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 פרטים על יחידת ההוראה 

 נושא השיעור  פתרון משוואות 

 שם המורה המפתח 29413754 ליאורה חזן 

 שכבת גיל כיתה ז 

נושא המשוואות הוא אחד הנושאים החשובים  

 והבסיסיים בתחום המתמטיקה . 

הטכניקה של פתרון משוואה ,אתן לכל  לאחר לימוד 

 תלמידה  לבנות בעצמה משוואה ולפתור אותה . 

 החברות לכיתה ,תעקובנה ותאמתנה את הפתרון 

 רציונל למורה

 מחצית ב' ,אחרי לימוד מספרים מכוונים . 

מתוך רצון לשלב מספרים שליליים ושברים  

 בפתרון המשוואות . 

רצף )היכן יחידה זו ממוקמת ברצף  

 ראה( ההו

.פתרון משוואות ככלי עזר לפתרון שאלות  1

 מילוליות . 

. מעבר ממשוואה אחת למשוואה פשוטה יותר  2

 עד לקבלת משוואה המייצגת את הפתרון . 

 מטרות תוכן 

 

משוואה, נעלם, ביצוע ארבעת פעולות החשבון על  

משוואות שקולות ,פתיחת סוגריים ע"י  שני האגפים, 

 חוק הפילוג , 

 איברים דומים, כינוס איברים דומים. 

 מושגים 

 למידה שיתופית  

 טיפוח לומד עצמאי  

 שימוש בכלי תקשוב  

משוואות הן כלי לפתירת  -יכולת לפתור בעיות 

 שאלות מילוליות במתמטיקה . 

 מיומנויות המאה 

 *21-ה

Ourboox  

בניית שאלון גוגל פורום לצורך נתינת משוב  ,פאדלט ,

 מיידי 

 חומרי למידה

 ( )כתובים ומתוקשבים



אבקש שהתוצאה של  –אתגר לבנות החזקות  

 המשוואה תהיה מספר לא שלם . 

לבנות החלשות ,אציע לבנות משוואה שפתרונה  

 תהיה מספר שלם . 

חשוב לציין שכל תלמידה יכולה לבדוק ולאמת את  

התשובה ע"י הצבת התוצאה במשוואה ,דבר  נכונות 

 שיכול לסייע בהפחתת לחץ לבנות המתקשות . 

 

 היענות לשונות 

דפים אינטראקטיביים ,משחקי חשיבה ,חידות   

 מתמטיות ועוד . 

 תוצרי למידה 

https://www.ourboox.com/books/%D7%94%D7

%A9%D7%AA%D7%9C%D7%9E%D7%95%D7%A

-%D7%94%D7%93%D7%A8-A

D7%92%D7%A0%D7%99%D7%9D% 

 

 שיעור קישור ל

 :הנן 21-למאה ה מערכת החינוך הישראלית כפי שהוגדרו בתוכנית להתאמת  21-מיומנויות המאה ה * 

 .טובה ויכולת הצגה יעילה תקשורת יכולת לשתף פעולה בצוות, יכולת ,למידה שיתופית •

 .טיפוח לומד עצמאי, יצירתי, סקרן, יוזם •

 .מוסריות, רכישת כללי התנהגות •

 .שימוש בכלי תקשוב •

 .אוריינות מידע •

 .חשיבה ביקורתית ויכולת לפתור בעיות •

 .קבלת החלטות, והתמודדות עם שאלות פתוחות  ,פתרון בעיות •

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מחוון הערכה - יחידת הוראה מתוקשבת 

 

 מוגדר היטב  -נושא השיעור 10%

https://www.ourboox.com/books/%D7%94%D7%A9%D7%AA%D7%9C%D7%9E%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%93%D7%A8-%D7%92%D7%A0%D7%99%D7%9D
https://www.ourboox.com/books/%D7%94%D7%A9%D7%AA%D7%9C%D7%9E%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%93%D7%A8-%D7%92%D7%A0%D7%99%D7%9D
https://www.ourboox.com/books/%D7%94%D7%A9%D7%AA%D7%9C%D7%9E%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%93%D7%A8-%D7%92%D7%A0%D7%99%D7%9D
https://www.ourboox.com/books/%D7%94%D7%A9%D7%AA%D7%9C%D7%9E%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%93%D7%A8-%D7%92%D7%A0%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%AA_%D7%94%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9C%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%94_%D7%A9%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%A4%D7%99%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%A7%D7%A9%D7%95%D7%A8%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%AA%D7%A8%D7%95%D7%9F_%D7%91%D7%A2%D7%99%D7%95%D7%AA


 מפורט ומנומקרציונל  10%

 מוגדרות  מטרות תוכן 10%

  

 מיומנויות המאה  20%

 באות לידי ביטוי בפעילות המוצעת  21-ה

 לשונות קיים מענה  15% 

 מפורטים תוצרי למידה 20% 

 רפלקציה לסיכום התהליך כולו 15%

  
  



 : ביבליוגרפיה
 

 אתר משרד החינוך   -למידה משמעותית 

 

 אתר משרד החינוך  - שילוב משחקים דיגיטליים בהוראה

 

 לשלב משחקים בהוראה או  לא לשלב? 

 

 אתר משרד החינוך  - למידת חקר במערכת החינוך

 

 הענן החינוכי 

 

 בהערכה בסביבה דיגיטלית חלופות 

 

 גלישה בטוחה ברשת 

 

 אתר משרד החינוך  -הערכה מעצבת וכיצד לבצעה 

 

 
 

http://cms.education.gov.il/educationcms/units/lemidamashmautit/default.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/AgafPituachPedagogi/PedagogiaDigital/yisumim/MishakimDigitalim.htm
http://www.teaching.co.il/?p=88
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/OfekPedagogi/Lemida_Cheker/Lemida_Heker.htm
http://sites.education.gov.il/cloud/home/Pages/default.aspx
http://sites.education.gov.il/cloud/home/tikshuv/Pages/halufot_aaracha_digitalit.aspx
http://sites.education.gov.il/cloud/home/tikshuv/Pages/halufot_aaracha_digitalit.aspx
http://sites.education.gov.il/cloud/home/tikshuv/Pages/halufot_aaracha_digitalit.aspx
http://sites.education.gov.il/cloud/home/glisha_betuha/Pages/lobi_glisha_betuha.aspx
http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/B251E20D-5C5D-48F8-981D-E73E4D6A953D/113576/formativeevaluationneriashahor.pdf

