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 פונקציה ריבועיתפולינום : 1פרק 

 
 

 .1שאלה מספר 

)(32חקור את הפונקציה הבאה  2  xxxf:בהתאם לסעיפים הבאים 

 הפונקציה וקבע את סוגה. מצא את השיעורים של נקודת הקיצון של .(א)

 של הפונקציה ירידההיה ויעלהתחומי את רשום . (ב)

 עם הציריםשל הפונקציה חיתוך הנקודות מצא את . (ג)

 גרף הפונקציה סקיצה שלט . שרט(ד)

 .תשובה סופית

)4,1(max)א(      

1:   עולה( ב)  x  יורדת  : x1  (ג ))0,3()0,1()3,0(   (ראה שרטוט ד ) 

 

 .2שאלה מספר 

862חקור את הפונקציה הבאה   xx)x(f:בהתאם לסעיפים הבאים 

 מצא את השיעורים של נקודת הקיצון של הפונקציה וקבע את סוגה. .(א)

 של הפונקציה ירידההיה ויעלהתחומי את רשום . (ב)

 עם הציריםשל הפונקציה חיתוך הות נקודמצא את . (ג)

 גרף הפונקציה סקיצה של. שרטט (ד)

 .תשובה סופית

)1,3(min)א(      

:   עולה( ב) x3  3:  יורדת x  (ג ))ראה שרטוט( ד)    )0,4()0,2()8,0  

 

 .3שאלה מספר 

 

)()122(10ה: נתונה הפונקציה הבא   xxxf 

  מצא את השיעורים של נקודת הקיצון של הפונקציה וקבע את סוגה.  )א(

 של הפונקציה ירידההיה ויעלהתחומי את רשום . (ב)

 עם הציריםשל הפונקציה חיתוך הנקודות מצא את . (ג)

 גרף הפונקציה סקיצה של. שרטט (ד)

 :  סופית תשובה

)min)8,3 (א)        

3 יורדת   (ב) x     עולה  x3  (ג) )0,1()0,5()10,0(    (ד )ראה שרטוט  
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 .4שאלה מספר  
 

)(2)2)(4(נתונה הפונקציה הבאה:   xxxf 

  מצא את השיעורים של נקודת הקיצון של הפונקציה וקבע את סוגה.  )א(

 של הפונקציה ירידההיה ויעלהתחומי את ום רש. (ב)

 עם הציריםשל הפונקציה חיתוך הנקודות מצא את . (ג)

 גרף הפונקציה סקיצה של. שרטט (ד)

 :סופית תשובה

)max)18,1. (א)        

1 עולה   (ב) x       יורדת  x1   (ג) .)0,2()0,4()16,0(        (ד ) ראה

  שרטוט

 

 .5שאלה מספר 

)(3)1(7נתונה הפונקציה הבאה:  2  xxf 

  מצא את השיעורים של נקודת הקיצון של הפונקציה וקבע את סוגה.  )א(

 של הפונקציה ירידההיה ויעלהתחומי את רשום . (ב)

 עם הציריםשל הפונקציה חיתוך הנקודות מצא את . (ג)

 גרף הפונקציה סקיצה שלטט . שר(ד)

 :   סופית תשובה

)min)7,1( א)       

1 יורדת   (ב) x   עולה  x1(ג) )אין חיתוך עם ציר ה)10,0- x.   (ד )ראה שרטוט 

 

 2009 "טתשסקיץ   מועד א'     .6שאלה מספר 

קציה נתונה הפונ
2

1

2
)(

2

 x
x

xf. 

 מצא את השיעורים של נקודת הקיצון של הפונקציה וקבע את סוגה.    .(א)

 .הנתונה  xf)( פונקציהשלפניך מתאים ל 4,  3,  2,  1אחד מארבעת הגרפים      .(ב)

 מק.. נ  xf)(פונקציה קבע איזה גרף מתאים ל        

 
')(שלפניך מתאים לנגזרת  4,  3,  2,  1)ג(.     אחד מארבעת הגרפים  xf    של הפונקציה 

 . נמק.  xf)(הנתונה קבע איזה גרף מתאים לנגזרת             

 
 סופית: תשובה

)max)0,1    .  (א)                    (ב)3גרף מספר  )ג(       1 רף מספר. ג 
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 פונקציה בשלישיתפולינום :  2פרק 
 

 

 .7שאלה מספר 

:  הבאה הפונקציה נתונה 
23 62 xx)x(f  : 

  .הקיצון של הפונקציה וקבע את סוגן תומצא את השיעורים של נקוד  )א(

  התחומי עליה וירידרשום את . )ב(

 עם הצירים הפונקציהשל  חיתוךהנקודות מצא את . (ג)

