
ש עמוס דה שליט                                              אוניברסיטת ירושלים"המרכז להוראת המדעים ע  

 

 

מתמטיקה עם מחשבונים גרפיים: הנושא  

 .האוניברסיטה העברית, חנה פרל: י"הוכן ע

המחשבונים ניתנים בזכרון . במאמר מתארת הכותבת הוראה בעזרת מחשבונים גרפיים: תקציר
. ניתן לתכנת ולשמור בהם מספר רב של תוכניות והם מסוגלים לבצע פעולות נומריות. יכרנ

. ב"י-דנה הכותבת ביתרונות השימוש במחשבונים גרפיים ובניסוי שערכה בכיתות י, במאמר
  . מתייחס גדעון צבס למאמר זה13ה "בעל

 .גרפים, הוראת מתמטיקה, מחשבון: מילות מפתח

  .35-39, 1993מרץ , ג"הדר תשנ, 12ה "על: החומר פורסם במסגרת

 . עמודים8: החומר מכיל בנוסף לעמוד הפתיחה

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



-1- 

_______________________________________________________________________________ 
חנה פרל, "מתמטיקה עם מחשבונים גרפיים "  

1993מרץ , ג"הדר תשנ, 12ה "על  
העברית ירושליםהאוניברסיטה   

 
 

  1מתמטיקה עם מחשבונים גרפיים 
 

  רקע כללי

הגדול , מ" ס4 ×מ " ס6ברי תיכנות ובעלי צג בגודל , מחשבונים גרפיים הם מחשבוני כיס מדעיים
למחשבונים הגרפיים יכולת . על צג זה ניתן לשרטט גרפים מסוגים שונים.  הרגילמצג המחשבון

ביצוע הקרובה לזו של תוכנות מתמטיות הקיימות בשוק ואופן הפעלתם דומה לצורת ההפעלה של 
  .המחשב האישי

על צג מרבית המחשבונים הגרפיים הקיימים כיום אפשר לשרטט במערכת צירים מלבנית גרפים 
 וגרפים של פונקציות המוצגות y = f(x)של פונקציות המוצגות בצורה מפורשת על ידי תבנית 

במערכת צירים קוטבית אפשר לשרטט גרפים של פונקציות המוצגות על ידי . בצורה פרמטרית
ובהקשה אחת ניתן לשרטט היסטוגרמות וגרפים סטטיסטיים , (r, θ)קוארדינטות קוטביות 

  .אחרים

  

  

  

  

  

  

  

  

על הגרף ולקבל את שיעורי " לטייל: " המשורטטים אפשר לבצע פעולות שונותעל הגרפים
ולהתרחק מהגרף לקבל שרטוט , zoom in -לנפח חלקים ממנו , הנקודות שעליהן נמצא הסמן
  .zoom out -בתחום ובטווח גדולים יותר 

כל המחשבונים . לרוב המחשבונים זיכרון ניכר ואפשרות לתכנת ולשמור מספר רב של תוכניות
רוב . מבצעים פעולות במטריצות וחלקם מחשבים באופן נומרי נגזרות ואינטגרלים מסוימים

פירוש הדבר שהם אינם . המחשבונים הגרפיים מבצעים פעולות נומריות בלבד ולא סימליות
; אלא מחשבים את ערך הנגזרת בנקודה נתונה באמצעות קירובים מספריים, גוזרים פונקציות

אין .  אלא מחשבים באופן מספרי את האינטגרל המסוים, את הפונקציה הקדומהאינם נותנים 
  .אפשרות לבצע במחשבון מיניפולציות סימבוליות

קיימים מחשבונים גרפיים . דבר זה אמור לגבי מרבית המחשבונים הגרפיים הנמצאים בשוק
מחשבונים אלה דומים . המבצעים גם פעולות סימבליות, וכמובן יקרים בהרבה, משוכללים יותר

גיליון אלקטרוני , מאוד למחשב האישי ולמרות גודלם הקטן יש בהם מעבד תמלילים פשוט
אלא , במאמר זה לא נעסוק במחשבונים אלה. ואפשרות להכנסת תוכנה מתמטית רבת עוצמה

  .בפשוטים יותר

דים כבר עתה ישנם תלמי. המחשבונים הגרפיים זולים יחסית ובכל שנה מחירם הולך ויורד
הרוכשים מחשבונים גרפיים מיוזמתם וסביר להניח כי בשנים הבאות יהיה ברשות כל תלמיד 

