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  1פתיחה

  

 מטרות התיק 

חיוביות הירידה, העלייה, הובין תחומי  השל פונקצי ףלקשר בין גרלסייע למורה להעריך את יכולת התלמידים 

 מענה לקשיים שמתגלים. ולתתשלה,  שליליותהו

 ההערכה והמענה לקשיים מתמקדים ביכולת התלמידים:

 פונקציה.החיוביות ושליליות של  ,ירידה ,תחומי עלייהלקשר בין סקיצה נתונה של גרף של פונקציה ובין 

 לשרטט סקיצה של גרף של פונקציה בהינתן תחומי עלייה, ירידה, חיוביות ושליליות שלה.

 

 

 זמני עבודה משוערים 

  דקות. 30-20עבודה על משימות הערכה: 

 דקות. 60 -כת בעקבות ההערכה: פעילו

 

 החומרים והעזרים הדרושים 

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

 שלילית?עולה? יורדת? חיובית?  :1 משימהדף 

 ?הפונקציות מהן: 2משימה דף 

 .גרףשרטוט : 3 משימהדף 

 :)לכל תלמיד/ה( לצורך הפעילות בעקבות ההערכה

 לפעילות חלק א'

  חלק א'   ̶מה קורה בתחום?   :פעילותהדף.  

  :חיובית או שליליתיישומון.  

 לפעילות חלק ב'

  חלק ב'   ̶מה קורה בתחום?   :פעילותהדף.  

 לפעילות חלק ג'

  חלק ג'   ̶מה קורה בתחום?   :פעילותהדף.  

 לדף הפעילות.  ,רצף פונקציות ותכונותלגזירה:  ת כרטיסיםערכ 

                                                      
גילוי , גילוי גרף בעזרת שאלותחמישה תיקי משימטיקה עוסקים בקשר בין תכונות מאפיינות של פונקציה ובין גרף הפונקציה: 1

ת עלייה וירידה חיוביוו ,תכונות של פונקציה ריבועית ,פונקציות קוויות וריבועיות, תכונות של גרפיםגרף בעזרת שאלות: 
 .  ושליליות

https://stwww1.weizmann.ac.il/mesimatika/wp-content/uploads/sites/58/2020/12/ascending_descending_positive_negative_M1.pdf
https://stwww1.weizmann.ac.il/mesimatika/wp-content/uploads/sites/58/2020/12/ascending_descending_positive_negative_M2.pdf
https://stwww1.weizmann.ac.il/mesimatika/wp-content/uploads/sites/58/2020/12/ascending_descending_positive_negative_M3.pdf
https://stwww1.weizmann.ac.il/mesimatika/wp-content/uploads/sites/58/2020/12/ascending_descending_positive_negative_P1.pdf
https://www.geogebra.org/m/np4wbfjk
https://www.geogebra.org/m/np4wbfjk
https://stwww1.weizmann.ac.il/mesimatika/wp-content/uploads/sites/58/2020/12/ascending_descending_positive_negative_P2.pdf
https://stwww1.weizmann.ac.il/mesimatika/wp-content/uploads/sites/58/2020/12/ascending_descending_positive_negative_P3.pdf
https://stwww1.weizmann.ac.il/mesimatika/wp-content/uploads/sites/58/2020/12/ascending_descending_positive_negative_Cards.pdf
https://stwww1.weizmann.ac.il/mesimatika/wp-content/uploads/sites/58/2020/12/ascending_descending_positive_negative_Cards.pdf


 

 4 עלייה וירידה חיוביות ושליליותתיק משימטיקה 
 כל הזכויות שמורות© 

 

 

 רקע 

 , תחומי עלייה, תחומיות כמובתכונות מאפיינות של פונקצי תים קרובותיבמסגרת העיסוק בפונקציות משתמשים לע

 לדוגמה, כאשר חוקרים פונקציה המופיעה בייצוג אלגברי ומשרטטים את הגרף .ירידה, נקודות אפס, נקודות קיצון ועוד

 שלה על סמך תכונות מאפיינות שהתבררו בחקירתה. 

לדוגמה, . של פונקציות ושליליותובין התכונות חיוביות של פונקציות התכונות עלייה וירידה בין  לקשר נוטים תלמידים

3xרק בתחום יורדת הפונקציה שבשרטוט ש טוענים לעיתיםתלמידים   כי לא ייתכן לדעתם שהפונקציה יורדת ,

 בתחום שבו היא חיובית.