 גרף הפונקציהסקיצה של . שרטוט (ד)
 :תשובה סופית

)8,2(min)א(      max)0,0(      )ג( ראה שרטוט   )0,0()0,3()ב( 

0  עולה הפונקציה)ד(  x וגם  ב-   x2    20 דתיור הפונקציה  x 

 

 

 2010 מועד ב'  תש"ע   35803בחן בגרות מ      .8שאלה מספר 

 

)(xxxx f 96נתונה הפונקציה   23  

 מצא את השיעורים של נקודות החיתוך של גרף הפונקציה עם הצירים.  .(א)

 מצא את השיעורים של נקודות הקיצון של הפונקציה , וקבע את סוגן. .(ב)

 סרטט סקיצה של גרף הפונקציה. .(ג)

 Bבנקודה  y –שלה חותך את ציר ה קסימום המשיק לגרף הפונקציה בנקודת המ .(ד)

 .Bמצא את  השיעורים של הנקודה        

 :תשובה סופית

  )0,3()0,0((א) 

)min)0,3.   (ב)    max)4,1(      (ג)4,0((ד)וט                              .  סרט(B  

 

 

 

 .9שאלה מספר 

xנתונה הפונקציה    
xx

y 2
23

23

. 

 מצא את השיעורים של נקודות הקיצון של הפונקציה , וקבע את סוגן. .(א)

 באילו תחומים הפונקציה עולה, ובאילו תחומים היא יורדת? .(ב)

  : סופית תשובה

)3,2(min)א(  
3
1    max)1,1(

6
1         

1 עולה   )ב(  x וגם ב-    x2   21יורדת  x    
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    2010פברואר תש"ע  מועד    .10שאלה מספר 

 

xxxfנתונה הפונקציה       12)( 3       . 

 מצא את נקודות הקיצון של הפונקציה , וקבע את סוגן.  . )א(

 מצא את שיעורי נקודות החיתוך של גרף הפונקציה עם הצירים.   .)ב(

 .xf)(סרטט סקיצה של גרף הפונקציה    .)ג(

 ומי העלייה והירידה של הפונקציה.מצא את תח    .)ד(

 ?xf)(עם גרף הפונקציה  y=  - 7לישר כמה נקודות חיתוך יש     .)ה(

 ה סופית:תשוב

)16,2(max)16,2(min )א(        )2 :   ירידה   )ב x, x2   

22 :  עליה  x         )0,46.3()0,46.3()0,0()ג(           )נקודות. 3)ד( סרטוט   )ה 

 

 

 2008 ח"מועד חצב ברק תשס:    11אלה מספר ש
 

)()12)(4(נתונה הפונקציה      2xxxf      , 

 מצא את השיעורים של נקודות החיתוך של גרף הפונקציה עם הצירים    .  (א)

 גן.מצא את נקודות הקיצון של הפונקציה , וקבע את סו  (.ב)

 מצא את תחומי העלייה והירידה של הפונקציה.רים, ושרטט את הפונקציה במערכת צי  )ג(.

 מצא את משוואת המשיק לפונקציה בנקודת המינימום שלה.  )ד(.

 : סופית תשובה

),0()0,2)(0,2)(4,0(( א) 
2
1                (ב )max)3,1(

27
19

3
1  min)9,1(  

1  יורדת הפונקציה ( ג)  x וגם  ב-   x
3
 עולה הפונקציה    11

3
111  x 

 9y)ד(  

 

   1201  תשע"א נובמברמועד    .12שאלה מספר 

 

)(4(נתונה הפונקציה    
2

1
()( 2  xxxf 

 y –עם ציר ה ו  x –מצא את נקודת החיתוך של הפונקציה עם ציר ה   )א(.

 של נקודות הקיצון של הפונקציה , וקבע את סוגן.  x –מצא את שיעורי ה   .)ב(

 מצא את תחומי העלייה והירידה של הפונקציה.  )ג(.

 מצא את משוואת המשיק לפונקציה בנקודת המינימום שלה.  )ד(.

  :סופית תשובה

),0()0,2)(0,2)(2,0(  )א(  
2
1   )ב( max)1,1(min)5.4,1(

27
23

3
1  

 עולה )ג(  
3
11 x   x1    11   ירידה

3
1  x (ד)  5.4y 
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 פונקציה ברביעית פולינום:  3פרק 
 

 .13שאלה מספר 

הפונקציה נתונה
24

24 xx
y  :הבאה בהתאם לסעיפים הבאים 

 ל הפונקציה, וקבע את סוגן.מצא את נקודות הקיצון ש .(א)

 מצא את תחומי העלייה והירידה של הפונקציה. )ב(.