  .מחשבון גרפי בדיוק כמו שיש בידו כיום מחשבון מדעי

  מחשבונים גרפיים בהוראת מתמטיקה

אין אפשרות לנהל חלק גדול משיעורי המתמטיקה במעבדת , )לא רק בארץ(ברוב בתי הספר 
מספר התלמידים הלומדים מתמטיקה באותה שעה , גם כאשר המעבדה פנויה לשימוש. המחשבים

ולכן צריך המורה לתכנן את , בבית הספר בדרך כלל גדול פי כמה ממספר המחשבים במעבדה
לתלמידים ולמרבית המורים , כמו כן. ולשיעורים בודדים בלבד, השימוש במעבדה זמן רב מראש

ראה חוזר האגף למדע ( לימודית לא טבעית ומנוכרת למתמטיקה מהווה מעבדת המחשבים סביבה

                                                           
 TEXAS INSTRUMENTS של גרפים שורטטו בעזרת תוכנת מחשב. הגרפים במאמר הם אלה המתקבלים על צג המחשבון 1
TI-81המחקה את פעולת המחשבון הגרפי שלהם  . וניתנת לשימוש נוח בכל מחשב אישי  

y1 = x4 − 4x2 − 3 

y 

x 

RANGE 
Xmin=−3 
Xmax=3 
Xscl=1 
Ymin=−10 
Ymax=10 
Yscl=1 
Xres=1 
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והרבה מורים מעדיפים לקיים את השיעורים בחדרי לימוד ) 1991 נובמבר 9' גל, וטכנולוגיה
. המחשבונים הגרפיים שתארנו עשויים לעור בפתרון בעיות אלה. רגילים הפחות מאיימים

כאשר , במקרים רבים יכולים המחשבונים להיות תחליף למעבדת המחשבים ובמקרים אחרים
" הממוחשבת"יאפשרו המחשבונים המשך והשלמה של הפעילות , הגישה למעבדה היא מוגבלת

  .בחדרי לימוד רגילים

  :1מסגרת 

  הבנת מושגים אצל תלמידים הלומדים בעזרת מחשבונים גרפיים
ם אלו של במשך הניסוי הושוו תהליכי חשיבה של תלמידים הלומדים בעזרת מחשבונים גרפיים ע

להלן שתי . נבדקו תשובותיהם של תלמידים במספר נושאים. תלמידים הלומדים בדרך המסורתית
  .דוגמאות

  ).ראה מאמר מאת שלמה וינר בגליון זה: (שאלה
  !נמק. f(x1) = f(x2) - כך שx2 - וx1האם יש שני מספרים שונים . f(x) = x2 + x + 1נתונה הפונקציה 

 מהתלמידים הלומדים בעזרת המחשבון הגרפי ניגשו לפתרון בעיה זו בדרך גרפית 90% -כ
  . בדמיונם את הגרף וידעו לנתח את משמעותו" ראו"הם . ומרביתם פתרו את השאלה בצורה נכונה
  :הנה תשובה אופיינית של תלמידים אלו

, x2 - וx1 חותך את הפרבולה בשתי נקודות x -גרף הפונקציה הוא פרבולה ולכן ישר מקביל לציר ה"
  "yלשתי נקודות אלה אותו 

 מתלמידים הלומדים בדרך המסורתית פנו לדרך הגרפית וכל היתר ניסו לפתור את 10%רק 
חלקם ניסה ללא הצלחה לפתור בדרך , הבעיה בדרך אלגברית ולא התייחסו כלל לצורת הגרף

xאלגברית את המשוואה  x x x1
2

1 2
2

21 1+ + = +   ואחרים ניסו לפתור את המשוואה הריבועית +
x2 + x + 1 = 0 .הצליחו לענות על שאלה זו . מכיוון שאין למשוואה שורשים היתה תשובתם שלילית

  .רק תלמידים שידעו מראש כי התשובה חיובית ועל כל יש למצוא דוגמה שתוכיח זאת

האם נכונה הטענה שלמערכת המשוואות  : שאלה
k y
k y k
− =
+ =

⎧
⎨
⎩

3
  ?k  יש פתרון לכל 

מרבית התלמידים הלומדים בעזרת המחשבונים הגרפיים . 'צגה לתלמידים בכיתה ישאלה זו הו
 ואילו השניה מתארת משפחה של x משוואה אחת מייצגת ישרים מקבילים לציר kכי לכל " ראו"

