
טק -חוברות מתמטיק  
 

 שלוםמורים, רכזים ומנהלים 

 טק": -"מתמטיק של חוברות להוציא את הגרסה העדכניתלקראת שנת הלימודים תשפ"ב אנו שמחים 

והכנה לבגרות. החוברות מקיפות את כל החומר לבגרות, מיועדות חוברות לחיזוק ופיתוח יכולות מתמטיות 

         לימודיים. לכלל תלמידי שלוש יחידות ומתאימות מאוד גם לתלמידים המתמודדים עם פערים וקשיים

 ערכות:   לושהחוברות כוללת שסדרת 

 ( הכוללת ארבע חוברות35382ערכה ליחידת הלימוד השלישית ). 

 היא ארבע חוברות.המכילה גם ( 35381)+ השנייה  ערכה יחידות הלימוד הראשונה 

 ( המיועדת להכנה למבחן החיצוני או להערכה פנימית. 35183ערכה ליחידת הלימוד הראשונה ) 

 היבטים חינוכיים
 .החוברות מזמנות חוויות הצלחה ובונות תחושת מסוגלות אצל התלמידים 
  ובקרה עצמאית.עצמאית מפתחות יכולת למידה 

 אחריות אישית על הלמידה וההצלחה תוך לקיחתים אמון ביכולתם ללמוד ולהצליח, בונות אצל התלמיד 

 חוויה  עבור תלמידים רבים שחוו בעבר תסכול בלימודי המתמטיקה, הלמידה עם החוברות יוצרת"
 טחונם העצמי ביכולתם להתמודד עם בעיות מתמטיות גם "בחיים האמתיים".יותורמת לבמתקנת" 

 היבטים דידקטיים:
 השנים האחרונות. מונהשוברות נבנו על סמך ניתוח של כל שאלוני הבגרות בהח 

 .עובדות הן על מיומנויות בסיסיות והן על פיתוח יכולת ניתוח וחשיבה הנדרשים לפתרון תרגילי בגרות 

 .מתחילות מרמת ידע בסיסית ביותר ומתקדמות עד לפתרון תרגילי בגרות מורכבים 

  הדרגתי וידידותי, ברור ולא עמוס.ויזואלי, החומר הלימודי מוצג באופן 

  הסברים קצרים , תומכי זיכרון והערות צד הנותנות מענה לשאלות נפוצות.בחוברות 

  המקשרים בין הפרוצדורות המתמטיות למשמעויות הפיזיות התרגילים מלווים בסרטוטים ובתמונות
 והויזואליות של הבעיות המתמטיות.

 ה הטרוגנית.מאפשרות הוראה פרטנית בכית 

 .מכילות עשרות תרגילים "תואמי בגרות" לתרגול 

  https://youtu.be/b7dv5aYRkOA  טק":-קישור לסרטון: "מה הן חוברות מתמטיק

 להאמין, לאפשר, להצליח. 

 טק:  להאמין , לאפשר , להצליח.-מתמטיק

 טק:  להאמין , לאפשר , להצליח.-מתמטיק

 

 

 

 לחצו לצפייה בחוברת

תנו קשרצרו א  

https://youtu.be/b7dv5aYRkOA
https://matematiktak.co.il/pages/%D7%99%D7%A6%D7%99%D7%A8%D7%AA-%D7%A7%D7%A9%D7%A8


ערכת החוברות ליחידות הלימוד השלישית
(. 35382החוברות בערכה זו כוללות את כל החומר הנדרש למבחן הבגרות החיצוני )שאלון 

כל נושא מתחיל מהבסיס ועובר על כל המיומנויות הנדרשות, עד לפתרון שאלות הבגרות המורכבות של 

.35382שאלון 

 חוברת גיאומטריה אנליטית א'  .1

והמיומנויות הבסיסים הנדרשים לפתרון שאלות בגרות בחוברת יש בניה הדרגתית של הידע 
בגיאומטריה אנליטית, עד לשאלות ברמת בגרות בנושא ישרים ומצולעים, על פי רוח 

 השאלות המופיעות בבגרויות בשמונה השנים האחרונות.
 החוברת מלווה בסרטונים ויזואליים קצרים בנושאים השונים.

חוברת גיאומטריה אנליטית ב' + בעיות מילוליות  .2
 'בנייה של הידע והמיומנויות לפתרון שאלות בגיאומטריה גיאומטריה אנליטית ב :

אנליטית עם מעגל, ותרגול שאלות ברמת בגרות.

 הקנייה של הידע הנדרש לפתרון בעיות מילוליות בנושא קנייה שאלות מילוליות :
ומכירה, תוך התייחסות הן למיומנויות של ניתוח הטקסט, סידורו ו"תירגומו" לביטויים 

מתמטיים , והן למיומנויות האלגבריות הנדרשות לפתרון השאלות. 

