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 במערכת הציריםעל גרפים  בעיות מינימום מקסימום
 

 הגדרת שיעורי נקודה כללית ואורך צלעות על ציר המספרים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 :יר המספרים, חשוב לזכורכאשר אנחנו עובדים עם נקודות על צ

 X-מייצג את הגובה בה נמצאת הנקודה ולמעשה את המרחק בין הנקודה לציר ה y-ששיעור ה 

 .y-מייצג את המרחק של הנקודה מציר ה X-ושיעור ה 

 y-יחידות מציר ה 3( נמצאת במרחק 3,5לדוגמא:   נקודה )

 .x-יחידות מציר ה 5ובמרחק 

 על ציר המספרים הוא: במקרה זה, שטח המלבן המשורטט 

3 ∙ 5 = 15 

 היקף המלבן המשורטט הוא:
2 ∙ 3 + 2 ∙ 5 = 16 

 

 כאשר  הנקודה נמצאת על פונקציה כלשהיא, אפשר לדעת מהו 

 של הנקודה. X-של הנקודה כאשר נתון שיעור ה y-שיעור ה

 לדוגמא: 

𝑦נתונה נקודה הנמצאת על פונקציה:      = 3𝑥 . 

 .2של הנקודה הוא  X-ידוע כי שיעור ה

 של הנקודה נציב בפונקציה: y-כדי למצוא את שיעור ה

𝑓(𝑥) = 3 ∙ 2 

𝑦 = 6 

 .6 -ו   2אורכי צלעות המלבן במקרה זה יהיו: 

 

𝑓(𝑥)נקודה הנמצאת  על פונקציה  באופן כלליכאשר אנחנו רוצים להגדיר  = 3𝑥 : 

  Xנקרא:    X-לשיעור ה

 3Xנקרא:    y-לשיעור ה

 X   דר:תוג ABאורך צלע  במקרה זה 

 x3   תוגדר: BCאורך הצלע 

𝒙היקף המלבן :    + 𝟑𝒙 + 𝒙 + 𝟑𝒙 = 𝟖𝒙 

𝒙   שטח המלבן:  ∙ 𝟑𝒙 = 𝟑𝒙𝟐 
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 חישוב סכומי קטעים ומכפלות קטעים על מערכת הצירים

 :תרגול
 

𝑓(𝑥)נמצאת ברביע הראשון על גרף הפונקציה    Aהנקודה  .1 = 5𝑥. 

 .Xשל הנקודה באות  X-נגדיר את שיעור ה

 של הנקודה_____________ y-הגדירו את שיעור ה .א

מורידים אנכים לצירים, החותכים אותם בנקודות  Aמן הנקודה 

B ו-C כמתואר בציור ויוצרים עם הצירים את , 

 .CABOהמלבן 

 _____________CAאת אורך הצלע   X אמצעותהגדירו ב .ב

 _____________ABאת אורך הצלע  X עותאמצהגדירו ב .ג

ACאת סכום הצלעות  Xהגדירו באמצעות  .ד + AB. 

 .CABOאת שטח המלבן  Xהגדירו באמצעות  .ה

 

 

 

 

𝑓(𝑥)נמצאת ברביע הראשון על גרף הפונקציה    Aהנקודה  .2 = 2𝑥. 

 .Xשל הנקודה באות  X-נגדיר את שיעור ה

 __של הנקודה______________ y-הגדירו את שיעור ה .א

 ציריםמורידים אנכים לצירים, החותכים את ה Aמן הנקודה 

 ואר בציור, ויוצרים עם הצירים את, כמתC-ו Bבנקודות  

 .ACOBהמלבן 

 _______________ACאת אורך הצלע   Xהגדירו בעזרת  .ב

 _______________ABאת אורך הצלע  Xהגדירו בעזרת  .ג

𝐴𝐵את סכום הצלעות  Xהגדירו באמצעות  .ד + 𝐴𝐶 _________________ 

 ______________________. BACOשטח המלבן את  Xהגדירו באמצעות  .ה

 

 

 

 

 

 
O 

 2𝑥2  ה.    3X.  ד     AB=X  ג.         AC=2X   ב.       2X.  א.   5𝑥2            2   ה.    6x  ד.      AB=5X  ג.         CA=X   ב.        5x.  א. . 1
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𝑦על פרבולה שמשוואתה  ברביע הראשוןנמצאת  Aנקודה  .3 = −𝑥2 + 3𝑥. 

