
 st.negishut@weizmann.ac.ilלהנגשה פרטנית נא לפנות: 
 

 כל הזכויות שמורות© 

 

 תיק משימטיקה

התחשבות באילוצים 

 פתרון בעיותב
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 2 התחשבות באילוצים בפתרון בעיות משימטיקהתיק 

 כל הזכויות שמורות©  st.negishut@weizmann.ac.ilלהנגשה פרטנית נא לפנות: 
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 6 ................................................................................................................. הערכהעבודה על משימות 

 6 ............................................................................................................. : קובעים אילוצים1משימה 

 7 ............................................................................................................... : פותרים בעיות2משימה 
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 12 ........................................................................................................................................ דיון

 13 ............................................................................................. וצים?: איזו השפעה יש לאיל2פעילות 
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 3 התחשבות באילוצים בפתרון בעיות משימטיקהתיק 

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

 1פתיחה

 

 מטרות התיק 

 (המשתנים שנקבעושיכולים לקבל ערכים בכלומר, )להתחשב באילוצים לסייע למורה להעריך את יכולת התלמידים 

 .המוצגות בשפה טבעית )בעיות מילוליות(בעיות אלגברי של  במהלך פתרון

 לקשיים מתמקדים ביכולת התלמידים:ההערכה והמענה 

  המוצגת בשפה טבעיתבעיה אלגברי של האילוצים במהלך פתרון לקבוע את.  

  בעיה המוצגת בשפה טבעית.במהלך פתרון אלגברי של באילוצים להשתמש 

 

 

 זמני עבודה משוערים 

  דקות 30-15הערכה: ת ועל משימעבודה.  

 דקות. 45-30 ההערכה:בעקבות דיפרנציאליות ת יופעילו 

 

 

  החומרים והעזרים הדרושים

 ה(:/הערכה )לכל תלמידעבודה על משימות לצורך 

  קובעים אילוצים :1משימה דף. 

  פותרים בעיות :2מה משידף. 

 ה(:/לצורך הפעילות בעקבות ההערכה )לכל תלמיד

  אילוציםמהם ה: 1 פעילותדף? 

  איזו השפעה יש לאילוצים? :2דף פעילות 

  

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

מודל משוואות כבניית , וצים בפתרון בעיותהתחשבות באיל ,הגדרות שונות של המשתנה – אותה בעיה מתמטיים:-פנים וחוץ
 .בעיות בהקשר ופונקציות, בעיות בהקשר ומשוואות, מתמטי
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 4 התחשבות באילוצים בפתרון בעיות משימטיקהתיק 

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

 

   רקע

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

בניית מודל מתמטי כרוכה בקביעת אילוצים הנובעים מנתוני כלים מתמטיים על המודל כדי למצוא פתרון לבעיה. 

 לצורך פתרון הבעיה כרוך בהתחשבות באילוצים אלה.  במודלשימוש  ;הבעיה

ס׳׳מ?  8ס"מ יוצר מלבן שהיקפו  6-נתונה הבעיה: מהו אורך צלע הריבוע, שקיצור שתי צלעות מקבילות שלו בלדוגמה, 

מודל מתמטי מתאים לבעיה הוא המשוואה:  2x + 2 x – 6 מייצג את  xהמשתנה  כאשר, x  6עם האילוץ  8 = 

 .)בס"מ( צלע הריבועאורך 

המנוסחת  בעיה ם במהלך פתרון אלגברי שלאילוציהתים קרובות להתעלם מהצורך לקבוע את ילע תלמידים נוטים

את האילוץ  מצרפיםלמשל, תלמידים לא . לבעיה שהם בוניםמתמטי המודל בשפה טבעית, והם אינם כוללים אותם ב

x  6 מודל המתמטיה של פתרוןל בהתייחסותמתבטא ה ,קושי נוסף של תלמידים למעלה.שבדוגמה משוואה ל 

היא למשל, טעות נפוצה של תלמידים . אילוצים הנובעים מנתוני הבעיהב התחשבות ללא ,הבעיהכאל פתרון  שבנו

כדי בכך שבלי להתחשב  . זאתהריבועצלע הוא אורך  x = 5שפתרון המשוואה במקרה של הבעיה למעלה, להסיק 

 . ס׳׳מ 6 לפחות חייב להיותצלע הריבוע אורך  ,לבנות מלבן כמתואר בבעיה שאפשר יהיה

שיש להם קשיים אלה, ולתת להם נועד לסייע למורה לזהות תלמידים  בפתרון בעיות אילוציםב התחשבותהתיק 

 מענה.
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 5 התחשבות באילוצים בפתרון בעיות משימטיקהתיק 

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

 

 הצעה למהלך העבודה 

 ת הערכה:ומשימ עבודה על 

  קובעים אילוצים :1משימה. 

