רשימת נושאים שנלמדו בכיתה ח' במתמטיקה שחשוב לתת עליהם דגש לפני הכניסה לכיתה ט'
נושא
פונקציה
קווית

-

נק' על פונקציה (כולל חיתוך עם הצירים)
חיוביות ושליליות
משמעות השיפוע (עליה וירידה) וחישובו
על פי  2נק'
משוואת קו ישר על פי נק' ושיפוע ועל פי
 2נק'
מצבים הדדים בין  2פונקציות קוויות
אי שוויוניות

-

חוק הפילוג וחוק הפילוג המורחב,
הוצאת גורם משותף
יחס ופרופורציה
משוואות בלי מכנה
משוואות עם מכנה מספרי
משוואות עם משתנה במכנה (כולל
תחום הצבה)
מערכת משוואות (שיטת ההצבה,
השוואות מקדמים ,דרך גרפית)
אי שוויוניות
חפיפת משלושים (צ.צ.צ ,.צ.ז.צ ,.ז.צ.ז).
משולש שווה שוקיים ותכונותיו
משפט פיתגורס

-

טכניקה
אלגברית

-

קישורים למצגות וסרטונים
 אי שוויונות קווים -כיתה ח' תחומי חיוביות ושליליות של פונ' קווית ומשוואת ישר -m.math
 משוואת ישר 1 משוואת ישר 2 נקודות חיתוך פונקציות קוויות-נדיה שיפרין תכונות קו ישר-נדיה שיפרין הקשר בין יחס לפונקציה קווית-לוסי צרליוק שיעור שיפוע של ישר מטבלה-דיה זגורי שיפוע של ישר מתוך גרף  -דיה זגורי שיפוע מתוך הצגה אלגברית  -דיה זגורי-

פתרון מערכת משוואות -דיה זגורי (סרטון ודף עבודה)
ניצה שיאון מערכת משוואות
סרטונים קצרים פתרון מערכת משוואות-דיה זגורי
מצגת יחס רמה ב-יפעת עראקי כהן

קישורים לדפי תרגול
 אוסף דפי עבודה בפונקציה קווית רמה ב'-כלתום ח'ורי פונקציה קווית פונקציה קווית חיתוך עם הצירים מציאת שיפוע דרך  2נקודות שאלה מסכמת פונקציה קווית רמה ב' שאלון דיגיטלי-פאתנהמרג'יה
 שאלון דיגיטלי פונקציה קווית רמה א'-פאתנה מרג'יה אי שוויון בגרף פונקציה קווית חלק א'  -לנה פונקציה קווית חלק ב'  -לנה פונקציה קווית חלק ג'  -לנה דף אינטראקטיבי משוואת ישר-יובל פדר פתרון משוואות  -טליה (אילת) פתרון מערכת משוואות  -אנה אוסטרובסקי שאלון דיגיטלי פתרון מערכת משוואות שיטת הצבה-הדרמכרמי
 שאלון מתוקשב מערכת משוואות-טל בן יוסף משוואות בנעלם אחד מערכת משוואות  -קרן -מבדק מסכם  -יחס ופרופורציה

 פורטל-חפיפת משולשים מבואגאומטריה -
 מצגת משולשים חופפים-יפעת עראקי כהן משולשים חופפים בהתאמה  -גיל רפמצגת מושגים משולש שווה שוקיים -דיה זגורי מצגת-חישובי זוויות -דיה זגורי האם משולש הוא שו"ש? -דיה זגוריקישור לשיעורים שצולמו ולמצגות שלהם במערכת השיעורים הלאומית משנה"ל החולפת .יש לבחור בלשונית 'כיתה ח'.
כללי
 סטטיסטיקה והסתברותנוסחאות
חזקות,
(חוקי
אלגברית
טכניקה
מופ"ת
 דמיון משולשים ומשפחת המרובעים:(נושאים הכפל המקוצר ,טרינום)
סטטיסטיקה חלק א'-שגית רסולי מערכת שידורים לאומית
מקבילית מלבן מעויין ריבוע סיכום מרובעים טרפז
דריזין
רימה
מצגת
נוספים נוסחאות כפל מקוצר
סטטיסטיקה חלק ב'-שגית רסולי מערכת שידורים לאומית
דלתון
.ppt
x
סופי
טרינום
שנלמדו) יחידת הוראה -
הקדמה הסתברות
דמיון משולשים
לאומית
שידורים
חזקות מערכת
ממוצע חציון
 בעייה מתפתחת משולש שווה שוקיים-אינה וולטמן חפיפת משולשים אורט משפט פיתגורס תרגול-אייל שלמה מערכת שידורים לאומית -פיתגורס במערכת צירים-אינה וולטמן

בהצלחה!

