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 (40850שאלון שני ) -יחידות לימוד  4

 תשע"ג  חורףהחל ממועד פירוט הנושאים ו השאלוןמבנה 

פונקציות טריגונומטריות )ללא הרכבה שלהן עם פונקציות החל ממועד חורף תשע"ג, חדו"א של 

 . 40850בשאלון  למעריכיות ולוגריתמיות( ייכל

 

 משך השאלון:  שעה ושלושה רבעים                  40% –( 40850) שנישאלון 

 שאלות  2אלה אחת מתוך ששל בחירה  –פרק א 

 סדרות 

 טריגונומטריה במרחב

 שאלות 4ך ת מתושאלו 2בחירה של  –פרק ב 

  בעיות גדילה ודעיכה

פונקציות מעריכיות ופונקציות חזקה )עם מעריך רציונלי(, פונקציות טריגונומטריות, חדו"א של פונקציות 

 לוגריתמיות

 שאלות, לפחות שאלה אחת מכל פרק. 4תלמידים ליקויי למידה שאושר להם מבחן מותאם יענו על 

 

 40850פירוט הנושאים בשאלון 

 

 גברהאל

 חזקות ומעריכים:

 .יחוקי החזקות. כל חוקי החזקות שנלמדו בעבר וגם חזקה עם מעריך רציונאל

 שורשים: הכנסת גורם מתחת לשורש, הוצאת גורם מתוך השורש, ביטול שורש במכנה.

 ותיאורן הגרפי.  תכונותיהןפונקציות מעריכיות: 

 בבעיות גדילה ודעיכה. משוואות מעריכיות, על פי הנדרש ביישומים של חדו"א או

af(x) ≥ aשוויונות שמהם ניתן להגיע לצורה  -שוויונות מעריכיים פשוטים )אי-אי
g(x) ,a  ,מספר קבוע

a>0שוויון ריבועי(.-, ומובילים לכל היותר לאי 

 לוגריתמים:

לוגריתם בבסיס כלשהו, לוגריתם של מכפלה, מנה, חזקה ושורש. מעבר לוגריתם מבסיס לבסיס. 

 ותיאורן הגרפי. תכונותיהןציות הלוגריתמיות: הפונק

 משוואות לוגריתמיות, על פי הנדרש ביישומים של חדו"א או בבעיות גדילה ודעיכה.

aשוויונות מהם ניתן להגיע לצורה-שוויונות פשוטים )אי-אי alog f(x) log g(x) , a  ,מספר קבוע

a>0 ,a 1 ,f ו- g למשל:  קציות פשוטות, אשר מובילים לכל היותר לאי שוויון ריבועי.פונ

2
4log (x -3x)>1,2

0.2 0.2log (x +1)>log (2x+1) . 
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 בעיות גדילה ודעיכה:

 גדילה מעריכית ודעיכה מעריכית. זמן מחצית חיים.

 סדרות :

בר מכלל לפי מקום לכלל איבר כללי, סכום, מע –סדרה חשבונית )כולל הגדרה לפי נוסחת נסיגה( 

 נסיגה ולהיפך.

איבר כללי, סכום, מעבר מכלל  –סדרה הנדסית סופית ואינסופית )כולל הגדרה לפי נוסחת נסיגה( 

 לפי מקום לכלל נסיגה ולהיפך.

סדרות כלליות לפי מקום ולפי נוסחת נסיגה, מבלי שיידרש המעבר מכלל לפי מקום לכלל נסיגה או 

 להיפך.

 .סדרות מעורבות

 

 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי:

 חשבון דיפרנציאלי:

(, ימעריכיות, פונקציות חזקה )עם מעריך רציונאלטריגונומטריות, פונקציות נגזרות של פונקציות 

 . תכולל שילוב שלהן עם פונקציות פולינום ופונקציות רציונאליו -ופונקציות לוגריתמיות 

ש, מכפלה, מנה. נגזרת של פונקציה מורכבת )שני שלבים עבור כל הפונקציות: נגזרת של סכום, הפר

 בלבד(.

 

 שימושי הנגזרת:עבור כל הפונקציות, 

 לגרף, בנקודה  משוואת משיק, או במציאת משיק בעיות שבהן יש צורך במציאת שיפוע לפתרון

 שעל גרף הפונקציה.

 נקודות חיתוך דרה, תחום הג :החקירה תכלול .חקירת פונקציה ושרטוט סקיצה של גרף הפונקציהל

-התנהגות בסביבת נקודת איתחומי עלייה וירידה, נקודות קיצון )מקומי ומוחלט(, עם הצירים, 

 בהתאם לפירוט הבא: הגדרה, אסימפטוטות מקבילות לצירים )בכל סוגי הפונקציות(

ר עבואסימפטוטות מקבילות לצירים בפונקציות הכוללות אלמנטים מעריכיים ולוגריתמיים ידרשו 

xln,xlog,e,a a
xxושילובים פשוטים שלהם ,.  

f(x)עבור  f(x)
aa , e ,log f(x) , lnf(x) .יידרשו אסימפטוטות רק כאשר מציאתן פשוטה  

 ית חזקה עם אחת הפונקציות הללו.ילא יידרשו אסימפטוטות עבור מכפלות או מנות של פונקצ

 הקשר בין הפונקציות f(x) ו- f '(x) 
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