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 פונקציה קדומה
 

 

xxxf    היא xf)(הנגזרת של הפונקציה . 1 103)(' 2 ,  נתון כי הפונקציה עוברת דרך 

)6,2(הנקודה          מצא את הפונקציה)(xf  

)(65:     סופית תשובה 23  xxxf 

 

')(23אם נתון :   xf)(פונקציה מצא את ה .2 xxf  5,1( וגרף הפונקציה עובר דרך הנקודה( 

)(4:     תשובה סופית 3  xxf 

 

)13,1(   אשר עוברת  בנקודה xf)(פונקציה האת מצא  .3 643 .ונגזרת)(' 2  xxxf 

)(462:    תשובה סופית 23  xxxxf 

 

xxxfהמקיימת :  xf)(פונקציה האת מצא  .4 612)(' 2  1(2     -ו( f 

)(134:     תשובה סופית 23  xxxf 

 

')(2103המקיימת :  xf)(פונקציה האת מצא  .5 2  xxxf  2(24 .   -ו( f 

)(825:     תשובה סופית 23  xxxxf 

 

')(6103:   שנגזרת xf)(פונקציה האת מצא  .6 2  xxxf 

 2x בנקודה בה x -והיא חותכת את ציר ה                                                                           

xxxxf:     תשובה סופית 65)( 23  

 

')(63:   שנגזרת xf)(פונקציה האת מצא  .7 2  xxf 

 2xבנקודה בה  x -ותכת את ציר הוהיא ח                                                                         

)(206:     תשובה סופית 3  xxxf 

 

')(52:   שנגזרת xf)( פונקציההאת מצא . 8  xxf 

 9yבנקודה בה  y -יר הוהיא חותכת את צ                                                                        

)(95:     תשובה סופית 2  xxxf 

 

xxxf:   שנגזרת xf)(פונקציה האת מצא . 9 44)(' 3  

 25yודה בה בנק y -והיא חותכת את ציר ה                                                                      

)(252:     תשובה סופית 24  xxxf 

 

')(1026:   שנגזרתxf)(פונקציה האת מצא  .10 2  xxxf 

 והיא עוברת בראשית הצירים                                                                        

xxxxf:     תתשובה סופי 102)( 23  
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')(122  . ונגזרת)60,2(ת  בנקודה אשר עובר xf)(פונקציה נתונה . 11  xxf 

 .xf)(  מצא את הפונקציה)א(   

 f)3( חשב את )ב(   

)(3212 )א(  תשובה סופית 2  xxxf    .3(5ב( f 

 

 

')(12   (  שנגזרת 1,   2וברת  בנקודה ) הע xf)(מצא פונקציה. )א(. 12  xxf 

 f)1( חשב את    .)ב(

xxxf )א( : תשובה סופית  )1(0  )ב(    )(2 f  . 

 

 

')(42היא    f(  x. נגזרת הפונקציה ) 13  xxf  ושיעור ה– y  16בנקודת המקסימום הוא. 

 מצא את נקודת המקסימום.  )א(

 . xf)(מצא את    )ב(

)(124. (ב).  )16,2(max: )א( תשובה סופית 2  xxxf 

 

')(42היא   xf)(ת הפונקציה . נגזר14  xxf ושיעור ה– y  2  בנקודת המינימום הוא. 

 מצא את נקודת המינימום.  )א(

 .  xf)(מצא את הפונקציה   )ב(

4x – x+  6     )ב(   )2,2(min: )א( תשובה סופית
2

   ( =x )f . 

  

')(164 היא   xf)(נגזרת הפונקציה  .15  xxf  ושיעור ה– y  36בנקודת המינימום הוא –.  

 מצא את נקודת המינימום של הפונקציה.  )א( 

 .xf)(  מצא את הפונקציה   )ב(

)36,4(min   : )א( תשובה סופית  )16  - 4   )בx  +2x
2

  ( =x )f . 

 

')(126היא   xf)( נגזרת הפונקציה    .16  xxf 13וערכה המינימלי הוא - . 

 בנקודת המינימום.(  y: ) ערכה המינימלי , כלומר שיעור ה  עזרה      

 מצא את נקודת המינימום של הפונקציה.  )א(

 . xf)( מצא את הפונקציה   )ב(

)13,2(min   : )א( תשובה סופית      )12  - 1)בx  +3x
2

  ( =x )f . 

