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  ) 2012( בלכיתה ח', התשע" במתמטיקהִמפרט מבח� המיצ"ב 
  

  מבח� המיצ"ב לתכנית הלימודי! החדשה ג! ברציונל וג! בתכני!,מותא! "ל תשע"א שנהמ

  ח'.                                             #תבסס על חומר הלימוד שנלמד בכיתות ז' והוא מו

  

 
  : ונות של התכנית החדשההעקרשאלות המבח� משקפות את   א.

  

  שילוב בי� נושאי� ובי� תחומי� מתמטיי�. .1

בכל אחד מהתחומי� נדרשי� התלמידי� להשתמש במגוו� המושגי�, הסימני� המקובלי� 

  והאלגוריתמי� שנלמדו (המפרט אינו כולל פירוט נפרד על כ�).

 שילוב שאלות העוסקות באוריינות מתמטית. .2

 יי�, מספריי�, גרפי� וסימבוליי�) של תופעות ומעברי� ביניה�.שימוש במגוו� ייצוגי� (מילול .3

  שימוש ברמות חשיבה שונות: .4

  בה� ידע וזיהוי של מושגי� ושל עובדות. י�שאלות שנבדק – ידע וזיהוי

 שאלות שנבדקת בה� היכולת לבצע חישובי� ולפתור משוואות  – חשיבה אלגוריתמית

  גרתיי� פשוטי� ומורכבי�.שוויונות המבוססי� על אלגוריתמי� ש$ואי

שאלות שנבדקת בה� היכולת לקשר בי� מושגי� ולהתאי� מודל מתמטי  – חשיבה תהליכית

 לסיטואציה מילולית.

שאלות ברמת חשיבה גבוהה הדורשות ניתוח (אנליזה וסינתזה), חיפוש פתוח  – חיפוש פתוח

  למציאת דר� לפתרו�, חקר, הנמקה והוכחה.

 

  ות:שאלות המבח� מגוונ  ב.
  

בררה וחלק� שאלות פתוחות הדורשות השלמה, הנמקה $חלק מהשאלות ה� שאלות מסוג רב .1

  או הצגת דר� לפתרו� במילי� או בתרגילי�.

  חלק מהשאלות ה� שגרתיות וחלק� אינ� שגרתיות.   .2

  השאלות ה� ברמות קושי שונות. .3

 

  השימוש במחשבו� מותר לאור& כל המבח�. •
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  מפורטת של הנושאי� ושל המשקל היחסי שלה�: להל� רשימה
  

 משקל יחסי פירוט –נושאי לימוד  תחו!

 מספרי

  אומד� ועיגול •

 מידות ומדידות •

מספרי� מכווני� ופעולות במספרי� מכווני� (שלמי� ושברי�, כולל  •

 חזקות) 

 אחוזי� •

 קנה מידה, יחס ופרופורציה •

 הסתברות (חישוב הסתברויות) •

ריאת נתוני� מתו� טבלאות, דיאגרמות וגרפי�, סטטיסטיקה תיאורית: ק •

טווח,  –מעבר בי� ייצוגי�, שכיחות יחסית והקשר להסתברות, מדדי� 

 ממוצע, חציו� ושכיח 

 (כל אחד מהנושאי� יכול להופיע בשאלה מילולית ו/או בתרגיל.)

 20% $כ

 אלגברי

  מערכת צירי�: קריאה וסימו� נקודות במישור •

 פונקציה קווית:  •

ג השיפוע, תפקידי הפרמטרי� בייצוגי� השוני� של פונקציה מוש  –

 קווית

 נקודות חיתו� ע� הצירי� ובי� שני ישרי�   –

 פונקציה עולה/יורדת/קבועה  –

  תחו� חיוביות/שליליות של פונקציה קווית   –

  מציאת משוואת ישר על פי שיפוע ונקודה       –

  מציאת משוואת ישר על פי שתי נקודות  –

  פתרו� שאלות המתארות תהליכי השתנות באמצעות פונקציה קווית  –

שוויונות ושאלות מילוליות בנעל� אחד (נדרשת יכולת $משוואות, אי •

  שימוש בביטויי� אלגבריי�):

  משוואות ממעלה ראשונה  פתרו�  –

 שנייהממעלה בדיקת פתרונות אפשריי� במשוואות ממעלה ראשונה ו     –

 פתרו�, בדיקת הפתרו�, תיאור גרפי –ראשונה  שוויונות ממעלה$אי  –

  של הפתרו�         

  פתרו�    –מערכת של שתי משוואות ממעלה ראשונה בשני נעלמי�   –

  בעזרת השוואת פונקציותפתרו� או  אלגברי         

  שאלות מילוליות המובילות לפתרו� של משוואה/מערכת משוואות   –

  ממעלה ראשונה   

  שידרשוסיטואציות בנושא הסתברות וסטטיסטיקה ייתכנו (        

 מודלי� אלגבריי� לפתרונ�)        

  

 50% $כ
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 משקל יחסי פירוט –נושאי לימוד  תחו!

 גאומטרי

שטחי� והיקפי� של מלב�, ריבוע, משולש, מקבילית, מעוי�, טרפז, מעגל  •

  וצורות מורכבות הבנויות מצורות אלה, וחישובי� בהתא� 

ות, זוויות קדקודיות, חוצה זווית: הכרת התכונות וחישובי� זוויות צמוד •

 בהתא�

זוויות בי� ישרי� מקבילי� (זוויות מתחלפות, מתאימות): הכרת התכונה  •

 וחישובי� בהתא� 

 סכו� הזוויות במשולש: הכרת התכונה וחישובי� בהתא�   •

משפטי חפיפה של משולשי� (צז"צ, זצ"ז, צצ"צ): הכרה, זיהוי, חישובי�  •

והסקת מסקנות (אי�  גודל זוויות במשולשי� חופפי�של ל אורכי צלעות וש

 צור� בהוכחות פורמליות)

הכרת התכונה של הזוויות  שוקיי�:$צלעות ומשולש שווה$משולש שווה •

 במשולשי� אלה וחישובי� בהתא�

 דמיו� משולשי� ומצולעי�: •

 על סמ� יחס דמיו� נתו� חישובי� של צלעות, היק+ ושטח  –

  כדי לנמק מדוע משולשי� דומי�,  (או ז"ז)וש במשפט זז"ז שימ  –

  בהתא� וחישובי�        

  משפט פיתגורס ויישומו בחישוב שטחי� •

 ,תיבות (כולל קוביות): נפח, שינוי נפח תיבה כתוצאה משינוי אורכי הצלעות •

 וחישובי� בהתא� שטח פני�

 30% $כ


