
  

  

  

  
  
  
  

 תפקידי הנגזרת השנייה –' מועשרת'שיעור בכיתה : הנושא
  והנגזרת השלישית

  
  

  .לאה לטנר  :י"הוכן ע
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   'מועשרת'שיעור בכיתה 
  השלישיתהנגזרת  הנגזרת השנייה ויתפקיד

  

  לאה לטנר
il.net.netvusion@latner  
  חיפה, אלי העברייהרס "ביה

  

  פתיחה

כל שכבה כיתה  קיימת ב,בבית ספרנובחטיבה העליונה 

בכיתה זו לומדים .  במתמטיקה'מועשרת'הנקראת 

מה שמאפשר , תלמידים בעלי יכולת גבוהה במיוחד

להעמיק את ההבנה במושגים ובשאלות הקשורים 

 כל . ואף להרחיב מעט את היריעהלתכנית הלימודים

מספר שעות שבועיות במתמטיקה כמו  באותו זאת

  . ל" יח5של  הלומדת מתמטיקה בהיקףבכיתה רגילה 

.  תלמידים14המונה , א כזו"השנה אני מלמדת בכיתה י

השיעור . השתלשלות של שיעור בכיתה זו תארלבחרתי 

 מה אפשר עסק בנגזרת השניה ונערך בו דיון בשאלה

אפיון  היתההמטרה . להסיק מנגזרת שנייה של פונקציה

 תחומי קמירות וקעירות של גרףשל ו, ת פיתולו נקודשל

ל בשנה " יח5-ם שהוכנסו לתכנית הלימודים בנושאי –

עד כה התלמידים למדו לחקור פונקציות . האחרונה

 )תחומי עלייה וירידה, נקודות קיצון (ליותארציונ

  . לשרטט סקיצה של גרף מתאיםו

  )תשעים דקות(תיאור השיעור 

  :ובו ההוראות הבאות, לכיתה ניתן דף עבודה

  xf)( הפונקציה הגרף של לפניכם 

  

  

  

  

  

')(  הגרף שלשרטטו את • xf) סומן על הדף ציר

 ).ומקביל אליוxf)(מתחת לציר של, מתאים
'')(הגרף שלשרטטו את  • xf) סומן על הדף ציר

')(מתחת לציר של, מתאים xfומקביל אליו .(  

  

כעשרה היגדים  לתלמידיםתנו י נ,ביצוע המשימהאחרי 

עליהם היה לקבוע עבור כל  ויםשרטוטל ביחסנים שו

  . ולנמק ,תי או שקרייהיגד האם הוא אמ

  :שלושה מבין ההיגדיםלהלן 

')(0  :סימוםקבנקודת מ - =xf0 -  ו)('' <xf.  

')(0        :בנקודת פיתול - =xf0 -  ו)('' =xf.  

')(0 :קודה בהבנ - ≠xf0 -  ו)('' <xf  הפונקציה

  . קעורה כלפי מעלה

  : הבא1ההיגדמיד לאחר אלה הופיע 

),)((נקודה  11 xfx 0 בה מתקיים)(' 1 ≠xfו -
0)('' 1 =xf היא נקודת פיתול.    

ך השרטוט שניתן  לענות מתולא ניתןעל היגד זה 

 , ומשרטוטי התלמידיםלתלמידים בתחילת השיעור

  .  פסוק אמתווחלקם ענו שזה
  

')(מה קורה אם " : שרטט ושאל,אז קם שי ללוח xf 
    "?נראית כך

 איך תיראה במקרה זה: מורה

)('' xf?  

'')( תיראהאז : שי xf כך :  

זו דוגמה שמתאימה : מורה
 :ת אומרת זא.לתנאי ההיגד

הנגזרת הראשונה שונה באפס 
איך  .אפסשווה למאפס והשנייה 

  ?לדעתכם יראה גרף הפונקציה

                                                           

  .הכוונה להיגד זה' היגד'ה בכל פעם שיוזכר במאמר  1

  

  יוננוסימנ
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את התלמידים ניסו לשרטט 

)(xf .  

