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 3 תות וריבועיובעזרת שאלות: פונקציות קווי גילוי גרףתיק משימטיקה 

  כל הזכויות שמורות©   st.negishut@weizmann.ac.ilלהנגשה פרטנית נא לפנות: 

 1פתיחה

 

 מטרות התיק 

. פונקציהה סקיצה של גרףובין של פונקציה מאפיינות תכונות לקשור בין לסייע למורה להעריך את יכולת התלמידים 

 קוויות וריבועיות.התיק עוסק בפונקציות 

 ההערכה והמענה לקשיים מתמקדים ביכולת התלמידים:

  גרף נתון.סקיצה של מתוך  הפונקצילקרוא תכונות מאפיינות של 

  של פונקציות  ואות קוויות פונקצישל  פיםגרלזהות תכונות מאפיינות של פונקציות שיכולות לסייע לשרטוט

 .ריבועיות

 נתונותם תכונות מיהמקיי ישר או פרבולהקציות כדי לשרטט להשתמש בתכונות מאפיינות של פונ.  

 

 

 זמני עבודה משוערים 

 דקות. 30 -עבודה על משימת ההערכה: כ  

  :דקות. 60-90פעילויות בעקבות ההערכה 

 

 

 החומרים והעזרים הדרושים 

 הערכה:לצורך העבודה על משימת 

  לכל זוג תלמידים( הוראות למשימהדף(. 

  (ה/)לכל תלמיד ל"שואל"דף. 

  לבחירה מבין הגרפים המוצעים(, ה/לכל תלמיד) ל"משיב"דף. 

 

 לצורך הפעילות בעקבות ההערכה )לכל תלמיד/ה(:

  תכונות הפונקציה 1דף פעילות. 

  חוזרים ובודקים 2דף פעילות.  

  האם המידע מספיק 3דף פעילות? 

                                                      
גילוי גרף בעזרת שני תיקי משימטיקה עוסקים בקשר בין תכונות מאפיינות של פונקציה ובין סקיצה של גרף הפונקציה. התיק  1

גילוי גרף בעזרת שאלות: פונקציות קוויות מתמקד בשרטוט סקיצה של גרף פונקציה בלי שנתון הייצוג האלגברי. התיק  שאלות
עוסק, בנוסף, גם בקריאת תכונות מאפיינות של פונקציות מתוך סקיצה של גרף נתון, תוך כדי התמקדות בפונקציות וריבועיות 

 קוויות וריבועיות.
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 4 תות וריבועיובעזרת שאלות: פונקציות קווי גילוי גרףתיק משימטיקה 

  כל הזכויות שמורות©   st.negishut@weizmann.ac.ilלהנגשה פרטנית נא לפנות: 

 

  רקע

במהלך העיסוק בפונקציות מתייחסים לעיתים קרובות לתכונות מאפיינות של פונקציות כמו, תחומי עלייה, תחומי 

ירידה, נקודות אפס, נקודות קיצון ועוד. לדוגמה, כאשר מנתחים תופעה המוצגת על ידי גרף, או כאשר חוקרים פונקציה 

העיסוק . מאפיינות שהתבררו בחקירתהסמך תכונות  בייצוג אלגברי ומשרטטים סקיצה של הגרף שלה על המופיעה

 ך, וממשיהריבועיתהפונקציה מפגש עם הפונקציה הקווית וב תכונות מאפיינות של פונקציות מתחיל בחטיבת הבינייםב

 יסודי. -בלימוד האנליזה בכל שנות בית הספר העל

תלמידים  יששל פונקציות כאשר הפונקציות אינן מופיעות בייצוג אלגברי, כרוך בקשיים.  שימוש בתכונות מאפיינות 

, כלומר, בשרטוט הצורה מיוצגת באמצעות סקיצה של גרףהיא כאשר  הפונקצימאפיינות של תכונות בזיהוי המתקשים 

 מך תכונות מאפיינות שלקושי נוסף כרוך בשרטוט סקיצה של גרף על סשל הגרף ומיקומו יחסית לצירים.  ליתלהכ

 המבוטאות באופן מילולי. פונקציה ה

 
נועד לסייע למורה לזהות תלמידים שיש להם קשיים אלה  גילוי גרף בעזרת שאלות: פונקציות קווית וריבועיתהתיק 

 ולתת להם מענה.

 

 

 הצעה למהלך העבודה 

  הערכהעבודה על משימת. 

 הערכת תוצרי התלמידים. 

