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יא ללמד תלמידי מתמטיקה ברמות הלימוד השונות כיצד להשתמש המטרתו של מדריך זה 

בחינה. המחשבון יודע לבצע פעולות  בזמן ו בלמידהבתרגול, , במחשבון בצורה חכמה ויעילה

לסייע רבות בבחינות  ותיעשוגדול מהמקרים  מורכבות, שבחלקעד פשוטות ומחישוב רבות, 

יכול לבדוק האם   המחשבון אפילומקרים מסוימים ובפרט בבחינות הבגרות במתמטיקה. ב

 קר מפז בשעת בחינת בגרות.יללא ספק מידע שהוא תשובה שהתקבלה נכונה, 

.  (1)איור  fx-991ES PLUSאו  fx-991ESמדגם  Casioמדריך זה נכתב ביחס למחשבון של 

)אם כי הוא יקר יחסית למחשבונים יוד לימודי בעלות סבירה למצוא בחנויות צ מחשבון זה ניתן

באינטרנט חיקויים סיניים שדומים למחשבון זה בעלות פחותה משמעותית.  רכושאחרים(. ניתן ל

אין חשיבות לדגם המחשבון שברשות התלמיד כל  ,לצורך מדריך זה ולצורך השימוש במחשבון

בהם חסרות פונקציות  יות. יש לציין שקיימים מחשבונים אחרים, שנות בו אותן פונקצעוד מוב

תלמיד שברשותו מחשבון שכזה מסוימות הקיימות במחשבון המיוחס במדריך זה. במצב זה, 

 . רלוונטיים לצרכיועשוי למצוא חלק מהפרקים במדריך זה כלא 

 fx-991ESמדגם  Casio: מחשבון 1איור 
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ברמות לימוד  ש שונה במחשבון, ובאופן טבעי, ברמות לימוד שונות במתמטיקה עושים שימו

ם עשויים למצוא  . על כן חלק מהתלמידייותר עושים במחשבון שימוש מתקדםיותר גבוהות 

. לכן כל פרק במדריך  לרמת הלימודבהתאם  ,כלא רלוונטיים או חלק מהם פרקיםבמדריך זה 

 עתם. העומד בפני עצמו, ואין צורך להתייחס לפרקים על פי סדר הופנכתב כפרק 

ענייני ומועיל, השתדלתי להתמקד בפונקציות שימושיות שדורשות על מדריך זה במטרה לשמור 

ישתמש בהם הוא שהתלמיד שבכדי מידה מסוימת של היכרות עם המחשבון. דהיינו, פונקציות 

. פעולות פשוטות שהמחשבון יודע לעשות בלחיצת כפתור  ואות ושילמדככל הנראה זקוק לכך 

תלמידים יכולים להבין  ו ,אלה הן בגדר מוכרות לכל י פעולותינבע מדריך זה.יעות באחת אינן מופ

אם הקורא צריך עזרה בפעולות  .ובדיקה עצמאייםסות על ידי התנ לבד את אופן השימוש בהם

ד על פעולות אלה ולמלבכדי  ,אני מציע לקורא לפנות למורה שלו למתמטיקה ןבסיסיות במחשבו

 במידת הצורך. 

אינן מחליפות וב במחשבון פעולות החישבאופן שאינו משתמע לשתי פנים, שהדגיש חשוב ל

לכתוב "חישבתי בשום פנים ואופן אין  .בבחינותאופן החישוב פירוט תשובות והסבר 

 הנבחן על  לימוד,, בכל רמות הבמחשבון" בתור הסבר. בבחינות ובפרט בבחינות הבגרות

דבר  סל בחשד להעתקה, ה עלולה להיפ, אחרת הבחינוופעולותי ולהסביר את כל שיקולי

הוביל לדין חמור. אפשר להשתמש במחשבון בכדי לבדוק את עלול ל שבמקרים מסוימים

, התקבלההמוביל לתשובה ש יש לכתוב פתרון מלא ומסודר, אך לא בכדי לבסס אותה. התשובה

 רוכזיש ל  ך זה.ות במדריבמחשבון על פי ההורא התשובהף התהליך לבדוק את ורק בסו

תעורר את חשדו של  ,עם דרך שגויהכונה תשובה נ – ללא דרך, או גרוע מכך תשובה נכונה ש

 . עשו שימוש אחראי וחכם במחשבון הבודק.

 

מתמטיקה תיעשה נוחה ומועילה יותר   מידתלמידים ימצאו מדריך זה כמועיל, ושלאני מקווה שת

 בזכותו.

 בהצלחה! ממני ומכל צוות מתמטיקה בישיבה,

  



4 

 

 נייניםן עתוכ

 6 .................................................................. : היכרות עם מגבלות זיכרון ומגבלות תצוגה 1פרק 

 6 .................................................................................................................. מגבלות תצוגה

 7 ....................................................................................................................זיכרון  לותמגב

 7 ........................................................................................ הודעות שגיאה ודרך הטיפול בהן

 9 ......................................................................................................... : פעולות פשוטות 2רק פ

 9 ...................................................................................................................... ומהמד שבר

 10 ............................................................................................................................ אחוזים

 11 ..................................................................................................................... ערך מוחלט

 11 .................................................................................. מעבר בין רדיאנים, מעלות וגראדים 

 12 ...................................................................................................... המרה בין מידות זווית 

 13 ............................................................................מעבר בין הצגה קרטזית והצגה קוטבית

 15 ........................................................................................................ משוואות : פתרון 3פרק 

 16 .......................................................................................... שתי משוואות עם שני נעלמים

 17 .................................................................................. שלוש משוואות עם שלושה נעלמים

 17 .............................................................................................................. משוואה ריבועית 

 18 .................................................................................................... : שמירה במשתנים 4פרק 

 18 .............................................................................................................. שמירת משתנים

 19 ........................................................................................... שמרומשתנים שנהקלדה של 

 19 ......................................................................................................................... שימושים

 CALC .......................................................................................... 21: חישוב באמצעות 5פרק 