החותך את  y-ואנך לציר ה Cהחותך את הציר בנקודה  X-העבירו אנך לציר ה Aדרך הנקודה 

 הצירים. נמצאת בראשית Oנקודה   .Bהציר בנקודה 

 .Aשל נקודה  X-את שיעורי ה X-נסמן ב

 :_____________Aשל נקודה  y-את שיעורי ה Xהביעו באמצעות  .א

 ACOBאת אורכי הצלעות של המלבן  Xהביעו באמצעות  .ב

 :______________________________ ABצלע 

 : ______________________________ACצלע 

ABהסכום הביעו את  .ג + AC ____________________ 

ABהסכום עבורו  X-מצאו את ערך ה .ד + AC .הוא מקסימלי 

 ?AC+ABשל  המקסימלי הסכוםמהו  .ה

 .ACOBהמלבן היקף את  Xהביעו באמצעות  .ו

 עבורו היקף המלבן הוא מקסימלי? X-מהו ערך ה .ז

 ?ACOBמהו ההיקף המקסימלי של המלבן  .ח

 

 

 

 

𝑥2−  א. . 3 + 3𝑥      .צלע   בAB :X  צלע  ,AC : −𝑥2 + 3𝑥        .ג   −𝑥2 + 4𝑥          .ד   𝑥 = ABהסכום המקסימלי של    ה.     2 + AC    4הוא             .

2𝑥2−       ו. + 8𝑥    .ז  𝑥 =  8הוא  ACOBסימלי של מלבן ההיקף המק  ח.     2
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𝑦   הנמצאת על הפונקציה Rמנקודה  .4 = −𝑥2 + 7.5𝑥  ברביע 

 ,E, החותך את הציר בנקודה X-הורידו אנך לציר ה הראשון

 .Tהחותך את הציר בנקודה  y-ואנך לציר ה

 .Xבאות  Rשל נקודה  X-נגדיר את שיעור ה

 ____________Rשל נקודה  y-הביעו את שיעורי ה .א

 :Xהקטעים באמצעות הביעו את אורכי  .ב

 : ________________________RE קטע             

 : ________________________RT קטע            

𝑅𝐸הביעו את המכפלה  .ג ∙ 𝑅𝑇. 

 .REOTאת שטח המלבן  Xהביעו באמצעות  .ד

 הוא מקסימילי. REOTשעבורו שטח המלבן   xמצאו את ערך  .ה

 ?REOTמהו השטח המקסימלי של מלבן  .ו

 

𝑦נמצאת ברביע הראשון על גרף הפרבולה  Rנקודה  .5 = −𝑥2 + 6𝑥. 

 , Eהחותך את הציר בנקודה  X-ורידו אנך לציר הה Rמנקודה 

 .REOויצרו משולש ישר זווית  ,Oלבין ראשית הצירים  Rמתחו קו בין נקודה 

 .X-ב Rשל נקודה  X-נסמן את שיעור ה

 .Xבעזרת  Rשל נקודה  y-הגדירו את שיעור ה .א

 .REהגדירו את אורך הצלע  .ב

 .EOהגדירו את צלע  .ג

 .את שטח המשולש Xבטאו באמצעות  .ד

 כתבו פונקציה המתארת את שטח המשולש. .ה

 שעבורו שטח המשולש המתקבל הוא הגדול ביותר.  X-מצאו מהו  ה .ו

 מהו שטח המשולש הגדול ביותר שיכול להתקבל. .ז

 

 

 

 

 

 

תזכורות: 

שטח 

המלבן 

שווה 

למכפלת 

צלעות 

 סמוכות

 במלבן.

 

𝑥2−א.   . 4 + 7.5𝑥      .קטע    בRE:  : −𝑥2 + 7.5𝑥   קטע  ,RT  :x      .ג   −𝑥3 + 7.5𝑥2         .ד  −𝑥3 + 7.5𝑥2      .ה     𝑥 = 5     
𝑦     א.  . 5.              62.5המלבן הוא של המקסימלי  השטח  .ו = −𝑥2 + 6𝑥         .ב     𝑅𝐸 =. −𝑥2 + 6𝑥             ג  .X                 

  ד.
𝑥(−𝑥2+6𝑥)

2
𝑦   ה.        = 0.5𝑥3 + 3𝑥2             .ו   𝑥 =  S=16      ז.        4
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𝑦נמצאת ברביע הראשון על גרף הפרבולה  Mנקודה  .6 = −𝑥2 + 12𝑥. 

