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 Desmos Graphic Calculator  הכרות עם

https://www.desmos.com/calculator   

 

  מדריכים ועזרה:

 באתר עצמו יש גישה להדרכות וסרטונים רבים.  •

, ניתן  Desmosכל התפריטים והפונקציות, מתוך האתר של למפורט מדריך  •

 . כאןלמצוא 

 . כאןנוסף, הכולל סרטונים, ניתן למצוא  קישור למדריך •

)מאפשר לגלוש   Power Point בתוך מצגת Browserסרטון הדרכה להטמעת  •

 . כאןולעוד אתרים( ניתן למצוא  Desmos-ל

 

 

 כלים ויישומים נוספים שכדאי לבדוק: 

 מחנות האפליקציות לטלפון הנייד שלכם.  Desmosהורידו את האפליקציה של   •

 המליצו גם לסטודנטים שלכם לעשות זאת. 

 

  : lassroomCDesmosחקרו את  •

 .Classroomהכנסו לעמוד הראשי ופתחו את תפריט 

 
 כמערכי שיעור )מתאים יותר ליסודי ולתיכון(. פעילויות הבנויות תמצאו שם 

 

 : לקויי ראייההנגשה לבדקו את אופציות ה •

 . ALT+Tלאחר שהקלדתם פונקציה, תוכלו לעמוד עליה וללחוץ על 

 (: ALT+Tייפתח החלון הבא )ניתן להעלים אותו ע"י לחיצה נוספת על 

 

 

 

 

 הגרף! ( ותשמעו את  ALT+S)או על   Hear Graphכעת לחצו על 

 (. ALTבמקום מקש  OPTIONיש ללחוץ על מקש   Mac)הערה: במחשבי 

 . כאןלפונקציות נוספות )ברייל ועוד( ולהסברים על הנגשת האתר ללקויי ראייה, לחצו 

 

 

 

 

 

 

https://www.desmos.com/calculator
https://desmos.s3.amazonaws.com/Desmos_User_Guide.pdf
https://docs.google.com/document/d/1ZHC_-RLCARH7MhMZ3tY79XWvhELUv4iD4jxF4tvBDnI/edit
https://www.youtube.com/watch?v=1G_fiH4k3uc
https://www.desmos.com/accessibility#audio-trace
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 :שימושייםנושאים מתמטיים 

 הגדרת הגבול  •

 הגדרת הנגזרת  •

   התפלגויות וסטטיסטיקה •

 יות תלת מימדיישום פונקציות  •

 מעגל טריגונומטרי  •

 משוואת משיק  •

 וסכומים  סדרות •

 פולינום טיילור  •

 מגוונים. בנושאים  Desmos-דוגמאות מובנות בעשרות שימו לב שיש גם 

 

 

 

 טיפים והמלצות:

 בנו כמה שניתן באופן כללי ולא באופן ספציפי.   כלליות: •

 תנו שמות משמעותיים לפרמטרים.  משמעויות וקשרים: •

ותכנון: • הדרגתית    ויזואליזציה  חשיפה  ותכננו  בצבעים  השתמשו 

 להפחתת עומס קוגניטיבי וליצירת עניין. 

וארגון: • נושאים,    סדר  ותתי  נושאים  לפי  וחלקו  תיקיות  עם  עבדו 

 .notes, folders, labels-העזרו ב

צוות: • ועבודת  ומאגר    קהילה  צרו סביבה  עם עמיתים,  שתפו פעולה 

 המאפשרים לתרום ולהיתרם.

 ד על דסמוס בעצמכם!  חקרו וגלו עו השמיים הם הגבול: •

 

 

 

 

 בהצלחה! 

 sharon.gal.math@gmail.com  -שרון 

 iana@jce.ac.ilb -ביאנה  

 hadarsp@mta.ac.il  -הדר 

https://www.desmos.com/calculator/31bzav2jny
https://www.youtube.com/watch?v=5ugEv8CKr6Y
https://www.youtube.com/watch?v=SQT6RuPTxGs
https://www.desmos.com/calculator/dh7ze4xjro?lang=en
http://www.desmos.com/calculator/pskeodjkfe
https://www.desmos.com/calculator/8rseyamq8e
https://www.desmos.com/calculator/8op6xpfuks
https://www.desmos.com/calculator/31bzav2jny
mailto:sharon.gal.math@gmail.com
mailto:Biana@jce.ac.il
mailto:hadarsp@mta.ac.il