 

של ערכי  לקשר בין הסימןנוטים חלק מהתלמידים קשיים קיימים גם כאשר עוסקים בכל תכונה בנפרד. למשל, 

הוא )עבור הפונקציה שבשרטוט(   x < 0 > 1–תחוםשה. לכן הם מתקשים לראות x-ה הפונקציה לבין הסימן של ערכי

. ייתכן שהבלבול נובע גם מהשפה בה משתמשים, x-תחום שבו הפונקציה חיובית כי הוא נמצא בחלק השלילי של ציר ה

 כי כשאומרים תחום חיוביות מתכוונים לתחום שבו הפונקציה חיובית ולא לתחום חיובי. 

 .נועד לסייע למורה לזהות תלמידים שיש להם קשיים אלה ולתת להם מענה ושליליות חיוביות וירידה עלייה התיק

 

 
 הצעה למהלך העבודה

 הערכה:עבודה על משימות 

  עולה? יורדת? חיובית? שלילית? :1משימה 

  מהן הפונקציות?: 2משימה 

  גרףשרטוט : 3משימה. 

 .תוצרי התלמידיםהערכת 

 .פעילות בעקבות ההערכה

  

https://stwww1.weizmann.ac.il/mesimatika/wp-content/uploads/sites/58/2020/12/ascending_descending_positive_negative_M1.pdf
https://stwww1.weizmann.ac.il/mesimatika/wp-content/uploads/sites/58/2020/12/ascending_descending_positive_negative_M1.pdf
https://stwww1.weizmann.ac.il/mesimatika/wp-content/uploads/sites/58/2020/12/ascending_descending_positive_negative_M2.pdf
https://stwww1.weizmann.ac.il/mesimatika/wp-content/uploads/sites/58/2020/12/ascending_descending_positive_negative_M2.pdf
https://stwww1.weizmann.ac.il/mesimatika/wp-content/uploads/sites/58/2020/12/ascending_descending_positive_negative_M3.pdf
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 משימות הערכה עבודה על 

 משימות הערכה:שלוש בתיק זה 

 עולה? יורדת? חיובית? שלילית?: 1משימה 

 מהן הפונקציות? :2משימה 

 .גרףשרטוט : 3 משימה

חיוביות  ,ירידה ,עלייהתחומי בין ו ותשל פונקצי פיםגר לקשר ביןהתלמידים מתבקשים  ותהראשונ ותמשימשתי הב

חיוביות  ,ירידה ,עלייהתחומי . במשימה השלישית התלמידים מתבקשים לשרטט גרף של פונקציה על פי שלה ושליליות

 .שלה ושליליות
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 עולה? יורדת? חיובית? שלילית? :1משימה 

 

 מונגשת 1למשימה 

  

https://stwww1.weizmann.ac.il/mesimatika/wp-content/uploads/sites/58/2020/12/ascending_descending_positive_negative_M1.pdf
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  ?הפונקציות מהן :2 משימה

 

 מונגשת 2למשימה 

  

https://stwww1.weizmann.ac.il/mesimatika/wp-content/uploads/sites/58/2020/12/ascending_descending_positive_negative_M2.pdf
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  שרטוט גרף :3 משימה

 

 מונגשת 3למשימה 

  

https://stwww1.weizmann.ac.il/mesimatika/wp-content/uploads/sites/58/2020/12/ascending_descending_positive_negative_M3.pdf
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 הערכת תוצרי תלמידים

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

שם 
 התלמיד/ה

כל 
תשובות ה

 נכונות

בין גרף ובקישור בין טעו 
תחומי עלייה, ירידה, 

 חיוביות ושליליות

 הערות

   √ 1תלמיד 

  √  2תלמיד 

  √  3 תלמיד

    לוהכ-סך

 

  .שלהלן המשימות בפתרון להיעזר ניתן התלמידים תוצרי לבדיקת

 עולה? יורדת? חיובית? שלילית? :1 פתרון משימה

2בתחום  .1 .א 2x   .הפונקציה יורדת ושלילית 

12xבתחום  .2   .הפונקציה עולה ושלילית 

8בתחום  . 3 2x     .הפונקציה יורדת וחיובית 

12 .1 .ב , 2 8x x      

2. 2 4x    

3. 12x   ,4 8 x 

  

https://stwww1.weizmann.ac.il/mesimatika/wp-content/uploads/sites/58/2020/12/ascending_descending_positive_negative_T1.pdf
https://stwww1.weizmann.ac.il/mesimatika/wp-content/uploads/sites/58/2020/12/ascending_descending_positive_negative_T2.pdf
https://stwww1.weizmann.ac.il/mesimatika/wp-content/uploads/sites/58/2020/12/ascending_descending_positive_negative_T3.pdf
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 מן התכונה אל הפונקציות :2 פתרון משימה

