
 משרד החינוך 
 המזכירות הפדגוגית 

 אגף מדעים 
 הפיקוח על הוראת המתמטיקה

 
 

  יח"ל 5 -לת הוראה  ופריס
 

 יח"ל 5 ודפריסת הוראה לכיתה י
  תכנית לתשפ"א 

 
 

בשנה"ל תשפ"א מומלץ ללמד בתחילת השנה 
יח"ל יחד ולחלק לרמות  4-5את כיתות יוד 

                                     לימוד לכל המוקדם בסוף אוקטובר.

 2נושא  1נושא  חודש 
  –גאומטריה אנליטית  ספטמבר

נקודות + קטעים + ישרים  
 מקבילים ומאונכים  

 - קדם אנליזה 
 גרף של פונקציה, נק' חיתוך, 

יה/ירידה,  יעל ,חיוביות/שליליות
 קיצון. 

היכרות עם פונקציות חזְקה, 
זוגית. חקירה -פונקציה זוגית ואי

איכותנית של הפולינום כמכפלת 
  וריבועיים.גורמים לינאריים  

  –גאומטריה אנליטית  אוקטובר
   )המשך(

חזרה על תכונות מרובעים, 
 משולשים

 - קדם אנליזה 
פעולות על פונקציות )הזזה, מתיחה 

 וכיווץ(

 )המשך(  –קדם אנליזה 
 פעולות על פונקציות )הזזה, מתיחה וכיווץ( 

  – חשבון דיפרנציאלי 
 והגדרתה  )קצב השתנות( מבוא לנגזרת

 – גאומטריה  נובמבר
פרופורציה, משפט תאלס 

  והרחבותיו
  יתומשפט חוצה זו

  – חשבון דיפרנציאלי 
  ,פולינום: הגדרת הנגזרת, יישומים

  חקירת פונקציית פולינום 

 – גאומטריה  דצמבר 
 דמיון משולשים  

פונקציית   -חשבון דיפרנציאלי  
   הפולינום
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 – גאומטריה  ינואר
במשולש ישר  פרופורציות

 , זווית
שטחים, מקומות גאומטריים  

  משולשב

הקשר בין – חשבון דיפרנציאלי 
  גרף הפונקציה לגרף הנגזרת

 
ית יהיכרות ראשונית עם פונקצ

שורש. פתרון אי שוויונות בדרך 
גרפית, קדם אנליזה של פונקציית  

שורש, הרכבה של פונקציית שורש,  
מורכבת נגזרת של פונקציה 

  ומכפלה של פונקציות
   -גאומטריה פברואר

 מעגל 
היכרות  – חשבון דיפרנציאלי 

 ית שורשיראשונית עם פונקצ
 ()המשך

 – גאומטריה  מרץ 
  מעגל

היכרות - חשבון דיפרנציאלי  
 ראשונית עם פונקציה רציונלית 

הפונקציות  אפריל
הטריגונומטריות במעגל 

קשרים בין   –היחידה 
  הפונקציות

היכרות  – חשבון דיפרנציאלי 
ראשונית עם פונקציה רציונלית  

 ()המשך

טריגו במישור )במשולש ישר זווית( כולל משוואות  מאי 
בסיסיות, משפט סינוסים וקוסינוסים )סבב   טריגונומטריות

  ראשון(
  תנועה שאלות –שאלות מילוליות  יוני

 
 דגשים והמלצות: 

 
בהתאם  של נושאים מכיתה ט', יעשו במהלך הלמידה השלמות  •

 צורך.ל
 פ "תחיל בכיתה במפגש פאמומלץ להאת פרק הגאומטריה  •

 . )למידה היברידית( מרחוקיכול להיות  תרגול וה
 .ייערכו שינויים בפריסהרק מרחוק,  הלמידה תהיהאם  •
נושא של בעיות ערך קיצון יכול להלמד כחלק מיישומי הנגזרת או  •

 לקראת סוף השנה כנושא נפרד.
טריגונומטריה ממעגל היחידה או וראת הניתן להתחיל את ה •

 וית.וממשולש ישר ז
             

 

  



 משרד החינוך 
 המזכירות הפדגוגית 
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 יח"ל 5לכיתה י"א פריסת הוראה 
  תכנית לתשפ"א 

 
 
 
 
 
 

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

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

 2נושא  1נושא  ודש ח
   השלמת נושאים של כיתה יוד בהתאם לפריסה של יוד ספטמבר

   -טריגו במישור
 םמשפט הסינוסים והקוסינוסי

קעירות ונגזרת   ,השתנות קצב השינוי– חשבון דיפרנציאלי 
 שנייה 

 קשר בין פונקציה לנגזרותיה 
  חקירת פונקציה רציונלית שילוב שורש עם רציונלית

 אוקטובר

 – סדרות  נובמבר

סדרה סדרה כללית, 

 חשבונית 

   -חשבון דיפרנציאלי 
ות המשלבות חקירת פונקצי

  רציונלית, מכפלה ושורש
 

זהויות ומשוואות  
   –טריגונומטריות 

לצורך חקירת פונקציה 
   טריגונומטרית

 
   -סדרות דצמבר 

 כללית  הסדר, סדרה הנדסית

   -חשבון דיפרנציאלי 
 פונקציות טריגונומטריות  

 הסתברות   ינואר
 
 

