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  תוכנית הניסוי –ל "יח 5או  4שאלוני עבור ' בכיתה יפירוט תוכנית ההוראה 

בנוס� לכ� מבוססת . תוכנית ההוראה מבוססת על תכני הלימוד כפי שקיימי� בתוכנית הלימודי�

  :תוכנית ההוראה על שני עקרונות

  .א"יומחצית כיתה ' כיתה יל ל "יח 5  ו 4הקדמת הוראת החומר הבסיסי המשות� לתלמידי  .1

בהרחבה וביתר פירוט , נלמד פע� נוספת בהעמקה, כל נושא שנלמד: תהוראה ספיראלי .2

  .בהמש�

הפירוט נועד . מפורטת תוכנית הוראה זו מעבר לפירוט שבתוכנית הצבירה, בסעיפי� מסוימי�

   .ואי$ ללמוד מפירוט זה דבר לגבי תוכנית הצבירה, להבהיר נקודות באופ$ חד משמעי

. אנליסה ואלגברה, טריגונומטרייה, גאומטרייה: נושאי� מרכזיי� ואלה ה� �4 נלמדי' בכיתה י

  .בכל אחד מהנושאי�' להל$ פירוט התכני� הנלמדי� בכיתה י

  
  גאומטרייה אוקלידית

  :באופ$ הבא לשנות לימוד מפוצלתהגאומטרייה הוראת 

  .מרובעי� ותכונותיה�, משולשי�, מבוא  : חטיבת ביניי�

  .ציה ודמיו$פרופור    :'כיתה י

  .ובמעגל קטעי� פרופורציוניי� במשולש ישר זווית, מעגל    :א"כיתה י

  

  :'פירוט התכני� לכיתה י

  . המשפט ההפו� לו והמשפטי� הנובעי� מה�, משפט תאלס

   .משולשי� ומצולעי� דמיו$

   .חלוקה פנימית וחלוקה חיצונית, חלוקת קטע ביחס נתו$, מפגש התיכוני� במשולש

  .)זווית פנימית וזווית חיצונית. (זוויתמשפט חוצה ה

  .)לא תידרשנה הוכחות המשפטי�(שלושת משפטי הדמיו$ של משולשי� 

גבהי� ורדיוסי מעגלי� חוסמי� , חוצי זווית, תיכוני�, היחס במשולשי� דומי� בי$ היקפי�

  .היחס בי$ שטחי משולשי� דומי�. ומעגלי� חסומי�

  .)לא תידרש הוכחה(מצולעי� דומי� היחס בי$ היקפי� והיחס בי$ שטחי� ב

 הוראת את' סו� כיתה ימומל) לדחות ל, בשל הקושי המושגי הכרו� בהבנת מקו� גאומטרי

מפגש אנכי� אמצעיי� , מטריי�גאוהאנ� האמצעי וחוצה זווית כמקומות : נושאי� הבאי�ה

  .חסו� כמרכז מעגלבמשולש מפגש חוצי זוויות , חוס� מעגלכמרכז  במשולש

 ,משפטי�ה, נדרש להכיר את כל ההגדרות, המקומות בה$ הדבר מצוי$ במפורשמלבד 

   .יה�הוכחותו

  :יש לחזור ולהעמיק תכני� של חטיבת הביניי�' במסגרת לימודי כיתה י

  . ת משולשי� על סמ� ארבעת משפטי החפיפהחפיפ. חישוב של שטחי� והיקפי� של מצולעי�

 ,משפטי�, תכונותיה�: ומרובעי�, ולשי�מש. יה� ויישומ�הוכחות ,משפטי�, הגדרות

  .משפט פיתגורס .תיכוני� וגבהי�, .יה� ויישומ�הוכחות

  יה אוקלידית יבשיטות של גאומטר לפתור נית� יה אוקלידית יבגאומטר שאלות: הערה

  .או בכל דר� אחרת
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  :טריגונומטרייה

  :באופ$ הבא לשנות לימוד מפוצלת הוראת הטריגונומטרייה

זהויות ומשוואות , פונקציות טריגונומטריות, ל טריגונומטרימעג  :'כיתה י

  .יישומי� בסיסיי� במישור ובמרחב, בסיסיות

יישומי� מתקדמי� במישור והרחבת , זהויות ומשוואות מתקדמות  :א"כיתה י

   .היישומי� במרחב

  .א של פונקציות טריגונומטריות"במקביל נלמדת חדו

  . יישומי� במרחב  :ב"כיתה י

  .)ל בלבד"יח 5(בוקטורי�  ובמספרי� מרוכבי�  יישומי�

  

