
 
 

 

 

 חוברת מתמטיקה

 שאלונים

035803 

035382 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 

2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 כל הזכויות שמורות לרחל בן דוד ©

2016 

 
 

 אין לשכפל, להעתיק, לצלם או לאחסן, 
 בכל דרך או אמצעי אלקטרוני אחר, 

 כל חלק שהוא מספר זה.
 
 

 ט.ל.ח
  



 
 

 

3 

 תוכן
 5 ...................................................................................................... . דיפרנציאלי1

 7 ....................................................................................................................... מבוא 1.1

 9 ................................................................................ של פונקציה? איך מוצאים נגזרת 1.2

 30 ........................................................................................ הקשר בין הנגזרת למשיק 1.3

 40 ...................................................................................................... חקירת פונקציה 1.4

 40 .......................................................................................................... גדרהתחום ה 1.5

 50 ................................................................................... אסימפטוטה אנכית ואופקית 1.6

 55 ........................................................................................ נקודות חיתוך עם הצירים 1.7

 57 ..........................................................................................................נקודות קיצון 1.8

 74 ................................................................................................ ייה וירידהתחומי על 1.9

 76 ........................................................................................... תרגילים עם פרמטרים 1.10

 92 ................................................................................................ דיפרנציאלי סיכום 1.11

 96 ................................................................................................. דיפרנציאלי תרגול 1.12

 103 ....................................................................................................... . אנליטית2

 105 .................................................................................................................. שיפוע 2.1

B   2.2 – 116 ........................................................................................................ החותך 

 121 ................................................................................................... ישרים מקבילים 2.3

 126 .................................................................................................... ישרים מאונכים 2.4

 127 ........................................................................................ מקבילים לציריםישרים  2.5

 138 ......................................................................................... מציאת משוואת קו ישר 2.6

 139 ........................................................................................................... אמצע קטע 2.7

 143 .................................................................................................................. מרחק 2.8

 144 ..................................................................................................... שטחים וצורות 2.9

 148 ................................................................................................................ תרגול 2.10

 160 ....................................................................................................הקדמה -מעגל  2.11

 166 ..................................................................................... חיתוך בין מעגל לקו ישר  2.12

 171 ....................................................................................................... משיק למעגל 2.13

 180 ................................................................................................. פרמטרים במעגל 2.14

 185 ..................................................................................................... סיכום –מעגל  2.15

 187 ................................................................................................................ תרגול 2.16

 203 ......................................................................................................... . אחוזים3

 205 ................................................................................................................ אחוזים 3.1

 215 ............................................................................................... אחוזים עם נעלמים 3.3

 216 ...................................................................................... 100%וזים הגדולים מ אח 3.4

 



 
 

 

4 

 223 .............................................................................................. . בעיות מילוליות4

 225 ............................................................................. קנייה ומכירה עם אחוזיםבעיות  4.1

 227 .......................................................................................................... רווח והפסד 4.2

 243 ........................................................................................................ בעיות תנועה 4.4

 258 ..................................................................................................... הנדסיותבעיות  4.5

 268 ........................................................................................... תרגול בעיות מילוליות 4.6

 275 .................................................................................................... . אינטגרלים5

 277 ........................................................................................................... אינטגרלים 5.1

 278 ................................................................................................... מציאת אינטגרל 5.2

 282 .................................................................................................... פונקציה קדומה 5.3

 289 ................................................................................................................ שטחים 5.4

 293 ...................................................................................................... חישוב שטחים 5.5

 321 .................................................................................................................. תרגול 5.6

 325 ................................................................................................... . בעיות קיצון6

 328 ....................................................................................... בעיות קיצון עם מספרים 6.1

 340 ....................................................................................... בעיות קיצון גיאומטריות 6.2

 353 ........................................................................................... בעיות קיצון עם גרפים 6.3

 370 ............................................................................................................. תרגול 6.4

 
 

  



 
 

 

5 

 

 

 

 

 דיפרנציאלי. 1

  



 
 

 

6 

  



 
 

 

7 

 מבוא 1.1
𝑦במשוואת ישר  = 𝑚𝑥 + 𝑏 הפרמטר ,m .מייצג את שיפוע הישר 

 

 
 

 m<0    m=o    m>0  

 פונקציה עולה   פונקציה קבועה   פוקציה יורדת

 

 

 אך מה נעשה בפונקציות שאינן קו ישר? מה השיפוע בפונקציות הבאות?

                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

לפעמים עולה, לפעמים יורד ולפעמים  -כפי שרואים, השיפוע בפונקציות אלו איננו קבוע )משתנה(

 לא עולה ולא יורד. זאת אומרת, בכל נקודה יש שיפוע שונה לפונקציה.

 

כדי לחשב את שיפוע הפונקציה בנקודה מסוימת הנמצאת על גרף הפונקציה, נחשב את ערך 

 הנגזרת בנקודה זו.

 

𝑓ሺ𝑥ሻ = 𝑥2 𝑓ሺ𝑥ሻ = 𝑥3 
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 בעצם, המטרה של הנגזרת היא לחשב את השיפוע של כל נקודה. 

