
  

  

  

  
  
  
  

סביבה ,  בעיות אופטימיזציה–שטח לארנבות : הנושא
  ממוחשבת כמעבדה מתמטית

      
  

  .בנצי סלומון, לודמילה טקץ, אירנה מאלקיס  :י"הוכן ע
      
      

המאמר מתאר חוויה של למידה והוראה בסביבה ממוחשבת בנושא התנהגות   :תקציר
ו התלמידים בבניה במהלך ההוראה התנס. ל" יח3המתאימה לרמה של , פונקציות

חקירת תבנית והגרף של . של גרפים כמודל למצב המתואר בבעיה מילולית
  .הפונקציה נעשתה בסביבה הממוחשבת ותרמה להעמקת ההבנה

        
  

, עזרי הוראה, חשיבה מתמטית, הוראת המתמטיקה, 33ה "על, ה"כתב העת על  :מילות מפתח

מודל , מודל מספרי, דל גרפימו, מודל מתמטי, מודל, שיטת חקר וגילוי, מחשב

פונקציה ממעלה , פונקציה, אלגברה, חי היום יום, יישומי מתמטיקה, סימבולי

נקודות , קודקוד הפרבולה, פרבולה, גרף, מערכת צירים, תכונות פונקציה, שניה

שטח , שטח, בעיות קיצון, בעיות מינימום ומקסימום, חשבון דיפרנציאלי, חיתוך

  .פתרון אופטימלי, בר בין ייצוגיםמע, ייצוג, מקסימאלי
  
  

  45-49, עמודים, ה"תשס, 33ה "על  :החומר פורסם במסגרת
    

  
  

  . עמודים6: החומר מכיל בנוסף לעמוד הפתיחה
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
ale33-8       

  מ"מל
  המרכז הישראלי להוראת

  ש עמוס דה שליט"המדעים ע

   מכון טכנולוגיה לישראל-הטכניון 
  המחלקה להוראת הטכנולוגיה והמדעים

  מוסד הטכניון למחקר ופיתוח

   המרכז הארצי– "קשר חם"
  תמטימינוך החיענון הריפור וש, ידוםקל
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    בעיות אופטימיזציה–שטח לארנבות 
  סביבה ממוחשבת כמעבדה מתמטית

  

  בנצי סולומון                  , טקץ לודמילה        , אירנה מאלקיס                                             
                                              il.co.walla@iramal                                                  il.net.netvision@bzsren 

  חדרה, ויותתיכון מקיף למדעים ואומנ                
  

אפשר ללמד מדעים ללא מעבדה -כולנו מבינים שאי

אנחנו רגילים כמו כן . לביולוגיה או לכימיה ,לפיזיקה

ה לומדים בדרך כלל בקבוצות בשיעורי המעבדלכך ש

 , למשל,כמו, מקצועות אחריםכך ב לא .קטנות

, מתמטיקה ...ספרות ואפילו, ך" תנ,היסטוריה

 . הוראה פרונטאליתמליאה בשיטתהנלמדים לרוב ב

 המצב מר אתציבור המורים למתמטיקה בדרך כלל מש

, הזה וממשיך ללמד מתמטיקה כפי שלמדו הוריו

  .למרות השינויים האדירים שחלו מאז
  

 לגרות את  בניסיוןהמורים משקיעים מאמצים רבים

אולם בדרך כלל התוצאה , תלמידיהם לחשיבה יצירתית

ם בעצמם ומוצאים היא שתלמיד אחד או שניים חוקרי

ואילו שאר התלמידים , בחומר הנלמדהכללות למיניהן 

  .'כזה ראה וקדש'בבחינת הדברים מקבלים את 
  

בדרך חינוך זו אנו מוותרים על חשיבה ביקורתית 

ויוצרת של רוב תלמידינו ומרגילים אותם לשנן כללים 

אף שאין להמעיט  .וליישמם במודלים דומים

  .הדבר אינו מספיק, ה של מיומנות זובחשיבות
  

 לאחרונה עברנו יחד עם :אבל אפשר גם אחרת

חוויה של לימוד ) ל" יח3' תלמידי כתה י(תלמידינו 

חקרנו התנהגות של פונקציות . מתמטיקה בדרך שונה

בעזרת פעילויות כתובות מתוך סביבה ממוחשבת 

 הכוללת אוסף של 1'פונקציות: לראות מתמטיקה'