 21 ................................................................................................................. ביצוע חישובים 

 22 ......................................................................................................................... שימושים

 23 .............................................................. מציאת נגזרת בנקודה –: חשבון דיפרנציאלי  6פרק 

 23 ....................................................................................................... קודהגזרת בנחישוב נ



5 

 

 23 ...................................................................................... אופן החישוב המתבצע במחשבון

 24 ......................................................................................................................... שימושים

 25 ................................................................ ת אינטגרל מסויםמציא  – ינטגרלי : חשבון א7פרק 

 25 ..................................................................................................... מסוים חישוב אינטגרל 

 25 ...................................................................................... אופן החישוב המתבצע במחשבון

 26 ......................................................................................................................... שימושים

 27 .................................................................................................................. : ווקטורים 8פרק 

 28 .............................................................................................................. הגדרת ווקטורים 

 29 ................................................................................................. ווקטורים ב חישוב פעולות

 29 ......................................................................................................................... שימושים

 

 

 

 

  



6 

 

 תצוגהת ן ומגבלוכרוימגבלות זהיכרות עם : 1פרק 

 תצוגה מגבלות

פרות אחרי  ס  10ציג עד ל להיכו המחשבון ,Norm1ון, מצב ל של המחשבבמצב ברירת המחד

היכנס ליש  Norm1חזור למצב ל רוציםבמידה והגדרות המחשבון שונו ו. נקודה העשרוניתה

ר  ולבח( יש 1.2)איור   בתפריט. (1.1)איור  SHIFT → MODEעל ידי לחיצה על  SET UPמצב ל

 . 1ולאחר מכן להקיש NORM (8 )באפשרות 

 

 

 

 

 0.01-שגודלם גדול מיכול להציג ערכים א הוניתן להציג, ת שחשבון מוגבל בספרויוון שהמכמ

כתיבה מדעית, דהיינו  המחשבון יציג ב החורגים מתחום זה  פרים. מס9,999,999,999-וקטן מ

עולת החישוב : את פאותדוגמ. 10בעזרת חזקות של 
2

1000
  -המחשבון יציג כ 

1

500
5  -או כ  × 10−3 ;

1.099511628  -ג כון יציהמחשב 250לת החישוב פעו את × 1012. 

בכתיבה מדעית ניתן  מספרים כתוב בכדי ל

×להשתמש בכפתור  10𝑥  למשל: (1.3)איור .

7בכדי להקליד את המספר  ×  יש להקליד: 106

7 → × 10𝑥 → 6 

 

 

 

 SET UP תפריט :1.2 איור MODE-ו SHIFTפתורים כ :1.1 איור

× כפתור :1.3 איור 10𝑥 
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  תוצאתלות התצוגה שלו. למגב את תוצאת החישוב בהתאםשהמחשבון יעגל שים לב יש ל

פעולת החישוב  
3

10,000,000,000
3כתיבה מדעית  תוצג ב   ×  וצאת פעולת החישוב, אך ת10−10

5 −
3

10,000,000,000
, 979994.99999קת היא ". אפילו שהתשובה המדוי 5"  שלמהתשובה כתוצג  

 אחרי הנקודה העשרונית.ספרות  10 עדקב מגבלתו להציג ע 5-את התשובה להמחשבון מעגל 

 SHIFT → ENGאו  ENGלהשתמש בכפתורים  תןני

( בכדי לשנות את תצוגת המחשבון בכתיבה 1.4)איור 

. ”Engineer“קיצור של הוא   ENGמדעית )דרך לזכור: 

ניתן לעשות זאת כמה וכמה  "מהנדס"(. בעברית:

שינוי תצוגה זה   ה.הרצוי תצוגהפעמים עד שמגיעים ל

  פותם נוסיכ, אלא רק דרםיהבא יםנשמר לחישובאינו 

 שוב האחרונה.להציג את תוצאת החי

 

 כרון ימגבלות ז

. 10−100- ת מוגדולו 10100-ן קטנות מיהתותוצאגודל חישוב שהמחשבון יכול לבצע פעולות 

פעולות חישוב שתוצאותיהן חורגות מגדלים אלה המחשבון אינו יכול לבצע משום שאין לו מספיק  

תזינו  . במידה וולבצע עליהם פעולות חישוב להבכדי לעבד מספרים א הפנימי מקום בזיכרון

 הודעת שגיאה. המחשבון יחזיר אלה, למחשבון פעולת חישוב שחורגת מערכים 

 

 בהן עות שגיאה ודרך הטיפולהוד

גיאה שבוצעה. להלן שיכול להחזיר כמה סוגים שונים של הודעות שגיאה, בהתאם להמחשבון 

 , ואופן הטיפול בהן: קהשגיאות הנפוצות ביותר בקרב תלמידי מתמטיה

 יכולה להיגרם מכמה סיבות: .Math ERROR שגיאת (1

חורגת מהתחום   בדרך, , או חישוב ביניים וב שהוזנהפעולת החישוצאת ת .א

10150למשל:  "(.מגבלות זיכרוןכול לחשב )ראה " שהמחשבון י ÷ 1080 . 

,  0-חלוקה בדוגמאות: בחישוב שהוזן. חוקית -בלתימתמטית  פעולהישנה  .ב

של: למ
2

6−2×3
י )כשהמחשבון לא במצב של מספרים למספר שליל הוצאת שורש ;

 ENG -ו SHIFTפתורים כ :1.4 איור
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16√ :למשל (,2פרק   , ראהמרוכבים − שימוש בפונקציות טריגונומטריות   ;20

sin−1 :למשל, 1-שגדול מ על ערךכות הפו (
5

3
 וכולי. ; (

 :שגיאה זושר נתקלים בהודעת כא ניתן לבצעפעולות ש

תיקון הטעות   עות הקלדה.תקין ולא נעשתה ט ןבדיקה שהחישוב שהוזזרה וח .א

 . שיבמידה ו

לא נעשתה טעות אלגברית  א, שמלפתורמנסים שחזרה ובדיקה של התרגיל  .ב

 . וקיח-לתיב חישובשמובילה לרך הפתרון בד

, בכדי להימנע מחריגה  פישוט ככל הניתן של התרגיל לפני החישוב במחשבון .ג

 .ןורממגבלת הזיכ

 כך. ון. יש לחשוב על פתר פתור הוא תרגיל ללאייתכן שהתרגיל שמנסים ל .ד

 