  דיפרנציאליות בעקבות ההערכהפעילויות.  
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 5 תות וריבועיובעזרת שאלות: פונקציות קווי גילוי גרףתיק משימטיקה 

  כל הזכויות שמורות©   st.negishut@weizmann.ac.ilלהנגשה פרטנית נא לפנות: 

 הערכה עבודה על משימת 

 זוגות. של  היא משחק בעזרת שאלותשל פונקציה גילוי גרף משימה ה

 .כללי המשחקואת  את ההוראות מבהיריםלפני הפעלת המשימה בכיתה 

 ואלים שאלותנם רואים. התלמידים ש: בידי המורה גרף של פרבולה או של ישר שהתלמידים איאפשר להדגים, כך

משרטטים סקיצה של גרף הפונקציה, שונים תלמידים ח. על תכונות הפונקציה. השאלות והתשובות נרשמות על הלו

 שיש על הלוח מספיק מידע הנדרש לשרטוט.אם הם מרגישים 

 

 

 משימה: גילוי גרף של פונקציה בעזרת שאלות

 

 לדף הוראות מונגש
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 6 תות וריבועיובעזרת שאלות: פונקציות קווי גילוי גרףתיק משימטיקה 

  כל הזכויות שמורות©   st.negishut@weizmann.ac.ilלהנגשה פרטנית נא לפנות: 

 

 לדף למשיב - גרף 1 מונגש

mailto:st.negishut@weizmann.ac.il


 
 7 תות וריבועיובעזרת שאלות: פונקציות קווי גילוי גרףתיק משימטיקה 

  כל הזכויות שמורות©   st.negishut@weizmann.ac.ilלהנגשה פרטנית נא לפנות: 

 

 לדף למשיב - גרף 2 מונגש
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  כל הזכויות שמורות©   st.negishut@weizmann.ac.ilלהנגשה פרטנית נא לפנות: 

 

 

 מונגש 3גרף  -לדף למשיב 
  

mailto:st.negishut@weizmann.ac.il
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  כל הזכויות שמורות©   st.negishut@weizmann.ac.ilלהנגשה פרטנית נא לפנות: 

 

 מונגש 4גרף  -לדף למשיב 
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 10 תות וריבועיובעזרת שאלות: פונקציות קווי גילוי גרףתיק משימטיקה 

  כל הזכויות שמורות©   st.negishut@weizmann.ac.ilלהנגשה פרטנית נא לפנות: 

 

 מונגש 5גרף  -לדף למשיב 
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 11 תות וריבועיובעזרת שאלות: פונקציות קווי גילוי גרףתיק משימטיקה 

  כל הזכויות שמורות©   st.negishut@weizmann.ac.ilלהנגשה פרטנית נא לפנות: 

 

 מונגש 6גרף  -לדף למשיב 
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 12 תות וריבועיובעזרת שאלות: פונקציות קווי גילוי גרףתיק משימטיקה 

  כל הזכויות שמורות©   st.negishut@weizmann.ac.ilלהנגשה פרטנית נא לפנות: 

 

 מונגש 7גרף  -לדף למשיב 
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 13 תות וריבועיובעזרת שאלות: פונקציות קווי גילוי גרףתיק משימטיקה 

  כל הזכויות שמורות©   st.negishut@weizmann.ac.ilלהנגשה פרטנית נא לפנות: 

 

 מונגש 8גרף  -לדף למשיב 
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 14 תות וריבועיובעזרת שאלות: פונקציות קווי גילוי גרףתיק משימטיקה 

  כל הזכויות שמורות©   st.negishut@weizmann.ac.ilלהנגשה פרטנית נא לפנות: 

 
 לדף לשואל מונגש

mailto:st.negishut@weizmann.ac.il


 
 15 תות וריבועיובעזרת שאלות: פונקציות קווי גילוי גרףתיק משימטיקה 

  כל הזכויות שמורות©   st.negishut@weizmann.ac.ilלהנגשה פרטנית נא לפנות: 

 הערכת תוצרי תלמידים

 . ותהבא אותתוצרי התלמידים ומיון התשובות שלהם תוכלו להיעזר בטבללצורך הערכת 

. אפשר להעריך את התלמידים בשתי טבלאות נפרדות, "משיב" ופעם כ"שואלמעריכים כל תלמיד פעמיים, פעם כ"

 רק כ"שואלים" לפי שיקול דעת המורה.