  פותרים בעיות :2משימה. 

 ת תוצרי התלמידיםהערכ. 

 בעקבות ההערכהדיפרנציאליות ות ויפעיל. 
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 6 התחשבות באילוצים בפתרון בעיות משימטיקהתיק 

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

  הערכהת ועבודה על משימ

 . ת הערכהומשימשתי זה בתיק 

  קובעים אילוצים :1משימה. 

  בעיות. פותרים :2משימה 

 . טבעית )בעיה מילולית(ת בשפה והמנוסחבעיות  שתיות נתונבכל משימת הערכה 

 , אך המטלות הנדרשות בכל משימה שונות.2חוזרות ומופיעות במשימה  1שתי המשימות המופיעות במשימה 

 ם לנתוני הבעיה ולהגדרת המשתנה.מיהמתאיהאילוצים את לקבוע התלמידים מתבקשים  1במשימה 

 צים.ותוך התחשבות באיל התלמידים מתבקשים למצוא את פתרון הבעיה 2במשימה 

 

 

 קובעים אילוצים: 1 משימה

 

 מונגשת 1למשימה 
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 7 התחשבות באילוצים בפתרון בעיות משימטיקהתיק 

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

 

 בעיות : פותרים2משימה 

 

 מונגשת 2למשימה 
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 8 התחשבות באילוצים בפתרון בעיות משימטיקהתיק 

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

 הערכת תוצרי תלמידים 

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

תשובות כל ה ה/שם התלמיד
 נכונות

התקשו 
בקביעת 
 האילוצים

התחשבו לא 
באילוצים במציאת 

 תשובה לבעיה

 הערות

  √ √   1תלמיד 

    √ 2תלמיד 

   √  3תלמיד 

     

     לוהכ-סך

 

  הערכה תומשימ פתרון

 1משימה 

x  9  6 .א  

  x  7 .ב

 2משימה 

 אינו כלול בתחום הבעיה. x = 5הפתרון אילוצי הבעיה.רחל צודקת. אין פתרון לבעיה בשל  .א

 .x  7אינו כלול בתחום הבעיה כיוון שאינו מקיים את האילוץ  x = 2 . פתרון המשוואה תצודק יוכבד .ב

 ס"מ. 10אורך הצלע של הריבוע המקורי הוא 
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 9 התחשבות באילוצים בפתרון בעיות משימטיקהתיק 

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

 

 ההערכהפעילויות דיפרנציאליות בעקבות 

 2 פעילות 1 פעילות ?הפעילות מיועדת למי

 V V  הבעיהאילוצי ת קביעב שהתקשולתלמידים 

 V  לבעיהפתרון במציאת באילוצים התחשבו לא שלתלמידים 
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 10 התחשבות באילוצים בפתרון בעיות משימטיקהתיק 

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

 

 האילוצים? מהם: 1פעילות 

 

  

mailto:st.negishut@weizmann.ac.il


 
 11 התחשבות באילוצים בפתרון בעיות משימטיקהתיק 

 כל הזכויות שמורות©  st.negishut@weizmann.ac.ilלהנגשה פרטנית נא לפנות: 
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 12 התחשבות באילוצים בפתרון בעיות משימטיקהתיק 

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

 

 מונגשת 1לפעילות 

 דיון

 :ההבא הבנקודלסיכום דנים 

 לא יכול להיות שלילי של: אורך של צלעמוההשלכות שלהם לגבי אילוצי בעיה )לשונים מתמטיים -מצבים חוץ ,

 .(אנשים חייב להיות מספר טבעי מספר
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 13 התחשבות באילוצים בפתרון בעיות משימטיקהתיק 

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

 

 איזו השפעה יש לאילוצים?: 2פעילות 

 שלבי הפעילות

 איזו השפעה יש לאילוצים? :2 פעילותעבודה על דף  .1

 .דיון .2

 איזו השפעה יש לאילוצים? :2 עבודה על דף פעילות
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 14 התחשבות באילוצים בפתרון בעיות משימטיקהתיק 

 כל הזכויות שמורות©  st.negishut@weizmann.ac.ilלהנגשה פרטנית נא לפנות: 
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 15 התחשבות באילוצים בפתרון בעיות משימטיקהתיק 

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

 

 מונגשת 2לפעילות 

 דיון

 לסיכום דנים בנקודות הבאות:

 התחשבות באילוצים בפתרון הבעיה.הצורך ב 

 .פתרון המשוואה הוא לאו דווקא פתרון הבעיה 
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