 פונקציות המקיימות את התכונה התכונה 

 דוגמה:
0בתחום  3x  

 הפונקציה שלילית

( ) ( ) ( ) ( )g x k x h x f x 

 א.
2בתחום  1x    

 הפונקציה חיובית
( ) ( ) ( ) ( )g x k x h x f x 

 ב.
2בתחום  4x  

 הפונקציה עולה
( ) ( ) ( ) ( )g x k x h x f x 

 ג.
1בתחום  1x   

 הפונקציה שלילית
( ) ( ) ( ) ( )g x k x h x f x 

 ד.
1בתחום  1x   

 הפונקציה יורדת
( ) ( ) ( ) ( )g x k x h x f x 

 ה.
1בתחום  2x  

 הפונקציה חיובית ויורדת
( ) ( ) ( ) ( )g x k x h x f x 

 ו.
4בתחום  3x    

 הפונקציה שלילית ועולה
( ) ( ) ( ) ( )g x k x h x f x 

 

  גרף שרטוט  :3 פתרון משימה

 דוגמאות ב. דוגמאות א.
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 פעילות בעקבות ההערכה

 לסייע למורה לתת מענה לקשיים שונים שהתגלו בניתוח תוצרי התלמידים.  השמטרת פעילותמוצעת להלן 

 

 מה קורה בתחום?פעילות: 

 שלבי הפעילות

 .'חלק א   ̶  מה קורה בתחום?: הפעילותעבודה על דף  .1

 .דיון .2

 ב'.חלק    ̶  מה קורה בתחום? :פעילותהעבודה על דף  .3

 דיון. .4

 חלק ג'.   ̶  מה קורה בתחום? :פעילותהעבודה על דף  .5
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 חלק א'  ̶  מה קורה בתחום? :פעילותהעבודה על דף 
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 לפעילות חלק א מונגשת

 

  דיון

 לסיכום דנים בהיבטים הבאים:

 שיעורי הנקודות על הגרף בקביעת התחומים בהם הפונקציה חיובית או שלילית.תפקיד 

 ה שיעורי-y  כי שיעורי ההפונקציה חיובית או שלילית או אפסאם קובעים ,-y  .הם ערכי הפונקציה 

 ה שיעורי-x  שבו הפונקציה חיובית שלילית או אפס. את התחוםקובעים 

 קביעת תחומי חיוביות ושליליות של פונקציה:

  קשר בין סימני המספרים בתחום מסוים לבין השאלה אם הפונקציה חיובית או שלילית באותו תחום.אין 

 בחלק ה( של ציר החיובי פונקציה יכולה להיות חיובית בתחום שבו מספרים חיוביים-x ויכולה ,) להיות

(. כמו כן היא יכולה להיות שלילית בכל x-של ציר ה שליליחיובית בתחום שבו מספרים שליליים )בחלק ה

 אחד מהתחומים האלה. 

 .התחום שבו פונקציה חיובית או שלילית יכול להיות תחום מפוצל לשני חלקים או יותר 

  

https://stwww1.weizmann.ac.il/mesimatika/wp-content/uploads/sites/58/2020/12/ascending_descending_positive_negative_P1.pdf
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 'חלק ב   ̶  מה קורה בתחום?עבודה על דף הפעילות: 

 

 לפעילות חלק ב' מונגשת

https://stwww1.weizmann.ac.il/mesimatika/wp-content/uploads/sites/58/2020/12/ascending_descending_positive_negative_P2.pdf
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 דיון

 תכונות חיוביות ושליליות של הפונקציה. בין הקשר בין התכונות עלייה וירידה של פונקציה לאין 

 יורדת. , והתחומים שבהם הפונקציהעולהבמציאת התחומים שבהם הפונקציה  עוזרותנקודות קיצון 

, חיוביתציאת התחומים שבהם הפונקציה מסייעות במ x-נקודות החיתוך ונקודות ההשקה של הפונקציה עם ציר ה

  שלילית. ואת התחומים שבהם הפונקציה
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 'גחלק    ̶  מה קורה בתחום?עבודה על דף הפעילות: 

 

 לפעילות חלק ג' מונגשת

  

https://stwww1.weizmann.ac.il/mesimatika/wp-content/uploads/sites/58/2020/12/ascending_descending_positive_negative_P3.pdf
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  כרטיסים לגזירהערכת 

 
 לקובץ כרטיסים

https://stwww1.weizmann.ac.il/mesimatika/wp-content/uploads/sites/58/2020/12/ascending_descending_positive_negative_Cards.pdf

