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___________________________________________________________________________________ 
, לשדר או לקלוט בכל דרך או אמצעי אלקטרוני, סן במאגר מידעחלא, לתרגם, להקליט, לצלם, להעתיק, אין לשכפל

שימוש מסחרי מכל סוג שהוא בחומר הכלול בספר זה .  כל חלק שהוא מהחומר שבספר זה ,או אחר ,או מכני ,אופטי
 .ל"אלא ברשות מפורשת בכתב מהמו ,ור בהחלטאס
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 התרבות והספורט, משרד החינוך
  5002, ו"תשס, רחובות

 מ"דפוס מאירי בע



 

 אל התלמידים

 

הספר מתאים להתחלת . האוקלידית גאומטריהפותחים בלימוד ה מתחילים גאומטריהבספר 

 .'או בכיתה ח' בכיתה ז גאומטריהלימוד ה

שהוא צורה מוכרת , הספר מתחיל במלבן, גאומטריההכניסה לעולם הפורמלי של ה עלדי להקל כ

מהמלבן עוברים למשולש ישר הזווית וממנו למשולשים . יום-לתלמידים ושכיחה ביותר בחיי היום

 .משולשים ומכירים קווים במשולש בחפיפת, עוסקים בשטחים, מוכיחים את משפט פיתגורס. אחרים

 .על חקר ושימוש באביזרים מוחשיים ,ספר מבוסס על גילוי והתנסותהלימוד ב

 .המותאם להתפתחות החשיבה של התלמידים, בעקבות החקירה וההתנסות מובא מהלך דדוקטיבי

 .ויש בו הפניה לפעילויות מחשב ,משחקיםבספר משובצים תרגילים לביסוס החומר וכמו כן 

 : בסיום כל יחידה מופיע סיכום .המיועדות לשלושים שיעורים, יחידות 81-ל מחולק ספרה

בכל  כמו כן מופיע. המושגים והמשפטים שנלמדו ביחידה, שבו מתועדים ההגדרות ?"למדנו מה"

 .המוצג בספר במהלך גאומטריההמראה את התפתחות מבנה ה "תרשים" יחידה

 

 

 

 

 

 

 תודות 

בראשון לציון " מעלות"טיבת ביניים אנחנו מודים לצוות המתמטיקה מח 

. ולתלמידים אשר למדו ממנו, אשר לימד מִגרסת הניסוי של ספר זה

 .הערותיהם תרמו רבות לִגרסה זו
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