המבוקש באופן   החישובה של בהקלד נגרמת כאשר יש טעות. Syntax ERRORשגיאת  (2

 נה.ר, למצוא את הטעות ולתקתו. במצב זה יש לחזו שהמחשבון לא יודע להתמודד אי

 

(  6דיפרנציאלי )ראה פרק חישוב  כאשר בלעדית. נגרמת Time Out ERRORשגיאת  (3

במצב זה יש לנסות  .יים מבלי להגיע לתשובה יציבהמסת(  7 אינטגרלי )ראה פרק או

תמך סהחישוב במחשבון ולהעל , או לוותר ן יותרמספר חישובים קטוב לישהחצל את לפ

על החישוב הידני בלבד. יש לציין שזו שגיאה מאוד נדירה, אך היא עשויה לקרות לעיתים 

 רחוקות. 

 

מדיו לא שמ שימוש בווקטורנעשה כאשר  בלעדיתנגרמת . Dimension ERRORשגיאת  (4

 . במצבהמבוקש חישובאת הול לבצע בון לא יכולכן המחש( 8)ראה פרק הוגדרו כראוי 

 .כנדרש מדויקתהגדיר את הווקטור בצורה ול 8חזור על ההנחיות בפרק זה יש ל
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 לות פשוטות: פעו2פרק 

 שבר מדומה

מדומה יש להקליד בכדי להזין למחשבון שבר 

SHIFT →   שגיאה נפוצה שתלמידים   (.2.1)איור

חיצה ללא ל כפתור  וש בפעמים היא שימ עושים ל

ת השבר , ולאחר מכן ניווט לתחילSHIFTעל 

מחשבון מבין  באופן שגוי זה הלהמשך ההקלדה. 

אליה כאל ומתייחס  הכוונהאת  בצורה שגויה

 מכפלה של מספר שלם בשבר פשוט. 

3שבר המחשבון יתייחס ל : למשל
2

3
הוקלד בצורה ש 

3כאל פעולת חישוב   גויהש ×
2

3
בהקלדה נכונה, המחשבון ידע שהכוונה  .2 התוצאה את יתןלכן יו 

3מדומה היא לשבר ה
2

3
. יש לציין שהמחשבון יימנע מהצגה של שבר מדומה ויציג שבר זה כשבר 

פשוט 
11

3
SHIFT → Sץ כשבר מדומה יש ללחוזה ת הצגה של שבר לראו רוצים. אם  ⇔ D 

 . (2.2)איור 

  

  -ו SHIFTפתורים כ :2.1 איור

S -ו SHIFTפתורים כ :2.2 איור ⇔ D 
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 אחוזים

 ( 2.3)איור  ) → SHIFTחיצה על  שבון על ידי לש באחוזים במחניתן להשתמ

 

 

ים באחוזים של ערך כלשהו או כדי לחשב את האחוז שתמש באחוזים בכדי לחשב שינויניתן לה

נוכל   , 2500-ל 20%קרה אם נוסיף ך אחר. למשל: אם נרצה לחשב מה ים מתוך ערסויערך משל 

נרצה לחשב כמה אחוז אם  .(2.4איור צאה )התוולקבל את  % → 120 → × → 2500להקליד 

 (. 2.5איור ) ולקבל את התוצאה % → 880 → ÷ → 660כל להקליד , נו880מתוך  660הם 

  

 ( -ו SHIFTפתורים כ :2.3 איור

 880מתוך  660האחוז של  :2.5 איור 2500-ל 20%הוספת  :2.4 איור
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 ערך מוחלט

ניתן לבצע פעולה של ערך מוחלט על ידי לחיצה על  

SHIFT → hyp  (. 2.6)איור 

. ”Absolute Value“ור של ינו קיצ ה Abs)דרך לזכור: 

 ך מוחלט"(.רעבעברית: " 

נטגרל לפונקציה שהפונקציה שימושי כאשר מבצעים אי

הקדומה לה היא לוגריתמית, או כשמחפשים גודל של 

 . מספר מרוכבווקטור או 

 

 

 גראדים ו  מעלות , רדיאניםבין מעבר 

( יש לבחור  1פרק נחיות ראה הל) SET UPבמצב 

 . (2.7)איור  ה לזוויותבמידה הרצוי

 "3:Deg( עבור מעלות "Deg   הוא קיצור של

“Degree”:4"מעלות"(. "  . בעברית:Rad עבור "

 : "רדיאנים"(.ת. בעברי”Radians“הוא קיצור של  Rad) אניםרדי

 "5:Graאדי" עבור גר( םGra ר של הוא קיצו“Grads”ידא. בעברית: "גר)"ם . 

90°: מידות אלה הואהקשר בין  =
𝜋

2
 𝑅𝑎𝑑𝑖𝑎𝑛𝑠 = 100 𝐺𝑟𝑎𝑑𝑠וצה ביותר היא . המידה הנפ

 ם בלימודי מתמטיקה בתיכון. אדימעלות, ולעיתים משתמשים ברדיאנים. אין שימוש לגר

המחשבון מציג באות קטנה בראש הצג את המצב בו 

 . (2.8איור ) צא בכל רגע נתוןהוא נמ

D עלות, עבור מR עבור רדיאנים, ו-G יםאד עבור גר.  

י למנוע מצב הרצוי בכדון בשהמחשב יש לוודא

 שגיאות מיותרות. 

