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 יחידת הוראה מתוקשבת  

- פתח תקווה -מוסדי שש שנתי אמית אלירז למידה מרחוק ושיח רגשי-תשפא 

920  

 הפרבולה   - יחידת הוראה בנושא פונקציה ריבועית 

 גלית כהן ישיבת אמית אלירז  מגישה:

 

 פרטים על יחידת ההוראה 

 נושא השיעור  הזזות אנכיות  –הפרבולה   – פונקציה ריבועית 

 המורה המפתחשם  גלית כהן 

 שכבת גיל כיתה ט

הפרבולה היא סוג נוסף של פונקציה שאותה  

 התלמידים לומדים לחקור.  

בהמשך התלמידים יקבלו גם בעיות מציאותיות  

ובעיות קיצון שהפתרון שלהן יהיה בעזרת חקירת  

 פונקציה. 

 רציונל למורה

יחידה זו היא התחלה של נושא חדש. מתבסס  

 קודמת. על ידע קודם משנה 

רצף )היכן יחידה זו ממוקמת ברצף  

 ההוראה( 

התלמיד יכיר את הפונקציה הריבועית, ידע  

 לחקור אותה ולשרטט סקיצה של הפרבולה. 

 מטרות תוכן 

 

פונקציה ריבועית, פרבולה, נקודות חיתוך עם  

מינימום,  הצירים, עלייה וירידה של גרף, קודקוד, 

 חיוביות ושליליות של הגרף. מקסימום, 

 מושגים 

 בעבודה בחדרים יש למידה שיתופית, עבודה בצוות. 

טיפוח לומד עצמאי,  היישומונים מסייעים ב  •
 .יצירתי, סקרן, יוזם

מצגות, שימוש בכלי תקשוב: ישומונים בגיאוגברה, 
  מערכת מטא ודפים מתוקשבים.

בכלים יש שאלות פתוחות וסגורות, במטא יש  
חשיבה ביקורתית ואף מדד לתלמיד לגבי הבטחון 

 שלו בידע. 

 

 מיומנויות המאה 

 *21-ה
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, דפי  מצגות, מערכת מטא, יישומונים בגיאוגברה

. ספר  liveworksheetsעבודה אינטראקטיביים ב 

 הלימוד אפשר גם אחרת. 

 חומרי למידה

 ( )כתובים ומתוקשבים

החלוקה לקבוצות והעבודה בחדרים יוצרת מצב   

שהחזקים עוזרים לחלשים, כמו כן במעבר בין  

הקבוצות המורה יכול להתייחס לקשיים של תלמידים  

 באופן פרטני. 

התרגול בספר הוא מדורג כך שכל אחד  כמו כן 

מתקדם בקצב שלו. ותוך כדי עבודה בספר או  

במערכת המטא המורה יכול לענות לשאלות  

 ולהתפנות להסביר לתלמידים מתקשים. 

התרגילים במטא מדורגים ויש גם שאלות אתגר  

 לתלמידים החזקים. 

 היענות לשונות 

 תוצרי למידה  , תשובות במטא. םדפי עבודה אינטראקטיביי  

 קישור לשיעור  המערך מוצג בהמשך
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 יחידת הוראה מתוקשבת  

 הפרבולה   - יחידת הוראה בנושא פונקציה ריבועית 

 גלית כהן –שם המורה המפתח 

 כיתה ט' –שכבת גיל 

 יחידה זו נלמדת בלמידה מרחוק בכיתה המקוונת במשוב.

 הפונקציה הריבועית, היכרות עם הפרבולה והזזות של פרבולה.דה זו כוללת את הפתיחה של נושא ייח

ידע קודם שהתלמידים נדרשים לדעת: פתרון משוואות, מערכת צירים, שרטוט גרף, תחומי עלייה וירידה,  

 נקודות חיתוך עם הצירים. 