 

')(84היא   xf)( . נגזרת הפונקציה 17  xxf 8וערכה המקסימלי  הוא  . 

 בנקודת המקסימום.(  y: ) ערכה המקסימלי , כלומר שיעור ה  עזרה      

 מצא את נקודת המקסימום של הפונקציה.  )א(

 . xf)( מצא את הפונקציה   )ב(

8x  +2x   )ב(   )8,2(max: )א( תשובה סופית
2

 -  ( =x )f . 

 

')(216נתון כי      .18 3  xxf ( וערכה של הפונקציה .x )f   2בנקודת המינימום שלה הוא. 

 מינימום . f( xמקבלת הפונקציה ) xעבור איזה ערך של   )א(

 . f( xמצא את הפונקציה )   )ב(

)(75.224. )ב(    x=  0.5.  )א(:  תשובה סופית 4  xxxf 
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    2006  מועד ב' קיץ  תשס"ו 03035מבחן בגרות :  19 מספר שאלה

')(xf    216)(הנגזרת של הפונקציה  3  xxf  

214ומקביל לישר ,  Aבנקודה  xf)(העבירו משיק לפונקציה   xy 

 .Aשל הנקודה   x –מצא את שיעור ה .(א)

 .xf)(   מצא את הפונקציה 5הוא  Aבנקודה  xf)(ערך הפונקציה   .(ב)

    :תסופי תשובה

)(324 )ב(                    1x)א(     4  xxxf  

 

 .0201 חצב ברק  תש"עמועד  03035מבחן בגרות  : 02 מספר  שאלה

xxxfהיא     xf)(הנגזרת של הפונקציה    6)(' 2 . 

 ן הנגזרת מתאפסת.של הנקודות שבה x –)א( מצא את שיעורי ה

 . 1של נקודת המינימום של הפונקציה הוא  y –)ב( נתון כי שיעור ה

 .xf)(( מצא את   1)     

 של נקודת המקסימום של הפונקציה. y -( מצא את שיעור ה2)     

 : תשובה סופית

60)א(   xx    13    (1)ב
3

)( 2
3

 x
x

xf(2ב )  37max y     

 

 .2011תשע"א ב' קיץ   מועד 03035מבחן בגרות :   12 מספר  שאלה

')(323היא    xf)(נגזרת הפונקציה     2  xxxf 

 .)1,1(נתון כי הפונקציה עוברת דרך הנקודה 

 .xf)(מצא את      . (א)

 לא קיימת נקודת קיצון  הראה כי הפונקציה)ב(.  

 .xהראה כי הפונקציה עולה לכל  . )ג(

 1xמצא את משוואת המשיק לגרף הפונקציה בנקודה שבה  . )ד(

     : ה סופיתתשוב

)(63   )א(. 23  xxxxf      (   (. ג))ב( הוכחה(' xf>  0  עבור כלx       (ד )54  xy 

 

  2009 "טתשסמועד נובמבר   03035  מבחן בגרות:  22שאלה מספר 

')(2)86(היא    x  f)(הנגזרת של הפונקציה  2  xxxx  f  . 

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

 .4של נקודת המקסימום היא  y –אם ידוע כי ערך שיעור ה  x  f)(מצא את הפונקציה   .(ב)

    :סופית תשובה

max2min40)א(.    xxmim  x   .)(484 )ב( 234

2
1  xxxx  f  
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    2006 מועד אוקטובר  תשס"ו  03035מבחן בגרות :  23 מספר שאלה

')(1היא  xf)(הנגזרת של הפונקציה   axxf 

  – 9   הוא  )2,1(בנקודה   xf)(שיפוע המשיק לפונקציה 

 .a ערך הפרמטר   מצא את  )א(.

 ג. –וענה על הסעיפים ב   a=  8הצב         

 xf)(מצא את הפונקציה   )ב(.

