
לא על הספר לבדו
אנא וקנין

כנס ארצי למורים למתמטיקה בחינוך העל יסודי

2019יוני -שפיים 



מבט על השינויים בבחינות הבגרות 

הצרכים שלנו כמורים

המשאבים העומדים לרשותנו

ע"חט-ב"הדגשים בהוראה חט



אנליזה
?מה חדש

הדגשים

ומקורות



2018קיץ  'מועד א2009קיץ 

20092018פונקציית פולינום מנה ושורש 

xלכל ערך של שיוויוןאי 

שיקולים של שיקוף ומתיחה בחישוב  

שטח באמצעות אינטגרל



20092018פונקציה טריגונומטרית   

'מועד א2018קיץ  'מועד א2009קיץ 



20092018פונקציה טריגונומטרית   

'מועד א2019קיץ 

הוכחה כללית

זוגיות

מחזוריות

השלמת גרף על סמך מחזוריות וזוגיות

הרכבת פונקציה שיקולים איכותניים





?מה רואים

יותר שיקולים איכותניים

יותר פעולות על פונקציות

יותר תכונות של משפחות פונקציות

פחות תרגילים מוכרים וידועים

פחות תהליכים פרוצדורליים בפתרון



ועוד

שיקולי זוגיות בחישוב אינטגרל

אנכית של שטח/הזזה אופקית

מתיחה אנכית/של פונקציה לאחר כיווץאינטרגלחישוב 

אינטגרליםשיקולים איכותניים בחישוב 

והנגזרת השנייה שלהנגזרתה, הסקת מסקנות במעברים בין פונקציה

אינטגרל מסוים איכותני בהינתן גרף ללא ביטוי סימבוליחישוב 

הקשר בין גרף הפונקציה לגרף הנגזרת

הרכבה , מתיחות, הזזות, שיקופים

פעולות על פונקציות

שליטה בפונקציות בסיסיות ותכונותיהן ללא 

זוגיות  אי , זוגיות, מחזוריות, שימוש בנגזרת

.והשפעת הפעולות על כל אחת מהתכונות

תכונות של פונקציות

דגשים בהוראת אנליזה  



'תכנית הלימודים כיתה ט

f(x) = x2מתיחה וכיווץ של הפונקציה , אנכיות, הרכבה של הזזות אופקיות

:פונקציות שהביטוי האלגברי שלהן הוא

g(x) = (x – p)2 ,m(x) = a(x – p)2  ,t(x) = a(x – p)2 + k( כאשרa  0)

:דגשים

– g(x) = (xיש לשרטט גרפים של פונקציות מהצורה  p)2 בעבור ערכים שונים שלp .  הפרבולה

– g(x) = (xהמתאימה לפונקציה   p)2 אופקית של הפרבולה מתקבלת מהזזהf(x) = x2ב-pיחידות  .

.  פרבולותגם הם  f(x) = ax2מכיוון שגרפים אלה מתקבלים מהזזות של הגרף 

– g(x) = (xציר הסימטריה של גרף הפונקציה  p)2 הואx = p והקדקוד ממוקם בנקודה(p,0).

– y = a(xפרבולות מהצורה  p)2 מתקבלות מהזזה אופקית של הפרבולהy = ax2 או ממתיחה של

– y = (xהפרבולה  p)2.

– y = a(xפרבולות מהצורה  p)2 + k מתקבלות מהזזה אנכית של הפרבולהy = a(x – p)2

– y = a(xפרבולות מהצורה  p)2 + kשאחריה מתיחה והזזה אנכית של , מתקבלות מהזזה אופקית

.y = x2הפרבולה 

– y = a(xבפונקציות מהצורה    p)2 + k  ציר הסימטריה הואx = p , שיעורי הקדקוד הם(p,k)  ,

