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 כלים המשולבים במשימות הקורס

לנדרש לפי תוכנית  המשימות פותחו בהתאם 

 .  הלימודים לכיתה ט

 

 :המשימות כוללות את הכלים האלה

 מגוון תבניות  •

 ממוחשבותמעבדות •

  Geogebraדינמיים בעזרת סרטוטים •

 מחוללי תרגילים•

 סרטונים•

 

תרגול וחקר של  , אלה מאפשרים הדגמהכלים 

 .  הרעיונות הנלמדים ועשויים לקדם למידה משמעותית
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 לקורס דיגיטלי< -לספר דיגיטלי < -מספר מודפס 

כתיבה בעזרת  

 מתמטיעורך 
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http://mybag.ebaghigh.cet.ac.il/content/player.aspx?manifest=/api/manifests/item/he/b529a59b-74ce-4973-9c17-52340c998604/?pNum=5


 1-חזקה שבסיסה גדול מ: 1שאלון 

 חלון טקסט+רב ברירה 

 מעבדה ממוחשבת
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http://mybag.ebaghigh.cet.ac.il/content/player.aspx?manifest=/api/manifests/item/he/b529a59b-74ce-4973-9c17-52340c998604/?pNum=5


 .נועדה לגלות את הקשר בין התוצאה של תרגיל חזקה לבין הבסיס והמעריך 5משימה 
 . לשמש לתלמידים  כסביבת חקריכול המשימה כלי החזקות שבסוף 

 .המחשב יציג את התוצאה, אפשר להזין מספרים כבסיס וכמעריך
 .חדשה תתווסף לאחר הקלדה נתונים בשורה הראשונהשורה 

 

 את הטבלה בסדר  למייןאפשר 
 לפי כל אחת מהעמודות יורד או עולה 

 ".חץ"בטבלה בעזרת הסמלון 
 "חץ"בלחיצה על סמלון למחוק שורה אפשר 

 

 . התוצאה מספר זוגי, אם הבסיס מספר זוגי: המסקנות
 .זוגי-זוגי גם התוצאה מספר אי-אם הבסיס מספר אי

כדאי לדון אם התלמידים מדוע המעריך של החזקה אינו קשור לזוגיות  
 מומלץ לסכם במליאה^ .   של תוצאת תרגיל החזקה

 מתוך המדריך למורה
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 מתוך המדריך למורה

 היא כלי חזקות 9משימה , אתגר – 8משימה 

 במשימה זו התלמידים יחקרו מהי סיפרת היחידות  

 .6או  5 3, 2בסיס החזקה הוא כאשר 

 (  אפילו מומלץ)במשימה אפשר שכתבנו כפי 

 אך הוא לא מועיל  , בכלי חזקותלהיעזר 

 גדולים כי אז התוצאות מעוגלות  במספרים 

 .  היחידות של התוצאהלא רואים את ספרת ולמעשה 

 :  הנה שתי דוגמאות

 

 .  החזקות מהווה סביבה להעלאת השערות ולבדיקתםכלי 

 :יש מחזוריות במספרים עוקבים 3או  2הוא כשהבסיס 

 .וחוזר חלילה, בסדר הזה  6או  8, 4, 2היחידות  אז ספרת , 2כשהבסיס הוא  

 .  1או  7, 9, 3ספרת היחידות  , 3כשהבסיס הוא , באופן דומה

 .5אז ספרת היחידות היא  5כשהבסיס הוא 

ולפי השארית לקבוע את   4-כדי לקבוע את ספרת היחידות אפשר לחלק את המעריך ב

 .   ספרת היחידות של תוצאת תרגיל החזקה
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-חזקה שבסיסה שבר חיובי: 2שאלון 

 שאלה מילולית
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 מספרים גדולים: 7שאלון 
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http://mybag.ebaghigh.cet.ac.il/content/player.aspx?manifest=/api/manifests/item/he/5eaf79cc-64fd-4fef-9540-8f3a77e8e71d/


 מספרים קטנים: 11שאלון 
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https://www.youtube.com/watch?v=0fKBhvDjuy0


 דלתון  

בשונה מסרטוטים  , בסרטוטים הדינמיים

קטעים  , אפשר לגרור נקודות, אחרים

וכך לשנות  , ומצולעים בעזרת העכבר

 .  גדלים וצורות

כך , בעיגולים ברוריםסומנו הנקודות 

בקלות בין סרטוט דינמי  אפשר להבחין 

 .לסרטוט שאינו ניתן לשינוי

סרטוטים דינמיים בעזרת  

Geogebra   
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http://mybag.ebaghigh.cet.ac.il/content/player.aspx?manifest=/api/manifests/item/he/103ca5a9-c954-4d59-8bda-2c2c8c7ca6b2/


 דלתון

 עורך עשיר+רב ברירה 
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 הזזה אנכית

 חקר בעזרת סרטוט דינמי
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http://mybag.ebaghigh.cet.ac.il/content/player.aspx?manifest=/api/manifests/item/he/f83dfcd8-cdd2-4fe8-9073-306126b0db28/?lms-auth=false&logo=false
http://mybag.ebaghigh.cet.ac.il/content/player.aspx?manifest=/api/manifests/item/he/f83dfcd8-cdd2-4fe8-9073-306126b0db28/?lms-auth=false&logo=false


 פונקציה ריבועית

 תרגול אינטראקטיבי
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http://mybag.ebaghigh.cet.ac.il/content/player.aspx?manifest=/api/manifests/item/he/248de347-41ec-431a-bcf3-26f08c5a0c0d


