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 א. )חיתוך עם הצירים(, )עליה / ירידה(.  )חיובי / שלילי(. 

 
 

  :1שאלה מספר 

 

62:     הפונקציה  ורטט גרףסבציור שלפניך מ   xxy  

 .  x-החיתוך של גרף הפונקציה עם ציר ה שיעורי נקודותמצא את  .(א)

 מהו הערך המקסימלי של הפונקציה, ובאיזו נקודה הוא מתקבל ?         .(ב)

 שבו הפונקציה שלילית,    xרשום ערך של  .(ג)

 ובית.שבו הפונקציה  חי x וערך של               

 הפונקציה שלילית ?     xעבור אילו ערכי  .(ד)

 :       ה סופית תשוב

)25.6,5.0(max )ב(.             )0,3()0,2()א(.            
3,5הפונקציה שלילית:  למשל:)ג(.   xx  :1,0הפונקציה חיובית:  למשל  xx 

   םהפונקציה שלילית :  בתחו)ד(.  x2     3ובתחום x   

 

 .  2014מועד  פברואר תשע"ד   35802 מבחן בגרות .א1שאלה מספר 

  נתונה פרבולה המתוארת על ידי 

62הפונקציה:    xxy  )ראה ציור( 

 .x -ציר העם  הפונקציההחיתוך של  ותמצא את נקוד)א(.   

 ,שליליתהפונקציה  בושxהו של שכלערך  וםרש(.     )ב

 .הפונקציהוחשב עבורו את ערך           

 ?הנתונה חיובית הפונקציה  x ערכי עבור אילו)ג(.     

 )ד(       מצא את השיעורים של קדקוד הפרבולה. 

 רף הפרבולה ? הסבר.חותך את ג y=  8)ה(.    האם הישר  

 :תשובה סופית

)ב( למשל:  )0,2()0,3()א( 

 
)6,4(    )32)ג  x 

)25.6,5.0(max)ד(     8)ה( לא , הישר  =y   נמצא מעל קדקוד הפרבולה 

 

 

 .2011 תשע"א מועד חצב ברק  35802 מבחן בגרות:  ב1שאלה מספר 

 

682    ורטט גרף הפונקציה סבציור שלפניך מ 2  xxy 

 עם הצירים.הפונקציה מצא את שיעורי נקודות החיתוך של גרף  )א(.

 הפונקציה הנתונה חיובית ?    x)ב(.        עבור אילו ערכי  

 ?שלילית שבהם הפונקציה הנתונה היא    x  ם של)ג(.        רשום שני  ערכי

 הפונקציה יורדת ?   xעבור אילו ערכי         )ד(. 

 תשובה סופית:

 )6,0(:  y -. נקודת חיתוך עם ציר ה )0,3()0,1(:  x -)א( נקודות חיתוך עם ציר ה
1תחום חיובי  )ב( x      וגם x3   )31תחום שלילי    )ג  x    

2תחום ירידה     )ג(  x 

 

 

 

x 

y 

x 

y 
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2/מ:2שאלה מספר 

 
 .2201 תשע"ב פברוארמועד  35002מבחן בגרות  

5x6xy:  ורטט גרף הפונקציהסבציור שלפניך מ 2  

 עם הצירים.ה הפונקצימצא את שיעורי נקודות החיתוך של גרף      .(א)

 הפונקציה שלילית?xעבור אילו ערכים של     .(ב)

 שבהם הפונקציה שלילית.xשני ערכים של וםרש     .(ג)

 טלי טוענת שאם הפונקציה שלילית בתחום מסוים,     . (ד)

 .? נמקדת בתחום זה. האם טלי צודקתאז היא  בהכרח יור           

 :       ה סופית תשוב 

51)ב(  )0,1()0,5()5,0()א(   x  :5.1,4)ג( למשל  xx  .ד( לא, היא לא צודקת( 

51למשל, במקרה זה הפונקציה שלילית בתחום   x   53אבל הפונקציה עולה  x 

 