 ., בודקים את הגרף ששרטט ביחס לתשובות שקיבל מה"משיב"הערכת ה"שואל"ב

  "מעריכים  ,אסף מספיק מידע לשרטוט הגרףואם ה"שואל" שרטט גרף מתאים לתשובות שקיבל מה"משיב

 גם אם הגרף אינו מתאים לתכונות הגרף הנתון )כי קיבל מ"המשיב" תשובות שגויות(. כנכון,את הגרף 

 מעריכים את הגרף כשגוי., "משיב"אם ה"שואל" שרטט גרף שאינו מתאים לתשובות שקיבל מה 

  כשגוי גם אם הוא מתאים ששרטט לא אסף מספיק מידע לשרטוט הגרף, מעריכים את הגרף אם השואל

 .לתשובות שקיבל

 

 ה"שואלים": טבלה להערכת

שם 
 התלמיד

מספר 
 הגרף

 הכול נכון
אספו את המידע 

הנדרש ושרטטו גרף 
מתאים לתשובות 

 שקיבלו

אספו את המידע 
הנדרש אך 
לא שרטטו גרף 

לתשובות  מתאים
 שקיבלו

חלקי מידע אספו 
 גרףהלשרטוט 

ושרטטו גרף 
 )נכון או שגוי(

 הערות

   √   1תלמיד 

  √     2תלמיד 

 √   3תלמיד 
 

 

  
   

 

  הכול-סך
   

 

 

 ה"משיבים": טבלה להערכת

שם 
 התלמיד

מספר 
 הגרף

 ל נכוןוהכ
בקריאת טעו 

 תכונות הגרף
 הערות

     1תלמיד 

  √    2תלמיד 

  √   3תלמיד 

   
 

 

   הכול-סך
 

 

 :הבאה הנכונה בדוגמה להיעזר ניתן התלמידים תוצרי לבדיקת
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 16 תות וריבועיובעזרת שאלות: פונקציות קווי גילוי גרףתיק משימטיקה 

  כל הזכויות שמורות©   st.negishut@weizmann.ac.ilלהנגשה פרטנית נא לפנות: 

 תשובות שקיבלתי שאלות ששאלתי לגילוי גרף הפונקציה

 כן ?דקודוק יש לפונקציההאם 

 לא א נקודת מקסימום? וה דהקודקוהאם 

 כן  ?האם יש שתי נקודות אפס

 לא ?x -של ציר ה בחלק החיוביהאם אחת מהן 

 לא ?אחת מהן בראשית הציריםהאם 

 

  :ששרטט  הגרף
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 17 תות וריבועיובעזרת שאלות: פונקציות קווי גילוי גרףתיק משימטיקה 

  כל הזכויות שמורות©   st.negishut@weizmann.ac.ilלהנגשה פרטנית נא לפנות: 

 פעילויות דיפרנציאליות בעקבות ההערכה

פעילויות דיפרנציאליות שמטרתן לסייע למורה לתת מענה לקשיים שונים שהתגלו בניתוח תוצרי  שלוש מוצעות

 התלמידים.

 3פעילות  2פעילות  1פעילות  ?הפעילות מיועדת למי

שאספו את המידע הנדרש לתלמידים : ל"שואלים"
 שגוילשרטוט הגרף אך שרטטו גרף 

V V  

לתלמידים שאספו מידע חלקי לשרטוט הגרף ל"שואלים": 
 ושרטטו גרף )נכון או שגוי(

  V 

שהשיבו תשובות שגויות לגבי לתלמידים ל"משיבים": 
 תכונות הגרף 

V   
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 18 תות וריבועיובעזרת שאלות: פונקציות קווי גילוי גרףתיק משימטיקה 

  כל הזכויות שמורות©   st.negishut@weizmann.ac.ilלהנגשה פרטנית נא לפנות: 

 

 : תכונות הפונקציה1פעילות 

 שלבי הפעילות

  .תכונה משותפת ותכונות מבדילות 1 פעילותדף על עבודה  .1

 .דיון .2

  

  מבדילות ותכונות משותפת תכונה: 1 עבודה על דף פעילות
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 19 תות וריבועיובעזרת שאלות: פונקציות קווי גילוי גרףתיק משימטיקה 

  כל הזכויות שמורות©   st.negishut@weizmann.ac.ilלהנגשה פרטנית נא לפנות: 

 

 מונגשת 1לפעילות 
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 20 תות וריבועיובעזרת שאלות: פונקציות קווי גילוי גרףתיק משימטיקה 

  כל הזכויות שמורות©   st.negishut@weizmann.ac.ilלהנגשה פרטנית נא לפנות: 

 דיון

  מציגים גרפים של שתי פונקציות )שתיהן ריבועיות או אחת ריבועית ואחת קווית( שיש להן תכונה משותפת

קושי בעבודה על דף הפעילות או במשימה(, ומבקשים למצוא תכונה משותפת ותכונות )רצוי תכונה שהיה בה 

 מבדילות.