 

 

 

 דקות(  90) שיעור כפול – שיעור ראשון

 

 הריבועית נושא השיעור: היכרות עם הפונקציה 

 

התלמיד הגרף של פונקציה ריבועית והמושג פרבולה.  הפונקציה הריבועית, הכרות עם –מטרת השיעור 

את  , את סוג בקודקוד, לזהות את הקודקוד ריבועית בעזרת טבלת ערכים,  פונקציהגרף של ידע לשרטט 

 , תחומי עליה וירידה, תחומי חיוביות ושליליות.ציר הסימטריה

 

 (דקות  10 )פתיחה: •

  ריבועית הפונקציה הכיצד ממלאים טבלת ערכים של ,פתיחה בעזרת מצגת המראה מהי פרבולה 

 𝑦 = 𝑥2    הפונקציהגרף של ה את משרטטיםוכיצד . 

 הצגת המצגת בליווי הסבר של המורה.

   של הפונקציה:   קישור למצגת היכרות עם פונקציה ריבועית ושרטוט

   מצגת היכרות עם פונקציה ריבועית , שרטוט פרבולה

 

 דקות( 15)   בחדריםעבודה  •

 . וישרטטו פרבולה בעצמם ימלאו טבלה- 5התלמידים יעבדו בספר בעמוד 

 

https://drive.google.com/file/d/1j0VwGU5X2QnTfxUj4S5ERKIa3Poh0owb/view?usp=sharing


4 
 

 דקות(  25)ריבועית חקירת פונקציההמשך הקניה  •

 , עלייה וירידה, חיוביות ושליליות. המשך הקניה של המושגים קודקוד הפרבולה וציר הסימטריה

 . 11, עד שקף הצגת מצגת בליווי הסבר של המורה

 

 קישור למצגת:

 דיה זגורי  -היכרות עם הפונקציה הריבועית 

 

את הנושא של   אוגברהיוימחיש בעזרת יישומון של גאת המצגת המורה יעצור  11לאחר שקף  •

 עלייה וירידה, חיוביות ושליליות.

 גם עצמאית.  התלמידים יקבלו את הקישור ליישומון גם ויוכלו להשתמש בו

 

 תחומי עליה וירידה, חיוביות ושליליות - גיאוגברה קישור ליישומון: 

 

𝑦   הפונקציות:  הסבר על- המשך המצגת • = 𝑎𝑥2
𝑦   -ו       = −𝑎𝑥2    

 

 דקות(  30תרגול בכיתה )  •

 המורה יעבור בין החדרים לעזרה והכוונה.  בצוות. בחדרים, עבודה 9-14תרגול בספר עמודים            

 

 דקות( 10)סיכום  •

 . המושגים שנלמדו בשיעוראיסוף חזרה למליאה וסיכום של 

 

 . . הקישור נשלח לקבוצה בווטסאפliveworksheetsש.ב. דפים אינטראקטיביים ב  •

  של המורה. mail boxהתלמידים עונים והתשובות עם הציון מגיעות ל  

 

 הכרות עם הפונקציה הריבועית:

https://www.liveworksheets.com/c?a=s&t=l4exf2eh51&l=dy&i=utfndnt&r=hl&db=0 

 חקירת פונקציה בסיסית: 

https://www.liveworksheets.com/c?a=s&t=l4exf2eh51&l=cq&i=nnztfx&r=kd&db=0 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1f7m7-Wyv7V10sUQJS-D_GBPiA9IDxTwd/view?usp=sharing
https://www.geogebra.org/m/kNS8yr3h#material/jVNazRtR
https://www.liveworksheets.com/c?a=s&t=l4exf2eh51&l=dy&i=utfndnt&r=hl&db=0
https://www.liveworksheets.com/c?a=s&t=l4exf2eh51&l=cq&i=nnztfx&r=kd&db=0
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 כך נראה הקישור בווטסאפ של הקבוצה:

 

 

 

 

 דקות(  90)  שיעור כפול – שנישיעור 

 

 נושא: הזזה אנכית של פונקציה ריבועית. 

 דקות ( 10) חזרה על המושגים מהשיעור הקודם –פתיחה  •

 בעזרת מצגת.

