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 3 ריבועית יהתכונות של פונקצתיק משימטיקה 

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

  1פתיחה

  

 מטרות התיק 

המופיעה ריבועית  התכונות מאפיינות של פונקציבולהשתמש  זהותהתלמידים ללסייע למורה להעריך את יכולת 

 ולתת מענה לקשיים שמתגלים. וגרפיים,  בייצוגים אלגבריים

 ההערכה והמענה לקשיים מתמקדים ביכולת התלמידים:

 נקודות ו, דקודוציר סימטריה, ק בייצוגים אלגבריים שונים: המופיעות תריבועי התכונות מאפיינות של פונקצי לזהות

 .אפס

  הגרף שלהשל  הסקיצכדי לשרטט  ,המופיעה בייצוג אלגברי של פונקציה ריבועית מאפיינותתכונות בלהשתמש. 

 .לזהות תכונות מאפיינות של פונקציה ריבועית המופיעה בייצוג גרפי 

 

 זמני עבודה משוערים 

  :דקות. 30-25עבודה על משימות ההערכה  

  דקות. 90-60בעקבות ההערכה: דיפרנציאליות פעילויות 

 

 החומרים והעזרים הדרושים 

  לצורך העבודה על משימות ההערכה )לכל תלמיד/ה(:

  מן התכונה אל הפונקציות: 1משימה דף.  

  מן הפונקציה אל התכונות: 2משימה דף.  

 

 לצורך הפעילויות בעקבות ההערכה )לכל תלמיד/ה(:

 1לפעילות 

  תכונות וייצוגן הגרפי: 1דף פעילות.  

 2לפעילות 

  ייצוגים שונים ותכונות: 2דף פעילות. 

  :יישומונים 

 .הזזות תיש ▪

 .וציר הסימטריה דהקודקו ▪

 .נקודות אפס של פונקציה ריבועית  ▪

                                                      
גילוי גרף בעזרת ו שאלות בעזרתגילוי גרף  –שני תיקים . בתכונות מאפיינות של פונקציותוסקים  תיקי משימטיקה ע ארבעה 1

 התיקעוסקים בקשר בין תכונות מאפיינות של פונקציה ובין סקיצה של גרף הפונקציה.  – וריבועיות שאלות: פונקציות קוויות
בזיהוי ושימוש בתכונות מאפיינות של פונקציה ריבועית בייצוגים אלגבריים וגרפיים. התיק  מתמקד ריבועית פונקציה של תכונות
  מתמקד בניתוח איכותני של גרפים של פונקציות פולינום. גרפים של תכונות
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 4 ריבועית יהתכונות של פונקצתיק משימטיקה 

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

 

  רקע

נקודות קיצון, נקודות אפס, תחומי עלייה  :העיסוק בפונקציות משתמשים בתכונות מאפיינות של פונקציות כמו במסגרת

מסוימות של פונקציות, כמו פונקציות לינאריות ופונקציות ריבועיות, משתמשים  במשפחות עוסקים כאשרוירידה ועוד. 

. למשל, כאשר חוקרים פונקציות ריבועיות המופיעות בייצוג בהן עוסקים למשפחותגם בתכונות מאפיינות ייחודיות 

ייצוג גרפי של  .הסימטריהציר משתמשים לא פעם בתכונות מאפיינות כמו  ,אלגברי ומשרטטים את הגרפים שלהן

 איפיוןשל תכונות מאפיינות כמו מספר נקודות האפס, פונקציה ריבועית מאפשר זיהוי, ללא צורך בעריכת חישובים, 

ייצוגים אלגבריים שונים של פונקציות נקודת מינימום או מקסימום, והרביעים בהם עובר ציר הסימטריה. כהקודקוד 

. לדוגמה, כאשר פונקציה עריכת חישובים, ללא צורך בתכונות מאפיינות שונותשל  זיהויגם הם  מאפשריםריבועיות 

2סטנדרטי, -ריבועית מופיעה בייצוג אלגברי
0 ( )a f x a x b x c    ,לזהות את  אין צורך לערוך חישובים כדי

 מופיעה בייצוג אלגבריפונקציה ריבועית כאשר באופן דומה, . y-ה נקודת החיתוך של גרף הפונקציה עם צירשיעורי 

0של מכפלה,  ( ) ( ) ( )a f x a x t x r    ,המקרים ני. בשבלי לערוך חישובים נקודות האפסשיעורי לזהות את  ניתן 

זאת, בכל אחד מן הייצוגים  עם .בלי לערוך חישובים אם יש לפונקציה מינימום או מקסימום לזהותגם  ניתן ,האלה

מופיעה הפונקציה  שללמשל מספר נקודות האפס  ,ללא חישוביםיש תכונות שאינן ניתנות לזיהוי האלה האלגבריים 

 . סטנדרטי-בייצוג אלגברי

בזיהוי תכונות מאפיינות של פונקציות ריבועיות המופיעות בייצוג  בהקשר זה כרוכיםתלמידים  ם שלקשיים אופייניי

מאפיינות מסקיצות של  ובזיהוי תכונות ,פי תכונות אלה-על גרפים מתאימיםסקיצות של ט ושרטב ,יםמסו אלגברי

  פרבולות.

