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 מבוא

      , הטכניון בעיות  ערך קיצוןמתוך הספר "ללמוד וללמד אנליזה" , 

 

האפשרות למצוא את הפתרון הטוב ביותר מבין מגוון פתרונות אפשריים לבעיה נתונה 

תמטיקה. הכלים של החשבון דיפרנציאלי הם כלים היא אחד הביטוים לעצמתה של מ

מרכזיים בהשגת מטרה זו. בעת פתרון בעיות ערך קיצון התלמידים נחשפים להיבט 

יישומי רב עצמה של המושגים והכלים של החשבון הדיפרנציאלי. מכאן חשיבות 

הגדולה של הוראת נושא זה. בכל רמות הלימוד. הבלטת האתגר למצוא את הפתרון 

ביותר, מאפשר לבנות את השיעורים בדרך המעוררת סקרנות ועיניין ולהמשיך  הטוב

 ולתרגל חקירת פונקציות מכל הסוגים, תוך הקשר משמעותי המעמיק את ההבנה.

למרות החשיבות הרבה של הנושא, תלמידים רבים חווים קושי בהתמודדות עם      

ם והקושי להגדיר משתנים בעיות ערך קיצון. קשיים בהבנת הנקרא, קשיים אלגבריי

תפים לפתרון בעיות ערך קיצון ולפתרון בעיות הבעיה משואת נתוני ולייצג בעזרתם 

מילוליות אחרות. קשיים אחרים, למשל, הקושי לראות את השרטוט המופעי בנתוני 

 השאלה. 

 

 מטרות הסדנא הן:     

  ודיון  מציאת הפתרון הטוב ביותר –להדגיש מטרת פתרון בעיות ערך קיצון

 בקשיים של התלמידים בלימוד הנושא.

 כגון למידה שיתופית, משימות  להציג מספר אפשרויות לפתיחת הנושא בכיתה

 רת דיון ושיתוף בקהילה ברעיונות נוספים.בנייה וחקר. יצי

  פתרון בעיות ערך קיצון בדרכים שונות, כולל דרכים ללא שימוש בכלים של

 דיפרנציאליחשבון 

 פתרון בעיות ערך קיצוןלעודד חשיבה איכותנית וביקורתית ב. 

 בעיות קיצוןלהכיר ייצוגים שונים לפתרון בעיות ב.  

 

 

http://meyda.education.gov.il/files/Mazkirut_Pedagogit/matematika/20.pdf
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  רקע הסטורי

 היסטוריה של התפתחות של בעיות ערך קיצון מתחלקת לשתי תקופות: ה

  2500חשבון דיפרנציאלי ) –לפני גילוי כלים כלליים לפתרון בעיות ערך קיצון 

 שנה( 300שנה עד לפני 

  שנה 300אחרי גילוי חדו''א לפני 

 

בעיית הרון ובעיית היסטוריה של בעיות ערך קיצון מתחילה משתי בעיות ידועות: ה

 דידו. 

מהמאה הראשונה לספירה,  ומתמטיקאי יווני מהנדסהיא בעייה של  בעיית הרון     

על פי אורכי שטח משולש הנוסחה לוכר לנו בזכות הידוע כהרון מאלכסדנריה, ומ

הזכיר בעיה זו בספרו "על המראות" ובו ניתח לא רק בעיות קיצון אלא הרון  צלעותיו. 

 גם קשרים בין תחומיים: הוא דיבר על החזרת קרני אור ע''י עדשה פרבולית.

דה". יוון העתיקה ומוזכרת במחזה "איניאי מהעת שלהיא בעיה  ית דידויבע     

 הנסיכה מבקשת ממושל "לקנות חלקת אדמה שניתן להקיף באמצעות עור של פר"

 

 .500מתוך ללמד וללמוד אנליזה, עמ 
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 בסדנה פתרון בעיות קיצוןוגיות מפתח בס

 עיקרון הסימטריה 

  טכניקה אלגברית  -הזזות ומתיחות של פונקציות 

 גונומטריותיהצבות טר 

 כלים של חדו''א 

 

 

 מהלך הסדנה

 

 שאלות חימום .1

   :דיון "איך אני פותח את הנושא"? )סבב משתתפים(פתיחה  .2

 דוגמאות לפתיחת נושא: )בחר אפשרות אחת( .3

 "למידה שיתופית"   

 פעילות חקר 

 יישומון דינמי   

      הצגה של בעיות הניתנות לפתרון ללא שימוש בכלים של חדו''א .4

     

                             הפסקה  .5

    הניתנות לפתרון ע''י עקרון הסימטריההצגת שאלות  .6

  

    טריגונומטריה בשירות האנליזה .7

    

                                                                              דיון ומסקנות  .8
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 :הנחיות והמלצות

 )במצגת( השער הקטן,  ריבוע סוב סוב שאלות חימום: .1

 דוגמאות לפתיחת נושא:  .2

 השטח הכי גדול (מסגרת חבליםהמחנה הכי טוב ): פתיחה ללא חדו"א ,

 )פתרון מצורף במצגת(

  :גדר , תיבה פתוחה )חקר עם יישומון(סרט עם פופקורןפעילות חקר , 

כשיעור פתיחה, מתאים בונים קופסה פתוחה בעלת נפח מקסימלי. התלמידים 

של טבלת ייצוג לשאלה, גאומטרי דינאמי בו יצוג בישום לווה מממחיש וחוויתי. 

 ויצוג גרפי של פונקצית המטרה. ו ,ערכים למצבים שונים

 אפשרות לניסוח שאלה מחדש לפי שרטוט הוכחות ויזואליות: .3

 בעיית קיצון? יכול להיות  אי שיווןדיון האם  .4

למידה שיתופית עם דפי העבודה של רוזה שושל  – סימטריהפתרון בעיות בעזרת  .5

 בעיית הרון.

דוגמאות  .(מצורף דף עבודה)ה והמחשה דינאמית. של בעית קיצון בגאוגברבנייה  .6

 ליישומים דינאמיים לבעיות קיצון שונות.

 )לשימושכם( שאלות מבחינות בגרות .7
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8.   
 

 ביבליוגרפיה:

 "סיפורים על מקסימום ומינימום"טיכומירוב  .1

 ללמוד וללמד אנליזה .2

 פיצוים מתמטיים , מרכז ארצי למורים למתמטיקה  העל יסודי .3

 פרופ' רוזה לייקין: למידה שיתופית  .4

 פרופ' רוזה לייקין, פתרון בעיות בעזרת סימטריה .5