 .x –ה ר עם צי xf)(דת החיתוך של הפונקציה  חשב את נקו   (.)ג

    :סופית תשובה

)(314 )ב(          8A)א(   2  xxxf                )0,1(),0()ג(
4
3   

 

 בתשע" 2012מועד חורף  03035מבחן בגרות :   42מספר  שאלה 

1712היא  )5,1(בנקודה  xf)(משוואת המשיק לפונקציה   xy 

')(18מקיימת    xf)(נגזרת הפונקציה    axxf (a . )הוא פרמטר 

 .a ערך הפרמטר  חשב את     .(א)

')(  -ב     6aהצב            xf  ג : –וענה על הסעיפים ב 

 של נקודת הקיצון , וקבע את סוגה. x –חשב את שיעור ה     .(ב)

 . xf)(מצא את הפונקציה      .(ג)

   : תשובה סופית

)(20183)ג(    min3x)ב(        6a)א(      2  xxxf 

 

  2011  תשע"א מועד גנוז קיץ 35003מבחן בגרות :   52 מספר  שאלה

axxxf :   היא xf)(הנגזרת של הפונקציה    10881)(' 2    (a הוא פרמטר). 

לפונקציה יש מקסימום בנקודה שבה 
3

1
x 

 .aרך של הפרמטר מצא את הע     .(א)

 ג. –וענה על הסעיפים ב  a=  27הצב         

 .4נתון גם כי ערך הפונקציה בנקודת המקסימום שלה הוא     .(ב)

 .xf)(מצא את הפונקציה        

 הפונקציהמצא את נקודת המינימום של     .)ג(

 של הפונקציה  מינימוםבנקודת ה  xf)(העבירו ישר המשיק לגרף הפונקציה     .)ד(

 מצא את משוואת המשיק.       

     : ה סופיתתשוב

xxxxf )ב(.    27a )א(. 275427)( 23    .)0 )ד(          )גy     

 

    2007מועד א קיץ  תשס"ז   03035מבחן בגרות  : 62 מספר  שאלה

'')(246היא        xf)(הנגזרת השנייה של הפונקציה     xxf  

 6x  -לפונקציה יש נקודת מקסימום ב

')(הנגזרת הראשונה מצא את        .(א) xf. 

 ה.של נקודת מינימום של הפונקצי  x -)ב(.       מצא את ערך ה

 xf)(הפונקציה מצא את .    32 ערך הפונקציה בנקודת המינימום שלה הוא         .)ג(

    :סופית תשובה

')(36243)א(     2  xxxf    )2)בx  (ג )xxxxf 3612)( 23     
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 .4201 א קיץ תשע"ד מועד  03835ת מבחן בגרו  :27שאלה מספר 

 

)(312היא   xf)(הנגזרת של הפונקציה   2'  xxf    , 

 , xf)(של הנקודות על גרף הפונקציה  x –א. מצא את שיעורי ה 

 .9שבהן שיפוע המשיק הוא     

 , xf)(בציור שלפניך מוצג גרף הפונקציה 

69והישר    xy   המשיק לגרף הפונקציה בנקודהA. 

 שברביע הראשון.

 .Aשל הנקודה  y -( מצא את שיעורי ה1ב.  )

 xf)(( מצא את הפונקציה 2)     

 .Bבנקודה  y –חותך את ציר ה   xf)(ג.   גרף הפונקציה 

 Aבנקודה xf)(הישר המשיק לגרף הפונקציה           

 .Cהנקודה  y –חותך את ציר ה           

 .BCמצא את אורך הקטע           

   :סופית תשובה

11)א(    xx   )3,1()ב(A    )(234)ג( 3  xxxf    )8  )דBC  

 

 

 .5201 א קיץ תשע"ה מועד  03835מבחן בגרות :   28שאלה מספר 

 

')(נתונה פונקציית הנגזרת  xf  :63)(' 2  xxf 

146הישר     xy פונקציה גרף המשיק ל)(xf בנקודה  A. 

 .יעיברביע הרבנמצאת   Aהנקודה 

 ?Aמהו שיפוע המשיק בנקודה      .(1א) 

 . A( מצא את השיעורים של נקודת ההשקה 2)א 

 . xf)(מצא את הפונקציה      .)ב( 

 

    :סופית תשובה

)2,2( ( 2)א     6m(   1)א  A             )(261 )ב( 3  xxxf 
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 מציאת הפונקציה ולאחר מכן מציאת השטחים.: ב
 

 

    2006מועד א' קיץ   תשס"ו    03035מבחן בגרות  .29שאלה מספר 

'42היא  :    yהנגזרת של הפונקציה    xy 

 של נקודת המקסימום של הפונקציה. x –מצא את שיעור ה א.

