
 תכנית הוראה לכיתה י' 3 יחל תשפ"א
 שאלון פנימי

 דגשים והמלצות:

  1.    קישור לפריסות ההוראה של 3 יח"ל.
         הפריסות נבנו לפי חודשים – מומלץ ללמד בכל חודש את הנושאים המופיעים בתכנית.

  2.    אירועי הערכה – מומלץ לשלב תוך כדי ההוראה בחני הצלחה, שאלונים דיגיטליים עם משוב מיידי. בכל תקופה לקיים מבחנים מסכמים צוברי חומר.

 3.    שיעור שבועי לחזרה – לאחר שנלמדו לפחות 2 נושאים שלמים, מומלץ לשלב שיעור שבועי לחזרה. בשיעור זה לתת תרגול המשלב נושאים שונים שנלמדו
 עד כה. במטרה שהתלמידים יחזרו ויתרגלו נושאים שהוראתם הסתיימה אך ימשיכו להופיע במבחנים המסכמים עד לבגרות.

  4.    קישור לאתר הלמידה ל- 3 יח"ל במודל .

 האתר מכיל בשלב זה, מרחבי למידה במודל של הנושאים הבאים: פרבולה, טריגונומטריה, גיאומטריה אנליטית. מרחבים נוספים ייבנו בהמשך.
 כל מרחב מכיל יחידות הוראה מדורגות הכוללות הסברים, שאלונים דיגיטלים, משובים מפורטים, יישומונים אינטראקטיביים מרמת הבסיס עד רמת בגרות.

  ההוראה מותאמת אישית, התלמיד מקבל משוב מיידי.

https://youtu.be/iR7P20AHcs4 :קישור לסרטון לפתיחת מרחב כיתתי מלווה מקצוע עבור המורה ועבודה תוך ניהול הלמידה 

  5. ריכוז השיעורים המוקלטים י' 3 יח"ל.
  6. קישור לפעילויות הערכה חלופית - מרכז מורים.

 מורים המעוניינים לשתף ולתרום חומרים ושאלונים מתוקשבים היכולים לסייע ללמידה ההיברידית מוזמנים למלא את הטופס.

 

https://drive.google.com/file/d/1D9YDuIy0fiu8WkcXNf_Jj-qI-Y09in-P/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1D9YDuIy0fiu8WkcXNf_Jj-qI-Y09in-P/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1D9YDuIy0fiu8WkcXNf_Jj-qI-Y09in-P/view?usp=sharing
https://moodlemoe.lms.education.gov.il/course/view.php?id=62390
https://moodlemoe.lms.education.gov.il/course/view.php?id=62390
https://moodlemoe.lms.education.gov.il/course/view.php?id=62390
https://moodlemoe.lms.education.gov.il/course/view.php?id=62390
https://youtu.be/iR7P20AHcs4
https://youtu.be/iR7P20AHcs4
https://sites.google.com/view/earning-math/%D7%97%D7%98%D7%A2/%D7%9B%D7%99%D7%AA%D7%94-%D7%99-3-%D7%99%D7%97%D7%9C/%D7%99-3-%D7%99%D7%97%D7%9C-%D7%A9%D7%99%D7%A2%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%9E%D7%A9%D7%95%D7%93%D7%A8%D7%99%D7%9D?authuser=0
https://sites.google.com/view/earning-math/%D7%97%D7%98%D7%A2/%D7%9B%D7%99%D7%AA%D7%94-%D7%99-3-%D7%99%D7%97%D7%9C/%D7%99-3-%D7%99%D7%97%D7%9C-%D7%A9%D7%99%D7%A2%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%9E%D7%A9%D7%95%D7%93%D7%A8%D7%99%D7%9D?authuser=0
https://sites.google.com/view/earning-math/%D7%97%D7%98%D7%A2/%D7%9B%D7%99%D7%AA%D7%94-%D7%99-3-%D7%99%D7%97%D7%9C/%D7%99-3-%D7%99%D7%97%D7%9C-%D7%A9%D7%99%D7%A2%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%9E%D7%A9%D7%95%D7%93%D7%A8%D7%99%D7%9D?authuser=0
https://newhighmath.haifa.ac.il/index.php/801?start=0
https://forms.gle/qPdtvmt1EZ62xNju6


