אי-שוויונות
הגדרות ותכונות עיקריות
דוגמה

הגדרה
שני ביטויים המחוברים באחד הסימנים הבאים:
נקראים אי-שוויון.

פתירת האי-שוויון:

פתרון אי-שוויון משמע מציאת גבולות ערכי
הנעלמים ,המקיימים את אי-השוויון.
הערה :ערכי הנעלמים חייבים להיות ממשיים.

הפתרון:

דוגמה

משפטים
אם
אז:

3x + 1 > 5x – 8

הערה :כמו כל הביטויים המתמטיים ,גם
אי-שוויונות נקראים משמאל לימין.

5x – 8 < 3x + 1

אם
אז:

 a > bוb > c -
a>c

כאשר מוסיפים מספר כלשהו לשני האגפים
של אי-שוויון ,מתקבל אי-שוויון השקול
למקורי.

x+5>2  x+5–5>2–5

a+c>b+c
אם  a > bאז:
וa – c b – c -
כאשר מעבירים מחובר כלשהו מאגף אחד של
אי-שוויון לאגף אחר ומשנים את סימנו של
המחובר לסימן נגדי ,מתקבל אי-שוויון
השקול למקורי.
אם a + b > 2

אז:

x > -3

x + 9 > 4  x > 4 – 9  x > -5

a–c>–b
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אי-שוויונות

הגדרות ותכונות עיקריות
דוגמה

משפטים
כאשר מכפילים או מחלקים את שני האגפים
של אי-שוויון במספר חיובי ,מתקבל אי-שוויון
השקול למקורי.
אם  a > bו m > 0 -
אז:

>== a > b

a b
>
5 5

 ma > mbו-

כאשר מכפילים או מחלקים את שני האגפים
של אי-שוויון במספר שלילי ,ויחד עם זאת
משנים סימן של אי-השוויון להפוך ,מתקבל
אי-שוויון השקול למקורי.
 a>bוm<0 -
אם
אז:

5a > 5b

– 2x > 6 : (-2) ==> x < – 3

 ma < mbו-

וגם תמיד מתקיים:

פעולות עם אי-שוויונות
מותר לחבר אגפים של אי-שוויונות בעלי כיוון
דומה על ידי חיבור האגפים המתאימים:

a>b

a>m
+

b<n
____________
a+b<m+n

+

c>d
__________
a+c>b+d

מותר להחסיר אי-שוויונות בעלי כיוון שונה
אחד מהשני על ידי חיסור האגפים
המתאימים ,כאשר כיוונו של האי-שוויון
שיתקבל יהיה זהה למחוסר:
a>b
с<d

a–c>b–d
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פעולות עם אי-שוויונות
מותר להכפיל אי-שוויונות בעלי כיוון
דומה אחד בשני על ידי כפל האגפים
המתאימים ,בתנאי שהאגפים הם
חיוביים:
a>b>0
אם
c>d>0
וגם
ac > bd
אז:
את שני האגפים של אי-שוויון מותר
להעלות לאותה חזקה ,או להוציא מהם
שורש מאותה המעלה ,בתנאי שהאגפים
הם חיוביים:
אם:
אז:

אי-שוויונות מיוחדים
ערך מוחלט של סכום שני האיברים לא
גדול מסכום הערכים המוחלטים של
האיברים:

הממוצע החשבוני של שני המספרים
גדול מהממוצע ההנדסי שלהם:
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אי-שוויונות :המושגים ודרכי פתרון
הפתרון
ערכו של הנעלם המקיים
את האי-שוויון.

לפתור את האי-שוויון:
למצוא את כל הפתרונות
או להוכיח שפתרון אינו
קיים.

אי-שוויונות שקולים:
אי-שוויונות בעלי פתרונות
זהים.

אי-שוויון
מותר להעביר איבר מותר להכפיל (לחלק) את
מאגף לאגף אחר עם שני האגפים במספר חיובי.
סימן נגדי.

מותר להכפיל (לחלק) את שני
האגפים במספר שלילי ,ויחד
עם זאת להחליף כיוון של
האי-שיוויון.