.מבדיל אם לפרבולה יש נקודת מינימום או נקודת מקסימוםaשל המקדם והסימן 

– y = a(xיש לדעת למצוא תחומי חיוביות ושליליות לפונקציות מהצורה   p)2 + k



משרד החינוך–מגרף לתכונות ובחזרה 

הלימודהרציונל ליחידת 

.'נושא שנילמד בכיתה י, מהווה מבוא לאנליזההיחידה 

במסגרת היחידה מרחיבים את ההבנה על מושג הפונקציה והמושגים 

,  תחום חיוביות ותחום שליליות, הנילוים כמו תחום עליה ותחום ירידה

.זוגית-פונקציה זוגית ופונקציה אי

במסגרת יחידת הלימוד מובא לידיעת התלמידים שקיימים ייצוגים שונים 

כמו קוויות  )של הפונקציה והם יכירו פונקציות שלא נחשפו אליהן קודם 

.היא שהתלמידים יזהו פונקציות בייצוגים שוניםהמטרה (. או ריבועיות

כמו פתרון אי , יחידה זו מאפשרת לחזק נושאים בטכניקה אלגברית

.שוויונות



"חוש לפונקציות"פיתוח 
(59-60' עמל"יח5הלימודים החדשה ל תוכניתמתוך טיוטת )

http://meyda.education.gov.il/files/Mazkirut_Pedagogit/matematika/mat_5u.pdf




חומרי הוראה ולמידה

http://newhighmath.haifa.ac.il/index.php/2015-11-22-09-14-59/2015-08-02-09-24-47/488-2015-11-27-08-12-27
http://newhighmath.haifa.ac.il/index.php/2015-11-22-09-14-59/2015-08-02-09-24-47/488-2015-11-27-08-12-27
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Matematika/ChativaElyona/Analiza.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Matematika/ChativaElyona/Analiza.htm
http://ebagcourses.cet.ac.il/%D7%94%D7%90%D7%AA%D7%92%D7%A85/
http://ebagcourses.cet.ac.il/%D7%94%D7%90%D7%AA%D7%92%D7%A85/
https://stwww1.weizmann.ac.il/mesimatika/
https://stwww1.weizmann.ac.il/mesimatika/
http://www.visfame.com/
http://www.visfame.com/
http://steps-to5.edu.haifa.ac.il/
http://steps-to5.edu.haifa.ac.il/


חומרי הוראה ולמידה

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Matematika/ChativaElyona/Analiza.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Matematika/ChativaElyona/Analiza.htm
https://stwww1.weizmann.ac.il/mesimatika/
https://stwww1.weizmann.ac.il/mesimatika/
http://ebagcourses.cet.ac.il/%D7%94%D7%90%D7%AA%D7%92%D7%A85/
http://ebagcourses.cet.ac.il/%D7%94%D7%90%D7%AA%D7%92%D7%A85/
http://newhighmath.haifa.ac.il/index.php/2015-11-22-09-14-59/2015-08-02-09-24-47/488-2015-11-27-08-12-27
http://newhighmath.haifa.ac.il/index.php/2015-11-22-09-14-59/2015-08-02-09-24-47/488-2015-11-27-08-12-27
http://steps-to5.edu.haifa.ac.il/
http://steps-to5.edu.haifa.ac.il/
http://www.visfame.com/
http://www.visfame.com/


ריבוי השורש של פולינום

http://newhighmath.haifa.ac.il/index.php/2015-11-22-09-14-59/2015-08-02-09-24-47/488-2015-11-27-08-12-27
http://newhighmath.haifa.ac.il/index.php/2015-11-22-09-14-59/2015-08-02-09-24-47/488-2015-11-27-08-12-27
https://www.geogebra.org/m/FNgT8HC4
https://www.geogebra.org/m/FNgT8HC4
https://www.geogebra.org/m/zH4b4ear
https://www.geogebra.org/m/zH4b4ear


חזקה גבוהה  
זוגית

חזקה גבוהה  
אי זוגית

מקדם מוביל  
חיובי

מקדם מוביל  
שלילי

ההתנהגות הגלובלית של פולינום





ההתנהגות הגלובלית של פונקציית פולינום

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Matematika/ChativaElyona/Analiza.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Matematika/ChativaElyona/Analiza.htm


