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 חקירת פונקציה מסוג שורש. .ב     : ב3פרק 
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 2012  תשע"ב פברוארמועד  35003מבחן בגרות :   1שאלה מספר 

 

xxyנתונה הפונקציה      5 

 מצא את תחום ההגדרה של הפונקציה.  .(א)

 הקיצון הפנימית של הפונקציה , וקבע את סוגה .נקודת  מצא את שיעורי  .)ב(

 מצא את נקודת הקיצון שבקצה תחום ההגדרה, וקבע את סוג הקיצון.       )ג(.

 הציריםמצא את נקודות החיתוך של גרף הפונקציה עם  .(ד)

 רטט סקיצה של גרף הפונקציה.ס .(ה)

 מצא את תחום העלייה של הפונקציה       (.ו)

 מצא את התחום שבו הפונקציה שלילית       (.ז)

 תשובה סופית: 

)25.6,25.6(max)ב(       0x)א(  תחום הגדרה       

 ( 0,0) ום ההגדרהנקודת קצה תח )ג(

 עלייהממנו מתחילה ה  minסוג הקיצון הוא      

 (   ראה שרטוט ה)  )0,25()0,0(  )ד(   

25.60( תחום עלייה  ו)  x 

( הפונקציה שלילי  ז) x25 
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 .2012 קיץ תשע"ב   'ב מועד 03835מבחן בגרות :  2שאלה מספר 

 

)(32נתונה הפונקציה     xxxf   . 

 (.9, 0בנקודה )    x-נתון כי גרף הפונקציה חותך את ציר ה

 ( מהו תחום ההגדרה של הפונקציה ?1)א( ) 

 . y -( מצא את נקודת החיתוך של גרף הפונקציה עם ציר ה 2)      

 ימית של הפונקציה , וקבע את סוגה.נ)ב( מצא את נקודת הקיצון הפ

 )ג( סרטט סקיצה של גרף הפונקציה.

 הפונקציה חיובית.  xעבור אילו ערכי  )ד( קבע

 :תשובה סופית

)3,0((    2)א     0x( 1)א      )ב(min)4,1(                                            )ג( 

)ד( הפונקציה חיובית.   x9 

 

 

 .2011ע"א תשא' קיץ   מועד  03835חן בגרות מב:   3שאלה מספר 

xxxfהפונקציה    נתונה    2)(  : 

  מצא את תחום הגדרה של הפונקציה.  (1)א(.  )

 עם הצירים. של גרף הפונקציה  חיתוךמצא את נקודות ה(  2)        

 .של הפונקציה , וקבע את סוגה נקודת קיצוןמצא   (3)        

Vלפניך ארבעה גרפים    )ב(.   , איזה מבין הגרפים מתאר את הפונקציה הנתונה ? נמק.,,,

 

 
kyנתון הישר      )ג(.     (k  מצא עבור אילו ערכים של , )הוא פרמטרk  הישר חותך את הפונקציה 

 הנתונה בשתי נקודות שונות.      

 : תשובה סופית

)1,1(max   (3)א   )0,0)(0,4(   (2)א    0x(. 1)א    

)1,1(maxמתאים לנקודת קיצון    גרף מספר )ב(.       ( 0,4()0,0לנקודות חיתוך עם הצירים ) 

01)ג(     .0xו לתחום ההגדרה :       K 

 

 .4201 חורף תשע"ד מועד /   2006מועד מרץ תשס"ו   מבחן בגרות    :4שאלה מספר 

xxyנתונה הפונקציה      24   

 מצא את תחום ההגדרה של הפונקציה. .א

 ? מה הם שיעורי נקודת החיתוך של הפונקציה עם הצירים .ב

 רי הנקודה שבה הנגזרת של הפונקציה שווה לאפס.חשב את שיעו .ג

 וקבע אם היא נקודת מינימום או נקודת מקסימום.             