 

  hyp -ו SHIFTפתורים כ :2.6 איור

 SET UPמצב  :2.7 איור

 שבוןהמח מצב :2.8 איור
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לזווית במידה , ויתייחס וית במידה שהוגדרהזושובות חישוב המחשבון אוטומאטית יציג ת

sinמחשבון יתייחס לביטוי  : הכלומרשהוגדרה בפונקציות טריגונומטריות.    30כאל סינוס  30

 שובהת התתן אי, וין במצב מעלותמעלות כשהמחשבו
1

2
לביטוי זה כאל . אולם המחשבון יתייחס 

 בקירוב. 0.988-מחשבון במצב רדיאנים, וייתן את התשובה רדיאנים כשה 30סינוס 

 

 זווית מידות המרה בין 

גדרה למחשבון אל מידה שונה מזו שהוהמיר זווית בניתן ל

יה  הזווית הרצו ליד אתיש להקזו שהוגדרה. ראשית, 

וגריים במידת הצורך(. א לשכוח לשים סבמידה האחרת )ל

 ( 2.9)איור  SHIFT → Ans כן ללחוץ עלאחר מל

 (Deg, Rad, Graהם ראשי תיבות של  DRGלזכור: )דרך 

 (2.10)איור  נפתח תפריט  SHIFT → Ansאשר לוחצים כ

 .ל המשתמש לבחוריזו מידה ברצונו שהמבקש לדעת בא

" עבור  :g3אנים, " " עבור רדי:r2" עבור מעלות, " :°1" 

 גראדים. 

ותוצאת החישוב תהיה  =וץ לאחר ההקלדה יש ללח

 ה במידה שהוקלדהשהוקלדזווית התוצאת ההמרה של 

 מידת הזווית שהמחשבון הוגדר בה.ל

 חשבון במצב מעלות, פעולת החישוב למשל: כשהמ

(𝜋 ÷ 2)𝑟 (2.11)איור  90תוצאה תחזיר את ה . 

 

  

  Ans -ו SHIFTפתורים כ :2.9 איור

  DRGתפריט  :2.10 איור

  המרת רדיאנים למעלות :2.11 איור
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 וטביתהצגה קוהצגה קרטזית בין מעבר 

,𝑦( :𝑥וערך   𝑥ך באמצעות ער  ורת נקודה במישהצגה קרטזית היא הצג 𝑦 קוטבית היא (. הצגה

,𝑥( :𝑟יחסית לציר  𝜃וזווית   𝑟הצגה באמצעות מרחק מהראשית  𝜃.)  במישור במספרים מרוכבים

𝑧עושים שימוש בשתי הצגות אלה: גאוס  = 𝑥 + 𝑖𝑦 או 𝑧 = 𝑟 ⋅ 𝑐𝑖𝑠𝜃 . 

ן  ( ניתן להמיר בי2.12)איור  SHIFT → − [Rec]או על  SHIFT → + [Pol]על ידי לחיצה על  

, ”Rectangle“הוא קיצור של  Rec; " קוטבי"  ", בעברית:Polarהוא קיצור של "  Polת אלו )הצגו

𝑥מדיו מ, בדומה למלבן ש" מלבן" בעברית:  × 𝑦 גה קרטזית(.שנוצר בהצ 

 

 

יש לבחור בהצגה שאליה  בכדי להמיר בין הצגות אלו,

ן להקליד את הנתונים בהצגה רוצים להמיר. לאחר מכ

, אותו ניתן  רדים באמצעות פסיקהקיימת כשהם מופ

 (. 2.13)איור  ( → SHIFTבאמצעות  בלכתו

 

 − -ו + ,SHIFTפתורים כ :2.12 איור

  ) -ו SHIFTפתורים כ :2.13 איור
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,𝑃𝑜𝑙(√2החישוב  עולתפלמשל:  𝑟תיתן את התוצאה  (2√ = 2 , 𝜃 =  , ואכן45

√2 + √2𝑖 = 2𝑐𝑖𝑠45  החישוב  פעולת ;(2.14)איור𝑅𝑒𝑐(5,60)  את התוצאהתיתן בקירוב 

𝑥 = 2.5 , 𝑦 = 5𝑐𝑖𝑠60  , ואכן4.33 = 2.5 + 4.33𝑖  (.2.15)איור בקירוב 

 

  

  

 זית לקוטביתהמרה מהצגה קרט :2.14 איור

 יתרטזלק וטביתהמרה מהצגה ק :2.15 איור
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 אות: פתרון משוו3פרק 

ים שונים של לבחור במצב נפתח תפריט המאפשר (3.1)איור  MODEחיצה על כפתור בל

 (. 3.2איור המחשבון )

 

 

  2השימוש המרכזי במחשבון. מצב בו יתבצע פשוטים ( הוא מצב החישובים הCOMP) 1מצב 

(CMPLXמיועד עבור מספרים מר ).5ב מצ וכבים (EQN הוא מצב משוואות )(EQN   הוא קיצור

אותו יש לבחור. דהיינו, למעבר למצב משוואות יש , בעברית: "משוואה"( ”Equation“של 

. לאחר שנבחר במצב MODE → 1רה יש להקליד כדי לחזור בחזב .MODE → 5הקליד ל

כפי   .(3.3ר )איור תווצים לפנחנו רר בסוג המשוואה שאמשוואות ייפתח תפריט המאפשר לבחו

הכרח לזכור בעל פה  לבחור כך שאין המשוואה שרוצים בתפריט מוצגות צורות שניתן לראות, 

 ואה.אילו מהמצבים פותר כל משו

 

 

  MODEתפריט :3.2 איור  MODEכפתור :3.1 איור

  תפריט משוואות :3.3 איור
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 שתי משוואות עם שני נעלמים

תן להזין את בו ני לאחר מכן ייפתח תפריט  .1באפשרות ( נבחר 3.3בתפריט המשוואות )איור 

𝑎𝑥המשוואות כתובות בצורה  כאשר ( 3.4)איור משוואה  ם בכלמקדמיה + 𝑏𝑦 = 𝑐.  הזנה של

בצעים על ידי הקלדת  ערכים לתפריט מ

מתקבלת אם   .=הערך הרצוי ולחיצה על 

 Math ERRORהודעת שגיאה 

, למערכת המשוואות (1)ראה פרק 

לדה יש אינסוף פתרונות או שאין לה שהוק

   פתרון.