 ספטמבר- אוקטובר 2020

 מומלץ ללמד שני נושאים במקביל

 
 הנושא

 פירוט הנושא
 חומרים

 סרטונים פעילויות מתוקשבות
 חומרים
 נוספים

 
 סדרה

 חשבונית

 הגדרה של סדרה חשבונית
  על פי הפרש קבוע

 הגדרת סדרה לפי מקום
 (נוסחה לאיבר כללי)

 סדרה חשבונית - שאלון בגוגל
 פורם

 

 סדרה חשבונית - שיעור 1 מתוך
  השידורים הלאומיים. מצגת

 
 סדרה חשבונית - שיעור 2 מתוך

 השידורים הלאומיים. מצגת
 

 סדרה חשבונית ונוסחת האיבר
gool הכללי - סרטון 

 
 

 סדרה חשבונית - דף עבודה
 ויישום דינאמי מרכז מורים

 הסולם - יישום דינאמי - מרכז
 מורים

 
 נוסחת סכום n איברים

  ראשונים.

 שימושים בפתרון שאלות
 שונות, כולל שאלות

 מילוליות.

 קריאת גרף

 קריאת מידע מגרפים בניית

 גרפים המתארים מצבים

 "מציאותיים"

 התספורת של גל - דף עבודה
 ויישום דינאמי - מרכז מורים

- liveworksheets שאלון  של 
  דף עבודה ניצה שיאון

 החניונים - מה כדאי יותר? 

 משימה אוריינית. מרכז מורים.

 משימת חקר - מחויבות אישית -

 מרכז מורים.

 מה מספר הגרף בעיתון -

  משימת חקר. מרכז מורים.

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdbY3869wHiaMr52nIHG3AnoK8rHHcUjpuiXvZRXnIBLoVqAw/viewform?fbclid=IwAR1D72jzsIEU4JF6b3dqOg8nkg3M2CgiTTF7HIQ43ejRGTzwscxeW84LiDU
https://pop.education.gov.il/online-learning/vod-broadcasts/realtime-vod-3-8-2020/math-10th-grade-11th-grade-1315/
https://drive.google.com/file/d/19Z-eFvT9Tp90MDPOBAZu01ADdrtUAUmw/view
https://pop.education.gov.il/online-learning/vod-broadcasts/realtime-vod-3-8-2020/math-10th-grade-11th-grade-13151/
https://pop.education.gov.il/online-learning/vod-broadcasts/realtime-vod-3-8-2020/math-10th-grade-11th-grade-13151/
https://pop.education.gov.il/online-learning/vod-broadcasts/realtime-vod-3-8-2020/math-10th-grade-11th-grade-13151/
https://drive.google.com/file/d/1XYLkCEVpYzT0sARixgzR6M-DCaFwpa7_/view
https://www.youtube.com/watch?v=IAX4NDez7a4
https://www.youtube.com/watch?v=IAX4NDez7a4
http://highmath.haifa.ac.il/data/worksheets/802-sequence-23.pdf
http://newhighmath.haifa.ac.il/index.php/2015-05-31-07-27-00/2015-11-22-12-57-56/19-ladder
https://newhighmath.haifa.ac.il/index.php/2015-11-22-09-14-59/2015-06-29-09-29-49/448-2015-11-25-11-35-50
https://www.liveworksheets.com/qa345952gx
https://newhighmath.haifa.ac.il/index.php/801/993-2016-01-17-08-54-59
https://newhighmath.haifa.ac.il/index.php/801/988-2016-01-17-08-40-34
https://newhighmath.haifa.ac.il/index.php/801/980-2016-01-14-13-00-29


 

 נובמבר 2020

 מומלץ ללמד שני נושאים במקביל

 
 הנושא

 פירוט הנושא
 חומרים

 סרטונים פעילויות מתוקשבות
 חומרים
 נוספים

 
טריגונומטרי
 ה משולשים

  הגדרת הפונקציות

 הטריגונומטריות: סינוס,

 קוסינוס וטנגנס במשולש

 ישר זווית ושימוש בהן.