 , Tהחותך את הציר בנקודה  X-הורידו אנך לציר ה Mמנקודה 

 .MTOויצרו משולש ישר זווית  ,Oלבין ראשית הצירים  Rתחו קו בין נקודה מ

 .X-ב Mשל נקודה  X-נסמן את שיעור ה

 . MTהגדירו את אורך הצלע  .א

 .OTהגדירו את צלע  .ב

 .MTOאת שטח המשולש   Xבטאו באמצעות  .ג

 .מקסימליהוא  MTOעבורו שטח המשולש  Xמצאו את  .ד

 מצאו את שטח המשולש המקסימלי. .ה

 

 

 

 

 

𝑦נתון גרף הפונקציה   .7 = −𝑥2 +  ברביע הראשון.  27

 Bחותך את גרף הפונקציה בנקודה  X-ישר המקביל לציר ה

 .Aבנקודה  y-ואת ציר ה 

 .Oעם ראשית הצירים  Bמחברים את הנקודה 

 .ABהגדירו את אורך הצלע  .א

 .AOהגדירו את אורך הצלע  .ב

 .ABOכתבו ביטוי המתאר את שטח המשולש  .ג

 שעבורו שטח המשולש יהיה המקסימלי. X-ה מצאו את ערך .ד

 ?ABOמהו השטח המקסימלי של משולש  .ה

 

 

 

 

 

 

 

 

𝑀𝑇   א.  . 6 = −𝑥2 + 12𝑥    .ב    𝑂𝑇 = X         .ג  
𝑥(−𝑥2+12𝑥)

2
𝑥    ד.        =                    S=128       ז.        8

𝑆𝐴𝐵𝑂   ג.       AO=- 𝑥2+ 27ב.      AB= Xא.   .7 =  −𝑋3+27𝑋

2
 סמ"ר 27 ה.    X= 3       ד.  
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 תרגילי בגרות םתואמיתרגילים 

 

𝑓(𝑥)בציור שלפניכם מתואר גרף הפונקציה   .8 = −𝑥3 + 2𝑥. 

 .x-עם ציר ה 𝑓(𝑥)מצאו את שיעורי נקודות החיתוך של גרף הפונקציה   .א

 ות לאחר הנקודה העשרונית.ספר לושבתשובתכם השאירו ש

 

 ברביע הראשון. 𝑓(𝑥)נמצאת על גרף הפונקציה  Aהנקודה 

 הורידו אנכים לצירים, החותכים את הצירים  Aמן הנקודה 

 , כמתואר בציור. C-ו Bבנקודות 

 .AB+ACאת סכום הקטעים   X  הביעו באמצעות .ב

 מקסימלי. הוא  AB+ACשבעבורה הסכום   Aהנקודה  של X-ערך המצאו את  .ג

 ?AB+ACמהו הסכום המקסימלי של  .ד

 

 

 

 נמצאת ברביע הראשון על גרף הפונקציה  Aהנקודה  .9

𝑦שמשוואתה:      = −𝑥2 + 𝑥 + 6        (𝑥 > 0( . 

  E-ו Dמורידים אנכים לצירים, החותכים אותם בנקודות  Aמן הנקודה 

 ראשית הציריםDAEO (O –.)ויוצרים עם הצירים את מלבן 

 .DAEOהיקף המלבן את  xעות הביעו באמצ .א

 הוא מקסימלי? היקף המלבןשבעבורה  Aהנקודה  של X-מהו ערך ה .ב

 ?DAEOמלבן המקסימלי של  היקףמהו ה .ג

 

 

 

 

 

 

 

O 

𝑥3−ב.              (0 , 1.414-)    (0,0)  (0 , 1.414)  א.  . 8 + 3𝑥          1.  ג=X         .2   ד                                     

2𝑥2−   א.  . 9 + 4𝑥 +  .  14ההיקף המקסימלי הוא     .ג         X=1  ב.             12
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𝑓(𝑥)נמצאת ברביע הראשון על גרף הפונקציה   Aהנקודה   .10 = −𝑥3 + 11𝑥.    (𝑋 > 0(. 

 .F-ו Eודות מורידים אנכים לצירים, החותכים את הצירים בנק Aמהנקודה 

 מצאו את שיעורי נקודת החיתוך של הפונקציה עם הצירים. .א

 ספרות לאחר הנקודה העשרונית(. 3)בתשובתכם השאירו  

 .AE+AFאת סכום הקטעים  Xהביעו באמצעות  .ב

  AE+AFשבעבורה הסכום   A של הנקודה X-מה שיעורי ה .ג

 יהיה מקסימלי?