חשבון דיפרנציאלי א' .3
  חוברת זו עוסקת בהבנה של נושא הפונקציות ובמיומנויות האלגבריות הנדרשות

  החל מפתרון משוואות שונות ועד לשימוש  –לפתרון בעיות בחשבון דיפרנציאלי
  .בכלי הנגזרת בפונקציות פולינום

חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי ב' .4
של פונקציות פולינום,  החוברת עוסקת בחקירת פונקציות פולינום, שימוש באינטגרלים

חקירת פונקציות שורש, חקירת פונקציית מנה ובבעיות קיצון מסוגים שונים. כל נושא נלמד 
 בהדרגה עד לרמת שאלות ברמת בגרות ותרגולן.

  לצפייה

 לחצו לצפייה בחוברת

 לחצו לצפייה בחוברת

 לחצו לצפייה בחוברת

 לחצו לצפייה בחוברת

להזמנת ערכת החוברות
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דות הלימוד הראשונה / שנייהערכת החוברות ליחי

  (.   35381החוברות בערכה זו כוללות את כל החומר הנדרש למבחן הבגרות החיצוני )שאלון 
לעבור איתן את , היות וכל נושא מתחיל מהבסיס, ניתן לעבוד עם החלק הראשון של החוברות בכיתה י' 

 (.35381לבגרות החיצונית של היחידה השנייה )הבגרות פנימית, ולהמשיך בכיתה יא' עד 

חוברת סדרות  .1

 חלק ראשון: סדרות חשבוניות
 חלק שני: סדרות הנדסיות
 .חלק שלישי: בעיות גדילה ודעיכה 

חוברת טריגונומטריה  .2
  הטריגונומטריות חלק א': עוסק במושגי בסיס ובכלי החישוב הבסיסים של הפונקציות

 ומשפט פיתגורס, ובשאלות ברמת בגרות של היחידה הראשונה.

  חלק ב': עוסק בהקניית המיומנויות וההבנה הקשורים לפתרון שאלות בטריגונומטריה
  במרחב וכן שאלות בטריגונומטריה במישור ברמת שאלות בגרות של היחידה השנייה.

 נורמליתחוברת פרבולה והתפלגות  .3

 החוברות מתחילה בהתמצאות במערכת הצירים ומושגים בסיסיים וממשיכה  :פרבולה
 להבנה וטכניקות לחישוב נקודות על הפרבולה, תחומים ושאלות בגרות

 כל הנושא החל מהמושגים והמיומנויות הבסיסיות ועד כל סוגי התפלגות נורמלית :
שאלות הבגרות.

 סטטיסטיקה והסתברות .4

  סטטיסטיקה והסתברות חלק א': מושגים בסיסיים ונושאי הלימוד עלפי שאלות המאגר
 של היחידה הראשונה.

  סטטיסטיקה והסתברות חלק ב': לימוד בעקבות שאלות הבגרות של מאגר היחידה
   השנייה.

 לחצו לצפייה בחוברת

 לחצו לצפייה בחוברת

 לחצו לצפייה בחוברת

 לחצו לצפייה בחוברת

להזמנת ערכת החוברות
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(35183החוברות ליחידות הלימוד הראשונה  )ערכת  

 בערכה זו מיועדים לתלמידי כיתה י' )אפשר להתחיל גם בכיתה ט'(.חומרי הלימוד 

.35183הערכה חלופית פנימית או לקראת בגרות החומרים מיועדים לתלמידים הלומדים לקראת 

 מוצגים בצורה ידידותית ונעימה ומותאמת לרמה הנדרשת ליחידה הראשונה.הנושאים 

 הערכה כוללת: 

ספר "גשר למתמטיקה א'" הכולל את הנושאים הבאים: .1
 קריאת גרפים

 סדרות חשבוניות

 טריגונומטריה
  והסתברותסטטיסטיקה

 פרבולה

 חוברת : "גשר למתמטיקה ב'" העוסקת בגיאומטריה אנליטית. .2

הבנה של שיטת סימון במערכת הצירים,  התמצאותביסוס הב של החוברת עוסק הפרק הראשון
 ת וחישובים בסיסיים.מים על המערכהישרים והמצולעים הממוק ,הנקודות

הוא לפשט הרעיון  –רים מהחיים" והפרק השני עוסק במשוואת הקו הישר כייצוג של "סיפ
 שלולהציג את המהות  ריינילעסוק בהיבט האו החשוב והמעניין הזה,את הנושא " ידדיל"ו

 .טכניקהב עיסוק, לפני השאהנו
שלושת הפרקים האחרונים עוסקים במיומנויות השונות לפתרון בעיות ותרגילים ברמת בגרות 

 יחידה ראשונה.

 לחצו לצפייה בחוברת

 לחצו לצפייה בחוברת
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