 טכניקה אלגברית
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http://mybag.ebaghigh.cet.ac.il/content/player.aspx?manifest=/api/manifests/item/he/c0967bc7-14a8-4341-bbd1-70756bb1200a/


 טכניקה אלגברית

 עורך מתמטי  

 (  כתיבה ובדיקה אוטומטית)

 ומחולל תרגילים
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 תיאור ההתנסות  

 המוריםהמבט של מנקודת 
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.  שמשמשת כמערכת לניהול למידה, (מערכת קוד פתוח)תוכנה חופשית 

 מאובטחת ואינטגרטיבית  , מערכת חזקה

 19 המאפשרת יצירת סביבות למידה עשירות



 ניסוי לפרק חזקות

http://vcampus.experience.cet.ac.il/ 
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http://vcampus.experience.cet.ac.il/
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 ,  הראלי חיפה -ניסוי

 משוב מתלמידי המורה עובדיה
משוב מהיר יתרון בולט הוא שהתוכנה מאפשרת 

וזה תורם לתחושת השליטה בחומר אך מצד שני  

מלנסות   מרתיעשעובר אלייך כל פעם  הדוח

 .  ולהשתמש בבדיקה מספר פעמים

את הדרך המלאה מתבקשת לכתוב אני , בנוסף

ולא רק את התשובה הסופית ולכן השימוש הוא  

 ).לתוכנהפתרון במחברת והעתקת התשובה )כפול 

מצד תוכנה מעולה לדעתי התוכנה של מטח היא 

אחד המורה יכול לדעת מי עשה או מי לא עשה את  

, והאם עשה בצורה אמינה או לא, שיעורי הבית

אפשר לדעת את הרמה של הילד לפי הדרך שבה 

הוא פתר את התרגיל ואז יהיה לו נוח יותר להעריך  

ישיבה ממושכת על יד צג מחשב  מצד שני , אותו

,  ואף מזיקה ולכן זה חיסרוןלעיניים לא טובה 

 חיסרון נוסף שזה עורך יותר זמן דרך המחשב
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 :יתרונות

לך אפשרות לדעת מי עשה ומי לא עשה מה שהעלה את הרצון  הייתה   1.

לא  )או להעתיק לפני השיעור אי אפשר להסתיר חוסר הכנת שיעורים  -לעשות

 (...שאני עושה את זה

ואז יכולנו לתקן ולדעת איך לפתור את  ידענו מתי צדקנו ומתי טעינו  2.  

 .שיש למידה עצמאית בפרוייקטיםטיפה כמו ... התרגילים וללמוד מהטעויות לבד

 

 :חסרונות

  .את זמן שיעורי הבית ולא נוח במיוחדמאריך השימוש בתוכנה  1 . 

את התרגילים   שוכחים לכתוב בצדכשעושים שיעורים בתוכנה לפעמים  2 . 

  .שהתקשינו בהם ואז בעייתי לשאול עליהם

ואז גם  עושים חישוב בראש בתוכנה לא תמיד כותבים את התרגיל אלא  . 3

אני תמיד מעדיפה לכתבו ועצם השימוש  ... החומר לפחות אצלי לא תמיד נתפס

 ...בתוכנה גרם לי לא תמיד לכתוב ולחומר לשבת פחות טוב בראש

למבחנים כי אי אפשר להכנס למשהו  אפשרות להתכונן דרך האתר אין  4. 

 .שעשינו כבר

 .בבית אין איך לעשות שיעוריםכשנופל האינטרנט זו תוכנה באינטרנט  5. 
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 בעקבות הניסויתובנות 

 :הבאיםבעקבות הניסוי עלו הדברים 

  

תלמידים  , לתלמידים ולמורים לסמן בגוף השאלון הערותלאפשר  •

מורים רוצים לסמן לאן הגיעו  , מבקשים לסמן שאלות שלא הבינו

 להמשךבשאלון ונקודות מעניינות 

 

של פתיחת כל השאלונים לכל הכיתה עבור חזרה על מה  אפשרות  •

 המורהאו השלמת תרגילים שלא התבקשו על ידי שנעשה 

 

עריכה של השאלון  )של עריכת השאלון על ידי המורה אפשרות  •

 (המשוכפל כמובן

 

 דידקטית  הן טכנית והן : נחוצה הדרכה למורים •
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  .תמידי באופן החינוך למערכת נחוץ חינוכי שינוי"

 כפי שמריה על לקפוא יכולה אינה החינוך מערכת

 צריך החינוך משתנה בעולם  .רבבע מקובל שהיה

 היעד לקהל עצמו את ולהתאים גמיש להיות

 "להיכנס יצטרכו בוגריו אליהן ולסביבות

 

 ,  גישה מערכתית לשינוי חינוכי :בתוך  1995,סמילנסקי)

 (2002, ופלטד
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http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/78146125-59FA-4760-B755-16EFD80A1117/179594/DocumentationofGraduationProject31102019.pdf


 טכנולוגיות למידה

טכנולוגיות למידה חדשניות מהוות תשתית ליצירת  

,  המקדמות חשיבה, הזדמנויות למידה מאתגרות

 (.ה"תשע, המנהל הפדגוגי)הבנה ולמידה 

 

למידה בסביבה עתירת טכנולוגיה צריכה להתבסס  

הבניית ידע ולמידה  , על הליכי חקר אותנטיים

-Ertmer, & Ottenbreit)שיתופית בין תלמידים 

Leftwich, 2010). 
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 תודה רבה

 צוות מתמטיקה במטח
www.cet.ac.il/math 

 
 למידע נוסף

1-800-366-555  
sherut@cet.ac.il 
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