ההתנהגות הגלובלית של פונקציית פולינום

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Matematika/ChativaElyona/Analiza.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Matematika/ChativaElyona/Analiza.htm


הקשר בין פונקציה לבין ההופכית לה



הקשר בין פונקציה לבין ההופכית לה



הקשר בין פונקציה לבין ההופכית לה



הקשר בין פונקציה לבין ההופכית לה

1מדרגה 



הקשר בין פונקציה לבין ההופכית לה

2מדרגה 



הקשר בין פונקציה לבין ההופכית לה

3מדרגה 



הזזה אופקית ואנכית של פונקציה

https://stwww1.weizmann.ac.il/mesimatika/?p=472
https://stwww1.weizmann.ac.il/mesimatika/?p=472


הזזה אופקית ואנכית של פונקציה

טבלת הערכה

https://stwww1.weizmann.ac.il/mesimatika/?p=472
https://stwww1.weizmann.ac.il/mesimatika/?p=472


הזזה אופקית ואנכית של פונקציה

טבלת הערכה

בפעילות לצפיה

בעקבות הערכה

ישומוןמלווה 

https://stwww1.weizmann.ac.il/mesimatika/?p=472
https://stwww1.weizmann.ac.il/mesimatika/?p=472


להזיז את השטח הצידה

http://newhighmath.haifa.ac.il/index.php/merkaz/2015-11-08-12-05-15/2015-11-11-09-42-52/2015-12-24-10-04-19
http://newhighmath.haifa.ac.il/index.php/merkaz/2015-11-08-12-05-15/2015-11-11-09-42-52/2015-12-24-10-04-19
https://www.geogebra.org/m/bSpvcrcd
https://www.geogebra.org/m/bSpvcrcd


להזיז את השטח הצידה

http://newhighmath.haifa.ac.il/index.php/merkaz/2015-11-08-12-05-15/2015-11-11-09-42-52/2015-12-24-10-04-19
http://newhighmath.haifa.ac.il/index.php/merkaz/2015-11-08-12-05-15/2015-11-11-09-42-52/2015-12-24-10-04-19


להזיז את השטח הצידה

השביל המוביל 

מן העמק 

לפסגה יופיע  

כאשר תבחר 

לראות את  

הדברים אחרת

http://newhighmath.haifa.ac.il/index.php/merkaz/2015-11-08-12-05-15/2015-11-11-09-42-52/2015-12-24-10-04-19
http://newhighmath.haifa.ac.il/index.php/merkaz/2015-11-08-12-05-15/2015-11-11-09-42-52/2015-12-24-10-04-19


להזיז את השטח הצידה

http://newhighmath.haifa.ac.il/index.php/merkaz/2015-11-08-12-05-15/2015-11-11-09-42-52/2015-12-24-10-04-19
http://newhighmath.haifa.ac.il/index.php/merkaz/2015-11-08-12-05-15/2015-11-11-09-42-52/2015-12-24-10-04-19


תנועה והספק שאלות 

גרפיתגישה 



2018קיץ 

20092018שאלות מילוליות   

'מועד א2009קיץ 



:  נגדיר

xהמהירות של אמיר  ,

Yהמהירות של משה    ,

t לפגישהזמן עד

20092018שאלות מילוליות   

דרךזמןמהירות

xttxפגישהעדאמיר

yttyפגישהעדמשה

אחריאמיר

פגישה

x22x

אחרימשה

פגישה

y88y

 :   הדרך של אמיר לפני הפגישה שווה לדרך שעבר משה אחרי הפגישה וההיפך
𝑡𝑥 = 8𝑦
𝑡𝑦 = 2𝑥

