
 ?ל"יח 5כיצד נשמור על תלמידי 
 

 איריס כהנא

 

   ע"בחטמדריכה מחוזית למתמטיקה 

 א"מחוז ת 



כמות חומר ביחס למספר השעות הניתנות: 

    לא מספיקים ללמד את כל החומר 

    לא מספיקים לתרגל לקראת המבחן 

    ביטול שיעורים רבים בגלל פעילויות בית ספריות 

התלמידים מגיעים עם חסר בטכניקות אלגבריות 

יש צורך לשמור על כמה שיותר תלמידים בקבוצה 

 קבוצות גדולות 

4-5 בקבוצה אחת ל"יח 

 הורים, הנהלה –גורמים חיצוניים 

 שעות במהלך השנה 3.5קושי מערכתי לבחון 
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 כתה י  

 ש"ש 5מרבית בתי הספר נותנים 

 :להלן הצעת הוראה המבוססת על רעיון הספירליות
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 גיאומטריה  
 (ש"ש 2)

 טריגונומטריה  
 (ש"ש 2)

 אלגברה
 (ש"ש 1)

יש לסיים את  
 הגאומטריה

 עד סוף השנה

הכרת   –זווית  משולש ישר
פתרון  , הפונקציות הטריגונומטריות
ללא )בעיות במשולש  ישר זווית 

ערכי , זהויות יסודיות, ( פרמטרים
 .זוויות מיוחדות

 

 בעיות תנועה
 בעיות הספק

ללא , פשוטות)
וללא  פרמטרים

 (אי שוויונות

 (ש"ש 2) א"חדו

, חקירת פולינום, נגזרת של פולינום
כולל  )חקירת מנה , תורת הגבולות

ללא , ללא פרמטרים, אסימפטוטות
 (.פיתול

4 



 גיאומטריה  
 (ש"ש 2)

 טריגונומטריה  
 (ש"ש 2)

 אלגברה
 (ש"ש 1)

המשך  הוראת  
 .הנושאים

,  הטריגונומטריות הרחבת רשימת הזהויות
פתרון  )פתרון משוואות טריגונומטריות 

 ( .כללי ופתרון בתחום נתון

 הסתברות
 

 (ש"ש 2) א"חדו

 .חקירת פונקציות טריגונומטריות פשוטות

 (ש"ש 2)טריגונומטריה 
 

 הקוסינוסיםמשפט הסינוסים ומשפט 
 שטחי משולשים

 (ש"ש 2) א"חדו
 

 אינטגרלים, משוואת משיק
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בסיום כתה י התלמידים יכולים להבחן במבחן כמעט מלא  ,

 ( :ללא פרמטרים) 806הכולל את כל נושאי שאלון 

 הסתברות. 3(     אין)סדרה . 2בעיה     . 1 -פרק א      

 טריגונומטריה. 5גאומטריה    . 4 –פרק ב      

 אינטגרלים, חקירת פונקציות : א"חדו:  8 – 7 – 6 –פרק ג       

 העבודה הניתנת לחופשה צריכה להתאים למבנה זה ועליהם

 .א"להבחן שוב באותו אופן בתחילת כתה י

 אבל התלמידים יראו מבנה   ל"יח 4השאלות תהיינה ברמת

 .מפחית באופן ניכר את רמת החרדה –של בחינה 
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חקירת פולינומים , בהוראת הזהויות הטריגונומטריות

 .ומנות ניתן לשלב טכניקות אלגבריות רבות

 הנושאים האלגבריים נבחרו כך שיעסקו באוריינות

 .מתמטית

בשנה זו יושם דגש רב על רכישת השפה המתמטית. 