 

 

}ואות של: בכדי לפתור את מערכת המשולמ
𝑦 = 𝑥 + 3

𝑦 = −3𝑥 − 1
  תחילה נמיר אותן להצגה הדרושה 

} למחשבון:
−𝑥 + 𝑦 = 3

3𝑥 + 𝑦 = −1
ף  ולבסו  (3.5)איור תאים בתפריט המ, לאחר מכן נקליד את המקדמים 

אחר  , בזההפותרים את המשוואה 𝑦וערכו של  𝑥והמחשבון ייתן לנו את ערכו של  =על יש ללחוץ 

 בהתאמה( 3.7ואיור  3.6)איור  .זה

 

 

 קדמיםהזנת מתפריט  :3.4 איור

 ת מקדמי המשוואותהזנ :3.5 איור

 שהתקבל 𝑦 ערך :3.7 איור שהתקבל 𝑥 ערך :3.6 איור
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 שלוש משוואות עם שלושה נעלמים

יש לבחור   (3.3)איור  ט המשוואותבתפרי, באופן דומה לשתי משוואות עם שני נעלמים

שלוש משוואות עם שלושה נעלמים. יש להזין  , לאחר מכן ייפתח תפריט דומה עבור 2באפשרות 

𝑎𝑥המשוואות כתובות בצורה   את המקדמים כאשר + 𝑏𝑦 + 𝑐𝑧 = 𝑑. 

 

 ואה ריבועית משו

ן את מקדמי  . ייפתח תפריט בו ניתן להזי3יש לבחור באפשרות ( 3.3)איור בתפריט המשוואות 

𝑎𝑥2המשוואה כשהיא כתובה בצורה   + 𝑏𝑥 + 𝑐 = דמי המשוואה להזין את מקיש .  (3.8)איור  0

 אחר זה.בזה  𝑥2-ו 𝑥1תן את שני הפתרונות  המחשבון יי באופן דומה ולבסוף ללחוץ על =.

  

 

𝑏2אם הביטוי  ש חשוב לציין − 4𝑎𝑐 אלא רק  יםהוא מספר שלילי, אין למשוואה פתרונות ממשי

, (𝑖)כאלה הכוללים  הממשיים בים במקום. המחשבון יציג את הפתרונות המרוכפתרונות מרוכבים

משתמשים  שלצרכיותרגיל . אם ה(3.2איור ב 2מצב  ) גם אם אינו במצב של מספרים מרוכבים

( 𝑥פרבולה עם ציר  של נקודות חיתוך מציאת אינו כולל מספרים מרוכבים )למשל:  במחשבון

מספרים מרוכבים בפתרון היא שאין פתרון ממשי למשוואה )דהיינו, אין   ם שלופעתעות המשמ

 (.𝑥בולה עם ציר  נקודות חיתוך של הפר

 קדמיםהזנת מתפריט  :3.8 איור
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 במשתנים ה: שמיר4פרק 

 .A, B, C, D, E, F, X, Y, M :משתנים שונים 9-שחישבנו בהמחשבון מאפשר לשמור נתונים 

כפתור  ולאחר מכן על ה ALPHAידי לחיצה על  (. הגישה למשתנים אלה מתבצעת על4.1)איור 

 רה של משתנים אלה שונה במקצת.אך אופן השמישל המשתנה הרצוי. 

 

 

 שמירת משתנים

נו,  האחרון שבוצע, דהיי המחשבון שומר רק את ערך החישוב

בכדי לשמור . לכן Ansברגע השמירה במשתנה שנמצא הערך 

לאחר מכן, יש  יש לבצע תחילה את פעולת החישוב הרצויה. 

 STO( והמחשבון ייכנס למצב 4.2)איור  SHIFT → RCLץ ללחו

(. על ראש הצג יוצגו  " אחסון" . בעברית: ”Storage“)קיצור של 

יש  STOב במצ. כשהמחשבון (4.3איור  בקטן ) STOהאותיות 

, על הכפתור של המשתנה בו רוצים לבצע את השמירהץ חולל

חר מכן יופיע על הצג  . מיד לאALPHAץ על הכפתור מבלי ללחו

 .(4.4איור שנבחר )" ובסופו המשתנה →Ansהכיתוב " 

 

 

 המשתנים ריכפתו :4.1 איור

  RCL -ו SHIFTפתורים כ :4.2 איור
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 משתנים שנשמרודה של הקל

מור הוא יישאר שלאחר שערך מסוים נשמר במשתנה, 

לו לאחר כיבוי  ואפיף ב נוסגם לאחר חישו אותו משתנהב

, תתבצע שמירה חדשה . הערך יימחק רק כאשרהמחשבון

ון. איפוס של כל הזיכרון במחשב יתבצעעד אשר או לחלופין 

הקלדת המשתנים במחשבון תתבצע בעזרת כפתור  

ALPHA (4.5וי )איור והכפתור של המשתנה הרצ . 

 על המשתנים בהקלדה במחשבון,ניתן לבצע פעולות חישוב 

ערך תייחס לכל משתנה כאל המחשבון יוב אחר. כמו כל חיש

ם את בחשבון איש לקחת זבו.  י, הערך שנשמרמספר

זהו  ך שכ ,0דל לכל המשתנים היא הערך רירת המחב(. 1מתקבלת הודעת שגיאה )ראה פרק 

 הערך השמור במשתנה בו לא נעשה שימוש.

