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 יחידות עולים לכיתה יא' 4 –קורס קיץ 
 היקף הקורס:

 מפגשים( 5) שעות לימוד 15

 מבחן מסכם להערכה פנימית

 מבנה מפגש:

 שעה וחצי לימוד –חלק ראשון 

 דקות הפסקה 15

 שעה ורבע לימוד –חלק שני 

 נושאי הלימוד בקורס:

 אחדו"

 נגזרות ומשיקים 
 חקירות מלאות של פולינומים 
 חקירות מלאות של פונקציית מנה )שבר( כולל פרמטרים 
 :סעיפי הבנה מהצורה 

o y=k 
o קשר בין הפונקציה לנגזרת 
o G(x)=F(x)+c 
o (הזזות פונקציה )אנכית 

 גאומטריה

 גאומטריה ללא מעגל 
o דמיון משולשים 
o בקצרה( – משפטי תלס )כולל הרחבות 
o נקודת מפגש תיכונים 
o  הגאומטריה משנים קודמות )חפיפה, קטע אמצעים(כל 

 גאומטריה עם מעגל 
o כל משפטי גאומטריה במעגל כולל משיקים 

 טריגונומטריה במישור

 פעולות טריגונומטריות במשולש ישר זווית 
 נוסחת שטח משולש 
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 :פירוט מפגשי הקורס

 מפגש ראשון

גזירות פולינום, משיקים לפונקציה, חקירה מלאה של פונקציית  חלק ראשון:
 פולינום

 פעולות טריגונומטריות במשולש ישר זווית חלק שני:

 מפגש שני

 אסימפטוטות אנכיות ואופקיות, חקירות מלאות של פונקציית מנה חלק ראשון:

 חקירות עם מציאת פרמטר חלק שני:

 מפגש שלישי

 גאומטריה ללא מעגל חלק ראשון:

 סעיפי הבנה בחקירות, קשר בין הפונקציה לנגזרת חלק שני:

 מפגש רביעי

 גאומטריה במעגל )ללא משיקים( חלק ראשון:

 טריגונומטריה במשולש ישר זוית חלק שני:

 מפגש חמישי

 גאומטריה במעגל )כולל משיקים( חלק ראשון:

 פתרון מבחן מסכם  חלק שני:
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  עלויות:

 ההרשמה לקורס הקיץ התלמיד מקבל:בעת 

 חוברת קורס המכילה את כל תכני השיעור + שיעורי הבית 

 15  מפגשים 5שעות לימוד הפרוסות על פני 

 מבחן סימולציה )מסכם( להערכה שיוחזר לתלמיד 

1050₪ 
 אשראי/מזומן. כרטיס ניתן לשלם באמצעות 

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

המעבר מכיתה י' לכיתה יא', שזו שנת הבגרות הראשונה במתמטיקה, מהווה 
 תלמידים בגלל העומס הרב בשנה הזו. מכשול להרבה

על התלמיד ללמוד מספר רב של נושאים בכיתה יא', שמחציתם נשענים על החומר 
 הנלמד בכיתה י'; משיקים וחקירות פונקציות.

כדי להיות מוכנים ברמה המיטבית לכיתה יא' ולקראת הבגרות במתמטיקה, חובה 
 על התלמיד לשלוט בנושאים שנלמדו בכיתה י'.

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.

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