 קרטון  "ביש לאפשר להשתמש ' יבכל המבחנים בכתה

אישי של התלמיד ובו כל הנוסחאות שנלמדו  " נוסחאות

 .השנה למעט משפטים גאומטריים
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התכנית המוצעת כאן היא המשך ישיר לתכנית הלימודים של  , ראשית

כל הנושאים שנלמדים בכתה י הם נושאים שנגעו בהם   . חטיבת הביניים

 (.בפרט נושא הפונקציות)בחטיבה ברמה זו או אחרת 

נראה כיצד התמודדנו עם החסך האלגברי בדרך ההוראה  , שנית

 :שהוצגה
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 שולבה בתוך הטכניקה האלגברית

,  גורם משותף) פירוק לגורמים
חילוק  , טרינום, נוסחאות כפל מקוצר

 שברים אלגבריים, פולינומים

פתרון  ,זהויות טריגונומטריות, חקירת מנה
 בעיות

 פתרון בעיות משוואות ומערכות משוואות



 אמצע , מרחק בין נקודות –מבוא לגיאומטריה אנליטית

נלמד לקראת   –הקבלה וניצבות של ישרים , קטע

 .ובעיות ערך קיצון הנורמלההכרות עם מושג 

 

 נלמד כהכנה לסדרה הנדסית –חוקי חזקות. 

 

 נלמד לקראת   –אי שוויונות ומשוואות אי רציונליות

 .חקירת פונקציות שורש
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 אלגברה  
 (ש"ש 3)

 א"חדו
 (ש"ש 2) 

 העמקות  ,חזרות
 (ש"ש 2)

 שורש פונקציתחקירת  סדרות

לשם כך נצטרך ללמד אי )

 שוויונות ופתרון משוואות  

 (אי רציונליות

דרך פתרון בחינות 

דגש על  )בגרות 

 (שילוב פרמטרים

 אינטגרל בהצבה

 בעיות ערך קיצון
19 



 ...משהוועוד 

 אם אנו רוצים ללמד למידה משמעותית

 
 

 

 רק  אפשר להמשיך ללמד אי 

 בשיטות המסורתיות

לשלב דרכי הוראה והערכה חלופיות  יש 

 :הווי כתתיוליצירת להטמעת הנושאים 
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 פיתוח  : דוגמא –מחשב יש לשלב שימוש בתוכנות

 :  דסמוסלפונקציות באמצעות " חוש"

 טיול  , מעגלים ועיגולים:  כתתיותחוץ יש לתת משימות

 ...האינסוף, פרדוכסים, מתמטי

 חלופיתהערכה  -יש להעריך מדי פעם בדרכים אחרות 

 מיהם האנשים   –של המתמטיקה יש לשלב היסטוריה

הוכחות שונות  , מאחורי המשפטים שאנו לומדים

 .מספרים מיוחדים, פתגורסלמשפט 
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F:/דף עבודה לזיהוי פונקציות בתכנת דסמוס.docx
F:/חדשנות בהוראה בשרת - מצטיינים.pptx#1. חדשנות בהוראת מצטיינים ב"שרת"


 

 !!! ל"יח 5חייבים לשמור על תלמידי אנו 
 

 :לעשות זאת היאהדרך 
 

לוותר על  , לדחות ככל האפשר את הוראת הנושאים הקשים יותר למשל

עד שהתלמיד ישלוט בתכנים הבסיסיים ויכיר היטב את השפה , פרמטרים

 .המתמטית

לחבר את הנושאים החדשים לנושאים שנלמדו בחטיבה. 

 בולחשוף אותם לסוף התהליך כדי שהם ירגישו שהם מסוגלים לעמוד. 
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 מוריתוליצור בכתה אוירה מעודדת ומערכת חברית  

העולם שמחוץ  )להכיר את עולמו של התלמיד , תומכת

כשהוא  כדי לדעת על מה הוא מוותר   –(  לבית הספר

 .ולסייע לו לארגן את הזמנים, לומד ברמה זו

לבצע תרגול רב ככל האפשר בכתה. 

 אישי" קרטון נוסחאות"ב להעזרלאפשר לתלמידים. 

  לחשוף את התלמידים לאתרים שיכולים לסייע להם

 .עם שיעורי הביתלהתמודד 
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 תודה על ההקשבה  

 חג שמח לכולם

 ובהצלחה בבגרויות הקיץ
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