לכל . לחקירת פונקציותמשימות חקירה ותרגילים 

המשימות והתרגילים מצורפים כלים אינטראקטיביים 

                                                           
לראות ", )2002(שטרנברג . ב, כתריאל. ח, ירושלמי. מ 1

   מ"מל, מטח, אוניברסיטת חיפה, "פונקציות: מתמטיקה
                        function/math/il.ac.cet.www://http 

    

הסביבה . מיים המסייעים להמחשה ולחקירהאודינ

  .המעבדת חקירה ללימוד מתמטיקכה לנו שימש
   

במאמר נציג פעילות חקירה אחת המתאימה לתוכנית 

   .א" או  י, י,לימודים של כיתות טה

 ,הממוחשבתבה בסבי הכפי שהיא מופיע, הפעילות

 משימת בנייה של מודל הי זו.2'שטח לארנבות'נקראת 

והיא , יום- המתאר סיטואציה מחיי היום,מתמטי

  ערךמתאימה לתלמידים שלא למדו לפתור בעיות

  .קיצון

  המשימה

כפי שהיא מופיעה בסביבה  (גידור בית לארנבים

  )וחשבתהממ

, שמשפחתה גרה במושב, ליום הולדתה קיבלה רונית
 30הוריה גם קנו סליל גדר באורך . בים שתוכל לגדלארנ
 . שטח בגינה שיהיה ביתם של הארנביםכדי לגדר, מטר

- הבאה לבניית ביתתוכניתת האביה של רונית הציע א
 50יהיה לארנבים שטח של ,  זותוכניתפי -על .הארנבים

   .מטר מרובע
    

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
 : הכתובת למשימה זו 2

htm.6multi/multi/square/function/math/il.ac.cet.www://http  
  

  סיוננוימנ
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ות  הבא אפשר לתאר תכניות רב3בעזרת הציור הדינאמי
 הזזת ידי-על. לגידור שטח מלבני בעזרת גדר באורך נתון

ידי הזזת -ועל, הגדראורך אפשר לשנות את  C הנקודה
 מבלי לשנות הגידור-תוכניתאפשר לשנות את  B הנקודה

  :את אורך הגדר
  

  

  

  

   

  

  

  

תארו תכניות , חיקרו אפשרויות שונות לגידור השטח
נבים בכל ח שיהיה לארואת השט, שונות לגידור השטח

    .אחת מהתכניות

   פתרוןהצעה ל

המשימה היא משימת בנייה של מודל מתמטי 

נציג להלן שלושה . יום-חיי יוםאפשרית בלסיטואציה 

מודל מספרי , מודל גרפי: ותהמודלים המייצגים א

  .סימבוליומודל 

   מודל  גרפי  ומודל  מספרי

בבעיה זו שומרים על אורך קבוע של הגדר ומבקשים 

א את מידות המגרש שהשטח שלו יהיה למצו

  .ליאאופטימ

מי אפשר ליצור דוגמאות של אבעזרת האיור הדינ

מלבנים שונים שההיקף שלהם קבוע ולקבל אינסוף 

  .אפשרויות של מגרשים אפשריים

  :באיור יש ארבעה חלקים

  DEFG  סרגל לשינוי המידות של המלבן  . 1

      של שממדיו משתנים בהתאם לגרירה DEFG מלבן  . 2

שווה לאורך  DEFG רוחב המלבן . Dאו B הנקודות

 CDבסרגל ואורכו שווה לאורך הקטע BC הקטע
משנה את האורך ואת  B גרירה של הנקודה. בסרגל