לכן בהכרח ישרים אלו יחתכו זה את זה ולכן יש למערכת פתרון . ישרים בעלי שיפוע השונה מאפס
. תלמידים אלה לא היו זקוקים לפתרון האלגברי המפורש כדי לענות על השאלה. kלכל 

  .כשנתבקשו לפתור את המערכת בדרך אלגברית ידעו לעשות זאת ולנתח את תשובתם
  :הנה תשובה אופיינית של תלמידים אלו

לא . x - וישר שני חותך את ציר הx -מכיוון שישר אחד הוא מקביל לציר ה. הטענה נכונה, כן"
  ".תמיד הישרים יחתכו, k משנה הערך של

הלומדים בדרך ' שאלו שאלה זו תלמידים מכיתה י]) 1([בסקי 'אנה ספרד וליאורה לינצ
חלקם לא הבין את משמעות . אצל תלמידים אלה התגלו קשיים כבר בהבנת הבעיה. המסורתית

למרות שחלק מהתלמידים שרואיינו הציגו יכולת חשיבה פונקציונלית . המילה פתרון במקרה זה
את הפונקציות " ראו"הם לא ,  כאל מספריםk - וx ,y -כאן הם התייחסו ל, במקרים אחרים

  .שהמשוואות מייצגות ואל הבינו את משמעות הפרמטר

בעת הכנת , בזכות ממדיהם הקטנים של המחשבונים יכולים התלמידים להעזר בהם הן בבית
שילוב יעיל ביותר , אם כן, רבה מאפשרתזמינותם ה. בעת הלימוד הראשוני, והן בכיתה, השיעורים

  .של הטכנולוגיה החדשה בלימודי המתמטיקה

מחשבים "בגלל דמיונם הרב למחשב האישי מעדיפים מומחים רבים לחינוך מתמטי לכנותם בשם 
 1986 -מחשבונים אלה פותחו לראשונה ב.  ולא מחשבונים(computers hand held)" הנישאים ביד

בשנתיים האחרונות . ומאז הולך וגדל מספר בתי הספר בעולם הנעזרים בהם להוראת המתמטיקה
  .חדר השימוש בהם גם לשיעורי הפיסיקה והביולוגיה
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 בחשיבות ההוראה NCTM(2(בארצות הברית הכירה המועצה הלאומית של המורים למתמטיקה 
ה  פורסמו הסטנדרטים החדשים להוראת המתמטיק1989 -ב. באמצעות מחשבונים גרפיים

החל , בארצות הברית ובהם קבעה המועצה כי תוך חמש שנים הקרובות יהיה בידי כל תלמיד
  .מחשבון גרפי, מחטיבת הביניים

  :למחשבונים הגרפיים שימושים רבים בהוראת המתמטיקה
  . אפשר בקלות רבה לשרטט מספר רב ומגוון של גרפים שידגימו את הנלמד בשיעור-הדגמה  .1
  .אימות תוצאות שהתקבלו בדרך אלגברית על ידי הצגה גרפית במחשבון .2
 מתוך התבוננות במספר רב ומגוון של דוגמאות יכולים -פיתוח אינטואיציה מתמטית  .3

  .התלמידים ליצור הכללות ולהעלות השערות
 ישנם מושגים רבים אשר המחשתם הגרפית מקלה על -הוראת מושגים חדשים בעזרת המחשה  .4

  ).הקירוב הלינארי והפונקציה הנגזרת, למשל(הוראתם בצורה משמעותית ביותר 
  .טיפול בבעיות שאינן נתונות לפתרון בדרך אנליטיות .5
  .כתיבת תוכניות באופן עצמאי ועל ידי כך פיתוח החשיבה האלגוריתמית .6

בעיתונות המקצועית של החינוך המתמטי מתפרסמים מחקרים המראים כי לשימוש במחשבונים 
מוקד הלמידה מוסט מחישובים ומטכניקות אל . הגרפיים בכיתות יש השפעות חיוביות ביותר