 

 .ולתת להם מענה, אלהנועד לסייע למורה לזהות תלמידים שיש להם קשיים  תריבועי התכונות של פונקציהתיק 
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 5 ריבועית יהתכונות של פונקצתיק משימטיקה 

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

 

  הצעה למהלך העבודה

 ות הערכה:עבודה על משימ 

  מן התכונה אל הפונקציות :1משימה. 

  מן הפונקציה אל התכונות :2משימה. 

 ת תוצרי התלמידיםהערכ. 

 פעילויות דיפרנציאליות בעקבות ההערכה. 
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 6 ריבועית יהתכונות של פונקצתיק משימטיקה 

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

 ת הערכה ועבודה על משימ

 ערכה:בתיק זה שתי משימות ה

 מן התכונה אל הפונקציות: 1 משימה. 

 מן הפונקציה אל התכונות :2ה משימ. 

לשרטט ו, ים אלגבריים שוניםבייצוגלזהות תכונות של פונקציות ריבועיות בשתי המשימות התלמידים מתבקשים 

 דקודוהק( מקום 2( מקום ציר הסימטריה, )1התכונות בהן מתמקדים הן: ) .שזיהו פי התכונות-ות עלשל פרבול ותסקיצ

 ( מספר נקודות האפס. 3)-, ווסוגו
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 7 ריבועית יהתכונות של פונקצתיק משימטיקה 

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

 

 : מן התכונה אל הפונקציות1משימה 

 

  מונגשת 1למשימה 
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 8 ריבועית יהתכונות של פונקצתיק משימטיקה 

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

 

 

 : מן הפונקציה אל התכונות2משימה 

 

   מונגשת 2למשימה 
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 9 ריבועית יהתכונות של פונקצתיק משימטיקה 

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

 הערכת תוצרי תלמידים

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

 שם התלמיד/ה
תשובות 

 נכונות

טעו בשרטוט 
י פ-גרף על

 תכונות 

בזיהוי  טעו
 התכונות

 הערות

    √ תלמיד א

  √ √  תלמיד ב

  √ √  ג תלמיד

     לוהכ-סך

 

 :שלהלן המשימות בפתרון להיעזר ניתן התלמידים תוצרי לבדיקת

 ן התכונה אל הפונקציותמ 1 פתרון משימה

 הפונקציות  התכונה 

 m הוא ציר הסימטריה  y -ציר ה א.

h, השלילי דבצ x-ציר הסימטריה חותך את ציר ה ב. p 

 x. h-דקוד נמצא על ציר הוהק ג.

f, )לא על אחד הצירים( דקוד נמצא ברביע הראשוןוהק ד t 

f, ציה אין נקודות אפס()לפונקואינו נוגע בו  x-הגרף אינו חותך את ציר ה ה. p 

, ת אפס(פעמיים )לפונקציה יש שתי נקודו x-הגרף חותך את ציר ה ו. ,g m t 
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 10 ריבועית יהתכונות של פונקצתיק משימטיקה 

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

 ן הפונקציה אל התכונותמ 2פתרון משימה 

 
מינימום או  הפונקציה

 מקסימום
משוואת ציר 
 הסימטריה

נקודת שיעורי 
 דקודוהק

מספר נקודות 
 האפס

 א

2
( ) ( 7 )g x x   

 

7x מקסימום   ( 7 , 0 ) 1 

 ב

2
( ) 2 1 2p x x  

 

0x מינימום  ( 0 ,1 2 ) 0 

 ג

2
( ) 2 1 2f x x x  

 

 2   מינימום

 ד

( ) ( 6 ) ( 1 0 )k x x x   

 

 2   מינימום

בסעיף ג שרטוט הגרף הוא לא מיידי, אבל ניתן למצוא מידע על הגרף על פי שיקולים כמו למשל פירוק לגורמים : הערה

למצוא . בסעיף ד ניתן x-שמראה שיש שתי נקודות אפס שאחת מהן בראשית הצירים, והשניה בצידו השלילי של ציר ה

 של נקודות האפס. x-שיעורי ה פי ממוצע בין-של הקודקוד על x-את שיעור ה
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 11 ריבועית יהתכונות של פונקצתיק 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  שתימוצעות 

 התלמידים. 

 2 פעילות 1 פעילות למי מיועדת הפעילות?