     :לי יצא השרטוט כך: אלכס

, זה אומר שההיגד נכון: רוני
ת הנקודה שיוצאת היא אכן נקוד

  . פיתול של הפונקציה

ה לבנות תבנית בואו ננס, לפני שמגיעים למסקנה: מורה
')( שמתאימה לפונקציה xf  שנתן שי וננסה לנתח מה

  .קורה גם בדרך אלגברית

  .ועוד משהו 3x  כמופונקצית הנגזרת נראית : ליאור

')(8                              :ניקח נניח, נכון: מורה 3 += xxf            

'')(23:                                              אז: אולגה xxf =  

  ? הפונקציה המקוריתיומה: מורה

  . עדיין לא למדו אינטגרליםהם, התלמידים התלבטו

4     ... צריך להיות בחזקה הרביעיתזה: אלכס
4
1 x                 

   הפונקציה תהיה משהו מהצורה: ליאור

28
4
1)( 4 ++= xxxf             

    .בואו נחקור פונקציה זו, נכון: מורה 

')(0:עבורםערכים את ה התלמידים חישבו =xf 

)10,2( ומצאו את הנקודה את שבו י חכך- אחר.−−

'')(0עבורםם ערכיה =xf 2,0(: ומצאו(    

  :נבנתה טבלה מתאימה

  0    -2   x  
+  +  +  0  –  )(' xf 

      min   )(xf 
+  0  +  +  +  )('' xf 

          )(xf 

לא התקבלה נקודת  x=0 נקודה בהיוצא שב: ליאור
כי . כי הפונקציה לא משתנה מקמירות לקעירות, פיתול

  . הסימן בנגזרת השניה לא השתנה משמאל ומימין לנקודה

  ?xf)(הגרף שלאת מי מוכן לשרטט , כנראה נכון: מורה

  .אני אנסה: אדי

  

  

  

  

  

  

הפונקציה  x=0  בהקודה כי אז בנ,לא יכול להיות: אורן
  .וקיבלנו שהיא גזירה בכל התחום,  לא גזירההיתה

  ? הפונקציהה גרףאז איך נרא, נכון: מורה

 רוצה להתפתל היתההפונקציה  x=0בנקודה בה : יעקב
  . אבל מחליטה לא לעשות זאת

  ?אז איך נצייר אותה, נכון: מורה

 ניגש . בנקודה'חלקה'אז אין ברירה והפונקציה : אלכס

  :               משרטטוללוח 

  

  

  

  

 שרפונקציה אשל גרף בין אם כך מה ההבדל : מורה
בנגזרת הראשונה שלה יש נקודת פיתול שבה שיפוע 

אין אשר לנגזרתה גרף פונקציה  לבין 'אפס'המשיק הוא 
 מה ההבדל אם ,במילים אחרות? כלל נקודת פיתול

או אם תיראה ' הנגזרת הראשונה נראית כמו שרטוט א
     '?כמו שרטוט ב

  

  

     

              

  

          שרטוט ב       שרטוט א  

 אך העלייה  בפונקציה שהנגזרת שלה ,הן דומות:  יעקב
של  מאשר העלייה  תהיה איטית יותרשרטוט בכמו ב

אם נשרטט את . אשרטוט שהנגזרת שלה כמו בפונקציה 
 x=0 בה  מערכת צירים בסביבת הנקודהאותהבשתיהן 
  :נקבל

  

  

  

  

  

 בקו מלא מתאימה  שהגרף שלה מתוארכך שהפונקציה
מקווקו ב  שגרף שלה מתוארלנגזרת א והפונקציה

f (x) 
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הפונקציה בגרף ב  כי העלייה של. מתאימה לנגזרת ב
  .x=0יותר איטית מזו של גרף א בסביבת הנקודה בה 

אפשר לומר שההבדל הוא במידת שינוי , נכון: מורה
 ,נניח. אפשר אולי לקרוא לתכונה בשם כלשהו .העלייה
    . של הפונקציההעקמומיותמידת 

 אמורה להיות נקודת היתהעד קרוב לנקודה ש: אלכס
נקודת המינימום הם של שני הצדדים חלקי הגרף ב ,פיתול

וות ילנקודה יש ע קרובאבל , כמו בפרבולה, סימטריים
לכן השרטוט שנראה כמו . והסימטריה כבר לא נשמרת

   .אין לו ציר סימטריה, פרבולה איננו פרבולה

  .אז ההיגד לא נכון:  ליאור

אפשר לומר , אבל  מה כן. ההיגד לא נכון: מורה
  ?בוודאות

אולי שבנקודה בה הנגזרת השנייה מתאפסת יש : ליאור
  . כנקודת פיתול'חשודה'נקודה ש
 כנקודת קיצון כאשר 'חשודה'כמו שנקודה רק , יפה: מורה

