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 1פתיחה

 

 מטרות התיק 

המשתנה )או המשתנים(  שלשונות  בהגדרותלהשתמש תיק זה נועד לסייע למורה להעריך את יכולת התלמידים 

 .במהלך פתרון בעיה באופן אלגברי

 ההערכה והמענה לקשיים מתמקדים ביכולות התלמידים:

  באופן אלגברי.במהלך פתרון בעיה משתנה ה להגדרתאפשרויות שונות לזהות 

  במהלך פתרון בעיה באופן אלגברי.משתנה האת שונים  באופניםלהגדיר 

  המשתנהשונות של ת ולהגדרבהלימה באופן אלגברי לפתור בעיה. 

 

 

 זמני עבודה משוערים 

  דקות 45-30 הערכהעבודה על משימות.  

 דקות. 90-60 ההערכה:ת בעקבות יופעילו 

 

 

  החומרים והעזרים הדרושים

 :)ה/)לכל תלמידת הערכה ולצורך עבודה על משימ

  מספרים עוקבים :1משימה דף. 

  שני מספרים :2משימה דף. 

  ניצב ויתר :3משימה דף. 

  :)ה/לצורך הפעילות בעקבות ההערכה )לכל תלמיד

  האם אפשר? :חלק א'פעילות הדף  

  איך פותרים? :חלק ב'פעילות הדף  

  האם כדאי? :חלק ג'פעילות הדף 

  

                                                      
בהקשרים  שימוש במידול מתמטי לפתרון בעיות המוצגות בשפה טבעיתבהיבטים שונים של תיקי משימטיקה עוסקים  ישהחמ 1

מודל משוואות כבניית , התחשבות באילוצים בפתרון בעיות, הגדרות שונות של המשתנה – אותה בעיהמתמטיים: -פנים וחוץ
  .בעיות בהקשר ופונקציות, בעיות בהקשר ומשוואות, מתמטי

https://stwww1.weizmann.ac.il/mesimatika/wp-content/uploads/sites/58/2020/06/hagdarot-shonot-shel-mshtane_m1.pdf
https://stwww1.weizmann.ac.il/mesimatika/wp-content/uploads/sites/58/2020/06/hagdarot-shonot-shel-mshtane_m2.pdf
https://stwww1.weizmann.ac.il/mesimatika/wp-content/uploads/sites/58/2020/06/hagdarot-shonot-shel-mshtane_m3.pdf
https://stwww1.weizmann.ac.il/mesimatika/wp-content/uploads/sites/58/2020/06/hagdarot-shonot-shel-mshtane_p1.pdf
https://stwww1.weizmann.ac.il/mesimatika/wp-content/uploads/sites/58/2020/06/hagdarot-shonot-shel-mshtane_p1.pdf
https://stwww1.weizmann.ac.il/mesimatika/wp-content/uploads/sites/58/2020/06/hagdarot-shonot-shel-mshtane_p2.pdf
https://stwww1.weizmann.ac.il/mesimatika/wp-content/uploads/sites/58/2020/06/hagdarot-shonot-shel-mshtane_p2.pdf
https://stwww1.weizmann.ac.il/mesimatika/wp-content/uploads/sites/58/2020/06/hagdarot-shonot-shel-mshtane_p3.pdf
https://stwww1.weizmann.ac.il/mesimatika/wp-content/uploads/sites/58/2020/06/hagdarot-shonot-shel-mshtane_p3.pdf
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 רקע

פתרון מתמטי של בעיות המוצגות בשפה טבעית )בעיות מילוליות( כולל בנייה של מודל מתמטי לבעיה, והפעלה של 

כדי למצוא פתרון לבעיה. סוג נפוץ של מודל מתמטי הוא משוואה )או מערכת משוואות(.  ,כלים מתמטיים על המודל

  :לדוגמה, מודל מתמטי מתאים לבעיה

 ? השלושה מבין האמצעי מהמספר 15 פי גדולה שמכפלתם העוקביםהטבעיים שלושת המספרים  מהם

x(x  :הוא המשוואה +1)(x + 2) = 15(x +1)  (x 1 ,x כאשר  (מספר טבעיx  .מייצג את המספר הקטן מבין השלושה 

ימת, בחירה אחרת של המשתנה מסובמקרים בהם אי אפשר )או קשה( לפתור את המשוואה שנבנתה כמודל לבעיה 

דים יתלמעשויה לאפשר בנייה של משוואה שאותה אפשר )או קל יותר( לפתור. לדוגמה, במקרה של הבעיה לעיל, 

