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הקדמה
(school based evaluation)	בית–ספרית	פנים	הערכה	על

מ בחנומה וצ"במהחוצינווםמ ש שוםמ הךדאהמדחבן–הוקףמ סא ןמה אינהמגםמ"הךדאהמש מ  ורה"מ
הבון–ספדוןמ בןיעמהקהו המ השינוםמ יחשביתמ נ ךנוםמ רותמ י ןתמ כחדויןויןמ )הש" (.מ טדןהמ ךיררמ
מ,Furtak(.מהדציתמ צ צםמאא מ 6דדמ )בודנביום,מ4דדמ;מ מי חיצהמ המך מד ןמההושגוםמש מהן  ורוםמ
מהכפשדמכןמההש איןמהש ו ויןמש מה בחנוםמהחוצינווםמך מבון–הספדמהבוכמ ורומךראיתמ ןאינן
מההךדאהמהכדצוןמבשנה" מהןשס"ז1מ.מב סגדןמךראיתמזה,מהירגשהמחשוביןהמש מהךדאהמפנו וןמ ךצבן,

ה ןבצךןמך –ורומצייןוםמבון–ספדווםמיןיכ ןמכןמהצדאוםמהספצופווםמש הם.מ

חוצינו",מ )" וצ"במ חוצינווםמ א וםמ בכ צךיןמ ה ןבצךןמ בון–ספדוןמ הךדאהמ זימ ש בןמ  ןאינןמ
י שדןוםמ פנו ומ בכיפתמ ה יךבדוםמ חוצינווםמ בצרמ בחנוםמ בןו–הספד(מ ה יךבדמ דבךמ כיא יסווןמ
ש ישהמ דאובום: ש מ שו יבמ ך מ הפנו ומ ישןןמ ה וצ"במ פנו ו"(.מ )" וצ"במ ב ברמ בון–הספדמ מכןמ
יךריןמ קציךויןמ בשוןיףמ דכ "המ ך –ורומ שפיןחמ חוצינו–כיבווקטובו,מ כדצומ הךבדןמ בחתמ )כ(מ
י פ "דום,מה שקףמכןמןאנוןמה ו ירוםמיכןמהסטנרדטוםמש מורךמיש מהבנה;מ)ב(מברוקהמפנו וןמש מ
ה בחתמך –ורומצייןמבון–הספדמ)בסויךמ חייתמה צידףמ  בחת(,מה כפשדןמ הפוקמ שיבמכושומיקביצןומ
פרגיגויןמ ןיבניןמ י סווךןמ  ידהמ גבשמ רךן,מ ןחיםמ בא מ הן  ורוםמ ש מ הש וטהמ ך מ ורןמ  הודמ
בד ןמהאוןה;מ)ג(מהשייכהמבותמהושגומהן  ורוםמבבון–הספדמ בותמנןינומקביציןמההשייכהמ)ניד יןמ
מכדצוין(,מה ןקב וםמ ךובירמה  צכוםמש מ בחנומה וצ"במהחוצינומבןחו ןמשנןמה ו ירוםמהבכהמ

)ב ד,מ7דדמ(.

מ טדןמה וצ"במהפנו ומהוכמ ספקמ שיבמ ורומשוסווךמ קוריםמה  ורהמש מהן  ורום,מ הןדוךמך מ
מן  ורוםמשכונםמשי טוםמבןאנוםמיב וי ניויןמהנרדשום,מ זהיןמכןמהפךדמבותמהבוציךוםמה ציפוםמ
מ בותמהבוציךוםמבפיך ,מי הךדועמכןמהכפקטובויןמש מהפךי יןמשנךשיןמ צ ציםמהפךד.מ היןהמש מ
בשופידמ יואי ןהמ סווךמ מ,Black & Wiliam(מ )ע99ת ש המ השו ישויןמ הוכמ פנו וןמ ךצבןמ מהךדאהמ

ןה ועמה  ורהמבהןהייןימ)מדדממ,Dannמ;994תמ,Airasian(.מ

שו ישמב בחנומה וצ"במ צדאוםמפנו ווםמואי מ הויןמ ניףמ צ וחהמי שופיד:מה  צכוםמואי וםמ ספקמ
כןמה ורךמהרדישמ ןה ואומקב ןמהח טיןמא  מבון–ספדוום,משאבןוום,מאוןןווםמיפדטנוום,מ סווךמ
ה ו ירוםמ ביחתמ ןאנויןמ כבתמ י ש שמ הן  ורום,מ הנרדשןמ תמ יהד המ ה ציפוםמ ההושגוםמ מבהגרדןמ
יש מחי שה,מבד ןמ נקיריןמש מחיזקמ ואי וםמ סווךמבזוהיומ הבון–ספדוין.מ בחנומה וצ"במהפנו ווםמ
הפדטמיבד ןמהאוןה,מ ספקמ ורךמך מצדאוםמ שןנוםמשושמ ןןמ הםמ ךנה,מ קרםמחשובהמןאנינוןמ
בון–ספדון,מ הגרודמוךרוםמ ביססומנןינום,מ ןדיםמ דכווהמדחבהמויןדמש מה ךדאןמי גבשמכ יןמ ורהמ

 כחדויןוין.

משו ישמב גייתמדחבמאא מהכפשדמש מנןינוםמפנו ווםמיחוצינווםמוסווךמ הבותמטיבמויןדמכןמה צוכין
הבון–ספדוןמ)נבי,מתדדמ(.מ

תמ ורךמך מךראיתמ ןאינןמההךדאהמ יפוךמבחיזדמ נא" מסחו3)כ(מסךוףממ-ת.4:מ“ ןאינןמההךדאהמהכדצוןמי ורך

ממך מה וצ"במהחוצינומיהפנו ו".
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ערכת המיצ"ב הפנימי
 בחתמה וצ"במבמתמטיקה	לכיתה	ח'	היךבדמהשנהמ)הןשך"כ(מבבןו–הספדמב סגדןמה וצ"במהחוצינו,מ

יהיכמ יגשמ אםמ צידעמשו ישמפנוםמבון–ספדומ) וצ"במפנו ו(.

ה בחתמפיןחמבורומהדשיןמהכדצוןמ  רורהמיהךדאהמבחוניעמ)דכ "ה(,מב וייומיךרןמהוגיומשא  המכןמ
ה פ "דוןמ הידכןמה ן טוקהמיכןמצייןה,מ ן טוקכום,מ י חומחוניעמ ן טומי ידוםמה   רוםמ
נצוגוםמ א מה גזדום.מ  ן טוקהמבחטוביןמהבונוום.מבייךרןמההוגיומיבןה ועמהאןובהמהוימשיןפוםמ
נישכומה בחתמ שקפוםמכןמןאנוןמה ו ירוםמי ןכו וםמ חי דמהנ  רמבחטובןמהבונווםמךרמסיףמאוןהמ

ח'.

ושמ דכיןמב בחתמזהמא ומהךדאהמפנוםמבון–ספדומה ןייסףמ א ומההךדאהמהכחדוםמשבשו ישמבבון–
הספדמ כידעמהשנה.מכפשדמ השן שמבימאןח וףמ  בחתמ סאםמבון–ספדו,מאכשדמברוקןמה חבדין,מ
נוןיחמהןיצכיןמיה  ורהמש מהןיצכיןמווךשימך –ורומצייןמבון–הספד.מושמ זאידמאומתוצאות	המיצ"ב	
הפנימי	נועדו	לשימוש	פנימי,	ובית–הספר	אינו	נדרש	לדווח	עליהן	לכל	גורם	שהוא.מה טדהמהוכמ
 כפשדמ צייןמבון–הספדמ הפוקמ ןה ועמברוקןמה בחנוםמי ה  צכוםמש הםמןיבניןמ)בד ןמהן  ור,מ
בד ןמהאוןהמיבד ןמןאנוןמה ו ירוםמהבון–ספדון(משוסווךימ הן קרמבוךרוםמחוניאווםמי ו ירוום,מ

י קרםמכןמהושגומהן  ורום.

ךדאהמזימניךרהמ סווךמ צייןמבון–הספדמבהךבדןמה בחת,מבברוקןימיבהפקןמהןיך ןמ  ני.

בהןכםמ י פךי מ הךדאהמ כןמ בךויתמ בבון–הספד,מ י  ץמ קדיכמ ה בחתמ אח קמ ההוךדאיןמ הךבדןמ
 הנחויןמה יפוךיןמבה.מושמ צוות,מאומבון–הספדמואי מ קביךמ ןאינןמהךבדהמיוכימהךדאהמשינהמש מ
ה בחנום,מכעמחשוב	לזכור	כי	ככל	שיישמרו	כללי	ההעברה	וההערכה	המומלצים,	כך	יהיו	התוצאות	
של	המבחן	מהימנות	יותר,	תקפות	יותר	ובנות	השוואה	לנתוני	קבוצות	ההשוואה	)נורמות	ארציות(.מ
נןינומקביציןמההשייכהמוחישבימך –פומןיצכיןמה וצ"במהחוצינו,מיופידס ימך –ורומדכ "המבךירמא המ

חירשום.

בכל	הנוגע	לתוכני	המבחן	ולקישורם	לתכנית	הלימודים	אפשר	לפנות	לגב'	ניצה	שיאון,	
מדריכה	ארצית	במתמטיקה,	בטלפון	054-2122234	או	בדוא"למsionniza@gmail.comמ,מאו	

לאנשי	הקשרמ)דשו ןמכנשומהקשדמ יפוךהמבסיףמהחיבדן(.

פדטוםמניספוםמך מכיריןמה וצ"במהפנו ומיחי דומךזדמנוןתמ  ציכמבכןדמהכונטדנטמש מדכ "ה,מ
שאןיבןי:מhttp://rama.education.gov.ilמ,מבקטגידוהמ"מיצ"ב	פנימי	תשע"א".

שאלות	על	אודות	המיצ"ב	הפנימי	אפשר	להפנות:
	 meitzav@education.gov.ilלדוא"למ 	•

לטלפון	03-7632888 	•

פנימי	 מיצ"ב	 "פורום	 <<מ דיוןמ קבוצות	 ב שינוןמ דכ "המ בכןדמ —מ הפנימימ המיצ"ב	 לפורום	 	•
בכ צךיןמ נךשוןמ יהוכמ ב ברמ האנוסהמ פידיםמ ויךרןמ  ידוםמ אחרים".מ פנימיים	 	ומבחנים	

.pnimi7ממיהסוס ה:מpnimiשםמה שן ש:מ
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חוברת ההנחיות שלפניכם כוללת ארבעה פרקים:

פרק	א'	-	תיאור	המבחן:מ פדטמה בחתמי ופיומה בחת.

פודיטמ בבון–הספד,מ ה בחתמ הךבדןמ הוךדאיןמ קדכןמ המבחן:מ להעברת	 הנחיות	 	- ב'	 פרק	
ההןכ יןמ נבחנוםמבך ומצדאוםמ ויחרום,מהנחויןמא  ויןמ הךבדןמה בחתמיהצךיןמ הןכ ןמ

ה בחתמ צידאומבון–הספד.

פרק	ג'	-	הנחיות	לבדיקת	המבחן:מה חייתמיההנחויןמ שו ישמבימבךןמברוקןמה בחת,מהנחויןמ
 חושיבמהצוינוםמ)בכיפתמורנומכימ  יחשב(,מהןכ ןמחושיבמהצוינוםמ צידאומבון–הספדמיהסבדוםמ
בןו–הספד,מ )א  מ יבותמהןיצכיןמש מקביציןמההשייכהמ בון–הספדמ ןיצכיןמ בותמ ך מההשייכהמ

בןו–ספדמריבדומךבדוןמיבןו–ספדמריבדומךדבון(.מ

פרק	ד'	-	הפקת	תועלת	מהמבחן:	 ורךמיריג כיןמ נוןיחמח קמ הפדוטוםמב בחתמהןשך"כ,מ
זוהיומקשווםמש מן  ורוםמיכסטדטגויןמ פןדיתמקשווםמכ ה.מ

	עבודה	נעימה	ופורייה!
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פרק א':  תיאור המבחן
מפרט המבחן א.1 

שכ יןמ בחתמה וצ"במ)הןשך"כ(מב ן טוקהמ אוןהמח'מ שקפיןמכןמהנישכום,מכןמה וי ניויןמיכןמ
הךקדיניןמה יפוךוםמבןאנוןמה ו ירוםמהחרשהמ חטובןמהבונוום.

נרדשמ כחרמ הןחי וםמ בא מ ןחי וםמ ן טוום.מ יבותמ נישכוםמ בותמ ה ש ביןמ שכ יןמ אי  מ ה בחתמ
 השן שמב גייתמה ישגום,מהסו נוםמה קיב וםמיהכ גידון וםמשנ  רי.

א ימאת,מהשכ יןמאי  יןמשו ישמב גייתמווציגוםמ) ו י וום,מ ספדוום,מגדפווםמיסו בי וום(מש מןיפךיןמ
יב ךבדוםמבונוהת.מב בחתמ שי ביןמשכ יןמהךיסקיןמבכידווניןמ ן טון.

שכ יןמה בחתמהתמבד יןמקישומשיניןמירידשיןמ וי ניויןמחשובהמשינין:מורךמיזוהיו,מחשובהמכ גידון ון,מ
חשובהמןה ואוןמ)וושיםמיןיבנה(מיחופישמפןיחמיהנ קה.

בטב המש ה תמ יצגמ פדטמה בחתמכשדמפידסםמבכןדמהכונטדנטמש מדכ "המאבדמבכיקטיבדמדתדמ.מ
ב פדטמ ןיכדוםמןחי ומה בחת,מ פידטוםמהנישכוםמי ציותמה שק מהוחסומש מא מןחיםמב בחת.
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מיפוי המבחן
א.2 

	מיומנויות

נושאים

מיומנות	
אריתמטית	

)חישוב	
מספרי(

מיומנות	אלגברית
מיומנות	
גאומטרית

הבנה	של	
סיטואציה	
מילולית

הבנת	ייצוג
הבנה	של	תהליך	הפתרון

הבנת	
משמעות	
הפתרון

פישוט	
ביטוי/פתרון	

משוואה

זיהוי	
והכרת	
תכונות

ראייה	
תבניתית

זיהוי	
והכרת	
תכונות

הוכחה	
דדוקטיבית

דיאגרמה
גרף

סרטוט
איור

הצגת	
דרך	
פתרון

כתיבת	
דוגמה

בדיקה
הנמקה

תחום	מספרי

כי רתמיךוגי 
7ב

 וריןמי רורין

שבדוםמפשיטוםמ
יךשדינוום

9תכת,מ
9תכמ,מ5תב,מ

תמכ
5תב

תמכ,מ
תמב

תמכ

 ספדוםמ איינום

קנהמ ורה,מוחסמ
יפדיפידצוה

5,מ5תב
4מכ,מ4מב

6תב,מ
ממבת

5
ממבת

4מב

הסןבדין
מ

מ

כחיזום
7כ,מ7ב,מ
4תכ,ממ5תכ

5תכ
7כ,מ7ב

5תכ

חקדמנןינוםמ
יסטטוסטוקה

7כ,מ7ב,מ4תב
7כ,מ7ב,מ
4תכ,מ4תב

7כ,מ7ב
4תב
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	מיומנויות

נושאים

מיומנות	
אריתמטית	

)חישוב	
מספרי(

מיומנות	אלגברית
מיומנות	
גאומטרית

הבנה	של	
סיטואציה	
מילולית

הבנת	ייצוג
הבנה	של	תהליך	הפתרון

הבנת	
משמעות	
הפתרון

פישוט	
ביטוי/פתרון	

משוואה

זיהוי	
והכרת	
תכונות

ראייה	
תבניתית

זיהוי	
והכרת	
תכונות

הוכחה	
דדוקטיבית

דיאגרמה
גרף

סרטוט
איור

הצגת	
דרך	
פתרון

כתיבת	
דוגמה

בדיקה
הנמקה

תחום	אלגברי

פינקצוהמקייון ךדאןמצודום

 ךבדמבותמ
ווציגום

תת,מתמב
תת

 ישגמהשופיך

נקיריןמחוןיע

ך ווהוודורה
דמכ,מ
דמבת,מ
דמבמ

דמבת,מ
דמבמ

דמכ

חויבויןו
ש ו וין

 צוכןמ שייכןמ
ושד

7ת
7ת

7ת

פןדיתמשכ יןמ
 ו י וין

3מ
3מ,מתמכ,מ

תמב
3מ

4מב

 שייכהמבנך םמכחר
ת,מ6,מדת

דת

כומשייויניןמבנך םמכחר
9תכת,מ
9תכמ,מ
9תב

9תכת,מ
9תכמ,מ
9תב

9תכת,מ
9תכמ

 שייכיןמבשנומנך  ום
4,מעת

עת

שכ יןמ ו י וין
9תכת
9תכמ

עכ,מעב

עכ,מעב
4מכ,מ4מב,מ
9תכת,מ9תכמ,מ

9תב

עב,מ
4מב

9תכת
9תכמ
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	מיומנויות

נושאים

מיומנות	
אריתמטית	

)חישוב	
מספרי(

מיומנות	אלגברית
מיומנות	
גאומטרית

הבנה	של	
סיטואציה	
מילולית

הבנת	ייצוג
הבנה	של	תהליך	הפתרון

הבנת	
משמעות	
הפתרון

פישוט	
ביטוי/פתרון	

משוואה

זיהוי	
והכרת	
תכונות

ראייה	
תבניתית

זיהוי	
והכרת	
תכונות

הוכחה	
דדוקטיבית

דיאגרמה
גרף

סרטוט
איור

הצגת	
דרך	
פתרון

כתיבת	
דוגמה

בדיקה
הנמקה

תחום	גאומטרי

שטחוםמיהוקפוםמ

6תכ

6תכ,מ
6תב,מ
ממבת,מ
ממבמ

6תכ,מ
6תב

6תכ

זייויןמצ יריןו
קרקירוין,מחיצהמזייון

זייויןמבותמושדוםמ
 קבו ום

סאיםמהזייויןמב שי שמ

חפופןמ שי שום
3

3

 שי שמשייה–צ ךיןו
שייה–שיקוום

3ת
3ת

ר ויתמ צי ךוםו
 שי שום

מ9
ממבת

ממכ

מממכ,מ9
מממבת,
ממבמ

ממבמ
ממכ

 שפטמפוןגידס
מת,מ6תכ

מת,מ6תכ
מת

ןובין
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שכ יןמה בחתמ ווצגיןמד יןמחשובהמשינין:

ידע	וזיהוימ—משכ יןמשנברקמבהתמורךמיזוהיומש מ ישגום,מש מךיברין,מש מהגרדיןמיש מ שפטום. א.מ

חשיבה	אלגוריתמיתמ—משכ יןמשנברקןמבהתמהואי ןמ בצךמחושיבוםמה ביססוםמך מכ גידון וםמ ב.	
שגדןווםמפשיטוםמי ידאבום.

חשיבה	תהליכית	)יישום	ותובנה	אלגברית	וחשבונית(מ—משכ יןמשנברקןמבהתמהואי ןמ קשדמבותמ ג.מ
 ישגוםמי הןכוםמ יר מ ן טומ סוטיכצוהמ ו י ון,מישכ יןמשבהתמ ןבקשמהן  ורמ  ציכמכןמ

הפןדיתמברדאוםמה ביססיןמך מןיבנהמכ גבדוןמיחשבינון.

חיפוש	פתוח	והנמקהמ—משכ יןמבד ןמחשובהמגביההמהרידשיןמנוןיחמ)כנ וזהמיסונןזה(,מחופישמ ד.מ
פןיחמ  צוכןמרדעמהפןדית,מחקדמיהנ קה.

חשיבמ זאידמשד יןמהחשובהמהתמרמות	מצופותמיכותמ רךןמב ריוקמ הומד ןמהחשובהמש מהן  ורמבז תמ
פןדיתמהשכ ה.מד ןמהחשובהמש מהן  ורמבז תמהפןדיתמן יוהמב ורןמההואדיןמש ימךםמשכ יןמרי יןמ

יךםמהןאנוםמשהשכ המ ווצגן,מיבכסטדטגוהמשובחדמהן  ורמ פןדיתמהשכ ה.

 ה תמטב המיבהמ ופיומשכ יןמה בחתמ פומהנישכוםמהדכשווםמי פומד יןמהחשובהמה ציפיןמש הת.

רמת	החשיבה

התחום

חשיבה	תהליכית	חשיבה	אלגוריתמיתידע	וזיהוי
)יישום	ותובנה(

חיפוש	פתוח	והנמקה

מ,מ5,מ7ב,מ4תכ,מ5תכ,מ4תב7כמספרי
5תב,מתמכ

ת,מ4,מ6,מעכ,מעב,מדת,מתת,מ3מאלגברי
7ת,מעת

9תב,מדמבת,מדמבמ,מ
תמב,מ4מכ,מ4מב

9תכת,מ9תכמ,מדמכ

6תכ,מ6תב,מממכ,ממת3,מ9גאומטרי
ממבת,מממבמ

3ת
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פרק ב': הנחיות להעברת המבחן
מבחן  של  ההעברה  לקראת  מראש  להיערך  לבית–הספר  לסייע  שמטרתו  מידע  מכיל  זה  פרק 
המיצ"ב הפנימי. המידע מתייחס למועד העברת המבחן בכיתה, לשמירה על סודיות המבחנים, 
להתייחסות לתלמידים בעלי צרכים מיוחדים, לאופן העברת המבחן בכיתה, להתאמות המבחן 
לצורכי בית–הספר ועוד. חשוב לקרוא פרק זה לפני העברת המבחן בבית–הספר ולהיערך 

בהתאם.

היערכות לקראת העברת המבחן ב.1 
מועד	העברת	המבחן:מ בחתמזהמ ויךרמ הךבדהמ קדכןמסיףמשנןמה ו ירוםמש מאוןהמח'.מושמ קווםמכןמ
ה בחתמבבון–הספדמביום	שלישי,	כ"ז	באייר	התשע"א,	31	במאי	2011מכימבטייחמש מךרמח ושהמו ומ

 ו ירוםמ  יךרמזהמ)בכושידמה נה (.מ

הוקףמ ך מ ה בחת,מ ך מ יךרמ הנבחניןמ באוןיןמ לתלמידים:מ י  ץמ הירוךמ דכשמ ן  ורוםמ 	הודעה	
מהחי דמהנא  מבימיך מהשו ישוםמשווךשימבןיצכיןוי,מיזכןמבהןכםמ הח טןמבון–הספדמ)הכםמהצויתמוו סד

 ן  ור,מהכםמהצויתמוןבטכמבןךירה,מהכםמןוש חמהירךהמ הידוםמיארי ה(.

	שמירה	על	הסודיות	של	שאלות	המבחן	בתוך	בית–הספר	ומחוצה	לו:מ י  ץמ הךבודמכןמה בחתמ א 
אוןיןמח'מבכיןימויםמיבכיןהמשךה.מהךבדהמש מה בחתמבאוןיןמ קבו יןמבהפדשומז תמך י המ גדיםמ
 "ר ופה"מש מהשכ ין.מניסףמך מאע,מ כחדמש ריבדמב בחתמשויךבדמבבןו–ספדמדבום,מושמ ש ידמאא מ
הכפשדמך מחוסוינםמש מה בחנוםמיך מחוסוינהמש מחיבדןמהנחויןמזימגםמ כחדמשה בחתמאבדמהןקוום.

התאמת	תוכן	המבחן	לצורכי	בית–הספר:מדכימסךוףמב.4.

נוסח	המבחן:מךדאהמזימךיסקןמבניסחמכחרמב ברמש מה בחת,משהיכמהניסחמשויךבדמ ן  ורום.מכםמושמ
חששמ הךןקיןמב בחת,מך מבון–הספדמ הוךדעמבהןכם,מ  ש מ ןגבדמכןמההשגחהמבאוןיןמכימ בחידמ

בא מפןדיתמכדגינומכחדמשוודכהמ נאית.