 

 שימושים

 ם: לשמירה של משתנים במחשבון יש מספר שימושי

עיפים בהם התשובות לא עגולות )למשל שאלות בטריגונומטריה(, ניתן ובות סשאלות מר (1

במידת   ,בסעיפים מתקדמיםעיפים מוקדמים במשתנים ולהשתמש בהם לשמור את תוצאת ס

 .יותרקת בבצורה המדוי ,ורךהצ

 ALPHAכפתור  :4.5 איור

 המשתנים ריכפתוו

 משתנה נשמר :4.4 איור שבוןהמח מצב :4.3 איור
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ב בהן חוזר על עצמו אותו ביטוי מספר פעמים, שמירת ביניים  פעולות חישוב .מטעמי נוחות (2

 היות נוחה יותר. ם עשויה לבהש במשתנים ושימו

 לשעת רותתזכו ך שניתן לשמורכיבוי המחשבון. כנשמר במשתנים, כאמור, גם לאחר ערך  (3

בהתאמה( ניתן לשמור ערכים   sin, cos, tan)כפתורים  D, E, Fא: במשתנים . לדוגממבחן

מה המשמעות הגיאומטרית  שעשויים להזכיר ,של מילים , כמו למשל ערך גימטרימספריים

 . במשולש ישר זווית יגונומטריותונקציות הטרהפ של
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 CALC: חישוב באמצעות 5פרק 

עם משתנים  וב ביטוייםקיימת אפשרות לכתבמחשבון 

כים  של ער הצבהחישוב על ידי ולאחר מכן לבצע 

  לפני החישוב., שנכתבו לתוך המשתנים רצויים 

.  (5.1ור  )אי CALCעשית באמצעות כפתור זו נ פעולה

. ”Calculate“צור של הוא קי  CALCזכור: )דרך ל

 בעברית: "לחשב"(.

 

 ביצוע חישובים 

 תשעתמבאמצעות כל אחד  המשתניםערכים לתוך ציב רוצים להבהם ש ביטוייםלהקליד אפשר 

(. אין חשיבות למשתנה בו משתמשים אך למען  4בפרק   4.1המשתנים במחשבון )ראה איור 

מומלץ להשתמש  ,(7ופרק  6ק )ראה פר בון העקביות עם שימושים אחרים במחשולמען  הנוחות

 .Xמשתנה מש בבאיורים הבאים אשת צורך חישובים שכאלה.ל Xבעיקר במשתנה 

ץ על מבלי ללחומכן, לאחר  (5.2איור )  ה.י בו רוצים לבצע הצבאת הביטותחילה, יש לכתוב 

ב על פי  )אם לוחצים על כפתור = המחשבון מבצע חישו. CALC, יש ללחוץ על כפתור כפתור =

יופיע על   CALC(. מיד בלחיצה על כפתור 4ה פרק ך השמור במשתנה בו נעשה שימוש, ראהער

ל "מה ערכו אשאלה שהמחשבון שוניתן להתייחס לכיתוב זה כאל . (5.3)איור  " ?Xתוב " הצג הכי

המחשבון יציג   ץ על =.ולאחר מכן ללחו X, יש להקליד את הערך שרוצים להציב לתוך  ?" Xשל 

𝑥 צבהלאחר ה, 5.4איור ) ההצבה.יטוי המקורי ביחד עם תוצאת החישוב לאחר את הב = 4) 

 

 

 

  CALCפתורכ :5.1 איור

 CALCצה על לחי :5.3 איור יהקלדת ביטו :5.2 איור
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ל תוצאת לצד ההצגה שפני ההצבה, ן שומר על צורת הביטוי להוא שהמחשבו היתרון בשיטה זו

ערך אחר. אין צורך להקליד  הציב ול CALCל וץ ע. באופן זה, ניתן לשוב וללחאחרונההחישוב ה

גם   CALCכול לחשב באמצעות לציין שהמחשבון יפעם אחת. חשוב ה מחדש את הביטוי, מספיק 

במצב זה המחשבון  למידי תיכון במתמטיקה.אך זהו מצב נדיר עבור תעם יותר ממשתנה אחד, 

 ם של המשתנים בזה אחר זה.ישאל על ערכ

 

 שימושים

 ב יש מספר שימושים: לשיטה זו של חישו

עולות החשבון לגבי סדר פ וסר וודאותאו ח במצב בו יש לתלמיד חוסר ביטחון מדויק  חישוב (1

 יד ביצע. ן בדיקה עצמית של חישוב שהתלמאו לחלופי ח"(.)"ללכת על בטו .בתקין בחישוה

הצבה של ערכים למשל כמו ם המוצבים באותו ביטוי, דולה של ערכיחישוב מהיר של כמות ג (2

או הצבת גבולות אינטגרציה   בי החקירה.מטבלת ערכים בנגזרת של פונקציה כחלק משל

 בפונקציה הקדומה שהתקבלה.

 (.נוספותלהנחיות  6פשרות לבדיקה האם הנגזרת נכונה )ראה פרק בחקירת פונקציה, א  (3

הולכים  הציב ערכים סימפטוטות של פונקציות. ניתן לבדיקת אות לפונקציה, אפשרבחקירת  (4

פטוטה סוף ומינוס אינסוף, בכדי לבדוק האם האסימלתחום ההגדרה, או לחלופין לאינ וקרבים

תצוגת המחשבון מגבלות . יש לקחת בחשבון את , הן אופקית והן אנכיתשנמצאה נכונה

 (.1)ראה פרק 

 

 צבהתוצאת החישוב לאחר ה :5.4 איור



23 

 

 בנקודה נגזרתמציאת  –לי שבון דיפרנציא: ח6פרק 

קודה באמצעות המחשבון יודע לחשב נגזרת בנ

SHIFT →  ך (. דר 6.1)איור    יםכפתור

לזכור: הסימון  
𝑑

𝑑𝑥
הוא הסימון המקובל  

 .𝑥במתמטיקה לנגזרת לפי 

 

 חישוב נגזרת בנקודה

IFT → SH ( 6.2איור ) וצים  הפונקציה אותה רמקלידים את תחילה    לאחר שלוחצים

, כשמסיימים מנווטים ימינה ומקלידים את הנקודה אותה רוצים  Xימוש במשתנה תוך ש גזורל