 V שטעו בשרטוט הגרף לתלמידים 
 

 V V  בזיהוי התכונות טעוש לתלמידים
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 12 ריבועית יהתכונות של פונקצתיק משימטיקה 

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

 

 תכונות וייצוגן גרפי: 1פעילות 

 שלבי הפעילות

  .הגרפי ןתכונות וייצוג: 1עבודה על דף פעילות  .1

 דיון. .2

 

 גן הגרפיותכונות וייצ: 1על דף פעילות  עבודה

 

   מונגשת 1לפעילות 
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 13 ריבועית יהתכונות של פונקצתיק משימטיקה 

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

 דיון

 מתייחסים לנקודות הבאות:

 באות:בשאלות כדוגמת השאלות האפשר להיעזר  ?תכונות השונות של פונקציותכיצד מתבטאות בגרף ה 

  על ציר ה תהקודקוד של פרבולה נמצאנקודת-y.  מה תוכלו לדעת על ציר הסימטריה שלה? על

 מספר נקודות האפס שלה?

  יש נקודת מקסימום שנמצאת על ציר הריבועית לפונקציה-xדעת על ציר הסימטריה . מה תוכלו ל

 שלה? על מספר נקודות האפס שלה?

 מה תוכלו לדעת על ציר הסימטריה  .נמצאת ברביע השנילפונקציה ריבועית יש נקודת מינימום ש

 שלה? על מספר נקודות האפס שלה

 הגרף של פונקציה ריבועית חותך את ציר ה-x  ת ציר האחותך ובחלקו החיובי-y  בחלקו השלילי. מה

תוכלו לדעת על ציר הסימטריה? על מקום נקודת הקודקוד? על סוג נקודת הקודקוד )מינימום או 

 ?(מקסימום

  ?מה תוכלו לדעת על ציר לפונקציה ריבועית יש נקודת מקסימום. כיצד תכונה זו מתבטאת בגרף

 הסימטריה? על מקום נקודת הקודקוד? על מספר נקודות האפס?

 (?שבעזרתה ניתן לקבוע תכונות נוספות סקיצה כלומרתכונות מאפשרות קביעת סקיצה "יחידה" ) אילו 

 לשרטט מספר סקיצות הנבדלות זו מזו בתכונותיהןניתן שבהם מקרים דוגמאות ל. 

  

mailto:st.negishut@weizmann.ac.il


 
 14 ריבועית יהתכונות של פונקצתיק משימטיקה 

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

 

  ייצוגים שונים ותכונות :2פעילות 

 שלבי הפעילות

  .ייצוגים שונים ותכונות :2 ל דף פעילותעבודה ע .1

 .דיון .2

 

  ותכונות שוניםייצוגים  :2 על דף פעילות עבודה

 

 מונגשת 2לפעילות 
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 15 ריבועית יהתכונות של פונקצתיק משימטיקה 

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

 דיון

 בלי לערוך חישוביםמסוימותתכונות  למצואאפשר כל ייצוג אלגברי מ ,. 

2 טנדרטי של פונקציה ריבועית ס-אלגבריהייצוג מה אילו תכונות ניתן למצוא ▪
? 0 , ( )a f x a x b x c   

י להיעזר בדוגמאות מספריות במקום שבייצוג הזה? )כדא נעזרים בפרמטרים )המספרים(כיצד 

0bגם למקרים שבהם הפרמטרים ולהתייחס   /0או וc ). 

 של פונקציה ריבועית קודקודי-אלגבריהייצוג למצוא מהאילו תכונות ניתן  ▪
2

? 0 , ( ) ( )a f x a x p k     

ומבררים את הקשר בין   וציר הסימטריה דהקודקוו/או את היישומון  י הזזותתשציגים את היישומון מ -

 הקודקוד ומשוואת ציר הסימטריה.נקודת שבייצוג לבין שיעורי  (מספריםהפרמטרים )ה

 , וביישומון השני גוררים את הגרף. k -ו pביישומון הראשון משנים על ידי גרירה את המספרים 

0pמתייחסים תוך כדי הצגת היישומונים גם למקרים שבהם  - /0או וk  

0 ייצוג כמכפלה של פונקציה ריבועיתאילו תכונות ניתן למצוא מ ▪ , ( ) ( ) ( )a f x a x t x r   ?  

ומבררים את הקשר בין הפרמטרים  נקודות אפס של פונקציה ריבועיתמציגים את היישומון  -

גרירת נקודה שעל אחד מסרגלי הגרירה גורמת לשינוי  )המספרים( שבייצוג לבין שיעורי נקודות האפס.

 ובייצוג האלגברי.של אחת מנקודות האפס כך שניתן לעקוב אחרי ההשתנות בגרף 

0tמתייחסים תוך כדי הצגת היישומונים גם למקרים שבהם  -  /0או וr  

 ?אם ניתן להציג כל פונקציה ריבועית כמכפלהה ▪

 (?לייצוג כמכפלה ניתנת x-פרבולה שאינה חותכת את ציר ההאם ייתכן שהפונקציה הריבועית המתאימה ל)

 יכול לעזור למצוא תכונות נוספות, האם שרטוט סקיצת גרף באמצעות תכונות שנמצאו מייצוג אלגברי מסויים?  
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