היערכות	לבחינת	תלמידים	בעלי	צרכים	מיוחדים:מההוךדאיןמ ויםמהבחונהמאי  ןמהןווחסיןמ ןכו המ
 ן  ורוםמבך ומצדאוםמ ויחרום.מארומ ןןמ ךנהמהי םמ ן  ורוםמכ י,מושמ הוךדעמ בךירמ יךר.מ קדכןמ
 בחתמה וצ"במואותמבון–הספדמ דכשמכ צךומבחונהמ ויחרוםמ)  ש ,מחיבדיןמ יגר יןמ ן  ורוםמשושמ
יוורךמכןמ ב.ממש ה ת(מ )דכימסךוףמ יאיחמכרםמבהןכםמ צידעמ נפדרןמ וקצהמאוןהמ מ הםמקשוומדכווה(,מ
הן  ורוםמהזאכוםמך מכיריןמההןכ יןמשוקב ימ)  ש ,משאןיבמןשיביןמה בחת,מהפסקין,מוצוכהמ
קביציןמ ב.ממ פידטוםמ בסךוףמ טקסטוםמ ו י וום(.מ יהקדכןמ ה בחתמ  קטךוםמ ח יקןמ  שודיןום,מ

הן  ורוםמבך ומהצדאוםמה ויחרוםמיכיפתמההןווחסיןמכ והתמב וצ"במהפנו ו.

החזרת	המבחנים	לתלמידים:מכפשדמ החזודמ ן  ורוםמכןמ חבדיןמה בחתמאשביךווםמ כחדמ יךרמ
הךבדןמה בחתמ) טך ומש ודןמסירוין(.מ
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התייחסות לתלמידים בעלי צרכים מיוחדים ב.2 
המיצ"ב  במסגרת  מיוחדים  צרכים  בעלי  לתלמידים  האפשריות  בהתאמות  עוסק  הזה  הסעיף 
את  לבטא  שיוכלו  כדי  והוגנים,  נאותים  בתנאים  להיבחן  אלו  לתלמידים  לאפשר  יש  הפנימי2. 
המיצ"ב  במבחני  שיתקבלו.  הנתונים  באיכות  לפגוע  בלי  וזאת  במלואן,  הלימודיות  יכולותיהם 
הפנימי רצוי לספק לתלמידים בעלי צרכים מיוחדים את התנאים הניתנים להם בלמידה השוטפת 
יקצה  המיוחדים,  הצרכים  בעלי  התלמידים  מיפוי  לאחר  השנה.  לאורך  בבית–הספר  ובמבחנים 
בית–הספר לפי הצורך כיתות בחינה נפרדות שבהן יספק את התנאים הנדרשים לתלמידים האלה 
חוברת  קצרה,  זמן  תוספת  המורה,  על–ידי  התלמידים  של  מילוליות  תשובות  כתיבת  )הקראה, 

מבחן מוגדלת  וכדומה(.

להלן	פירוט	אופן	ההתייחסות	לקבוצות	של	תלמידים	בעלי	צרכים	מיוחדים:

	תלמידים	הלומדים	בכיתות	של	החינוך	המיוחד:מה בחתמניךרמ בריקמכןמד ןמהש וטהמש מהן  ורוםמ
בחי דמה ו ירוםמך –פומןאנוןמה ו ירוםמהא  ון.מ אתמבון–הספדמואי מ כפשד,מך –פומשוקי מרךןי,מ
הןכ יןמבהןכםמ ןח"ומ)ןאנוןמחוניאוןמוחורנון(מש מא מן  ור.מךםמזכן,מברי המ  וצ"במהחוצינו,מכותמ

חיבהמ בחיתמכןמהן  ורוםמהכ ה.

תלמידים	עולים	חדשים	הנמצאים	פחות	משנה	אחת	בארץ	ותלמידים	בכיתות	אולפן	או	בכיתות	
קלט:מה בחתמניךרמ בריקמכןמד ןמהש וטהמבחי דמה ו ירוםמש מן  ורוםמהשי טוםמבשפןמה בחת.מ
ך מאת,מ בחתמזהמכונימ ןכוםמ כיא יסווןמהן  ורוםמהזכן.מךםמזכן,מבון–הספדמדשכומ שקי מכןמ
יך –פו בשפהמ ש וטןםמ ך –פומ ורןמ בןנכוםמ יןכ ום,מ הכ המ הן  ורוםמ כןמ מהכפשדיןמ בחיתמ

ואי ןםמ הבותמאה אהמטקסטמאןיב.

תלמידים	עולים	חדשים	הנמצאים	בארץ	בין	שנה	אחת	לשלוש	שנים:מ י  ץמ סווךמבהקדכןמה בחתמ
)הקדכןמטקסטוםמ ו י ווםמב בר(מ ן  ורוםמה ןקשוםמבקדוכהמה שןוואוםמ קביצהמזי.מארומ ךשיןמ
זכןמב ומ הפדוךמ ן  ורוםמהכחדום,מדציומ הקציןמאוןהמנפדרןמשבהמויא מה ידהמ הקדוכמ הםמכןמ

ה בחת.מ

ן  ורומ וובחנימ אוצרמ ההח טהמ השילוב:מ מתכנית	 לתמיכה	 הזכאים	 רגילות	 בכיתות	 	תלמידים	
מהשו יבמב וצ"במהפנו ומנןינהמ שוקי מרךןימש מצייןמבון–הספד.מ כחדמשה בחתמ ביססמך מןאנון
ושמ זכן,מ ךםמ הכ ה.מ הן  ורוםמ ש מ ה  ורהמ שכונימ ןכוםמ הוקףמ ווןאתמ הא  ון,מ ה ו ירוםמ
צייןמ ך וןוהםמ אוןה.מ את,מ ךםמ ב בחתמ ךצםמהשןןפיןםמ ש מ יהחבדןוןמ הדגשוןמ בחשוביןמ מ האודמ
הדגשויןמ הקיגנוטובוין,מ בהןכםמ ואי יןוהםמ יזכןמ כיןם,מ אוצרמ בחיתמ צדועמ שקי מ בון–הספדמ
יהחבדןוין,מיבהןכםמ ןח"ומש מא מן  ור.מא ימאת,מבון–הספדמואי מ פטידמכיןםמ ח קוםמ סיו וםמ

ש מה בחתמכימ שכ יןמקשין,מכימ פצ מבךבידםמכןמה בחתמ א המ קטךום.

מממב בחנומה וצ"במהחוצינומנוןנימןנכוםמכחורום,מך –פומה יגרדמבחיזדמ נא" מ"הידכיןמקבך"מסחו3)כ(מסךוףמ3-ת.4מ

מממבנישכמהןכ יןמ ן  ורוםמבך ומצדאוםמ ויחרוםמב בחנוםמכדצווםמ)ה וצ"בו" כהמ ישגום"ו בחנומהח "ר(מממממ
ממבבןו–הספדמהוסירווםמיבחטוביןמהבונוום.
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נא  וםמ זימ בקביצהמ השילוב:מ מתכנית	 לתמיכה	 זכאים	 שאינם	 למידה	 לקויות	 בעלי	 תלמידים	
יבותמש כ(,מ חוצינומ גידםמ בורומ )בותמשךבדימכבחיתמ זאכוםמ ן ואהמ ןאנוןמהשו יבמ ן  ורוםמשכונםמ
כעמ ן יררוםמךםמקשוומ  ורה,מבךוקדמבקדוכהמיבאןובה.מהאיינהמהוכמ ן  ורוםמשבון–הספדמהאודמ
בבון–הספדמ ה ןקוו וםמ יב בחנוםמ השיטףמ ה  ורהמ בןה ועמ ןנכוםמ יןכ וםמ בצידעמ ספקמ הםמ
 כידעמהשנה.ממומלץ	כי	תלמידים	אלה	ייבחנו	במבחן	הנוכחי	באותו	אופן	שבו	נוהגים	לבחון	אותם	
	בדרך	כלל	בבית–הספר.	ן  ורוםמבעלי	קשיים	בקשב	ובריכוזמוובחנימבןנכוםמ יןכ וםמך –פומהצידעמ

)חרדמנפדר,מאוןהמשקטה,מח יקןמה בחתמ א המ קטךוםמיארי ה(.

חיבדןמ בחתמ יגר ן.מ יוקב ימ הדגו המ באוןהמ וובחנימ כ ימ ן  ורוםמ ראייה:מ קשיי	 בעלי	 	תלמידים	
ך מבון–הספדמ הוךדעמ דכשמ צו יםמהחיבדןמבהגר ה.מ

כותמ הקדוכמטקסטמ ן טומהאןיבמבשפהמפיד  וןמ

) ספדום,מןדגו ום,מסו נומכו–שייוית,מ שייכיןמיארי ה(. !
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הנחיות כלליות להעברת המבחן בכיתה ב.3 
הנחיות  על–פי  המבחן  העברת  בכיתה.  המבחן  להעברת  כלליות  הנחיות  מוצגות  הזה  בסעיף 
אחידות תתרום להבטחת מהימנות המבחן, ותיתן לכל תלמיד הזדמנות שווה לבטא את ידיעותיו 

ואת מידת שליטתו בחומר הלימודים.

שעת	העברת	המבחן	ומשכו

•מ י  ץמ קווםמכןמה בחתמבשךיןמשבהתמהן  ורוםמךדנוום,מישכותמבסבובהמגיד וםמהך י וםמ הפדוךמ
 הם.מה וצ"במהחוצינומ ןקווםמבשךיןמהש ושוןמיהדבוךוןמש מויםמה ו ירום,מי י  ץמ הךבודמגםמ

כןמה בחתמהפנו ומבשךיןמהכ ה.

ןיאנתמ זהמ ז תמ הפסקות.מ שעמ ללא	 דקות	 	90 היכמ בש  יןימ ה יךבדמ ה יקצבמ  בחתמ הז תמ •מ
וזרקקימ ן  ורוםמ כםמ ה בחת.מ שכ יןמ א מ ך מ בנוניחיןמ ויא ימ השובמ שהן  ורוםמ אעמ
באפיףמ קצדה,מ ז תמ ןיספןמ כפשדמ ןןמ הםמ ה בחת,מ כןמ ארומ הש וםמ ניספיןמ רקיןמ  א המ
רקין.מ 5תמ ך מ הךי המ ז תמ ןיספןמ ש כמ ןןמ בא מ קדה,מ י  ץמ בון–הספד.מ מ הח טןמ
כותמ זדזמכןמ ך מ שעמהז תמהךי רמ דשיןם,מכי םמ ושמ הירוךמ ן  ורוםמ  פנומהןח ןמה בחתמ

הן  ורוםמב ה עמה בחתמיכותמ אןיבמך מה יחמכןמ שעמהז תמהניןדמ סויםמה בחת.

ה בחתמ פנומ כןמ שסוו ימ הן  ורוםמ כםמ וקבךמ בון–הספדמ המוקצב:מ הזמן	 תום	 לפני	 המבחן	 סיום	
ןיםמהז תמה יקצבמוושכדימבאוןהמכימוצכימהחיצה.מדציומ ךיררמכןמהן  ורוםמהכ המ בריקמשיבמכןמ

ןשיביןוהם,מידקמ כחדמ אתמ  סידמכןמ חבדיןוהם.

י כמ בותמהאוןיןמהנבחניןמבךןמה בחתמ וךבידמ אומה ידהמ  ן טוקהמ השגחה	בכיתת	האם:מ י  ץמ
וש שמ שגוחמבכףמכחןמ הת.מ צידעמההשגחהמבאוןהמ י  ץמ  ניןמ ידהמשאינומ   רמכןמה קציך.
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תפקידיו של המורה למתמטיקה: 

מתן	הבהרות	לפני	התחלת	המבחן:	 פנומהןח ןמה בחתמו סידמה ידהמ  ן טוקהמ פומ 1.מ
שוקי מרךןימהבהדיןמא  ויןמ ן  ורוםמבאוןיןמהנבחניןמבניגךמ ןיאנומה בחת.מ

הוכמ סווךמ הפנו ומ ה בחתמ ש מ ה טדיןמ כחןמ המבחן:מ בזמן	 התלמידים	 שאלות	 תיעוד	 2.מ
ושמ יכןמהקשווםמש הם.מ פואע,מ הורוךיןמש מהן  ורוםמ   ידהמ  ן טוקהמ  פיןמכןמ
חשוביןמ ןוךירמהשכ יןמשהן  ורוםמשיכ וםמבז תמה בחת.מ י  ץמאומה ידהמ  ן טוקהמ
ך –פומ שיכ ום.מ יודשיםמכןמהשכ יןמשהן  ורוםמ הנבחניןמ באוןיןמ בז תמה בחתמ וךבידמ
השכ יןמהכ המיך –פומןיצכיןמה בחתמויא מה ידהמ פןחמןיבניןמפרגיגויןמי הסוקמ סקניןמ

שושפוךימך מכיפתמההידכהמבאוןה.מ

תפקידיו של המורה המשגיח בשעת המבחן: 

1.מ פקחמך מה ה עמהןקותמש מה בחתמי ש ידמך מהסרדמיך מטיהדמהבחונה.

שכ יןמ ך מ כותמ השובמ ן  ורוםמ אומ שו ימ במ ךצ כו.מ בכיפתמ ךיברמ ן  ורמ שא מ 2.מ יירכמ
הךיסקיןמבןחיםמהןיאת,מ הקדוכמכןמשכ יןמה בחת,מכימ אייתמכןמהן  ורוםמ ןשיבהמ

הנאינה.

3.מ וצידמכייודןמךבירהמשקטהמינוניחה,מ  כמ חץמש מז ת,משןכפשדמ ן  ורוםמ בטכמכןמהורךמ
ש הםמבצידהמהטיבהמבויןד.

4.מ סווךמ ן  ורוםמבפןדיתמבךויןמטאנויןמ)רפיסמ כמבדיד,מחיבדןמפגי המיארי ה(,מכימבפןדיתמ
בךויןמכושויןמשאינן	קשורות	לתוכן	המבחןמ) ןתמכושידמ כאי מי שןיןמב ה עמה בחתמ

ך –פומ רונויןמבון–הספד,מטופי מבבךויןמחדוגיןמיאי'(.מ

5.מ ךיררמכןמהן  ורוםמ השובמך מא משכ יןמה בחת,מי בקשמ הםמ בריקמכןמןשיביןוהםמ
 פנומהגשןמה בחתמ  ידה.

כונימ ה ידהמ  ן טוקהמ )כםמ ה בחתמ ב ה עמ שיכ וםמ שהן  ורוםמ השכ יןמ כןמ 6.מ ןךרמ
נ צכמבאוןה(.מדכימסךוףמ“ןפקורוימש מה ידהמ  ן טוקה"מש ךו .

כחןמ שכ יןמ א מ ך מ ןשיבהמ ה יקצהמ א מ הנקיריןמ כןמ ספדמ ה יחמ ך מ כפשדמ אןיבמ 	.7
ה בחת.

תלמידים	הזכאים	לתנאי	מבחן	מותאמים:מן  ורוםמכ ימוקב ימכןמהןנכוםמה פידטוםמבסךוףמב.ממ
ש ךו מבאוןיןמהכםמ)  ש ,מחיבדיןמ בחתמ יגר ין(,מכימויפנימ אוןהמכחדןמ) צידעמהקדכה,מאןובןמ

ןשיביןמ ו י ויןמש מהן  ורוםמך –ורומה ידהמיארי ה(.

מחשבון:מהשו ישמב חשביתממותרמבא מח קומה בחת.מ 	!
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הנחיות לתלמידים לפני חלוקת המבחן:

ושמ הסבודמ ן  ורוםמכןמ טדןמה בחת. 	.1

ושמ צוותמא המז תמךי רמ דשיןםמיאומהשו ישמב חשביתמ יןדמבא מח קומה בחת.מ 	.2

פןיחין.מ י שכ יןמ סגידיןמ דב–בדדה,מ שכ יןמ שה בחתמ ידאבמ שכ יןמ סיגמ ושמ צוותמ 	.3
בשכ יןמ סיגמדב–בדדהמיבא מסךוףמבשכ יןמהסגידיןמושמןשיבהמנאינהמכחןמיך מהן  ורוםמ

 ס תמכיןה.מבשכ יןמהפןיחיןמושמ אןיבמכןמהןשיבהמב קיםמה ויךרמ אע.

ושמ הסבודמ ן  ורוםמ המוהוהמך והםמ ךשיןמכםמוסוו ימכןמה בחתמ פנומהז ת. 4.מ

ושמ השכ ין.מ א מ ך מ י השובמ ה דבוןמ בדצוניןמ ושמ בקשמ הן  ורוםמ הןווחסמ  בחתמ 	.5
 הצוךמ הםמ נסיןמי השובמך מא משכ ה,מגםמכםמנר המ הםמשכונםמוירךוםמכןמהןשיבהמכימ

שכונםמבטיחוםמשןשיבןםמנאינה.

כאו ה,מ )וצוכהמ שודיןום,מ ה בחתמ בשךןמ ההןנהגיןמ ניה ומ כןמ ושמ הסבודמ ן  ורוםמ 	.6
שכו ןמשכ יןמיאי'(.

הנחיות	לתלמידים	לאחר	חלוקת	המבחנים:מכםמהיח טמ שניןמכןמןיאתמה בחתמי כמ א י מבימכןמא מ
השכ יןמ)דכימסךוףמב.4מש ה ת(,מושמ הבהודמ ן  ורוםמך מכו ימשכ יןמך והםמ השובמיך מכו ימ כ.מ

ושמ הבהודמאומהשכ יןמה ביט יןמ כמווא  ימבחושיבמהצוית.מ י  ץמ אןיבמפדטוםמכ המך מה יח.
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התאמות לצורכי בית–הספר בתוכן המבחן       ב.4 
ובאופן העברתו

ה וצ"במהפנו ומהיכמ בחתמפנוםמבון–ספדו,מיכחרמהוןדיניןמהניבךוםמ אעמהיכמשנוןתמ הןכו ימ צידאומ
בון–הספדמ)זכןמבנוגירמ  וצ"במהחוצינומשבימהךבדהמיברוקהמסטנרדטויןמהתמהאדחוין(.

דציומ הךבודםמ י אתמ רךןמ ןחיםמ בא מ ה ו ירוםמ בה ו המ ןאנויןמ נבנוםמ ה וצ"במ ךקדינון,מ בחנומ
 ן  ורוםמב ןאינןםמה  כה.מךםמזכן,מקוו ןמשיניןמבותמבןו–הספדמבןה ואומההידכה–  ורה,מי בחתמ
ה וצ"ב,מבש מהויןימסטנרדטומיכחור,מ ךןוםמכונימנ צכמבה ו המ  כהמךםמההידכהמיה  ורהמבאוןהמ

 סיו ן.

 פואע,מבון–הספדמדשכו,מ פומשוקי מרךןי,מ הךבודמכןמ בחתמה וצ"במהפנו ומיוכימ הךדועמכיןימברדאוםמ
שיניןמ כ המה יפוךיןמבהנחוין.מא י ד,מקוו ןמכפשדיןמ ךדיעמהןכ יןמב בחתמאעמשןיצכיןוימויא ימ
 סווךמ בון–הספדמבןה ואומקב ןמהח טיןמבניגךמ ןאניתמההידכהמיה  ורהמבנישכומה ו ירמהנברקום,מ

יבניגךמ הןפןחיןםמש מ י רוםמבך ומואי יןמשינין.

העברה	לא	סטנדרטית	של	המיצ"ב	הפנימי	לא	תאפשר	לערוך	השוואה	 ךםמזכן,מחשיבמ זאידמאומ
תקפה	להישגי	קבוצות	ההשוואה	הארציות.

להלן	כמה	אפשרויות	להגמשת	השימוש	במיצ"ב	הפנימי:
התאמת	תוכן	המבחן	לנלמד	בכיתה:מ י  ץמ ךוותמ דכשמבשכ יןמה בחתמיבנישכוםמהנא  וםמבימ 1.מ
י בריקמבכוזימ ורהמנ  רימא מכ המבאוןה.מ כידמה  צכוםמכפשדמ בט משכ יןמ סיו ין,מכימש כמ
 א י מכיןתמבחושיבמהצויתמהאי  .מבכיפתמזהמכפשדמגםמ הןכוםמכןמה בחתמ ן  ורוםמ ןקשוםמכימ

 ן  ורומההקבציןמהנ יאין.

התאמות	בהעברת	המבחן	בכיתה: 	.2

משך	הבחינהמ—מבון–הספדמואי מ הח וטמכםמ הכדועמכןמ שעמהבחונהמכימ קצדימבהןכםמ •מ
 שוניווםמשךדעמב בחתמכימך מוסירמשוקי וםמכחדום.

העברת	המבחן	בכמה	מקטעיםמ—מכפשדמ ח קמכןמה בחתמ א המ קטךוםמי הךבודםמב יךרוםמ •מ
שינום,מ פומסרדמהנישכוםמשוקבךמבון–הספד.

שינוי	בהליך	הבדיקהמ—מדכימסךוףמג.3. 	.3
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פרק ג':  הנחיות לבדיקת המבחן
פרק זה כולל מידע שיסייע לצוות בית–הספר בבדיקת המבחן ובציינונו. הפרק מציג את המחוון 
ואת ההנחיות לשימוש בו וגם הנחיות הנוגעות לחישוב הציונים על–ידי שימוש בכלי עזר שונים.  
כמו כן, מוצגות בפרק הצעות לחישוב הציונים בהתאם לצורכי בית–הספר ומוצגים הסברים על 

ההשוואה בין הנתונים של בית–הספר ובין נתוני קבוצות ההשוואה. 

המחוון וההנחיות לשימוש בו בעת בדיקת   ג.1 
המבחנים

הפדוטמ סיגמ כןמ ה חייתמ צוותמ הכפשד.מ אא מ נךשהמ כ ץמ פןחמ חייתמ פידטמ ה ידום,מ מ ניחויןמ
)דב–בדדהוסגידופןיח(,מכןמהןשיבהמהנאינהמ א מפדוט,מכןמההנחויןמ נוקירמיכןמטייחמהךדאוםמ ןשיבה.

שימו	לב,	

מ בך ירהמשאיןדןהמ"כפשדיויןמהצוית",מהךדאוםמכימטייחמהךדאוםמ ןווחסוםמ כפשדיויןמהנוקירמ•
)כיןתמכפשדיויןמ יפוךיןמגםמברףמדואיזמהצוינום(.מכם,מ  ש ,מאןיבמאומהנוקירמהיכמ0—2,מהן  ורמ
ואי מ קב מכפסמנקירין,מנקירהמכחןמכימממנקירין.מכםמאןיבמ2,0,מהן  ורמואי מ קב מכפסמנקיריןמ

כימממנקירין,מ  כמנוקירמבונוום.

