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 :משימה

𝒇(𝒙)ות  הפונקצימשפחת נחקור את  = 𝟏
𝒎𝒙+𝒏

+ 𝒌  בעזרתUיישומון הדינאמיהU. 

 .y=mx+nהציגו את הישר  .א
𝒇(𝒙)קשר לפונקציה ההופכית  האם קיים לדעתכם  = 𝟏

𝒎𝒙+𝒏
 ?מהו, אם כן?  

 .  n-ו mהביעו את תחום ההגדרה של הפונקציה בעזרת הפרמטרים  .ב

 . בעזרת סרגל הגרירה .  n-ו mהפרמטרים שנו את ערך  .ג

 . הסבירו את תשובתכם? מה השתנה בגרף הפונקציה .1

כיצד הפרמטרים משפיעים על האם ו. הציגו את האסימפטוטות של הפונקציה .2
   ?  האסימפטוטה האופקית ועל האסימפטוטה האנכית

 :Aהזיזו את הנקודה . הציגו את הנקודות הסימטריות שעל הגרף .ד

 . תארו כיצד משתנות הנקודות הסימטריות על הגרף .1
 ?מה הקשר האלגברי בין הנקודות

 . הציגו את האסימפטוטות של הפונקציה .2

 ?הנקודות סימטריותביחס לאיזה ישר שתי 

 ?ביחס לאיזו נקודה שתי הנקודות סימטריות

 .ובדקו את השערותיכם מהסעיף הקודם.   n-ו mשנו את הפרמטרים  .3

 .הסבירו? כיצד מתנהגים המשיקים בנקודות סימטריות שעל הפונקציה .ה
 ?מה ניתן לומר על שיפועיהם

 . בעזרת סרגל הגרירה kהפרמטר שנו את ערך  .ו

 ?כיצד השתנו האסימפטוטות? kכיצד השתנה הגרף עם שינוי  .1

 ?על מיקום הנקודות הסימטריות ועל נקודת ייחוס הסימטריה kכיצד משפיע  .2

 :ענו, בהסתמך על מסקנותיכם .ז

𝒇(𝒙)נתונה הפונקציה  .1 = 𝟏
𝒙−𝟐

 ?(1-,1)מהי הנקודה על הגרף הסימטרית ל . 

𝒇(𝒙)נתונה הפונקציה  .2 = 𝟏
𝟐𝒙+𝟐

 ? x=1מטרית לנקודה בה מהי הנקודה הסי. 

𝒇(𝒙)נתונה הפונקציה  .3 = 𝟏
𝟐𝒙+𝟐

+  ? x=1מהי הנקודה הסימטרית לנקודה בה . 3

f(x) תונה הפונקציה נ .4 = 1
2x−a

 . סימטריות x=0-ו x=1וידוע כי הנקודות בהן 

 .aמצאו את 

 .f'(x)הקלידו בחלון הקלט . הוסיפו את גרף הנגזרת –הרחבה  .ח

 ?משפיעים הפרמטרים על צורתוכיצד . תארו את תכונות גרף הנגזרת .1

 .בדקו מסקנותיכם לגבי המשיקים המקבילים בנקודות סימטריות בגרף הנגזרת  .2
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