
 תכנית הוראה לשאלון 382 תשפ"א
 הניגשים בקיץ

 

 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 הנושא: 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.    קישור לשיעורים המוקלטים לשאלון 382 .

 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%A2/3-%D7%99%D7%97%D7%9C-%D7%A9%D7%90%D7%9C%D7%95%D7%9F-382/382-%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%A2/3-%D7%99%D7%97%D7%9C-%D7%A9%D7%90%D7%9C%D7%95%D7%9F-382/382-%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%A2/3-%D7%99%D7%97%D7%9C-%D7%A9%D7%90%D7%9C%D7%95%D7%9F-382/382-%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://forms.gle/qPdtvmt1EZ62xNju6


 ספטמבר- אוקטובר 2020

 מומלץ ללמד שני נושאים במקביל

 
 הנושא

 פירוט הנושא
 חומרים

 סרטונים פעילויות מתוקשבות
 חומרים
 נוספים

 
 גאומטריה
 אנליטית

 (ללא המעגל)

  להתחיל מהבסיס הנלמד

 בכיתה י'. קטעים: מרחק

 בין נקודות (אורך קטע),

 אמצע קטע.

 גיאומטריה אנליטית אתר
 הלמידה ל-3

 התאימו את הישר , מרחק בין

 שתי נקודות איסוף קוקוסים,

 ישרים מקבילים - שאלונים

 בדסמוס מורה שהוכן ע"י צוות

 דסמוס ותורגם לעברית ע"י רותי

 רייז

 גיאומטריה אנליטית - הקו הישר
 - מתוך השידורים הלאומיים

 משוואת הישר - דף עבודה

 ויישום דינאמי מרכז מורים

 
 ישרים: מציאת משוואת 

 ישר על פי שתי נקודות ועל

 פי שיפוע ונקודה, הקבלה,

 חיתוך וניצבות

 חדו"א -
 פולינום

 שיפוע של גרף בנקודה,

  הפונקציה הנגזרת,

 משיק בנקודה, משוואת

  משיק

 וחקירת פונקציה.

   

 

  

 

https://moodlemoe.lms.education.gov.il/course/view.php?id=64706
https://teacher.desmos.com/activitybuilder/custom/5eade2854a5a060c8dd366d6
https://teacher.desmos.com/activitybuilder/custom/5eeba2e45e1a8065f40a4ad0
https://teacher.desmos.com/activitybuilder/custom/5eeba2e45e1a8065f40a4ad0
https://teacher.desmos.com/activitybuilder/custom/5ed1136595eaee015c499de9
https://pop.education.gov.il/online-learning/vod-broadcasts/realtime-vod-24-5-2020/math-10th-grade-1035/
https://newhighmath.haifa.ac.il/index.php/2015-11-22-09-14-59/2015-08-02-09-24-45/465-2015-11-26-09-59-38


 נובמבר - דצמבר 2020

 
 הנושא

 פירוט הנושא
 חומרים

 סרטונים פעילויות מתוקשבות
 חומרים
 נוספים

 
 גאומטריה
 אנליטית

 (ללא המעגל)

 המשך מצולעים ותרגול

 הנושאים שנלמדו ברמת

 בגרות.

 גיאומטריה אנליטית אתר
 הלמידה ל-3

  

  

 חדו"א -
 פולינום

 

 אינטגרלים, בעיות ערך

 קיצון  (במידה ולא

 מספיקים, ילמד בסבב

 חדו"א הבא).

 

 

 

 מתכננים גינה - בעיית ערך
 קיצון - שאלת בגרות ויישום

  דינמי - מרכז מורים.

 נק' קיצון ושטחים - דף עבודה
 ויישומון דינאמי - מרכז מורים

 האינטגרל המסוים - חלק 1 -
  מתוך השידורים הלאומיים.

 האינטגרל המסוים - חלק 2 -
  מתוך השידורים הלאומיים.

 האינטגרל המסוים - חלק 3 -
  מתוך השידורים הלאומיים.

 

 

 

 

  

 

https://moodlemoe.lms.education.gov.il/course/view.php?id=64706
https://newhighmath.haifa.ac.il/index.php/2015-05-11-06-53-50/2460-2016-12-01-07-25-32
http://highmath.haifa.ac.il/images/data2/mashabei_horaa_velemida/Bagrut/winter2011-003-4-site.pdf
https://pop.education.gov.il/online-learning/vod-broadcasts/realtime-vod-14-6-2020/math-10th-grade-1150/
https://pop.education.gov.il/online-learning/vod-broadcasts/realtime-vod-14-6-2020/math-10th-grade-1150/
https://pop.education.gov.il/online-learning/vod-broadcasts/realtime-vod-14-6-2020/math-10th-grade-1150/
https://pop.education.gov.il/online-learning/vod-broadcasts/brodcast-lnet/6-5-13-math-12/
https://pop.education.gov.il/online-learning/vod-broadcasts/brodcast-lnet/6-5-13-math-12/
https://pop.education.gov.il/online-learning/vod-broadcasts/brodcast-lnet/6-5-13-math-12/
https://pop.education.gov.il/online-learning/vod-broadcasts/brodcast-lnet/6-5-14-math-12/
https://pop.education.gov.il/online-learning/vod-broadcasts/brodcast-lnet/6-5-14-math-12/
https://pop.education.gov.il/online-learning/vod-broadcasts/brodcast-lnet/6-5-14-math-12/


 

 