 

 .  2014 א קיץ תשע"דמועד   35802 מבחן בגרות   :א2ספר שאלה מ

9102נתונה הפונקציה   xxy   .)ראה ציור( 

 .x –א. מצא את נקודות החיתוך של גרף הפונקציה עם ציר ה 

 ב. תן דוגמה לנקודה הנמצאת על גרף הפונקציה 

 שלה הוא חיובי. y –ששיעור ה      

 הפונקציה הנתונה היא שלילית ? xשל ג.  עבור אילו ערכים 

 

 :תשובה סופית

 9 –ל  1הוא בין  x –או כל נקודה אחרת שבה שיעור ה  )0,9()0,1()ב( למשל :  )0,9()0,1()א(  

)ג(  x9  1  או x 
 

     .  2012 תשע"ב מועד חצב /ברק  35802 מבחן בגרות:    5/מ  .3שאלה מספר 

: ורטט גרף הפונקציהסבציור שלפניך מ    43  xxxf . 

 עם הצירים.הפונקציה מצא את שיעורי נקודות החיתוך של גרף )א(.    

 את הערכים של הנקודות על הגרף. וםורש          

הפונקציה  x)ב(.    עבור אילו ערכים של  xf שלילית ? 

 את שיעורי הקדקוד של הפרבולה. מצא)ג(.    

 ? הפונקציה עולה x)ד(.    עבור אילו  ערכים של 

 תשובה סופית:

)0,3()0,4()12,0()א(           )34)ב  x      )ג(min)25.12,5.0(  

)ד(   תחום עלייה:   x5.0  

 

 :א3שאלה מספר 

:   ורטט גרף הפונקציהסבציור שלפניך מ    51  xxxf 

 מצא את נקודות החיתוך של גרף הפונקציה עם הצירים,    )א(.   

  את הערכים של הנקודות על הגרף. וםורש            

 ? רך המינימלי   של הפונקציה, ובאיזו נקודה הוא מתקבלמהו הע .)ב(

 חיובית?  f (x) הפונקציה   xעבור אילו ערכי   .)ג(

 הפונקציה עולה?  xעבור אילו ערכי   .)ד(

 תשובה סופית:

)5,0()0,5()0,1()א(.                .)ב( min)9,2(    

הפונקציה חיובית :  בתחום )ג(.   x1       5ובתחום x 

הפונקציה עולה :  בתחום   )ד(.   x2 
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 .  2011 תשע"אמועד א קיץ   35802 מבחן בגרות :3/מ   4שאלה מספר 

 

442גרף הפונקציה:  מסורטט  לפניךבציור ש  xxy   

 נקודות החיתוך של הגרף עם הצירים. שיעורימצא את  .(א)

 , מקבלת  שהפונקציה מקסימלימהו הערך ה .)ב(

 מתקבל ערך זה ?ובאיזו נקודה              

  הפונקציה יורדת ? x)ג(.          עבור אילו ערכי 

 הפונקציה שלילית ? x)ד(.          עבור אילו ערכי 

 תשובה סופית:

)א(   0,2  4,0    )ב(

 

max)0,2(    

(  ג) x2      (עבור כל ג   )x2 -השונה מ         

 

 

  2011  תשע"א מועד חורף  35802 מבחן בגרות   :א4שאלה מספר 

 

122בציור שלפניך מסורטט גרף הפונקציה   xxy. 

 נקודות החיתוך של הגרף עם הצירים.שיעורי מצא את  .(א)

 , מקבלת  שהפונקציה מקסימלימהו הערך ה .)ב(

 מתקבל ערך זה ?ובאיזו נקודה              

  הפונקציה יורדת ? x)ג(.          עבור אילו ערכי 

 הפונקציה שלילית ? x)ד(.          עבור אילו ערכי 

 

 תשובה סופית:

)1,0( )0,1(  )א(   )ב(

 

max)0,1(    (תחום ירידהג )    x1      

1 תחום שלילי( ד)  x או x1    1   תשובה נוספתx 

 

 

6/מ  :5שאלה מספר 

 

 
 

xxy: גרף הפונקציה מסורטט  לפניךבציור ש 22 . 