 ?AE+AFמהו הסכום המקסימלי של  .ד

 

 

 

 

𝑦ניכם מצוירת הפונקציה  שמשוואתה: בסרטוט שלפ .11 = −𝑥2 + 4.5𝑥 . 

 הנמצאת על גרף הפונקציה ברביע הראשון, הורידו  Aמן הנקודה 

 , כמתואר בציור.C-ו Eאנכים לצירים, החותכים את הצירים בנקודו 

 .AEואת אורך הקטע   ACאת אורך הקטע  Xהביעו באמצאות  .א

AEאת מכפלת הקטעים:   Xהביעו באמצעות  .ב ∙ AC  . 

 שבעבורה ערך  Aשל נקודה  X-מצאו את שיעורי ה .ג

AEהמכפלה  ∙ AC .הוא המקסימלי 

AEמהו ערך המכפלה  .ד ∙ AC ?המקסימלי 

 

 

 

 

 

 

 

 

𝑥3−ב.              (0 , 3.316-)    (0,0) (   (0 , 3.316  א.  . 10 + 12𝑥          2.  ג=X         .16סכום מקסימלי: ד                                     

AE=X              𝐴𝐶    א.  . 11 = −𝑥2 + 4.5𝑥            .ב−𝒙𝟑 + 𝟒. 𝟓𝒙𝟐        .3        ג=X         13.5   .ד  
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𝑓(𝑥)נתונה הפונקציה   .12 = −𝑥3 + 32  . 

X, הנמצאת על גרף הפונקציה ברביע הראשון ) Aמן הנקודה  > 0   ) 

 Bובנקודה  Cים בנקודה הורידו אנכים לצירים. האנכים חותכים את הציר

 .ACOBויוצרים עם הצירים את מלבן  

O .היא נקודת ראשית הצירים 

 . ACOBאת שטח המלבן  Xהביעו באמצעות  .א

 שבעבורה שטח  Aשל נקודה  X-מצאו את שיעורי ה .ב

 הוא מקסימלי. ACOBהמלבן 

 שמצאתם בסעיף )ב( , מצאו את שטח המלבן המקסימלי. x-בעבור שיעור ה .ג

 

 

 

 

 נמצאת ברביע הראשון על גרף הפונקציה  Aדה הנקו .13

𝑔(𝑥)שמשוואתה:     = −𝑥3 + 4        (𝑥 > 0( . 

  B-ו Cמורידים אנכים לצירים, החותכים אותם בנקודות  Aמן הנקודה 

 היא נקודת ראשית הצירים. ACOB  .Oויוצרים עם הצירים את מלבן 

 .ACOBשטח מלבן את  xהביעו באמצעות  .א

  ACOBשטח המלבן שבעבורה  Aהנקודה של  X-המהם שיעורי  .ב

 מקסימלי?הוא 

 ?ACOBהמלבן המקסימלי של  השטחמהו  .ג

 

 

 

 

 

 

 

 
O 

𝑥4−א.       . 12 + 32𝑥          2.  ב=X           .יח"ר.                                                48שטח המלבן המקסימלי הוא  ג

𝑥4−    א.  . 13 + 4𝑥             .1ב=X          .יח"ר 3השטח המקסימלי הוא         ג 

 

 
O 
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𝑦נתון גרף הפונקציה    .14 = −𝑥2 +  ברביע הראשון.  12

  Aבנקודה  חותך את גרף הפונקציה X-ישר המקביל לציר ה

 .Bבנקודה  y-ואת ציר ה

 או ציור(.)ר Oעם ראשית הצירים  Aמחברים את הנקודה 

 כדי ששטח ,Aשל הנקודה  X-מה צריך להיות שיעור ה .א

 יהיה מקסימלי? AOBהמשולש  

  ?AOBמהו השטח המקסימלי של משול  .ב

 

 

 

 

 נמצאת ברביע הראשון על הפרבולה  Aנקודה   .15

𝑦שמשוואתה   = −𝑥2 + 13.5𝑥  . 