כי אם גם , תלמידים יודעים לא רק לעשות שימוש טכני במושגים. הבנה טובה יותר של מושגים
  .מבינים אותם טוב יותר ולכן יכולים ליישם אותם בצורה נכונה במקרים רבים יותר

  
דבר שעד כה היה נחלתם ,  בזעיר אנפיןבעזרת כלי חדש זה יכולים התלמידים לתפקד כחוקרים

אופי הלימוד בכיתה משתנה ויש דג חזק יותר על פעילות חוקרת של . של תלמידים מוכשרים בלבד
  .התלמידים

  

  דוגמה של קטע מתוך דף עבודה: 2מסגרת 
  .⏐x⏐הגרף של פונקציות פולינומיאליות עבור ערכים גדולים של 

  AX3 + BX2 + CX + D: פונקציות ממעלה שלישית

  .Y = x3 − 3x + 2חקור את הפונקציה . 1

  :התרה  

נקודת מקסימום מקומי ) 1,4-: (על ידי גזירה ובדיקה מקבלים כי לפונקציה שתי נקודות קיצון  
  ).1,1- (-ויורדת ב) -∞,1-(, ) 1,∞(לפיכך הפונקציה עולה בקטעים . נקודת מינימום מקומי) 1,0(

 עם Zoom Outבצע .  בשני הציריםScl 100עם ] 10,10- [×] 10,10-[שרטט את גרף הפונקציה בתחום 
 ובחר ZOOMהקש , כדי לבחור גורמי ניפוח(,  בשני הצירים והתבונן בגרף המתקבל5ניפוח פי 

במבט כללי הגרף נראה מאוד דומה ). עתה הקש את הגורמים הרצויים; Set Factorsמתוך התפריט 
 X3יחד עם גרף הפונקציה הקודמת גם את הגרף של , אם כן, נשרטט. X = X3לגרף של הפונקציה 

  .מיד רואים כי שני הגרפים כמעט מתלכדים. באותה מערכת צירים
  .בתחום ובטווח גדולים מאוד קשה להבחין בין הגרפים של שתי הפונקציות, במילים אחרות

  .כדי לבדוק תופעה זו נשרטט דוגמאות נוספות
 באותה מערכת צירים בתחומים הבאים Y = X3  -  וY = Y3 − 3X + 2שרטט את שתי הפונקציות 

  ).בחר בכל מקרה סקלה מתאימה(והשווה בין צורת הגרים שלהם בכל תחום 
  ]10,10- [×] 100,100-[  .א
  ]10,10- [×] 500,500-[  .ב
  ]20,20- [×] 1000,1000-[  .ג
  ]30,30- [×] 5000,5000-[  .ד

 Y = X3 - יש שתי נקודות קיצון ואילו לY = X3 − 3X + 2 -ל. בתחילה הגרפים נראים שונים לחלוטין
  .אין נקודות קיצון כלל

                                                           
2 National Council of Teachers of Mathematics 



 

_______________________________________________________________________________ 
חנה פרל, "מתמטיקה עם מחשבונים גרפיים "  

1993מרץ , ג"הדר תשנ, 12ה "על  
 האוניברסיטה העברית ירושלים

 
 
 

-4-

הגרף בסביבת נקודות הקיצון נעשה לא ברור ושני הגרפים מתקרבים , אולם ככל שהתחום גדל
  .בתחום ובטווח האחרון קשה להפריד ביניהם. בצורתם הכללית זה לזה

  .ים גדולים-⏐x⏐ עבור X3 מתנהגת כמו הפונקציה Y = X3 − 3X + 2אנו אומרים כי הפונקציה 

  ].2,2- [×] 10,10-[ ושרטט את הגרף שלה בתחום Y = 3X3 − 4X2 + 5: חקור את הפונקציה. 2

  :התרה  

נקודת מינימום ) 8/9,3.9465(נקודת מקסימום מקומי ) 0,5: (לפונקציה שתי נקודות קיצון  
  .מקומי

  ).0,8/9(ויורדת בקטע ) -∞,0(, ) 8/9,∞ (-הפונקציה עולה ב
  

בחר סקלה גדולה בשני ! זכור(אך במקרה זה נעשה זאת פעמיים , Zoom Outנבצע , כמקודם
  ).100למשל , הצירים