לדה הוקשף לוחצים = והמחשבון נותן את ערך הנגזרת של הפונקציה לבסו גזרת.ציב בנלה

𝑥2מציאת ערך הנגזרת של הפונקציה  מבוקשת. למשל: ודה הבנק + 4𝑥  בנקודה𝑥 = −1  

 . (6.3)איור 

 

 

 חשבוןתבצע במהחישוב המאופן 

של  ית לנגזרתלמצוא תבנית אלגבר ואינו יודעלגזור פונקציות  אינו יודעחשוב לציין שהמחשבון 

הוא בוחר שתי תחילה  :פונקציות. המחשבון מחשב נגזרת בנקודה באמצעות שיפוע משיק

שיפוע  , ומחשב𝑦נקודות קרובות לנקודה שהתבקשה, מציב אותן בפונקציה בכדי למצוא ערך  

לפי  מקורב משיק באופן 
𝑦2−𝑦1

𝑥2−𝑥1
תשובה זו נכונה, הוא בוחר נקודות לאחר מכן בכדי לוודא ש .

וזר על התהליך עשרות לנקודה הרצויה, ומחשב שיפוע משיק בשנית. המחשבון ח קרובות יותר

 ב.ג בסוף פעולת החישואותה הוא מציולעיתים מאות פעמים עד שהוא מגיע לתשובה יציבה, 

 אינטגרלו SHIFT יםכפתור :6.1 איור

 מציאת נגזרת בנקודה :6.3 איור אינטגרלו SHIFT -שימוש ב :6.2 איור
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ודה היא פעולה שעשויה לקחת למחשבון מספר שניות, נגזרת בנקעת, שמציאת חשוב אם כן לד

תוך מספר שניות המחשבון דבר והמחשבון ייראה כתקול. אל דאגה, בהן לא יופיע על הצג שום  

. כך או  מן המוקצב לחישובהזבחלוף  (1, או לחלופין הודעת שגיאה )ראה פרק ציג את התשובהי

 מלא.  שבון ישוב לתפקודת, המחחרא

 

 שימושים

 למציאת נגזרת בנקודה יש כמה שימושים:

גזרת בנ במחשבון שונים 𝑥ערכי   3-4  בדוקנכונה. יש ל הפונקציה שהנגזרת שלניתן לוודא  (1

, ראה CALC)אפשר לבדוק עם  תבנגזר הצבהב א שמתקבל אותו ערך, ולוודשל הפונקציה

 נכונה.גזרת ר מאוד להניח שהנ. אם בכולם מתקבל ערך זהה, סבי(5פרק 

ערכים. על ידי חזרה גדול של ערכים בנגזרת לצורך טבלת  מהירות מספרניתן להציב ב (2

 אחורה בפעולת החישוב ושינוי הנקודה בה מציבים. 

דות שהתקבלו כנקודות חשודות כקיצון הן אכן נקודות שערך הנגזרת בהן ניתן לוודא שנקו (3

 הוא אפס.

באמצעותו נמצא ניתן לוודא שהנתון ש אחר שנמצא הפרמטרעם פרמטרים, לבשאלות  (4

 .הוא נכוןערך הפרמטר שנמצא סביר שהאם , ובכך לבדוק הפרמטר אכן מתקיים
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 אינטגרל מסויםמציאת  –חשבון אינטגרלי  : 7פרק 

המחשבון יודע לחשב אינטגרל מסוים  

ר  באמצעות כפתו (. 7.1איור )

 

 

 

 סוים גרל מחישוב אינט

ה רוצים ליד את הפונקציה יש להקל, תחילה (7.2איור )    רכפתולאחר שלוחצים על 

ומקלידים את גבול  ימינהמנווטים   . לאחר מכןXך שימוש במשתנה תו למצוא אינטגרל

ניווט   בוצעעל הצג, למרות שודה המתאימה האינטגרציה התחתון )המחשבון ינווט את הסמן לנק

עליון. לבסוף  ומקלידים את גבול האינטגרציה הפעם נוספת מינה נווטים יאחרי כן מ, ימינה(

את האינטגרל של תן את ערך האינטגרל המסוים המבוקש. למשל: מציים = והמחשבון נולוחצ

𝑥2 + 𝑥בין  בתחום ש 3 = 𝑥ין בל 1− =  (. 7.3איור  ) 2

 

 

 אופן החישוב המתבצע במחשבון

פונקציה קדומה. המחשבון מחשב אינטגרל מסוים למצוא   אינו יודעחשוב לציין שהמחשבון 

ה המחשבון מחלק את תחום  תחיל :מתחת לגרף מקורב של השטחישוב חאמצעות ב

המתקבלים  𝑦- מחשב את ערכי ה ,ם יותר באמצעות נקודות בינייםי האינטגרציה לחלקים קטנ

,𝑥1)נקודות ההמתקבל מ יםהטרפז י, מחשב את שטחבהצבה בפונקציה 0) ,(𝑥2, 0)  ,(𝑥1, 𝑦1) ,

 אינטגרל כפתור :7.1 איור

 ל מסויםאינטגרמציאת  :7.3 איור אינטגרלשימוש ב :7.2 איור
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(𝑥2, 𝑦2)אינטגרציה תחום הק את מכן המחשבון מחל סוכם את שטחי כל הטרפזים. לאחר, ו

המחשבון   בשנית.השטח  שלב ושיח בצעמ ו  ב יותר של חלקים קטנים יותר,למספר רהמבוקש 

ג  אותה הוא מציוזר על התהליך עשרות ולעיתים מאות פעמים עד שהוא מגיע לתשובה יציבה,  ח

 בסוף פעולת החישוב. 

ת למחשבון מספר שניות,  פעולה שעשויה לקחהיא  אינטגרל מסויםחשוב אם כן לדעת, שמציאת 

תוך מספר שניות המחשבון דבר והמחשבון ייראה כתקול. אל דאגה, בהן לא יופיע על הצג שום  

. כך או  מן המוקצב לחישובהזבחלוף  (1, או לחלופין הודעת שגיאה )ראה פרק ציג את התשובהי

 ת, המחשבון ישוב לתפקוד מלא. חרא

 

 שימושים

ודא שהאינטגרל המסוים שהתקבל מסוים במחשבון בכדי לו חישוב של אינטגרללהשתמש בניתן 

 אכן נכון. 