 ?2yשלה הוא   y  -האם יש נקודה על גרף הפונקציה     ששיעור ה          )ג(.

 נמק מדוע לא .      –שלה.        אם לא  x –מצא את שיעור ה  –אם כן               

 : יתתשובה  סופ

)1(min),1(max)0,0,(min)א(   
4
1

4
1          ב( שרטוט( 

1)ג( יורד    x   ,10  x        01עולה  x      , x1   ג( לא( 

 

 2009 "טתשסקיץ א' מועד    :14שאלה מספר 

34הפונקציה נתונה
2

1
)( 24  xxxf :הבאה בהתאם לסעיפים הבאים 

 של נקודות הקיצון של הפונקציה, וקבע את סוגן. x –מצא את שיעורי ה  .(א)

 מצא את תחומי העלייה והירידה של הפונקציה. )ב(.

 בנקודת המינימום שלה. xf)(מצא ערך הפונקציה  (1) )ג(.

 ?6yשלה הוא   y  -ששיעור ה  האם יש נקודה על גרף הפונקציה    ( 2) 

 נמק מדוע לא .      –שלה.        אם לא  x –מצא את שיעור ה  –אם כן                   

 :  סופית תשובה

)5,2(min)5,2(max)3,0(min   )א(.    .)2 ירידה   )ב x :20  x  

02 עולה   x   : x2  (1ג.)  min5y    (2ג.)                          לא 

 

   2011 תשע"א ב קיץ מועד :15שאלה מספר 

24  נתונה הפונקציה  2xxy   )ראה ציור( 

 מצא את נקודות הקיצון של הפונקציה וקבע את סוגן.  )א(.

     של הפונקציהתחומי עליה וירידה מצא את   ב(.)

 דרך שתי נקודות המינימום של הפונקציה   )ג(.

 .x –מעבירים ישר . הישר מקביל לציר ה     

 מצא את משוואת הישר.    

 :  סופית תשובה

)1,1(max)0,0(min)1,1(min   )א(.   )א(.    

1 ירידה   )ב(.  x :10  x    01 עולה  x  : x1             .)1)גy   

 

 :16שאלה מספר 

24   הפונקציה תונהנ 162 xxy                        

                       .וקבע את סוגן נקודות קיצון מקומיותמצא את   .(א)

 גרף הפונקציה               סקיצה של שרטוט   . )ב(

     של הפונקציה תחומי עליה וירידה מצא את   . )ג(

 תשובה סופית : 

)32,2(min)32,2(max)0,0(min   )א(.       )שרטוט )ב 

2 ירידה   )ג(.  x :20  x   02 עולה  x :  x2 
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 ה מסוג פולינום בקטע סגור.פונקציחקירת :  4פרק 
 

 

 .17שאלה מספר 

 

)(39נתונה הפונקציה   23  xxxf   בתחום הסגור        10:1     (101  x) 

 וגן.מצא את נקודות הקיצון של הפונקציה , וקבע את ס  )א(.

מצא את ערכי הפונקציה בקצות תחום ההגדרה שלה.  .(ב) 10:1 

 שרטט את הפונקציה בתחום הנתון.  )ג(. 10:1 

 מינימום ומקסימום מוחלטים של פונקציה א מצ  )ד(. 10:1 

רשום את תחומי העלייה והירידה של הפונקציה  )ה(. 10:1 

 :תשובה סופית

)105,6(min)א(  max)3,0(   

 מקסימום מוחלט( 10,  103)     מינימום מוחלט( 6,  - 105) )ב( שרטוט  )ג(

106 עולה)ד(   x  ,01  x       60 יורדת  x 

 

 .18מספר שאלה 

3231הפונקציה   xxy    מוגדרת בתחום הסגור 5;0 . 

 מצא את שיעורי הנקודה שבה נגזרת הפונקציה מתאפסת וקבע את סוג הקיצון. .(א)

 מצא את ערכי הפונקציה בקצות תחום ההגדרה שלה. .(ב) 5;0 

 הפונקציה בתחום הגדרתה. סרטט סקיצה של גרף .(ג) 5;0 

 מינימום ומקסימום מוחלטים של פונקציה א מצ        (.)ד

 

 :סופית תשובה

)1,0(min)א(  max)5,2(    )1,0()49,5()ב(  

)49,5(ום מוחלט: , מינימ)5,2(מקסימום מוחלט: )ג( שרטוט   )ד(   

 

 .19שאלה מספר 

)(4נתונה הפונקציה  23  xxxf    בקטע סגור 3;1. 

