
שונותבדרכים

ל"יח5קהילות מורים למתמטיקה ברמת –5-מועדון ה





שאלות אריתמטיות*

שאלות בהן הייצוג המנטאלי של הסיטואציה מגדיר את  
.כלומר ניסוח השאלה מוביל לפתרון, הפעולות שיש לבצע

:למשל

?כמה גולות נשארו לו. גולות4יוסי איבד . גולות7ליוסי 

שאלות אלגבריות*

שאלות בהן הייצוג המנטאלי של הסיטואציה אינו מגדיר את  
.הפעולות שיש לבצע

:למשל

.50יהיה גילאיהםסכום , בעוד שנתיים. שנים4-שחר מבוגר מדן ב

?בן כמה כל אחד מהם



.התלמיד אינו רואה במשוואה כלי אינטואיטיבי לפתרון השאלה*

"הפוכה"כתיבת משוואה נוגדת את האינטואיציה ומצריכה חשיבה *

קושי קוגניטיבי של תרגום השאלה המילולית לשפה המתמטית *

(קישור ושילוב של מושגים, הכללה, יכולת ניתוח)

:נדרש מהתלמיד, במעבר מההצגה המילולית לסימבולית*

לבחור נעלם1.

לרשום ביטויים סימבוליים לתיאור השאלה2.

לקשר בין הביטויים הסימבוליים בשוויון או אי שוויון3.



בבוקר וצעד בשביל המוליך  8:00נזיר יצא מכפרו בשעה 
.אל המנזר הנמצא על פסגת ההר

בבוקר יצא הנזיר מהמנזר וירד אל 8:00למחרת בשעה 
הוא עצר למנוחת צהריים  . הכפר לאורך אותו שביל

.לאחר מכן המשיך והגיע לביתו בכפר, במעיין

האם בשני הימים היה מקום שאליו הגיע הנזיר בדיוק  
?באותה שעה גם בעליה וגם בירידה



.לא רלוונטי כאן-פתרון אלגברי*

:גרפי-פתרון ויזואלי? אז מה התשובה*

?איך נעזר בשרטוט המתאר את השאלה 



:אפשרות אחת לפתרון



:דרך נוספת לפתרון

2000ח "הוצאת מט, שוש גלעד , "שאלות מילוליות במשתנה אחד"מתוך 

אחד עולה ואחד יורד: נדמיין שני נזירים



.  שני טכנאים גל ודן עבדו בהרכבת מחשבים

.קצב העבודה של כל אחד מהם קבוע

.הרכיבו הטכנאים אותו מספר של מחשבים, באחד הימים

.15:00וסיים בשעה 8:00גל התחיל לעבוד בשעה 

ולפני השעה 8:00דן התחיל את עבודתו לאחר השעה 
.13:00וסיים לעבוד בשעה 9:00

גל ודן  9:00עד השעה , מתחילת עבודתם, באותו יום 
.הרכיבו את אותו מספר מחשבים

?דן התחיל את עבודתו8:00כמה זמן אחרי השעה 

('מועד ב, ו"בחינת בגרות קיץ תשע)



עבודה זמן בשעות הספק לשעה

6x 6 x גל

6x 4 1.5x דן

9:00אחרי השעה  

9:00לפני השעה  

עבודה זמן בשעות הספק לשעה

x 1 x גל

x 2/3 1.5x דן

8:00דקות אחרי השעה 20לכן דן החל את עבודתו 



?CJמה אורך הקטע  



:  מחישובי פרופורציות נמצא
2

3
=DJ



:נסמן

*t- בו התחיל דן לעבוד8:00זמן בשעות אחרי שעה.

*x-הספק של גל לשעה

*y-הספק של דן לשעה

x<y:השאלה ברורמתנאי*



9:00לפני השעה  

 9:00אחרי השעה

נשווה בין המשוואות ונקבל 
𝟏

𝟑
=t



. שתי רכבות יצאו בו זמנית

',  בלעיר ' אמעיר האחת 

. 'אלעיר ' במעיר והשנייה 

.  'מהרכבת שיצאה מעיר אמ יותר "ק100'  הרכבת שיצאה מעיר בעברה , עד הפגישה

.הפגישהשעות לאחר 9-ב' אהראשונה הגיעה לעיר הרכבת 

.  שעות לאחר הפגישה16',  בהגיעה לעיר השנייה 

.  במשך כל הדרךהשתנו לא מהירויות הרכבות 

?מה המרחק בין שתי הערים





, נשווה בין שיפועי ישרים
ונקבל שתי משוואות בשני נעלמים



יצאו שתי מכוניות זו  , מ"ק800שהמרחק ביניהם , B-וAמשני מקומות 

.  לקראת זו

B-והמכונית האחרת יצאה מ, 6:00בשעה A-מכונית אחת יצאה מ

.7:00בשעה 

מהירות המכונית  . B-לAשתי המכוניות נפגשו באמצע הדרך בין 

.  B-ש ממהירות המכונית שיצאה מ"קמ20-קטנה בA-שיצאה מ

.  A-מצא את המהירות של המכונית שיצאה מ



דרךזמןמהירותמכונית

B𝑣400-לA-מ

𝑣

400

A𝑣-לB-מ + 20400

𝑣 + 20

400

נקבל משוואה  
400

𝑣
=

400

𝑣+20
+ 1

𝑣אחד אינו בתחום המתאים והשני , כשנפתור נקבל שני פתרונות = 80

ש"קמ80היא B-לA-מהירות המכונית שיצאה מ: תשובה 







ש  "קמ20-קטנה בA-מהירות המכונית שיצאה מ

.B-ממהירות המכונית שיצאה מ

אפשר להתייחס לשיפועים גם כטנגנס של זוויות  )

(רלוונטיות

:ם נקבלמהשוואת השיפועי

400

𝑡
+ 20 =

400

𝑡 − 1

𝑡: הפתרונות הם  = 𝑡וגם  5 = שנפסל4−

היא A-ולכן מהירות המכונית שיצאה מ
400

5

= .ש"קמ80



.  יצאו באותו רגע מאותו מקום IIורץ  Iרץ 

.  רצו במהירות קבועה ובאותו כיווןהם 

ש "קמ6הייתה I-של הרץ ההמהירות 

. ש"קמ7.5של הרץ השני הייתה ומהירות 

מאותו מקום  IIIיצא רץ , שני הרציםשל דקות מרגע היציאה 20כעבור 

.  רץ במהירות קבועההוא . כיווןובאותו 

.  II-ההרץ פגש את ושעה אחר כך הוא I-פגש בדרך את הרץ הIIIרץ 

.  IIעד לפגישתו עם רץ  IIIכמה שעות עברו מרגע היציאה של רץ מצא 



.לכן עברו שעה וארבעים דקות מיציאת הרץ השלישי עד לפגישתו עם הרץ השני













השטח המקווקו הכחול שווה לשטח הסגול ירוק



:לקריאה נוספת

2015מרץ , 51ה "מאמר בעל

,"שונים לבעיות הספק באמצעים גרפייםפתרונות "

ייסון קופר'כהן ג-אלבויםאביטל 

https://goo.gl/6cvK0L
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