𝑥:                אחרי חלוקת המשוואות נקבל = 2𝑦

t=4:                   נציב במשוואה הראשונה ונקבל

10:00אמיר ומשה חלפו זה על פני זה בשעה . עד לפגישהשעות 4ונסעו 6:00יצאו בשעה הם 



20092018שאלות מילוליות   

:1'סעיף ב

:  לפי סעיף קודם                       הדרך כולה שווה לסכום המרחקים שעברו משה ואמיר יחד עד לפגישה

xxxyxtytx 6)
2

1
(4)(4 

xy
2

1


x66xהדרךכלאמיר

0.5x126xהדרךכלמשה

k6x/k6xהדרךכליסמין

:2'בסעיף 
xהמהירות של אמיר מסומנת ב 



2018קיץ 

20092018שאלות מילוליות   

t 2

t 8



2018קיץ 

20092018שאלות מילוליות   

t 2

t 8



2018קיץ 

20092018שאלות מילוליות   

t 2

t 8

BL

𝑀𝐶
=

𝐿𝐸

𝐸𝑀

LD

𝐴𝑀
=

𝐿𝐸

𝐸𝑀

BL

𝑀𝐶
=

𝐿𝐷

𝐴𝑀

משולשים דימיוןלפי 

(: תלסאו משפט )

𝑡

8
=

2

t

t=4



2018קיץ 

20092018שאלות מילוליות   

Vשעות במהירות  6אמיר נסע 

מ"ק  6vמכאן שאורך הדרך  

שעות8שעות  ל 2זמן הנסיעה של יסמין הוא בין 

xנסמן את המהירות של יסמין ב  



שאלות מילוליות בגישה גרפית

חומרי הוראה ולמידה

http://lo.cet.ac.il/player/?document=e50272ec-8307-4c01-948d-0ac3bce80c70&language=he&sitekey=ebagcourses
http://lo.cet.ac.il/player/?document=e50272ec-8307-4c01-948d-0ac3bce80c70&language=he&sitekey=ebagcourses


שאלות מילוליות בגישה גרפית

חומרי הוראה ולמידה

http://lo.cet.ac.il/player/?document=9372a616-7e34-40f9-b671-1c4e70efa2c9&language=he&sitekey=ebagcourses#pageId=page_2
http://lo.cet.ac.il/player/?document=9372a616-7e34-40f9-b671-1c4e70efa2c9&language=he&sitekey=ebagcourses#pageId=page_2
http://lo.cet.ac.il/player/?document=9372a616-7e34-40f9-b671-1c4e70efa2c9&language=he&sitekey=ebagcourses
http://lo.cet.ac.il/player/?document=9372a616-7e34-40f9-b671-1c4e70efa2c9&language=he&sitekey=ebagcourses




מקורות

ר מתמטיקה"באתר מפמ-משרד החינוך , ללמוד וללמד אנליזה

אוניברסיטת חיפה-מרכז המורים אתר 

מכון ויצמן-משימטיקה

אוניברסיטת חיפה-5ל מדרגות 

אוניברסיטת חיפה-רואים את התמונה ה"המרא

ח"מט-5אתגר 

ח"מט-5טיפ 

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Matematika/ChativaElyona/Analiza.htm
http://newhighmath.haifa.ac.il/index.php
https://stwww1.weizmann.ac.il/mesimatika/
http://steps-to5.edu.haifa.ac.il/
http://www.visfame.com/client/menu
http://ebagcourses.cet.ac.il/%D7%94%D7%90%D7%AA%D7%92%D7%A85/
http://ebagcourses.cet.ac.il/%D7%9E%D7%90%D7%92%D7%A8/%D7%94%D7%90%D7%AA%D7%92%D7%A8-5-%D7%9E%D7%AA%D7%9E%D7%98%D7%99%D7%A7%D7%94-5-%D7%99%D7%97%D7%99%D7%93%D7%95%D7%AA/%D7%98%D7%99%D7%A4-5/43767/


תודה על ההקשבה

ובהצלחה

annav@amalnet.k12.il

mailto:annav@amalnet.k12.il


20092018של פונקציה טריגונומטרית   א"חדו

'מועד א2009קץ 



20092019של פונקציה טריגונומטרית   א"חדו

'מועד א2009קץ 



'מועד א2009קיץ 

20092019שאלות מילוליות   



'מועד א2009קיץ 

20092019שאלות מילוליות   



'מועד א2009קיץ 

20092019שאלות מילוליות   