 את קדקוד הפרבולה. מצא    .(א)

 ? הפונקציה עולה xם של עבור אילו ערכי    .(ב)

 ? שליליתהפונקציה x ם של עבור אילו ערכי     .(ג)

 תשובה סופית:

)min)1,1(  )א  עלייה )ב( תחום  : x1     02  :שלילי)ג( תחום  x 

 
 

 א.5שאלה מספר 

 

xxy : גרף הפונקציה מסורטט  לפניךבציור ש  62  

 את קדקוד הפרבולה. מצא    .(א)

 ? הפונקציה עולה xם של עבור אילו ערכי    .(ב)

 ? שליליתהפונקציה x ם של עבור אילו ערכי     .(ג)

 תשובה סופית:

.)א( 
 

min)9,3(    )ב(.     x3   )06  :שליליתחום   )ג  x 

x 

y 
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4/מ:6שאלה מספר 

 
 .  2013 מועד  פברואר תשע"ג  35802 בחן בגרותמ

62  הפונקציה: בציור שלפניך מסורטט גרף   xxy 

 הציריםגרף עם ההחיתוך של  ותנקודהשיעורים של מצא את    .(א)

 ,חיוביתהפונקציה  עבורושxערך של וםרש     .)ב(

 זה. xעבור  יההפונקצאת ערך  וחשב          

 שלילית? הפונקציה x ערכי עבור אילו     .(ג)

 מצא את השיעורים של קדקוד הפרבולה שבציור.      (  ד)

7yהאם הישר    .(ה)   חותך את גרף הפונקציה? הסבר. 

 :תשובה סופית

)6,0()0,2()0,3()א(    :ב( למשל(

 

)ג(   )6,0( x3      2או x     

)25.6,5.0(max)ד(     ה( לא , כי הישר(y = 7 נמצא מעל קדקוד הפרבולה , 

 

 :א6שאלה מספר 

542הפונקציה:  בציור שלפניך מסורטט גרף  xxy 

 הציריםגרף עם ההחיתוך של  ותנקודל השיעורים שמצא את     .(א)

 ,חיוביתשבו הפונקציה xערך של וםרש)ב(.      

 זה. xעבור  הפונקציהאת ערך  וחשב           

  הפונקציה שלילית? x ערכי עבור אילו)ג(.     

 מצא את השיעורים של קדקוד הפרבולה שבציור.)ד(.     

 .חותך את גרף הפונקציה? הסבר 10yהאם הישר     .(ה)

 :תשובה סופית

)5,0()0,5()0,1()א(.       5,0()ב( למשל: הפונקציה חיובית עבור(           

:  בתחום  שליליתהפונקציה )ג(.  x1    5ובתחום x .)ד( max)9,2(    ה( לא( 

 

8/מ:7שאלה מספר 

 
 

642:  הפונקציה בציור שלפניך מסורטט גרף  xxy. 

 )אם יש כאלו(. דות החיתוך של הפרבולה עם הציריםאת נקו מצא   .(א)

 הפרבולה שלילית? xעבור אילו ערכים של    .(ב)

 את שיעורי הקדקוד של הפרבולה. מצא    .(ג)

 .חותך את גרף הפרבולה? הסבר2y  האם הישר   .(ד)

 את תחום העלייה של הפרבולה. מצא   .(ה)

 :תשובה סופית

)6,0()א(    אין חיתוך עם ציר  ה ,- x   ב( הפונקציה שלילית לכל ערך של(x     )ג(max)2,2(       

)2,2(max)ד(  חותך בנקודה אחת שהיא קדקוד הפרבולה    2:   עלייה)ה(  תחום x 

 

     2015מועד א קיץ תשע"ה   35802מבחן בגרות   :א7שאלה מספר 

742   פרבולההנתונה בסרטוט שלפניך   xxy. 

