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 אלגברה. 1
 

 פונקציות וגרפים 1.1

 .יהםתולהידרש לבדוק את תשוב יםעשוי יםבמבחן התלמידהערה: 
              

8x2xyהפרבולה סרטוט של  כםלפני .1 2   

 .x -המקביל לציר הABוהקטע

  D -ו A  ,B ,Cאת שיעורי הנקודות  ומצא א.

 .BDC את שטח המשולש וחשב ב.

 .ABCD את שטח הטרפז וחשב ג.

 

 

5x6xyגרף הפונקציה:  סרטוט של  כםלפני .2 2  

 את נקודות החיתוך של הגרף עם הצירים. ומצא א.

 ?תשליליהפונקציה הנתונה xשלם עבור אילו ערכי ב.

 .שליליתשבהם הפונקציה הנתונה xשני ערכים שלרשמו  ג.

 אם הפונקציה שלילית בתחום מסוים, אז היאטלי טוענת ש ד. 

 נמקו.אם טלי צודקת? ה .בתחום זהבהכרח יורדת  

 

 

4x4xyגרף הפונקציה: סרטוט של  כםלפני  .3 2   

 ל הגרף עם הצירים.את נקודות החיתוך ש ומצא א.

 ?הפונקציה הנתונה שליליתxם שלעבור אילו ערכי ב.

 שהפונקציה מקבלת,  יהמקסימלמהו הערך  ג.

 ?ובאיזו נקודה מתקבל ערך זה 

 ?הפונקציה יורדתxם שלבור אילו ערכיע ד.

 

6xxyנתונה הפונקציה:   .4 2  

 .x -החיתוך של גרף הפונקציה עם ציר ה ותאת נקוד ומצא א.

 ,חיוביתשבו הפונקציה xערך כלשהו של מורש ב.

 .ערך הפונקציהוחשבו עבורו את  

 ?הפונקציה הנתונה שלילית x ם שלערכי עבור אילו ג.

 .ד הפרבולהמצאו את שיעורי קדקו ד.

7yהאם הישר ה.  חותך את גרף הפונקציה? הסבירו. 
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נתונה הפונקציה:  .5    4x3xxf  . 

 עם הצירים,הפונקציה  את נקודות החיתוך של גרף ומצא א.

 .גרףעל האת הערכים של הנקודות ו מורש 

ונקציה הפ xם של עבור אילו ערכי ב. xf שלילית? 

 .מצאו את שיעורי הקדקוד של הפרבולה ג.

 עולה?הפונקציה  x ם שלערכי עבור אילו  ד.

 

 

 

x2xyידי: -מתואר על סרטוטגרף הפונקציה שב .6 2 . 

 מצאו את קדקוד הפרבולה. א.

 ?הפונקציה הנתונה עולה x ם שלעבור אילו ערכי ב.

 ?שליליתהפונקציה הנתונה x  ם שלעבור אילו ערכי ג.

 

 

 

 

 הגרפים של הפונקציות:סרטוט  כםלפני .7

                  
   
  3xxg

3xxf
2





 

 .מצאו את נקודות החיתוך של שני הגרפים א. 

 ? f(x) < g(x)מתקיים  xעבור אילו ערכים של  ב.

 

 

 

6x4xy:  נתון גרף הפונקציהבסרטוט  .8 2 . 

 מצאו את נקודות החיתוך של הפרבולה עם הצירים א.

 .()אם יש כאלו 

 ?הפרבולה שלילית xערכים של עבור אילו  ב.

 .הפרבולה את שיעורי הקדקוד של ומצא ג.

האם הישר ד.
 
 y = -2  ?הסבירוחותך את גרף הפרבולה. 

 .ה של הפרבולהיהעלי םמצאו את תחו ה.
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x4xy :גרף הפונקציהסרטוט של  כםלפני .9 2  

 .)ראו סרטוט( Aנקודה הועליו מסומנת 

 .3 הוא Aה נקוד של x  -שיעור הנתון כי  א.

 .הנקודה של y -מצאו את שיעור ה 

 מצאו כמה נקודות משותפות יש לגרף הפונקציה ב.

 .כאלו( )אם יש y = 2x-9 רולישהנתונה  

 מצאו כמה נקודות משותפות יש לגרף הפונקציה  ג.

 כאלו(. נמקו. )אם יש y=3 ולישר      

 

 

 

 הגרפים של שתי הפונקציותסרטוט  כםלפני .11

x4x)x(f 2   4   -וx3x)x(g 2  , 

 .A ,B ,C ,D: נקודות ארבעעליהם מסומנות ו

  (2) -( ו1פים )גראחד מההתאימו לכל  א.

  .הפונקציה המתאימה לואת  

 את בחירתכם.נמקו  

 .C -ו A ,B מצאו את שיעורי הנקודות  ב.

 .Dהנקודה של  x-השיעור מצאו את  ג.

 

 

 

 הגרפים של שתי פונקציות ריבועיותסרטוט  כםלפני  .11

2xx)x(f 2   3   -וxx25.0)x(g 2 . 

  .הפונקציה המתאימה לואת  (2) -( ו1) התאימו לכל גרף א.