 טריגונומטריה אתר הלמידה
 ל-3

 

 

 טריגונומטריה - מושגים - שיעור
 ראשון -מתוך השידורים
 הלאומיים, מצגת מלווה

 טריגונומטריה תרגול - שיעור
 שני - מתוך השידורים הלאומיים

 משפט פיתגורס - מתוך
 השידורים הלאומיים

 

 דף עבודה על המשולש - בית
 חינוך שער העמק

  יישומים במישור:

 משולשים ישרי זווית

 ומצולעים המתפרקים

 למשולשים ישרי זווית,

 משולש שווה שוקיים,

 משולש כללי.

 

 סטטיסטיקה

 שכיחות, שכיחות יחסית
 (כולל באחוזים), תיאור

 נתונים בטבלת שכיחויות,
 תיאור גרפי בצורת דיאגרמת
 עמודות (מקלות) ודיאגרמת

 עיגול. קריאה וניתוח של
 דיאגרמות לה. הכרת

 המדדים שכיח, ממוצע וחציון
 וחישובם.

 סטטיסטיקה  - מצגת פתיחה.
 מושגים. (אביגדורי שלומית,

 גלעדי סיגל, טרופימיוק
 טטיאנה)

 
 סטטיסטיקה - חומרים למערכי

 שיעור. (בין יותם, כהן לימור,
 ועדי חג'לה, פיליבה לורה)

 סטטיסטיקה - פתיחה ומושגים -
 מתוך השידורים הלאומיים

 סטטיסטיקה המשך - מתוך
 השידורים הלאומיים

 

liveworksheets שאלונים של 
 ניצה שיאון: ממוצע מתוך

 המאגר , ממוצע דף 2, ממוצע
 דף 3, ממוצע דף 4, חציון, חציון

  דף 2, מושגים בסטטיסטיקה,

 משימה בסטטיסטיקה להערכה

 חלופית - מרכז מורים.

 

https://moodlemoe.lms.education.gov.il/course/view.php?id=64697
https://pop.education.gov.il/online-learning/vod-broadcasts/realtime-vod-14-6-2020/math-10th-grade-11501/
https://pop.education.gov.il/online-learning/vod-broadcasts/realtime-vod-17-6-2020/math-10th-grade-1634/
https://pop.education.gov.il/online-learning/vod-broadcasts/ivrit-1-4/math-8-01-4-12/
https://drive.google.com/file/d/1B1AM2PdFSPAbuGWcmORrrp5po858KiZ7/view
https://drive.google.com/open?id=160plut7IBkclWItZBrs2Rhxg_gNuJCCL
https://drive.google.com/open?id=1xZpps31jrR_WVF8pO3rVy8xTizkHj8mV
https://pop.education.gov.il/online-learning/vod-broadcasts/realtime-vod-1-6-2020/math-8th-grade-1345/
https://pop.education.gov.il/online-learning/vod-broadcasts/realtime-vod-1-6-2020/math-8th-grade-13451/
https://www.liveworksheets.com/ia391478em
https://www.liveworksheets.com/na392697dq
https://www.liveworksheets.com/na392697dq
https://www.liveworksheets.com/yu420732pj
https://www.liveworksheets.com/yu420732pj
https://www.liveworksheets.com/yu420732pj
https://www.liveworksheets.com/go421982jb
https://www.liveworksheets.com/go421982jb
https://www.liveworksheets.com/ah372881iz
https://www.liveworksheets.com/me376038jo
https://www.liveworksheets.com/me376038jo
https://www.liveworksheets.com/me376038jo
https://www.liveworksheets.com/qn355802xn
https://newhighmath.haifa.ac.il/index.php/801/996-2016-01-17-09-07-53
https://newhighmath.haifa.ac.il/index.php/801/996-2016-01-17-09-07-53


 

 

  

 



 

 


