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 'עולים לכיתה י –קורס קיץ 
 היקף הקורס:

 מפגשים( 6) שעות לימוד 12

 מבחן מסכם להערכה פנימית

 מפגשים שבועיים 2

 מבנה מפגש:

 לימודשעה  –חלק ראשון 

 דקות הפסקה 10

 דקות לימוד 50 –חלק שני 

 נושאי הלימוד בקורס:

 טכניקה אלגברית

  לגורמיםפירוק 
o נוסחאות כפל מקוצר 
o הוצאת גורם משותף 
o טרינום 
o צמצום שברים אלגבריים 

 משוואות ריבועיות 
 משוואות עם מכנה משותף נעלם 
 מערכת משוואות 

o פתרון על ידי שיטת הצבה 
o פתרון על ידי שיטת השוואת מקדמים 

 הישר, פרבולות

 :הישר 
o  נקודות 2מציאת שיפוע בין 
o מציאת משוואת ישר 
o  מקביליםישרים 
o חיתוך בין שני ישרים 

 :פרבולות 
o תעודת זהות מלאה לפרבולה 
o הזזה אנכית ואופקית 
o חיתוך בין ישר ופרבולה 
o חיתוך בין שתי פרבולות 
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 גאומטריה

 ?משפחת המרובעים; תכונות ואיך מוכיחים 
o מקבילית, דלתון, מלבן, מעוין, טרפז וריבוע 

 תמשולש ישר זווי: 
o משפט תיכון ליתר 
o 30,60,90 משולש זהב 

 קטע אמצעים במשולש ובטרפז 

 
 :פירוט מפגשי הקורס

 מפגש ראשון

 פירוק לגורמים, צמצום שברים אלגבריים חלק ראשון:

נקודות, מציאת ישר, ישרים מקבילים, חיתוך בין שני  2הישר: שיפוע בין  חלק שני:
 ישרים וחיתוך עם הצירים

 מפגש שני

 עם מכנה משותף נעלם משוואות ריבועיות, משוואות חלק ראשון:

 תעודת זהות לפרבולה כולל הזזה אנכית חלק שני:

 מפגש שלישי

 תכונות מקבילית ומלבן + איך מוכיחים? חלק ראשון:

 הזזה אופקית לפרבולה )הצגה קודקודית( חלק שני:

 מפגש רביעי

 תכונות דלתון ומעוין + איך מוכיחים? חלק ראשון:

 )כולל חיתוך ישר ופרבולה( פונקציות תרגילים מסכמים חלק שני:

 מפגש חמישי

 טרפז, משפט תיכון ליתר במשולש ישר זווית חלק ראשון:

 + קטע אמצעים במשולש ובטרפז 30,60,90משולש זהב  חלק שני:

 מפגש שישי

 סיכום החומר )פתרון מבחן מלא( חלק ראשון:

 סיכום החומר )פתרון מבחן מלא( חלק שני:
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  עלויות:

 לקורס הקיץ התלמיד מקבל:בעת ההרשמה 

 חוברת קורס המכילה את כל תכני השיעור + שיעורי הבית 

 12  מפגשים 6שעות לימוד הפרוסות על פני 

 מבחן סימולציה )מסכם( להערכה שיוחזר לתלמיד 

790₪ 
 אשראי/מזומן. כרטיס ניתן לשלם באמצעות 

העמוד בכדי לקבל לינק לתשלום, חובה למלא את טופס ההרשמה בתחתית 
 "קורסי קיץ" באתר.

 הנחות ומבצעים

 למשפחות הרושמות יותר מילד אחד לקורסי הקיץ תינתן הנחה:

 על הקורס לילד שני והלאה )הזול מבניהם( הנחה 5% 

 אותיות קטנות

  תלמידים בכיתה 8 עדהקורס מועבר בקבוצות קטנות של 
 יינתן החזר מלא  –ימים ממועד המפגש הראשון  3לקורס עד  ביטול הרשמה

 מהסכום עמלת סליקה(. 3%)בקיזוז 
 לא יינתן  –מרגע תחילת הקורס )לרבות אי הגעה למפגש(  ביטול הרשמה

 החזר.

 

 כמה מילים לפני שמתחילים...

 יחידות במתמטיקה. 4/5כיתה ט' מקנה לתלמיד את הבסיס ההכרחי לרמת 

משוואות, הבנה בסיסית של פרבולה ומשפחת המרובעים הם כלים  פירוק לגורמים,
קריטיים להמשך הדרך במתמטיקה, ואי ידיעת נושאים אלה תהווה מכשול בהמשך 

 הדרך בכיתה י'.

כידוע, מתמטיקה בנויה בצורת פירמידה, כלומר כל חומר מתבסס על קודמו, ואם 
ם בכיתה ט' הם חובה יחידות במתמטיקה, הכלים שנלמדי 5או  4נלך לבגרות 

 לפתירת כל נושאי הבגרות במתמטיקה.

אנחנו סומכים עליך שנרשמת לקורס על מנת להשקיע מזמנך הפנוי לטובת שיעורי 
להצלחה( בכדי להצליח להקל על עצמך בשנה הבאה  היחידההבית )זו הדרך 

 ולהתחיל את השנה ביתרון על פני שאר חברי הכיתה.

 הקטנים שנעשים יום אחרי יום" "הצלחה היא סך כל המאמצים