כך . אבל שומרת על היקפו, הרוחב של המלבן

 0אפשר ליצור מלבנים שהאורך שלהם נע בין 

 יחידות אורך וההיקף שלהם 15-יחידות אורך ל

  .משנה את היקף המלבן  גרירה של הנקודה. קבוע

                                                           
  Bידי גרירת הנקודה -ורך ורוחב המלבן עלניתן לשנות את א 3

, )היקף המלבן(אורך הגדר : המידות של המלבן  .3

  .ושטח המלבן) DF- וDE( אורך הצלעות

 מייצג את רוחב המלבן x מערכת צירים שבה ציר  .4
  .מייצג את שטח המלבן y וציר

  

מלבד ( מוצגות שתי דוגמאות אפשריות נוספות 1באיור 

-עלמי אור הדינבלו בעזרת האישהתק) הצעתו של האב

  .Bה  גרירה של הנקודידי

   
  . א

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .  ב

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   30 שני מלבנים שההיקף שלהם הוא  : 1איור 

  אורך יחידות                         

  

בסרגל ומעקב אחרי מידות  B  הנקודה גרירה שלידי-על

  את,תוך כדי ניסוי, המלבן המשתנות אפשר למצוא

. ליאמקסימהשטח  המבוקש בעל המלבןההאורך של 

 7.5שר אורכו של המגרש יהיה מלבן כזה יתקבל כא

 על הקטע באיור 'טיול' ידי-עלראות כיצד לפה י .םמטרי

מתקבל גרף של פונקציה , מי המצורף למשימהאהדינ

הגרף . המתארת את שטח המגרש ביחס לאורך

קוד וקד, המתקבל הוא גרף של פונקציה ריבועית

   .ליאמגרש ששטחו מקסימל יםהפרבולה מתא
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כדי להסביר מדוע הגרף שהתקבל הוא גרף של פונקציה 

ריבועית נפנה לבניית מודל סימבולי לתיאור 

  ).שטח לארנבים(הסיטואציה המתוארת במשימה 

  :ימודל  סימבולי  ומודל  גרפ

נבנה ביטוי אלגברי המייצג את השטח המתקבל כתלות 

לכן רוחב  x ניח שאורך המלבן הואנ. באורך המגרש

)15(: המלבןשטח ו, x−15 המלבן הוא xx −.  

 מכפלה של שתי פונקציות היאהפונקציה המתקבלת 

xy: קוויות xy-ו =  ה זו מכפלצורת הגרף של  .15=−

לי  אהערך המקסימ. ליאערך מקסימבעלת פרבולה היא 

25.56=y 5.7בל כאשר  מתק=x.  אפשר לדבר גם על

). תחום ההגדרה( הבעיה פתרוןהאפשריים ל xי ערכ

ולכן , חב מקבלים ערכים חיובייםהאורך והרו

150 << x 24 ראו איור.  

  

     

  

  

  

  

  

  

  

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  צוגים של פונקציהשלושת היי: 2איור 

  

)  חישוב הנגזרתידי-על(ניתן להוכיח בצורה אלגברית 

 כאשר . הגדרשאורך המגרש הרצוי הוא רבע מאורך

 :חתהיה פונקצית השט, a: בנסמן את אורך הגדר 
)2/( xaxy −=.  

                                                           
, האיורים מציגים כלים ממוחשבים המצורפים למשימה 4

: שבעזרתם אפשר להציג את שלושת הייצוגים של פונקציה
  .הגרף וטבלת הערכים, הייצוג הסימבולי