 דות החיתוך של הפרבולה עם הציריםנקומצא את  .(א)

 )אם יש כאלה(             

 הפרבולה שלילית ? xעבור אילו ערכים של  .(ב)

 מצא את השיעורים של קדקוד הפרבולה . )ג(.

 )ד(        מצא את תחום העלייה של הפרבולה.

 :תשובה סופית

)7,0()א(    אין חיתוך עם ציר  ה ,- x  פונקציה שלילית לכל ערך של )ב( הx     

)3,2(max)ג(          (תחום עלייה:   ד  )2 x 

x 

y 
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 .  2013 תשע"גמועד  חורף    35802 מבחן בגרות  :ב7שאלה מספר 

נתונה פרבולה המתוארת על ידי  הפונקציה    642  xxxf 

 קדקוד הפרבולה. )א(  מצא את השיעורים של

 . x –)ב(  הסבר מדוע גרף הפונקציה אינו חותך את ציר ה 

 שעבורם הפונקציה שלילית ? נמק     x)ג( האם קיימים ערכי של 

 )אפשר להסתמך גם על סרטוט מתאים(       

 :תשובה סופית

)2,2(min)א(         ב( אין חיתוך עם ציר ה(– x    לא קיים ער  )ך של )גx שהפרבולה שלילית 

 

 

7/מ  :8שאלה מספר 

 

 

 הגרפים של הפונקציות: בציור שלפניך מוצגים 

            3)()3()( 2  xxgxxf 

 שני הגרפים. ביןנקודות החיתוך השיעורים של את  מצא   .(א)

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

 

 השיעורים של קדקוד הפרבולה שבציור.  ג(  מצא את)

 ?חיובית  xf)(הפונקציה  x)ד( עבור אלו ערכים של  

תשובה סופית:

 

61בתחום של     )ב(    )4,1()9,6()א(     x

 

)()(מתקיים   xgxf  

)0,3(min)ג(                    )3)דx          
 
 
 

 .  2013 תשע"גמועד א  קיץ   35802 מבחן בגרות  : א8שאלה מספר 

 בציור שלפניך  מוצגים הגרפים של הפונקציות :

 23)()2()( 2  xxgxxf 

 )א(  מצא את השיעורים של נקודות החיתוך בין שני הגרפים.

)()(מתקיים    xעבור אילו ערכים של  )ב(  xfxg   ? 

 )ג(  מצא את השיעורים של קדקוד הפרבולה שבציור. 

 חיובית  ?xf)(הפונקציה  x)ד( עבור אלו ערכים של   

 תשובה סופית:

 1xאו  x6)ב(       )1,1()16,6()א(    

 2x)ג(                        )0,2()ג(       

 

 12/מ  9שאלה מספר 

 שתי הפונקציות:בציור שלפניך מסורטטים 

                     1)(56)( 2  xxgxxxf                            

 . גרף את הפונקציה המתאימה לו. נמקלכל  םהתא   .(א)

 את נקודות החיתוך בין שני הגרפים. מצא    .(ב)

 את התחום שבו גרף הישר נמצא מעל גרף הפרבולה. מצא    .(ג)

 את שיעורי הקדקוד של הפרבולה. מצא    .(ד)

 ה ותחומי הירידה של הפרבולה.את תחומי העליי מצא     .(ה)

 תשובה סופית:
   g(x)( מתאים לפונקציה 2גרף )         , f(x)( מתאים לפונקציה 1גרף ))א( 

)3,4()0,1()ב(               )41)ג  x           )ד(min)4,3(  

:  עליה )ה(  תחום x3   3:   ירידהתחום x 
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 .  2014  תשע"דמועד  חורף   35802 מבחן בגרות .א9שאלה מספר 

 

24204  :נתונה פרבולה שהמשוואה שלה היא  2  xxy       
                      )ראה ציור(

