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 דף מידע לכיתות ט' בנושא: קבוצות לימוד במתמטיקה

 יטריונים לשיבוץ בוגרי כיתות ט' לקבוצות הלימוד במתמטיקה:להלן הקר

 
 ציון שנתי בחט"ב :שיבוץ ל

 

 ומעלה 85הקבצה א' ציון  "לחי 5

 84עד  65הקבצה א' ציון  "לחי 4

 65-הקבצה א' ציון נמוך מ "לחי 3

 הקבצה ב' 

 
 

ם ניתנת אפשרות לתלמידים שאינם עומדים בקריטריונים שצוינו לעיל, ומעונייני
 .ללמוד מתמטיקה ברמה מוגברת, להיבחן במבחן מעבר

 
בשעה ' ביום   26.08.2019ב  בתיכון ל יערך "חי 4-5מבחן המעבר ל 

 .65. ציון המעבר בבחינה הינו 09.00
 

 )מצורף( של תיכוןויופיע גם באתר  בחט"ב דרך משובחומר  למבחן תקבלו 
 .וניבחודש יהנכם מתבקשים להירשם לבחינה בזמן הרישום 

המבחנים הוא יש לציין לאיזה רמה של מבחן אתם מעוניינים לגשת. ההבדל בין 
 ברמת המורכבות והחשיבה המתמטית הנדרשת. 

 

חשוב להדגיש כי מבחן המעבר נערך רק פעם בשנה, בסוף חופשת הקיץ, 
יחידות  4-5ללמוד ברמת  ןהמעונייעל כן ההשתתפות בו חיונית לכל תלמיד 

 בכתה י.
  הנרשמים!!!! חלים  בהצלחה לכלאנחנו מא
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 יחידות: 4 – 5 –מאבחן ל להלן רשימת הנושאים למבחן ה

 אלגברה:

 פתרון משוואות ומערכות משוואות ממעלה ראשונה ושניה.

שברים אלגבריים: צמצום, כפל וחילוק תוך שימוש בפרוק לגורמים ובנוסחאות כפל מקוצר. 
 : בעיות קניה ומכירה )כולל אחוזים(, בעיות מילוליות ממעלה ראשונה ושניה

 ועה.בעיות גיאומטריות ובעיות תנ
 אוריינות מתמטית.

 פונקציה קווית.
 פונקציה ריבועית.

 
 גיאומטריה:

 כולל חפיפה ודמיון וכולל קטע אמצעים במשולש. –המשולש:  כל הנושא 
 טרפז(.ין, ריבוע וטרפז )לא כולל קטע אמצעים במרובעים:  מקבילית מלבן, מעו

 ניתן לתרגל:

 מספרי הלימוד שנלמדו בכיתה ט'.    .1
 ניתן למצוא באתר המפמ"ר למתמטיקה. –חני המפמ"ר וסף מבמא    .2
 מצורפת באתר בית הספר. החוברת  –מכיתה ט' לכיתה י' מעבר  –קיץ .              חוברת למכינת 3
 את חוברת התרגול: "מתמטיקה לבוגרי כיתהגם לרכוש דים המעוניינים יכולים תלמי              .3

 דף תרגוללמעוניינים  ורמה  מוגברת" אדית כהן ומריאן רוזנפלד. )מצורף ה א' רמ –ט'                   
 העמודים ותרגילים(.מפורט עם                   

 קורסי תגבור:

 אנו נקיים קורסי תגבור במתמטיקה לתלמידים המעוניינים בהכנה למבחן המעבר

 יחידות לימוד.  4 -ל  

 יחידות לימוד. 5 –ל 

 יתקיימו בתאריכים : שעות 25 של בהיקף הקורסים  הנם 

 יח"ל   5שיבחנו במבחן מעבר ל ם קורס לתלמידי

23.06.2019-27.06.2019 

 בתיכון  08:30-12:30ן השעות בי

 יח"ל   4שיבחנו במבחן מעבר ל ם קורס לתלמידי

 11.07.2019– 7.07.2019   

 בתיכון. 08.00 – 12.00בין השעות 

   שקלים.  455 הרישום לקורסים מתקיים במזכירות בימי הרישום ועלותו

 תלמידים . 15ה ברישום לפחות פתיחת הקורס תלוי
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 -את חוברת התרגול "מתמטיקה לבוגרי כיתה ט' שורכתלמידים המשתתפים בקורס מתבקשים ל
 רמה א' ורמה מוגברת" 

 אדית כהן ומריאן רוזנפלד. 

   מקדול הביניים בחטיבת שנלמדו העיקריים הנושאים על בקצרה לחזור היא הקורסים מטרת
 כל במהלך רצוף תרגול מחייבת בבחינה הצלחה. הבחינה לקראת לפתור שיש השאלות  לסוגי

 .הקיץ חופשת

 להשקיע צורך יש לימוד יחידות 4 -ל מעבר בבחינת להיבחן המבקשים' ב הקבצה בוגרי תלמידים
 רמהב שאלות לפתור לדעת צריך) הוכחות כולל, בגיאומטריה הלימוד חומר בהשלמת רב מאמץ

 .הרב החומר להשלמת הגדול החופש את לנצל ממליצים אנו'( . א הקבצה של בספרים הופיעו בה

 ם!בהצלחה לכל הנבחני                                                                                

     בכבוד רב,                                                                                 
                                                                                          יובל נמרי                                                                                 

 רכז מתמטיקה                                                                                  

 תיכון אחד העם                                                                       
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 'ביום   26.08.2019בתאריך תלמידים המעוניינים לעבור לרמה גבוהה יותר, עליכם לגשת למבחן עירוני 
 . מבחן המעבר יתבסס על התרגילים בעבודה זו.אחד העםבתיכון  9:00בשעה 

 
מתוך חוברת אדית כהן ומריאן רוזנפלד, מתמטיקה לבוגרי כיתה ט', רמה א' ורמה  -יח"ל  5לתלמידי 

 מוגברת
 תרגילים עמוד

7 3,6,7 
14 7,9 
16 9,10 
25 8 ,11 ,12 
40 - 44 19 ,20 ,25 ,28 ,29,33 ,34 ,43 ,44 
64 - 68 8 ,16 ,19 ,20 ,21 ,24 ,25 

 תרגילים 94 - 77מבחנים מעמודים 
1 1 ,2 ,3 ,5 ,6 
2 1 ,2 ,4 ,5 ,6 
3 1 ,2 ,3 ,5 
4 1 ,2 ,4 ,5 ,6 
5 1 ,2 ,3 ,4 
6 1 ,2 ,3 ,5 ,6 
 
 

ורמה רמה א'  לבוגרי כיתה ט',מתוך חוברת אדית כהן ומריאן רוזנפלד, מתמטיקה  -יח"ל  4לתלמידי 
 מוגברת

 תרגילים עמוד
7 3 ,4 ,5 ,6 
9 3 ,5 ,8 ,10 

14 8 ,10 
23 2,3,4,5 
38 - 44 6 ,10  ,31 ,33 ,36  ,37 
64 - 68 7 ,12 ,14 ,15 ,17  ,22 

 תרגילים 94 - 77מבחנים מעמודים 
1 1 ,2 ,3 ,4 ,5 
2 1 ,2 ,3 ,5 ,6 
3 1 ,2 ,4 ,5 
4 1 ,2 ,3 ,5 
 
 

 ,בהצלחה לכל הנבחנים
 צוות מתמטיקה

 תיכון אחד העם 
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