פונקציות
הגדרת הפונקציה
דוגמאות

קבוע
ערך שאינו משתנה (השומר את גודלו)

נפח כדור:
קבועים:

משתנה

משתנה בלתי תלוי( R :רדיוס הכדור)

ערך שיכול לקבל ערכים שונים
ערך בלתי תלוי

ערך משתנה תלויV :
ערך תלוי

פונקציה
ערך משתנה  yנקרא פונקציה של משתנה  xאם לכל ערך של  xהשייך
לאיזושהי קבוצה  Xמתאים ערך אחד בלבד מהקבוצה  Yלה שייך הערך .y
קבוצה  Xשל כל ערכי המשתנה הבלתי
תלוי נקראת תחום הגדרה (מקור) של
הפונקציה.
קבוצה  Yשל כל ערכי המשתנה y
נקראת
תחום הערכים (טווח) של הפונקציה
).y= f(x
 xנקרא ארגומנט (או משתנה בלתי
תלוי) של הפונקציה ).y= f(x
הערה
את הערכים המשתנים מסמנים בדרך
כלל באותיות הלועזיות האחרונותx, :
 y, zוהערכים הקבועים – באותיות
הלועזיות הראשונות... a, b, c :

דוגמאות

שיטות ההגדרה של פונקציה
 .1טבלה
x
y

 .2הגדרה אנליטית
1
3

2
5

3
7
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פונקציות
שיטות ההגדרה של פונקציה
 .3הגדרה באמצעות הגרף

 .4תיאור התכונות של )f(x

גרף של פונקציה ) y = f(xהוא אוסף
נקודות במישור בעלי הקואורדינטות (,)x,y
כאשר  xעובר בכל תחום ההגדרה של
הפונקציה.

פונקציות הפוכות
שתי הפונקציות  fו g-נקראות הפוכות
באופן הדדי אם הנוסחאות )y = f(x
ו x = g(y)-מבטאות אותו הקשר
בין המשתנים  xו:y-

דוגמאות

)y = f(x)  x = g(y

פונקציה הפוכה

פונקציה
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שיטות ההגדרה של פונקציה
גרפים של פונקציות הפוכות סימטריות
יחסית לישר  ,y = xדהיינו יחסית לקו
חוצה הזווית של הרביע הראשון
והשלישי של מערכת צירים ישרה:

פונקציה ) y(xגדלה בתחום מסוים ,אם
לערך גדול יותר של הארגומנט מתאים
ערך גדול יותר של הפונקציה:

)a < b  f(a) < f(b

פונקציה ) y(xקטנה בתחום מסוים,
אם לערך גדול יותר של הארגומנט
מתאים ערך קטן יותר של הפונקציה:

)a < b  f(a) < f(b

פונקציה ) y(xנקראת זוגית,
אם לכל  xמתחום ההגדרה מתקיים:

דוגמה

)f(-x) = f(x
דוגמאות

פונקציה ) y(xנקראת אי-זוגית,
אם לכל  xמתחום ההגדרה מתקיים:

דוגמאות

דוגמה

)f(-x) = -f(x
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פונקציות :הגדרות ותכונות
פונקציה ) y(xנקראת מחזורית ,אם
קיים מספר  (T  0) Tכזה שלכל x
מתחום ההגדרה מתקיים:

)f(x+T) = f(x
y = sin x, T = 2

המחזור הראשי  Tהוא המחזור הקטן
ביותר בין כל המחזורים.

דוגמאות

y = tg x, t = 

הפונקציה הקווית
הפונקציה מהסוג

המקרה הפרטי (כאשר – )b = 0
התאמה ביחס ישר:

y(x) = kx + b

y = kx

נקראת פונקציה קווית.

תכונות הפונקציה של יחס ישר y = kx
 .1תחום הגדרה
כל המספרים הממשיים:
 .2תחום הערכים
כל המספרים הממשיים:
 .3גרף הפונקציה עובר דרך ראשית
הצירים.
 .4אם  ,k > 0הפונקציה גדלה בכל
התחום.
כדי לשרטט גרף הפונקציה ,y = kx
מספיק לחשב קואורדינטות של עוד
נקודה אחת המקיימת את המשוואה,
ולהעביר ישר דרך נקודה זאת וראשית
הצירים.

y = kx, k > 0, tg  = k
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תכונות הפונקציה של יחס ישר ( y = kxהמשך)

מקדם  kנקרא שיפוע .ערכו שווה
לטנגנס הזווית בין קו הגרף לבין כיוון
חיובי של
ציר .x

לפונקציה אין נקודות מינימום ומקסימום
בכל תחום ההגדרה.