 .x –של הפרבולה עם ציר ה מצא את נקודות החיתוך     .)א(

 .Dהנקודה מצא את שיעורי היא קדקוד הפרבולה  Dהנקודה     .)ב(

 נמצאת על גרף הפרבולה .  Aהנקודה      .)ג(

  1הוא  Aשל הנקודה   x –שיעור ה          

 .Aשל הנקודה   y –מצא את שיעור ה         

 של נקודה על הפרבולה x –תן דוגמא לשיעור ה     .)ד(

 ראה ציור( נמק.) ADמעל הישר  הנמצאת         

 :תשובה סופית

)1,5.2()0,3()ב(      )0,2()0,3()א(   D   )ג(8ay  למשל )4)דx     0או למשלx 

 

 .  2014מועד  ד קיץ תשע"ד    35802 מבחן בגרות .ב9שאלה מספר 

 

 :מוצגים שרפים של שתי פונקציות בציור שלפניך 

652 הפרבולה    xxy       

 .Bו  Aוהישר שחותך את הפרבולה בנקודות 

 ,1הוא  Aשל נקודה  x –שיעור ה 

 .5הוא  Bשל נקודה  x –שיעור ה 

                     

 .B –ו  Aשל נקודות  y –שיעורי ה מצא את     .)א(

1נמצאות על הישר  Bו  Aודות הראה כי הנק    .)ב( xy. 

 הפרבולה נמצאת מעל הישר.  xמצא עבור אילו ערכים של     .)ג(

 

 תשובה סופית:

)2,1()6,5()א(  BA    )1הנקודות על הישר )ב xy       

בתחום של   )ג(  x5

 

1    -ו  x ישרנמצא מעל גרף הפרבולה גרף המתקיים. 

 

 

13/מ:  10שאלה מספר 

 

 

 

642    :הפונקציה בציור שלפניך מסורטט גרף  2  xxy        . 

 C -ו A ,Bהפרבולה חותכת את הצירים בנקודות 

 .C -ו A ,Bאת שיעורי הנקודות  מצא   .(א)

62על הישר  נמצאות גם B -ו Aמדוע הנקודות  רסבה   .(ב)  xy 

 את התחומים שבהם הישר נמצא מעל הפרבולה. מצא    .(ג)

 :תשובה סופית

)0,3()0,1()6,0()א(  BCA    )ב( על ידי הצבה      )ג(  x0   3או x 
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 .  2015מועד  פברואר תשע"ה   35802 חן בגרותמב  א:10שאלה מספר 

322   נתונה פרבולה שמשוואתה   xxy. 

  C –ו  A  ,Bחותכת את הצירים בנקודות הפרבולה 

 )במתואר  בציור( 

 .C -ו  A  ,Bמצא את שיעורי הנקודות  .(א)

 נמצאות B –ו  Aהראה כי הנקודות  .(ב)

3גם על הישר               xy  . 

 , הישר נמצא מעל הפרבולה. xמצא עבור אלו ערכים של  )ג(.

 

 :תשובה סופית

)0,3()0,1()3,0()א(  BCA    )ב( על ידי הצבה      )ג(  x0   3או x 

 

 

16/מ:11שאלה מספר 

 

   2013תשע"ג.מועד חצב ברק    02358 מבחן בגרות   

342  :נתונה הפרבולה שמשוואתה    xxy            

134וישר שמשוואתו   xy )ראה ציור( 

 .x –נקודות החיתוך של גרף הפרבולה עם ציר ה  מצא את שיעורי(.  א)

 (. ציורב Bמצא את שיעורי קדקוד הפרבולה )נקודה    .(ב)

 מצא את שיעורי נקודה המשותפת לפרבולה )ג( 

 (.ציורב Aולישר )נקודה                                      

 של קדקוד הפרבולה x -שלה שווה לשיעור ה x -מצא נקודה על הישר הנתון ששיעור ה    .)ד(

