרת מתאפסת. x-. מצא את שיעורי ה1
  חיובית.. מצא את התחומים בהם הגזרת שלילית ואת התחומים בהם היא 2

')(הגזרתפוקציית . באמצעות תוצאות הסעיפים הקודמים, שרטטו סקיצה של גרף 3 xf.  
  

  

  . .0xקודת מקסימום כאשר: .2xקודת מיימום כאשר:  .3x      .2קודת מיימום כאשר:1:  א)  פתרוות
  . .1xקודת מקסימום כאשר:4xוכאשר    .1xקודת מיימום כאשר:3
  . .0xקודת מקסימום כאשר:3xכאשר ו   .2xקודת מיימום כאשר:4

20. עולה: 1ב)     x :2, יורדתx  0אוx.    2 :2. עולהx  02או  x :20, יורדת  x  2אוx.  
51, יורדת:  1xאו  5x. עולה: 2x.      4, יורדת: 2x.  עולה:  3  x.  

  .2, ד= 1,6, ג=5, ב=6ג)   א=

20 ) שלילית: 2,0x   .2) 1ד)     x חיובית: או ,x2    0אוx         .3(  
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70בתחום:  xf)(. שרטטו את גרף הפוקציה 1  x :ים הבאיםתובהסתמך על ה  

0)5()0(  ff ,3)7( f ,0)1(' f.  

0)(' xf   71בתחום  x    :0ומתקיים)(' xf  :10בתחום  x.  

  

62בתחום:  xg)(. שרטטו את גרף הפוקציה 2  x :ים הבאיםתובהסתמך על ה  

0)4()0(  gg ,7)6()2(  gg ,0)4(')2(')0('  ggg.  

0)(' xg   42בתחום  x  0אוx   :0ומתקיים)(' xg :בתחוםx4  20או  x.  

  

44בתחום: )(xfקציה . שרטטו את גרף הפו3  x  :ים הבאיםתובהסתמך על ה

0)3()0()3(  fff ,6)4(,6)4(  ff ,0)2(')2('  ff.  

0)(' xf   22בתחום  x   :0ומתקיים)(' xf :42בתחום  x  24או  x.  

  

53בתחום: xf)(. שרטטו את גרף הפוקציה 4  x :ים הבאיםתובהסתמך על ה  

0)4()1(  ff ,3)5(,5)3(  ff ,0)3(')1('  ff.  

0)(' xf   31בתחום  x   :0ומתקיים)(' xf :53בתחום  x  13או  x.  

  
')(הגזרת  . השתמש בתון, שרטט את גרףxf)(בתרגילים הבאים תון גרף הפוקציה  xf  ומצא את

  :-xקודות החיתוך שלו עם ציר ה
  

xxxf. גרף הפוקציה: 5 3)( 3                           :   .  

 

 

234. גרף הפוקציה: 6 44)( xxxxf                           :הוא    . 

 

 
  

xxxxf. גרף הפוקציה: 7  23   הוא:                              . )(2

 

 
  

 פתרוות:
  
1       .             2.        3.                  4.  
  
  
  
  
  
5       .                6 .        7.  
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')( . תון שרטוט של גרף הגזרת1 xf   :32בתחום  x .               

  מצא את:

  .xf)(של קודות הקיצון הפימיות של גרף  x-א.  שיעורי ה

32בתחום:  xf)(ב.  תחומי העליה והירידה של גרף   x.  

  המצאת)4,1(בקודה xf)( הפוקציהג.  משוואת המשיק לגרף 

  .xf)( הפוקציהעל גרף 

  המצאת על)6,1(בקודה xf)( הפוקציהד.  משוואת המשיק לגרף 

  .xf)( הפוקציהגרף 
  
  
')(. תון שרטוט של גרף הגזרת2 xf. :מצא את  

  ואת סוגן. xf)(של גרף  הפימיותשל קודות הקיצון  x-א.  שיעורי ה

  .xf)(דה של גרף .  תחומי העליה והיריב

  המצאת על)5,3(בקודה xf)( הפוקציה.  משוואת המשיק לגרף ג

  .xf)( הפוקציהגרף 
  
 
  
  

')(ושל גזרתהxf)(. תוים גרפים של הפוקציה 3 xf  

62בתחום:   x.  
')(-וxf)() לבין 2-ו 1א. (*) התאם בין מספרי הגרפים ( xf.  

  .xf)(ב.  מצא את תחומי העליה והירידה של גרף

'')( השיג.   מצא באילו תחומים הגזרת ה xf.חיובית  

  בקודהxf)(מצא את משוואת המשיק לגרף הפוקציה   ד.

  .1xבה 
')()(0ה.  מצא באילו תחום מתקיים:   xfxf.  

  
  
  
  

mxxxxf. עבור הפוקציה 4  23 ')( הגזרתתון גרף  )(2 xf.  
  מצא את:

  .mא. ערכו של הפרמטר 
  ב.  קודות הקיצון של הפוקציה ואת סוגן.