  :'פירוט התכני� לכיתה י

 תשיטות שונות למדידת זוויו, אור� קשת ושטח גזרה, היק� המעגל ושטחו, מחזוריות

קוסינוס , הפונקציות סינוס.  )רדיאני� או אור� קשת על מעגל יחידה, מעלות(מרכזיות במעגל 

הקשרי� . הקשר של פונקצית הטנגנס לשיפוע של ישר. גרפיותיאור$ ה, במעגל היחידה, וטנגנס

של זוויות , של זוויות משלימות לזווית ישרה, בי$ הפונקציות הטריגונומטריות של זוויות

. חישוב ערכי הפונקציות לזוויות מיוחדות. מחזוריות הפונקציות. המשלימות לזווית שטוחה

נקודות , מחזור(תאור גרפי ופירושו . מטריותהזוגיות של הפונקציות הטריגונו הזוגיות או אי

של ) עלייה וירידה, תחומי חיוביות שליליות, נקודות מקסימו� ומינימו�, חיתו� ע� צירי�

   .הזזות ומתיחות של פונקציות טריגונומטריות

)c)baxsinפתרו$ משוואות מהצורה  =+ ,c)baxcos( =+ ,c)baxtan( =+ 

a sin x b cos x 0⋅ ± ⋅ = ,sin sinα = β ,co s co sα = β ,tan tanα = β , פתרו$ כללי

כגו$ פירוק לגורמי� ופתרו$ משוואה (שימוש בטכניקה אלגברית . ופתרו$ בתחו� נתו$

 .לפתרו$ משוואות טריגונומטריות) ריבועית

1cossin                                  :זהויות
22 =+ xx .   

  .יידרש שימוש בזהויות לפתרו$ בעיות ומשוואות טריגונומטריות

  :פתרו$ בעיות גאומטריות

  . פתרו$ מצולעי� המתפרקי� למשולשי� ישרי זווית

   .בה� להתרת משולש כלליבסיסי משפט הסינוסי� ומשפט הקוסינוסי� ושימוש הכרת 

=⋅⋅γשטח המשולש  נוסחת sinbaS
2
1.  

כבר של טריגונומטרייה במרחב יש לחשו� את התלמידי� לנושא : בקובייה ובתיבהיישומי� 

  . ב"למרות שבחינת הבגרות בנושא היא בכיתה י' בכיתה י

פתרו$ משולשי� ישרי זווית , )מקצועות או אלכסוני�(זווית בי$ קטעי�  ,ישר מאונ� למישור

  .בקובייה ובתיבה
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  :חשבו� דיפרנציאלי

  :באופ$ הבא לשנות לימוד מפוצלת הוראת חשבו$ דיפרנציאלי

  .הנגזרת ושימושיה בפונקציות פשוטות  :'כיתה י

  . הנגזרת ושימושיה בפונקציות רציונאליות וטריגונומטריות  :א"כיתה י

רציונאליות , נקציות פשוטותבמקביל נלמד חשבו$ אינטגראלי של פו

  .וטריגונומטריות

  .פונקציות מעריכות ולוגריתמיות, הנגזרת ושימושיה בפונקציות חזקה  :ב"כיתה י

פונקציות , במקביל נלמד חשבו$ אינטגראלי של פונקציות חזקה

  . מעריכות ולוגריתמיות

  

  :'פירוט התכני� לכיתה י

מושג אינטואיטיבי של . הפונקציה הנגזרת, ודהשיפוע של גר� בנק, משיק בנקודה: מושגי יסוד

המשמעות האלגברית והגרפית של  .זוגיות ואי זוגיות, עלייה וירידה, נקודות אפס. גבול

  .'וכד f(x) > g(x) ,f(x) – g(x)של  , נקודות חיתו� של פונקציות

xהנגזרת של 
k )k כולל (נגזרת של פולינו� ). 0או  טבעי((f(x) ± g(x))' , (cf(x))' .   

,  פולינו�: 'נגזרת של הפונקציות הבאות תלמדנה באופ$ ספיראלי ככל שיספיק הזמ$ בכיתה י

x

1
 ,x)  כולל

)x(f

1
,)x(f, b

x

a

k
+ ,k  ומכפלה של כל , הפרש, נגזרת של סכו� ). טבעי

  ). שלב אחד של כלל השרשרת(נגזרת של פונקציה מורכבת . זכרותאחת מהפונקציות הנ

  : שימושי הנגזרת

  משוואת משיק.  א

  , חיתו� ע� הצירי�, תחומי עלייה ירידה , נקודות קיצו$, תחו� הגדרה: חקירת פונקציות.   ב

