
 חשבון דיפרנציאלי: משוואת משיק                                        לא נכשלת כל עוד לא חדלת לנסות

 יוסי דהן" –פתרונות מלאים ניתן למצוא באתר "מתמטיקה באומץ 

 https://sites.google.com/site/matematikabomez/homeבכתובת :  

66 

 

 

 של הנקודה(. x) נתון   משוואת משיק. ד: 3פרק 
 (x1 – x  )m    =y1 - y 

 

 

 2012 תשע"ב מועד חורף 35803מבחן בגרות :  1שאלה מספר 

)(4בציור שלפניך מוצג גרף הפונקציה  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     (ב     ))0,1(    

 

 .2011 מועד חצב/ ברק  תשע"א   35803מבחן בגרות :  2שאלה מספר 

נתונה פונקציה
x

x
xf

8

2
)( . 

 של הפונקציה. . רשום את תחום ההגדרה )א(

 . 2הוא  Aשל הנקודה  x –נמצאת על גרף הפונקציה . נתון כי שיעור ה  Aהנקודה   )ב(. 

 .Aמצא את משוואת המשיק לגרף הפונקציה בנקודה         

 : תשובה סופית

85.2)ב(    0x)א(    xy     
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נתונה הפונקציה           
x

xxf
12

3)(  

 )א(     מצא את תחום ההגדרה של הפונקציה.

 .x –)ב(     מצא את שתי נקודות החיתוך של גרף הפונקציה עם ציר ה 

 ב. )ג(.    מצא את המשוואות של שני המשיקים לגרף הפונקציה בנקודות החיתוך שמצאת בסעיף

 )ד(     קבע את המשיקים מקבילים זה לזה. נמק. 

 )ה(     האם יש לגרף הפונקציה נקודות קיצון  ?נמק

 תשובה סופית:   
)0,2()0,2()ב(              0x)א(                )126)ג  xy126משיק  xyמשיק

 

 6mקבילים זה לזה . לשני המשיקים שיפוע זהה המשיקים מ)ד(  

 לא קיימות נקודות קיצון)ה(  

 

 .4שאלה מספר 

15מצא את משוואת המשיק לפונקציה 
2

3

3

2 23

 x
xx

)x(f    בנקודת החיתוך עם ציר הy . 

15 : סופית תשובה  xy 
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 .5שאלה מספר 

x נתונה הפונקציה 
x

xf 31)(  . 

 )א(  רשום את תחום ההגדרה של הפונקציה.

 . 1xמצא את משוואת המשיק לגרף הפונקציה בנקודה ש)ב(  

 )ב(     0x)א(     : תשובה סופית
2
1

2
1 3 xy 

 

 2008  ף  תשס"חמועד חור  35003מבחן בגרות  : 6שאלה מספר  

xנתונה הפונקציה       
x

xf 23
1

)(    

 מצא את תחום ההגדרה של הפונקציה א.

 5.0xהעבירו ישר, המשיק לגרף הפונקציה בנקודה שבה          ב.

 מצא את משוואת המשיק          

 המשיק עם הצירים    ג.        מצא את נקודות החיתוך של 

 תשובה סופית: 

5.51)ב(    x0)א(   xy )ג(
 

)0,5.5()5.5,0( 

 

 .7שאלה מספר 

נתונה הפונקציה  
x

4xx
y

3 
    . 

  המשיק.משוואת .חשב את 2xבנקודה שבה  מעבירים משיק לגרף הפונקציה 

 : סופית תשובה

 13  xy 
 

 8שאלה מספר 

בציור שלפניך מתואר גרף הפונקציה  
x

x
y

2

2

1



  )0( x . 

  לגרף הפונקציה. , העבירו משיק 1x,  שבה   Cבנקודה   

 המשיק.  משוואתמצא את 

 :סופית תשובה 

5.35.1  xy 

 

 .2012  תשע"ב מועד פברואר 35003מבחן בגרות  .9ה מספר  שאל

)(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:

229)א(   xy A
         13BCy( 2)ב      1Bx (1)ב 
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 .3201 א קיץ  תשע"ג  מועד 03835מבחן בגרות    :10שאלה מספר 

  נתונה הפונקציה 
x

xxf
1

2

1
2)(  

 )א(.    מצא את השיעורים של  נקודות הקיצון 

 של הפונקציה , וקבע את סוגן על פי הציור.         