מ ושמ ןןמנוקירמ א משכ המבנפדר.•

	 בכל	שאלות	המבחןמכםמהן  ורמ כמאןבמןשיבהמכימ כמסו תמןשיבה,מושמ ןןמ ימצויתמד.מ	

	 בפריטים	הפתוחיםמ)בנווןמןשיבה(מושמ הךדועמכןמהןשיבהמ פומההנחויןמה פידטיןמב חיית,מ	
י דשיםמכןמהצויתמה ןכום.מ

	 בפריטים	מסוג	רב–בררהמ)ד"ב(מיבא מסךוףמבפריטים	הסגוריםמכםמהן  ורמסו תמויןדמ ןשיבהמ	
כחן,מושמ ןןמ ימצויתמד.מ

מ ןשיבה	נאינהמשכונהמאןיבהמב קיםמה ויךרמ ה,מןזאהמבנוקירמך מפומה חיית.•

מ כם	 כמנרדשהמהצגןמרדע,מכותמ הןווחסמ רדעמגםמכםמנאןבה,מכ כמדקמ ןשיבה.•

מ בא 	 קיםמב חייתמשבימ יפוךהמ"רדעמפןדיתמכפשדון",מושמ קב מא מרדעמנאינהמכחדן.•

מ וש	 הןך םמ נו יקמכימ ברוקהמשגיוום,מאכו ימכותמנו יקמכימכותמברוקה.מ•
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מחוון למבחן במתמטיקה לכיתה ח', מיצ"ב פנימי, התשע"א

 2

 

מיצ"ב  

המזכירות	הפדגוגיתמ ראמ"ה	 	
הדשיןמהכדצוןמ  

מ  רורהמיהךדאהמבחוניעמ

מדינת	ישראל
 שדרמהחוניע

 חייתמ  בחתממ3מבמתמטיקהמ אוןהמח',	נוסח	א',	התשע"א
מחוון	לאינטרנט	-	עדכון

   31-MAT-4  -1A-SOF-p-net-idkun ,  :5 111:41        31-43-41-4 -4 -4 -4 4-4  -45    'מבחן 32 במתמטיקה לכיתה ח' (8) — נוסח א

מספר
הפריט

סוג
הפריט

הערכים	ההנחיות	לקידודהתשובה	הנכונה
לקידוד

x = 3פןיח1 2	נק'	תשובה:מ

ןשיבה	נאינה

0	נק'	

ןשיבהמשגיוה

ד,ממ

10ד"ב2

27
2	נק'	)4(מ

ןשיבה	נאינה

0	נק'	

ןשיבהמשגיוה

ד,ממ

DFפןיח3 תשובה: 

ושמ קב מגםמאןובןמ9מס" מב קיםמ  *
ה ןכוםמבסרטוט.מ

ושמ קב מגםמכןמשייויתמהצ ךין: 		**
FD = CA

2	נק'

ןשיבהמנאינה

0	נק'

ןשיבהמשגיוה

ד,ממ

y = 3פןיח4 הערה:	תשובה: 
טךיןמבהךןקןמהןדגו מיה שעמ

הךקבומ טךיןמווחשבימןשיבהמנאינה.מ

2	נק'	
ןשיבה	נאינה

0	נק'	
ןשיבהמשגיוה

ד,ממ

9 : 4ד"ב5 2	נק'	)3(מ

ןשיבה	נאינה

0	נק'	

ןשיבהמשגיוה

ד,ממ

7x = –13–ד"ב6 3	נק'	)4(מ

ןשיבה	נאינה

0	נק'	

ןשיבהמשגיוה

ד,מ3

המשך	בעמוד	הבא
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 3

 

מיצ"ב  

המזכירות	הפדגוגיתמ ראמ"ה	 	
הדשיןמהכדצוןמ  

מ  רורהמיהךדאהמבחוניעמ

מדינת	ישראל
 שדרמהחוניע

 חייתמ  בחתממ3מבמתמטיקהמ אוןהמח',	נוסח	א',	התשע"א
מחוון	לאינטרנט	-	עדכון

   31-MAT-4  -1A-SOF-p-net-idkun ,  :5 111:41        31-43-41-4 -4 -4 -4 4-4  -45    'מבחן 32 במתמטיקה לכיתה ח' (8) — נוסח א

מספר
הפריט

סוג
הפריט

הערכים	ההנחיות	לקידודהתשובה	הנכונה
לקידוד

א.מסגיד7
לא	נכונה	טענה

נכונה	

ת.
מ הןישבוםמגדוםמ

1
4

בודיש וםמיבסבובןה.
מת

 הןישבוםממ.
1
5
פחיןמ –

גדוםמברדים.
מת מ

.3
 הןישבוםמ

1
2
פחיןמ –

גדוםמבן –כבובמיב דאז.
מת מ

3	נק'	

סו יתמש ישמןשיביןמנאינין

1	נק'	

סו יתמשןומןשיביןמנאיניןמב בר

0	נק'	

א מכפשדיןמכחדןממ

ד,מת,מ3

3.1מ ו ויתד"ב )מ(מ 2	נק'	ב.	

ןשיבה	נאינה

0	נק'	

ןשיבהמשגיוה

ד,ממ

המשך	בעמוד	הבא
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 4

 

מיצ"ב  

המזכירות	הפדגוגיתמ ראמ"ה	 	
הדשיןמהכדצוןמ  

מ  רורהמיהךדאהמבחוניעמ

מדינת	ישראל
 שדרמהחוניע

 חייתמ  בחתממ3מבמתמטיקהמ אוןהמח',	נוסח	א',	התשע"א
מחוון	לאינטרנט	-	עדכון

   31-MAT-4  -1A-SOF-p-net-idkun ,  :5 111:41        31-43-41-4 -4 -4 -4 4-4  -45    'מבחן 32 במתמטיקה לכיתה ח' (8) — נוסח א

מספר
הפריט

סוג
הפריט

הערכים	ההנחיות	לקידודהתשובה	הנכונה
לקידוד

(x + 5)7ד"ב8 )4(מ 2	נק'	א.	

ןשיבה	נאינה

0	נק'	

ןשיבהמשגיוה

ד,ממ

תשובה:מ3–פןיח ב.	

		 דרך	פתרון	אפשרית	 	.I 	
)אלגברית(: 	

7(x + 5) = 14

7x + 35 = 14

7x = –21 / :7

x = –3

		 דרך	פתרון	אפשרית	 	.II 	
)חישובית(: 	

14

7
5 2 5 3− = − = −

הערה:מ
כותמ הידורמנקיריןמך מטעות	נגררתמ
 סךוףמכ'מיה שעמהךקבומ טךין.מ

תשובהדרך	פתרוןניקוד

3	נק'

"נוחיש"מ
הןשיבהמהנאינהמ
יברוקהמנאינהמ
ש מהןשיבהמ
ִּב קיםמהצגןמ
רדעמהפןדית



אןובהמנאינהמש מ2	נק'
 שייכהוןדגו מ

יטךיןמאחתמברדעמ
הפןדית

ןשיבהמ
הךקבוןמ
 טךיןמ

אןובהמנאינהמש מ1	נק'
 שייכהוןדגו מ

  כמה שע

—

0	נק'

ןשיבהמנאינהמ  כמרדעמפןדיתמ 	—
י  כמברוקה

ויןדמ טךיןמאחתמברדעמהפןדית —מ

א מכפשדיןמכחדן 	—

ד—3

המשך	בעמוד	הבא
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 5

 

מיצ"ב  

המזכירות	הפדגוגיתמ ראמ"ה	 	
הדשיןמהכדצוןמ  

מ  רורהמיהךדאהמבחוניעמ

מדינת	ישראל
 שדרמהחוניע

 חייתמ  בחתממ3מבמתמטיקהמ אוןהמח',	נוסח	א',	התשע"א
מחוון	לאינטרנט	-	עדכון

   31-MAT-4  -1A-SOF-p-net-idkun ,  :5 111:41        31-43-41-4 -4 -4 -4 4-4  -45    'מבחן 32 במתמטיקה לכיתה ח' (8) — נוסח א

מספר
הפריט

סוג
הפריט

הערכים	ההנחיות	לקידודהתשובה	הנכונה
לקידוד

לא	דומים	סגיד9
דומים

ת.

45°

55° 45°

80°

מת מ

מ.

142° מת28°

.3

50°

50°

מת מ

3	נק'	

סו יתמש ישמןשיביןמנאינין

2	נק'	

סו יתמשןומןשיביןמנאיניןמב בר

0	נק'	

א מכפשדיןמכחדןמ

ד,ממ,מ3

המשך	בעמוד	הבא
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מיצ"ב  

המזכירות	הפדגוגיתמ ראמ"ה	 	
הדשיןמהכדצוןמ  

מ  רורהמיהךדאהמבחוניעמ

מדינת	ישראל
 שדרמהחוניע

 חייתמ  בחתממ3מבמתמטיקהמ אוןהמח',	נוסח	א',	התשע"א
מחוון	לאינטרנט	-	עדכון

   31-MAT-4  -1A-SOF-p-net-idkun ,  :5 111:41        31-43-41-4 -4 -4 -4 4-4  -45    'מבחן 32 במתמטיקה לכיתה ח' (8) — נוסח א

מספר
הפריט

סוג
הפריט

הערכים	ההנחיות	לקידודהתשובה	הנכונה
לקידוד

תשובה:מx = 20פןיח10

דרך	פתרון	אפשרית:	
x

x
x x

x x

x x

x

+ = ⋅ ≠

+ =

+ = −( )
=

4

2

3

5
10 0

5 4 6

5 20 6 20

20

/ ( )

( )

/

תשובהדרך	פתרוןניקוד

4	נק'

"נוחיש"מ
הןשיבהמהנאינהמ
יברוקהמנאינהמ
ש מהןשיבהמ
ִּב קיםמהצגןמ
רדעמהפןדית



טךיןמבהךןקןמ3	נק'
הןדגו וש במ
בןדגו מש כמ
הידורהמכןמ

ד ןמהקישומש מ
הןדגו 

ןשיבהמ
הךקבוןמ
 טךין

טךיןמאחתמברדעמ2	נק'
הפןדית

ןשיבהמ
הךקבוןמ
 טךין

מ
0	נק'

טעות	קריטיתמבצ ציםמשבדום 	—
ןשיבהמנאינהמ  כמרדעמפןדיתמ 	—

י  כמברוקהמ

ויןדמ טךיןמאחת	ברדעמהפןדית 	—
א מכפשדיןמכחדן 	—

ד,ממ—4

המשך	בעמוד	הבא
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המשך	בעמוד	הבא

 7

 

מיצ"ב  

המזכירות	הפדגוגיתמ ראמ"ה	 	
הדשיןמהכדצוןמ  

מ  רורהמיהךדאהמבחוניעמ

מדינת	ישראל
 שדרמהחוניע

 חייתמ  בחתממ3מבמתמטיקהמ אוןהמח',	נוסח	א',	התשע"א
מחוון	לאינטרנט	-	עדכון

   31-MAT-4  -1A-SOF-p-net-idkun ,  :5 111:41        31-43-41-4 -4 -4 -4 4-4  -45    'מבחן 32 במתמטיקה לכיתה ח' (8) — נוסח א

מספר
הפריט

סוג
הפריט

הערכים	ההנחיות	לקידודהתשובה	הנכונה
לקידוד

)ת(ד"ב11

y

x

3

3

y

x3

–3

y

x

–3

–3

y

x

3

–3

12

34

2	נק'	

ןשיבה	נאינה

0	נק'	

ןשיבהמשגיוה

ד,ממ

ד"ב12
2 ס"מ

3 ס"מ

3	נק'	)ת(מ

ןשיבה	נאינה

0	נק'	

ןשיבהמשגיוה

ד,מ3

תשובה:	)מ(מ כפןיח13

דוגמה	אפשרית:

זייויןמה שי שמהת:	90° ,מ45° ,מ45°מ

אומריג המ ש ישמזייויןמב שי ש
שייה–שיקווםמיקהה–זייון

3	נק'	

ריג המנאינהמ)אי  ו כמאי  מסו יתמ
ןשיבה(

0	נק'	

ריג המשגיוהמ)אי  ו כמאי  מסו יתמ
ןשיבה(מ

ד,מ3
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מיצ"ב  

המזכירות	הפדגוגיתמ ראמ"ה	 	
הדשיןמהכדצוןמ  

מ  רורהמיהךדאהמבחוניעמ

מדינת	ישראל
 שדרמהחוניע

 חייתמ  בחתממ3מבמתמטיקהמ אוןהמח',	נוסח	א',	התשע"א
מחוון	לאינטרנט	-	עדכון

   31-MAT-4  -1A-SOF-p-net-idkun ,  :5 111:41        31-43-41-4 -4 -4 -4 4-4  -45    'מבחן 32 במתמטיקה לכיתה ח' (8) — נוסח א

מספר
הפריט

סוג
הפריט

הערכים	ההנחיות	לקידודהתשובה	הנכונה
לקידוד

תשובה:מ25%פןיח14 א.	

*מושמ קב מכןמהןשיבהמ25מ  כמ  

מממהסו תמ%מ.מ

תשובהניקוד

2	נק'

1	נק'
אומ0.25

מ

15

60
,
מ

1

4

0	נק'

א מכפשדיןמכחדן

ד—מ

תשובה:מ1משךהפןיח ב.	

דרך	פתרון	אפשרית: 	.I

0 15 1 35 2 5 3 5
60

60
60

1
⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅

= =

או: מ
35 10 15

60

60

60
1

+ +
= =

דרך	פתרון	אפשרית	נוספת:	  .II

( ):

:

0 15 1 35 2 5 3 5 60

60 60 1

⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅ =

=

או: 	
( ):

:

35 10 15 60

60 60 1

+ + =

=

הערה:	
כותמ הידורמנקיריןמכםמ כמנאןבהמממ

וחורןמה ורהמ"שךה".

תשובהדרך	פתרוןניקוד

3	נק'

אןובהמנאינהמש מ2	נק'
ןדגו מיה שעמ

חסדושגיו

—
)חסדהו
שגיוה(

אןובןמהןדגו :ממ1	נק'

מב בר
60

60
1=



הש טןמסיגדווםמ
בןדגו מהחו יקמ

)IIפומרדעמפןדיתמ (



0	נק'

ןשיבהמנאינהמ  כמרדעמפןדיתמ 	—

א מכפשדיןמכחדן 	—

ד—3

המשך	בעמוד	הבא
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מיצ"ב  

המזכירות	הפדגוגיתמ ראמ"ה	 	
הדשיןמהכדצוןמ  

מ  רורהמיהךדאהמבחוניעמ

מדינת	ישראל
 שדרמהחוניע

 חייתמ  בחתממ3מבמתמטיקהמ אוןהמח',	נוסח	א',	התשע"א
מחוון	לאינטרנט	-	עדכון

   31-MAT-4  -1A-SOF-p-net-idkun ,  :5 111:41        31-43-41-4 -4 -4 -4 4-4  -45    'מבחן 32 במתמטיקה לכיתה ח' (8) — נוסח א

מספר
הפריט

סוג
הפריט

הערכים	ההנחיות	לקידודהתשובה	הנכונה
לקידוד

תשובה:מ)מ(מבךיגהמהשנווהמהווןהמפןיח15 א.	
א יןמגרי המויןדמש מקקכי.

דרך	פתרון	אפשרית:	 	.I

א יןמהקקכימבגד וםמבךיגהמ מ
הדכשינהמהווןה:

0.75 ⋅ 200 =	150 	

א יןמהקקכימבגד וםמבךיגהמ  

השנווהמהווןה:

0.53 ⋅ 300 =	159 	

מ אתמבךיגהמהשנווהמהווןהמא יןמ
גרי המויןדמש מקקכי.

דרך	פתרון	אפשרית	נוספת:	 	.II

75%מ ןיעמ200מגדםמהםמ  

150מגדם.מ

50%מ ןיעמ300מגדםמהםמגםמ  

150מגדם.מ

מ אתמ53%מ ןיעמ300מגדםמהםמ
ויןדמ –150מגדם.מ

הערה:	
אןובהמש מא יןמהקקכימשושמבא מ

כחןמ הךיגיןמ)150מגד',מ159מגד'(מ  כמ
הצגןמהןדגו ום,מןוחשבמרדעמפןדיתמ

נאינה.מ

סימוןדרך	פתרוןניקוד
תשובה

אי  ו3	נק'
 כמאי  מ
סו יתמ
ןשיבה

חושיבמנאיתמש מ2	נק'
א יןמהקקכימ
בךיגהמאחתמ
יחושיבמחסדו
שגיומבךיגהמ

הכחדן

אי  ו
 כמאי  מ
סו יתמ
ןשיבה

0	נק'

סו יתמנאיתמש מהןשיבהמ  כמ —מ
רדעמפןדית

א מכפשדיןמכחדן —מ

ד,ממ,מ3

1מאיסיןמש תפןיח 1

4
תשובה:	 ב.	

אומא מווציגמנאיתמכחד

2	נק'	

ןשיבהמנאינהמ

0	נק'	

ןשיבהמשגיוהמ

ד,ממ

המשך	בעמוד	הבא
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מיצ"ב  

המזכירות	הפדגוגיתמ ראמ"ה	 	
הדשיןמהכדצוןמ  

מ  רורהמיהךדאהמבחוניעמ

מדינת	ישראל
 שדרמהחוניע

 חייתמ  בחתממ3מבמתמטיקהמ אוןהמח',	נוסח	א',	התשע"א
מחוון	לאינטרנט	-	עדכון

   31-MAT-4  -1A-SOF-p-net-idkun ,  :5 111:41        31-43-41-4 -4 -4 -4 4-4  -45    'מבחן 32 במתמטיקה לכיתה ח' (8) — נוסח א

מספר
הפריט

סוג
הפריט

הערכים	ההנחיות	לקידודהתשובה	הנכונה
לקידוד

תשובה: 48מס" פןיח16 א.	

דרך	פתרון	אפשרית: 	.I
 פומ שפטמפוןגידס:

62 + 82 = BC2

BC2 = 100

  BC = 10כיממ   BC = –10

כידעמצ ךמהיכמ ספדמחויבו,מ 	
.BC = 10י אתמ

ממהוקףמהטדפזמבס" מהיכ:

12 ⋅ 2 + 8 + 6 + 10 = 48

	

דרך	פתרון	אפשרית	נוספת: 	.II

10,מ8,מ6מהוכמש שהמפוןגידון,מ ממ
 אתמכידעמהצ ךמBCמהיכמ10מס" .

ממהוקףמהטדפזמבס" מהיכ:

12 ⋅ 2 + 8 + 6 + 10 = 48

מ

מ מ

הערות:מ
כותמ הידורמנקיריןמכםמ כמ 	*

נאןבמהפןדיתמהש ו ומ פומ שפטמ
פוןגידס.

אןובהמנאינהמש מכידעמא מצ ךיןמ 	**
הטדפזמבסרטוטמיאןובהמנאינהמ

ש מהוקףמהטדפזמווחשבימןשיבהמ
נאינה.

תשובהדרך	פתרוןניקוד

4	נק'

 צוכהמנאינהמש מ3	נק'
כידעמהצ ךמBCמ
) פומרדאוםמIמאומ
II(מכימסו יתמנאיתמ

ש מכידעמהצ ךמBCמ
בסרטוטמיה שעמ
)חושיבמההוקף(

חסדושגיו

—
)חסדהו
שגיוה(

אןובהמנאינהמש מ
 שייכהוןדגו מ
  צוכןמכידעמ

הצ ךמBC,מטךיןמ
אחתמבחושיבמכידעמ
הצ ךמBCמיה שעמ
)חושיבמההוקף(מ

הךקבומ טךיןמ) פומ
)Iרדעמ

ןשיבהמ
הךקבוןמ
 טךין

אןובהמנאינהמש מ1	נק'
 שייכהוןדגו מ
  צוכןמכידעמ

הצ ךמBC,מטךיןמ
אחתמבחושיבמכידעמ
הצ ךמBCמיה שעמ
)חושיבמההוקף(מ

חסדושגיומ
)Iפומרדעמ (

—
)חסדהו
שגיוה(

אןובהמשגיוהמ
ש מ שייכהו

ןדגו מ  צוכןמ
כידעמהצ ךמBC אומ
אןובהמשגיוהמש מ
כידעמהצ ךמBCמ
  כמהצגןמרדעמ

הפןדית

ןשיבהמ
הךקבוןמ
 טךין

0	נק'
ויןדמ טךיןמאחתמבחושיבמכידעמ —מ

BCהצ ךמ
א מכפשדיןמכחדן 	—

ד,מת,מ3,מ4

5 : 1ד"ב )מ(מ 3	נק'	ב.	
ןשיבה	נאינה

0	נק'	
ןשיבהמשגיוה

ד,מ3

המשך	בעמוד	הבא
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מיצ"ב  

המזכירות	הפדגוגיתמ ראמ"ה	 	
הדשיןמהכדצוןמ  

מ  רורהמיהךדאהמבחוניעמ

מדינת	ישראל
 שדרמהחוניע

 חייתמ  בחתממ3מבמתמטיקהמ אוןהמח',	נוסח	א',	התשע"א
מחוון	לאינטרנט	-	עדכון

   31-MAT-4  -1A-SOF-p-net-idkun ,  :5 111:41        31-43-41-4 -4 -4 -4 4-4  -45    'מבחן 32 במתמטיקה לכיתה ח' (8) — נוסח א

מספר
הפריט

סוג
הפריט

הערכים	ההנחיות	לקידודהתשובה	הנכונה
לקידוד

התשובה:מy = 2x + 5פןיח17

דרך	פתרון	אפשרית:

y = ax + bשייכןמושדמהוכמ הצידה:מ 

:aחושיבמ

a = −
− −

= =9 3

2 1

6

3
2

( )

:aרדעמפןדיתמכפשדוןמניספןמ  צוכןמ

 צוכןמגיבהמה רדגהמבךזדןמסדטיטמך מ
גבומהגדף.

:bחושיבמ

נצובמב שייכהמy = 2x + bמכןמשוךידומ
הנקיריןמ(2,9)מכימ(1,3–):מ

2 · 2 + b = 9

 4 + b = 9 / –4

b = 5

 אתמ שייכןמהושדמהוכ:מ

y = 2x + 5

:bרדעמפןדיתמכפשדוןמניספןמ חושיבמ

y – y
1
 = a(x – x

1
נצובמב שייכהמ(

כןמשוךידומהנקיריןמ(2,9)מכימ(1,3–):מ

y – 9 = 2(x – 2)

y – 9 = 2x – 4 / +9

y = 2x + 5

הערך	של	ניקוד
a

הערך	של	
b

	משוואת	
הישר

4	נק'

"נוחיש"מהןשיבהמ
הנאינהמיברוקהמנאינהמ
ש מה שייכהמך מורומ
הצבןמשוךידומהנקירהמ

Aמיהצבןמשוךידומ
הנקירהמBמִּב קיםמ
הצגןמרדעמהפןדית



3	נק'


—
)חסדהו
שגיוה(

טךיןמאחתמ
בחושיבמ

aהךדעמש מ

ןשיבהמ
הךקבוןמ
 טךין

ןשיבהמ
הךקבוןמ
 טךין

2	נק'


—
)חסדו
שגיו(

—
)חסדהו
שגיוה(

טךיןמאחתמ
בחושיבמ

aהךדעמש מ

ןשיבהמ
הךקבוןמ
 טךין

—
)חסדהו
שגיוה(

—


—
)חסדהו
שגיוה(

0	נק'

ןשיבהמנאינהמ  כמרדעמפןדיתמ 	—
י  כמברוקה

א מכפשדיןמכחדן 	—

ד,ממ-4

המשך	בעמוד	הבא
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מיצ"ב  

המזכירות	הפדגוגיתמ ראמ"ה	 	
הדשיןמהכדצוןמ  

מ  רורהמיהךדאהמבחוניעמ

מדינת	ישראל
 שדרמהחוניע

 חייתמ  בחתממ3מבמתמטיקהמ אוןהמח',	נוסח	א',	התשע"א
מחוון	לאינטרנט	-	עדכון

   31-MAT-4  -1A-SOF-p-net-idkun ,  :5 111:41        31-43-41-4 -4 -4 -4 4-4  -45    'מבחן 32 במתמטיקה לכיתה ח' (8) — נוסח א

מספר
הפריט

סוג
הפריט

הערכים	ההנחיות	לקידודהתשובה	הנכונה
לקידוד

	18
)פתרון	
אלגברי(

תשובה:	y = 0.5מ,מx = –2מאומ(2,0.5–)פןיח

דרך	פתרון	אפשרית	 	.I
)שיטת	ההצבה(:

2 3

2
3 5

2 3

2
3 5 2

6 10

5 10

y
x

y x

x
x

x x

x

− − =

− =







− = ⋅

− =
− =

/

/ : (−−
= −

− = − +
=

=

5

2

2 3 2 3

2 1 2

0 5

)

/

/ :

.

x

y

y

y

הערות:	
			ושמ קב מא מכחןמ הרדאוםמ 	*

מממהכ גבדויןמהכ ה:
השייכןמ קר וםו קר וםמ —מ

נגרוום
שוטןמההצבה:מחו יץמכחרמ —מ
הנך  וםמכימהצבןמבוטיו
נוחישמהןשיבהמהנאינהמ —מ
יברוקהמ  כהמ)בשןומ

ה שייכין(
**			כותמ הידורמנקיריןמכםמבןשיבהמ
ממממממהסיפוןמב ברמהיח פימxמי–מyמזהמ

ממממממבזה.
***	כותמ הידורמנקיריןמך מכומהצגןמ

מממממהרדעמ  צוכןמהנך םמהשנו.מ

תשובהדרך	פתרוןניקוד
)מציאת	שני	
הנעלמים(

5	נק'

"נוחיש"מהןשיבהמ
הנאינהמיברוקהמ

נאינהמש מהןשיבהמ
ך מורומהצבהמ)בשןומ
ה שייכין(מִּב קיםמ
הצגןמרדעמהפןדיתמ



טךיןמבהךןקןמ4	נק'
הןדגו וש במבןדגו מ
ש כמהידורהמכןמד ןמ

הקישומש מהןדגו 

ןשיבהמ
הךקבוןמ
 טךין

 צוכןמהנך םמ
הדכשיתמנאיתמ)xמכימy(מ
  כמ צוכןמהנך םמ
השנומאומטךיןמאחתמ
ב צוכןמהנך םמהשנומ

הנך םמ
הדכשיתמ

)xמכימy(מנאיתמ
יהנך םמהשנומ

חסדושגיו

טךיןמאחתמב צוכןמ3	נק'
הנך םמהדכשיתמ
)xמכימy(מיה שעמ
הךקבומ טךין

ןשיבהמ
הךקבוןמ
 טךיןמ

טךיןמאחתמב צוכןמ2	נק'
הנך םמהדכשית
)xמכימy(מיה שעמ

חסדושגיו

—
)חסדהו
שגיוה(מ

0	נק'	
ןשיבהמנאינהמ  כמרדעמפןדיתמי  כמ —מ

ברוקה
ויןדמ טךיןמאחתמברדעמהפןדיתמ —מ
)yמכימx(צוכןמהנך םמהדכשיתמ  

א מכפשדיןמכחדן —מ

ד,ממ-5

 צוכןמנך םמדכשית:

 צוכןמנך םמשנו:

המשך	בעמוד	הבא
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מיצ"ב  

המזכירות	הפדגוגיתמ ראמ"ה	 	
הדשיןמהכדצוןמ  

מ  רורהמיהךדאהמבחוניעמ

מדינת	ישראל
 שדרמהחוניע

 חייתמ  בחתממ3מבמתמטיקהמ אוןהמח',	נוסח	א',	התשע"א
מחוון	לאינטרנט	-	עדכון

   31-MAT-4  -1A-SOF-p-net-idkun ,  :5 111:41        31-43-41-4 -4 -4 -4 4-4  -45    'מבחן 32 במתמטיקה לכיתה ח' (8) — נוסח א

מספר
הפריט

סוג
הפריט

הערכים	ההנחיות	לקידודהתשובה	הנכונה
לקידוד

	18
)פתרון	
גרפי(

תשובה:	y = 0.5מ,מx = –2מאומ(2,0.5–)פןיח

דרך	פתרון	אפשרית	)גרפית(:	 II.מ

ריג המכפשדוןמ טב ןמךדאוםמ מ
  שייכהמהדכשינה:מ

10–4x

9.56.5–5.5y

ריג המכפשדוןמ טב ןמךדאוםמ מ
  שייכהמהשנווה:

50–3x

41.50y

מ
10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

–1

–2

–3

–4

–5

–6

–7

–8

–9

–10

x

y

1–9–11–12 3–3 5–5 7 9 112 4 6 8 10 12–7–8–10 –2–4–6

נקירןמהחוןיעמהוכ:מ(2,0.5–) מ
בדיקה:	 	

הצבהמב שייכהמהדכשינה:מ מ
2 0 5 3

2
3 2 5

2

2
6 5

1 6 5

5 5

⋅ − − ⋅ − =

− + =

− + =
=

.
( )

מ
הןקב מפסיקמנאית.מ מ

הצבהמב שייכהמהשנווה:מ מ

2 ⋅ 0.5 – 3 = –2

1 – 3 = –2

–2 = –2

מהןקב מפסיקמנאית.  