  שרטוט סקיצה של , ) yאסימפטוטה מקבילה לציר (הגדרה  התנהגות בסביבת נקודת אי       

bרק לפונקציות מהצורה  xאסימפטוטה מקבילה לציר . גר� של פונקציה       
x

a

k
+ ,k   

ולפונקציות , ממשי  b,  טבעי      
)x(f

a
   .היא פונקציה מהמעלה ראשונה או שנייה f(x)כאשר  

  ).כולל קיצו$ בקצות קטע סגור(בעיות ער� קיצו$ .   ג

 .ת פונקציה קדומה לפונקצית הנגזרתמציא.  ד

  

  האלגבר

  :באופ$ הבא לשנות לימוד מפוצלת הוראת אלגברה

ושאלות , טכניקה אלגברית בסיסית, אנליטיתגאומטרייה מבוא ל  :'כיתה י

  .מילוליות

  טכניקה אלגברית מתקדמת, שאלות מילוליות  :א"כיתה י

  )ל בלבד"יח 4(גאומטרייה אנליטית 

  )ל בלבד"יח 5(סדרות ואינדוקציה 
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  ,בעיות גדילה ודעיכה, אלגברה של מעריכי� ולוגריתמי�  :ב"כיתה י

  )ל בלבד"יח 4(סדרות 

  )ל בלבד"יח 5( גאומטרייה אנליטית ומספרי� מרוכבי� 

  

  :'פירוט התכני� לכיתה י

רק בעומק הדרוש לצור� שימושי� שוני� ' בכיתה יללמד נושא זה  יש: (גאומטרייה אנליטית

  ). טריגונומטרייה או חשבו$ דיפרנציאלי, בעיות כגו$ פתרו$

  .אמצע קטע, )אור� קטע(מרחק בי$ נקודות 

  . חיתו� וניצבות, הקבלה, משוואת ישר על פי שתי נקודות ועל פי שיפוע ונקודה: ישרי�

  ).לצור� הוראת המעגל הטריגונומטרי(משוואת מעגל שמרכזו בראשית הצירי� : מעגל

  

פירוק ): תו� כדי הוראת הנושאי� החדשי�(חטיבת הביניי�  חזרה והעמקה בחומר של

�אפשר (פירוק הטרינו� . על פי נוסחאות הכפל המקוצר, לגורמי� על ידי הוצאת גור� משות

שימושי הפירוק לגורמי� לפעולות חשבו$ ). על ידי פתרו$ המשוואה הריבועית המתאימה

פתרו$ משוואות ממעלה ראשונה ושנייה .  שוויונות ואילפתרו$ משוואות , בשברי� אלגבריי�

  .חזקה ע� מערי� של�. חוקי החזקות. ומערכות משוואות ע� שני משתני�

  

והקשר בי$ ערכי הפרמטר לבי$ מספר , פתרו$ משוואות ממעלה ראשונה ושנייה ע� פרמטרי�

   ).א� פתרו$, אינסו� פתרונות, פתרו$ יחיד(הפתרונות 

הקשר בי$ ערכי , ע� שני משתני� ופרמטר אחד או שניי�פתרו$ מערכת משוואות ליניאריות 

המשמעות הגרפית ). א� פתרו$, אינסו� פתרונות, פתרו$ יחיד(הפרמטר לבי$ מספר הפתרונות 

  . של מספר הפתרונות

, ע� פרמטרי�, פתרו$ מערכת משוואות ע� משוואה ממעלה ראשונה ומשוואה ממעלה שנייה

כמו (משוואות הנפתרות על ידי הצבה . הפתרונות והקשר בי$ ערכי הפרמטר לבי$ מספר

  ).ברמה הנדרשת לצור� חקירת פונקציות( תרציונאליו  משוואות אי). ריבועית משוואה דו

כול לדוגמה י. (ממעלה שנייה ע� או בלי פרמטרשוויונות  אי. ממעלה ראשונהשוויונות  אי

או , חיובית/ לית עבור� הפונקציה שלי מה� ערכי הפרמטר :להידרש פתרו$ לשאלה

  ). רק בהקשר של סימני השורשי�(נוסחאות ויאטה ). מתחת לישר מסוי�/מעל

שוויונות   אישמה� נית$ להגיע  לשוויונות  אי –ליי� ללא פרמטרי� ארציונשוויונות  אי

0מהצורה 
)x(g

)x(f
  .לכל היותר, ה� פולינומי� ממעלה שנייה  g(x)או/ו  f(x)כאשר   ≤

, הוצאת גור� מתו� השורש,  הכנסת גור� מתחת לשורש, מכפלת שורשי� ומנת�: י�שורש

  .ביטול שורש במכנה

 .פתרו$ של שאלות מילוליות


