
Y

X

:פונקציה 
פונקציה היא משוואה המתארת יחס                 
למשתנה (     ) משתנה תלוי קשר  של /או תלות
(    ).שאינו תלוי חופשי 

17שיעור מס 
801/001גאומטריה אנליטית :פרק
.פונקציות וגרפים:.הנושא

לוגו

:סיכום עיקרי השיעור

.פונקציות וגרפים:.הנושא
.מושג הפונקציה: תת נושא



Y

X

:פונקציה 
פונקציה היא משוואה  המתארת יחס               
למשתנה (     ) משתנה תלוי קשר  של /או תלות
(    ).שאינו תלוי חופשי 

17שיעור מס 
801/001גאומטריה אנליטית :פרק
.פונקציות וגרפים:.הנושא

לוגו

:סיכום עיקרי השיעור

X  משתנה חופשי.
Y משתנה תלוי.

.פונקציות וגרפים:.הנושא
.מושג הפונקציה: תת נושא



17שיעור מס 
801/001גאומטריה אנליטית :פרק
.פונקציות וגרפים:.הנושא

לוגו

:סיכום עיקרי השיעור

X  משתנה חופשי.
Y משתנה תלוי.

.פונקציות וגרפים:.הנושא
.מושג הפונקציה: תת נושא



17שיעור מס 
801/001גאומטריה אנליטית :פרק
.פונקציות וגרפים:.הנושא

לוגו

:סיכום עיקרי השיעור

X  משתנה חופשי.
Y משתנה תלוי.

.פונקציות וגרפים:.הנושא
.סך התשלום.מושג הפונקציה: תת נושא

.ג "הכמות בק



17שיעור מס 
801/001גאומטריה אנליטית :פרק
.פונקציות וגרפים:.הנושא

לוגו

:סיכום עיקרי השיעור

X  משתנה חופשי.
Y משתנה תלוי.

.פונקציות וגרפים:.הנושא
.מושג הפונקציה: תת נושא



17שיעור מס 
801/001גאומטריה אנליטית :פרק
.פונקציות וגרפים:.הנושא

לוגו

.פונקציות וגרפים:.הנושא
.מושג הפונקציה: תת נושא



17שיעור מס 
801/001גאומטריה אנליטית :פרק
.פונקציות וגרפים:.הנושא

לוגו

.פונקציות וגרפים:.הנושא
.מושג הפונקציה: תת נושא



17שיעור מס 
801/001גאומטריה אנליטית :פרק
.פונקציות וגרפים:.הנושא

דוגמאות

לוגו

.פונקציות וגרפים:.הנושא
.מושג הפונקציה: תת נושא



17שיעור מס 
801/001גאומטריה אנליטית :פרק
.פונקציות וגרפים:.הנושא

לוגו

.פונקציות וגרפים:.הנושא
.מושג הפונקציה: תת נושא



17שיעור מס 
801/001גאומטריה אנליטית :פרק
.פונקציות וגרפים:.הנושא

לוגו

.פונקציות וגרפים:.הנושא
.מושג הפונקציה: תת נושא



17שיעור מס 
801/001גאומטריה אנליטית :פרק
.פונקציות וגרפים:.הנושא

לוגו

.פונקציות וגרפים:.הנושא
.מושג הפונקציה: תת נושא



17שיעור מס 
גאומטריה אנליטית:פרק

801/001

שלילית חיובית יורדת/עולה b a הפונקציה

עולה 0 3

יורדת 6 -2

עולה -10 5

-----

:נסכם

לוגו

801/001
.פונקציות וגרפים:.הנושא

.מושג הפונקציה: תת נושא



שלילית חיובית יורדת/עולה b a הפונקציה

6      יורדת -1

4 -1

:תרגול

השלם את הטבלה על פי  
:  הנתונים 

:דוגמא

לוגו

17שיעור מס 
גאומטריה אנליטית:פרק

801/001
.פונקציות וגרפים:.הנושא

.מושג הפונקציה: תת נושא

4 -1

העבר את הפונקציות  
למבנה מפורש