הערות:	
ממ *				כותמ הידורמנקיריןמכםמ כמ

ממממממנאןבימטב כיןמךדאום.
			כותמ הידורמנקיריןמכםמבןשיבהמ 	**
מממהסיפוןמב ברמהיח פימxמי–מyמזהמ

מממבזה.

תשובהדרך	פתרוןניקוד
)מציאת	

שני	
הנעלמים(

בדיקה
)הצבת	
התשובה	
בשתי	

המשוואות(

5	נק'

—4	נק'
)חסדהו
שגיוהמ
בכחןמ

ה שייכיןמ
כימבשןוהת(

הח פןמ3	נק'
xמי–מyמ
זהמבזהמ
בסרטוט

ןשיבהמ
הךקבוןמ
 טךין

אי  ומ
 כמאי  מ
ברוקה

סדטיטמ2	נק'
נאיתמש מ
גדףמכחרמ
יהגדףמ
הכחדמ

חסדושגיו

—
)חסדהו
שגיוה(

—
)חסדהו
שגיוה(

הצגהמ
נאינהמ

ש משןומ
טב כיןמ
הךדאוםמ

  כמ
סדטיטמ
הגדפום

—
)חסדה(

—
)חסדה(

מ

0	נק'

ןשיבהמנאינהמ  כמרדעמפןדיתממ —מ
י  כמברוקה

א מכפשדיןמכחדן —מ

ד,ממ—5

?

?

?

?

?

המשך	בעמוד	הבא
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מיצ"ב  

המזכירות	הפדגוגיתמ ראמ"ה	 	
הדשיןמהכדצוןמ  

מ  רורהמיהךדאהמבחוניעמ

מדינת	ישראל
 שדרמהחוניע

 חייתמ  בחתממ3מבמתמטיקהמ אוןהמח',	נוסח	א',	התשע"א
מחוון	לאינטרנט	-	עדכון

   31-MAT-4  -1A-SOF-p-net-idkun ,  :5 111:41        31-43-41-4 -4 -4 -4 4-4  -45    'מבחן 32 במתמטיקה לכיתה ח' (8) — נוסח א

מספר
הפריט

סוג
הפריט

הערכים	ההנחיות	לקידודהתשובה	הנכונה
לקידוד

א מ ספדמחויבומהקטתמ –מ0.9פןיח19 ת.מ 1	נק'	א.מ
ןשיבהמנאינהמ

0	נק'
ןשיבהמשגיוה

ד,מת

ממ א מ ספדמחויבומהשינהמ מ.מ מ
מ ה ספדמשנאןבמבןן–סךוףמ

כת,מיקטתמ –מ0.9מ מ

1	נק'	
ןשיבהמנאינהמ

0	נק'
ןשיבהמשגיוה

ד,מת

3x + 2.3 < 5ד"ב )4(מ 3	נק'	ב.מ
ןשיבהמנאינהמ

0	נק'
ןשיבהמשגיוה

ד,מ3

המשך	בעמוד	הבא
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מיצ"ב  

המזכירות	הפדגוגיתמ ראמ"ה	 	
הדשיןמהכדצוןמ  

מ  רורהמיהךדאהמבחוניעמ

מדינת	ישראל
 שדרמהחוניע

 חייתמ  בחתממ3מבמתמטיקהמ אוןהמח',	נוסח	א',	התשע"א
מחוון	לאינטרנט	-	עדכון

   31-MAT-4  -1A-SOF-p-net-idkun ,  :5 111:41        31-43-41-4 -4 -4 -4 4-4  -45    'מבחן 32 במתמטיקה לכיתה ח' (8) — נוסח א

מספר
הפריט

סוג
הפריט

הערכים	ההנחיות	לקידודהתשובה	הנכונה
לקידוד

תשובה:מ)ת(מהפינקצוהמf(x)מךי ה.פןיח20 א.	
נימוקמאפשרי	המתייחס	 	.I 	

לשיעורי	הנקודה:מ 	
-מממכםמהךדעמש מxמגר מיגםמ מ מ

מממממהךדעמש מyמגר ,מכזמ
מממממהפינקצוהמךי ה.

-			102מגרי מ –מ101,מיגםמ8מגרי מ 	 	
מממממ –מ6,מי אתמהפינקצוהמךי ה.

נימוק	אפשרי	המתייחס	 	.II		
לשיפוע:	 	

a = −
−

=102 101

8 6
2

או: 	 	
aמחיובי,מי אתמהפינקצוהמךי ה. 	 	

נימוק	אפשרי	בעזרת	גרף: 	.III		

101 102

6
8

y

x

	

הערה:מ
כותמ הידורמנקיריןמכםמסי נהמ

הטךנהמהנאינהמי כמנאןבמבנו יקמ
.)IIמכימIהפינקצוהמךי ה"מ) פומרדעמ"

סימון	טענהנימוקניקוד

אי  ו כמאי  מ3	נק'
סו יתמטךנה

סרטוטמסקוצהמ2	נק'
ש מפינקצוהמ
קייוןמךי המ
יסו יתמשןומ
נקיריןמך מ
הושדמ  כמ

אןובןמךדאוםמ
 ספדווםמך מ
הצודוםמכימ
  כמאןובןמ

שוךידומהנקיריןמ
ך מהגדףמ) פומ

)IIIנו יקמ

אי  ו כמאי  מ
סו יתמטךנה

—
)חסדושגיו(



0	נק'

א מכפשדיןמכחדן

ד,ממ,מ3

16מ= )f)106 פןיח ת.	 2	נק'	ב.	
ןשיבהמנאינהמ

0	נק'
ןשיבהמשגיוה

ד,ממ

f)98( = 0 מ.	 1	נק'				
ןשיבהמנאינהמ

0	נק'
ןשיבהמשגיוה

ד,מת

המשך	בעמוד	הבא
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מיצ"ב  

המזכירות	הפדגוגיתמ ראמ"ה	 	
הדשיןמהכדצוןמ  

מ  רורהמיהךדאהמבחוניעמ

מדינת	ישראל
 שדרמהחוניע

 חייתמ  בחתממ3מבמתמטיקהמ אוןהמח',	נוסח	א',	התשע"א
מחוון	לאינטרנט	-	עדכון

   31-MAT-4  -1A-SOF-p-net-idkun ,  :5 111:41        31-43-41-4 -4 -4 -4 4-4  -45    'מבחן 32 במתמטיקה לכיתה ח' (8) — נוסח א

מספר
הפריט

סוג
הפריט

הערכים	ההנחיות	לקידודהתשובה	הנכונה
לקידוד

תשובה:	פןיח21 א.	
הנסוךהמבאבושמ ספדמ1מןך ה

33מש"ח.

הנסוךהמבאבושמ ספדמ2מןך המ
24מש"ח.מ

דרך	פתרון	אפשרית:	 	
ך יןמהנסוךהמבאבושמ ספדמ1מ

בש"ח:

6
30

15
0 7 30 12 21 33⋅ + ⋅ = + =.

ך יןמהנסוךהמבאבושמ ספדמ2מ מ
בש"ח:

6
40

10
24⋅ =

הערות:	
כותמ הידורמנקיריןמכםמהןשיבהממ 	*

הנאינהמ כמנאןבהמב קיםמה ןכום.מ מ
כותמ הידורמנקיריןמכםמבןשיבהממ **מ

הסיפוןמב ברמהיח פימשןומ מ
הך יויןמש מהנסוךהמבאבושוםמזימ מ

בזי. מ

ניקוד

כביש	מספר	1כביש	מספר	 

דרך	
פתרון

דרך	תשובה
פתרון

תשובה	

אי  ו4	נק'
 כמ

אי  מ
רדעמ
פןדית



טךיןמ3	נק'
אחתמ

בחושיב

ןשיבהמ
הךקבוןמ
 טךיןמ

אי  ו
 כמ

אי  מ
רדעמ

פןדיתמ



——2	נק'

—אי  ו
 כמ

אי  מ
רדעמ

פןדיתמ



אי  ו——1	נק'
 כמ

אי  מ
רדעמ

פןדיתמ



———

0	נק'	

ויןדמ טךיןמאחתמבחושיבמך יןמ 	—
הנסוךהמבאבושמ ספדמ1 יחושיבמ
שגיווחסדמש מך יןמהנסוךהמ

באבושמ ספדמ2

א מכפשדיןמכחדן 	—

ד—4

yד"ב
x

x= ⋅ +6
15

0 7. 	)3( 2	נק'	ב.	

ןשיבהמנאינהמ

0	נק'	

ןשיבהמשגיוהמ

ד,ממ

המשך	בעמוד	הבא
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מיצ"ב  

המזכירות	הפדגוגיתמ ראמ"ה	 	
הדשיןמהכדצוןמ  

מ  רורהמיהךדאהמבחוניעמ

מדינת	ישראל
 שדרמהחוניע

 חייתמ  בחתממ3מבמתמטיקהמ אוןהמח',	נוסח	א',	התשע"א
מחוון	לאינטרנט	-	עדכון

   31-MAT-4  -1A-SOF-p-net-idkun ,  :5 111:41        31-43-41-4 -4 -4 -4 4-4  -45    'מבחן 32 במתמטיקה לכיתה ח' (8) — נוסח א

מספר
הפריט

סוג
הפריט

הערכים	ההנחיות	לקידודהתשובה	הנכונה
לקידוד

הסבר	אפשרי	)לפי	שתי	זוויות(:פןיח22 א.	
Aשייהמבשנומה שי שוםמאומהוכמ 	

זייוןמ שיןפן.מ

 שנומה שי שוםמזייוןמושדהמאומ
ADFמהוכמזייוןמצ ירהמ זייוןמ

ה  בת.

כםמ שנומ שי שוםמשתי	זוויותמ
שיין,מכזמה שי שוםמרי ום.

ושמ קב מגםמכןמאןובןמ *מ
ה שפט:מכםמ שנומ שי שוםמ
זייויןמשיין,מכזמה שי שוםמ

רי ום.

הערות:	
סו יתמנאיתמש מא מהזייויןמבסרטוטמ 	*

מממממווחשבמצויתמנאיתמש מא מהזייוין.מ
וןקב מגםמהסבדמ ריךמ **מ

ה שי שוםמADFמי–מFECמרי ום.מ מ
ושמ ןןמנקיריןמך מפומהאןיבמ מ

בטב ה. מ

הסברניקוד

צויתמהזייויןמהשייןמ) פחיןמ4	נק'
שןוום(

אןובןמהסבדמא  ו,מ ריג ה:מ2	נק'
כםמבשנומ שי שוםמשןומזייויןמ

שיין,מכזמה שי שוםמרי ום

0	נק'

א מכפשדיןמכחדןמ

ד,ממ,מ4

פןיח
מאומ1 : 3 ,ממ3 1

3
תשובה:	3 : 1מ,מ ב1.	

אומא מווציגמנאיתמכחדמ מ

*מושמ קב מגםמכןמהןשיבה:מ0.33   

 				 	

הערה:
כותמ הידורמנקיריןמך מןשיבהמנאינהמ

שכונהמ צי צ ן. 

תשובהניקוד

2	נק'

אןובןמוחסמצ ךיןמנאיתמ1	נק'
בכיןוין,מ ריג ה:

AB : ADמאומAD : AB

0	נק'
א מכפשדיןמכחדן

ד—מ

תשובה:	60מס "דפןיח ב2.	

דרך	פתרון	אפשרית: 	

  DF = 5מ)נןית(

AB = 18מ)נןית(

וחסמהר ויתמבותמה שי שום:מ מ
ABCמ,מADFמהיכמ3 : 1 אומ1 : 3מ

) פומסךוףמב'(.

AD = 6 מ מ את:מ

BD = 18 – 6 = 12        

מ אכתמששטחמה  בתמהיכ:

5 · 12 = 60

הערות:מ
ושמ קב מאןובהמנאינהמש מכידעמ 	*

הצ ךיןמADמי–מBD (12 ס" ,מ
6מס" )מ  כמהסבדמ)ןןקב מגםמ
אןובהמנאינהמש מכידעמהצ ךיןמ

בסרטוט(.
כותמ הידורמנקיריןמך מטעות	נגררתמ 	**
 סךוףמבתמיה שעמהךקבומ טךין.

תשובהדרך	פתרוןניקוד

3	נק'

אןובהמנאינהמש מ2	נק'
ADכידעמהצ ךיןמ
י–מBD (12 ס" ,מ

6מס" )מיה שעמחסדו
שגיו

–
)חסדהו
שגיוה(

0	נק'
ןשיבהמנאינהמ  כמרדעמפןדית 	—

א מכפשדיןמכחדן 	—

ד,ממ,מ3

המשך	בעמוד	הבא
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מיצ"ב  

המזכירות	הפדגוגיתמ ראמ"ה	 	
הדשיןמהכדצוןמ  

מ  רורהמיהךדאהמבחוניעמ

מדינת	ישראל
 שדרמהחוניע

 חייתמ  בחתממ3מבמתמטיקהמ אוןהמח',	נוסח	א',	התשע"א
מחוון	לאינטרנט	-	עדכון

   31-MAT-4  -1A-SOF-p-net-idkun ,  :5 111:41        31-43-41-4 -4 -4 -4 4-4  -45    'מבחן 32 במתמטיקה לכיתה ח' (8) — נוסח א

מספר
הפריט

סוג
הפריט

הערכים	ההנחיות	לקידודהתשובה	הנכונה
לקידוד

לא	נכונה	טענהסגיד23
נכונה	

ה אינוןמ סיגמ"דךם"מת.
ממתוצכהמ בכד–שבך. מ

שןומה אינויןמנפגשיממ.
מתבאמצעמהרדע. מ

ה אינוןמ סיגמ"דךם"מ3.
נסךהמזמןמקצדמויןדמ

 ה אינוןמ סיגמ"בדק".
מת מ

ה אינוןמ סיגמ"דךם"מ4.
נסךהמבמהירותמנ יאהמ
ויןדמ ה אינוןמ סיגמ

"בדק".
מת מ

4	נק'	
סו יתמכדבךמןשיביןמנאינין

3	נק'	
סו יתמש ישמןשיביןמנאיניןמב בר

2	נק'	
סו יתמשןומןשיביןמנאיניןמב ברמ

0	נק'

א מכפשדיןמכחדןמ

ד,ממ—4

תשובות	אפשריות:פןיח24 א.	
משתנה	אחד: 	.I

אולם	
"דקל"

אולם	
"ארז"

x3xבןחו ןמהסדט

x + 93x – 5בסיףמהסדט

שני	משתנים: 	.II 	

אולם	
"דקל"

אולם	
"ארז"

xyבןחו ןמהסדט

x + 9y – 5בסיףמהסדט

תשובהניקוד

2	נק'

החסדןמ9מ כי םמ1	נק'
"רק "מיהיספןמ5מ

 כי םמ"כדז"

היספןמ5מ כי םמ
"רק "מיהחסדןמ9מ

 כי םמ"כדז"מ

אןובןמבוטיווםמ
כ גבדווםמך מפומוחסמ

הפיעמש מ1 : 3מבותמ
כי םמ"רק "מ כי םמ

"כדז"מ

0	נק'

א מכפשדיןמכחדן

ד—מ

המשך	בעמוד	הבא
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מיצ"ב  

המזכירות	הפדגוגיתמ ראמ"ה	 	
הדשיןמהכדצוןמ  

מ  רורהמיהךדאהמבחוניעמ

מדינת	ישראל
 שדרמהחוניע

 חייתמ  בחתממ3מבמתמטיקהמ אוןהמח',	נוסח	א',	התשע"א
מחוון	לאינטרנט	-	עדכון

   31-MAT-4  -1A-SOF-p-net-idkun ,  :5 111:41        31-43-41-4 -4 -4 -4 4-4  -45    'מבחן 32 במתמטיקה לכיתה ח' (8) — נוסח א

מספר
הפריט

סוג
הפריט

הערכים	ההנחיות	לקידודהתשובה	הנכונה
לקידוד

	24
)המשך(

תשובה:מ15פןיח ב.	

דרך	פתרון	אפשרית: 	.I 	
x

x
x

+
−

= ⋅ −9

3 5

3

5
5 3 5/ ( )  (3x–5≠0)        

5(x + 9) = 3(3x–5)

5x + 45 = 9x –15

60 = 4x

 x = 15

דרך	פתרון	אפשרית	נוספת: 	.II 	

y x

x

y
y

=
+
−

= ⋅ −( )






3

9

5

3

5
5 5/

נצובמ3xמךבידמyמב שייכהמ
השנווה:

x

x

+
−

=9

3 5

3

5

מממהה שעמא ימברדעמפןדיתמIמ

	

הערות:	

כותמ הידורמנקירין	ך 	טעות	נגררתמ 	*
מממממ סךוףמכ'מיה שעמהךקבומ טךין.מ

כותמ הידורמנקיריןמכםמ כמנאןבממ **מ
3x – 5 ≠		0הןנכו:מ מ

תשובהדרך	פתרוןניקוד

4	נק'

"נוחיש"מהןשיבהמ
הנאינהמיברוקהמנאינהמ
ש מהןשיבהמִּב קיםמ
הצגןמרדעמהפןדית



אןובהמנאינהמש מ3	נק'
 שייכהו ךדאןמ

 שייכיןמיטךיןמאחתמ
ברדעמהפןדית

ןשיבהמ
הךקבוןמ
 טךיןמ

שהוכמ ספדמ
טבךו

אןובהמנאינהמש מ2	נק'
 שייכהו ךדאןמ

 שייכיןמיטךיןמאחתמ
ברדעמהפןדית

ןשיבהמ
הךקבוןמ
 טךיןמ

שהוכמ ספדמ
שאינומטבךו

אןובהמנאינהמש מ
 שייכהו ךדאןמ

 שייכיןמויותרמ טךיןמ
אחתמברדעמהפןדיתמאומ

  כמה שע

–
)חסדהו
שגיוה(

אןובןמה שייכהמ1	נק'
בשנומה שןנום:
מ x

y

+
−

=9

5

3

5
  כמאןובןמה שייכהמ

השנווה

–
)חסדה(

אןובןמוחסמ
הפיעמב שייכה:
מ x

x

+
−

=9

3 5

5

3

אומב ךדאןמ
ה שייכין:

y x

x

y

=
+
−

=







3

9

5

5

3

–
)חסדהו
שגיוה(

0	נק'

ןשיבהמנאינהמ  כמרדעמפןדיתממ —מ
י  כמברוקה

א מכפשדיןמכחדן —מ

ד—4
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הנחיות לבדיקת המבחן ולחישוב הציונים ג.2 

כללי

את,מ יצךמ ווברקימבורומצייןמה ידוםמ  ן טוקהמבבון–הספד.מא ימ  יצךמאומה בחנוםמש מא מאוןהמ
משדאזמה קציךמכימדאזמהשאבה,מכימ ומשו ינהמ צידעמאעמבורומ נה מבון–הספד,מו יימכןמהןה ועמהזה.מ
ושמ בריקמכןמה בחנוםמבהןכםמ  חייתמה צידףמ ךו מ)ג.ת(מיבצ וריןמכ וי.מזאדימאומןיצכיןמה בחנוםמ

ניךרימ שו ישמפנו ו,מיבון–הספדמכונימנרדשמ רייחמך והתמ א מגידםמשהיכ.מ

כלי עזר לחישוב הציונים של המיצ"ב הפנימי ולמיפויָם

מערכת	 הושגום:מ י  ופיומ צוינוםמ א וםמ  יחשבוםמ חושיבמ שנומ בןו–הספדמ דכ "המ ך ורהמ דשיןמ
המנב"ס/המנבסון	והמיצבית,משפיןחהמבורומדכ "ה.מא וםמכ המ חשבוםמכןמהצוינוםמבד ןמהן  ורמ
בכיפתמכיטי טו,מ ספקוםמנןינוםמהנוןנוםמ השייכהמבותמקביציןמן  ורוםמי כפשדוםמקב ןמןדשו וםמ
רקמבבןו–ספדמשהךבודימכןמ בד ןמהאוןהמכימבד ןמהשאבה.משנומהא וםמהכ המ ןכו וםמ שו ישמ

ה בחתמבש  יןי.

—מ הנןינוםמ ורנווםמ חושיבמ א וםמ ה בחתמ הכ ה,מ צידפוםמ  חבדיןמ הסטטוסטווםמ הא וםמ ך מ מניסףמ
ןי ע(מ פנומהק רןמ )א ומ הואי וםמ הויןמש במ קרוםמ כיתתימ מיפוי	 ודף	 לתלמיד	 ציונים	 ריכוז	 דף	

הנןינוםמ  נבסיתמכימ  וצבון.

כן שוש שמ בניגךמ א ומ כחורהמ הח טהמ ושמ קב מ בון–ספדון,מ ן ינהמ כפשדמ קב מ שוהוהמ מארומ
בית–ספרי	 בכלי	 להשתמש	 בבון–הספדמ ה ידוםמ א  מ כןמ ושמ הנחיןמ הנןינום.מ בון–הספדמ ךובירמ
אחיד	לניתוח	כל	תוצאות	המיצ"ב	הפנימי:מ נב"סו נבסיתמכימ וצבוןמ)א ומה ביססמך מכקס (.מארומ
 הגוךמ ורומהח טהמבון–ספדוןמושמ הבוכמבחשביתמכןמד ןמה וי ניןמש מא  מ ידומבון–הספדמבא ומ
הךובירמהשינום:מהשו ישמב וצבוןמ ןכוםמ  ידוםמשושמ הםמש וטהמבסוסוןמבןיאנןמכקס ,מיהשו ישמ

ב נבסיתמ ןכוםמ  ידוםמבך ומ וי ניןמבסוסוןמבךבירהמךםמ דאובוםמב נבסית.מ

חישוב	הציונים	באמצעות	מנב"ס	ומנבסון א.	