הפונקציה הקווית y = kx + b

הפונקציה עולה בכל תחום הגדרתה
(שיפוע חיובי)

הפונקציה יורדת בכל תחום הגדרתה (שיפוע
שלילי)

הפונקציה קבועה ,לא עולה ולא יורדת
(שיפוע .)0

הפונקציה קבועה ,לא עולה ולא יורדת
(שיפוע .)0
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הפונקציה הריבועית y = ax2 + bx + c
דיסקרימיננטה

שורשים (נקודות חיתוך עם ציר )x

נקודת חיתוך עם ציר y
קואורדינטות קודקוד

תחום הגדרה
כל המספרים הממשיים:
תחום הערכים

נקודות מקסימום ומינימום
נקודת מינימום בקודקוד ,אם a > 0
נקודת מקסימום בקודקוד ,אם a < 0
זוגיות
הפונקציה אינה זוגית ואינה אי-זוגית.
הגרף – פרבולה.
הפרבולה סימטרית יחסית לקו אנכי
העובר דרך הקודקוד.
משוואת קו הסימטריה:
אם  a > 0אז ענפי הפרבולה מכוונים
כלפי מעלה;
אם  – a < 0הענפים כלפי מטה.
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פונקציית חזקה
 .1מעריך זוגי:

y = x4

n = 2m

הפונקציה מהצורה:
הגרף – פרבולה ממעלה
סימטרית יחסית לציר .y
תחום הגדרה
כל המספרים הממשיים:

גבוהה,

זוגיות:
הפונקציה זוגית.
 .2מעריך אי-זוגי:

n = 2m+1

הפונקציה מהצורה:
הגרף – עקומה סימטרית יחסית
לראשית הצירים.
תחום הגדרה
כל המספרים הממשיים:
זוגיות:
הפונקציה אי-זוגית.

פונקציה
המשתנים  xו y -קשורים ביחס הפוך.

1
=y
x

הגרף נקרא היפרבולה ,והוא מורכב משני
ענפים סימטריים יחסית לראשית
הצירים.
תחום הגדרה
כל המספרים הממשיים השונים מאפס:

1
=yx

זוגיות
הפונקציה אי-זוגית.
לגרף אין נקודות חיתוך עם הצירים.
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פונקציה מעריכית y = ax
y = 1.5x
תחום הגדרה
כל המספרים הממשיים:
תחום הערכים
)y  (0, 
תחום עלייה
 : a > 1הפונקציה גדלה בכל התחום
 : a < 1אין

y = 0.75x

תחום ירידה
 : a > 1אין
 :a < 1הפונקציה קטנה בכל התחום
הגרף תמיד עובר דרך הנקודה ()0,1

פונקציה לוגריתמית )y = loga(x
)y = log 2(x
תחום הגדרה
כל מספרים ממשיים חיוביים:
תחום הערכים
תחום עלייה
 : a > 1הפונקציה גדלה בכל התחום
 : a < 1אין

)y = log 0.5(x

תחום ירידה
 : a > 1אין
 :a < 1הפונקציה קטנה בכל התחום
הגרף עובר תמיד דרך הנקודה )(1, 0
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לוגריתמים
הגדרה
לוגריתם של מספר חיובי  bלפי בסיס a
הוא מעריך החזקה  ,xשבה צריך
להעלות המספר  aכדי לקבל .b



עבור

התכונה העיקרית של הלוגריתמים:

תכונות הלוגריתמים:

מעבר מבסיס לבסיס:
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לוגריתמים (המשך)

לוגריתמים על בסיס – e
לוגריתמים טבעיים
לא רושמים את הבסיס:

לוגריתמים על בסיס 10
לא רושמים את הבסיס:

דוגמאות
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