 :תשובה סופית

)1,2(min       )ב(  )0,1()0,3()א(   (ג )      )3,4(A  )5,2()ג(  

 

 

9/מ:12שאלה מספר 

 

 

xxy: הפונקציה יור שלפניך מסורטט גרףבצ  42  

 סרטוט(. ה)רא Aעליו מסומנת הנקודה  ו                  

 של הנקודה. y -את שיעור ה מצא .3הוא  Aשל נקודה  x  -נתון כי שיעור ה    .(א)

92הנתונה ולישר  דות משותפות יש לגרף הפונקציהכמה נקו מצא   .(ב)  xy  

 )אם יש כאלו(.         

 3yמצא כמה נקודות משותפות יש לגרף הפונקציה  ולישר    )ג(.

 )אם יש כאלו(. נמק.         

 :תשובה סופית

)3,3()א(    A  3,3()ב(  נקודה אחת( A     3,3()3,1()ג( שתי נקודות( 
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 ב. שתי פונקציות ריבועיות

 

 

10/מ:13שאלה מספר 

 

 

 בציור שלפניך משורטטים הגרפים של הפונקציות

xxxf 4)( 2   43   -ו)( 2  xxxg , 

 .A ,B ,C ,Dועליהם מסומנות ארבע נקודות: 

 ( 2) -( ו1לכל אחד מהגרפים ) םהתא   .(א)

 .קציה המתאימה לו. נמקאת הפונ        

 .C -ו A ,B מצא את שיעורי הנקודות    .(ב)

 .Dשל הנקודה  x-את שיעור ה מצא   .(ג)
 :תשובה סופית

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

)0,4()0,1()4,0()ב(    CBA           )5.0  )גDx 

 

11/מ:14שאלה מספר 

 

 

 בציור שלפניך משורטטים הגרפים של הפונקציות

  325.0)( 2  xxxg 2 -ו)( 2  xxxf 

  נמק( את הפונקציה המתאימה לו. 2) -( ו1לכל גרף ) םהתא  .(א)

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

 .משני הגרפים נמצאת נקודה זו? נמקעל איזה  מצא       

 את נקודות החיתוך של שני הגרפים.  מצא   .(ג)

 :תשובה  סופית

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

)21,12(הנקודה  )ב(    הפונקציה   נמצאת עלg(x) .         )4,2()0,2()ג( 

  

18/מ:15שאלה מספר 

 

 

 בציור שלפניך משורטטים הגרפים של הפונקציות

                2)3(5.0 2  xy 

                1162  xxy   

 .גרף את הפונקציה המתאימה לו. נמקלכל  םהתא   .(א)
 כי לשתי הפרבולות יש נקודה משותפת אחת בלבד.ה הרא   .(ב)

 את שיעוריה, והראו שנקודה זו היא נקודת קדקוד הפרבולה. מצא        

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

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

 :תשובה סופית

5.0)3(2( מתאים לפונקציה1גרף ))א( 2  xy , ( מתאים לפונקציה2וגרף ) 1162  xxy 

)2,3()ב(             עליה )ג( תחום  : x3     ירידה )ד(  תחום  : x3 
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19/מ:16שאלה מספר 

 

 

 :(2) -( ו1) שתי פרבולותבגרף שלפניך מוצגות  

:הן פרבולותהמשוואות של ה

 

    
62

42

2

2





xxy

xxy

 

 .1איזו משוואה היא של פרבולה   )א(.

 ?  נמק  2ואיזו משוואה היא של פרבולה             

 מן הפרבולות.הקדקוד של כל אחת  ם שלשיעוריהאת  אמצ  .(ב)

 מדוע לשתי הפרבולות אין נקודות משותפות. רהסב  .(ג)

 ך לסעיף ב(וכל לנמק על סמך תשובת)ת            

 :תשובה סופית

xxy )א(  42 2 ( 2מתאים לגרף  , )622  xxy  ( 1מתאים לגרף .) 

