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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 כממ  )בודנביום,מ4ממ ;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,מ7ממ (.

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) ממ מ,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,מתממ (.מ

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

ממך מה וצ"במהחוצינומיהפנו ו".
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ערכת המיצ"ב הפנימי
 בחתמה וצ"במבמתמטיקה	לכיתה	ח'	היךבדמהשנהמ)הןש"ך(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
sionniza@bezeqint.netמ,מאו	לאנשי	הקשרמ)דשו ןמכנשומהקשדמ יפוךהמבסיףמהחיבדן(.

פדטוםמניספוםמך מכיריןמה וצ"במהפנו ומיחי דומךזדמנוןתמ  ציכמבכןדמהכונטדנטמש מדכ "המ
שאןיבןי:מhttp://rama.education.gov.ilמ,מבקטגידוהמ"מיצ"ב	פנימי	תש"ע".

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 בחתמהןש"ך,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)הןש"ך(מב ן טוקהמ אוןהמח'מ שקפיןמכןמהנישכום,מכןמה וי ניויןמיכןמ
הךקדיניןמה יפוךוםמבןאנוןמה ו ירוםמהןש"תמ חטובןמהבונוום.

ב בחתמנברקיןמההבנהמיהש וטהמב וי ניויןמשיניןמשח קתמקשידיןמ חשובהמא יןון,מיח קתמ שו ישמ
השכ יןמ בותמ יהיאחה.מ חושיבמ זוהיו,מ נרדשיןמ וי ניויןמ גוכי טדוהמ בנישכמ וושי ו.מ אא ומ בכ גבדהמ

 יפוךיןמגםמשכ יןמשנרדשןמבהתמהואי ןמ ש במבותמהנישכוםמהשינום.

השכ יןמהתמבד יןמקישומשיניןמירידשיןמ וי ניויןמחשובהמשינין:מורךמיזוהיו,מחשובהמכ גידון ון,מ
חשובהמןה ואוןמ)וושיםמיןיבנה(מיחופישמפןיחמיהנ קה.

 ט יןמה בחתמ גיינין:משכ יןמדב–בדדה,משכ יןמפןיחיןמשושמ התמפןדיתמכחר,משכ יןמפןיחיןמשושמ
 התמויןדמ פןדיתמכחרמישכ יןמהרידשיןמהנ קהמכימןוכידמהרדעמ פןדיתמב ו וםמיבןדגו ום.מח קמ

 השכ יןמהתמשגדןויןמי יאדיןמיח קתמכונתמשגדןוין.

בטב המש ה תמ יצגמ פדטמה בחתמכשדמפידסםמבכןדמהכונטדנטמש מדכ "המאבדמבכיקטיבדמ9ממ .מ
ה פדטמ ןכדמבפודיטמכןמנישכומה בחת,מכןמנישכומה שנהמיכןמה שק מהוחסומש מא מנישכמב בחת.
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משקל	יחסינושאי	משנה	—	פירוטנושא	ראשי
חשובהמא יןון,מ

חקדמנןינוםמ
יסטטוסטוקה

כי רתמיךוגי  •מ
•מ וריןמי רורין

•מ ספדוםמ איינוםמיפךי יןמב ספדוםמ איינוםמ)ש  וםמישבדום,מאי  מחזקין(
כחיזום •מ

וחסמיפדיפידצוה •מ
הסןבדיןמ)חושיבמהסןבדיוין( •מ

קדוכןמנןינוםמ ןיעמטב כין,מרוכגד יןמ)ך יריןמיךוגי (מיגדפום •מ

הךדה:מא מכחרמ הנישכוםמואי מ היפוךמבבךוהמ ו י וןמיוכימבןדגו .