שרטט את שני . 3X3לאחר הניפוח השני מקבלים גרף ללא נקודות קיצון הדומה בצורתו לגרף של 
  .הגרפים באותה מערכת צירים וראה כי אכן הם כמעט מתלכדים

  .בדוק תכונה זו ביתר פירוטנ
 באותה מערכת צירים בתחומים Y = 3X3 - ו Y = 3X3 − 4X2 + 5שרטט את הגרפים של הפונקציות 

  .הבאים והשווה בין צורת הגרפים שלהם בכל תחום
  

  ]5,5- [×] 30,30-[  .א
  ]10,10- [×] 300,300-[  .ב
  ]20,20- [×] 3000,3000-[  .ג
  ]60,60- [×] 600000,600000-[  .ד
  

   Y = AX3 נראה כמו גרף הפונקציה Y = AX3 + BX2 + CX + Dגרף הפונקציה : השערה
  .ים גדולים-⏐x⏐עבור 

  
  .בדוק השערה זו על ידי דוגמאות נוספות. 3
  

  
  המחשבונים הגרפיים בהוראת המתמטיקה בארץ

 לאור כל האמור לעיל הוחלט במרכז להוראת המדעים באוניברסיטה העברית ללמד מתמטיקה
בכיתות הניסוי מלווה המחשבון הגרפי . בעזרת מחשבונים גרפיים במספר כיתות בחטיבה העליונה

הוכנו חומרי . ואף בבחינת הבגרות, ב לאורך כל שנות לימוד"ועד י' את התלמיד החל מכיתה י
הניסוי קיבל את אישורה של . למידה לתלמידים ולמורים ופותחו אסטרטגיות הוראה חדשות

המפקח . ר מיכאל קורן"ד, ר למתמטיקה"וועדת המקצוע במתמטיקה ואת אישורו של המפמ
אישר את התאמת בחינת הבגרות כך שהתלמידים המשתתפים בניסוי יוכלו להעזר במחשבונים 

  .בעת בחינת הבגרות במתמטיקה

  

  תאור הניסוי

את היא חנה פרל חברת צוות המתמטיקה במרכז להור, הכותבת שורות אלה, מפתחת הניסוי
שלמה וינר מהמחלקה ' המנחים הבכירים הם פרופ. המדעים בירושלים ומורה בבית הספר פלך

, חשבון לציין. עזריאל לוי מהמחלקה למתמטיקה באוניברסיטה העברית' להוראת המדעים ופרופ
). התוכנית החדשה(כי בניסוי זה אין משנים כמעט את התכנים של תוכנית הלימודים הקיימת 

. עיקרו הוא הכנסת טכנולוגיה מתקדמת ביותר אל הכיתות ושינוי שיטת ההוראה בהתאם
ולא , כגון דגש על חקירה של משחות של פונקציות, מודגשים היבטים חדשים של נושאים ישנים

נושא ההזזות של פונקציות מקבל מימד חשוב במיוחד ובעזרתו . רק חקירה של פונקציה בודדת
  .ות בקלות רבהנלמדות הפונקציות הטריגונומטרי
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  :3מסגרת 

  פרמטרית של פונקציות- חקירה של משפחה חד-תרגיל לדוגמה 

  f(x) = 2Ax3 − Ax2 + 2חקור את המשפחה : תרגיל

ים -⏐x⏐צורת הגרף עבור . המשפחה הנתונה היא משפחה של פולינומים מעלה שלישית: פתרון
  . קובע את כיוון הגרףA ולכן בסימן של 2Ax3גדולים נקבעת על ידי 

 f’(x)=6a2 − 2Ax  :מציאת נקודות קיצון
 6Ax2 − 2Ax = 0  
  2Ax (3x − 1) = 0 

 x = 0  ,  x =
1
3

  

  f f A( ) ,0 2 1
3 27

2= ⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟
= − +  

  .A > 0  .א
 ומכיוון שיש לפונקציה שתי x3ים גדולים נראה כמו הגרף של -⏐x⏐גרף הפונקציה עבור 

  :כךהגרף של נציג מהמשפחה נראה , נקודות קיצון
  

  

  

   

  

  

  

  

  1איור 
מכיוון שאיננה (מקסימום משותפת לכל הפונקציות במשפחה ' נק) 0,2(, במילים אחרות  

 ).A -תלויה ב
1
3 27

2, − +⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟

A
 של נקודת המינימום קטן y - גדול יותר שיעור הA -ככל ש.  נקודת מינימום

  .יותר
כאשר משרטטים במחשבון מספר נציגים של המשפחה רואים כי לכל הפונקציות נקודת   

חיתוך נוספת 
1
2

2,⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟

  .הצבה בתבנית הפונקציה מוכיחה עובדה זו. 