  כמה הערות דידקטיות

הבעיה הניצבת כאן לפני התלמידים היא משימת בנייה 

התלמידים אמורים  .למצב המתואר בבעיהשל מודל 

לבחון את כל האפשרויות העומדות לפניהם ורק לאחר 

  . הרצויפתרוןמכן לבחור את ה

לפני עוד , אנו ממליצים, בדוגמה שהבאנו במאמר זה

 בשאלה עם התלמידים לדון , הבעיהפתרוןשניגשים ל

אחת . לי במקרה זהא אופטימפתרוןמה יכול להיחשב 

לי יהיה א אופטימפתרוןה להיות שהמסקנות יכול

כאשר ניצור מלבן ששטחו הוא הגדול ביותר האפשרי 

אין זה ברור מאליו ששטח ). ליאהמקסימ השטח(

החלקה המיועד לארנבות משתנה בעקבות שינויים 

באורך החלקה כשידוע שאורכו הכולל של הגדר הוא 

על כן כדאי לבקש  מהתלמידים להציע דוגמאות . קבוע

  .החלקהלגידור 

אנו סבורים שיש להכין את התלמידים לסוג כזה של 

פעילות שאינו מוכר להם ולצורך זה ניתן להיעזר במגוון 

בדרך כלל  .הפעילויות הרבות שבספר הממוחשב

  הם.התלמידים מתקשים לבצע משימה מסוג זה

מכתיב להם את הכללים ש רגילים שהמורה למעשה

, וגמאות לתרגולואת החוקים ולאחר מכן ניתנות להם ד

.  בתרגילים דומיםשלמדו את בהן הם נדרשים ליישם

לא אחת קורה שתלמידים מסוגלים לפתור בעיה בצורה 

חינכנו אותם   כך(, נכונה בלי להבין את משמעותה

 להרגיל רצוי מאד ,לדעתנו, לפיכך). ללמוד  מתמטיקה

חדר  –פעילויות במעבדת מתמטיקה את התלמידים ל

ש ואפשר גם לדר. לרשת האינטרנטמחשבים המחובר 

יהיה בה ,  במחברת מעבדהמהתלמידים להצטייד

 ,מעבדהב דיווח על העבודה שביצעועליהם לרשום 

אפשר אפילו . כמקובל במקצועות המדעיים האחרים

להעלות , )הניסוי(לפעילות ת ו מטרלכוונם להגדיר

מהלך (לתאר את מהלך העבודה ) השערה(השערות 

ולהוכיח את , )תוצאות הניסוי(אותיה את תוצ, )הניסוי

 .בהקבלה להסקת מסקנה בניסוי מדעי, הממצאים

חשוב מאד לדעתנו גם לערוך רפלקציה על תהליך 

  .העבודה

 מתאימות לכל נוארימניסיוננו פעילויות מהסוג שת

אלא שמידת ההעמקה תלויה ברמת , רמות הלימוד

רך לצו.  לנסות להגיע להכללותאנו מציעים. התלמידים

כאשר משנים את לחזור על בעיה זו , למשל, כך ניתן

ולמצוא )  מטרים36 מטרים ועד אפסמ(האורך של הגדר 

 גרירה של ידי-על בכל מקרה ומקרה פתרוןאת ה
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 20.0הגדר אורך 
 DE GF שטח

DE 

אפשר לבקש מהתלמידים . מיאשבאיור הדינ C הנקודה

כל פעם מחדש מה בלבחור אורכים שונים ולבדוק 

רכז בטבלה את התוצאות שיתקבלו נוכל ל. מתקבל

   :הזאת
   

אורך המגרש   אורך הגדר
  ששטחו מקסימלי

שטח המגש 
  המקסימלי

8 2 4 
10 2.5 6.25 
20 4 16 
30 7.5 56.25 
32 8 64 
36 9 81 

  

מתקבל , כאשר משנים את האורך הכולל של הגדר

הדבר המעניין . 3איור  כמודגם ב–אוסף של פרבולות 

נמצאים על הוא שכל קדקודי הפרבולות שהתקבלו 

שתי העמודות מ. הענף הימני של גרף של פרבולה נוספת

אפשר  )בהן מודגשים המספרים(השמאליות בטבלה 

פרבולה וניתן  של  חלק לשער כי הגרף המתקבל הוא

   .הוא גם את משוואת הפרבולבקלות למצ

  
 
 
 
 
 
 
 

     אוסף של פרבולות המתארות מגרשים בעלי : 3איור   

  קפים שוניםהי               

שיעור האם יש קשר בין : שאלה אחרת שאפשר לבדוק

נקודת  של  x- הל קדקוד הפרבולה לבין שיעורשx -ה

באילו :  לדיון בשאלה).4איור ראו (הישרים של חיתוך ה

  .עומריראו בהמשך את הצעתו של ? תנאים קיים הקשר

  

  

  

  

  

   