 קישור למצגת 

-Wxl-https://drive.google.com/open?id=1jfANRsPhtGeHHcS

PTWgSnNMxdu7 

 

𝑦אנכית של פרבולה  הזזה אנכית   בנושאהקניה  • = 𝑥2 + 𝑐 (15  )דקות 

 הסבר והמחשה של הזזה אנכית בעזרת ישומון של גיאוגברה

https://www.geogebra.org/m/BCxrZxbC 

  

 דקות.( 15) 23, 22תרגילים  27עבודה בחדרים בקבוצות בספר עמוד  •

 

 דקות( 15) בעזרת מצגת.  חקירההסבר על  – הזזה אנכית המשך •

 

https://drive.google.com/open?id=1jfANRsPhtGeHHcS-Wxl-PTWgSnNMxdu7
https://drive.google.com/open?id=1jfANRsPhtGeHHcS-Wxl-PTWgSnNMxdu7
https://www.geogebra.org/m/BCxrZxbC
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 קישור למצגת:

 דיה זגורי  -הזזה אנכית של פרבולה 

 

תרגול בעזרת מערכת מטא )מערכת ללמידה מרחוק שנרכשה ע"י ביה"ס בהמלצת משרד  •

 דקות( 25החינוך( )

והמורה יכול לראות תוך כדי עבודה מי מהתלמידים   התוצאות של כל תלמיד מגיעות אל המורה 

 עובד, באיזה שלב הוא נמצא ומה הטעויות שלו, לשתף מסך מהמערכת ולהסביר.

https://www.mymeta.co.il/student/subtree/280 

 

 דוגמאות לתרגילים במטא שפתרו התלמידים: 

 

https://drive.google.com/file/d/1Tbo_hbrKm7-NVfNMs4wHeqcM0WL28mPC/view?usp=sharing
https://www.mymeta.co.il/student/subtree/280
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 חזרה למליאה, סיכום השיעור ודגשים על טעיות שנעשו במהלך התרגול. •

 

 . הקישור נשלח לקבוצה בווטסאפ.liveworksheetsש.ב דפים אינטראקטיביים ב  •

  של המורה. mail boxהתלמידים עונים והתשובות עם הציון מגיעות ל  

https://www.liveworksheets.com/c?a=s&t=l4exf2eh51&l=el&i=udutoxo&r=zu&db=

0 

https://www.liveworksheets.com/c?a=s&t=l4exf2eh51&l=pq&i=ucuncxx&r=mm&d

b=0 

 

 

https://www.liveworksheets.com/c?a=s&t=l4exf2eh51&l=el&i=udutoxo&r=zu&db=0
https://www.liveworksheets.com/c?a=s&t=l4exf2eh51&l=el&i=udutoxo&r=zu&db=0
https://www.liveworksheets.com/c?a=s&t=l4exf2eh51&l=pq&i=ucuncxx&r=mm&db=0
https://www.liveworksheets.com/c?a=s&t=l4exf2eh51&l=pq&i=ucuncxx&r=mm&db=0
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 כך נראה הקישור שנשלח לתלמידים בקבוצת הווטסאפ 

 

 

  

 העבודה של כל תלמיד:כך נראות התשובות שמגיעות למורה כשאפשר להיכנס לכל דף ולראות את 
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 : ביבליוגרפיה

 

 חינוך מתמטי –אפשר גם אחרת לכיתה ט חלק ב 

 

 מערכת מטא 

 

 .ר רותי רייז"י ד"י מורים שעבדו במשותף ורוכזו ע"הצעות לשיעורי מתמטיקה, שהוכנו ע

 

 אתר משרד החינוך   -למידה משמעותית 

 

 אתר משרד החינוך  -הערכה מעצבת וכיצד לבצעה 

 

 

 

http://cms.education.gov.il/educationcms/units/lemidamashmautit/default.htm
http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/B251E20D-5C5D-48F8-981D-E73E4D6A953D/113576/formativeevaluationneriashahor.pdf