 

 .'yתסומן בצורה  y, והנגזרת של פונקציה f'(x)תסומן בצורה  f(x)הנגזרת של פונקציה 

 

בנושא של דיפרנציאלי המטרה שלנו היא חקירת פונקציה. אנו נחקור פונקציות עם שורשים, 

 נקציה רגילה עם חזקות(. שברים ופולינום )שזו מילה מפחידה מאוד לפו

 

הדבר הראשון שאנו צריכים ללמוד על מנת לחקור פונקציה, הוא איך למצוא נגזרת לכל סוג 

 פונקציה על פי שלבי עבודה. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 נגזרת תמיד תסומן עם "תג".

 .′𝒚תסומן כ  𝒚למשל, הגזרת של הפונקציה 

 .′𝒇ሺ𝒙ሻתסומן כ  𝒇ሺ𝒙ሻוהנגזרת של הפונקציה 
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 ?איך מוצאים נגזרת של פונקציה 1.2
 לפני שנלמד איך למצוא נגזרת של פונקציה, נדבר על סוגי הפונקציות שיש לנו. 

 סוגי פונקציות: 3יש לנו סה"כ 

 

 פונקצית שורש פונקצית שבר פונקציה רגילה )פולינום(
זו פונקציה שיש לה רק 

 xאם יש שבר, ה חזקות. 

תמיד יהיה במונה ואף פעם 

 .לא במכנה

להלן כמה דוגמאות לפונקציה 

𝑦 רגילה: = 2𝑥3 + 4𝑥 − 5 𝑦 = 𝑥2 − 4 𝑦 = 12 𝑥4 + 7𝑥 + 9 

𝑦 = 4𝑥5 + 𝑥23 − 8𝑥 

 במכנה. xזו פונקציה שיש לה 

פונקציה שיש בה  –הערה 

מספר במכנה זו פונקציה 

 xרגילה. אך ורק פונקציה עם 

 במכנה תהיה פונקצית שבר.

דוגמאות להלן כמה 

𝑦 לפונקצית שבר: = 1𝑥 

𝑦 = 16𝑥2  

𝑦 = 7𝑥2 + 4𝑥 

מתחת  xזו פונקציה שיש לה 

 לשורש.

פונקציה שיש בה  –הערה 

מספר מתחת לשורש זו 

פונקציה רגילה. אך ורק 

מתחת לשורש  xפונקציה עם 

 תהיה פונקצית שורש.

להלן כמה דוגמאות לפונקצית 

𝑦 שורש: = 2√𝑥 𝑦 = 5√𝑥 − 1 𝑦 = 𝑥2 − 6√2𝑥 − 4 

 

 

 

  פונקציה יש שלבי עבודה שונים למציאת הנגזרתסוג לכל . 

  ,ישנן פונקציות המשלבות בין כמה סוגי פונקציות. למשל

פונקציה שהיא חצי רגילה )פולינום( וחצי שבר. יכולה להיות 

 או, פונקציה שהיא חצי רגילה )פולינום( וחצי שורש.

  .בפונקציות כאלו נגזור כל חלק בנפרד 

 

 

בנוסף לפונקציות אלו, קיימת גם פונקצית מכפלה  שהיא נדירה 

 מאוד בבגרויות, אבל נלמד אותה גם כן. 

 

 

 

 הערה!

𝒚 אם מופיעה לנו פונקציה כזו: = 𝒙𝟐𝟐  

 xזו אינה פונקצית שבר מכיוון שאין 

 במכנה.

𝒚 זה למעשה אותו דבר כמו לכתוב: = 𝟏𝟐 𝒙𝟐 = 𝟎. 𝟓𝒙𝟐 
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 נגזרתה חישוב

נגזרת לכל  ה משלה למציאת הנגזרת, נלמד איך למצואנקציה יש שלבי עבודמכיוון ולכל סוג פו

 סוג בנפרד. 

 

 פונקציה רגילה )פולינום(

 

 בנוגע לפונקציה עצמה: נדגיש כמה נקודותלפני שנלמד איך מוצאים נגזרת של פולינום, 

 פונקצית רגילה נקראת גם פונקצית פולינום. .1

 (. xפרבולה היא פולינום )יש חזקה על ה גם  .2

 . לדוגמא:עם חזקה xשיש בה גילה זו פונקציה פונקציה ר .3

 𝑦 = 5𝑥3 − 6x2 + 9 

 

 מתחת לשורש )זו פונקצית שורש(. xלא יהיה לפונקציה זו  .4

 במכנה )זו פונקצית שבר(. xלפונקציה זו לא יהיה  .5

 

 

 שלבי עבודה למציאת נגזרת של פונקציה רגילה:

 את החזקה קדימה וכופלים.מקפיצים  .1

 .1מורידים את החזקה ב  .2

 , נשאר רק המקדם.xאם אין חזקה ל  .3

 .0נגזרת של מספר היא  .4

 

 

  

 לא יתקיימו בכל פונקציה 4ו  3חשוב לציין ששלבים. 

 קיימות פונקציות שבהן אין איבר שהואx  בלי חזקה או פונקציות שבהן אין

 .4ו  3בפונקציות כאלה לא נבצע את שלבים . איבר שהוא רק מספר

 הנגזרת שלx  1היא. 