 החותך  X-העבירו אנך לציר ה Aדרך הנקודה 

 .Bבנקודה  x-את ציר ה

 )ראו ציור(. Aשל הנקודה  X-את שיעור ה X-בנסמן 

  OBאת האורך של  Xהביעו באמצעות  .א

 ראשית הציריםAB  (O – .)ואת האורך של 

 יהיה מקסימלי. ABO, כדי שהשטח Aשל הנקודה  X -שיעורי ה  ( מצאו מה צריך להיות1) .ב

 .ABO( מצאו את השטח המקסימלי של משולש 2)

 

 

 

 

 

 

 

 

𝑆𝐴𝑂𝐵ב.      X= 2א.   .14 =  סמ"ר        X= 9        (2)  182.25(  1ב.  )  ,  OB= X        AB= -𝑋2+13.5𝑋א.   .15      8
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 דוגמא:

 פונקציות אנחנו משתמשים בשתי  2כפי שראינו קודם: כאשר אנו רוצים לבדוק את המרחק בין גרפים של 

 שלהם הוא זהה.  X-ושיעורי ה ,נקודות הנמצאות כל אחת על גרף אחר

 של הנקודות הוא המרחק בין הגרפים. y-בין שיעורי ה ההפרש

 .X-המרחק המתקבל תלוי בשיעורי ה

 לדוגמא: 

𝑓(𝑥)      נתונה הפונקציה     = 𝑥2 − 5𝑥 + 10 

𝑔(𝑥)                          ופונקציית הישר:    = 𝑥  

 המרחק בין שני הגרפים משתנה. Xעבור כל 

 ב"בעיות מינימום מקסימום" יכולים להציג בפנינו מצב

 דומה ולשאול אותנו: 

 ת יהיה הכי קצר?המרחק בין שתי הפונקציו Xעבור איזה 

 כדי לענות על השאלה הזו נעבוד בכמה שלבים:

 :Xנביע את המרחק בין שתי הנקודות שעל הפונקציות באמצעות .א

(𝑥2 − 5𝑥 + 10) − (𝑥) 

𝑥2 − 6𝑥 + 10 

לבין המרחק בין שני  X-אנו יכולים להשתמש בביטוי שהתקבל כפונקציה המתארת את הקשר בין ערך ה

𝒚הגרפים:              = 𝒙𝟐 − 𝟔𝒙 + 𝟏𝟎 

 של הנקודות. x-: מסמן את שיעור ה  X -בפונקציה זו:  ה

  :  מסמן את המרחק בין הגרפים.  y -ה                    

 כדי לבדוק מהי נקודת הקיצון )הנקודה בה המרחק בין שני הגרפים הכי קצר(.ב

 :0-נגזור את הפונקציה שבנינו ונשווה את הנגזרת ל

𝒚′ = 𝟐𝒙 − 𝟔 

𝟐𝒙 − 𝟔 = 𝟎 

 נפתור את המשוואה שהתקבלה ונגיע לתשובה:  

𝒙 = 𝟑 

 נבדוק באמצעות טבלה או נגזרת שנייה האם מדובר באורך המינימלי או המקסימלי:.ג

  𝑦′′ =  ערך הנגזרת השנייה הוא חיובי ולכן זהו המרחק המינימלי.  -   2

         בפונקציה המקורית ונמצא אתשקיבלנו  X-אם נרצה לדעת מהו המרחק הקצר ביותר, נציב את ה.ד

y  המייצג את המרחק בין שתי הפונקציות   :𝒚 = 𝟑𝟐 − 𝟔 ∙ 𝟑 + 𝟏𝟎 = 𝟏 

 יחידות. 1המרחק הקצר ביותר בין שתי הפונקציות הוא            

 

 

 

 

 הגדרת פונקציה של אורך קטע
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 תרגול 

𝑓(𝑥):  נתונה הפונקציה = −𝑥2 + 3𝑥        :ונתון הישר𝑦 = −𝑥 + 5  

 𝑓(𝑥)נמצאת על גרף הפונקציה  Aנמצאת על הישר והנקודה  Bהנקודה 

 )ראו ציור(. y-מקביל לציר ה ABכך שהקטע 

 

 הבאים:עבדו לפי השלבים 

 .Xשל כל אחת מהנקודות באמצאות  y-שיעור ההגדירו את  .א

 

 :  ________________________________ Bשיעורי הנקודה 

 

 :  _______________________________Aשיעורי הנקודה 

 

 

 " :____________________________ABפונקציה של "אורך  ובנ .ב

 

 :0-ל אותה והשוו םהפונקציה שבנית זרו אתג .ג

___________________________________________________ 

 

     ___________________________________________________ 

 יהיה מינימלי. ABצריך להיות ____________ כדי שהאורך  Aשל  X-שיעור ה

 

 בדקו שאכן מדובר באורך מינימלי )בעזרת נגזרת שנייה או טבלה(. .ד

 

 

