
 
 הערכהת משימ יות וריבועיותגילוי גרף בעזרת שאלות: פונקציות קוותיק משימטיקה 

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

 דף ל"משיב"

 _________________ ה"שואל" שם

 שם ה"משיב" _________________

 

 לפניך גרף של פונקציה. אין להראות את הגרף ל"שואל".

 

 

 במטרה לשרטט את הגרף שבידך.  על הגרףה״שואל״ ישאל אותך שאלות 

  שאלות. 8לכל היותר  מותר לשאול ל"שואל"

  ."לא" או "כן"מותר לענות רק: לך 

הגרף על ידי ה"שואל", השוו אותו עם הגרף שבידך. אם יש הבדלים בין הגרפים, נסו לברר את  שרטוט לאחר

  סיבתם.

גרף  קבלוהגישו למורה את הגרף המקורי, ואת דף השאלות והתשובות עם הגרף המשורטט. , שתסיימולאחר 

 חדש והתחלפו בתפקידים.
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