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  יח"ל 4 -ל פריסת הוראה 
 

יח"ל 4 ודפריסת הוראה לכיתה י  
  תכנית לתשפ"א 

 
 

יח"ל יחד   5-4בשנה"ל תשפ"א מומלץ ללמד בתחילת השנה את כיתות יוד 
ובר.                                    ולחלק לרמות לימוד לכל המוקדם בסוף אוקט  

 2נושא  1נושא  חודש 
   -גאומטריה אנליטית ספטמבר

 נקודות + קטעים + ישרים מקבילים ומאונכים  

 - קדם אנליזה
 ת,גרף של פונקציה, נק' חיתוך, חיוביות/שליליו

 יה/ירידה, קיצון.  יעל
זוגית.  -היכרות עם פונקציות חזְקה, פונקציה זוגית ואי 

חקירה איכותנית של הפולינום כמכפלת גורמים 
   לינאריים וריבועיים.

   )המשך(  -אנליטיתגאומטריה  אוקטובר
 חזרה על תכונות מרובעים, משולשים( )

 - קדם אנליזה
 פעולות על פונקציות )הזזה, מתיחה וכיווץ( 

   -גאומטריה אנליטית נובמבר
 סיום הנושא ללא מעגל 

 
   -גאומטריה

 משפטי משולשים, מרובעים.על  חזרה

- חשבון דיפרנציאלי   
 נגזרת ה והגדרת )קצב השתנות( מבוא לנגזרת

- חשבון דיפרנציאלי   
חקירת פונקציית   ,פולינום: הגדרת הנגזרת, יישומים

 פולינום 
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השלמות: קטע אמצעים במשולש ובטרפז, מפגש 
 במשולש אנכים אמצעייםוחוצי זוויות   תיכונים,

 

 - גאומטריה דצמבר
  פרופורציה, משפט תאלס והרחבותיו

   משפט חוצה זוית

   -דיפרנציאלי חשבון 
 כולל בתחום סגור, חקירת פונקציית פולינום 

 

 - גאומטריה ינואר
 דמיון משולשים  

 במשולש ישר זווית  פרופורציות

 - חשבון דיפרנציאלי 

 שאלות ערך קיצון של פולינום 
  הקשר בין גרף הפונקציה לגרף הנגזרת

 - גאומטריה פברואר
 סיום הנושא עד מעגל

 
  -גאומטריה, טריגונומטריה
 משפט פיתגורס

 - חשבון דיפרנציאלי 
ת שורש. פתרון אי  יהיכרות ראשונית עם פונקצי

, קדם )לצורך תחום הגדרה( שוויונות בדרך גרפית
אנליזה של פונקציית שורש, הרכבה של פונקציית 

שורש, נגזרת של פונקציה מורכבת ומכפלה של 
 פונקציות 

   -טריגונומטריה

 טריגונומטריות במשולש ישר זווית. ה פונקציותה
𝑠 :   שטח משולש בעזרת הנוסחא =

1

2
𝑎𝑏𝑠𝑖𝑛𝛾  

   -חשבון דיפרנציאלי 

 סיום הנושא. - פונקציית שורש
 . שאלות ערך קיצון בפונקציית שורש

   -טריגונומטריה מרץ

 במשולש ישר זווית  סיכום הנושא

 

   -חשבון דיפרנציאלי 

 פונקציה רציונלית: 

1קדם אנליזה בפונקציית  

𝑓(𝑥)
 

 נגזרת, יישומי הנגזרת. 

https://newhighmath.haifa.ac.il/images/data2/toolbox/toolbox_hofchit_student.pdf
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 תחום הגדרה. 

 פונקציה רציונלית: 

 אסימפטוטות מקבילות לצירים

 

 - שאלות מילוליות אפריל

   שאלות קניה ומכירה

   -חשבון דיפרנציאלי 
 חקירה מלאה של פונקציה רציונלית 

   -שאלות מילוליות 

 שאלות גאומטריות 

   -שאלות מילוליות מאי

 תנועה שאלות 

   -חשבון אינטגרלי 

אינטגרל ומציאת פונקציה קדומה של פונקציית  
 פולינום 
 בעזרת אינטגרל  יםשטחחישובי 

 והשלמות חזרות  יוני 

 

ך. לדוגמא: בפרק הגאומטריה נושאים מכיתה ט', יעשו במהלך הלמידה בהתאם לצורהשלמות של  •
 האנליטית תהיה חזרה על תכונות המרובעים בגאומטריה.

 . פ והתרגול יכול להיות מרחוק )למידה היברידית("את פרק הגאומטריה מומלץ להתחיל בכיתה במפגש פא •
 .ייערכו שינויים בפריסהרק מרחוק,  הלמידה תהיהאם  •
יכול להלמד לקראת סוף השנה כנושא שובץ בסוף כל משפחה של פונקציות. נושא של בעיות ערך קיצון  •

 נפרד.
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שאלות מילוליות מתקשרות לאוריינות מתמטית בחט"ב ומתרגלות טכניקה אלגברית במשוואות. השאלות  •
  בצורות גאומטריות קשורות לנלמד בגאומטריה.
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יח"ל 4 "אפריסת הוראה לכיתה י  
  תכנית לתשפ"א 

 

 עד סוף חודש אוקטובר יש להשלים נושאים שלא הסתיימה למידתם בכיתה יוד.           

 המטרה היא "לישר קו" עד סוף אוקטובר וללמד את הנושאים המומלצים לאותו החודש.           