 בחירתכם. את נמקו 

 נמצאת על אחד מהגרפים הנ"ל.  (21-,12)הנקודה  .ב

 נמקו.? נמצאת נקודה זו מצאו על איזה משני הגרפים 

 מצאו את נקודות החיתוך של שני הגרפים.  .ג
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 פונקציות:הם של שתי גרפיסרטוט ה כםלפני .12

        5x6x)x(f 2 
 

              
 1x)x(g   

  .. נמקוהפונקציה המתאימה לותאימו לכל גרף את ה א.

 .שני הגרפים ביןמצאו את נקודות החיתוך  ב.

 מעל נמצא מצאו את התחום שבו גרף הישר  ג.

 ה.גרף הפרבול 

 וד של הפרבולה.קדקהמצאו את שיעורי  ד.

 תחומי העלייה ותחומי הירידה של הפרבולה.את מצאו  ה.

 

 

 

 

6x4x2y:שמשוואתהפרבולה נתונה  .13 2 . 

 C -ו A ,Bהפרבולה חותכת את הצירים בנקודות 

 .C -ו A ,Bמצאו את שיעורי הנקודות  א.

 גם נמצאות  B -ו Aהנקודות  הסבירו מדוע ב.

 y = 2x + 6על הישר  

 מצאו את התחומים שבהם הישר נמצא מעל הפרבולה. .ג

 

 

 

 

x6xyנתונה פרבולה שמשוואתה  .14 2 . 

7yהישר    חותך את הפרבולה בשתי נקודותA ו- B. 

 .B -ו Aמצאו את שיעורי הנקודות  א.

 היא קדקוד הפרבולה. Dנקודה  ב.

 .Dמצאו את שיעורי הנקודה  

 ?ABDבמשולש  ABו אורך הגובה לצלע מה ג.

 .ABDמצאו את שטח המשולש  ד.
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5x4xy שמשוואתה נתונה פרבולה .15 2   

9y שמשוואתו וישר . 

O - .ראשית הצירים 

 . B -ו Aבנקודות  x -הפרבולה חותכת את ציר ה א.

 .וט()ראו סרט B -ו Aמצאו את שיעורי הנקודות  

 מצאו את שיעורי נקודת החיתוך של הפרבולה   ב.

9yהישר ו    נקודה(C )בסרטוט. 

 .CAO -ו CBOחשבו את שטחי המשולשים  ג.

 

 

3x4xy :נתונה פרבולה שמשוואתה .16 2  

13x4y שמשוואתו וישר  

 לפרבולה משותפת הנקודה מצאו את שיעורי ה א.

 .בסרטוט( A)נקודה ולישר  

  הפרבולה מצאו את שיעורי קדקוד ב.

  .בסרטוט( B)נקודה  

 x -ששיעור ה תוןמצאו נקודה על הישר הנ ג.

 של קדקוד הפרבולה. x -לה שווה לשיעור הש 

 

 

24x11xy :נה פרבולה שמשוואתהנתו .17 2   

 x -יר המצאו את נקודות החיתוך של הפרבולה עם צ א.

 בסרטוט(. B -ו A)נקודות  

 בשתי  חותך את הפרבולה y = -14ישר ה .ב

 . מצאו את שיעורי הנקודות.D -ו Cנקודות  

 .ABCDחשבו את שטח הטרפז  .ג
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 :הפונקציותנתונות שתי  .18

2)3x(
2

1
y 2  

y = -x2 – 6x - 11 

 נמקו. התאימו לכל גרף את הפונקציה המתאימה לו. א.

 הראו כי לשתי הפרבולות יש נקודה משותפת  .ב

 , והראו שנקודה זו מצאו את שיעוריה .אחת בלבד 

 .היא נקודת קדקוד הפרבולה 

 (.1העלייה של פרבולה )מצאו את תחומי  ג.

 (.2מצאו את תחומי הירידה של פרבולה ) ד.

 

 

 

 נתונות משוואות של שתי פרבולות: .19

     
6x2xy

x4x2y

2

2





 

 התאימו לכל גרף את הפונקציה המתאימה לו.  א.

 נמקו. 

 מצאו את שיעורי הקדקוד של כל אחת  ב.

 מן הפרבולות. 

 הסבירו מדוע לשתי הפרבולות אין נקודות משותפות. ג.
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 תשובות 

A)8,2( א() .1 ,)8,0(B ,)0,2(C ,)0,4(D      )ריח" 32)ג(     יח"ר 24)ב 

x  : -עם ציר הנקודות חיתוך )א(  .2   0,50,1  עם ציר ה. נקודת חיתוך- y  : 5,0
 

)ד( לא, היא לא צודקת. למשל, במקרה זה     x = 1.5  ,x = 4: למשל)ג(     x < 5 > 1)ב( 

  x < 5 > 3פונקציה עולה אבל ה x < 5 > 1הפונקציה שלילית בתחום 

x : -עם ציר הנקודת חיתוך א(  ) .3 0,2 עם ציר ה . נקודת חיתוך- y : 4,0  

0y)ג(           2 -שונה מהxכל עבור  )ב(      2ור עבx      )2)דx         

)א(  .4   0,30,2    :1 עבורחיובית הפונקציה )ב( למשלx   6וערך הפונקציה הוא.  

