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 גרף הנגזרת ו ערך מוחלטקעירות,  טרנספורמציות,חקירה עם   -פונקציית שורש 

 

נתונה הפונקציה:   .1
x

f (x)
x 2

=
−

   . 

fעבור גרף הפונקציה   .א (x) :מצא את 

 נקודות הקיצון ואת סוגן.שיעורי  .  2    תחום ההגדרה.  .1

 .   האסימפטוטה.  4 ירים.נקודת החיתוך עם הצשיעורי  .3

 והירידה.  תחומי העליה .5

fגרף הפונקציה  צה שליסקשרטט  .ב (x). 

g(x)הגדירו פונקציה חדשה:   .ג 2f (x)= 0  :המתקיימת רק בתחום x 4  . 

yהישר  fיות חותך את הגרפים של הפונקצ −=1 (x) ו-  g(x)  בנקודותA ו-B  .בהתאמה 

 . נמק.   y-,  קרובה יותר לציר הBאו  Aמהנקודות, קבע איזו 
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4  (1 א. (1 תשובות: x  0או x 4   .2)  :פנימיתmin(16,8)  :קצה .max(0,0). 

           3) (0,0  .)4)  x xעולה: (5.  =4 164דת:  ; יור x 16   0או x 4 .  

 תר.קרובה יו Bהנקודה  ג.השרטוט משמאל.    ב.                   

 
 

 

בין שתי האסימפטוטות האופקיות של גרף הפונקציה:  קהמרח .2
2mx 4
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x 1
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fעבור גרף הפונקציה   .א (x) :מצא את 

 נקודות הקיצון ואת סוגן.שיעורי .   2  ותחום ההגדרה. mערכו של  .1

 ונקציה. פלגרף ה וטותסימפטא.   ה4 נקודות החיתוך עם הצירים.שיעורי  .3

fגרף הפונקציה  סקיצה שלשרטט  .ב (x). 

g(x)הגדירו פונקציה חדשה:   .ג f (x)=מצא .: 

yהישר  חותך kערכי  ואיל עבור .1 k=   את גרף הפונקציהg(x) .בשתי נקודות 

g'(x) :מתקיים  x כיערלו יעבור א .2 f (x) 0 . 
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m (1 .א (2 תשובות: 2ותחום ההגדרה:  =1 x   אוx 2 )פנימית:  (2.  − )max 4,1.15 , 

)קצה:              )min 2,0 ,( )max 2,0−.  3) ( )2,0− ,( )2,0  .4 )y 1= . 

1( 1  ג.השרטוט משמאל.    ב.               k 1.15    0או k 1   .2 )4 x. 
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יה:  צנתונה הפונק .3
2

x 4
f (x)

x 16

−
=
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  . 

fעבור גרף הפונקציה   .א (x) :מצא את 

 .               לוכאיש אם   ,ןת הקיצון ואת סוגונקודשיעורי  . 2                           תחום ההגדרה.  .1

 . יש כאלום, אם נקודות החיתוך עם הצירישיעורי  .3

 תחומי העליה והירידה..  5                               . האסימפטוטות .4

fקציה נהפו גרף  סקיצה של שרטט .ב (x). 

f, למשוואה kמצא לאילו ערכים של  .ג (x) k= .לא יהיה פתרון כלל 

g(x)הגדירו פונקציה חדשה:   .ד f (x)= . 

x, הישר  pמצא לאילו ערכי  p=   לא יחתוך כלל את גרףg(x). 
 

 
    https://bit.ly/33Ylaqq :בקישור 'מתמטיקורס'באדיבות סרטון כולל הדרך ב בחינםפתרון מלא 

 

4  (1 א. (3 תשובות: x  אוx 4 xין )כי בנקודה  א (2.  −  יש "חור"(. =4

y(  4אין.   (3                    1=  ,x 4= 4עולה:  (5.  − x  :יורדת ;x 4 −. 

1 ג.   .השרטוט משמאל ב.                    k 1ו א k 0−     ..4  ד p 4−  . 

 

 

2fנתונה הפונקציה:   .4 (x) x mx= −   הנגזרת. המרחק בין שתי האסימפטוטות האנכיות של גרף +

f '(x)  לציר הן עוברת מימין ואחת מה  אורך יח' 6הוא-y   . 

fעבור גרף הפונקציה   .א (x) :מצא את 

 נקודות הקיצון וסוגן.                    שיעורי .   2   ותחום ההגדרה. mהפרמטר  .1

                     ידה.     ר.   תחומי העליה והי4  נקודות החיתוך עם הצירים.שיעורי  .3

fהפונקציה ף גר צה שלסקישרטט  .ב (x) . 

f.  1    הנגזרת:גרף  סקיצה שלמבלי לבצע חקירה נוספת, שרטט  .ג '(x) .     2   .f ''(x). 

נתונה הפונקציה:   .ד
f '(x)

g(x)
n 4

=
−

 .n יטבע . 

 , אם יש כאלו.  g(x) ההפונקציליה של  ונים ומצא את תחומי העש nהבחן בין ערכי 

 

    https://bit.ly/354aN3A: בקישור 'מתמטיקורס'באדיבות סרטון כולל הדרך ב בחינםפתרון מלא 
 

 

m (1 א. (4 0, תחום ההגדרה:  =6 x 6 .  2) נימית: פmax(3,3)  :קצה  .min(0,0),min(6,0). 

0עולה: (4.  (0,0),(6,0) (3    x 3    :3, יורדת x 6 . 

 השרטוט:     (2השרטוט:                                   (1 ג.                                 השרטוט:       ב. 

 

 
 

n  עבור .ד         הפונקציה אינה מוגדרת.  =4
1 עבור            n 3   :0תחום העליה הוא x 6   .5  ורעב n ונקציה כלל אינה עולה. הפ      
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2fלפונקציה:  .5 (x) 16x x px= xיש נקודת פיתול כאשר  − 4=  . 

fעבור גרף הפונקציה   .א (x) את: אמצ 

                   קיצון וסוגן.  נקודות ה שיעורי.  2           ום ההגדרה.                    חות pטר הפרמ .1

 .   תחומי העליה והירידה.   4  ת החיתוך עם הצירים.נקודושיעורי  .3

               .      והקעירות  תחומי הקעירות   .5

fהפונקציה גרף  סקיצה של טשרט .ב (x) . 

2את הפונקציה:   הגדירו .ג ng(x) (16x x px )= − (n  מבלי לגזור את הפונקציה .)טבעיg(x) , 

  יהיו לגרף הפונקציה שתי נקודות מינימום. נמק את תשובתך. nאילו ערכי מצא עבור 
 

 

   https://bit.ly/353eOW6: סרטון מתמטיקורס בקישורכולל הדרך ב בחינםפתרון מלא 

 

 

 

p (1 א. (5ת: תשובו 0, תחום ההגדרה:  =3 x  .2)  :פנימיתmax(16,256)  :קצה  .min(0,0). 

        3) (28.44,0), 0:עולה (4.  (0,0) x 16   :16, יורדת x  .5)   0:קעירות x 4    . 

4: קעירות            x   ..עבור כל  ג.השרטוט משמאל.    בn  .זוגי 
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