 משיק לגרף הפונקציה בנקודה שבהישר ההעבירו (   )ב
2

1
x   

   1x משיק לגרף הפונקציה בנקודה שבהישר העבירו ו        

 מצא את השיעורים של נקודת המפגש בין שני המשיקים        

 תשובה סופית:   

,2(min)א(  
2

1
(    max)2,

2

1
(       )2)בy       1

2

1
1  xy )2,2( 

 

 11שאלה מספר 

12נתונה הפונקציה  
2

1
)( 2  xxxf     , 

 א,  מהו תחום ההגדרה של הפונקציה ?

 .x=  4שבה  Aלגרף הפונקציה העבירו משיק בנקודה 

 )ראה ציור(

 .A( מצא את השיפוע של המשיק בנקודה 1ב.  )

 .A( מצא את משוואת המשיק בנקודה 2)     

 ג. מצא את השיעורים של נקודת המקסימום של הפונקציה.

 

 עם ישר המשיק Bנפגש בנקודה  Aהמשיק בנקודה 

 לגרף הפונקציה בנקודת המקסימום שלה )ראה ציור(

  

 סימום של הפונקציה ?(  מהי משוואת המשיק בנקודת המק1ד.  )

 .B( מצא את השיעורים של הנקודה 2)     

 בתשובתך השאר ספרה אחת אחרי הנקודה העשרונית.          

  :תשובה סופית

115.3 (   2)ב               5.3m(  1)ב           0x)א(    xy   

 )5.2,1()ג(  x1    5.2( 1)דy     5.2,4.2((   2)ד(B 

 

 

 של הנקודה(. yב. משוואת משיק  ) נתון 

 

 

 .12שאלה מספר 

מצא את משוואת המשיק לפונקציה   
x

x
xf

3
)(


  3בנקודה בה  =y . 

              קה.מצא את נקודת ההש )א(    

 מצא את משוואת המשיק. )ב(    

 :  סופית תשובה

51)ב(        )3,5.1()א(    
3
1  xy 

 



 חשבון דיפרנציאלי: משוואת משיק                                        לא נכשלת כל עוד לא חדלת לנסות

 יוסי דהן" –פתרונות מלאים ניתן למצוא באתר "מתמטיקה באומץ 

 https://sites.google.com/site/matematikabomez/homeבכתובת :  

69 

 2009 "טתשסמועד ב' קיץ   03035  מבחן בגרות . 13שאלה מספר 

3נתונה הפונקציה 
2

)(
2


x
xf    5בנקודה שבה העבירו ישר המשיק לגרף הפונקציה  =y . 

              ת ההשקה.ומצא את נקוד (א)    

 ת המשיק.ומצא את משווא (ב)    

 :  תשובה סופית

)5,1()5,1((  א)  (ב  )94  xy 94  xy 

 

    2004מועד ב' קיץ   תשס"ד    03035מבחן בגרות :      14שאלה 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 –מצא את שיעור ה  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 

 

  0920 "טתשסמועד ב' קיץ   03835  מבחן בגרות  : 15שאלה מספר 

נתונה הפונקציה   
x

xy
16

4     . 

 .x –מצא את נקודות החיתוך של גרף הפונקציה עם ציר ה  א.

 בנקודות שמצאת בסעיף א , העבירו משיקים לגרף הפונקציה.  ב.

 הראה כי המשיקים מקבילים זה לזה .  ( 1)    

 מצא את המשוואות של שני המשיקים . ( 2)     

  ת: תשובה סופי

88(.   1)ב   )0,2()0,2()א(.    21  mm     168168(     2)ב  xyxy   

 .16שאלה מספר 

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

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

 מצא את משוואת המשיקים. )א(. 

