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ות- ם.ד.ק מתמטי ן  ו י ד צות  קבו    
  משימות אתגר מתמטיות

  
ק משימות .ד.משימות  הן  בתכהעמקה ם  לנושאים הנלמדים  נית הקשורות 

לחקור  ניינים  ומעו במתמטיקה  לתלמידים המתעניינים  הלימודים ומיועדות 
בנושאים הנלמדים   . ולהתעמק 

חוקיות מציאת  הדורשות  חשיבה  משימות  הן  מקורית, המשימות  , חשיבה 
גבוהה ברמה  הכללה  יכולת  ו   . יצירתיות 

מובנים  שלבים  מכמה  מורכבת  משימה  עבודה כל  שעה לפחות של ודורשת 
המשימות . שעתייםעד  מתמטית מרבית  חקירה  של  סכמה  פי  על  ו  נבנ

  :הכוללת 
דוגמאות של  ובדיקה  השערות, יצירה  ההשערות, העלאת  או - בדיקת  אימותן   

או ,הפרכתן אחרות  השערות  ובדיקתןהעלאת  והכללהנוספות   .  
  

המושגים  הבהרת  שמטרתה  פתיחה  פעילות  מומלצת  משימה  כל  י  לפנ
החקירה עבודת  לקראת  ונה  והכו במשימה  פעילות לאחר . המוזכרים 

בקבוצה המשימה  על  לעבוד   לתלמידים  לאפשר  מומלץ    .הפתוחה 
בהן לעסוק  כולים  י והתלמידים  אחד  לשיעור  ועדות  מי ן  נ אי המשימות    מרבית 

החופשיגם  בביתבזמנם  או  הספר  בבית  לעסוק .   כולים  י התלמידים  כן   כמו 
והעשרה העמקה  כחומר  המתמטיקה  רי  בשעו   . בהן 

החקירה ן ,בשלבי  לפתרו ן  ו רעי גיבוש  לאפשר ,המשימהלאחר  מומלץ   
לצורך מנחה  מורה  עם  בקבוצה  להיפגש  ן לתלמידים  ו די לדרכי   בהצעות 

של ן    . משימהה הפתרו
המשימה ן  לפתרו דרכים  בצוותא  מגבשים  ן  ו הדי ן . בקבוצת  ו הדי כדי  תוך 

המשימה ן  פתרו של  נים  שו בשלבים  שהתקשו  לתלמידים    .עוזרים 
ונת ומכו מעט  מנחה  המלווה   המורה  נים  ו הדי מתנהל . במהלך  ן  ו הדי רוב 

התלמידים די  י על  עצמאי  פן  בתהליך . באו התלמידים  ממשיכים  ן  ו הדי בתום 
ן ב הפתרו או    . קבוצהלבד 

התלמידים על  המשימה  ן  פתרו סיום  בכתב עם  דוח  להגיש    .  
מסכם ן  ו די לערוך  הדוח . חשוב  כתיבת  י  לפנ לקיים  אפשר  המסכם  ן  ו הדי את 

מכן לאחר    . או 
ק במהלך .ד.משימות  סו  נו ו עובדו  בהם 9ם  שהופעלה  ספר  בבתי  שנים   
ק   .ם.ד.תכנית 

תשס ק"בשנת  תכנית  מופעלת  נ.ד.ז  בי ספר  בתי  במספר  ספר ם  בתי  יהם 
לוד בבנימינה, בעיר  ספר  בנתניה"בי, בתי  ביאליק  ועודס    .  

 