אי  יןמ יהתמ הפנו וום,מ ה וצ"במ ש מ בחנומ הנןינוםמ היןכ ימ הזנןמ יה נבסיתמ ה נב"סמ מ ךדאיןמ
  שקמה כפשדמ בון–הספדמ ק יטמכןמ בחנומה וצ"במהפנו ווםמושודיןמ  נבסיתמכימ  נב"ס,מ
 שםמהק רןמצוינומה וצ"במהפנו ו.מןוךירמהצוינוםמב נב"סוב נבסיתמ כפשדמ ש ידמכיןםמי ש בםמ
אע,מןוךירמהצוינוםמב נב"סוב נבסיתמ כפשדמ הפוקמ ך מ ניסףמ בון–הספד.מ בןאנוןמההךדאהמש מ
ריחיןמווחירווםמ  וצ"במהפנו ומהאי  וםמהשייכהמ נןינוםמהכדצווםמה ביססוםמך מנןינומה וצ"במ

החוצינו.

מ הרדאהמי ן ואהמכפשדמ פניןמ  יקרמהשודיןמיהן ואהמש מ ונה ןמוושי ומה נב"סמבו וםמכ'-ה',מ
בשךיןמד7:3ד-ד3:מממ) י  ץמ פניןמכחדומהשךהמד5:3ת(,מיבויםמי'מיבךדבומחגמבשךיןמד7:3ד-דד:4ת,מ

בט פית:מ03-9298111.מ

moked-manbas@kishurim.k12.ilריכ" מ ן ואה:מ מ

www.education.gov.il/manbasכןדמהכונטדנטמש מ ונה ןמוושי ומה נב"ס:מ מ
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חישוב	הציונים	באמצעות	המיצבית ב.	

דכ "המ ך ורהמ דשיןמבןו–הספדמ"מיצבית–כיתתית"	ו"מיצבית–שכבתית"מ חושיבמההושגוםמ מ
הן	 הפנימי	 המיצ"ב	 ממבחני	 אחד	 כל	 בעבור	 שפותחו	 המיצביות	 י  ופיוָם.מ הפנו ומ ב וצ"במ
קובצי	אקסל	שהותאמו	למבנה	הייחודי	של	כל	מבחן.מה וצבוןמהאוןןוןמ כפשדןמ חשבמכןמ
האוןהמ הושגומ ש מ ן ינןמ צבמ י ספקןמ הפנו ו,מ ה וצ"במ ב בחתמ האוןהמ ן  ורומ ש מ הצוינוםמ
בשאבה;מ הן  ורוםמ א  מ הושגומ ך מ )ת(מ שינום:מ נןינוםמ השאבןוןמ ספקןמ ה וצבוןמ מב בחת.מ
)מ(מך מהשייכהמבותמהושגומהאוןיןמה קבו יןמב בחתמה וצ"במהפנו ו;מ)3(מך מהשייכהמבותמנןינומהשאבהמ
נןינומה וצ"במהחוצינו.מ ך מ )הניד יןמהכדצוין(מה ביססוםמ מ נןינומקביציןמההשייכהמהכדצויןמ
בקטגידוהמ http://rama.education.gov.ilמ באןיבן:מ דכ "המ בכןדמ ופידס ימ מה וצבויןמ

"מיצ"ב	פנימי	תשע"א"מס יעמ  יךרומה וצ"במהפנו ו.מ

חישוב	הציונים	באופן	ידני ג.	

ארומ חשבמכןמהצוינוםמבכיפתמורנומכפשדמ הוךזדמבדף	ריכוז	הציונים	הידני	של	כל	תלמיד	ו/או	בדף	 מ
המיפוי	הכיתתי.מרפומדואיזמהצוינוםמהורנווםמש מא מהן  ורוםמ)ד4מךיןקום(מיאתמרףמ ופיומאוןןומ
 צידפוםמב ךטפה.מדכימבך ירוםמע49-4מריג המ רףמדואיזמצוינוםמ  כ,משחישבימבימא מהצוינוםמש מ
ן  ורמכחר,מיריג המ רףמדואיזמצוינוםמדוק.מא ומזהמהיןכםמ הךבדןמה וצ"במהפנו ו,מיניךרמ כפשדמ

  ידומבון–הספדמ בריקמכןמה בחנוםמברדעמוךו המיניחה.

להלן	הנחיות	לבדיקת	המבחן	ולחישוב	הציונים	באופן	ידני:
הנחיות	כלליות 	.1

ברוקןמהשכ יןמב בחתמ פומה חייתמה צידף:מכפשדיויןמהנוקירמבא מסךוףמיבא משכ המ יגרדיןמ •מ
דואיזמהצוינוםמכןמ ושמ ס תמברףמ דואיזמהצוינום.מ י ציוניןמבהןכםמ אעמברףמ  דכשמב חייתמ

הנוקירמ א משכ המכימסךוף.

רותמשכ המש כמךנימך והמארותמןשיבהמשגיוה.מבשנומה קדוםמוקב מהן  ורמכפסמנקירין.מךםמ •מ
זכן,מ י  ץמשה ידהמודשיםמ ךצ ימכןמהשכ יןמשהן  ורוםמ כמהשובימך והת,מארומשויא מ

   ירמ התמך מנישכוםמשהאוןהמ ןקשהמבהםמכימש כמ  רהמכיןם.

הנחיות	לחישוב	ידני	של	ציון	התלמיד	בכל	תחום	במבחן 	.2

בךבידמא מן  ורמושמ חשבמכןמהצויתמבא מכחרמ הןחי וםמבנפדר.מ חשבוםמכןמהצויתמבא מכחרמ מ
שבןחיםמ הנקיריןמ א  מ הןחיםמ ןיעמ בכיןימ הן  ורמ שצבדמ הנקיריןמ סאיםמ ך –פומ מ הןחי וםמ

)א מןחיםמ יפוךמבטידמנפדרמברףמדואיזמהצוינוםמ ן  ור(.

הנחיות	לחישוב	ידני	של	הציון	הכולל	במבחן 	.3

הצויתמהאי  מב בחתמ חישבמך –פומסאיםמהנקיריןמשצבדמהן  ורמבא מהןחי ום.מטייחמהצוינוםמנךמ מ
בותמדמ –דדת.
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הנחיות	לשימוש	בדף	המיפוי	הכיתתי	ולחישוב	מדדים	כיתתיים 	.4

רףמה ופיומהאוןןומה יפוךמבה שעמניךרמ כפשדמכןמחושיבםמש מה ררוםמהאוןןווםמבד ןמ •מ
הפדוט,מבד ןמהןחיםמיבד ןמהצויתמהאי  מש מה בחת.מבןיםמברוקןמה בחנוםמ י  ץמ הךןוקמ
הצויתמ אעמ חשבמכןמ יכחדמ ןחים,מ בפדוטוםמה שןוואוםמ כיןימ ן  ורמ א מ ש מ הצוינוםמ כןמ

ה  יצךמש מא מהן  ורוםמבאוןהמבד ןמהפדוטום,מבד ןמהןחי וםמיבד ןמה בחתמאי י.

שו ימ במאומברףמה ופיומהאוןןומהפדוטוםמ סירדוםמ פומןחי ום.מרףמה ופיומהאוןןומ יצגמ •מ
בחיבדןמזימ שםמריג המיהיכמגםמ צידףמב ךטפהמ שו ישאם.

נןינומקביציןמההשייכהמ)ניד יןמכדצוין(מאינםמאי  וםמךי וםמחרשוםמין  ורוםמה קב וםמ •מ
)אכשדמהםמ ן ואהמ ןאנוןמהשו יב.מ את,מארומ השייןמכןמה  יצךמהאוןןומ נןינוםמהכ המ

וןפדס י(,מושמ חשבמכןמה  יצךמהאוןןומב ומקביציןמהן  ורוםמהכ ה.

א ימאת,מ י  ץמ חשבמ  יצךמאוןןומהאי  מן  ורוםמבך ומ קיויןמ  ורהמי  יצךמאוןןומשכונימ •מ
אי  מכןמהן  ורוםמהכ ה,מבךוקדמכםמןנכומההובחניןמש הםמשינוםמבןא ון.
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התאמת חישוב הציונים לצורכי בית–הספר ג.3 
הסיפומ הצויתמ בחושיבמ ואי מ הויןמ דאובמ היכמ י אתמ בון–ספדומ פנוםמ ניךרמ שו ישמ הפנו ומ ה וצ"במ

בןךירה,מיזכןמ פומהח טןמבון–הספד.מ ה תמא המכפשדיויןמ חושיבמצוינומהן  ורום:מ

קביציןמההשייכהמ וכפשדמהשייכהמ צוינומ זהמ צויתמ ב בחתמה קידו.מ א  מהשכ יןמ צויתמ פומ א.מ ןתמ
שופידס ימך –ורומדכ "ה.

ב.מ ןתמצויתמדקמך מבסוסמהשכ יןמיהנישכוםמשנ  רימבאוןה.

ה בחתמ בסוסמ ך מ יהכחדמ באוןה,מ שנ  רימ בנישכוםמ השכ יןמ בסוסמ ך מ הכחרמ צוינום,מ שנומ ג.מ ןתמ
בא  יןי.מהצויתמה ביססמך מא  מה בחתמוכפשדמ השייןמכןמצויתמבון–הספדמ צויתמש מקביציןמ

ההשייכה.

ד.מ ןתמשנומצוינום,מצויתמכחרמך מבסוסמהשכ יןמבנישכוםמשנ  רימבשנןמה ו ירוםמהניאחון,מיצויתמ
כחדמ)בךבידמה ידה(מה ןבססמך מהשכ יןמבנישכוםמשנ  רימבךבדמכימבנישכוםמשךרוותמ כמנ  רי.

הערות:

כפשדיויןמכ,מג,מרמ חווביןמ הךבודמכןמה בחתמב ןאינןימה  כה,מגםמכםמדקמח קמ תמהנישכוםמ *מ
נ  רימבאוןה.מ

כםמה בחתמ כמהיךבדמ ן  ורוםמב ןאינןמ  כה,מושמ ךדיעמשוניווםמב ספדמהנקיריןמה יקציןמ מ**מ
 א משכ המישכ ה,מיזכןמך –פומשוקי מרךןימש מה ידה.
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השוואה לנתוני קבוצות ההשוואה   ג.4 
)נורמות ארציות(

דכ "המןפדסםמכןמנןינומקביציןמההשייכהמ)א  מבןו–הספד,מבןו–ספדמריבדומךבדוןמיבןו–ספדמריבדומ
ךדבון(מך מס עמהןיצכיןמש מבןו–הספדמשנבחנימב בחתמה וצ"במהחוצינו.מבון–הספדמויא מ השייןמכןמ
הושגוימ הושגוםמש מבןו–ספדמרי ום.מהסבדוםמבניגךמ השייכהמזימופידס ימבכןדמהכונטדנטמש מדכ "המ
בךירמא המחירשום.מזאדי,מכםמןח וטימ ךדיעמשוניווםמא שהםמב בחתמ)ב בנהי,מבכיפתמהךבדןימכימבכיפתמ

הךדאןי(,מ כמןיא ימ השייןמכןמההושגוםמש אםמ נןינומקביציןמההשייכה.
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דף ריכוז ציונים לתלמיד
דוגמה	למילוי	דף	ריכוז	ציונים	לתלמיד	)לחישוב	ידני(	—	מתמטיקה	לכיתה	ח'	—	מיצ"ב	פנימי	התשע"א

ושמ ס תמכןמ ספדמהנקיריןמשקוב מהן  ורמבא משכ המכימסךוףמבהןכםמ  פידטמב חיית.
אוןה:מח3 שםמהן  ורוה:מממממממממממממממהדסממממממממממממממ

תחום	גאומטריתחום	אלגבריתחום	מספריהשאלה
דמשכ המת
דמשכ הממ
דמשכ המ3
דמשכ המ4
דמשכ המ5
ד3שכ המ6

דת3שכ המ7כ
דמשכ המ7ב
דמשכ המעכ
דתמ3שכ המעב
דמ3שכ המ9
דמ43שכ המדת
דמשכ המתת
ד3שכ הממת
ד3שכ המ3ת

דתמשכ המ4תכ
דתמ3שכ המ4תב
דמ3שכ המ5תכ
דמשכ המ5תב
דת43שכ המ6תכ
ד3שכ המ6תב
דמ43שכ המ7ת
דמ543שכ המעת

דתשכ המ9תכת
דתשכ המ9תכמ
ד3שכ המ9תב
דמ3שכ המדמכ
דמשכ המדמבת
דתשכ המדמבמ
דתמ43שכ המתמכ
דמשכ המתמב
דמ4שכ המממכ
דתמשכ המממבת
דמ3שכ המממבמ
דמ43שכ המ3מ

דתמשכ המ4מכ
דתמ43שכ המ4מב

ציונים	באחוזים

( )
___%

23
100× =( )

___%
50

100× =( )
___%

27
100× =

ציון	בתחום	הגאומטריציון	בתחום	האלגבריציון	בתחום	המספרי

     	נק'			)סכום	הנקודות	בתחום	המספרי,	בתחום	האלגברי	ובתחום	הגאומטרי(ציון	כולל

הדף נועד לשימוש בית–ספרי ולא להעברה לכל גורם שהוא.

78 82 74
21 41 17

79
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דף ריכוז ציונים לתלמיד 
דף	ריכוז	ציונים	לתלמיד	)לחישוב	ידני(	—	מתמטיקה	לכיתה	ח'	—	מיצ"ב	פנימי	התשע"א

ושמ ס תמכןמ ספדמהנקיריןמשקוב מהן  ורמבא משכ המכימסךוףמבהןכםמ  פידטמב חיית.
אוןה:מממממממממממממ שםמהן  ורוה:מממממממממממממממממממממממממממממממממממ

תחום	גאומטריתחום	אלגבריתחום	מספריהשאלה
דמשכ המת
דמשכ הממ
דמשכ המ3
דמשכ המ4
דמשכ המ5
ד3שכ המ6

דת3שכ המ7כ
דמשכ המ7ב
דמשכ המעכ
דתמ3שכ המעב
דמ3שכ המ9
דמ43שכ המדת
דמשכ המתת
ד3שכ הממת
ד3שכ המ3ת

דתמשכ המ4תכ
דתמ3שכ המ4תב
דמ3שכ המ5תכ
דמשכ המ5תב
דת43שכ המ6תכ
ד3שכ המ6תב
דמ43שכ המ7ת
דמ543שכ המעת

דתשכ המ9תכת
דתשכ המ9תכמ
ד3שכ המ9תב
דמ3שכ המדמכ
דמשכ המדמבת
דתשכ המדמבמ
דתמ43שכ המתמכ
דמשכ המתמב
דמ4שכ המממכ
דתמשכ המממבת
דמ3שכ המממבמ
דמ43שכ המ3מ

דתמשכ המ4מכ
דתמ43שכ המ4מב

ציונים	באחוזים

( )
___%

23
100× =( )

___%
50

100× =( )
___%

27
100× =

ציון	בתחום	הגאומטריציון	בתחום	האלגבריציון	בתחום	המספרי

     	נק'			)סכום	הנקודות	בתחום	המספרי,	בתחום	האלגברי	ובתחום	הגאומטרי(ציון	כולל

הדף נועד לשימוש בית–ספרי ולא להעברה לכל גורם שהוא.
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דף מיפוי כיתתי — מתמטיקה לכיתה ח' מיצ"ב פנימי התשע"א
רגיל/

עולה/	
תחום	אלגבריתחום	מספרימשולב

	מספר	השאלה/
הסעיף

שם	התלמיד

מ7מ5מ
כ

מ7
ב

מ4ת
כ

מ4ת
ב

מ5ת
כ

מ5ת
ב

מתמ
הציון	כ

בתחום
מע46ת

כ
מע
ב

מ9תעת7תתתדת
כת

ת

מ

3

4

5

6

7

ע

9

דת

תת

מת

3ת

4ת

5ת

6ת

7ת

עת

9ת

דמ

תמ

ממ

3מ

4מ

5מ

6מ

7מ

עמ

9מ

ד3

ת3

מ3

33

34

35

36

37

ע3

39

ד4
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יש לרשום את מספר הנקודות שקיבל התלמיד בכל שאלה או סעיף בהתאם למפורט במחוון

הציון	תחום	גאומטריתחום	אלגברי	)המשך(
הכולל	
במבחן

מ9ת
כמ

מ9ת
ב

מדמ
כ

מדמ
בת

מדמ
במ

מתמ
ב

מ4מ3מ
כ

מ4מ
הציון	ב

בתחום
מ6ת3תמת39

כ
מ6ת
ב

מממ
כ

מממ
בת

מממ
הציון	במ

בתחום

ת

מ

3

4

5

6

7

ע

9

דת

תת

מת

3ת

4ת

5ת

6ת

7ת

עת

9ת

דמ

תמ

ממ

3מ

4מ

5מ

6מ

7מ

עמ

9מ

ד3

ת3

מ3

33

34

35

36

37

ע3

39

ד4
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  הפקת תועלת מהמבחן: 'ד פרק
  

 'מתמטיקה לכיתה ח –א "ב התשע"מבח� המיצ –יתוח פריטי� נ

  :ניתוח הפריטי� כולל התייחסות לנושאי� האלה

, הידע הנדרש כדי לפתור את הפריט, תוכ� הפריט, נושא במתמטיקה�שייכות הפריט לתת  .1

 .מדוע נבחר הפריט ורמת החשיבה של הפריט
רעיונות , הנושא שאליו משתיי� הפריט ולהוראת הפריט עצמו� את תתאסטרטגיות להור  .2

קישור הפריט לנושאי� נוספי� בתכנית , א� הדבר אפשרי, להעלאת רמת החשיבה של הפריט

 . הלימודי�
 .שגיאות נפוצות בפתרו� הפריט  .3
  

לה באמצעות תשובות א. שונות ברמות למורי� עזר-כלי לשמש יכולות במבח� תלמידי� תשובות

 ואתאת רמת החשיבה שדורש הפריט , התלמידי� של החשיבה דרכי אתר להכייכולי�  י�המור
 ג� י�המור .שונות שאלות כדי לפתור התלמידי� משתמשי� בה�ש לפתרו� השונות האסטרטגיות

 י�יכול ה� ,שוני� לימוד בנושאישל תלמידי�  שגויות תפיסות על מ� התשובות ללמוד י�יכול
, ההוראה במהל�אלה  שגיאות על ושיחות דיוני� לשלב ,�תלמידיה של השגיאות מקור מה לשער

 זיהוי ,כמו כ� .השוט" העבודה במהל�התלמידי�  הבנת את ישפרו בהש הדר� את ולתכנ�

תשובות נכונות הנובעות  יכול לאפשר למורי� לאתר מקורות אפשריי� לשגיאות של תלמידי�

  .ממקור שגוי

  

יש לבדוק את יכולת . ניתוח הפריטי�תשובות התלמידי� ומממטרותיו ל עיש ללמוד על המבח� ו

נושא הוא �מספר הפריטי� בכל תת, א� יחד ע� זאת, ההתמודדות של התלמידי� ע� הפריטי�

באמצעות ניתוח , כמו כ�. נושא� קט� מכדי להסיק מסקנות בנוגע לידע של התלמידי� בכל תת

  . התלמידי� ואת נקודות החולשה שלה�המבח� אפשר לגלות את נקודות החוזק של 

   

תחו� , תחו� מספרי): נושאי� מתמטיי��תת(כל פריט במבח� סווג לאחת משלוש קטגוריות 

, אפשר לפתור שאלות רבות במתמטיקה בדרכי� שונות, יחד ע� זאת. אלגברי או תחו� גאומטרי

, ט לשתי קטגוריותאי אפשר לסווג פריבמבח� . שילוב של תחו� אלגברי ואריתמטיקה, למשל

של וסיווג הפריטי� לקטגוריה מסוימת נעשה על פי החלטה משותפת של צוות הכתיבה של המבח� 

על המורי� לזכור ששאלות רבות . רית למתמטיקה"המפמעומדת יגוי שבראשה העדת הו

  . ובהוראה יש להקפיד להימנע מיצירת קטגוריות מובהקות, במתמטיקה ה� שאלות משולבות

  . התלמידי� יש להבחי� בי� טעויות חישוב לבי� טעויות מתמטיות עקרוניות בטעויות

לא , א� בתרגיל נעשו שתי טעויות כלשה�, בדר� כלל לפי המחוו�. במחוו� לא קיימת הבחנה זו

  . אי� לתת נקודות כלל, חשוב אילו טעויות
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  : חשיבה שונות שאלות המבח� ה� ברמות

של הגדרות ושל , עובדותשל  ,ידע וזיהוי של מושגי� �בה י�שנבדק שאלות – ידע וזיהוי  .א

   .משפטי�

היכולת לבצע חישובי� המבוססי� על  �בה תשנבדק שאלות – חשיבה אלגוריתמית  .ב

 .אלגוריתמי� שגרתיי� פשוטי� ומורכבי�
היכולת לקשר  �בה תשנבדק שאלות – )אלגברית וחשבוניתיישו� ותובנה (חשיבה תהליכית   .ג

שבה� מתבקשי�  ושאלות ,לסיטואציה מילולית מודל מתמטי ולהתאי� י�בי� מושג

 .חשבוניתאלגברית ולמצוא את הפתרו� בדרכי� המבוססות על תובנה התלמידי� 
, )זהתאנליזה וסינ(ניתוח  י�ברמת חשיבה גבוהה הדורש שאלות – חיפוש פתוח והנמקה  .ד

 . חקר והנמקה, חיפוש פתוח למציאת דר� לפתרו�
  

לזכור שרמות החשיבה ה� רמות מצופות ואי אפשר לצפות במדויק את רמת החשיבה חשוב 

רמת החשיבה שתופעל בזמ� הפתרו� תלויה במידת . שיפעילו התלמידי� בזמ� פתרו� השאלה

ובאסטרטגיה , ההיכרות של התלמידי� ע� שאלות דומות וע� התכני� שהשאלה מייצגת

  . שהתלמידי� יבחרו לפתרו� השאלה



 

55 

  1שאלה 

   20 = (x + 2)4.  ִ'תרו את המשוואה שלפניכ�

   x = 3   :תשובה

  שייכות לתכנית הלימודי� ולמפרט

פתרו� משוואות ממעלה ראשונה בנעל� : תחו� אלגברי
  'ח', נלמד בכיתות ז �אחד 

  שיקולי� בבחירת הפריט

 פריט בסיסי בנושא  –
 רמת קושי קלה   –
  בהצגת דר� הפתרו�  אי� צור�  –

  רש לפתרו�הידע הנד

  הבנת הכפל   –

  טכניקה של פתרו� משוואות פשוטות  –

  חוק הפילוג  –

  קישור ללימודי� קודמי�

פתרו� משוואות נלמד עוד בבית הספר היסודי ללא שימוש 
  באות בתור נעל�

  קישור לנושאי� מתמטיי� נוספי�

  שאלות מילוליות

  רמת חשיבה

  חשיבה אלגוריתמית

  אפשרות להעלאת רמת החשיבה

  x = 3הוא    20 = (x + 2)4הפתרו� של המשוואה   –
  הסבירו מדוע הפתרו� של המשוואה, בלי לפתור

 2(x + 2) = 10   ג� הואx = 3. 
וקיבלתי , 4 �כפלתי את הסכו� ב, 2הוספתי לו , בחרתי מספר  –

20 .  
  ?איזה מספר בחרתי

  או רעיונות להוראה/דרכי פתרו� אפשריות ו

 יי� בלבד שימוש בשיקולי� אריתמט  –
–  4(x + 2) = 20 / : 4 

x + 2 = 5 / -2 
x = 3 

–  4(x + 2) = 20 
  4x + 8 = 20 / -8  

  4x = 12 / :4  

  x = 3  
  

  שגיאות נפוצות

–  4(x + 2) = 20 
4x + 2 = 20 

4x = 18 
x = 4.5  

–  4(x + 2) = 20  

4x + 6 = 20 
4x = 14 
x = 3.5  

–  4(x + 2) = 20  

x + 2 = 20 – 4 
x + 2 = 16 

x = 14  

  