 מצא את שיעורי הנקודה שבה נגזרת הפונקציה מתאפסת וקבע את סוג הקיצון. .(א)

 מצא את ערכי הפונקציה בקצות תחום ההגדרה שלה. .(ב) 3;1 

 סרטט סקיצה של גרף הפונקציה בתחום הגדרתה. .(ג) 3;1 

 מינימום ומקסימום מוחלטים של פונקציה א מצ        (.)ד

הנתונה יש בקטע   xf)(האם לפונקציה      .(ה) 3;1 קודת מקסימום מקומי שאינה מקסימוםנ  

 מוחלט? נמק.          

 תשובה סופית:

)4,0(max)א(  min)
27

23
3,

3

2
(      )2,1()22,3()ב(      שרטוט )ג( 

)4,0(maxנקודה היא הכן )ה(   )2,1(, מינימום מוחלט: )22,3(מקסימום מוחלט: )ד(   
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 .y = kיתוך של הפונקציה ח:  5פרק 
 

 

    2006תשס"ו מועד א' קיץ .   20שאלה מספר 

)(2)3(2נתונה הפונקציה       xxxf  . 

 מצא את השיעורים של נקודות הקיצון של הפונקציה וקבע את סוגן.  .(א)

 מצא את נקודת החיתוך של הפונקציה עם הצירים.  .(ב)

 המשיקים. מצא את משוואות כל אחת מנקודות הקיצון של הפונקציה עובר ישר המשיק לפונקציה.ב   .(ג)

kyהישר    kעבור אילו ערכי   .(1ד)   ?חותך את גרף הפונקציה בשלוש נקודות 

kyהישר    kעבור אילו ערכי   .(2)ד  ?חותך את גרף הפונקציה בשתי נקודות 

kyהישר    kעבור אילו ערכי   .(3ד)    ?חותך את גרף הפונקציה בנקודה אחת 

 תשובה סופית

)0,3(min)8,1(max)א(        )0,0)(0,3()ב(        )80)ג  yy 

08  .(1)ד  ky  0   .(2)ד ky   8או ky                    

 .(3)ד ky0   8   או -ו ky 

 

 2010מועד חצב/ ברק  תש"ע     .21שאלה מספר 

)()2(2ציה  הציור שלפניך מתאר את גרף הפונק xxxf  . 

 . Bומינימום בנקודה    Aלפונקציה מקסימום בנקודה  

 . B -ו  Aמצא את שיעורי הנקודות   .(א)

kyהישר    kעבור אילו ערכי   .(ב)   ?חותך את גרף הפונקציה בשלוש נקודות 

kyהישר    kעבור אילו ערכי   .(ג)   ?חותך את גרף הפונקציה בשתי נקודות 

kyהישר    kעבור אילו ערכי   .(ד)    ?חותך את גרף הפונקציה בנקודה אחת 

     :סופית תשובות

(max( א)
27

5
1,

3

2
( A  min)0,2( B (ב).  

27
510  ky  (ג).   

27
51 ky או 

0 ky     (ד). 0 ky    או -ו    ky
27

51  

 

 .3201 מועד נובמבר תשע"ג    :22שאלה מספר 

482נתונה הפונקציה            23  xxxy 

 )א(     מצא את שיעורי נקודות הקיצון  של הפונקציה וקבע את סוגן.

 )ב(     רשום את תחומי העלייה והירידה של הפונקציה.

 .y –(.    מצא את השיעורים של נקודות החיתוך של גרף הפונקציה עם ציר ה 1)ג

 :בנקודות x –(     הראה , על ידי הצבה, כי גרף הפונקציה חותך את ציר ה 2)ג
            )0,2()0,2()0,5.0(             

kyהישר   k)ד(     לאלו ערכים של    ? חותך את גרף הפונקציה בנקודה את בלבד 

 תשובה סופית:   

)3,1(min)9,1(max)א(  
27
19

3
1        )1  יורדת הפונקציה)ב xב  וגם-   x

3
11     

 עולה הפונקציה
3
111  x4,0( (1)ג(     0,5.0()0,2()0,2(( 2)ג(  

)ה(   ky
27

9  וגם  193 ky 
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 משוואת משיק:  6פרק 
 

 

 

 2012 תשע"ב מועד חורף:  23שאלה מספר 

)(4שלפניך מוצג גרף הפונקציה  בציור 3  xxf 

 העבירו משיק לגרף הפונקציה. x=  2שבה  Aבנקודה 

 מצא את משוואת המשיק.)א(  

 .x –מצא את נקודת החיתוך של המשיק עם ציר ה )ב(  

 :   תשובה סופית

1212)א(       xyA          )0,1()ב(    

 

 

   2010  תש"ע מועד נובמבר: 24שאלה מספר 

662ישר משיק לגרף הפונקציה  2  xxy 

 (  -2שיפוע המשיק הוא  ) 

 )א(.   מצא את משוואת המשיק.