 .y-קיבלת בפונקציה המקורית ומציאת הש X-היבו את הצ .ה

   __________________________________________________ 

 

__________________________________________________ 

 

 הוא:____________ ABהאורך המינימלי של הקטע 

 

 

 

 

 

 

,  𝑥)א.   −𝑥 + 5) B  ,  (𝒙  , −𝑥2 + 3𝑥)   A            .ת:  המרחק בין שתי הפונקציו  ב(−𝑥 + 5)— (−𝑥2 + 3𝑥) = 𝒙𝟐 − 𝟒𝒙 + 𝟓     

𝑦הפונקציה:     = 𝒙𝟐 − 𝟒𝒙 + ′𝑦הנגזרת:     ג.    𝟓 = 𝟐𝒙 − 𝟐𝒙:     0-השוואת הנגזרת ל     𝟒 − 𝟒 = 𝟎       ,x=2   .המרחק מינימלי ד 

𝑦מינימלי הוא:        המרחק ה   יהיה מינימלי. ABכדי שאורך הקטע  2צריך להיות  Aשל נקודה  X-שיעור ה .ה = 𝟐𝟐 − 𝟒 ∙ 𝟐 + 𝟓 = 𝟏  
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 תרגילים ברמת בגרות

 
𝑓(𝑥):  נתונה הפונקציה .1 = 𝑥2 − 𝑥 + 𝑦ונתון הישר:        6 = 2𝑥 . 

 𝑓(𝑥)נמצאת על גרף הפונקציה  Aנמצאת על הישר והנקודה  Bהנקודה 

 )ראו ציור(. y-מקביל לציר ה ABכך שהקטע 

 .ABהביעו את אורך הקטע  .א

 יהיה מינימלי? ABכדי שאורך  Aשל  X-מה צריך להיות שיעור ה .ב

 .ABמצא את האורך המינימלי של הקטע  .ג

 

 

 

𝑓(𝑥)יה:  נתונה הפונקצ .2 = 𝑥2 + 𝑦ונתון הישר:     4 = 2𝑥. 

,  𝑓(𝑥)נמצאת על גרף הפונקציה  Aנמצאת על הישר, והנקודה  Bהנקודה 

 .y-מקביל לציר ה ABכך שהקטע 

 .ABהביעו את אורך הקטע  .א

 יהיה מינימלי? ABכדי שאורך  Aשל  X-מה צריך להיות שיעור ה .ב

 .ABמצא את האורך המינימלי של הקטע  .ג

 

 

 

 

 

 

 

 

𝑥2   א.   .1 − 3𝑥 + 𝑥    ב.                     6 =           AB   :3.75האורך המינימלי האפשרי של   .ג               1.5

𝑦   א.   .2 = 𝑥2 − 2𝑥 + 𝑥     ב.            4 =   AB   :3שרי של האורך המינימלי האפ  .ג               1
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𝑦נתון הישר :   .3 = 2𝑥 + 𝑓(𝑥)ונתונה הפונקציה:        7 = −𝑥2 + 6𝑥 

 ,  𝑓(𝑥)נמצאת על גרף הפונקציה  Aנמצאת על הישר, והנקודה  Bהנקודה 

 .y-מקביל לציר ה ABכך שהקטע 

 .ABהביעו את אורך הקטע  .א

 יהיה מינימלי? ABכדי שאורך  Aשל  X-מה צריך להיות שיעור ה .ב

 .ABת האורך המינימלי של הקטע מצא א .ג

 

 

 

 

 

𝑓(𝑥):   נתונה הפונקציות .4 = −𝑥2 + 8𝑥         ,𝑔(𝑥) = 𝑥2 + 2𝑥 + 10 

נמצאת על גרף  B, והנקודה  𝑓(𝑥)גרף הפונקציה  נמצאת על  Aהנקודה 

 .y-מקביל לציר ה AB, כך שהקטע  𝑔(𝑥)הפונקציה 

 .ABהביעו את אורך הקטע  .א

 יהיה מינימלי? ABכדי שאורך  Aשל  X-להיות שיעור המה צריך  .ב

 .ABמצא את האורך המינימלי של הקטע  .ג

 

 

 

 

 

 

 

𝑦   א.   .3 = 𝑥2 − 4𝑥 + 𝑥     ב.            7 =                         AB   :3האורך המינימלי האפשרי של   .ג           2

2𝑥2   א.   .4 − 6𝑥 + 𝑥     ב.                  10 =    AB   :5.5האורך המינימלי האפשרי של   .ג           1.5
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 בסרטוט שלפניך מתוארים הגרפים של הפונקציות: .5