 

56 

  2שאלה 

  .כדורי� 27לאור� יש קופסה ובה 

  .מהכדורי� ה� בצבע אדו� 10

  .אור� מוציא באקראי כדור אחד מהקופסה

  ?אדו�מה ההסתברות שאור� יוציא כדור 

  

1�  
1

17
  

2�  
10
17

  

3�  
1
27

  

4�  
10
27  

  

  שייכות לתכנית הלימודי� ולמפרט 

   :מספרי תחו�

  'נלמד בכיתה ח –הסתברות 

  שיקולי� בבחירת הפריט

  פריט בסיסי בנושא  –

  רמת קושי קלה  –

  הידע הנדרש לפתרו�

  הבנה של משמעות ההסתברות

  קישור ללימודי� קודמי�

  שברי�

  קישור לנושאי� מתמטיי� נוספי�

  יחס, שברי�, אחוזי�

  חשיבהרמת 

  חשיבה תהליכית

  אפשרות להעלאת רמת הקושי

  .כדורי� אדומי� וצהובי� 27לאור� יש קופסה ובה 

ההסתברות להוציא כדור אדו� מהקופסה היא 
10
27

  

  ?כמה כדורי� צהובי� יש בקופסה

  או רעיונות להוראה/דרכי פתרו� אפשריות ו

 )דורי�כ הוב קופסה(שימוש באמצעי המחשה   –
 "הסתברות"בנוס" למילה , השגורה בשפה העברית, "סיכוי"הוספת המילה   –
 קישור בי� הסתברות לחלק מהשל�  –
  :כמו אחרי�שאלות העוסקות בנושא ע� שאלות בנושאי� של שילוב   –

. 10:17היחס בי� מספר הכדורי� האדומי� למספר הכדורי� הצהובי� בקופסה של אור� הוא 
  ?� יוציא מהקופסה כדור אדו�מה ההסתברות שאור

  שגיאות נפוצות

)2(  
10
17
 כדורי� שאינ� אדומי� 17 �כדורי� אדומי� ו 10 – 

)3(  
1

17
  הכדורי� 27כי מוציאי� כדור אחד מס�  – 
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  3שאלה 

  .לפניכ� סרטוט של שני משולשי� חופפי�

  B = ∢E∢: נתו�

  

  

  

  

  

  

  ?מ"ס 9הוא  DEFה של איזו צלע במשולש אורכ
  FD :תשובה

  

  שייכות לתכנית הלימודי� ולמפרט 

  : תחו� גאומטרי
   � מסקנות מהחפיפה  �משולשי� חופפי� 

  'ח', נלמד בכיתות ז

  שיקולי� בבחירת הפריט

 רמת קושי קלה   –
  בהוכחה אי� צור�  –

  

  הידע הנדרש לפתרו�

  ת מול צלעות שוותזוויות שוות מונחו, במשולשי� חופפי�

  קישור ללימודי� קודמי�

  זיהוי חפיפה על סמ� שלושה נתוני�

  קישור לנושאי� מתמטיי� נוספי�

  טרנספורמציות, התאמה, דמיו� משולשי�

  רמת חשיבה

  יהויז

  אפשרות להעלאת רמת החשיבה

  

  או רעיונות להוראה/דרכי פתרו� אפשריות ו

 גזירה והנחה זה על גבי זה  –
  או צלעות שוות בשני המשולשי�/עפרונות צבעוניי� לסימו� זוויות שוות ושימוש ב  –

  שגיאות נפוצות

  )טעות בסיבוב המשולש( EFהצלע 

 

F 

D 

E 

 מ"ס 18

 מ"ס 10.5

 מ"ס 9

B 

C A 
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   4שאלה 

   x + 5y = 9:  לפניכ� המשוואה

  x = –6:  נתו�

  .yִמצאו את ערכו של 
  y = 3:   תשובה

  שייכות לתכנית הלימודי� ולמפרט

  : תחו� אלגברי

  –משוואות ממעלה ראשונה בשני נעלמי� תרו� מערכת פ

  'למד בכיתה חנ

  שיקולי� בבחירת הפריט

 פריט בסיסי בנושא  –
 רמת קושי קלה  –
  בהצגת דר� הפתרו�  ללא צור�  –

  הידע הנדרש לפתרו�

 הצבה במשוואה  –
  טכניקה של פתרו� משוואות פשוטות  –

  קישור ללימודי� קודמי�

 ו� שאלות פשוטותהצבה בביטוי אלגברי ובמשוואות ופתר
  'נלמד בכיתה ז –

  קישור לנושאי� מתמטיי� נוספי�

  שאלות מילוליות

  רמת חשיבה

  חשיבה אלגוריתמית

  אפשרות להעלאת רמת החשיבה

   x + 5y = 9:  לפניכ� המשוואה
  y = 3אז   x = –6א� 

  ?לא ישתנה/ יקט� / יגדל  yהא� ערכו של , יגדל xא� ערכו של 

  .הסבירו

  או רעיונות להוראה/פשריות ודרכי פתרו� א

 yכשהנעל� הוא , ופתרו� משוואה בנעל� אחד xהצבת הער� של   –
 yוהפעלת שיקולי� אריתמטיי� למציאת הער� של  xהצבת הער� של   –
 פתרו� גרפי  –

חשוב לציי� שכשמלמדי� פתרו� של מערכת משוואות נצמדי� לדר� כתיבה קבועה ותלמידי� 
  : התלמידי� מכירי� בעיקר את הדר�. של הצגת הנתוני�אינ� מכירי� דרכי� אחרות 

x 5y 9
x 6
+ =

= −





  

  .חשוב להציג דרכי� נוספות

  שגיאות נפוצות

–  –6 + 5y = 9 / –6 
               5y = 3  

            y = 0.6  

–  –6 + 5y = 9 / +6 
     5y = 15 / –5 

             y = 10  
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  5שאלה 

ובו נשאלו התלמידי� א� ה� בעד או נגד תלבושת , נער� סקר" עלומי�"ית הספר בב 1בכיתה ח

  .אחידה בבית הספר

  .תלמידי� השיבו שה� נגד תלבושת אחידה  �27ו, תלמידי� השיבו שה� בעד תלבושת אחידה 12

  מה היחס בי� מספר התלמידי� שהצביעו בעד תלבושת אחידה למספר התלמידי� שהצביעו נגד

  ?דהתלבושת אחי

1�  15 : 1  

2�  
15
27

  

3�  9 : 4  

4�  
12
39  

  

  ייכות לתכנית הלימודי� ולמפרטש

  'נלמד בכיתה ח �יחס  :תחו� מספרי

  שיקולי� בבחירת הפריט

  פריט בסיסי בנושא  –

  דרגת קושי קלה  –

  הידע הנדרש לפתרו�

  הבנה של קריאת היחס משמאל לימי�  –

  צמצו� שברי�  –

 הבנת הנקרא  –
  המתמטי לכתיביכולת התאמה בי� הנתוני� בשאלה   –

  קישור ללימודי� קודמי�

  שברי�

  קישור לנושאי� מתמטיי� נוספי�

  שברי�, אחוזי�

  רמת חשיבה

  חשיבה תהליכית

  אפשרות להעלאת רמת הקושי

ובו נשאלו התלמידי� , נער� סקר" עלומי�"בבית הספר  1בכיתה ח
  .עד או נגד תלבושת אחידה בבית הספרא� ה� ב

נתו� שהיחס בי� מספר התלמידי� שהצביעו בעד  תלבושת אחידה 
  . 7 : 3למספר התלמידי� שהצביעו נגד תלבושת אחידה הוא

א� בכיתה  1הציעו אפשרויות שונות למספר התלמידי� בכיתה ח
 .תלמידי� �42ל 15יכולי� להיות בי� 

  ונות להוראהאו רעי/דרכי פתרו� אפשריות ו

 שימוש בצבעי� להבחנה בי� המצדדי� בתלבושת אחידה לבי� המתנגדי� לתלבושת אחידה  –
 קישור בי� היחס לחלק מתו� השל�  –
  שימת דגש על צמצו� והרחבה של יחסי�  –
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  שגיאות נפוצות

הצביעו התייחסות להפרש בי� מספר התלמידי� שהצביעו נגד לבי� מספר התלמידי� ש – 1:15  )1(
  בעד

)2(  
15
27

ציו� היחס בי� ההפרש בי� מספר התלמידי� שהצביעו נגד למספר התלמידי� שהצביעו  – 

 לבי� מספר התלמידי� שהצביעו בעד, בעד

)4(  
12
39
 ציו� היחס בי� מספר התלמידי� שהצביעו בעד לכלל התלמידי� בכיתה – 
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  6שאלה 

  .חיובי מספרַסמנו את המשוואה שהפתרו� שלה הוא 

  . ור' לפתור את המשוואותאי� צ

1�  0
x
9
=  

2�  1
x
23

=
−

  

3�  –0.5x = 8  

4  –7x = –13  

  

  שייכות לתכנית הלימודי� ולמפרט

  : תחו� אלגברי
   �פתרו� משוואות ממעלה ראשונה בנעל� אחד 

  'ח', נלמד בכיתות ז

  הפריטשיקולי� בבחירת 

  פתרו� כללי  –

 לפתור  אי� צור�  –
יישו� ידע בכפל וחילוק   –

  מספרי� מכווני� 

  הידע הנדרש לפתרו�

 כפל וחילוק מספרי� מכווני�  –
 אפס כמחולק  –
  הבנת המשמעות של פתרו� משוואות פשוטות  –

  קישור ללימודי� קודמי�

  פעולות במספרי� מכווני�  –

  'נלמד בכיתה ז � שיקולי� למציאת פתרו� משוואה   –

  קישור לנושאי� מתמטיי� נוספי�

  שאלות מילוליות

  רמת חשיבה

  חשיבה אלגוריתמית

  אפשרות להעלאת רמת החשיבה

נתונה המשוואה   –
x

0
a
  . a ≠ 0כאשר ידוע כי  =

  .נמקו. אפס/ שלילי / הוא חיובי  xערכו של 

  . a ≠ 0כאשר ידוע כי  x + a = 0נתונה המשוואה   –
התייחסו לשתי . (נמקו. אפס/ שלילי / הוא חיובי  xערכו של 

  ).אפשרויות שונות

  או רעיונות להוראה/דרכי פתרו� אפשריות ו

 ובדיקת נכונות הפסוק xהצבת מקרי� פרטיי� במקו� הער� של   –
 יישו� ידע של פעולות במספרי� מכווני� בעת פתרו� משוואות  –
 דיקת הפתרונות האפשריי�הנחיה לשימוש באומד� וב  –
  .התייחסות למשמעות הפתרו� של משוואות ג� לאחר שמלמדי� טכניקה לפתרו� משוואות  –
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  שגיאות נפוצות

)1( 0
x
9
 התייחסות למספר החיובי שנמצא במשוואה  =

)2(  x = 23 1
x
23

=
−

 1חילוק שני מספרי� נגדיי� שווה  , 

)3(  –0.5x = 8  וואה או החלפת הסימ� בשיטה של שלהתייחסות למספר החיובי שנמצא במש  

  .שהיא טעות קריטית, "העברת אגפי�"  
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  7שאלה 

המתארת את התפלגות התושבי� באחוזי� בישראל , בכתבה בעיתו� הוצגה הדיאגרמה שלפניכ�

   .2009 לפי אזורי מגורי� בשנת

  

  

  

 . ליד כל טענה א� היא נכונה או לא נכונה � �ַסמנו ב  .א

  
  
  
  
  
  
 

 
   לא נכונה  ונה נכ  טענה

1.   
1
4

  .מהתושבי� גרי� בירושלי� ובסביבתה 
1�  2  

 � פחות מ  .2
1
5
  .מהתושבי� גרי� בדרו� 

1  2�  

 � פחות מ  .3
1
2

  .אביב ובמרכז� מהתושבי� גרי� בתל 
1  2�  

  

  שייכות לתכנית הלימודי� ולמפרט

  אחוזי�, ני�קריאת נתו: תחו� מספרי

  'ח', נלמד בכיתות ז

  שיקולי� בבחירת הפריט

  פריט בסיסי  –

ללא צור� בחישובי� המבוססי�   –
  על אחוזי�

  הידע הנדרש לפתרו�

  לפי החלק או האחוז, הבנת הקשר של חלוקת העיגול

  קישור ללימודי� קודמי�

  מדיאגרמת עיגול קריאת נתוני�  –

  הקשר בי� אחוזי� לשברי�  –

  אי� מתמטיי� נוספי�קישור לנוש

  שברי� וסטטיסטיקה, אחוזי�

  רמת חשיבה

  זיהוי

  אפשרות להעלאת רמת החשיבה
המתארת את התפלגות , בכתבה בעיתו� הוצגה הדיאגרמה שלפניכ�

  . 2009התושבי� באחוזי� בישראל לפי אזורי מגורי� בשנת 

 1,125,000ידוע שמספר התושבי� בירושלי� וסביבתה ה� כ 
  ?תושבי� בישראלכמה . תושבי�

  או רעיונות להוראה/דרכי פתרו� אפשריות ו

 כתיבת המקרא על גבי הדיאגרמה  –
  :הוספת עיגול תמיכה המחולק לרבעי� לצור� השוואה  –
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  שגיאות נפוצות

 )מעגל, הכללת יתר של קריאת שעו�(טעות להפו� לרבע  – 15%  –
  בעיה בהבנת מהות האחוז  –

  . מיליו� 7.5 �היה כ 2009ישראל בשנת מספר התושבי� במדינת   .ב

אביב �למספר התושבי� שגרו באזור תל הקרוב ביותראיזה מבי� המספרי� הבאי� הוא   

  ?והמרכז בשנה זו

  מיליו� 4.5  �1

  מיליו� 3.1  2

  מיליו� 2.3  �3

  מיליו� 1.8  �4

  

  שייכות לתכנית הלימודי� ולמפרט

  : תחו� מספרי
  'נלמד בכיתה ח �אומד� , אחוזי�, את נתוני�קרי

  שיקולי� בבחירת הפריט

  חישוב באמצעות אומד�

  הידע הנדרש לפתרו�

 הבנה של חלוקת העיגול לפי החלק או האחוז  –
  חישוב החלק מתו� השל�  –

  קישור ללימודי� קודמי�

 קריאת נתוני�  –
  אומד�  –

  קישור לנושאי� מתמטיי� נוספי�

  הסטטיסטיק, אחוזי�

  רמת חשיבה

  חשיבה תהליכית

  או רעיונות להוראה/דרכי פתרו� אפשריות ו

 ה� קצת פחות ממחצית האוכלוסייה 41%: הערכת החלק באחוזי� על סמ� שיקולי� כמו  –
  . מד�ובתור בסיס להמש� החישוב או לא 10%שימוש בחישוב של   –

  שגיאות נפוצות

  .אחוזי� כל אחד מהמסיחי� יכול להתקבל מטעות חישוב של
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  8שאלה 

  .   7 � וכפל את הסכו� ב 5חיבר לו , אלעד בחר מספר

x מייצג את המספר שבחר אלעד .  

  ? איזה מהביטויי� שלפניכ� מייצג את התוצאה שקיבל אלעד  .א

1�  7x + 5  

2�  x + 5 · 7  

3�  )5(x + 7  

4  )7(x + 5  

  

  שייכות לתכנית הלימודי� ולמפרט

  :תחו� אלגברי

תרגו� משפה מילולית  –ביטויי� אלגבריי� 
  'ח', נלמד בכיתות ז –לשפה מתמטית 

  שיקולי� בבחירת הפריט

  שאלה מילולית בסיסית  –

מבחר המסיחי� אמור להקל על מציאת   –

  הביטוי המתאי�

  הידע הנדרש לפתרו�

 תרגו� משפה מילולית לביטוי אלגברי  –
  )סכו�, חיבור(או של התוצאות /והכרת המשמעות של הפעולות   –

  קישור ללימודי� קודמי�

  פתרו� שאלות מילוליות

  קישור לנושאי� מתמטיי� נוספי�

  פתרו� משוואות, הכללה

  רמת חשיבה

  חשיבה אלגוריתמית

  אפשרות להעלאת רמת החשיבה

  .כתבו סיפור מתמטי מתאי�, (x + 5)7נתו� הביטוי האלגברי 

  רעיונות להוראהאו /דרכי פתרו� אפשריות ו

 פיתוח מיומנויות של תרגו� מילות פעולה מתמטיות  –
  )מחייבת הכנסת הביטוי לסוגריי�' סכו�'המילה (חזרה על סדר הפעולות   –

  שגיאות נפוצות

)1(   7x + 5–  �7כפל מיידי ב', סכו�'דילוג על המילה 
)2(  x + 5 · 7 –  ולות בשאלההתייחסות לסדר פעתרגו� ממילי� לביטוי אלגברי ללא  
)3(  5(x + 7) – הנתוני� �היפו  
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  . 14 �התוצאה שקיבל אלעד שווה ל  .ב

  . ִמצאו את המספר שבחר אלעד

  

  :ַהציגו את דר� הפתרו�  

 7(x + 5) = 14 / : 7 
x + 5 = 2 / – 5 

x = –3 
  –3: תשובה  

  שייכות לתכנית הלימודי� ולמפרט

  : תחו� אלגברי
  'ח', ת זנלמד בכיתו �שאלות מילוליות 

  שיקולי� בבחירת הפריט

הפיכת ביטוי אלגברי למשוואה 
  באמצעות נתו� נוס"

  הידע הנדרש לפתרו�

 תרגו� לביטוי אלגברי ולמשוואות  –
  )סכו�, חיבור(או של התוצאות /הכרת המשמעות של הפעולות ו  –

  קישור ללימודי� קודמי�

 פתרו� שאלות מילוליות  –
  פתרו� משוואה  –

  מתמטיי� נוספי� קישור לנושאי�

  פתרו� משוואות בגישות שונות

  רמת חשיבה

  חשיבה אלגוריתמית

  אפשרות להעלאת רמת החשיבה

הציעו שלושה מספרי� שוני� שאלעד היה . 14 > (x + 5)7נתו�   –
 .יכול לבחור

, א� נגדיל את הגור� שמחו3 לסוגריי�.  14 = (x + 5)7נתו�  –
  .נמקו, ישתנהלא /יגדל/קבעו א� פתרו� המשוואה יקט�

 או רעיונות להוראה /דרכי פתרו� אפשריות ו
 פתרו� משוואות בדרכי� שונות  –
  התייחסות לאפשרויות הבחירה בסעי" א  –

  שגיאות נפוצות 

–  7(x + 5) = 14  
7x + 5 = 14 

7x = 9 
x = 2 )�או ללא המש(   

 טעות בחוק הפילוג  
–  7x + 5 = 14    

7x = 9 
x = 2 )�או ללא המש(   

  וטעות בהמש� ירת מסיח אחרבח

–  x + 5 · 7 = 14   

x = –21   
  בחירת מסיח אחר

–  5(x + 7) = 14 
5x + 35 = 14   

  5x = –21   

  x = –26   
  וטעות בהמש� בחירת מסיח אחר
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  9שאלה 

  . לפניכ� זוגות משולשי�

  . ליד כל זוג משולשי� א� ה� דומי� או לא דומי� -�ַסמנו ב

  

  לא דומי�  דומי�  

1.  

  

  

1     2�    

2.  

  

  

1�    2  

3.  

  

1     2�       
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  שייכות לתכנית הלימודי� ולמפרט

  : תחו� גאומטרי
  'נלמד בכיתה ח –יישו� המשפט  –משולשי� דומי� 

  שיקולי� בבחירת הפריט

יישו� משפט דמיו� והבחנה בי� דמיו�   –
  בהוכחה ללא צור�דמיו� �לאי

  מחדד את ההגדרה של משפט הדמיו�  –

  הידע הנדרש לפתרו�

 180°סכו� זוויות במשולש הוא   –
  שני משולשי� שבה� שתי זוויות שוות ה� משולשי� דומי�  –

  קישור ללימודי� קודמי�

 180°זוויות במשולש הוא הסכו�   –
 180°סכו� זוויות צמודות הוא   –
  זווית משותפת לשני משולשי�  –

  קישור לנושאי� מתמטיי� נוספי�

  רמציותטרנספו, התאמה

  רמת חשיבה

  חשיבה תהליכית

  אפשרות להעלאת רמת החשיבה

בהנחה שהמשולשי� אינ� דומי� מה יכול . נתוני� שני משולשי�
  .תארו את כל האפשרויות? αלהיות גודלה של הזווית 

  
  

  

  

  

  או רעיונות להוראה/דרכי פתרו� אפשריות ו

 במידת האפשר, מהמשולשי� דרישה מהתלמידי� לרשו� את גודל הזוויות בתו� כל אחד  –
שיכול  מתאי�כשחסרי� נתוני� להשלמת גודל הזוויות התלמידי� יכולי� לבחור מספר   –

  לשמש בתור גודל של זווית ולפעול על פי הדמיה זו 

  שגיאות נפוצות

  טעויות חישוב    –  .1

 .התלמידי� נצמדי� לנתוני� הגלויי� בלבד. ז"הבנה חלקית של משפט הדמיו� ז    –  
 המשולשי� דומי� על פי טעות בחישוב   .2
  המשולשי� אינ� דומי� בשל חוסר נתוני�  .3

  

142° α  
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10שאלה   

)      .ִ'תרו את המשוואה שלפניכ� ) x 4 3
x 0

2x 5
+

≠ =            

  :ַהציגו את דר� הפתרו�

  

( )

x 4 3
/ 10x

2x 5
5 x 4 3 2x

5x 20 6x / 5x
20 x

+
= ⋅

+ = ⋅

+ = −

=

  

  

  x = 20           :תשובה

  

  מפרטשייכות לתכנית הלימודי� ול

  : תחו� אלגברי

  'נלמד בכיתה ח –פתרו� משוואות 

  שיקולי� בבחירת הפריט

הפעלת טכניקה אלגברית של פתרו� 
משוואות ובה� מכנה שהוא ביטוי 

  אלגברי

  הידע הנדרש לפתרו�

 מציאת מכנה משות"  –
 קביעת גור� ההרחבה  –
 חוק הקיבו3, חוק הפילוג  –
  פתרו� משוואה פשוטה  –

  קודמי�קישור ללימודי� 

  פתרו� משוואות בסיסיות  –

  ופרופורציה  סיח  –

  קישור לנושאי� מתמטיי� נוספי�

  פתרו� שאלות מילוליות

  

  רמת חשיבה

  חשיבה אלגוריתמית

  אפשרות להעלאת רמת החשיבה

) :כי נתו� ) x 4 3
x 0

2x 5
+

≠ =  

) מה שווה הביטוילְ  ) 2x
x 4

x 4
≠ −

+
) או  ) 2x 8

x 0
4x
+

≠  

  או רעיונות להוראה/ת ודרכי פתרו� אפשריו

 כשפוגשי� משוואה כמו –" בהצלבה"כפל 
a c
b d
ומגיעי� למשוואה " הצלבה"כופלי� ב =

  ad = cb :השקולה

  .הא� אפשר לבצע צמצו� בתרגיל, דרישה מהתלמידי� להתייחס לשאלה
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  שגיאות נפוצות 

: מגיעי� למשוואה, צמצו� שגוי
2 3
4 5
 .אי� פתרו�  �=

  6x = (x + 4)5           :טעות חישוב ביישו� חוק הפילוג
                                                       5x + 4 = 6x / –5x 

x = 4                                                              

 3 = (x + 4)5               : טעות במציאת המכנה המשות"
                                                           5x + 20 = 3 / -20  

                                                                5x = –17  

                                                              
17

x
5

= −  

  

 

 



 

71 

  11שאלה 

 y = x – 3:  נתונה הפונקציה
   .ַסמנו את הגר" המתאר את הפונקציה הנתונה

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  שייכות לתכנית הלימודי� ולמפרט

