
 "בעולם קסום של קודים וסמלים,                       מתנשאת מעל כולם מלכת
 המדעים – המתמטיקה, שאת סודותיה מגלה לכל אלה שאותה אוהבים"

 (גאוס)

 בבית ספרנו אחד היעדים הוא שיפור ההישגים הלימודיים במתמטיקה וצמצום
 פערים לימודיים, תוך כדי שימוש בשפה מתמטית אחידה בכל שכבות הגיל.

 הצוות המתמטי בשיעוריו, בשכבות השונות, פועל בכמה מישורים:

  דואג לאתר, לטפח, לממש את היכולות האישיות של כל תלמיד ולקדמו●
  בתחום שבו הוא נמצא בהתאם לרמתו ויכולותיו.

 מקפיד על הרגלי עבודה נכונים - כתיבה בצורה מסודרת במחברות●
 החשבון – כתיבת תרגילים, תוך תיאור שלבי הפתרון, פתרון בעיות על

 ידי פרוק הבעיה והמחשתה, מתן נימוקים והסברים מלאים לדרכי
 הפתרון.

 מיישם תהליכי הוראה-למידה מגוונים בהכשרת התלמידים ללמידה●
 עצמאית, תוך טיפוח סקרנותם וקידום הישגיהם.

 משתמש בדרכי הערכה מגוונות ההולמות את תפקודי הלומד למאה ה -●
 21, תוך הכשרת הבוגרים ליכולת התמודדות עם אתגרים מתמטיים.

 מפתח בלומד את מיומנויות האומדן והחשיבה המתמטית, תוך שימוש●
 בשיח מתמטי, המשלב המשגות נכונות ומדויקות.

 מחנך לערכים של יחס מכבד וסובלנות באמצעות השיח המתמטי●
  והפעילויות בכיתה.

 נושאי הלימוד בשכבות השונות:
 תכנית הלימודים במתמטיקה לכיתה א'

 א . הכרת המספרים הטבעיים בתחום ה-100
 ב . פעולות החשבון בתחום העשרת השנייה.

 ג.  מדידות וגיאומטריה - מדידות אורך וזמן, הכרת מצולעים, הזזה או שיקוף
 תוכנית הלימודים במתמטיקה לכיתה ב'
 א.  המספרים הטבעיים בתחום ה-1,000

 ב.  פעולות החשבון בתחום ה-100 או יותר, כולל סימני התחלקות ב-2,5,10;
 ג.  הכרת השברים חצי ורבע.

 ד . חקר נתונים
 ה.  מדידות וגיאומטריה - מדידת אורך בס"מ ובמטר, שטח, משקל וזמן,

  מצולעים וגופים ושיקוף או הזזה.

 תכנית הלימודים במתמטיקה לכיתה ג'
 א . המספרים הטבעיים בתחום הרבבה (10,000

 ב.  ציר המספרים
 ג.  פעולות החשבון בתחום הרבבה

 ד . שבר יסודי
 ה.  חקר נתונים



 ו.  מדידות וגיאומטריה - זוויות, מאונכּות, מקבילּות, משולשים, מרובעים; מידות
  ומדידות – מדידות אורך, משקל, זמן ונפח גופים.

  תכנית הלימודים במתמטיקה לכיתה ד'
 א. השבר הפשוט

 ב . המספרים הטבעיים עד מיליון
 ג.  ציר המספרים

 ד.  פעולות החשבון, אומדן ופיתוח תובנה מספרית, תכונות ה-0 וה-1; מספרים
 ראשוניים ופריקים; סימני התחלקות ב-3, ב-6 וב-9; חזקות.

 ה.  חקר נתונים וניתוח סיכויים
 ו.  צורות וגופים

 ז. סימטריה
 ח. מדידות שטח והיקף, נפח תיבה, שטח פנים; לוח השנה וחישובי זמן

 .       תכנית הלימודים במתמטיקה לכיתה ה'
 א. שברים פשוטים ושברים עשרוניים

 ב. פעולות חשבון במספרים טבעיים, אומדן תוצאות של פעולות, אומדן כמויות,
 פיתוח תחושה למספרים גדולים

 ג . חקר נתונים, ממוצע
 ד.  מצולעים - מרובעים: ניתוח תכונות, מיון מרובעים, קשרי הכלה; ריצוף

 במצולעים משוכללים חופפים; גבהים.
 ה . מדידות שטחים

 תכנית הלימודים במתמטיקה לכיתה ו'
 א. שברים פשוטים ועשרוניים

 ב.  אחוזים
 ג . יחס

 ד.  מידות עשרוניות
 ה.  קנה מידה

 ו.  בעיות כוללות (אינטגרטיביות)
 ז.  חקר נתונים וניתוח סיכויים

 ח. גיאומטריה – גופים, מעגל ועיגול; חישובי נפחים.

 השעות הפרטניות בתחום המתמטיקה בבית ספרנו מתחלקות ל:

 חיזוק וטיפוח תלמידים חלשים ובינוניים.●
 טיפוח תלמידים בעלי יכולת מתמטית גבוהה. אחת לשבוע, נפגשים●

 תלמידים בקבוצות גיל נפרדות, בשיעור מצוינות. המטרות העיקריות של
 שיעור זה הן הגברת העניין והיחס האוהד של התלמידים למתמטיקה,
 פיתוח החשיבה המתמטית והכרות עם נושאים נבחרים שאינם נכללים

 בתוכנית הלימודים של בית הספר. תהליך הלמידה מפגיש את הלומדים
 עם סביבת עבודה אוריינית ומתמטית, ועם סביבה מפעילה הכוללת



 המחשות ומשחקים מסוגים שונים.
 שתהיה לכולם שנה מוצלחת!

  יפית קדוש, רכזת מתמטיקה

 סנדרה כרמלי, רכזת מדידה והערכה.