 𝑔(𝑥) = −𝑥2 + 2𝑥 + 2      ,𝑓(𝑥) = 𝑥2 − 6𝑥 + 5 

 𝑔(𝑥)נמצאת על גרף הפונקציה  Aהנקודה 

 .𝑓(𝑥)נמצאת על גרף הפונקציה   Bוהנקודה 

 .y-מקביל לציר ה ABהקטע  

 הוא חיובי.  B-ו Aשל הנקודות  x-שיעור ה

 , כמתואר בסרטוט.Bנמצאת מעל הנקודה  Aהנקודה 

 .B-ו Aשל הנקודות  X-את שיעור ה X-נסמן ב

 .ABאת אורך הקטע  Xהביעו באמצעות  .א

 מצאו את הערך שבעבורו אורך הקטע הוא מקסימלי. .ב

 .ABשל מצאו את אורך הקטע המקסימלי  .ג

 

 

 בסרטוט שלפניך מתוארים הגרפים של הפונקציות: .6

 𝑓(𝑥) = −𝑥2 + 8𝑥 − 3      ,𝑔(𝑥) = 𝑥2 + 4𝑥 + 6 

 𝑔(𝑥)נמצאת על גרף הפונקציה  Aהנקודה 

 .𝑓(𝑥)נמצאת על גרף הפונקציה   Bוהנקודה 

 .y-מקביל לציר ה ABהקטע  

 הוא חיובי.  B-ו Aשל הנקודות  x-שיעור ה

 , כמתואר בסרטוט.Bאת מעל הנקודה נמצ Aהנקודה 

 .B-ו Aשל הנקודות  X-את שיעור ה X-נסמן ב

 .ABאת אורך הקטע  Xהביעו באמצעות  .א

 מצאו את הערך שבעבורו אורך הקטע הוא מקסימלי. .ב

 .X-לציר ה Bב, חשבו את המרחק בין הנקודה  שמצאתם בסעיף X-בעבור ערך ה .ג

 

 

 

 

 

שימו לב מה 

שואלים 

 בסעיף ג'!

2𝑥2−   א.   .5 + 8𝑥 − 𝑥     ב.                  3 =             AB   :5האורך המינימלי האפשרי של   .ג             2

2𝑥2   א.   .6 − 4𝑥 + 𝑥     ב.                  9 =   4  .ג                1
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 י פונקציות שמשוואתן:שתבסרטוט שלפניך מתוארים הגרפים של  .7

 𝑓(𝑥) = −3𝑥2 + 𝑔(𝑥)    -ו   2 = −3𝑥3 + 3𝑥 + 4 

 𝑔(𝑥)נמצאת על גרף הפונקציה  Bהנקודה 

 .𝑓(𝑥)נמצאת על גרף הפונקציה   Aוהנקודה 

 .y-מקביל לציר ה ABהקטע  

 הוא חיובי.  B-ו Aשל הנקודות  x-שיעור ה

 , כמתואר בסרטוט.Aנמצאת מעל הנקודה  Bהנקודה 

 .B-ו Aשל הנקודות  X-את שיעור ה X-נסמן ב

 .ABאת אורך הקטע  Xהביעו באמצעות  .א

 מצאו את הערך שבעבורו אורך הקטע הוא מקסימלי. .ב

 .y-מציר ה Bשמצאתם בסעיף ב' , מצאו את המרחק של נקודה  X-עבור ערך ה .ג

 

 

 

 בציור שלפניכם מתוארים שני גרפים שמשוואותיהם הן: .8

(1  )𝑦 = −2𝑥3 + 7𝑥2 + 10 

(2  )𝑦 = 2𝑥3 − 8𝑥2 + 4 

 (2נמצאת על גרף ) D(  והנקודה 1נמצאת  על גרף ) Cהנקודה 

 .y-מקביל לציר ה CDכך שהקטע 

 הוא חיובי, כמתואר בציור. D-ו Cשל נקודות  x-שיעור ה

 .CDאת המרחק  Xהביעו בעזרת  .א

  CDשבעבורם אורך הקטע  X-מצאו את שיעורי ה .ב

 הוא המקסימלי.

 שמצאתם בסעיף ב', חשבו את המרחק  x-ערך העבור  .ג

 .X-מציר ה Dשל נקודה 

 

 

 

 

 

שימו לב 

לשאלה 

 בסעיף ג'!