  .הנגזרת הראשונה מתאפסת
  

  :בואו נסכם

לא בכל נקודה בה הנגזרת , כפי שאמר ליאור, ראשית

נקודה כזו רק , השנייה מתאפסת יש נקודת פיתול

מצד שני יכול להיות גרף של .  כנקודת פיתול'חשודה'

 ולהפתעתנו  יש בו 'חלקה'פונקציה שנראה עולה בצורה 

השינוי הנראה . נקודה בה הנגזרת השנייה מתאפסת

  .לעין יכול להיות במידת העקמומיות של הגרף

 לוואי לשיעור ימסקנות נוספות שניתן להסיק כתוצר

  :זה

היא נקודה שמפרידה בין  xעם ציר  2ךנקודת חיתו 

 .)-(   לבין )+(בין : חיוביות לשליליות של פונקציה

ון היא נקודה שמפרידה בין עליה לירידה נקודת קיצ 

 :של פונקציה
  נקודת פיתול היא נקודה שמפרידה בין 

     :   קמירות לקעירות של פונקציה    

)(0              :מתקיים x בנקודת חיתוך עם ציר  =xf  

')(0                             :בנקודת קיצון מתקיים  =xf  

'')(0                            :בנקודת פיתול מתקיים  =xf  

                                                           
כי השם , יש המתנגדים לקרוא לנקודת זו נקודת חיתוך 2

א ולכן יש אפשרות לקר. xתפוס גם לנקודת השקה עם ציר 
  .'חדירה'לנקודה זו נקודת 

 

)(0נקודה בה   =xf  יכולה להיות נקודת חיתוך עם

  .אבל יכולה להיות גם נקודת קיצון  xציר 

')(0נקודה בה   =xf      יכולה להיות נקודת קיצון

  .קודת פיתולאבל יכולה להיות גם נ

'')(0נקודה בה   =xf    יכולה להיות נקודת פיתול

 גם נקודה בה משתנה ...אבל יכולה להיות

  .העקמומיות

אם .  של המתמטיקה'סימטריה מבנית'רואים כאן 

נתבונן בשלושת ההיגדים האחרונים נראה שהנקודה 

האופיינית יכולה להיות גם נקודה בה הנגזרת הבאה 

 כנקודת 'החשודה'נקודה , במילים אחרות. תמתאפס

חיתוך יכולה להיות גם נקודת קיצון בה הנגזרת 

 כנקודת קיצון 'החשודה'נקודה , הראשונה מתאפסת

השנייה יכולה להיות גם נקודת פיתול בה הנגזרת 

' החשודה'שנקודה  ,אפשר להסיק, לכן. מתאפסת

 כנקודת פיתול יכולה להיות גם נקודה בה יש שינוי

  .בה הנגזרת השלישית מתאפסתועקמומיות 

הצבעה  :קיבלנו כאן את התפקיד של הנגזרת השלישית

את מידת . מידת העקמומיות של הפונקציהב על שינוי

רבה של הגרף למשיק יאפשר להסביר כקהעקמומיות 

  . שלו בנקודה הנבדקת

של  אחרת תכונה  מידע עללנו מספקתשכל נגזרת , נראה

ת לנו לשרטט את גרף הפונקציה ומאפשר, הפונקציה

  .  בצורה מדויקת יותר

  סיום

לא היתה , התשובה להיגד שממנו התפתח השיעור כולו

 מה  :השאלה הראשונה ששאל שי. נהירה גם לי כמורה

קורה כאשר הנגזרת הראשונה מתאפסת כאשר יש בה 

 שאלת המפתח בכל היתה ,3x-בנקודת פיתול כמו 

זימנה  זו ה שאלשהתפתחה בעקבות החקירה .ורהשיע

, ו הייתי מתעלמת מהשאלהאיל.  הדיון והמסקנותאת

לא ידעתי את שהרי , חששאו בגלל , מפאת חוסר זמן

את ההזדמנות מחמיצה  יתיהי, התשובה באותו הרגע

כל את והיפה השיעור  הנפלאה לחקירה וכך את

  .המסקנות שעלו בו