 .  4קסימום שלה הוא בנקודת המ yנתון כי ערך הפונקציה  ב.

 מצא את הפונקציה.             

 .x –מצא את נקודת החיתוך של הפונקציה עם ציר ה ג.

 .x –מצא את השטח הכלוא בין גרף הפונקציה ובין ציר ה  ד.

    :סופית תשובה

xxy)ב(              2x)א(   42            

)ד(        )0,0()0,4()ג( 
3
210S 

 

 2009 "טתשסמועד מרץ    03035מבחן בגרות : 30שאלה מספר 

')(42היא   xf)(נגזרת הפונקציה    xxf. 

 .9ערך הפונקציה בנקודת המקסימום שלה היא 

 מום .של נקודת המקסי x –מצא את שיעור ה   (1א )

 . xf)(מצא את    (2)   

 חשב את השטח המוגבל על ידי גרף הפונקציה ,   ב.

 .y –ועל ידי ציר ה  x –על ידי ציר ה    

 ברביע הראשון . ) השטח המקווקו בציור (.   

    סופית: תשובה

)(54( 2)א  2x( .  1)א 2  xxxf (ב   ) 
3
133S 

 

 

 .2011תשע"א  א קיץ  מועד 03035מבחן בגרות    : 31שאלה מספר 

')(223היא    xf)(נגזרת הפונקציה    2  xxxf 

)2(8נתון              f 

 .xf)( הפונקציה.     מצא את (א)

 .xf)(ר שלפניך מתואר גרף הפונקציה  .     בציו(ב)

 חשב את השטח המוגבל על ידי גרף הפונקציה          

 ) השטח המקווקו בציור (  x –על ידי ציר הו          

    תשובה סופית

xxxxf   )א( 2)( 23          .)ב( 
12

1
3

3

2
2

12

5
S   

 

x 

y 

A 

O 

B 

x 

y 
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 :32שאלה מספר 

 

'42הפונקציה      ונה הנגזרת של נת  xy   

 של נקודת המינימום של הפונקציה. x –( מצא את שיעורי ה 1)  א.

 1y( נתון כי בנקודת המינימום של הפונקציה     2)     

 הפונקציה מצא את            

  x –לציר ה  דרך נקודת המינימום של הפונקציה העבירו אנך ב.

 מצא את השטח המוגבל על ידי גרף  ) ראה ציור(   

 הפונקציה על ידי הצירים ועל ידי האנך     

 ) השטח המקווקו בציור(     

  :סופית תשובה

342 ( 2)א   2x(  1)א  xxy  )ב(
 

2s    

 

 
 :33שאלה מספר 

 

')(82412הפונקציה הנגזרת של נתונה  2  xxxf  

 xידוע כי גרף הפונקציה חותך את ציר ה 

      )0,0()0,1()0,2(בנקודות      

                      הפונקציהמצא את  א. 

 .  xועל ידי ציר ה  f( xב. חשב את השטח המוגבל ע"י גרף הפונקציה )

 : סופית תשובה

xxxxf)א(     8124)( 23             (ב ) 2s 

 
 

 :34אלה מספר ש

 

')(24183הפונקציה:  נגזרת נתונה  2  xxxf   

 .וקבע את סוגה הקיצון של הפונקציהשל נקודות  xשיעורי ה א. מצא את       

  קציהנהפו מצא את  מקסימוםשל נקודת ה  6yב. נתון       

 . מצא את משוואת המשיק לגרף הפונקציה בנקודת המינימום שלה.ג      

 והמשיק  y -. חשב את השטח המוגבל בין גרף הפונקציה, ציר הד      

 שמצאת בסעיף ב' ) השטח המקווקו בשרטוט (.         

   ה סופיתתשוב  

)min)10,2. (א)   ,( 4 , - 6 )  max)6,4(  

 .(ב) 
3 2 ( x ) = - x  + 9x  - 24x + 10f  (ג). y = - 10       )12. )ד 
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