 – חשבון דיפרנציאלי 
 פונקציות טריגונומטריות  

 חשבון אינטגרלי   הסתברות   פברואר
   –שאלות מילוליות  מרץ 

 תנועה 
 חשבון אינטגרלי  
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  הספק

 חזרות והשלמות  אפריל
 

 חזרות והשלמות  מאי 
 

 דגשים והמלצות: 
חזרה על נושאים של לעשות למד נושאים חדשים ודרכם ניתן ל •

   כיתה יוד.
דרך הנושא נגזרת שנייה, קעירות ונקודות פיתול נחזור על  ,בחדו"א

נושא של משפט סינוסים השגים שנלמדו ביוד. בטריגו דרך ומ
וקוסינוסים נחזור על הנושאים טריגו במישור במשולש ישר זווית, 

   .זהויות על הקשר בין הפונקציות הטריגונומטריות, גאומטריה
ל להלמד כחלק מיישומי הנגזרת או נושא של בעיות ערך קיצון יכו •

 לקראת סוף השנה כנושא נפרד.
בהתאם למיקוד שיתפרסם  עשויה להשתנותפריסת השעות  •

         .באוגוסט
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 יח"ל 5 בפריסת הוראה לכיתה י"
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 2נושא  1נושא  חודש 
   -ה. אנליטית ספטמבר

קטעים: מרחק בין שתי נקודות,  

 חלוקת קטע ביחס נתון. 

ישרים: שיפוע ישר על פי שתי  

נקודות, משוואת ישר, נקודת  

חיתוך של שני ישרים, ישרים 

מקבילים וישרים מאונכים זה 

, לזה, מרחק של נקודה מישר

מרחק בין שני ישרים מקבילים,  

  חלוקת קטע ביחס.

   -חדו"א
כיות  יאלגברה של פונקציות מער

, בעיות גדילה ולוגריתמיות
 ודעיכה 

המעגל כמקום גאומטרי, משיק 

 למעגל בנקודה עליו

   -ה. אנליטית  אוקטובר
המעגל כמקום גאומטרי, משיק 

 למעגל בנקודה עליו 

  –  חשבון דיפרנציאלי
 פונקציות מעריכיות  

   -ה. אנליטית נובמבר
הפרבולה כמקום גאומטרי, 

המשוואה הקנונית, מוקד, מדריך 

ומשוואת המשיק בנקודה על 

 הפרבולה 

 

   -חשבון דיפרנציאלי 
   כיות ולוגריתמיותיפונקציות מער
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האליפסה כמקום גאומטרי, 

המשוואה הקנונית שלה, ציריה 

ומוקדיה, המצב ההדדי בין ישר  

 לאליפסה 

 

 

   -ה. אנליטית דצמבר 
 אליפסה )המשך(

 

   -נטגרליםיא
 כיות ולוגריתמיות  יפונקציות מער

 -ה. אנליטית  ינואר
פתרון בעיות המשלבות צורות 

 שונות מבין הצורות שתוארו לעיל. 
 מקומות גאומטריים  

 

   -נטגרליםיא
 כיות ולוגריתמיות יפונקציות מער

 
 
 

 מרוכבים  
הגדרה, שוויון, ארבע הפעולות.  

מספרים צמודים,  ערך מוחלט, 
 שורש שני.

 

   -וקטורים

הכרת גופים   –טריגו במרחב 

וזוויות במרחב )ניתן לשלב 

 במהלך הוראת הווקטורים(

וקטורים כחיצים במישור 

ובמרחב. חיבור וחיסור, כפל 

בסקלר ותכונותיהם. קומבינציה 

ליניארית של וקטורים. חלוקת 

קטע ביחס נתון. שימושים 

ולהוכחות במישור לחישובים 

 ובמרחב

 
   -וקטורים פברואר

המכפלה הסקלרית ותכונותיה.  
ניצבות בין ישרים ובין ישר 

 למישור 
  חישובי אורכים וזוויות

 

  -מרוכבים 
הצגת המספרים המרוכבים 

  במישור גאוס
מואבר, שורשי יחידה,  -משפט דה

 שורשים
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   -וקטורים מרץ 
  חישובי אורכים וזוויות

צירים במרחב. הצגה מערכת 
אלגברית של וקטורים ופעולות  

וקטורים. הצגה ואלגבריות ב
  פרמטרית של ישר במרחב 

 
 מצב הדדי של ישרים  

 
הצגה פרמטרית של מישור 

במרחב, ומשוואה של מישור 
 במרחב  

  -מרוכבים 
המשמעויות הגאומטריות של 

ארבע הפעולות, של הערך 
 המוחלט ושל השורשים  

הצגת המספרים המרוכבים 
  במישור גאוס

 
   -חדו"א

 פונקציות עם מעריך רציונאלי

 

 - וקטורים אפריל
 מצב הדדי בין מישורים, ובין ישר ומישור 

 חישובי מרחקים 
 חישובי זוויות  

   
 חזרות והשלמות  מאי 

   
 

 דגשים והמלצות: 
 

בהתאם למיקוד שיתפרסם  עשויה להשתנותפריסת השעות  •
          .באוגוסט

נושא בעיות ערך קיצון יכול להלמד כחלק מיישומי הנגזרת או ה •
 כנושא נפרד.


