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 248 -  עם סעיפי חשיבה  ה מעריכיתשאלה מסכמת בחקירת פונקצי
 

xנתונה הפונקציה:   1 3xf (x) 3 a 3+= + .  גרף הפונקציהf (x) חותך את ציר ה-x  בנקודה שבה  רק=x 0.5  .   

 .aמצא את  .א

aהצב  .ב 1= fף הפונקציה  ועבור גר − (x) :מצא את 

 תחום ההגדרה של הפונקציה.                                   .1

 . y-ציר השיעורי נקודת החיתוך עם   .2

 . האת סוגקבע שיעורי נקודת הקיצון של הפונקציה ו .3

 תחומי העלייה והירידה.  .4

fלפונקציה  .ג (x)  אופקית: יש אסימפטוטהy   .x→−בעבור   =0

fשרטט סקיצה של גרף הפונקציה  (x). 
 

 סעיפי חקירה מתקדמים המתייחסים לחקירה שבוצעה      
 

yחותך הישר  kמצא עבור אילו ערכי  .ד k=  את גרף הפונקציהf (x) נקודה אחתב  . 

x  קבע כמה פתרונות יש למשוואה: .ה 1 3x5 3 3+− =  . נמק את תשובתך. −
                

fפניך ארבעה גרפים. אחד מהם הוא גרף הנגזרת ל.   1 .ו '(x).  איזה מהגרפים הוא המתאים:קבע 

 
 

 

 

f−=וואה, מצא כמה פתרונות יש למשוואה:  רות את המשר ישילפתו מבלי.   2 '(x) 10 . 
 

 תייחסים להגדרת פונקציה חדשה:י חשיבה המסעיפ     
 

j(x)  מגדירים פונקציה חדשה: .ז 5 f (x)= .  מצא את שיעורי נקודת הקיצון שלj(x) הוקבע את סוג  . 

p(x)  חדשה:פונקציה ם ירימגד .ח f (x) 1=  .  p(x)קיצה של גרף הפונקציה שרטט ס .−

h(x)  מגדירים פונקציה חדשה: .ט f (x)=  .h(x)יה והירידה של הפונקציה  ימצא את תחומי העל .−

s(x)  מגדירים פונקציה חדשה: .י f (x)=. 

 .s(x)  קציהלבצע חקירה, שרטט את גרף הפונ מבלי .1

 וקבע את סוגן.   s(x)מצא את שיעורי נקודות הקיצון של גרף הפונקציה   .2

g'(x)מקיימת:  g(x)הפונקציה  : נתון .יא f (x)=יות  קצפונ. הf (x) ו-g(x)   .מוגדרות באותו תחום 

 . x-אשר מקביל לציר ה g(x)העבירו משיק לפונקציה   .1

 ההשקה. נמק את תשובתך. של נקודת x-מצא את שיעור ה

 . g(x)יה והירידה של הפונקציה  ימצא את תחומי העל .2

 לחה!בהצ
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    :תשובות

 
 

a .א 1= −. 

x: עלייה .x.  2. (0,2)  .3. max(0,2).   4כל  .1 .ב 0 .  :0ירידה x. 

                                 .ג

                                              

 

k .ד kאו  =2 0. 

 .פתרון אחד .ה

 פתרון אחד.. III.    2גרף . 1 .ו

 .max(0,10) .ז

   .ח

                                     

 

 

0עלייה:  .ט x ; ידה:  ירx 0. 

 . 1 .י

 
 

2 .max (2,0)  ,min(0.5,0). 

x= .1 .יא 0.5. 

xעלייה:  .2 0.5ירידה:   ;0.5 x. 
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