 .x –)ב(.   מצא את נקודת החיתוך של המשיק עם ציר ה 

   תשובה סופית:

42א:   xy  :0,2(ב(      

 
 

 .2012  תשע"ב מועד פברואר .25שאלה מספר  

)(63נתונה הפונקציה  3  xxxf 

 .Aמעבירים משיק לגרף הפונקציה בנקודה  

 )ראה ציור(. 2שלה הוא  x –ששיעור ה  

 .Aמצא את משוואת המשיק לגרף הפונקציה בנקודה )א(. 

 היא נקודה על המשיק, שמצאת בסעיף א',   B)ב(. 

 מעבירים שני ישרים: B.דרך הנקודה  13הוא שלה  y –ושיעור ה 

 .Cבנקודה  y –וחותך את ציר ה   x –האחד מקביל לציר ה    

 .Dוחותך את גרף הפונקציה בנקודה  y –השני מקביל לציר ה    

 .Bשל הנקודה  x –מצא את שיעור ה  ( 1)   

 .BCרשום את משוואת הישר   ( 2)   

 :תשובה סופית

229יא  )א( משוואת במשיק ה  xy   1 (1)בBx  13( 2)בy   

 

    2004מועד ב' קיץ  תשס"ד :  26שאלה מספר 

)1()3(נתונה הפונקציה    xxy. 

 .x –מצא את משוואת המשיקים לפונקציה בנקודות החיתוך שלה עם ציר ה  א.

 של הנקודה שבה שני המשיקים שמצאת בסעיף א' חותכים זה את זה. x –ר ה מצא את שיעו ב.

 של נקודת הקיצון של הפונקציה. x –שיעור ה ( 1)      מצא את : ג.

 משוואת הישר המשיק לפונקציה בנקודת הקיצון שלה.( 2)                    

 תשובה סופית: 

6222)א(     xyxy   )2)בx    2 (1)גx   1 (1)גy 
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 .27שאלה מספר 

 

982נתונה הפרבולה    2  xxy   12. הישר  xy    חותך את גרף הפרבולה בנקודהA  

 .Bומשיק בנקודה    Aבנקודה  (.    מעבירים לגרף הפרבולה משיק B -משמאל ל  A)  Bובנקודה  

 מצא את משוואת המשיקים. )א(. 

 . P. מצא את שיעורי הנקודה   Pשני המשיקים שמצאת בסעיף א  נפגשים בנקודה   )ב(. 

 : תשובה סופית

23874)א(    xyxy        )3,5.2()ב( p 

 

 .2010מועד א' קיץ תש"ע  : 82שאלה מספר 

 

)(56נה פרבולה שמשוואתה       נתו 2  xxx  f .)ראה ציור( 

12היא  Aמשוואת הישר המשיק לפרבולה בנקודה   x  y. 

112היא  Bמשוואת הישר המשיק לפרבולה בנקודה   x  y. 

 ,A.     מצא את שיעורי הנקודה א

 .Bמצא  את שיעורי הנקודה       ב

 מצא את הנקודה המשותפת לשני המשיקים  .   ג

 :  תשובה סופית

)3,2()א(.       .)3,4()ב(    .)5,3()ג(  

 

 

 .2011 מועד חצב/ ברק  תשע"א:   29שאלה מספר 

   

)(232בציור שלפניך מתואר גרף הפונקציה    2  xxxf 

 הן שתיים מנקודות החיתוך של גרף הפונקציה עם הצירים . C –ו  Bת הנקודו

 )כמתואר בציור(. 

 .C –ו  B(  מצא את שיעור הנקודות 1)א(  )

 .BC( מצא את שיפועו של הישר 2)      

 .BCמקביל לישר  D)ב(.  נתון כי הישר המשיק לגרף הפונקציה בנקודה 

 .D( מצא את שיעורי נקודת ההשקה 1)       

 .D( מצא את משוואת המשיק לגרף הפונקציה בנקודה 2)       

 : תשובה סופית

)2,0()0,2(( 1)א BC 1   (2)אBCM        3,1(( 1)ב(D        41 (2)ב  xy 

 

B A 

x 

y 

• • 