)min)5,1( הוא 1)ב( קדקוד פרבולה ) ( הוא 2, קדקוד פרבולה )max)2.1(  

 או לפי נקודות הקדקודים גברי.)ג( נימוק אפשרי: על ידי פתרון אל

 

 .2013 תשע"גקיץ מועד ב'   35802 מבחן בגרות   :א16שאלה מספר 

   -ו בגרף שלפניך מוצגות שתי פרבולות  

:הן פרבולותהמשוואות של ה

 142

82

2

2





xxy

xxy

 

 

 .1איזו משוואה היא של פרבולה   )א(.

 ?  נמק  2ואיזו משוואה היא של פרבולה             

 הקדקוד של כל אחת מן הפרבולות. ם שלשיעוריהמצא את  )ב(.

 משותפות.אין נקודות  לשתי הפרבולותמדוע  נמק )ג( .

 ך לסעיף ב()תוכל לנמק על סמך תשובת            

 :תשובה סופית

xxy )א(  82 2 ( 2מתאים לגרף  , )1422  xxy  ( 1מתאים לגרף .) 

)min)13,1( הוא 1)ב( קדקוד פרבולה )  ( הוא 2, קדקוד פרבולה )max)8,2(  

 )ג( נימוק אפשרי: על ידי פתרון אלגברי.

 

 2011 מועד חצב ברק תשע"א  35801מבחן בגרות   :17שאלה מספר 

 רפים של הפונקציות:בציור שלפניך משורטטים הג

                                                        
5.5)(

2)(

2

2





xxxg

xxxf
 

  .B –ו  Aהפונקציות נחתכות בנקודות         

 ,Cבנקודה  y –אחת הפונקציות חותכות את ציר ה      . (א)

 )כמתואר בציור(. Dבנקודה  Y –והאחרת חותכת את ציר ה          

 .D –ו  Cמצא את המרחק בין הנקודות          

 .B –ו  Aמצא את שיעורי נקודות      . (ב)

 תשובה סופית:

)2,0(לנקודה  C)5.5,0(המרחק בין נקודה )א(.    D    יחידות 7.5הוא 

)75.1,5.2()75.1,5.1(  )ב(. AB 
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 פונקציות גרפים ושטחים. ג

 

 

1/מ:18לה מספר שא

 

 

822    הפונקציה בציור שלפניך מסורטט גרף   xxy  

 .x -המקביל לציר ה  ABוהקטע  

B נקודת החיתוך עם ציר ה  היאy. 

  D -ו A  ,B ,Cהנקודות  ערךאת  מצא   .(א)

 .BDCהמשולש את שטח  חשב(.   ב)

 .ABCDאת שטח הטרפז  חשב     .(ג)

 :תשובה סופית

)0,4()0,2()א(  CD )8,2()8,0( AB  )ב(24BCDS  )32)גABCDS 

 

 2011 תשע"א נובמברמועד  35002מבחן בגרות     :א18שאלה מספר 

1522  הפונקציה בציור שלפניך מסורטט גרף  xxy 

 .x -המקביל לציר ה  CDהקטע  ו

C נקודת החיתוך עם ציר ה  היאy. 

A   ו-  B הן נקודות החיתוך של הפרבולה עם ציר ה– x. 

    .B,D.C,Aחשב את ערך הנקודות      )א(. 

 . ABCDחשב את שטח הטרפז  )ב(.

 ABDמשולש חשב את שטח ה )ג(.

 :  תשובה

)0,5()0,3()15,0()15,2()א(    DCBA     )ב(75s   )60)גs 

 

 .2012 תשע"ב מועד חורף  35802 מבחן בגרות   :ב18שאלה מספר 

562: הפונקציה בציור שלפניך מסורטט גרף  xxy  

A  ו– B  הן נקודות החיתוך של רף הפונקציה עם ציר ה– x (o )ראשית הצירים 

D     .היא נקודת המקסימום של הפונקציה 

 .D –ו  A  ,Bמצא את שיעורי הנקודות  )א(.

  x –מעבירים ישר המקביל לציר ה  Dמן הנקודה  )ב(.

