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   בית הלומדה



 
  יראופ דן ר"ד: ייעוץ מדעי

    אנה פוליאק:ייעוץ דידקטי
  שרה אופק:  עריכה לשונית

  שרה אופק: מגדריתעריכה 
  שורק-מריה איליין :ריכה גרפיתע
  

  
  
  
  
  
  

  
  גרפים ושרטוטים גיאומטריים, עריכת נוסחאות

   הלומדה©" 4-הנוסחא "באמצעות התוכנה

 www.echo.co.il  סטודיו אקומריה איליין : איורים
  

 
   כל הזכויות שמורות©
  בית הלומדההוצאה ל

   ראשון לציון13י "איתמר בן אב' רח
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  ,להקליט, לצלם, לשכפל, אין להעתיק
  , לשדר או לקלוט בכל דרך או אמצעי אלקטרונילאחסן במאגר מידע, לתרגם

  . או אחר כל חלק שהוא מהחומר שבספר זהאופטי או מכני
  שימוש מסחרי מכל סוג שהוא בחומר הכלול בספר זה אסור בהחלט

  .ל"אלא ברשות מפורשת בכתב מהמו
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הקדמה

  הקדמה

  , תלמידים יקרים ומורים נכבדים

  . 35802 ןשאלוהי " עפב" י– 'כיתות י במתמטיקה לותרגוללימוד  ספרלפניכם 

של משרד לבגרות שאלות המאגר לותכנית הלימודים החדשה ל בהתאםהספר נכתב 

  .ב" שפורסמו בשנת תשע,החינוך

 פעילות מקוונת, ספר מקיפה הכוללת מלבד הבערכת לימודהספר מהווה מרכיב מרכזי 

שיעורי בית באמצעות אוטומטית של הגשה ובדיקת , הכנה ;מודרךתרגול  :כגון, ענפה

 להדגמה בכיתה אינטראקטיביות בכל נושאי הלימוד הדמיות, המחשה,  עריכה;האינטרנט

  . בביתולחקירה עצמית

. תרגולוהקניה  הכולל מצעי לימוד מקיףהספר מהווה א
גרפים ה( יםמדויק איוריםוקסט טקטעי ההקניה משלבים 

הזוויות ; חקור אותה לקרוא את ערכי הפונקציה וליםמאפשר

ם ג; אמות לערכיהןובכל השרטוטים הגאומטריים ת

  ).מדויקים גרפים של התפלגות נורמליתהגרמות ווסטיהה

להשתמש   - ולמורה , למדננושא הה להבין טוב יותר את יםכל זה מאפשר לתלמיד

לוח על   מסך אולה מעותק דיגיטלי של הספר עידי הקרנ- על(באיורים בשיעורים פרונטליים 

  ).חכם

 של תרגילים בשלוש הרב כמותתרגול מכילים הפרקי 

" הגיונית"כמות התרגילים היא , יחד עם זאת; רמות

  . מספקת כיסוי מלא לתרגול כל המשימות הדידקטיותו

 דרך יםמוגש לתלמיד, "יאינסופ"למעשה , תרגול נוסף

 מגוונים כליםתרגול זה כולל גם . האתר המלווה את הספר

   . ופתרונות מלאים לכל התרגיליםלחקירה מתמטית 

 וךוימש, ובלימוד המתמטיקה ה לסלילת דרך בהוראוםאנו מקווים שהספר החדש יתר

  .רבבות תלמידים חדשים ללימודי המדע החשוב והמרתק הזה

  

  !בהצלחה

  , יפ סלובוצקיר פיל"ד

  ,ר דן אופיר"ד

  .אנה פוליאק' גב




