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פונקציית 
xe   -  קעירות ו טרנספורמציותחקירה עם 

 

  :נתונה הפונקציה .1
x
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e
f (x)

2x 5x 2
=

− +
 . 

fעבור גרף הפונקציה   .א (x):מצא את , 

 .הת הקיצון וסוגונקודשיעורי   . 2    ום ההגדרה. חת .1

 ה.תחומי העליה והיריד  . 4 ת החיתוך עם הצירים.ודנקשיעורי  .3

 . ותהאסימפטוט .5

fהפונקציה  סקיצה שלשרטט  .ב (x). 

g(x)נתונה הפונקציה:  .ג f (0.5x)=או שגויה: הנ. עבור כל אחת מהטענות הבאות, קבע אם היא נכו 

i.    הגרפים של הפונקציותf (x) ו-g(x) יר הנחתכים על צ-y . 

ii.   יתכן שהמרובע שקדקודיו הם נקודת הקיצון של הפונקציותf (x) ו-g(x)  .הוא מקבילית 

iii.   ההפרשg(x) f (x)−    הוא חיובי לכלx 0. 
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x( 1 א. (1תשובות:  0.5, 2.  2) ( ) ( )max 1, e , min 3.5,3.68−.  3)( )0,0.5. 

3.5עולה: (4 x  0.5או x 1 ;   :1יורדת x 3.5, x 2   . 

5) x 2, x 0.5, y 0= =     השרטוט משמאל. .ב   .=
  נכונה. iii.   שגויה. ii.   נכונה. i. ג.
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3xנתונה הפונקציה   .2 2x xf (x) 2e 3e 12e d= + − +. 

fעבור הפונקציה , במידת הצורך ומצא dהיעזר בפרמטר  .א (x) :את 

 .הנקודת הקיצון וסוג.    שיעורי 2  תחום ההגדרה.          .1

 . ההאסימפטוט   . 4  . חומי העליה והירידהת .3

fתהיה הפונקציה   dמצא עבור אילו ערכי  .ב (x)  חיובית לכלx . 

dנתון:  .ג fהפונקציה  שרטט סקיצה של גרף . =8 (x) . 

fבעזרת הפונקציה   .ד (x)   :הגדירו את הפונקציותg(x) 5 f (x)=    :וh(x) f (5x)=. 

 . 1dהוא  h(x)-ו g(x)הפונקציות  צון של הקיהמרחק בין נקודות 

 . 2dהוא  h(x)-ו g(x)של הפונקציות  המרחק בין האסימפטוטות 

 הנכונה. נמק את תשובתך. ע איזו מהטענות היא קב לפניך שלוש טענות.

  i.   2 1d d              ii .   2 1d d=               iii.    1 2d d   
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x.  2) min(0,d לכ (1 .א (2שובות: ת 0עולה:  (3  .−(7 x;   :יורדתx 0.  4) y d=.    

7 .ב d.   .ד.   השרטוט משמאל. ג iii.     
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xfנתונה הפונקציה:   .3 (x) (x 2) (2e x)= −  −. 

fקבע האם לפונקציה   .א (x)  .יש אסימפטוטה אופקית. נמק 

xh(x)נתון שגרף הפונקציה   .ב 2e=  והישרy x=  .אינם נחתכים 

fמצא את שיעורי נקודות החיתוך של גרף הפונקציה   (x) .עם הצירים 

xfח: הוכ .ג '(x) 2(x 1) (e 1)= −  −. 

fמצא את שיעורי נקודות הקיצון של הפונקציה   .ד (x) .ואת סוגן 

fצה של גרף הפונקציה סקישרטט  .ה (x). 

g(x)  הגדירו את הפונקציה: .ו x f (x)= . 

 .g(x)יה  מצא את תחומי החיוביות והשליליות של הפונקצ .1

g'(x)נתון שלמשוואה   .2  .g(x)יש פתרון אחד. שרטט סקיצה של גרף הפונקציה   =0

g(x)נתון שלמשוואה   .3 k= .יש פתרון אחד 

g(x)קבע כמה פתרונות יש למשוואה  3k=− . .נמק את תשובתך 
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,0), (2,0)  ב.   אין.א.  (3תשובות:  ,min(1ד.    .−(4 4.44)−  ,max(0, 4)−   . 

 מאלי. השרטוט הש ה.

2חיובית:( 1 ו. x   אוx 00: ; שלילית x 2 .  2 ) .השרטוט הימני 

 שניים.( 3
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xנתונה הפונקציה:   .4 2f (x) (2x 2) e ex= −  −. 

 את שיעורי נקודות הקיצון של הפונקציה ואת סוגן.מצא  .א

fבע האם לפונקציה  ק .ב (x) .יש אסימפטוטה אופקית. נמק 

fנתון שמתקיים:   .ג (1.72) f. שרטט סקיצה של גרף הפונקציה  =0 (x). 

הגדירו את הפונקציה:   .ד
x

g(x)
f (x)

=. 

  נמק את תשובתך.מצא אותן.   אם קיימות, יש אסימפטוטות. g(x)קבע האם לפונקציה   .1

 .g(x)מצא את תחומי החיוביות והשליליות של הפונקציה   .2

   . נמק.היא הנכונה הןקבע איזו מ g(x)זור את הפונקציה  לג  לפניך שתי טענות. מבלי .3

i.   יתכן שלפונקציהg(x) ון.אין נקודות קיצ 

ii.   לפונקציהg(x)  .יש לפחות נקודת קיצון אחת 

 

 

 ה( )לגלול למט  oo9fdZhttps://bit.ly/3: 'מתמטיקורס'ך בסרטון באדיבות רכולל הד פתרון מלא בחינם
 
 
 

 

 

,max(0א.  (4תשובות:  2)−  ,min(1, e)−.   .השרטוט משמאל ג.   אין. ב . 

y( 1 ד. 0= , x 1.72חיובית:  ( 2  .=1.72 x  אוx 0,  :0שלילית x 1.72 .   3 )ii. 
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):  הפונקציהנתונה  .5 )3x 2x 1 xf (x) 4e 9 e 1 e 36 e 4+= − +  +  + . 

fגרף הפונקציה   עבור .א (x) :מצא את 

               .      נקודות הפיתולשל  x-שיעורי ה .1

 .   והקעירות   תחומי הקעירות .2

                        .                       ההאסימפטוט .3

 .y-ך עם ציר הנקודת החיתושיעורי  .4

fהפונקציה  גרף סקיצה שלשרטט  .ב (x) את נקודות הפיתולות וסמן בנקודות עב . 

 .  y-פורציה מבחינת ציר הצורך לשמור על פרו ןהמספרים הגבוהים, אילאור 

ng(x)נתונה הפונקציה:   .ג (x 2) f (x)= −  .n  .טבעי 

 שונים.  nהבחן בין ערכי . g(x)ת של הפונקציה  מצא את תחומי החיוביות והשליליו

 

 
 ה( )לגלול למט  https://bit.ly/3oo9fdZ: 'מתמטיקורס'ך בסרטון באדיבות רכולל הדפתרון מלא בחינם 

 
 

x(  1 א. (5תשובות:  :1 ותקעיר ( 2  .=0,1 x  אוx 0 ; קעירות   :0 x 1        . 

3  )y 4=.  4) ( )0,  השרטוט משמאל. .ב. 72.39

xחיובית:   זוגי: nעבור ג.  2 :אף  , שליליתx.   

2חיובית:   אי זוגי: nעבור  x  :שלילית ,x 2.   
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