3𝑥3−   א.       .7 + 3𝑥2 + 3𝑥 + 𝑥     ב.               2 =                           1  .ג                   1

4𝑥3−   א.     . 8 + 15𝑥2 + 𝑥     ב.                   6 =   14.75    .ג                  2.5
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 בציור שלפניכם מתוארים שני גרפים שמשוואותיהם הן: .9

(1  )𝑦 = 0.5𝑥3 + 5 

(2  )𝑦 = −3𝑥2 + 7.5𝑥 

 (2נמצאת על גרף ) B(  והנקודה 1נמצאת  על גרף )  Aהנקודה 

 .y-מקביל לציר ה ABכך שהקטע 

 הוא חיובי, כמתואר בציור. B-ו Aודות של נק x-שיעור ה

 .ABהביעו את אורך הקטע  .א

  ABשבעבורם אורך הקטע  X-מצאו את שיעורי ה .ב

 הוא המינימלי.

 .ABחשבו את האורך המינימלי של הקטע  .ג

 

 

 

 

 בציור שלפניכם מתוארים שני גרפים שמשוואותיהם הן: .10

𝑓(𝑥) = 𝑥3 + 4 

𝑔(𝑥) = 3𝑥 − 1 

   𝑓(𝑥)ל גרף הפונקציה נמצאת  ע   Aהנקודה 

 𝑔(𝑥)נמצאת על גרף הפונקציה  Bוהנקודה 

 .y-מקביל לציר ה ABכך שהקטע 

 הוא חיובי, כמתואר בציור. B-ו Aשל נקודות  x-שיעור ה

  ABשבעבורם אורך הקטע  X-מצאו את שיעורי ה .א

 הוא המינימלי.

 שמצאתם בסעיף א' , חשבו את המרחק בין  X-עבור ערך ה .ב

 .X-לציר ה Aודה נק

 

 

 

 

 

 

שימו לב!          

למרות 

שהשאלה 

גת שלב" "מדל

כדאי קודם כל 

אורך להביע את 

AB  אז ורק

להמשיך ולענות 

 על   סעיף א'.

0.5𝑥3   א.      .9 + 3𝑥2 − 7.5𝑥 + 𝑥     ב.          5 =         AB   :1י האפשרי של ינימלהאורך המ  .ג             1

𝑥   א.    .10 =   5   .ב           1
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 ( של הפונקציות:2) -( ו1בציור נתונים הגרפים ) .11

𝑓(𝑥) =
1

4
𝑥 −

1

2
                𝑔(𝑥) =

1

4
𝑥2 + 2                 

 

   𝑓(𝑥)איזה מבין הגרפים הוא של פונקציה   .א

 ? נמקו.𝑔(𝑥)ואיזה גרף הוא של פונקציה 

 (2היא נקודה על גרף ) A-ו( 1היא נקודה על גרף ) B .ב

 )ראו ציור(. y-מקביל לציר ה ABכך שהקטע 

 הוא מינימלי. ABשעבורו הקטע  B-ו Aשל נקודות  x-מצאו את ה

 .ABמצאו את האורך המינימלי של קטע  .ג

 

 

 

 מנהפונקציית ת שורש ויתרגילים עם פונקצי

 

 בציור שלפניכם מתוארים הגרפים שמשוואותיהם:  .12

I. 𝑓(𝑥) = ξ𝑥               II   .𝑦 = 0.5𝑥  

𝑓(𝑥)נמצאת על גרף        Aהנקודה  = ξ𝑥 

𝑦נמצאת על הישר      Bוהנקודה  = 0.5𝑥     

 .y-מקביל לציר ה ABכך שקטע 

 נמצאות בין נקודות החיתוך של שני הגרפים, כמתואר בציור. B-ו Aהנקודות 

 .ABאת אורך הקטע  Xהביעו באמצעות  .א

 הוא מקסימלי. ABעבורו אורך הקטע  Aשל נקודה  X-ר המצאו את שיעו .ב

 .ABחשבו את האורך המקסימלי של קטע  .ג

 

 

 

 

(1)  

 

(2)  

 

𝑥   ב.             𝑔(𝑥)        ,(2 )- 𝑓(𝑥) -( 1)   א.      .11 =
1

2
         AB  :2.4375י האפשרי של ינימלהאורך המ  ג.                 

𝑦      א.     .12 = ξ𝑥 − 0.5𝑥           .ב         𝑥 = AB :      𝑦לי האפשרי של קסימהאורך המ  ג.             1 = 0.5        
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