  
  
  

20. ב) עליה: 2, 0א)  .1 פתרוות:  x :32, ירידה  x,02  x (22. ג  xy (5.  ד xy.    

  מתקבלת קודת פיתול).   2x(כאשר . 5xכאשר  maxקודת , 0xכאשר  minקודת א)  .2
20עליה: ב)   x  52או  x :תוןה יורדת כלל בתחום הקציה אי50. הפו  x .  

12)  ג  xy  .3.  (הוא  2א) גרף(xf  הוא  1וגרף)(' xf (יתן להבין זאת מחלקו השמאלי של השרטוט) .   

62ב) עליה:   x 12 או  x :21, ירידה  x(60 .  ג  x (2.  דy (64.  ה  x  או

20  x  12או  x.     4 . (1אm  .) (1, 0ב (Min ,







27

4
,

3

1
Max.  
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xaxxf. עבור הפוקציה: 1 3)( 3   תון גרףגזרתה )(' xf. 
  מצא את:

  .aא. ערכו של הפרמטר 
  ב.  קודות הקיצון של הפוקציה ואת סוגן.

  
  

  

)(234. עבור הפוקציה: 2 bxaxxxf   תון גרףגזרתה 

)(' xf. :מצא את  

  .b-ו aרכם של הפרמטרים א. ע
  ב.  קודות הקיצון של הפוקציה ואת סוגן.

  
  
  
')(. בשרטוט מופיע גרף הגזרת 3 xf.  

  .)7,3(היא  xf)(קודת המקסימום של הפוקציה 

  .x-מקביל לציר ה 5xבקודה בה xf)(המשיק לגרף הפוקציה 

  .1xבקודה בה  xf)(משיק לגרף הפוקציה  3yהישר 

  .c-ו a ,bמצא את ערכם של הפרמטרים   )א

'')( שיהבכמה קודות בתחום המצויר מתאפסת הגזרת ה  )ב xf. 
  
  
')(. בשרטוט מופיע גרף הגזרת 4 xf.  קציהתון שהפו)(xf  יורדת

52בתחום   x  11ובתחום  x. :מצא  

  .xf)(של קודות המיימום של גרף  x-את שיעורי ה  )א

'')( שיהבכמה קודות בתחום המצויר מתאפסת הגזרת ה  )ב xf. 
  

  
')(הראשוה  . בשרטוט מופיעים הגרפים של הגזרת5 xf 

'')(ושל הגזרת השיה  xf.  

')(, הוא גרף 2או  1קבע איזה גרף,   )א xf.מק .  

 הפוקציהמצא את תחומי העליה והירידה של   )ב
)(xf. 

 xf)(מצא כמה קודות מיימום יש לפוקציה   )ג
 בתחום המופיע בשרטוט.

 
  

  פתרוות:

  .2 ,1- (Max,  (Min) 1, -2ב)  (.  1a. א) 1

  .1,1 (Max) ,0,0 (Min, (Min) 2, 0ב)  (.  4a ,4b. א) 2

  ב)  שתיים..  1a ,3b ,5c. א) 3

  שלוש.ב) .  1x ,5x. א)  4

43ב) עולה:   .1. א)  גרף 5  x  12או  x :31. ירידה  x  2אוx.ג) שתיים  .  
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  תזכורת! 
')(היא זוגית, אז הגזרת  xf)(אם הפוקציה  xf .היא אי זוגית 

')(הגזרת היא אי זוגית, אז  xf)(אם הפוקציה  xf א זוגית.הי  
  

  

')(בתרגילים הבאים משורטט גרף הפוקציה הגזרת  xf קציהידוע שהפו .)(xf .היא אי זוגית  
  השלימו את השרטוט ומצאו:

')(א)  כמה קודות חיתוך יש לגרף הפוקציה הגזרת  xf .עם הצירים  

')(ב)  את קודות הקיצון של גרף הפוקציה הגזרת  xf.ואת סוגן  

')(גרף הפוקציה הגזרת את  1yג)  בכמה קודות חותך הישר   xf.  
1                                                             .2.  
  
  
  
  
  
  

  פתרוות:
)4,2,()0,0.()4,2(. א. שלוש.  ב. 1 MaxMinMax .ג. ארבע  .  
)3,2.()3,2(חמש.  ב.  . א.2  MinMin ,)3,0(Max.ג. ארבע  .  

  

  

')(בתרגילים הבאים משורטט גרף הגזרת  xf גזרתייה. ידוע שההש )('' xf  .היא זוגית  
  מצאו:השלימו את השרטוט ו

')(כמה קודות חיתוך יש לגרף הגזרת   א) xf .עם הצירים  

')(הגזרת ב)  את קודות הקיצון של גרף  xf.ואת סוגן  

')(את גרף הגזרת  3yג)   בכמה קודות חותך הישר   xf.  
  

  

3                                                                    .4.  
  
  
  
  
  
  
  

  פתרוות:
)4,2,()4,2( . א. שלוש.  ב.3 MaxMin .שלוש. .  ג  
)3,2.()3,2(שלוש.  ב.  . א.4 MaxMin .שתיים. . ג  