  

  

  

  

  

  

2איור 

•2

1
3

 

A > 0 
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  .A < 0  .ב
לכן גרף של נציג המשפחה נראה . x3−ים גדולים נראה כמו הגרף של -⏐x⏐גרף הפונקציה עבור 

  :כך

  

  

  

  
  

  

  

  3איור 
  

  .נקודת מינימום משותפת) 0,2(כלומר   

  
1
3 27

2, − +⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟

A
ונקודת המקסימום גבוהה ,  גדלy - גדל שיעור ה⏐A⏐כאשר .  נקודת מקסימום

  .יותר

  

  

  

  

  

  

  

  4איור 

 -ו) 0,2(הנקודות   
1
2

2,⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟

  . הן הנקודות היחידות משותפות לכל הפונקציות במשפחה

  2A3 − Ax2 + 2 = 2Bx3 + Bx2 + 2 ומתקיים A ≠ Bאם : הוכחה
 2x3 (A − B) − x2 (A − B) = 0  :  כי אז

  (2x3 − x2) (A − B) = 0 
  2x3 − x2 = 0 
  x2 (2 − x) = 0 
  x = 0   ,   x = 2  

  : גרף המשפחה הוא  

  

  

  

  

  

  

  

 • 2

1
3
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  5איור 

  .א היתה השנה הראשונה לניסוי"שנת הלימודים הלימודים תשנ
יחידות לימוד בבית הספר פלך  5 - ו4ברמה של '  לשתי כיתות יCASIO FX-7000הוכנסו מחשבוני 

התוצאות הראשונות הפתיעו לטובה והביאו להרחבת הניסוי . בירושלים והוחל ללמד בעזרתם
שתי כיתות בבית , מהן שתי כיתות בבית הספר פלך, ב לשש כיתות נוספות"בשנת הלימודים תשנ

  .מעלות, הספר גבעת גונן בירושלים ושתי כיתות בבית הספר אורט

הוכנס לשימוש מחשבון משוכלל יותר , בעקבות בדיקה מחודשת של המחשבונים המצויים בשוק
מחשבון זה נבחר על ידי רוב המומחים בעולם כמתאים ביותר לבית . TI-81וידידותי יותר לשימוש 

  .הספר התיכון

נערכת השוואה בין תלמידים , כדי לבדוק אם אכן יש למחשבונים השפעה משמעותית על הלמידה
מועברים שאלונים ונבדקת הבנת מושגים מסוימים בשתי . ים לתלמידים בכיתות רגילותהמחשבונ
כי לתלמידים הלומדים בעזרת המחשבון יש הבנה טובה , תוצאות ראשוניות מראות. הקבוצות

הזזות של , נגזרות, וביניהם פרמטרים, יותר של חלק מהמושגים המופשטים בנושאים רבים
כמו כן נערכו ). 1ראה מסגרת ( נושאים שהם מרכזיים בתוכנית הלימודים -פונקציות וחקירתן 

מורים שלימדו בעבר ללא מחשבונים גרפיים מודים כי . תצפיות בשיעורים וראיונות עם מורים
הכתה : חל שינוי משמעותי לטובה בהוראה, למרות הקשיים בניהול השיעורים עם המחשבונים

שגים מסוימים ותלמידים מבינים טוב יותר נושאים שעד קל יותר ללמד מו, קל יותר, פעילה יותר
רוב המורים שהתנסו בשימוש במחשבון הגרפי אינם . כה התייחסו אליהם בצורה טכנית בלבד

  .מוכנים היום לוותר על כלי זה

הורחב הניסוי ונוספו למעגל הלומדים בעזרת המחשבונים הגרפיים עוד ארבע , ג"בשנת תשנ
סך הכל לומדות בשנה זו בעזרת . בשני בתי ספר חדשים,  יחידות לימוד5 - ו4ברמה של ' כיתות י