3ממעלה שלישית  מקבלים משוואהלכן ו נוטים לפשט 2
x  + 3x 13x 15 = 0   שפתרונה מסובך ומצריך שימוש בכלים

לייצג את המספר האמצעי במקום את המספר הקטן, תאפשר  xהמשתנה אולם בחירה של  .מתמטיים מתקדמים

x)לבנות את המשוואה:  1) x (x +1) = 15x    (x 2 ,x כמודל מתמטי לבעיה, ובכך לאפשר/להקל  (מספר טבעי

לאחר פישוט, את המשוואה:  על הפתרון. במקרה זה מקבלים, 
3

x 16x = 0 על ידי פירוק בקלות ניתנת לפתרון ש

 .לגורמים

קושי נפוץ של תלמידים מתבטא בכך שתלמידים מניחים שיש רק דרך אחת להגדרת המשתנה במהלך פתרון בעיה 

באופן אלגברי. קושי נוסף של תלמידים כרוך בהנחה שפתרון המשוואה הוא גם פתרון הבעיה. לדוגמה, במקרה 

3המשוואה: פתרונות שלמעלה, שלושת 
x 16x = 0 (

3
x = 4 ,2

x = 0 ,
1x = 4 אינם שלושת המספרים )

 העונים על תנאי הבעיה: המבוקשים, אלא כל אחד מהם מגדיר שלשה של מספרים עוקבים 3, 4, 5,  1, 0, 1 , 

 3, 4, 5  .  בעקבות אילוצי הבעיה רק השלשה 3, 4, 5 .היא פתרון הבעיה  

נועד לסייע למורה לזהות תלמידים שיש להם קשיים אלה, ולתת  הגדרות שונות של המשתנה –בעיה  אותההתיק 

 להם מענה.
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 העבודההצעה למהלך 

 ת הערכה:ועבודה על משימ 

  עוקבים מספרים: 1משימה. 

  שני מספרים: 2משימה. 

  ויתר ניצב: 3משימה. 

 ת תוצרי התלמידיםהערכ. 

 פעילות בעקבות ההערכה. 

  

https://stwww1.weizmann.ac.il/mesimatika/wp-content/uploads/sites/58/2020/06/hagdarot-shonot-shel-mshtane_m1.pdf
https://stwww1.weizmann.ac.il/mesimatika/wp-content/uploads/sites/58/2020/06/hagdarot-shonot-shel-mshtane_m2.pdf
https://stwww1.weizmann.ac.il/mesimatika/wp-content/uploads/sites/58/2020/06/hagdarot-shonot-shel-mshtane_m3.pdf
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  הערכהת ועבודה על משימ

 :בתיק שלוש משימות הערכה

  מספרים עוקבים.: 1משימה 

  שני מספרים.: 2משימה 

  ניצב ויתר.: 3משימה 

 משתנה. האפשרויות שונות לבחירת הגודל המיוצג באמצעות לזהות התלמידים נדרשים  יםמספרים עוקב 1במשימה 

 .להגדרת המשתנהבהלימה בעיה  לפתור התלמידים נדרשים שני מספרים 2במשימה 

 ולפתור את בדרכים שונות, משתנההאת הגודל המיוצג באמצעות  הגדירלהתלמידים נדרשים  ניצב ויתר 3במשימה 

 בהלימה להגדרות השונות.בעיה ה
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 : מספרים עוקבים1משימה 

 

  מונגשת 1למשימה 

https://stwww1.weizmann.ac.il/mesimatika/wp-content/uploads/sites/58/2020/06/hagdarot-shonot-shel-mshtane_m1.pdf
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 : שני מספרים2 משימה

 

 מונגשת 2למשימה 

  

https://stwww1.weizmann.ac.il/mesimatika/wp-content/uploads/sites/58/2020/06/hagdarot-shonot-shel-mshtane_m2.pdf
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 : ניצב ויתר3משימה 

 

 מונגשת 3למשימה 

  

https://stwww1.weizmann.ac.il/mesimatika/wp-content/uploads/sites/58/2020/06/hagdarot-shonot-shel-mshtane_m3.pdf
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 הערכת תוצרי תלמידים

 הבאה:לצורך הערכת תוצרי התלמידים ומיון התשובות שלהם ניתן להיעזר בטבלה 

 ה/שם התלמיד
תשובות 

 נכונות

בהגדרות קושי 
שונות של 
 המשתנה

לפתרון  תהתייחסו
המשוואה כאל 
 פתרון הבעיה

 הערות

   √   1תלמיד 

    √ 2תלמיד 

   √  3תלמיד 

     4תלמיד 

     

     לוהכ-סך
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 .המשימה בפתרונות להיעזר ניתן ההערכה תוצרי בדיקת לצורך

 

 מספרים עוקבים – 1פתרון משימה 

 דרכי הפתרון של שתי התלמידות נכונות.