סוגי אי-שוויונות
שם

שם

צורה כללית

אי-שוויון
ממעלה ראשונה

צורה כללית

אי-שוויון
ממעלה שנייה

פתרון אי-שוויונות ממעלה ראשונה
פתרון
גרפי

קבוצת
פתרונות

אי-שוויון
שקול
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סוג
אי-השוויון

פתרון אי-שוויונות ממעלה ראשונה (המשך)
פתרון
גרפי

קבוצת
פתרונות

אי-שוויון
שקול
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סוג
אי-שוויון

אי-שוויונות ממעלה ראשונה – דוגמת פתרון
פתרו את אי-השוויון:

מעבירים את כל האיברים לאגף שמאל:

מרחיבים את השברים למכנה המשותף
ומחברים:

מכנסים איברים דומים:

מכפילים את שני האגפים במספר
חיובי (:)12

7x – 5 > 0

מעבירים את ( )-5לאגף ימין:

7x > 5

מחלקים את שני האגפים במספר חיובי
(:)7

קבוצת פתרונות:
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אי-שוויונות רציונאליים
(שיטת האינטרוולים)
הגדרה :אי-שוויון מאחת הצורות הבאות:

כאשר ) P(xו Q(x) -הם רבי-איבר ממשתנה x
שאפשר לפרקם לגורמים אלגבריים מהצורה .ax + b

שיטת האינטרוולים
כדי לפתור את האי-שוויון בשיטת האינטרוולים יש לבצע את הפעולות הבאות:
 .1לפרק את רבי-האיבר ) P(xו Q(x) -לרבי-איבר ממעלה ראשונה.ax + b :
 .2למצוא שורש של כל אחד מהכופלים ,ולסמן כל שורש על ציר מספרים.
 .3לקבוע סימן של האי-שוויון מימינו של השורש הגדול.
 .4לכתוב סימנים בכל הקטעים האחרים ,בהתאם למספר הפעמים (זוגי או אי-זוגי)
שבו מופיע כל שורש.

כלל חילופי הסימנים
אם הגורמים  -רבי-איבר ממעלה ראשונה  -שונים (בעלי שורשים שונים) ,אזי מכפלתם
משנה סימן במעבר מכל קטע על ציר מספרים לקטע שלידו (הסימנים יתחלפו).

לכן מספיק לקבוע סימן הביטוי בקטע ימני בלבד.
דוגמה 1
פתרו את האי-שוויון:
(x -1)(x – 3) > 0

 .1מפרקים טרינום ומקבלים אי-שוויון
שקול:
 .2מוצאים פתרונות של הכופלים:

x – 1 = 0, x1 = 1
x – 3 = 0, x2 = 3

 .3מסמנים פתרונות על ציר מספרים:
 .4קובעים סימן של הקטע הימין:
x = 4: (x - 1)(4 - 3) = 3 > 0
 .5תשובה:
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אי-שוויונות רציונאליים
(שיטת האינטרוולים)
דוגמה  .2פתרו אי-שוויון:
 .1מוצאים שורשים של הביטויים במונה
ובמכנה:
 .2מסמנים שורשים על ציר מספרים:

 .3קובעים סימן של הקטע הימין:

 .4תשובה:

דוגמה  .3פתרו אי-שוויון:

 .1מוצאים שורשים של מונה ומכנה:

השורשים-1 :
2
1

 .2מסמנים שורשים על ציר מספרים:
 .3מציבים בביטוי את הערך x = 3
וקובעים סימן בקטע הימני (חיובי).
 .4כאשר שורש מופיע בביטוי מספר
פעמים זוגי ,אזי סימן הביטוי אינו
מתחלף בעוברו דרכו ,וכאשר הוא
מופיע מספר פעמים אי-זוגי –
הסימן מתחלף.
 .5תשובה :אי-השוויון מתקיים עבור
כל ערכי  xגדולים או שווים ל.-1 -
36

 מופיע  3פעמים 2פעמים
 4פעמים
-

אי-שוויונות ממעלה שנייה
(אי-שוויון ריבועי)
D = 0, a < 0

D = 0, a > 0

x1
גרף הטרינום הריבועי  y = ax2 + bx + cנוגע בציר x-בנקודה אחת  x1המחלקת את
הציר לשני קטעים .(-, x1), (x1, +) :הנקודה  x1עצמה תיכלל בקטעים במקרה
כאשר אי-השוויון יכלול סימן שווה ,או לא תיכלל בקטעים ,כאשר השוויון אינו אפשרי.

אי-שוויונות ריבועיים
סיכום

קבוצת פתרונות

פתרון גרפי
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אי-שיוויון שקול

D

a

אי-שוויונות ממעלה שנייה
(אי-שוויון ריבועי)
סוגי אי-שוויונות ריבועיים:

D

A

פירוש הפתרון

פתרון גרפי

גרף הטרינום הריבועי

a >0

נמצא כולו מעל ציר ה.x -
מכיוון ש D<0 -אין שורשים
(הגרף לא חותך את ציר ה.)x-
עבור כל ערכי  xערכי y
חיוביים.
קבוצת פתרונות :כל ציר
המספרים:

D<0

גרף הטרינום הריבועי

נמצא כולו מתחת לציר ה.x -
מכיוון ש D < 0 -אין שורשים
(הגרף לא חותך את ציר ה.)x-
עבור כל ערכי  xערכי y
שליליים.
אין פתרונות.
קבוצת פתרונות :קבוצה
ריקה:

a<0
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אי-שוויונות ממעלה שנייה
(אי-שוויון ריבועי)