3x)ג(         2אוx       )כי הישר , לא  ה()    (6.25 ,0.5))דy = 7, מקביל לצירה 

 כל הסבר מתמטי אחר. :אונמצא מעל קדקוד הפרבולה  ,x -ה

3x4ב(     )     (3,  1( , )-4,  1( , )1, -12א(  )) .5     (   )ג)
4

1
12,

2

1
(  

ד(   )
2

1
x     

1x)ב(     (1-,1-)  (א) .6     (ג) 0x2  

   )א( .7   4,19,6        )6)בx1  

 )ג(  x)ב( הפונקציה שלילית לכל ערך של   x -, אין חיתוך עם ציר  ה  (6-,0))א(   .8

 2,2 (ד  )ה(        (2-,2)בנקודה אחת שהיא קדקוד הפרבולה  חותך(x < 2 

 ישנן שתי נקודות משותפות. ההסבר: שתי)ג(     (3-,3))ב(  נקודה אחת   y= - 3)א(    .9

 או: הישר הנתון נמצא מעל נקודת המינימום של הפרבולה.  (3-,3) , (3-,1)הנקודות הן  

כאשר המקדם . הסבר: g(x)( מתאים לפונקציה 2גרף )ו f(x)( מתאים לפונקציה 1)גרף  )א(  .11

שלילי לפרבולה יש נקודת  x2המקדם של וכאשר , לה יש נקודת מינימוםחיובי לפרבו x2של 

 ,(0,0)בנקודה  -בראשית הצירים  y -( חותך את ציר ה1. הסבר אחר אפשרי: גרף )מקסימום

 A ( ,1  ,1-)B ( ,4 ,1)C(4, 1)ב(   )( אינו עובר דרך ראשית הצירים.    2וגרף )

 .x =  -1.5 )ג( 
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הסבר: כאשר המקדם . g(x)( מתאים לפונקציה 2, גרף ) f(x)פונקציה ( מתאים ל1גרף ))א(   .11

שלילי לפרבולה יש נקודת  x2וכאשר המקדם של , חיובי לפרבולה יש נקודת מינימום x2של 

 מקסימום.     

יכול  g(x)רק על גרף הפונקציה  :או ,על ידי הצבההסבר: .  g(x) על גרף הפונקציה  (ב)

 אחר כל נימוק נכון :או  -21התקבל ערך פונקציה ל

 (2,4) , (-2, 1(   )ג)

   g(x)( מתאים לפונקציה 2, גרף ) f(x)( מתאים לפונקציה 1)גרף  (א) .12

 מייצגת פונקציה קווית. g(x)מייצגת פונקציה ריבועית, ופונקציה  f(x)הסבר: פונקציה  

4x1 (ג) (   4,-3)  -(  ו1,1)   (ב)     (ד)  (4-,3) 

 x > 3 עבור ,  עלייה  x < 3 עבור ירידה  (ה)

    x > 0או    x < -3(ג)     הצבה  ל ידי)ב( ע    A(-3,0)   ,B(0,6)   ,C(1,0) (א)  .13

 "ריח 64(  ד)     יח'   16 ( ג)     D(3,-9) (ב)      B(7,7)  ,A(-1,7) (א)  .14

      C(-2,9) (ב)   B(1,0)  ,A(-5,0) (א) .15

 יח"ר 4.5הוא  COBיח"ר, ושטח משולש  22.5הוא  CAOשטח משולש  (ג)

 (5-,2) (ג)    B(2,-1) (ב)     A(4,3) (א) .16

 יח"ר 98)ג(     C(10,-14)  ,D(1,-14))ב(      A(3,0)  ,B(8,0)  (א) .17

)3x(2( מתאים לפונקציה 1)א(  גרף ) .18
2

1
y 2 ( מתאים לפונקציה2, וגרף ) 

y = -x2 – 6x – 11 :ר המקדם של כאש. הסברx2 וכאשר , חיובי לפרבולה יש נקודת מינימום

 שלילי לפרבולה יש נקודת מקסימום.  x2המקדם של 

 x > -3 )ד(      x > -3 (ג)     (2-,3-) (ב)
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 (א). 19
 

x4x2y 2 ( 2מתאים לגרף)  , 6x2xy 2   ( 1מתאים לגרף) :הסבר .

שלילי  x2ובי לפרבולה יש נקודת מינימום, וכאשר המקדם של חי x2כאשר המקדם של 

( 2, קדקוד פרבולה )  (1,5-)( הוא 1)ב( קדקוד פרבולה )    לפרבולה יש נקודת מקסימום.

 .(1,2)הוא 

של נקודת המינימום של  y -נימוק אפשרי: על ידי פתרון אלגברי. נימוק נוסף: שיעור ה)ג( 

(, ולכן לא יתכן 2של נקודת המקסימום של פרבולה ) y -( גדול משיעור ה1פרבולה )

 שלשתי הפרבולות תהיה נקודת חיתוך.

 


