
 במתמטיקה מצטייניםה עיריםצ תלמידיםל תמטיתמ עשרהה  המלצ"ה

 

 דבר פתח
 מטרות

ם בשכבות מלייש ןניתאשר  שרההע חומרי לתלמידי בית הספר היסודימציעות  המלצ"הבפרויקט יחידות הלימוד 

דרוש ו לעליבית הספר, אך בבסס על חומר הנלמד במסגרת תכנית הלימודים יכול להתגיל שונות. ביצוע המשימות 

חשיבה מתמטית ויפתח יצירתיות  עיסוק במשימות המלצ"הה. פתח מיומנויות חשיבה ואסטרטגיות לפתרון בעיותלו

 ביקורתית של התלמידים.

 על מנת  בכיתות רגילות ןלשלב ןניתמיועדות לתלמידים מצטיינים, אך  פעילויות המלצ"ה

 תת הטרוגניורכי תלמידים מצטיינים בכיתוולאפשר למורים לענות על צ,    

 תלמידים מצטיינים לאתגר,  

 ,לפתח חשיבה מתמטית ברמה גבוהה 

 מתמטית תלפתח יצירתיו . 

 

 הלימודיחידות 

ולמחשבה, שאלות לדיון  מסודרות בסדר קושי עולה,המשימות מתמטיות יחידות הלימוד בפרויקט המלצ"ה כוללות 

ר, משימות משימות חק ,מספר רב של פתרונות הןאשר יש לשאלות  ,רב של תשובותמספר אשר יש להן שאלות 

 .לנסח שאלותמהתלמידים הכללה, משימות המבקשות 

  והכללה חשיבה אסטרטגית

דיון עורר ל ותמכוונ המשימותחשיבה אסטרטגית בפתרון בעיות.  תחלפ מיועדות )בין היתר( הלימודיחידות 

אופי מקשר  ישלימוד הביחידות המופיעות  ימותמשל של המתמטיקה. וביופייהאסטרטגיות יעילות ואלגנטיות ב

 בהמשךכלליות. סכמות אלו ישמשו  מופשטותפיתוח של סכמות ו תהליכים של השוואה בין מבנים דומים המעודד

 פתרון בעיות נוספות.לככלים חדשים 

  הארגומנטצי

ועה ללוות פתרונות בהסברים דרישה הקבה לענוסף  .טענות מתמטיות מסוגים שוניםבדיון  מעודדות הלימודיחידות 

וצר בין התלמידים ידרוש יועודד פתרונות שונים. השיח שיל אמורהתוצרים, כל משימה בתהליכים ולא רק ון בולד

 במהלך הפתרון. שלהם מהם להסביר את פתרונותיהם לאחרים, ויעודד אותם להציג את הנימוקים להסקת המסקנות

 (מודלינג) דיגום משימות

העיקריות הן פיתוח  יהןמטרות .מאפיינים מיוחדיםוהן בעלות  הלימוד, יחידותמות בשלוש פיעמו משימות דיגום

אינטגרציה עריכת שימוש במושגים מתמטיים, ה פיתוח יכולות להחליט על אודות דרך ,נתח סיטואציותל םכישורי

ההבנה את )ללא מבחן(  לאבחן מאפשר למוריםסוק בבעיות י. הע, והכנת בסיס ללמידת מושגים חדשיםבין מושגים

 .  בתהליך פתרון הבעיה במושגים אלהשימוש דרך ה , וזאת באמצעותמתמטיים מושגים בנושא יםשל תלמיד

 

 

 

 

 

 



 שימושים אפשריים של הספר

 שימושים: יש כמה  המלצ"השל פרויקט לימוד הביחידות  המופיעות מתמטיותהלפעילויות 

 את העניין שלהם  גבירולהכדי לאתגר תלמידים מצטיינים  "רגילים"ורים במשימות בשיע עסוקל יםלומורים יכ

  .במקצוע

  שיעורי העמקה המיועדים לתלמידים מצטיינים במתמטיקה. בניתן להשתמש בחומרים בשיעורי העשרה או 

 או בליווי הוריהם.  תלהשתמש בחומרים עצמאי יםלותלמידים יכ 

  יינות מתמטיתכישורי אור לפתחבמשימות כדי  עסוקלניתן. 

 

 תכנים מתמטיים 

נושאים שלא נלמדים בבית  לביןנושאים מתמטיים מתכנית הלימודים בין  משלבות הלימודחידות יב כל המשימות

ללימוד מעמיק ומורחב מכוונות  המשימות .(אך מהווים בסיס ללימוד מתמטיקה בבית הספר)הספר באופן פורמלי 

-וגופים תלת צורות גאומטריות ,מבינטוריקה, תכונות של מספרים טבעייםלוגיקה מתמטית, קודוגמת של נושאים 

 ממדיים. 

 ולכןסדרות של משימות מתמטיות ברמות קושי שונות,  כוללותן המבנה ספירלי.  ישלימוד הביחידות ש לפעילויות

  .רמות ידע שונותעלי מידים בלת הכוללותניתן להפעיל אותן בהדרגתיות בכיתות שונות 
 

 