 .Eבנקודה  y –ישר זה חותך את ציר ה             

 .          DEמצא את אורך הקטע ( 1)      

 .ODEולש מצא את שטח המש( 2)      

 תשובה סופית:

)0,1()0,5()4,3()א(   DBA  (   2)ב  יחידות 3(   1)ב

 

60 DES 

 

 .  2011מועד ב קיץ תשע"א   35802 מבחן בגרות: ג18שאלה מספר 

29:   הפונקציה בציור שלפניך מסורטט גרף xy  

3     והישר  xy 

  A ו– B     הן נקודות החיתוך של הפרבולה עם ציר ה– x. 

 .C –ו Aהפרבולה והישר נחתכים בנקודות 

 .     A,B,C נקודותשיעורי האת חשב  .א

 .ABCחשב את שטח המשולש  .ב

 :       תשובה סופית

)ב(           A (0 ,3)B (2,5)C(-3, 0))א( 

 

15ABCS 

x 

y 

B A 

C D 
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 14/מ    :19שאלה מספר 

xxy   נתונה פרבולה שמשוואתה 62 . 

 .B -ו Aחותך את הפרבולה בשתי נקודות      7y  הישר 

 .B -ו Aאת שיעורי הנקודות  מצא .(א)

 .Dאת שיעורי הנקודה  מצא היא קדקוד הפרבולה. Dנקודה  .(ב)

 ?ABDבמשולש  AB מהו אורך הגובה לצלע )ג(.

 .ABDאת שטח המשולש  מצא )ד(.

 :תשובה סופית

 64ABDSיח'      )ד(    16)ג(       D(3,-9))ב(       B(7,7)  ,A(-1,7))א( 

 

 

 

    .  2015מועד  חורף תשע"ה   35802 מבחן בגרות :א 19שאלה מספר 

xxy   נתונה פרבולה שמשוואתה 82 . 

 .B -ו Aחותך את הפרבולה בשתי נקודות      9y  הישר 

 )ראה ציור(

 .B -ו Aמצא את שיעורי הנקודות  .(א)

 .Dמצא את שיעורי הנקודה  היא קדקוד הפרבולה. Dנקודה  .(ב)

 כמתואר בציור,  AB –מאונך ל  DE  )ג(.

 .. DEשל אורך את ה צאמ            

 :תתשובה סופי

)9,1()9,9()א(  BA      )ב(min)16,4( D    ג(  אורך(DE   9+ 16=  25הוא 

 

15/מ:20שאלה מספר 

 

 

542נתונה פרבולה שמשוואתה   xxy  

9y    וישר שמשוואתו         .  (O - .ראשית הצירים) 

 . B -ו Aבנקודות  x -בולה חותכת את ציר ההפר   .(א)

 )ראו סרטוט(. B -ו Aאת שיעורי הנקודות  מצא        

 את שיעורי נקודת החיתוך של הפרבולה   מצא   .(ב)

 בסרטוט(. C)נקודה  9yוהישר          

 .CAO -ו CBOאת שטחי המשולשים  חשב   .(ג)

 :תשובה סופית

 5.4CBOS ,5.22CAOS)ג(          C(-2,9))ב(            B(1,0)  ,A(-5,0))א( 

 

17/מ:21שאלה מספר 

 

 

24112 נתונה פרבולה שמשוואתה:  xxy  

 x -את נקודות החיתוך של הפרבולה עם ציר ה )א(.  מצא

 .בסרטוט( B -ו A)נקודות       

 חותך את הפרבולה בשתי    14y)ב(.  הישר 

 א את שיעורי הנקודות.. מצD -ו Cנקודות       

 .ABCDאת שטח הטרפז  )ג(.  חשב

 :תשובה סופית

)0,3()0,8()א(  BA   )ב(

  

)14,10()14,1(  CD   )98)גS 

 

 