 סרטט סקיצה של גרף הפונקציה . .ד

kyהישר  ,  kעבור אלו ערכי  .ה   ? חותך את גרף הפונקציה בשתי נקודות 

 : תשובה סופית

    )ד(       )2,1(max)ג(       )0,0()0,4(  )ב(    0x)א( 

02  ) ה(    k 
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   2011ע"א תשפברואר  מועד 35003מבחן בגרות :    5שאלה מספר 

bxxxf נתונה הפונקציה   4)(   ,b .פרמטר 

1מקביל לישר  1xבה המשיק לגרף הפונקציה בנקודה ש xy 

 .1b)א(.  הראה כי 

 ו . –, וענה על הסעיפים ב   xf)(בפונקציה    1bהצב         

 )ב(.  מהו תחום ההגדרה של הפונקציה?

 יש נקודת מקסימום , ומצא את שיעוריה. )ג(.  הראה כי לפונקציה

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

 ? נמק. )0,16()ה(. האם גרף הפונקציה עובר בנקודה  

 )ו(. סרטט סקיצה של גרף הפונקציה.

 תשובה סופית : 

 ירידהתחום  )ד(.   )4,4(max)ג(.   0x)ב(.   1b)א(   x4  40 יהתחום עלי  x 

 )ה(. כן       )ו(.  
   

 
 

 .4201 ד'  תשע"ד מועד ו .2010חורף תש"ע מועד  03835מבחן בגרות   :6שאלה מספר 

xx  yנתונה הפונקציה היא    126  . 

 מצא את תחום ההגדרה של הפונקציה.     )א(.

 מצא את השיעורים של נקודות הקיצון הפנימית של הפונקציה וקבע את סוג הקיצון.)ב(.    

 מצא את נקודת הקיצון שבקצה תחום ההגדרה, וקבע את סוג הקיצון.    )ג(.

 סרטט סקיצה של גרף הפונקציה.(.   ד)

 קבע אם על גרף הפונקציה יש נקודה , ו  ד –א  (   הסתמך על תשובותיך לסעיפיםה)

 (  . נמק את קביעתך.  -7שלה הוא )  y –ששיעור ה        

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

 תשובה סופית   

)6,1(min)ב(.    0x)א(.        )סוג הקיצון הוא  (0,0))גmax   מהנקודה מתחילה הירידה  

 

 מתחת למינימום      7yלא  )ה(                                       סקיצה    )ד(. 

 

 תחום עלייה:)ו(  x1  :10 תחום ירידה  x 

 

 

   2006  מועד אוקטובר תשס"ו 03035מבחן בגרות  :   7שאלה מספר 

xxyיה     נתונה הפונקצ   4  

 מצא את תחום ההגדרה של הפונקציה. א.

 .x -מצא את נקודת החיתוך של הפונקציה עם ציר ה .ב

 וקבע את סוגה. ,מצא את נקודת הקיצון המקומית של הפונקציה ג.

 סרטט סקיצה של גרף הפונקציה . .ד

 .y  -ווה לשיעור הש x -מצא את הנקודות על גרף הפונקציה שבהן שיעור ה .ה

 :תשובה סופית

 )ד(    )1,1(max )ג(     )0,0()0,4()ב(       0x)א(   

    )0,0()1,1()ה( 

 

 

 

- 
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    2007מועד ב' קיץ תשס"ז   03035מבחן בגרות :   8שאלה מספר 

xxyנתונה הפונקציה      2 

 מצא את תחום ההגדרה של הפונקציה.      .(א)

 לפונקציה יש נקודת מקסימום אחת . מצא את שיעוריה. .)ב(

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

 סרטט סקיצה של גרף הפונקציה . .(ד)

 פונקציה.(.      מצא את תחומי העלייה והירידה של ה)ה

              התחום החיובי והשלילי של הפונקציהמצא את  .)ו(

 : תשובה סופית

),(max)ב(   0x)א(   
2
1

2
1     )שרטוט )ד(              )0,0()0,2()ג 

5.00 תחום עלייה:)ה(     x :תחום ירידה  x5.0 

20 תחום חיובי:)ו(    x :תחום שלילי  x2 
 

 

 .3201 חורף תשע"ג מועד   03835 03035מבחן בגרות :  9שאלה מספר 

xxyנתונה הפונקציה  42  

 )א(. מצא את תחום ההגדרה של הפונקציה.

