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                                           פונקציה לינאריתהמקרה של: 

 

𝒇(𝒙)   שורש של פונקציה לינארית .א = √𝒂𝒙 + 𝒃 

 .יישומוןוחקרו ב 1סרטון התבוננו ב

  לפניכם ביישום שתי נקודות במערכת הצירים הקובעות ישר.

 

 ים שונים.כיצד נראית פונקצית השורש של פונקציה לינארית? אפיינו טיפוס 

  כיצד משפיעה משוואת הישר על תכונות פונקצית השורש מבחינת תחום

 נקודות חיתוך עם הצירים , עליה וירידה וכדומה.רה, דההג

𝒈(𝒙)שורש פונקציה לינארית ריבוע של   .ב = (√𝒂𝒙 + 𝒃)
𝟐

 

 .יישומוןוחקרו ב 2סרטון התבוננו ב

 ריבועי ולאחר מכן של ריבוע השורש.סמנו ביישום את הכפתור של שורש 

  ים שונים.שורש פונקציה לינארית? אפיינו טיפוסשל  הריבועכיצד נראית פונקצית 

  מה דומה ומה שונה בין פונקצית ריבוע השורש לבין פונקצית הישר. האם וכיצד

 השתנו תחומי ההגדרה, נקודות חיתוך עם הצירים, עליה וירידה וכדומה.

𝒇(𝒙)    לינארית פונקציהריבוע של  .ג = (𝒂𝒙 + 𝒃)𝟐 

 .יישומוןבוחקרו   3 בסרטוןהתבוננו 

  מה הקשר בין גרף פונקצית הישר לגרף פונקצית ריבוע הישר? אפיינו טיפוסים

 שונים.

  ,כיצד משפיעה משוואת הישר על תכונות פונקצית הריבוע מבחינת תחום ההגדרה

 נקודות חיתוך עם הצירים , עליה וירידה וכדומה.

 

 

 

 

 mathMINDShabitsהיישומון מתבסס על היישומון של פרופ' יהודה שוורץ מתוך האתר  *

√(𝒂𝒙 + 𝒃)𝟐 =?= (√𝒂𝒙 + 𝒃)
𝟐

 

mailto:hmathcntr@univ.haifa.ac.il
http://highmath.haifa.ac.il/
https://youtu.be/orzrauIyDVI
http://tube.geogebra.org/student/m1308711
http://youtu.be/nMx1ON3MpzM
http://tube.geogebra.org/student/m1308711
https://www.youtube.com/watch?v=5DWOlBrneDU
http://tube.geogebra.org/student/m1308711
https://sites.google.com/site/mathmindhabits/


 שורש של רבוע או ריבוע של שורש
 31905   חיפההפקולטה לחינוך,  אוניברסיטת חיפה,    - יסודיעל מורים למתמטיקה בחינוך הלמרכז ארצי 

 http://highmath.haifa.ac.il   אתר:                                hmathcntr@univ.haifa.ac.il :דוא"ל

𝒈(𝒙)פונקציה לינארית שורש של ריבוע  .ד = √(𝒂𝒙 + 𝒃)𝟐 

 .יישומוןוחקרו ב  3בסרטון התבוננו 

  ים שונים.פונקציה לינארית? אפיינו טיפוסשל ריבוע  השורשכיצד נראית פונקצית 

  מה דומה ומה שונה בין פונקצית ריבוע השורש לבין פונקצית הישר. האם וכיצד

 וירידה וכדומה. השתנו תחומי ההגדרה, נקודות חיתוך עם הצירים, עליה

  האם שורש של ריבוע שווה לריבוע השורש?  .ה

 התבוננו בסרטון וחקרו ביישומון וסכמו ממצאכם.

√(𝒂𝒙 + 𝒃)𝟐 =?= (√𝒂𝒙 + 𝒃)
𝟐
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 ריבועיתפונקציה המקרה של: 

 ריבועיתשורש של פונקציה  .א

 .פרבולהנקודות במערכת הצירים הקובעות  שלשלפניכם ביישום 

 חקרו ביישומון.

  ים שונים.? אפיינו טיפוסריבועיתכיצד נראית פונקצית השורש של פונקציה 

 על תכונות פונקצית השורש מבחינת תחום  פרבולהכיצד משפיעה משוואת ה

 ההגדרה, נקודות חיתוך עם הצירים , עליה וירידה וכדומה.

  ריבועיתשורש פונקציה ריבוע של  .ב
 חקרו ביישומון.

  ים שונים.? אפיינו טיפוסריבועיתשורש פונקציה של  הריבועכיצד נראית פונקצית 

  האם הפרבולהמה דומה ומה שונה בין פונקצית ריבוע השורש לבין פונקצית .

 וכיצד השתנו תחומי ההגדרה, נקודות חיתוך עם הצירים, עליה וירידה וכדומה.

  ריבועיתה פונקציריבוע של  .ג

 חקרו ביישומון.

  מה הקשר בין גרף פונקצית הישר לגרף פונקצית ריבוע הישר? אפיינו טיפוסים

 שונים.

  ,כיצד משפיעה משוואת הישר על תכונות פונקצית הריבוע מבחינת תחום ההגדרה

 נקודות חיתוך עם הצירים , עליה וירידה וכדומה.

 פונקציה לינארית שורש של ריבוע  .ד

 חקרו ביישומון.

  ים שונים.פונקציה לינארית? אפיינו טיפוסשל ריבוע  השורשכיצד נראית פונקצית 

  מה דומה ומה שונה בין פונקצית ריבוע השורש לבין פונקצית הישר. האם וכיצד

 השתנו תחומי ההגדרה, נקודות חיתוך עם הצירים, עליה וירידה וכדומה.

  אם שורש של ריבוע שווה לריבוע השורש?ה .ה

 חקרו ביישומון וסכמו ממצאכם.
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