בירושלים התלמידים רוכשים . ב"א ושתי כיתות י"שש כיתות י', המחשבונים שמונה כיתות י
עוזר למועטי יכולת במימון ) י"מנח(כאשר מנהל חינוך ירושלים , בכספם את המחשבונים הגרפיים

  .הקניה

הנחיה זו כוללת . יסוי מקבלים הנחיה שוטפת מהמרכז להוראת המדעיםהמורים המשתתפים בנ
לכל המורים המשתתפים . ביקורים בבית הספר ועזרה בהכנת שאלות ובחינות, פגישות תקופתיות

בניסוי רצון עז להכניס טכנולוגיה חדשה לכיתות ולשנות את צורך הוראת המתמטיקה בבית 
  .הספר

בשנה זו נערך בבית שמש ניסוי המיועד לבדוק את האפשרות להכניס גם את תלמידי שלוש יחידות 
, בשנה הקרובה, אנו עומדים לבדוק, בנוסף לכך. לימוד למעגל המשתמשים במחשבונים הגרפיים

. בעת לימוד נושא הפונקציה, אם כדאי להתחיל את השימוש במחשבון כבר בחטיבת הביניים
  .משך חמש שנות לימודיםבמקרה זה ילווה המחשבון הגרפי את התלמיד ב

  

  שיטת ההוראה

הגישה הכללית שבחרנו להוראה בעזרת המחשבון הגרפי היא שיטת הגילוי המודרך התלמידים 
). 2ראה מסגרת (מקבלים דפי עבודה ועליהם לבצע את המטלות המופיעות בהם לקראת השיעור 

. דפי העבודה מפורטים וכוללים את כל השלבים הדרושים כדי ללמוד את הנושא באופן עצמאי
מוסיף דוגמאות ובמידת הצורך , מדגיש נקודות חשובות, במהלך השיעור המורה מסכם את הנלמד
כך לומדים התלמידים להכיר את המחשבון ולהשתמש בו . מכין את התלמידים לקראת הדף הבא

הם גם לומדים לקרוא טקסט מתמטי ולהכין חומר חדש בדיוק כפי שהם עושים . ביעילות
 אין הוא מתפקד כספק מידע מתמטי -תפקיד המורה בכיתה מתרחב . קצועות ההומניסטייםבמ

  . כי אם הוא משמש גם מנחה בפעילויות מחקריות קטנות, וכסמכות עליונה
כל תוכניות המחשב הדרושות , מכיוון שהוראת המתמטיקה איננה כוללת הוראת תיכנות

אנו מעודדים כתיבה עצמאית של תוכניות , יחד עם זאת. ידי המורה-לתלמידים ניתנות להם על
כי התלמידים שולטים במחשבונים טוב , הניסיון מראה. ושיתוף כל התלמידים בתוכניות שניכתבו

  .יותר מהמורים ואף כותבים היטב תוכניות מקוריות לא בהכרח מתמטיות
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הוא יכול . בנוסף לדפי העבודה משתמש המורה במחשבון בכל תהליך ההוראה כראות עיניו
הן בכיתה והן , להוסיף דוגמאות כרצונו ולשלב את המחשבון בלימודים בכל צורה הנראית לו

לערוך ניסויים במתמטיקה ולהעלות , עליו לעודד את תלמידיו להעזר במחשבון. בשיעורי הבית
עליו להדגיש תמיד כי שרטוט במחשבון איננו הוכחה ועל התלמיד לנמק , יחד עם זאת. השערות

הצגת מגבלות המחשבון מדגימה בפני התלמידים את . את טענותיו בדרכים אנליטיות המקובלות
 יש דוגמה של חלק מדף עבודה העוסק בחקירה של 3במסגרת . חשיבות ההוכחה המתמטית

  .משפחות של פונקציות פולינומיאליות

  

  סיכום

השקעה רבה ושינוי אך המעבר אליה דורש , להוראה בעזרת מחשבונים גרפיים יתרונות רבים
המצאותם של המחשבונים הגרפיים בכיתה תהפך לעובדה . גישה אצל המורים והתלמידים כאחד

להכין חומרי למידה מתאימים ולפתח שיטות , ועלינו להערך לכך, קיימת כבר בשנים הקרובות
המעבר למחשבונים הגרפיים מתבצע כיום בעולם כולו ועלינו להיות שותפים . הוראה מתאימות
  .פעילים בתהליך זה
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