תי פנים שיש להראות חישוב מפורט של תמש לשחשוב להדגיש בשנית באופן שאינו מש

, ורק לבסוף לבדוק האם ציהבת גבולות אינטגרכולל מציאת פונקציה קדומה והצהאינטגרל, ה

 חישובפעולת ל התייחסנים ואופן אין לם פבשות הצורך(.  השטח שהתקבל נכון )ולתקן במיד

בוצעה טעות  ובמידה רות, ינות הבגבבח .יםולחישוב מפורט כתחליף להצבהמחשבון ב השטח

ק ועלול להוביל לפסילת , הדבר יעורר את חשדו של הבודבאינטגרציה והתקבלה תשובה נכונה

אמירה זו   .ןמוש אחראי במחשבויש לעשות שי. או חמור מכך בהרבה. שד להעתקההבחינה בח

 במיוחד לשימוש במחשבון לצורך חישוב אינטגרל מסוים. נכונה לכל הפרקים במדריך זה ו
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 : ווקטורים8פרק 

המוצג  בתפריט  ( ולבחור8.1)איור  MODEללחוץ על כפתור בכדי להיכנס למצב ווקטורים יש 

 ". VECTOR:8"  ( באפשרות8.2)איור 

 

 

מבין שלושה ווקטורים הקרויים   איםחירה בווקטור המתשל ב יוצג תפריט בכניסה למצב זה

VctA, VctB, VctC  א רק  מדי הווקטור, אלאת מ אינו מגדירלציין שתפריט זה . חשוב (8.3)איור

המחשבון ידרוש להזין את הערכים  מדי הווקטור ו בו. אולם, כשנגדיר את משיופיע את הערכים 

ור על ידי לחיצה על הכפתחזרה ולחזור  המוצג יש להתעלם מהתפריטבשלב זה בשנית ולכן 

AC ,.ברגע שהמחשבון במצב ווקטורים יופיע כיתוב   תפריט זה יוצג בשנית בשלב מאוחר יותר

VCT מצב בכדי לצאת מ .(8.4)איור   ווקטוריםהמעיד על הימצאות המחשבון במצב  בראש הצג

 (.3)ראה פרק  MODE → 1יש להקליד וטים ולחזור למצב החישובים הפשזה 

 

 

 

 

 

  MODEתפריט :8.2 איור  MODEכפתור :8.1 איור

 שבוןהמח מצב :8.4 איור וריט בחירה בווקטתפר :8.3 איור
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 הגדרת ווקטורים 

  (8.5)איור  SHIFT → 5בכדי להגדיר ווקטורים יש ללחוץ 

בו ניתן לבצע ייפתח תפריט . VCTכאשר המחשבון במצב 

יר ווקטורים יש לבחור להגד (. בכדי8.6איור  פעולות )מספר 

הוא קיצור של   Dimר: " )דרך לזכוDim:1" באפשרות 

“Dimension” :לאחר מכן המחשבון  מימד" ". בעברית .)

 תשלושמבין  יישאל באיזה ווקטור נרצה להשתמש

תפריט זה  .VctA, VctB, VctC אפשרייםהווקטורים ה

 על נראה זהה לחלוטין לתפריט המתקבל בלחיצה

MODE → 8  מימד הרצוי  אחרי כן יש לבחור ב  .(8.3)איור

כפי  ( 8.8איור )הווקטור להגדיר את  מכןולאחר   (8.7איור )

 (. 3שוואות )ראה פרק ערכים בפתרון משמזינים 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 5 -ו SHIFT יםכפתור :8.5 איור

 בחירת מימד :8.7 איור לותתפריט פעו :8.6 איור

 הגדרת ווקטור :8.8 איור
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 פעולות חישוב בווקטורים 

כפל   צורה ברורה, ניתן לבצע בהם פעולות חישוב כמו סכום, הפרש,לאחר שהווקטורים הוגדרו ב

צעת על ידי בחירה  הקלדה של הווקטורים מתב .ווקטוריתרית ומכפלה אה סקלכפלבסקלר, מ

(. למשל: בכדי להקליד את 8.6על ווקטורים )איור באפשרות המתאימה בתפריט הפעולות 

 .SHIFT → 5 → 3יש להקליד   VctAהווקטור 

( יש להגדיר את הווקטורים בצורה תקינה על פי  1אם מתקבלת הודעת שגיאה )ראה פרק 

 ההנחיות.

ווקטור בווקטור שתוצאתה סקלר. מבצעים אותה על ידי  של מכפלה מכפלה סקלארית היא 

  כור:לזך . דרSHIFT → 5 → 7, יש להקליד , דהיינו (8.6" בתפריט ווקטורים )איור  Dot:7בחירת " 

 .”Dot Product“סקלארית נקראת באנגלית מכפלה 

מכפלה של ווקטור  מכפלה ווקטורית היא 

אותה  ווקטור. מבצעים שתוצאתה בווקטור 

כפתור המכפלה הרגיל במחשבון על ידי 

ר  לסקגם מכפלה של ווקטור ב  .(8.7)איור 

 מבצעים באמצעות כפתור זה.

 

 

 שימושים

 שים: באמצעות ווקטורים יש כמה שימוישוב חל

פלה ווקטורית נותנת ווקטור המאונך לשני הווקטורים הכופלים. מה שמאפשר למצוא מכ (1

 נו ווקטור נורמאלי למישור., דהיינתון בהצגה ווקטוריתור מאונך למישהווקטור בקלות 

cosניתן למצוא זווית בין ווקטורים על ידי מכפלה סקלארית:  (2 𝜃 =
�⃗�⋅�⃗⃗�

|�⃗�|⋅|�⃗⃗�|
כל הפעולות  . 

 ע במחשבון.יתנות לביצובנוסחה זו נ

 מכפלה כפתור :8.7 איור