D

a

פירוש הפתרון

פתרון גרפי

גרף הטרינום הריבועי
y = ax2 + bx + c
חוצה את ציר ה x-בשתי
נקודות  x2 ,x1שהן שורשי
המשווה הריבועית:
ax2 + bx + c = 0
כל ערכי  xהקטנים מx1 -
והגדולים מ x2 -יקיימו את
האי-שוויון.
קבוצת פתרונות :שני קטעים

a >0

D>0

גרף הטרינום הריבועי
y = ax2 + bx + c
חוצה את ציר ה x -בשתי
נקודות  ,x2 ,x1שהן שורשי
המשוואה הריבועית:
ax2 + bx + c = 0
כל ערכי  xהנמצאים בין
הנקודות  x2 ,x1יקיימו את
האי-שוויון.
קבוצת פתרונות:

a<0

מכפילים את שני האגפים ב , -1-הופכים כיוון של האי-שוויון ומקבלים את המקרה
הקודם:

מוסיפים לקבוצות הפתרונות את הנקודות  x1, x2שבהן אי-שוויון הופך למשוואה.
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אי-שוויונות ריבועיים
סיכום (המשך)
ax2 + bx + c > 0
קבוצת פתרונות

אי-שוויון שקול

פתרון גרפי

D

a

ax2 + bx + c  0
בוצת פתרונות

אי-שוויון שקול

פתרון גרפי
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D

a

אי-שוויונות מעריכיים
קבוצת
פתרונות

פתרון גרפי

אי-שוויון
שקול
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b

a

אי-
שוויון

אי-שוויונות מעריכיים
קבוצת
פתרונות

פתרון גרפי

אי-שוויון
שקול

b

x
)(–, logab

---

x
)(logab,

---

פתרון אי-שוויונות אלה מתקבל מאיחוד של פתרונות המשוואה
 ax = 6עם קבוצת הפתרונות של האי-שוויונות הנ"ל.
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a

אי-
שוויון

שוויונות לוגריתמיים-אי
שוויון-אי

loga x > b;

a

a>1

שוויון-אי
שקול

פתרון גרפי

קבוצת
פתרונות

loga x > loga ab;

x

x > ab

(ab;)

loga x > loga ab;

x

0 < x < ab

(O;ab)

loga x < loga ab;

x

x>0

0<a<1

loga x > b;

a>1

0 < x < ab

(O;ab)

x>0

0<a<1

loga x < loga ab;

x

x < ab

(ab;)
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אי-שוויונות עם שורשים
דוגמה  .1פתרו אי-שוויון:
 .1מחברים מערכת של אי-שוויונות
השקולה לאי-שוויון הנתון:

 .2פותרים את כל אחד משלושת
האי-שוויונות שבמערכת:
 .3מסמנים את הפתרונות בצורה
גרפית על ציר מספרים ,ומוצאים
את הקטע המשותף:
 .4התשובה:

דוגמה .2

פתרו אי-שוויון:

מחברים שתי מערכות של אי-שוויונות בהתאם לשתי האפשרויות של סימן האגף
הימני ,ופותרים כל אחת מהן:

מסמנים את הפתרונות על ציר המספרים ומקבלים תשובה סופית:
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מערכת של אי-שוויונות
הגדרה:

פתרון מערכת של אי-שוויונות  -משמע מציאת קבוצת
פתרונות משותפים לכל אחד מאי-השוויונות של המערכת.

ערך המשתנה עבורו כל אחד מהאי-שוויונות הופך לשוויון מספרי נכון ,נקרא פתרון
המערכת .קבוצת פתרונות של המערכת היא חיתוך קבוצות הפתרונות של כל אחד
מהאי-שוויונות המרכיבים את המערכת.
אפשר לכתוב גם כך:

הערה :את המערכת מהסוג:

מערכת של אי-שיוויונות ממעלה ראשונה
קיימות בסך הכול  4אפשרויות פתרון (במקרה של :)a < b

הפתרון:

הפתרון:

הפתרון:
)(a, b

הפתרון:
אין פתרונות

דוגמה  .1פתרו מערכת של אי-שוויונות:
פתרון
=>

=>

דוגמה  .2פתרו מערכת של אי-שוויונות:
פתרון
 .1נפרק טרינום ריבועי לגורמים:
 .2נמצא את השורשים:
 .3נרשום מערכת שקולה:
 .4נשתמש בשיטת האינטרוולים
x < -3
 .5התשובה:
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=>
כיוון שאין חיתוך בין שני
הפתרונות.