  
    הקשר בין נקודת החיתוך של שני הישרים : 4איור 

  וקדקוד הפרבולה                

,  הצעות שלנוידי-עלוכך אפשר להרחיב את המשימה הן 

משימה ל.  שאלות שיעלו התלמידיםידי-עלוהן , המורים

ובן המוצגת בסביבה הממוחשבת יש גם חלק שני 

  . משימה דומהמוצעת

  מריוההצעה של ע

: העלה את ההצעה הבאה, אחיה של רונית, מריוע

 הקירות של המחסן הגדול אפשר להשתמש באחד

וכך לא יהיה , העומד בחצר בתור צלע לבית הארנבים

    :עכנית שהציוהנה הת.  את אחת הצלעותצורך לגדר

  

  

  

  

  

  

  

  
  

ברור שבמקרה זה נוכל להגדיל באופן משמעותי את 

יהיה , x -באם נסמן את רוחב  המגרש . שיתקבלהשטח  

 טח שיתקבל יהיהוהש −x230, אורך המגרש

)230( xxy  x- המבחינה אלגברית נקבל ששיעור =−
לי אואז השטח המקסימ 7.5 של קדקוד הפרבולה הוא

השטח ). 5ראו איור (ר " מ112.5שיתקבל הוא 

לי מתקבל גם במקרה שרוחב המגרש הוא אהמקסימ

? א" י7.5אבל האם גם האורך הוא .  יחידות אורך7.5

לי במקרה אל השטח המקסימכלומר האם יתקב

   ?םשהמלבן הוא ריבוע כמו במקרה הקוד

 
 
  

     

  

  

  

  
  

  מריולי בהצעה של עאהשטח המקסימ: 5איור 

  

קשר הלשאלה מהסעיף הקודם בדבר מכאן נגיע שוב 

לבין , של הישריםשל נקודת החיתוך  x-ה בין שיעור

  .של קדקוד הפרבולה x-ה שיעור
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. ת של הפרבולהבלת קשורה לסימטריוהמסקנה המתק

זוג ישרים הוא  זוג ישרים סימטריים נגדיר כי

 יוצרים עם צירישרים כאלה . שהשיפועים שלהם נגדיים

 במקרה זה כפי שרואים. שוקיים-משולש שווה x-ה

 שיעורשווה לשל קדקוד הפרבולה  x-ה  שיעור6באיור 

 מופיע 5אך באיור . של נקודת החיתוך של הישרים x-ה

של נקודת  x-ו סימטרי ושם שיעור הזוג ישרים שאינ

 של הקדקוד של x-החיתוך של הישרים שונה משיעור ה

ידי הוכחה -ניתן כמובן להצדיק תופעה זו על. הפרבולה

  .אלגברית

  

                                
 
 
 
 
 
 

                

  ישרים סימטריים ומכפלתם: 6איור 

  

  סיכום

 ניתן למעשה לפתור את המשימות שהצגנו במאמר זה

  :בשיטות מוכרות

באמצעות גרף הפונקציה המתארת את שטח   . א

  ;המגרש כתלות באורך המגרש

 בניית תבנית הפונקציה בצורה אלגברית ידי-על  . ב

  .וחישוב ערכי הקיצון שלה
  

היכולת המהירה והקלה להציג את המודלים  אולם

השונים לתיאור הסיטואציה והשילוב של הייצוגים 

שופכים , המתאפשרים בסביבה הממוחשבתונים הש

ים כלים תלמידמספקים ל המשימה ופתרוןאור נוסף על 

   .פתרוןמתמטיים ואסטרטגיות 
  

נסיים בהצבת אתגר לפנינו המורים ולפני מפתחי 

בשלבים מאוחרים יותר יש : הסביבה הממוחשבת

 ניתוח ידי-עללחשוב על דרכים חדשות להערכה 

 בכך גם דרכי הערכה יותאמו .'ניסויים מתמטיים'

בסביבה ממוחשבת המשמשת  ללמוד מתמטיקה

כמעבדת חקירה ויתנו ביטוי לשונות הרבה בין 

  .התלמידים

  

   

  

     