  : תחו� אלגברי

  'נלמד בכיתה ח �פונקציה קווית 

  שיקולי� בבחירת הפריט

  פריט בסיסי בנושא  –

 רמת קושי קלה  –
 קשר בי� שני ייצוגי�  –
  תלולימשימה לא מי  –

  הידע הנדרש לפתרו�

  משמעות השיפוע  –

  המשוואה של פונקצית הקו הישר  –

 yנקודת החיתו� ע� ציר   –
  קישור ללימודי� קודמי�

  פונקציות

  נקודות חיתו� ע� הצירי�

  קישור לנושאי� מתמטיי� נוספי�

  משוואות קוויות, שאלות מילוליות

  רמת חשיבה

  זיהוי

  אפשרות להעלאת רמת החשיבה

 x > 3ביטוי לפונקציה קווית עולה וחיובית עבור  רשמו
  או רעיונות להוראה/דרכי פתרו� אפשריות ו

 משימה מילולית הוספת  –
 שילוב משימות מילוליות כדי להבחי� בי� הגרפי� השוני�  –
 שילוב של ייצוגי� ומעבר בי� הייצוגי�  –
  הצבת הערכי� של נקודות החיתו� ע� הצירי�: הצבה בביטוי  –

  יאות נפוצותשג

 מופיע ג� על שני הצירי� וג� בפונקציה (3–)המספר   )2(
 ומסתפקי� בהצבת נקודה אחת x = 3מתקבל  y = 0בהצבת   )3(
  (3–)הוא  xהפונקציה עולה וער�   )4(
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  12אלה ש

  .מ"ס13הוא  אור' היתרַסמנו את המשולש שבו 

  

 

  רטשייכות לתכנית הלימודי� ולמפ

  : תחו� גאומטרי

  'נלמד בכיתה ח –משפט פיתגורס 

  שיקולי� בבחירת הפריט

 צור� בחישוב  –
  של� שימוש בתוצאה שאיננה מספר  –

  הידע הנדרש לפתרו�

 זווית� מיקומו של היתר במשולש ישר, הבחנה בי� הניצבי� לבי� היתר  –
 הנוסחה של משפט פיתגורס  –
 (5 ,4 ,3)  (13 ,12 ,5): כפולות שלה�הכרת השלשות הפיתגוריות הבסיסיות וה  –
 הוצאת שורש   –
  אומד� של האור� הנדרש  –

  קישור ללימודי� קודמי�

  שטח והיק" של משולש

  קישור לנושאי� מתמטיי� נוספי�

חישובי , חישובי� של העלאה בריבוע והוצאת שורש
מרחק בי� נקודות בגאומטרייה , שטחי� ואורכי�

  .אנליטית

  רמת חשיבה

  אלגוריתמיתחשיבה 

  אפשרות להעלאת רמת החשיבה

  .מ"ס 13הוא  אור� היתרַסמנו את המשולש שבו   .א

מה יהיה , א� יסרטטו ריבוע שאור� צלעו הוא כאור� היתר  .ב
  ? שטח הריבוע

  או רעיונות להוראה/דרכי פתרו� אפשריות ו

  להכיר את הנוסחה ולדעת להציב בה נתוני�  –

  מוד מה יכול להיות האור� של כל אחד מהיתרי� לפני שניגשי� לפתרו�לא  –

  שגיאות נפוצות

 מ "ס 13אור� היתר הוא   )2(
 )שילוב אומד�(  13ולכ� יכול להיות שהוא  �3אור� היתר צרי� להיות קצת יותר מ  )3(
  13ולכ� מתקבל מ ומתוצאה זו מוציאי� שורש "ס 13סכו� הניצבי� הוא   )4(
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  13שאלה 

  : לפניכ� טענה

  ". חדותהזוויות  כלשוקיי� �בכל משולש שווה"

  ? הא� הטענה נכונה

  לא  �1

  כ�  2

  

     . ַהסבירו, כ� א� סימנת�

  

  .ת הטענהמקיי� א שאינו5ִתבו דוגמה לזוויות אפשריות של משולש , לא א� סימנת�

  
  °100 , °40 ,°04 : זוויות המשולש ה�: דוגמה

  

  שייכות לתכנית הלימודי� ולמפרט

  : תחו� גאומטרי
  � סכו� זוויות במשולש, שוקיי��שווהמשולש 

  'ח 'ות זנלמד בכית

  שיקולי� בבחירת הפריט

  שאלה פתוחה  –

  אפשריי�פתרונות רבי�   –

שאלה שמתמקדת בהבנת מושג   –
  יהיומשפט בגאומטר

  הידע הנדרש לפתרו�

 180°זוויות במשולש הוא הסכו�   –
  שוקיי� שוות זו לזו�שווהבסיס במשולש הזוויות   –

  קישור ללימודי� קודמי�

�ישרימשולשי� , זוויות� חדיהבחנה בי� משולשי�   –
 זווית�וקהיזווית 

  180°סכו� זוויות במשולש הוא   –

  קישור לנושאי� מתמטיי� נוספי�

  דמיו� משולשי�, חפיפת משולשי�

  רמת חשיבה

  חיפוש פתוח

  רמת החשיבה להורדתאפשרות 

הוא  ,רשומות על גבי הסרטוט שזוויותיו ,תכ� שהמשולשיהא� י
  ?שוקיי��שווהמשולש 

  

  

  

  או רעיונות להוראה/דרכי פתרו� אפשריות ו

  שימוש בסרטוטי� ומדידות  –

   שימוש במחשב לצור� סרטוטי� ומדידות  –

  תשגיאות נפוצו

  :זוויות�שוקיי� הוא לרוב כמשולש חד� שווהדימוי המושג של משולש  –" כ�"התשובה   –
 

  

  

  

20°  140° 
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  14שאלה 

  .מדרי� בחוג מחשבי� בדק כמה שעות גלשו תלמידי החוג באינטרנט ביו� מסוי�

  :את התוצאות הוא רש� בטבלה שלפניכ�

  

  0  1  2  3  מספר שעות גלישה

  15  35  5  5  מספר תלמידי�

  

   ?גלשו באינטרנט באותו היו� שלאהתלמידי�  וזאחמה   .א

  25%: תשובה  

 
  שייכות לתכנית הלימודי� ולמפרט

  : תחו� מספרי

  'נלמד בכיתה ח – אחוזי�

  שיקולי� בבחירת הפריט

  שלבית�דובעיה 

  הידע הנדרש לפתרו�

   קריאת טבלת שכיחות  –

 י�הבנת הדר� לחישוב האחוז  –
  פתרו� שאלות מילוליות  –

  ימודי� קודמי�קישור לל

  שברי�

  קישור לנושאי� מתמטיי� נוספי�

  סטטיסטיקה, יחס, שברי�

  רמת חשיבה

  חשיבה תהליכית

  אפשרות להעלאת רמת החשיבה

תלמידי החוג  60מדרי� בחוג מחשבי� בדק כמה שעות גלשו 
בטבלה תוצאות חלקיות הוא רש� . באינטרנט ביו� מסוי�

שווה לאחוז שעות  2שו אחוז התלמידי� שגלג� שנתו�  .שלפניכ�
  . שעות 3 התלמידי� שגלשו

  :טבלהנתוני� בלהשלמת  דוגמההציעו 
  

 0 1 2 3  שעות גלישה' מס
  35    התלמידי�' מס

  
  או רעיונות להוראה/דרכי פתרו� אפשריות ו

 הוספת שורה של שכיחות יחסית וקישור בי� שכיחות יחסית לאחוזי�  –
תלמידי� מהווי� רבע מכלל  �15של ידי העברה והבנה יצירת שוויו� במספר התלמידי� ע  –

  התלמידי�

  שגיאות נפוצות

  כמספר התלמידי� – 15%
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  ?)בשעות(לתלמיד באותו היו�  הממוצעמה היה זמ� הגלישה   .ב

  :ַהציגו את דר� הפתרו�  

 לוס� הכ      

   0  1  2  3  מספר שעות גלישה

 60  15  35  5  5  מספר תלמידי�

 60 0 35 10 15  שעות גלישה' ס' מס

 1 = 60 : 60          ממוצע

  שעה 1 :תשובה  

  

  שייכות לתכנית הלימודי� ולמפרט

  : תחו� מספרי

  'נלמד בכיתה ח – סטטיסטיקה

  שיקולי� בבחירת הפריט

  פריט מורכב למציאת ממוצע

  

  הידע הנדרש לפתרו�

  ישוב ממוצעח

  חישוב ממוצע מטבלת שכיחות

  � קודמי�קישור ללימודי

  חישוב ממוצע, שברי�, פעולות של סכו� וחילוק

  קישור לנושאי� מתמטיי� נוספי�

שאלות , יחס, שברי�, אחוזי�
  מילוליות

  רמת חשיבה

  אלגוריתמיתחשיבה 

  אפשרות להעלאת רמת החשיבה

מדרי� בחוג מחשבי� בדק כמה שעות גלשו תלמידי החוג באינטרנט 
  .ביו� מסוי�

  :בטבלה שלפניכ�את התוצאות הוא רש� 

הא� זמ� , ביו�אחת מספר התלמידי� הגולשי� שעה יעלה א� 
  .נמקו? הממוצע לתלמיד יעלה ג� הואהגלישה 

  0  1  2  3  מספר שעות גלישה

  15  35  5  5  מספר תלמידי�
  

  או רעיונות להוראה/דרכי פתרו� אפשריות ו

 הוספת שורה של הכפלות  –
  ת הממוצעמוריד א/דיו� בנושא של המרכיב שמעלה  –

  שגיאות נפוצות

 :מצבי� �4ס� היחידות המתארות שעות וחילוק ל. שעות 1.5  –
3 2 1 0 6

1.5
4 4

+ + +
= = 

 :ס� היחידות המתארות שעות וחילוק למספר התלמידי�. שעות 0.1  –

3 2 1 0 6
0.1

60 60
+ + +

= =  
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  15שאלה 

  . דורית אפתה שתי עוגות שוקולד

  . קקאו 75%גר� שוקולד מריר המכיל  200 � בבעוגה הראשונה היא השתמשה 

  . קקאו 53%גר� שוקולד חלב המכיל  300 � בעוגה השנייה היא השתמשה ב

  ? באיזו עוגה הייתה כמות גדולה יותר של קקאו  .א

  : ַהציגו את דר� הפתרו�  

200 ⋅ 0.75 = 150 
300 ⋅ 0.53 = 159  

  ):��ַסמנו ב(תשובה   

  .גדולה יותר של קקאובעוגה הראשונה הייתה כמות   �1  

  .בעוגה השנייה הייתה כמות גדולה יותר של קקאו  2  

  

  שייכות לתכנית הלימודי� ולמפרט

  : תחו� מספרי

  'נלמד בכיתה ח – אחוזי�

  שיקולי� בבחירת הפריט

  שאלה מילולית בסיסית באחוזי�  –

   מכירהבלא עוסקת בקנייה ו  –
 שגרתי לא(

  אההשוו  –

  הידע הנדרש לפתרו�

 י�חישוב האחוז  –
  מד�וא  –

  קישור ללימודי� קודמי�

  יחס, שברי�

  קישור לנושאי� מתמטיי� נוספי�

  שאלות מילוליות, מד�וא

  רמת חשיבה

  חשיבה תהליכית

  או רעיונות להוראה/דרכי פתרו� אפשריות ו

 50%, 10%בדרגות בסיסיות של שימוש   –
גר� לכ�  150זה ג�  300של   50%, גר� 150זה  200של  75%: מד�ואבשימוש בהערכה ו  –

  .גר� �150מזה קצת יותר  53%

  שגיאות נפוצות

 י�טעויות בחישוב האחוז  –
 לכ� יש יותר קקאו בעוגה הראשונה 53% < 75%  –
  ) דר� שגויה ותשובה נכונה(לכ� יש יותר קקאו בעוגה השנייה  300 > 200  –
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  . ות שוקולדדורית הכינה ג� עוגי  .ב

  . גר� חמאה להכנת העוגיות 250 �7ַַמת�65 כתוב שיש להשתמש ב  

  : על פי הכלל שלפניכ�, אפשר להחלי" את החמאה בשמ�  

  

 �גר� חמאה יש להחלי" ב 150כל 
3
4

  .כוס שמ� 

  

  .כמות החמאה בשמ� כלדורית בחרה להחלי" את   

  ? רית להשתמש להכנת עוגיות השוקולדבכמה כוסות שמ� צריכה דו  

: שובהת  
1

1
4

  שמ� כוסות 

  

  שייכות לתכנית הלימודי� ולמפרט

  : תחו� מספרי

  'ח' ות זנלמד בכית � שברי�, יחס

  שיקולי� בבחירת הפריט

 שאלה מילולית  –
  משימה אותנטית  –

  הידע הנדרש לפתרו�

  יחסהבנת משמעות ה  –

  שברי�  –

  שור ללימודי� קודמי�קי

  שברי�

  קישור לנושאי� מתמטיי� נוספי�

  שאלות מילוליות בנושאי� שוני�

  רמת חשיבה

  חשיבה תהליכית

  הקושירמת  להורדתאפשרות 

גר� חמאה יש להחלי" בחצי כוס  100כל : החלפת הנתוני� בשאלה
  .שמ�

  או רעיונות להוראה/דרכי פתרו� אפשריות ו

 גר� חמאה ולכ� 50מחלי"  �כל רבע כוס שמ: צמצו�  –
5
4

 .גר� חמאה 250כוסות שמ� יחליפו  

  :      שימוש בטבלת התאמה  –

  שמ�  חמאה

150 3
4

  

250 x 

3
150x 250

4
150x 187.5

x 1.25

= ⋅

=

=

  

        

  שגיאות נפוצות

  שתי כוסותכוסות שמ� כי צרי� למעלה מכוס אחת ולכ� זקוקי� ל 2
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  16 אלהש

זווית �לפניכ� סרטוט של טרפז ישר

ABCD.  

BE  גובה לצלעCD.  

  

  

  ?ABCD היק- הטרפזמה   .א

  : ַהציגו את דר� הפתרו�  

  לפי משפט פיתגורס BCמציאת האור� של 

 BE2 + EC2 = BC2 
82 + 62 = BC2 

64 + 36 = BC2  

  100 = BC2 
BC = 10  אוBC = –10 

  = BC    מ "ס 10 –� כילי לתכ� אור� צלע שלילא י

  )מלב� AD = BE =  )ABCDמ"ס 8

  )מלב� AB = DE =  )ABCDמ "ס 12

   = 12 + 6 + 10 + 12 + 8 מ"ס 48 :היק" הטרפז

  מ"ס 48: תשובה

  שייכות לתכנית הלימודי� ולמפרט

  : תחו� גאומטרי
  'ח' נלמד בכיתות ז �  היק" מצולע ,משפט פיתגורס

  שיקולי� בבחירת הפריט

פט שב של אור� על פי מחישו
  הנתוני� סמויי� –פיתגורס 

  הידע הנדרש לפתרו�

 זוויות ישרות הוא מלב� 3מרובע בעל   –
 צלעות נגדיות במלב� שוות  –
 על פי משפט פיתגורס יתר של המשולש חישוב   –
  חישוב היק" מצולע  –

  קישור ללימודי� קודמי�

 מלב� ותכונותיו  –
  היק" מצולע  

  מטיי� נוספי�קישור לנושאי� מת

  חישובי שטחי� והיקפי�

  רמת חשיבה

  חשיבה תהליכית

  רמת החשיבה עלאתאפשרות לה

  .ABCDזווית �לפניכ� סרטוט של טרפז ישר

BE  גובה לצלעCD.  הקטע �אורDE  הוא  
  .ר"סמ 120שטח הטרפז . ECמאור� הקטע  2פי 

  ?ABCDמה היק" הטרפז 

  נות להוראהאו רעיו/דרכי פתרו� אפשריות ו

  בפרוק הצורה למלב� ומשולש ישר זוויתשימוש 

  שגיאות נפוצות

  BEתוספת האור� של , מ"ס 56: היק" הטרפז  –
  מ"ס 14הוא  BCמ אור� הצלע "ס 52: היק" הטרפז  –

 

 מ"ס 8

A B  

C  
E  D  

  מ"ס 12 מ        "ס 6 
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  ?ABCD לשטח הטרפז BEC שטח המשולשמה היחס בי�   .ב

1�  1 : 3  

2
  1 : 5  

3�  1 : 6  

4�  1 : 10  

  

  שייכות לתכנית הלימודי� ולמפרט

  ' נלמד בכיתה ז �  שטחי� של מצולעי�: תחו� גאומטרי
  יחס: תחו� מספרי

  שיקולי� בבחירת הפריט

  שאלה משולבת

  הידע הנדרש לפתרו�

 חישוב שטח משולש  –
 חישוב שטח מלב�  –
 חישוב יחס  –
  חפיפת משולשי�  –

  קישור ללימודי� קודמי�

 ותיומלב� ותכונ  –
  זווית למלב��ישרהשלמת משולש   –

  קישור לנושאי� מתמטיי� נוספי�

, יחס, חישובי שטחי� והיקפי�
  חפיפת משולשי�

  רמת חשיבה

  חשיבה תהליכית

  אפשרות להעלאת רמת הקושי

  .ABCDזווית �לפניכ� סרטוט של טרפז ישר

BE  גובה לצלעCD.  היחס בי� שטח המשולשBEC  
  .5 : 1הוא  ABCDלשטח הטרפז 

  ?DE � ו ECמה היחס בי� אורכי הקטעי� 

  או רעיונות להוראה/דרכי פתרו� אפשריות ו

  זווית וזיהוי חמישה משולשי� חופפי� בתו� הטרפז�ישרימשולשי�  4 –חלוקת המלב� ל 

  שגיאות נפוצות

  144 = 8 ⋅ 18: חישוב שטח הטרפז  )1(
   48 = 8 ⋅ 6: חישוב שטח המשולש

 3 : 1 = 144 : 48: היחס
  מ"ס 10 –' בגלל אור� הצלע שחושב בסעי" א  )4(

  

A B  

C  
E  D  
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  17 שאלה

  . B �ו A: ועליו מסומנות שתי נקודות, לפניכ� גר" המתאר פונקציה קווית

  

  ? משוואת הישר ימה

  :ַהציגו את דר� הפתרו�

 :מציאת השיפוע
( )

9 3 6
a 2

2 1 3
−

= = =
− −

  

y = ax + b   ,(2,9): נקודה נתונה 
9 = 2 ⋅ 2 + b 

9 = 4 + b / –4 
5 = b  
  y = 2x + 5   : תשובה

  שייכות לתכנית הלימודי� ולמפרט

  : אלגבריתחו� 

  'נלמד בכיתה ח � פונקציה קווית

  שיקולי� בבחירת הפריט

 פריט לא מילולי  –
  נדרשת מיומנות שגרתית  –

  הידע הנדרש לפתרו�

  של משמעות השיפועהבנה , חישוב השיפוע  –

  yנקודת חיתו� ע� ציר   –
 מציאת המשוואה של פונקצית הקו הישר   –

  קישור ללימודי� קודמי�

  פונקציות  –

  נקודות חיתו� ע� הצירי�  –

  קישור לנושאי� מתמטיי� נוספי�

  משוואות קוויות, שאלות מילוליות

  רמת חשיבה

  חשיבה אלגוריתמית

  אפשרות להעלאת רמת החשיבה

נוספת  מצאו נקודה. (1,3–)עובר דר� הנקודה  2ישר ששיפועו 
  .ברביע הראשו� שהגר" של הישר עובר דרכה

  
  
  

M 
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  או רעיונות להוראה/דרכי פתרו� אפשריות ו

 באמצעות סרטוט מדרגות  –
 הוספת סריג  –
 ,Mהנקודה  ,yהוספת נקודת חיתו� ע� ציר מציאת השיפוע בעזרת מנת הפרשי� ולאחר מכ�   –

 y = 2x + 5 :ולכ� משוואת הישר A(–1,3)   M(0,5): ומתקבל

: שימוש במערכת משוואות  –
3 a b
9 2a b
= − +

= +





  

  שגיאות נפוצות

: טעות בחישוב השיפוע  –
9 3 6

a 6
2 1 1
−

= = =
−

  

: טעות בחישוב השיפוע  –
1 2 3 1a 23 9 6
− − −

= = =
− −
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   18 אלהש

  . �שלפניכ המשוואות מערכת את ִ'תרו

2y 3
3x 5

2
2y 3 x

−
− =

− =






  

  :הפתרו� דר� את ַהציגו

  

2y 3
3x 5

2
2y 3 x

x
3x 5

2
1 1

2 x 5/ : 2
2 2

x 2
2y 3 2 / 3

2y 1/ : 2
1

y
2

−
− =

− =

− =

− = −

= −

− = − +

=

=






 
 
 

  

    

 :תשובה
1

y
2

= , x = –2  

  

  שייכות לתכנית הלימודי� ולמפרט

  : תחו� אלגברי
  �  פתרו� מערכת משוואות ממעלה ראשונה בשני נעלמי�

  'נלמד בכיתה ח

  שיקולי� בבחירת הפריט

מערכת משוואות שנית� לפתור 
   בדרכי� רבות 

  הנדרש לפתרו� הידע

 הצבה במשוואה  –
 טכניקה של פתרו� משוואות  –
   ראייה תבניתית  –

  קישור ללימודי� קודמי�

 הצבה בביטוי אלגברי ובמשוואות ופתרו� שאלות פשוטות
  'נלמד בכיתה ז –

  קישור לנושאי� מתמטיי� נוספי�

  שאלות מילוליות
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  רמת חשיבה

  חשיבה אלגוריתמית

  שיבהאפשרות להעלאת רמת הח

על פי מערכת  2(2y – 3)של הביטוי  המספרי חשבו מה הער� 
  :המשוואות

2y 3
3x 5

2
2y 3 x

−
− =

− =






  

  או רעיונות להוראה/דרכי פתרו� אפשריות ו

  

( )

2y 3
3x 5 / 2

2
2y 3 x

2y 3 6x 10
2y 3 x

6x 10 x / x

5x 10/ : 5

x 2
2y 3 2 / 3

2y 1/ : 2
1

y
2

−
− = ⋅

− =

− − =
−

− =

− = − +

− = −

= −

− = − +

=

=
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  שגיאות נפוצות

–  

2y 3
3x 5 / 2

2
2y 3 x

2y 3 3x 5
2y 3 x

2y 3 5 3x
2y 3 x

5 3x x / 3x

5 2x

1
2 x

2

−
− = ⋅

− =

− − =

− =

− = +

− =

+ = −

= −

− =














    

 והמש� עקבי לטעות   
  

–  

( )

( )

2y 3
3x 5 / 2

2
2y 3 x

2y 3 6x 10
2y 3 x / 1

2y 3 6x 10
2y 3 x

6x x 10

7x 10 / : 7
10x 7

−
− = ⋅

− =

− − =

− = ⋅ −

− − =
+

− + = −

− − =

− = −

= −














    

  והמש� עקבי לטעות  
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  19 שאלה

  . מטרי� 5ולהניח אותו בגינה שאורכה , גנ� תכנ� להרכיב צינור מי� מארבעה חלקי�

  .מאור� הגינה קצרהאור� הכולל של הצינור צרי� להיות 

באורכ� וחיבר אליו עוד שלושה חלקי� אחרי� השווי� , מטרי� 2.3הגנ� הניח חלק אחד שאורכו 

  .כפי שמתואר בסרטוט, זה לזה

x במטרי� של כל אחד משלושת החלקי� השווי� באורכ� �מייצג את האור.  

