
אוריינות מתמטית

ר מתמטיקה על יסודי  "כץ מפמנרית
21/9/22, ב"ה אלול תשפ"כ

ב "בתוכנית הלימודים בחט



?  ב "האם יש אוריינות מתמטית בתוכנית הלימודים בחט❑

? האם מלמדים אוריינות מתמטית בחטיבת הביניים ❑

?ב "מהו ההיקף של האוריינות שאמורה להילמד בחט: במידה וכן ❑

אוריינות מתמטית בחטיבת הביניים 



–אוריינות מתמטית 
תפיסת הלמידה 

אוריינות כמותית  •
ייצוג מופשט •

חשיבה גאומטרית  •
אוריינות נתונים  •

היכולת לייצג מצבים ותופעות  
בשפה מתמטית וליישם  

מיומנויות ואסטרטגיות  , ידע
על )חשיבה מתמטיים 

,  כמויות, אודות נתונים
למגוון  ( תבניות, גיאומטריה

צרכים בהקשרים לימודיים  
.וחוץ לימודיים



מהי הדרך הנכונה ביותר  
? לשלב בין השניים 

אורייינות
מתמטית  

הוראת המתמטיקה  



פונקציות



פונקציות



שאלה משולבת 



פונקציות בחיי היום יום 



כיתה ט –הסתברות 

השלב  . העיסוק בהסתברות בחטיבת הביניים צריך להיות מושתת על תובנה בסיסית1.
הראשון בלימוד צריך להתמקד בקשר שבין ערך ההסתברות ובין מידת ההיתכנות  

.שאנחנו מייחסים לתוצאה לא ודאית

1הסתברות –לתוצאה ודאית 2.

. 0הסתברות –לתוצאה שברור שלא תתממש 3.

0.5ההסתברות של תוצאה שההערכה להתממשותה שווה להערכה שלא תתממש היא 4.

התממשותה  -ההסתברות של תוצאה שההערכה להתממשותה גדולה מהערכה לאי.5.
.1/2-גדולה מ

יש לדעת לאמוד את ההסתברות לתוצאה על סמך הערכה ראשונית לשאלה עד כמה  6.
,  עד כמה קבלת התוצאה קרובה להיות בלתי אפשרית, קבלת התוצאה קרובה לוודאות

. ועד כמה הסיכוי לקבלת התוצאה קרוב לסיכוי לאי קבלתה

טכניקה  \אוריינות 



המשך –הסתברות 

:דגשים•

.1הסכום של ההסתברות שתוצאה תתקבל וההסתברות שהיא לא תתקבל הוא •

הסתברותה היא סכום ההסתברויות של כל , אם תוצאה מתפצלת לתוצאות משנה•
.  תוצאות המשנה

ההסתברויות  , בקבלת שתי תוצאות שונות ניכרת לעיןהסימטרייהבמצב שבו •
. לקבלת שתי התוצאות שוות זו לזו

ההסתברות  , תוצאות זרות וממצות ניכרת לעין nבקבלת הסימטרייהבמצב שבו •
n/1לקבלת כל אחת מהתוצאות היא 

אז , n/1שההסתברות לקבלת כל אחת מהן היא , תוצאות k-אם תוצאה מורכבת מ.•
.k/nההסתברות שהיא תתקבל היא 

טכניקה  



הלימודים בכיתה ט תוכנית-חזקות 

...גרפים ופונקציות, גאומטריה, פרק החזקות הנלמד בכיתה ט זיהוי חוקיות❖

.210עד 2וחזקות של 202ועד 12-מומלץ לדעת בעל פה חזקות ריבועיות מ❖

,  חילוק, כפל, יש לחזור ולתרגל את סדר פעולות החשבון בביטויים שבהם יש חזקות❖
.חיבור וחיסור

.10יש לשלוט בכתיבה מדעית של מספרים גדולים באמצעות חזקות של ❖

כאשר בסיס החזקה הוא מספר שלילי אזי הביטוי הוא חיובי במקרה שמעריך החזקה  ❖
.זוגי-ושלילי במקרה שמעריך החזקה הוא אי, הוא זוגי

ולדעת לנמק , יש להכיר ולשלוט בחוקי החזקות כשהמעריכים הם מספרים טבעיים❖
.  אותם בהסתמך על חוקי החילוף והקיבוץ של הכפל והחילוק



עם הפנים קדימה 

אנו יוצאים לתוכנית  •
טראמפמשותפת עם קרן 

כחלק מהתוכנית המשימות  •
ישובצו במהלך הלמידה  

במהלך  , בתחילת נושא )
( סיכום הנושא , הלמידה 

ישולב במהלך ההערכה  •

–ב "מסמך דגשים בחט•
ולמידת  , שילוב האוריינות 

,  חזקות ) נושאים כאורייניים 
(   הסתברות 

התאמת 
המשימות  
ושילובם 
במודל  

דגשים  
בתוכנית 
הלימודים  



21קידום האוריינות המתמטית ומיומנויות המאה ה 

oיחידות נהפכת לתוכנית אוריינית בכל  3הלימודים ב תוכנית

השאלונים  

o   מעבר לסביבות למידה דיגיטליות ופיתוח מיומנויות הלמידה

וכועבודת צוות , העצמאית 

o  שילוב משימות אורייניות כחלק מתוכנית ההוראה

o  פיתוח מקצועי משלב אוריינות מתמטית



בהצלחה לכולנו  

שנה טובה


