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 481 - שאלה מסכמת בחקירת פונקציית מנה עם סעיפי חשיבה
 

  הפונקציה: נתונה
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 ת: א aהבע באמצעות  .א

f דרה של הפונקציהגתחום הה . 1 (x). 

 . אנכיותהאסימפטוטות ה .2

 . aצא את  מ '.יח 6הוא ק בין האסימפטוטות האנכיות של הפונקציה המרחנתון ש .ב

aב הצ .ג f  עבור גרף הפונקציהו =3 (x) :מצא את 

   תחום ההגדרה של הפונקציה.                                 .1

 ם.עם הצירי נקודות החיתוךשיעורי  .2

 את סוגן. קבע נקודות הקיצון של הפונקציה ושיעורי  .3

 . והירידה עלייהתחומי ה .4

 ילות לצירים.האסימפטוטות המקב .5

f גרף הפונקציה סקיצה שלשרטט  .ד (x). 
 

 מתקדמים המתייחסים לחקירה שבוצעה  סעיפי חקירה     
 

y הישרחותך  kמצא עבור אילו ערכי  .ה k= את גרף הפונקציה f (x)   .בשתי נקודות 

y הישר mי ילו ערכא ורעב אצמ .ו m= אינו חותך את גרף הפונקציה f (x). 

f  למשוואה:ת המשוואה, מצא כמה פתרונות יש אר ישירות לפתו מבלי .ז (x) 6=.         
                

f זרתהנגגרף   סקיצה שלשרטט    .1 .ח '(x). 

f  למשוואה:ת המשוואה, מצא כמה פתרונות יש א ר ישירות לפתו מבלי.   2 '(x) 8=.  
 

 ה:דשחה תייחסים להגדרת פונקציי חשיבה המסעיפ     
 

j(x)  :מגדירים פונקציה חדשה .ט 4 f (x)= . ל מצא את שיעורי נקודות הקיצון שj(x) וקבע את סוגן . 

p(x)  :מגדירים פונקציה חדשה .י f (x) 4=  .  p(x)שרטט סקיצה של גרף הפונקציה  .−

h(x)  דירים פונקציה חדשה:מג .יא f (x)=  .h(x)קציה  ירידה של הפוניה והימצא את תחומי העל .−

s(x)  ה:שדח נקציהים פומגדיר .יב f (x)=. 

 .s(x)  לבצע חקירה, שרטט את גרף הפונקציה מבלי .1

 את סוגן.  קבע ו s(x)ון של גרף הפונקציה  נקודות הקיצ שיעורי את מצא .2

g'(x) :ימתמקי g(x)הפונקציה  : נתון .יג f (x)= .  הפונקציותf (x) ו-g(x) .מוגדרות באותו תחום   

 . x-בילים לציר הקמאשר  g(x) משיקים לפונקציה  והעביר .1

 .את תשובתך נמק. ההשקה תשל נקוד x-ה שיעורמצא את 

 . g(x)הפונקציה  של והירידה יה יהעלמי את תחוא מצ .2
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 :תשובות
 

x .1 .א a   .2. x a= . 

a .ב 3=. 

x .1 .ג 3   .2. (0,4), (36,0) .  3. min(0.125,3.99) ,max(71.875,0.007). 

3 עלייה: .4 x 71.875   0.125או x 3   :3; ירידה x 0.125−    אוx 3 71.875או  − x.   

      5. x 3=  ,y 0=. 

                                               .ד

 

 

 

 

 

3.99  .ה k  0או k 0.007   אוk 0. 

0.007 .ו m 3.99 . 

 .שני פתרונות .ז

 . שני פתרונות .2                                              .1 .ח

 

 

 

 

 

 .min(0.125,15.96) ,max(71.875,0.028) .ט

  .י

 

 

 

 

3: עלייה  .יא x 0.125−    אוx 3 71.875או   − x ;3 :ירידה x 71.875   0.125או x 3 . 

 .min(0.125,3.99), max(71.875,0.007) ,min(36,0). 2                                         . 1 .יב

 

 

 
 

x .1 .יג 36: עלייה .2.  =36 x   3או x 3−   ;3 :ירידה x 36   אוx 3 −. 
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storesoos.com/il/search/smy.cla//https:/רק ממחשב, לא מסלולארי(מתאפשרת )הזמנה   ארכימדס 

 

https://bit.ly/3mYQXQ3
https://my.classoos.com/il/search/store/ארכימדס