 2נושא  1נושא  חודש 

 

 ספטמבר

 השלמת נושאים של כיתה יוד בהתאם לפריסה של יוד  
   -חשבון דיפרנציאלי 

 פונקציית שורש  /רציונלית  הפונקציית פולינום, פונקצי חזרות והשלמות:

 

   -הסתברות
 שכיחות יחסית והסתברות, הסתברות של מאורע משלים, הסתברות של איחוד מאורעות 

 פשוטים הסתברות של חיתוך מאורעות במקרים 
 מאורעות בלתי תלויים 

 מאורע דו שלבי: חישוב הסתברויות בעזרת עץ או בעזרת טבלה
 

 

 אוקטובר

   -הסתברות נובמבר

 מאורעות תלויים, הסתברות מותנית 
 התפלגות בינומית 

 

   -חשבון דיפרנציאלי 
סיום ) שילוב שורש עם רציונלית -חקירת פונקציה 

 (הנושא
 לנגזרתהקשר בין הפונקציה 

 בעיות ערך קיצון
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   -גאומטריה דצמבר

 קשתות ומיתרים   -מעגל

 מרחקים ממרכז המעגל

ומרכזיות   זוויות היקפיות  

   -חשבון דיפרנציאלי 
 )המשך( בעיות ערך קיצון

   -חשבון אינטגרלי
 פונקציות שאינן פולינוםשל 

 

   -גאומטריה ינואר

 משיק למעגל 
 שני מעגלים 

 חסוםמעגל חוסם ומעגל 

   -חשבון אינטגרלי
 םפונקציות שאינן פולינושל 

 - גאומטריה פברואר
 סיום הנושא 

 - אנליטיתה. 

 חזרה על הנלמד ביוד
 משוואת מעגל
 משיק למעגל

   -טריגונומטריה 
 משפט הסינוסים

 משפט הקוסינוסים
 טריגו במעגל 

   -טריגונומטריה  מרץ
 סיום הנושא 

 - אנליטיתה. 

 סיום הנושא 
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 תרגול ברמת בגרות –השלמות וחזרות  אפריל

 תרגול ברמת בגרות –השלמות וחזרות  מאי

 

 בחודשים ספטמבר/ אוקטובר מומלץ להשלים נושאים שלא הסתיימה למידתם בכיתה יוד.  •
 המטרה היא "לישר קו" עד סוף אוקטובר וללמד את הנושאים המומלצים לאותו החודש. 

פ והתרגול יכול להיות מרחוק )למידה "גאומטריה מומלץ להתחיל בכיתה במפגש פאמעגל באת פרק ה •
 .היברידית(

 נפרד.נושא בעיות ערך קיצון יכול להלמד כחלק מיישומי הנגזרת או לקראת סוף השנה כנושא ה •
         .בהתאם למיקוד שיתפרסם באוגוסט עשויה להשתנותפריסת השעות  •
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יח"ל 4 ב"פריסת הוראה לכיתה י  
  תכנית לתשפ"א 

 

 2נושא  1נושא  חודש 

   -סדרות ספטמבר
 סדרה חשבונית 

  סדרה הנדסית

   -חדו"א
 חזקות ושורשים 

 ,  כיותיאלגברה של פונקציות מער

   -סדרות אוקטובר
 סדרה מעורבת

 סדרה הנדסית אינסופית מתכנסת
 

   -חדו"א
 לוגריתמיות אלגברה של פונקציות 

 בעיות גדילה ודעיכה )במקביל לסדרה הנדסית(

   -סדרות נובמבר

 סדרה כללית 
 כלל נסיגה

 - חשבון דיפרנציאלי 
 לוגריתמיות הכיות וימערהפונקציות נגזרות ויישומי ה

   -טריגו' במרחב  דצמבר
:מושגים בסיסיים )הדגמה בגופים במרחב(  

 ישר ניצב למישור
 משופע למישור ישר

 זווית בין ישרים 
 זווית בין ישר למישור

 נפח, שטח מעטפת שטח פנים
 

   -חשבון דיפרנציאלי 
   כיות ולוגריתמיותיפונקציות מער

   -נטגרליםיא
 כיות ולוגריתמיות יפונקציות מער
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 פירמידה מרובעת ישרה
 פירמידה ישרה שבסיסה מלבן

   -טריגו' במרחב  ינואר
פירמידה שבסיסה משולש ישר זווית או משולש  

 חד זווית 
 , קוביה  תיבה

 מנסרה משולשת ישרה

 
 

   -נטגרליםיא
 כיות ולוגריתמיות יפונקציות מער

 טריגונומטריה   -חשבון דיפרנציאלי 
 הרדיאן. מעגל טריגונומטרי, הגדרת 

 קשרים בין פונקציות טריגונומטריות )זהויות בסיסיות( 
 מחזוריות הזזות ומתיחות. 

 זוגיות ואי זוגיות. 

 

   -טריגו' במרחב  פברואר
 סיום הנושא 

 טריגונומטריה   -חשבון דיפרנציאלי 
 משוואות טריגונומטריות בסיסיות  

וזווית   ,זהויות טריגונומטריות של סכום והפרש זוויות
 .)לצורך חדו"א( כפולה

 .)לצורך חדו"א(  משוואות טריגונומטריות

 
 

 חשבון דיפרנציאלי 

 נגזרות הפונקציות הטריגונומטריות ויישומיהן 
 

 - חדו"א מרץ
 נגזרות הפונקציות הטריגונומטריות ויישומיהן 

 נטגרלים של פונקציות טריגונומטריות יא
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 חדו"א 

 רציונאליפונקציות עם מעריך 

 
 תרגול ברמת בגרות –השלמות וחזרות  אפריל

 תרגול ברמת בגרות –השלמות וחזרות  מאי

 

          .בהתאם למיקוד שיתפרסם באוגוסט עשויה להשתנותפריסת השעות  •
 להלמד בהקשר של סדרה הנדסית.נושא של גדילה ודעיכה יכול  •

 

 

 

 

 