 :מציגים שאלות כמו 

 איך יודעים שלפרבולה יש מקסימום? ▪

 ?בחלקו השלילי y -רואים שישר חותך את ציר ה כיצד ▪

 אינו ל השאלות ששהניסוח כלומר, , ( אינן מנוסחות בניסוח מתמטי"אם השאלות של התלמידים )ה"שואלים

מושגים לא ברורים ש"המציאו" במקום המושגים המתמטיים, מציגים דוגמאות שהם השתמשו במדויק או 

 ?y -על ציר ה הפונקציה נמצאתהאם  דוגמה לשאלה כזו:ומחדדים את המושגים המתמטיים. 

 

 

 

 : חוזרים ובודקים2פעילות 

הגרפים שהם משרטטים, ולוודא שנעשה שימוש בכל המידע מטרת הפעילות לעודד את התלמידים לעשות בקרה על 

  .שבידיהם

 הפעילות שלבי

  .מתאימים גרף לכל התכונות: 2 עבודה על דף פעילות .1

  .יוןד .2
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 21 תות וריבועיובעזרת שאלות: פונקציות קווי גילוי גרףתיק משימטיקה 

  כל הזכויות שמורות©   st.negishut@weizmann.ac.ilלהנגשה פרטנית נא לפנות: 

 התכונות לכל גרף מתאימים: 2 עבודה על דף פעילות

 

 מונגשת 2לפעילות 
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 22 תות וריבועיובעזרת שאלות: פונקציות קווי גילוי גרףתיק משימטיקה 

  כל הזכויות שמורות©   st.negishut@weizmann.ac.ilלהנגשה פרטנית נא לפנות: 

 דיון

  :קשיים בייצוג גרפי של תכונה  ?בין הגרפים והתכונות ההתאמחוסר אפשריות להסיבות מהן השואלים(

 (.מסוימת או התייחסות רק לחלק מהתכונות

 מבצעים רפלקציה על שאילת השאלות: 

 הציגרצוי ל ים בקרה.ומעודד ותשובות שקיבלו, "שואלים"ידי -ת שנשאלו עליגים אוספים של שאלוצמ 

" אם קיבלו את "האם הגרף הוא פרבולה?ת לדוגמה: שאלות מיותרו של תלמידים ששאלותוצרים 

"האם  או אם קיבלו את התשובה "כן" שאלו: "?האם הפונקציה היא קווית" כך שאלו:-התשובה "לא", אחר

 יש לפונקציה נקודת קיצון?"

  .האם סדר שאילת השאלות הגיוני? אם לא, מדוע? הציעו הצעות לשינוי הסדר כדי שיהיה הגיוני 

 ת, כלומר כאלה שלא תרמו מידע נוסף, מעבר לזה שהיה כבר לצורך שרטוט האם יש שאילות מיותרו

איך? האם התשובות  ,הגרף. אם כן, אילו? האם אפשר לשאול אחרת כדי לחסוך בשאלות? אם כן

 לשאלות קודמות ששאלתי צריכות להשפיע על השאלה הבאה שאשאל? תנו דוגמאות. 
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 23 תות וריבועיובעזרת שאלות: פונקציות קווי גילוי גרףתיק משימטיקה 

  כל הזכויות שמורות©   st.negishut@weizmann.ac.ilלהנגשה פרטנית נא לפנות: 

 

 : האם המידע מספיק?3פעילות 

 ות להמחיש שישנם אוספי תכונות המאפשרים שרטוטים של גרפים שונים. מטרת הפעיל

  .בעזרת שאלות גילוי גרףבמשימה  קיבלולדף העבודה אפשר להשתמש ברשימות התכונות שהתלמידים  כתחליף

 

 שלבי הפעילות

 .אוספים מידע :3 דף פעילותעבודה על  .1

 .דיון .2

   אוספים מידע :3 עבודה על דף פעילות
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 24 תות וריבועיובעזרת שאלות: פונקציות קווי גילוי גרףתיק משימטיקה 

  כל הזכויות שמורות©   st.negishut@weizmann.ac.ilלהנגשה פרטנית נא לפנות: 

 

 מונגשת 3לפעילות 

 דיון

 מספר התכונות וכן ש אוספי תכונות המאפשרים שרטוטים של גרפים שוניםבאמצעות דף הפעילות שיש  מדגימים

לפעמים שלוש תכונות אינן מספיקות לשרטט גרף "יחיד" )איתי( לעומת שתי תכונות קובע אם הגרף "יחיד". אינו 

 שמספיקות )בני(.
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