  

  

  

  

  

  . xלחלק של הצינור שאורכו מיוצג על ידי  שוני�5ִתבו שני אורכי� אפשריי�   .א

   מטרי� 0.5  .1

  מטרי�  0.8  .2

  שייכות לתכנית הלימודי� ולמפרט

  : תחו� אלגברי
  'ח', נלמד בכיתות ז – ילוליותשאלות מ

  שיקולי� בבחירת הפריט

 שוויו�� אישימוש בהבנת   –
  שימוש במספרי� עשרוניי�  –

  הידע הנדרש לפתרו�

 מספרי� עשרוניי�  –
 הבנת השאלה  –
  שוויו��משמעות אי  –

  קישור ללימודי� קודמי�

 פתרו� שאלות מילוליות  –
  פתרו� משוואה  –

  �קישור לנושאי� מתמטיי� נוספי

 פתרו� שאלות מילוליות  –
  שוויו��פתרו� אי  –

  רמת חשיבה

  חיפוש פתוח

  רמת החשיבה להורדתאפשרות 

  �בהמש� לשאלה 
אילו מבי� המספרי� הבאי� מתאי� להיות האור� של הצינור 

  :�xהמסומ� ב
  0.9.  ד     0.2.   ג     1.1. ב       0.7.  א

  אפשרות להעלאת רמת החשיבה

  �בהמש� לשאלה 
  שבו וִח ' בסעי" אשכתבת� יחסו לתשובה התי

  '?מ 4הא� תשובתכ� תשתנה א� אור� הגינה יהיה רק   .א

בכמה יקט� כל אחד מהצינורות שיש להניח א� אור� , א� כ�  .ב
  '?מ 4הגינה יהיה רק 

  או רעיונות להוראה/דרכי פתרו� אפשריות ו

  שימוש באמצעי המחשה  –

  שגיאות נפוצות 

 ) שוויו��יחסות לאיחוסר התי(מטר  0.9  –
  )התעלמות מהחלק העשרוני(מטר  1  –
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  .שוויו� המתאי� לנתוני השאלה� ַסמנו את האי  .ב

1�  3x + 2.7 < 5  

2�  
2.7

x
3

>  

3�  2.3
x

3
>  

4
  3x + 2.3 < 5  

  

  שייכות לתכנית הלימודי� ולמפרט

  : ריתחו� אלגב
  'ח', נלמד בכיתות ז � שאלות מילוליות

  שיקולי� בבחירת הפריט

 שוויו�� אישימוש בהבנת   –
  שימוש במספרי� עשרוניי�  –

  הידע הנדרש לפתרו�

 הבנת השאלה  –
  שוויו��משמעות אי  –

  קישור ללימודי� קודמי�

 פתרו� שאלות מילוליות  –
  פתרו� משוואה  –

  קישור לנושאי� מתמטיי� נוספי�

 רו� שאלות מילוליותפת  –
  שוויו��פתרו� אי  –

  רמת חשיבה

  חשיבה תהליכית

  אפשרות להעלאת רמת החשיבה

  .מנת�ישוויו� שס� כתבו שאלה מילולית מתאימה לאי
  או רעיונות להוראה/דרכי פתרו� אפשריות ו

 שימוש באמצעי המחשה  –
  הצגת שני האגפי�   –

     5 >:בצורה כללית  .א  
  2x + 2.3:   מילוי הביטוי שצרי� להיות במלב�  .ב

  שגיאות נפוצות 

 xשל הצינורות באור� המרבי התייחסות לאור�   )1(
 היפו� סימ�  )2(
  שימוש בנתוני� שבסרטוט בלי הבנה  )3(
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  20 שאלה

f היא פונקציה קווית.  

  :נתו�

f(101) = 6 
f(102) = 8  

  

  .הנכונה הטענה את ַסמנו  .א

  

1
  .עולה f(x) הפונקציה  

  יורדת f(x) הפונקציה  �2

  קבועה f(x) הפונקציה  �3

  

  .אז הפונקציה עולה ,עולה f(x)עולה ג� הער� של   �xכשא� . תשובתכ� את נמקו  

   

  שייכות לתכנית הלימודי� ולמפרט

  : אלגבריתחו� 
  'נלמד בכיתה ח � פונקציה קווית

  הפריט שיקולי� בבחירת

 פריט לא מילולי  –
  'שיפוע'מושג ההבנת נדרשת   –

  הידע הנדרש לפתרו�

  הבנת של משמעות השיפוע, חישוב השיפוע  –

  יה וירידה של פונקציהיתכונות על  –
  קישור ללימודי� קודמי�

  פונקציות

  נקודות חיתו� ע� הצירי�

  קישור לנושאי� מתמטיי� נוספי�

  משוואות קוויות, שאלות מילוליות

  רמת חשיבה

  חיפוש פתוח

  אפשרות להעלאת רמת החשיבה

f(101) = 6 
  :השלימו ער� מתאי� במשבצת א� ידוע שהפונקציה יורדת

  f(0) =   

  או רעיונות להוראה/דרכי פתרו� אפשריות ו

 שימוש בסרטוט חלק של גר"  –
  .חיובי הפונקציה עולהעבור שיפוע  – ער� שלוהחישוב השיפוע ומציאת   –

  שגיאות נפוצות

 .1 �ב 101 < 102ואילו  2 �ב 6 < 8. קבועאינו קצב השינוי   –
 הפונקציה קבועה כי קצב השינוי קבוע  –
  .אז הפונקציה עולה 101 < 102א�   –
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  :ַהשלימו על פי הנתו�  .ב

1.  f(106) = 16  

2.  f(  98  ) = 0  

  

  שייכות לתכנית הלימודי� ולמפרט

  : אלגברי תחו�
  'נלמד בכיתה ח � פונקציה קווית

  שיקולי� בבחירת הפריט

 פריט לא מילולי  –
  'שיפוע'מושג הנדרשת הבנת   –

  הידע הנדרש לפתרו�

  של משמעות השיפועהבנה , חישוב השיפוע  –

 יה וירידה של פונקציה יתכונות על  –
  קישור ללימודי� קודמי�

  פונקציות

  נקודות חיתו� ע� הצירי�

  לנושאי� מתמטיי� נוספי� קישור

  משוואות קוויות, שאלות מילוליות

  רמת חשיבה

  חשיבה תהליכית

  אפשרות להעלאת רמת החשיבה

  :נתונות שתי נקודות על גר" של פונקציה
f(106) = 16,   f(98) = 0  

בי� שתי הנקודות א� ידוע שהפונקציה  הביאו דוגמה לנקודה  .א
  .היא קווית

בי� שתי הנקודות א� ידוע שהפונקציה  הביאו דוגמה לנקודה  .ב
  .היא לא קווית

  או רעיונות להוראה/דרכי פתרו� אפשריות ו

 שימוש בסרטוט חלק של גר"  –
 ומציאת הקו הישר, חישוב השיפוע  –
  משוואה/ שימוש בהצבה   –

  שגיאות נפוצות

–  f(106) = 10  10, 8, 6התייחסות לסדרה 
–  f(0) = –196 – ע� ציר �נקודת חיתו y של הפונקציה  
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  21 שאלה

ליישוב " עתיד"גיא רוצה לנסוע מהיישוב 

 1הוא מתלבט א� לנסוע בכביש מספר  ".רימו�"
  , שהנסיעה בו היא בתשלו�

  .שהנסיעה בו היא ללא תשלו� 2או בכביש מספר 

בטבלה שלפניכ� מופיעי� נתוני� על הנסיעה 

  .בכל אחד מהכבישי�" רימו�"ל" עתיד"מ

  

 

 אור'

  שהכבי
 לכל התשלו�

  נסיעה מ"ק

  הדלק צריכת

  מ"ק 15ליטר אחד של דלק לכל   ח"ש 0.7  מ"ק 30  1נסיעה בכביש מספר 

  מ"ק 10ליטר אחד של דלק לכל   ללא תשלו�  מ"ק 40  2נסיעה בכביש מספר 

  

  .ח"ש 6נתו� שליטר אחד של דלק עולה 
  :ַהציגו את דר� הפתרו� .בכל אחד מהכבישי�" רימו�"ל" עתיד"ַחשבו כמה תעלה הנסיעה מ  .א

  ליטר של דלק 2 �זקוקי� ל – 1כביש   

  6 ⋅ 2 + 30 ⋅ 0.7 = 12 + 21 = 33  

  ליטר של דלק 4 �זקוקי� ל – 2כביש   

  6 ⋅ 4 = 24 
  .ח"ש 33 תעלה 1הנסיעה בכביש מספר : תשובה  

  .ח"ש 24 תעלה  2הנסיעה בכביש מספר              

  שייכות לתכנית הלימודי� ולמפרט

  : מספרי/לגבריתחו� א
  'ח', נלמד בכיתות ז � שאלות מילוליות

  שיקולי� בבחירת הפריט

 קריאת נתוני� מטבלה  –
 שימוש במספרי� עשרוניי�  –
  שלבית�שאלה דו  –

  הידע הנדרש לפתרו�

 מספרי� עשרוניי�פעולות ע�   –
  קריאת נתוני� מטבלה  –

  קישור ללימודי� קודמי�

 פתרו� שאלות מילוליות  –
  שוואהפתרו� מ  –

  קישור לנושאי� מתמטיי� נוספי�

  פתרו� שאלות מילוליות

  רמת חשיבה

  חשיבה תהליכית

  ת רמת החשיבהעלאאפשרות לה

  –המש� לשאלה 

מה צרי� להיות , שני הכבישי�של כדי להשוות בי� עלויות הנסיעה 
  ?1מ של נסיעה בכביש "התשלו� לכל ק

  או רעיונות להוראה/דרכי פתרו� אפשריות ו

 שני הכבישי�לול הטבלה פיצ  –
  כתיבת נוסחה מתאימה לחישוב העלות בכל אחד מהכבישי� והצבת הנתוני� בנוסחה  –
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  שגיאות נפוצות 

 דלקשל ליטר  15פי � עלחישוב  – 121 = 21 + 90 = 0.7 ⋅ 30 + 15 ⋅ 6  –
  ח"ש 0.7עלות התשלו� לכל הנסיעה  – 12.7 = 0.7 + 12 = 0.7  + 2 ⋅ 6  –
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    . 1דר� כביש מספר " הדס"ליישוב " כוכב"ה לנסוע מהיישוב גיא רוצ  .ב

  x בק �הדר �מ בי� שני היישובי�"מייצג את אור.  

כפונקציה של אור� הדר� ) ח"בש(איזו מהפונקציות שלפניכ� מתארת את הוצאות הנסיעה 

  ?בי� שני היישובי�) מ"בק(

1�  
x

y 6 0.7x
15

= ⋅ +
 
 
 

  

2�  x
y 6 0.7

15
= ⋅ +

 
 
 

  

3
  x

y 6 0.7x
15

= ⋅ +  

4�  x
y 6 0.7

15
= ⋅ +  

  שייכות לתכנית הלימודי� ולמפרט

  : תחו� אלגברי
  'נלמד בכיתה ח � פונקציה קווית

  שיקולי� בבחירת הפריט

 פריט מילולי  –
כתיבת פונקציה מתו� שאלה   –

  מילולית

  הידע הנדרש לפתרו�

 הכללה  –
 ובכתיבת ביטוי אלגברי בעזרתו xהגדרת המשתנה   –
 גר" של פונקציה  –

  קישור ללימודי� קודמי�

  שאלות מילוליות, פונקציות

  קישור לנושאי� מתמטיי� נוספי�

  משוואות קוויות, שאלות מילוליות

  רמת חשיבה

  חשיבה תהליכית

  אפשרות להעלאת רמת החשיבה

  . 1דר� כביש מספר " הדס"ליישוב " כוכב"גיא רוצה לנסוע מהיישוב 

x בק �הדר �בכביש  .1בכביש מספר  מ בי� שני היישובי�"מייצג את אור
  .מ"ק 100 � הדר� ארוכה ב 2מספר 

הנסיעה שקלי� מהוצאות  �30גדולות ב 1' כביש מסדר� הנסיעה הוצאות 
  ?"הדס"ו" כוכב"מה המרחק בי� היישובי� . 2' מסדר� כביש 

  או רעיונות להוראה/יות ודרכי פתרו� אפשר

 יצירת דוגמאות מספריות לפני ההכללה  –

                                              :של המחיר פי�יצירת גר  –

5 10 15 20 25

5

10

15

20

25

30

35

x

y

  

                                                                            

  

 

 )מ"בק(מרחק 

 )בשקלים( הוצאות

 תשלום כולל

 תשלום עבור הנסיעה בכביש

 תשלום עבור הדלק
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  שגיאות נפוצות

 אלא לכל הנסיעה מ"המחיר של ליטר דלק לא לק  )1(
דלק לכל המ בנסיעה בכביש אבל מתייחסי� למחיר "התעלמות מכ� שמשלמי� עבור כל ק  )2(

 מ"ק
  מ בנסיעה בכביש"התעלמות מכ� שמשלמי� עבור כל ק  )4(
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  22 שאלה

  .ABC (∢B = 90°)זווית �לפניכ� משולש ישר

BDFE הוא מלב� החסו� במשולש.  

  

  . דומי� �ABCו ADFַהסבירו מדוע המשולשי�   .א

  .משותפת לשני המשולשי� Aזווית : הסבר  

, Bזווית  ABCבמשולש : בשני המשולשי� זווית ישרה  
שהיא , BDFשצמודה לזווית  ADFזווית  ADF במשולש

  .אחת מזוויות המלב�

  .א� לשני משולשי� שתי זוויות שוות אז ה� דומי� זה לזה  

  

  שייכות לתכנית הלימודי� ולמפרט

  : מטריתחו� גאו
  'נלמד בכיתה ח �דמיו� משולשי� 

  שיקולי� בבחירת הפריט

  נדרשת הוכחה של משולשי� דומי�

  

  הידע הנדרש לפתרו�

 תכונות המלב�  –
  )שתי זוויות שוותדי ב(דומי� זה לזה  –שני משולשי� שבה� הזוויות שוות   –

  קישור ללימודי� קודמי�

 מלב� ותכונותיו  –
 היק" מצולע  –
 שי�חפיפת משול  –
  יחס  –

  קישור לנושאי� מתמטיי� נוספי�

  שטחי� והיקפי�, אורכי�חישובי 

  חפיפת משולשי�

  רמת חשיבה

  חשיבה תהליכית

  אפשרות להעלאת רמת החשיבה

  .ABC (∢B = 90°)זווית �ישרנתו� משולש 
משולשי�  3שייחס� במשולש ייצור  BDFEהסבירו מדוע כל מלב� 

  .דומי� זה לזה

  

  

  

  

  

  

  

  או רעיונות להוראה/� אפשריות ודרכי פתרו

 .בסרטוט דומי� משולשי� כמה בדקו  –
   שוות זוויות בסימו� היעזרו, לזה זה דומי� בסרטוט משולשי� אילו רשמו  –

  .α – 90 �ו α בעזרת

  שגיאות נפוצות

  .Aקושי לזהות את הזווית המשותפת 

  

  

A 

B  C  

F  D  

E  

E 
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   :נתו� ג�  .ב

  DF  =מ "ס 5  

  BC  =מ "ס 15  

  AB  =מ "ס 18  

  ?ABC ,ADF: בי� המשולשי� יחס הדמיו� מה  .1ב

  
DF 5 1
BC 15 3

= =   

   3 : 1 :תשובה  

   

  שייכות לתכנית הלימודי� ולמפרט

  : תחו� גאומטרי
  'נלמד בכיתה ח �דמיו� משולשי� 

  שיקולי� בבחירת הפריט

  תרגיל חישוב במשולשי� דומי�

  

  הידע הנדרש לפתרו�

  ת במשולשי� דומי�יחס בי� צלעות מתאימו  –

  . צלעות נגדיות במלב� שוות זו לזו  –

  קישור ללימודי� קודמי�

 יחס  –
 התאמה בי� צלעות במושלשי� דומי�  –
  יחס הדמיו�: הכרת המושג  –

  קישור לנושאי� מתמטיי� נוספי�

  שטחי� והיקפי�, חישובי אורכי�

  חפיפת משולשי�

  קנה מידה

  רמת חשיבה

  חשיבה תהליכית

  הקושיאת רמת אפשרות להעל

  . נמקו, FCEמשולש החשבו את שטח , על פי הנתוני�

  או רעיונות להוראה/דרכי פתרו� אפשריות ו

 הקפדה על כתיבה של היחס בי� הצלעות המתאימות במשולשי� הדומי�  –
  שימוש בצבעי�  –

  שגיאות נפוצות

  �ECו DFהיחס בי� הצלעות  10 : 5

  

  מ"ס 5

  מ"ס 15

  מ"ס 18

E 
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  ?BDFEהמלב�  שטחמה   .2ב

  :יגו את דר� הפתרו�ַהצ  

DF AD 1 6
BC AB 3 18

= = =   

  AD = 6  

  BD = 12  

  BD × DF = 12 × 5 = 60 
   ר"מס 60: תשובה  

  

  שייכות לתכנית הלימודי� ולמפרט

  : תחו� גאומטרי
  'נלמד בכיתה ח �דמיו� משולשי� 

  שיקולי� בבחירת הפריט

משולשי� המכיל תרגיל חישוב 
  דומי�

  

  הידע הנדרש לפתרו�

 יחס בי� צלעות מתאימות במשולשי� דומי�  –
  חישוב שטח מלב�  –

  קישור ללימודי� קודמי�

 יחס  –
 לשי� דומי�והתאמה בי� צלעות במש  –
  שטח מלב�  –

  קישור לנושאי� מתמטיי� נוספי�

  שטחי� והיקפי�, חישובי אורכי�

  חפיפת משולשי�

  קנה מידה

  רמת חשיבה

  חשיבה תהליכית

  ושיאפשרות להעלאת רמת הק

שילוב ע�  משפט ( ADFחשבו את היק" המשולש , פי הנתוני��על
  )פיתגורס

  או רעיונות להוראה/דרכי פתרו� אפשריות ו

 הקפדה על כתיבה של היחס בי� הצלעות המתאימות במשולשי� הדומי�  –
  סימו� נתוני� על גבי הסרטוט  –

  שגיאות נפוצות

  ימי� ללא חישובשימוש בנתוני� הקי –ר "סמ 90     90 = 5 × 18

  

  

  

  

  

  מ"ס 5
  מ"ס 5

  מ"ס 15

  מ"ס 18

E 
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  23 שאלה

שבע �שבע והאחרת נסעה מבאר�האחת נסעה מחיפה לבאר. שתי מכוניות נסעו באותו הכביש

  .לחיפה

  .מ"ק 200שבע הוא �המרחק בי� חיפה לבאר

של כל אחת מהמכוניות כפונקציה של זמ� ) מ"בק( המרחק מחיפההגרפי� שלפניכ� מתארי� את 

  ). בדקות(הנסיעה שלה 

  

 

 

 

 

  

  

  

  

  . נכונה לא או נכונה היא א� טענה כל ליד � - ב ַסמנו

  

  

 
   נכונה לא   נכונה  טענה

  .שבע�יצאה מבאר" רע�"המכונית מסוג   .1
1  2�  

  .הדר� באמצעשתי המכוניות נפגשו   .2
1�  2  

קצר יותר מהמכונית  זמ�נסעה " רע�"המכונית מסוג   .3

  �2  1  ".ברק"מסוג 

יותר  גבוהה במהירותנסעה  "רע�"המכונית מסוג   .4

  �2  1  ".ברק"מהמכונית מסוג 
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  שייכות לתכנית הלימודי� ולמפרט

  : תחו� אלגברי
  'ח', נלמד בכיתות ז �פונקציות 

  שיקולי� בבחירת הפריט

 קריאת נתוני� מגר"  –
  הצגה גרפית של פונקציה קווית בהקשר  

  הידע הנדרש לפתרו�

 הבנה של מערכת הצירי�  –
  מהירותבתור מייצג של שיפוע הגר" הבנה   –

  קישור ללימודי� קודמי�

 פתרו� שאלות מילוליות  –
  פתרו� משוואה  –

  קישור לנושאי� מתמטיי� נוספי�

  פתרו� שאלות מילוליות

  רמת חשיבה

  זיהוי

  אפשרות להעלאת רמת החשיבה

  .למציאת המהירויות ודרישההוספת מידע של זמני� 

  עיונות להוראהאו ר/דרכי פתרו� אפשריות ו

 פורה של כל מכונית ילספר את סבבקשה התלמידי� פנייה אל   –
 xהוספת ערכי� מתאימי� לציר   –
   הליכה ממקומות שוני� במהירויות שונותהדמיה של   –

  שגיאות נפוצות 

 ראשית הצירי� מייצגת את חיפההנקודה של חוסר הבנה ש  .1
 "אמצע"ה חוסר התייחסות למיל, המכוניות נפגשו בדר�  .2

בנוגע מטעה ג� , הוא גר" יורד" רע�"מסוג המכונית את נסיעתה של המייצג העובדה שהגר"   .3�4
  .בנוגע למהירותזמ� הנסיעה וג� ל
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  24 שאלה

  .בבית קולנוע הוקרנו באותו הזמ� שני סרטי� בשני אולמות

  .  3 : 1היה סרטבתחילת ה" ארז"למספר הצופי� באול� " דקל"היחס בי� מספר הצופי� באול� 

  ".ארז"צופי� עזבו את אול�  5 �ו, "דקל"צופי� לאול�  9במהל� הסרט הצטרפו 

  .  5 : 3"ארז"למספר הצופי� באול� " דקל"בסו" הסרט היה היחס בי� מספר הצופי� באול� 

  

  .בתחילת הסרט" דקל"מייצג את מספר הצופי� באול�  x  .א

  .שלפניכ� ַהשלימו ביטויי� אלגבריי� מתאימי� בטבלה

 
  "ארז" אול�  "דקל" אול�

 x  3x  בתחילת הסרט

 x + 9 3x – 5  בסו" הסרט

  

  שייכות לתכנית הלימודי� ולמפרט

  : מספרי/תחו� אלגברי
  'ח', נלמד בכיתות ז, שאלות מילוליות

  'יחס נלמד בכיתה ח

  שיקולי� בבחירת הפריט

הבנת היחס מתו� סיטואציה   –
 מורכבת

  י�ביטויי� אלגבריהרכבת   –

  הידע הנדרש לפתרו�

  תרגו� יחס לביטויי� אלגבריי�

  קישור ללימודי� קודמי�

 פתרו� שאלות מילוליות  –
  פתרו� משוואה  –

  קישור לנושאי� מתמטיי� נוספי�

  שאלות מילוליות

  רמת חשיבה

 חשיבה תהליכית
  או רעיונות להוראה/דרכי פתרו� אפשריות ו

  :ליחס שנית�בנוגע טבלה  בניית  –
1 : 3 
2 : 6 
3 : 9 

 . ההפרש לא נשמר קבוע, נתו� היחסדי לקבל את התחושה שכאשר כ
  .מייצג את הגור� המכפיל ביחס – xלתת את הדעת למשמעות של המשתנה   –

  שגיאות נפוצות 

 לאול� ארז 5מאול� דקל והוספת  9החסרת : היפו�
   3 : 1נובע מחוסר הבנה של המושג יחס , x + 3 ,מספר הצופי� באול� ארז
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  ?בתחילת הסרט" דקל"מה היה מספר הצופי� באול�   .ב

  :ַהציגו את דר� הפתרו�  

  

            
( ) ( )

x 9 3
3x 5 5
5 x 9 3 3x 5

5x 45 9x 15
60 4x
x 15

+
=

−

+ = −

+ = −

=

=

  

  .אנשי� 15היו בתחילה  "דקל"באול� : תשובה  

  

  שייכות לתכנית הלימודי� ולמפרט

  : מספרי/תחו� אלגברי
  'ח', נלמד בכיתות ז, שאלות מילוליות

  'יחס נלמד בכיתה ח

  שיקולי� בבחירת הפריט

הבנת היחס מתו� סיטואציה   –
 מורכבת

  הרכבת ביטויי� אלגבריי�  –

  הידע הנדרש לפתרו�

  תרגו� יחס לביטויי� אלגבריי� ולמשוואה  –

  פתרו� משוואה ע� משתנה במכנה  –

  קישור ללימודי� קודמי�

 פתרו� שאלות מילוליות  –
  פתרו� משוואה  –

  קישור לנושאי� מתמטיי� נוספי�

  שאלות מילוליות

  רמת חשיבה

  חשיבה תהליכית

  אפשרות להעלאת רמת הקושי

  .בבית קולנוע הוקרנו באותו הזמ� שני סרטי� בשני אולמות

" ארז"למספר הצופי� באול� " דקל"היחס בי� מספר הצופי� באול� 
  .  3 : 1בתחילת הסרט היה

ת צופי� עזבו א b �ו, "דקל"צופי� לאול�  aו במהל� הסרט הצטרפ
  ".ארז"אול� 

" דקל"א� ידוע שהיחס בי� הצופי� באול�  aבעזרת  bבטאו את 
  .2 : 1בסו" הסרט היה " ארז"לצופי� באול� 

  או רעיונות להוראה/דרכי פתרו� אפשריות ו

  אפשריי� לייצוג היחסשימוש במספרי�   –

  שגיאות נפוצות 

 .אי הקפדה על הסדר בי� האולמות: היפו� היחס  –
  5 : 9למספר המצטרפי� ולמספר העוזבי� התייחסות   –
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