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

 : סופית תשובה

23874)א(    xyxy       )3,5.2( )ב( p 

 

 2009 "טתשס חורףמועד   03835  ן בגרותמבח: 17שאלה מספר 

נתונה הפונקציה   
x

xy
1

2   0בתחוםx 

 ) ראה ציור (  Bובנקודה  Aחותך את גרף הפונקציה בנקודה 3y הישר   

 . B ו  Aמצא את שיעורי הנקודות   )א(.

  Bומשיק בנקודה   Aקציה משיק בנקודה מעבירים לגרף הפונ       )ב(.

 (   מצא את המשוואות של שני המשיקים.1)          

 .Pמצא את שיעורי הנקודה  P(  שני המשיקים נפגשים בנקודה 2)           

 :   תשובה סופית

)3,1()3,5.0()א(.   AB         

21(.   1ב(  xy  42  xy    (. 2)ב)
3

2
1,

3

2
(P     
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 מצא את הנקודה(. mג. משוואת משיק  ) נתון השיפוע 
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xxxxfבשרטוט שלפניך מוצג גרף הפונקציה       32)( 24  

 יהוהוא משיק לגרף הפונקצ 3נתון ישר ששיפועו     

 )ראה ציור( Bו  Aבנקודות 

 .B –ו   Aמצא את שיעורי  נקודות ההשקה   .(א)

 .ABמצא את משוואת הישר   .(ב)

 :     ה סופיתתשוב

)2,1()4,1(   )א(. BA       .)13)ב  xy     

 

 2011 תשע"אמועד נובמבר  35003בגרות  מבחן : 91שאלה מספר 

 

662גרף הפונקציה ישר משיק ל 2  xxy 

   (-2 )  שיפוע המשיק הוא

 .   מצא את משוואת המשיק.)א(

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

   :סופית תשובה

42: א  xy 0,2(: ב(      

 

 :20שאלה מספר 

1862ונקציה מצא באילו נקודות על גרף הפ  23  xx)x(f   

 . x 18  =y+  9המשיק לפונקציה ומקביל לישר                      

 מצא את נקודות ההשקה.)א(.   

 מצא את משוואות המשיק.)ב(.   

 :  תשובה סופית

818)ב(     )10,1()18,3()א(   xy   7218  xy 

 

 .2010מועד א' קיץ תש"ע    35803מבחן בגרות : 21לה מספר שא

)(56נתונה פרבולה שמשוואתה        2  xxx  f .)ראה ציור( 

12היא  Aמשוואת הישר המשיק לפרבולה בנקודה   x  y. 

112היא  Bמשוואת הישר המשיק לפרבולה בנקודה   x  y. 

 ,Aהנקודה  את שיעורי .     מצאא

 .Bהנקודה  מצא  את שיעורי      ב

 הנקודה המשותפת לשני המשיקים .    מצא את ג

 

 :  סופית תשובה

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

 

 

B A 

x 

y 
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 "א.תשע  2011 מועד ב קיץ 35803מבחן בגרות : 22שאלה מספר 

1  נתונה הפונקציה  
8

)( 
x

xxf .ברביע השני 

 )ראה ציור(. 3הוא  Cבנקודה   xf)(שיפוע המשיק לגרף הפונקציה      

 מצא את משוואת המשיק.  .   (א)

  x –היא נקודת החיתוך של המשיק עם ציר ה  A  (ב)

 .Aמצא את שיעורי הנקודה                 

 :      ה סופיתתשוב

93)א(.    xy  (ב   .))0,3(    

                   

 

 מועד חצב/ ברק  תשע"א. 35803מבחן בגרות :   23שאלה מספר 

)(232בציור שלפניך מתואר גרף הפונקציה      2  xxxf 

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

 )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)       

 .Dהמשיק לגרף הפונקציה בנקודה ( מצא את משוואת 2)       

 : ה סופיתתשוב

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

 

 

 .24שאלה מספר 

נתונה הפונקציה 
x

xxf
1

)(  

 מעבירים משיק לגרף הפונקציה. מצא את משוואת המשיק. 1x)א(. בנקודה שבה   

 ( אסעיף )מצאת ב( מצא את המשוואה של משיק נוסף לגרף הפונקציה, המקביל למשיק שאת משוואתו ב)

 :סופית תשובה

22(  א)   xy     )22)ב  xy 

 

 