 ימית של הפונקציה , וקבע את סוגה.)ב(. מצא את נקודת הקיצון הפנ

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

 .y –)ד(. מצא את נקודת החיתוך של הפונקציה עם ציר ה

 ( .2.52, 0בנקודה )  x –)ה(. נתון כי הפונקציה חותכת את ציר ה

 פונקציה.ד וסרטט סקיצה של גרף ה -היעזר בנתון זה ובתשובותיך לסעיפים א        

 : תשובה סופית

)3,1(min)ב(   0x)א(        )תחום עלייה:)ג  x1 :10 תחום ירידה  x   

      )ה(           )0,0()ד(     

 

 

 

 תשע"א 2011מבר מועד נוב 35003מבחן בגרות :   10 מספר שאלה

xKxy לפונקציה   2    (K   יש נקודת קיצון בנקודה שבה  )9הוא פרמטרx 

 .K)א(.  מצא את ערך הפרמטר  

 .ד –, וענה על הסעיפים ב   xf)(בפונקציה    12Kהצב         

 )ב(.  מצא את תחום ההגדרה של הפונקציה.

 ל נקודת הקיצון)ג(.  קבע את סוגה ש

 )ד(.  רשום את תחומי העלייה והירידה של הפונקציה.

  : תשובה סופית

)18,9(min)ג(.     0x   )ב(.    12K   )א(.    

תחום עליה   )ד(  x9 90    תחום ירידה  x 
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 .2012 נובמבר תשע"ב מועד  35003מבחן בגרות :  11שאלה מספר 

 

axxyונקציה נתונה הפ   A הוא פרמטר 

שיפוע המשיק לגרף הפונקציה הוא   4xבנקודה שבה 
4

3
 

 .a ערך הפרמטר  )א(.  מצא את

 :( 1) –( 4וענה על הסעיפים )  1a)ב(. הצב בפונקציה 

 תחום ההגדרה של הפונקציה.מצא את ( 1)      

 .x –נקודות החיתוך של גרף הפונקציה עם ציר ה מצא את (  2)      

 נקודת הקיצון הפנימית , וקבע את סוגה.מצא את ( 3)      

 תחום העלייה והירידה של הפונקציהמצא את ( 4)      

 )ג( סרטט סקיצה של גרף הפונקציה.

 : סופית תשובה

),(max(.  3)ב )0,0()0,1((. 2)ב   0x  (.1)ב   1a)א(  
4
1

4
1      

25.00תחום עלייה  (.  4)ב  x       תחום ירידה x25.0 

 סקיצה)ג(       

 

 

 

 .2201 חצב ברק  תשע"ב מועד  03835מבחן בגרות   :12שאלה מספר 

xxxfנתונה הפונקציה   )(. 

 א. מצא את תחום ההגדרה של הפונקציה.

 נמצאת על גרף הפונקציה. )0,1((  בדוק אם הנקודה  1ב. )

 החיתוך של גרף הפונקציה עם הצירים. ( מצא את נקודות2)    

 ( הראה שלפונקציה אין נקודות קיצון פנימיות.1)ג()

 .      x >0( הסבר מדוע הפונקציה עולה בתחום  2)    

V)ד( לפניך ארבעה גרפים   ,  

 איזה מבין הגרפים מתאר את הפונקציה הנתונה ? נמק.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ת:תשובה סופי

    (0,0)( 1(   )ג2)ב  ( לא נמצאת על הגרף1, 0:  לא, הנקודה )(  1)ב  .x≥  0)א(   

     לא קיימת נקודת קיצון(   2)ג

  x. הגרף בעל שיפוע חיובי ולא חותך את ציר ה 2הגרף המתאים הוא גרף מספר )ד( 

 (.0,0ונקודת הקצה היא )      
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