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 11עמ'                  יח'   3מתמטיקה  -  לימודיםתכנית          

 

 

  
 .אישור ללא, שהיא מסגרת בכל, בשלמותו או בחלקו, פיו על ללמד ואין, מתוכו קטעים או זה לימוד חומר לצלם או, לשכפל, להעתיק אין. סקול! לוואלה שמורות הזכויות כל© 

  פונקציה רציונלית �

 חוקי הנגזרת בפונקציה רציונלית �

 מציאת תחום הגדרה �

 משיק משוואתמציאת  �

 מציאת נקודות כאשר שיפוע נתון �

 מציאת נקודות קיצון �

 מציאת פרמטר �

 חקירה מלאה של פונקציה רציונלית �

 המשך –חקירה מלאה של פונקציה רציונלית  �

 חקירת פונקציה עם אסימפטוטה אנכית �

 גזירת פונקציה רציונלית משתנה במונה ובמכנה �

  גזירת פונקציה רציונלית משתנה בריבוע במכנה �

  בעיות קיצון �

 בעיות מספרים �

 בעיות קיצון במלבן �

 בעיות קיצון במשולש �

 בעיות קיצון בתיבה �

 ם בבעיות מעשיותמציאת מקסימום ומינימו �

 בעיות קיצון בגרפים במלבן �

 במשולש בעיות קיצון בגרפים �

  בעיות קיצון בגרפים מרחקים �

  

  חשבון אינטגרלי

  אינטגרל ומציאת פונקציה קדומה �

 מבוא לפונקציית חזקה �

 מכפלת פונקציה בקבוע �

 xמציאת פונקציה קדומה כשחסר  �

 מציאת פונקציה עם פרמטר �

   



  

  

 12עמ'                  יח'   3מתמטיקה  -  לימודיםתכנית          

 

 

  
 .אישור ללא, שהיא מסגרת בכל, בשלמותו או בחלקו, פיו על ללמד ואין, מתוכו קטעים או זה לימוד חומר לצלם או, לשכפל, להעתיק אין. סקול! לוואלה שמורות הזכויות כל© 

  אינטגרל ומציאת שטחים �

 פולינום אינטגרל מסוים �

 מציאת גבולות השטח באינטגרלים �

 x-מציאת שטח בין פונקציה לציר ה �

 זיהוי פונקציות �

 מציאת שטח בין ישר לפונקציה �

 מציאת שטח בין שתי פונקציות �

 מציאת שטח בין משיק לפונקציה �

 שטחים עם פרמטר �

 שני שטחים כלואים בין שתי פונקציות �

 