 .שונה היה למשוואות כפתרון שהתקבל המשתנה ערך ולכן, שונה באופן המשתנה את בחרו התלמידות שתי הסבר:

 .התשובה אותה היא בבעיה שנשאלה לשאלה התשובה המקרים בשני, זאת למרות

 

 שני מספרים – 2פתרון משימה 

 אינו צודק. בוריס

 .אפשריים שונים פתרונות שני יש לשאלה

 .11הוא  גדולוהמספר ה 6הוא  קטןהמספר ה – אפשרות א

 .(12–) הוא  גדולוהמספר ה(  –17הוא ) קטןהמספר ה –אפשרות ב 

 

 ניצב ויתר – 3פתרון משימה 

 .האחר הניצב אורך אתמייצג  x .א

2 : מתאימההמשוואה ה 2 2
12 + x = (x + 8) x = 5  

 ס"מ. 13אורך היתר 

 .היתר אורך אתמייצג  x .ב

2– : מתאימההמשוואה ה 2 2
12 + (x 8) = x  x = 13 

 ס"מ. 13אורך היתר 
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 פעילות בעקבות ההערכה

 

 פעילות: פתרון המשוואה או פתרון הבעיה?

 שלבי הפעילות 

 האם אפשר? חלק א': פעילותהעבודה על דף  .1

 .דיון .2

 איך פותרים? חלק ב': פעילותהעבודה על דף  .3

 .דיון .4

 האם כדאי? חלק ג': פעילותהעבודה על דף  .5

 דיון מסכם. .6
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  האם אפשר? :א'חלק פעילות העבודה על דף 
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    מונגשא חלק פעילות דף הל

https://stwww1.weizmann.ac.il/mesimatika/wp-content/uploads/sites/58/2020/06/hagdarot-shonot-shel-mshtane_p1.pdf
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 דיון

 לסיכום דנים בנקודות הבאות:

 ששואלים בבעיה. הגדרת המשתנה לא חייבת להיות תואמת למה 

  אך בכל נתונה לבעיה ותהמתאימות שונות משוואעשויות להוביל לבנייה של הגדרות שונות של המשתנה ,

 מקרה התשובה לשאלה שנשאלה בבעיה זהה.
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  ?איך פותרים ':בחלק פעילות העבודה על דף 
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   לדף הפעילות חלק ב מונגש

https://stwww1.weizmann.ac.il/mesimatika/wp-content/uploads/sites/58/2020/06/hagdarot-shonot-shel-mshtane_p2.pdf
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 דיון

 להיות פתרונות שונים.  עשויים נתונהשונות המתאימות לבעיה  למשוואות 

 לאו דווקא פתרון הבעיה.  הוא נתונהמשוואה המתאימה לבעיה  פתרון 

 לבעיהאותו פתרון  מקבלים נתונההמתקבלים ממשוואות שונות המתאימות לבעיה  שונים מפתרונות. 
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 ?כדאיהאם  :'גחלק פעילות העבודה על דף 

 

   לדף הפעילות חלק ג מונגש

https://stwww1.weizmann.ac.il/mesimatika/wp-content/uploads/sites/58/2020/06/hagdarot-shonot-shel-mshtane_p3.pdf
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 דיון

 : ותהבא ותלסיכום דנים בנקוד

  במקרים בהם אי אפשר )או קשה( לפתור את המשוואה שנבנתה כמודל מתמטי לבעיה מסויימת, בחירה

כדי לפתור בעיה אחרת של המשתנה עשויה לאפשר בנייה של משוואה שאותה אפשר )או קל יותר( לפתור. 

ה שהגדרתו תאפשר בניית משוואה נוחה , אפשר להגדיר את המשתנה שנוח לנו או את המשתניעיל באופן

  יותר.

  מהפתרונות אך של המשוואות. הגדרות שונות של המשתנה מובילות למשוואות שונות ומכאן לפתרונות שונים

 מתקבלת תשובה זהה לבעיה.השונים של המשוואות 