א–%מ 

מ•מ שייכיןמיכו–שייויניןמבנך םמכחרמ)ןורדשמואי ןמשו ישמבבוטיווםמכ גבדה
כ גבדווםמ—מןבנויןמ ספד(:

•מ שייכיןמ  ך המדכשינהמ—מפןדית,מברוקןמהפןדית
•מ שייכיןמךםמ שןנהמב אנהמ)  כמצידעמבפודיקמ גיד ום(מ—מפןדית,מברוקןמ

פןדית
כו–שייויניןמ  ך המדכשינהמ—מפןדית,מברוקןמהפןדית,מןוכידמגדפומש מ •מ

הפןדית
•מ ךדאןמש משןומ שייכיןמ  ך המדכשינהמבשנומנך  ום:מפןדיתמכ גבדומיפןדיתמ

גדפו
פןדיתמשכ יןמ ו י ויןמה יבו יןמ פןדיתמש מ שייכהמ  ך המדכשינהמ מ•מ

יוכימ ךדאןמש משןומ שייכיןמ  ך המדכשינהמ)שכ יןמא  וין,משכ יןמןניךה,מ
שכ יןמכחיזום,משכ יןמוחס,משכ יןמהךיסקיןמבצידיןמהנרסוין(

טאנוקהמכ גבדון: •מ
צ ציםמשבדוםמכ גבדוום •מ

בוטיווםמכ גבדווםמהאי  וםמשו ישמבחיקומהחזקין •מ
בוטיווםמכ גבדווםמי שייכיןמהאי  וםמשו ישמבפושיטמך –פומניסחכיןמ •מ

האפ מה קיצד

א–%מ5

שו ישמב ישגומוסירמ)נקירה,מושד,מקטך,מקדת,מזייויןמ סיגוםמשינום,מ שי שוםמגוכי טדוה •מ
 סיגוםמשינוםמי צי ך(מישו ישמבסו ינוםמ קיב ום

האדןמהןאיניןמש מזייויןמצ יריןמיש מזייויןמקרקירויןמ •מ
האדןמה שפטמ“סאיםמהזייויןמב שי שמהיכמ°מעת"מיחושיבוםמבהןכם •מ

האדןמהןאיניןמש מזייויןמהנ צכיןמבותמושדוםמ קבו וםמ)זייויןמ ןח פין,מ •מ
 ןכו ין(מיחושיבוםמבהןכםמ

האדןמה ינחום:מחיצהמזייוןמב שי ש,מןואיתמב שי ש,מגיבהמב שי ש,מיוושי םמ •מ
בןדגו ום

ש ישהמ שפטומחפופהמש מ שי שום:מצז"צ,מזצ"ז,מצצ"צמ—מהאדה,מזוהיו,מ •מ
חושיבום,מהיאחהמבכ צךיןמה שפטום

•מ שי שמשייה–צ ךיןמי שי שמשייה–שיקוום:מהאדןמהןאיניןמש מהזייויןמ
ב שי שוםמכ ימיחושיבוםמבהןכם

חושיבמשטחוםמיהוקפוםמש מהצידיןמהגוכי טדוין:מ שי ש,מ  בת,מדוביך,מ •מ
 קבו וןמיצידיןמהבניויןמ  צי ךוםמכ ה

א–%מ3
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נושא	מיומנויות

חישובים
הבנה	מתוך	סיטואציה	מילולית	

ופעולות	בהתאם
מיומנות	גיאומטרית

מיומנות	אלגברית
	בדיקה,	דרך	פתרון,	

הנמקה
אריתמטי

אלגברי
גיאומטרי

אריתמטי
אלגברי

גיאומטרי
זיהוי	והכרת	

תכונות
הוכחה	
מנומקת

ראייה	
תבניתית

משמעות	
הפתרון

אריתמטי
אלגברי

גיאומטרי

חשיבה	כמותית,	חקר	נתונים	
וסטטיסטיקה

פךי יןמחשבית
9

4תכ
9,מ4תכ

חזקין

וחס
7

7ת
7

7ת

הסןבדין
3,מעכ,מעב

כחיזום
5ב,מ תכ,מ
 תב,מ4תב

5ב,מ4תב

קדוכןמנןינום
 תכ,מ תג

5כ,מ תב

שכ יןמ ו י וין
3,מ5כ,מעכ,מ

עב,מ תכ,מ תב,מ
 תג,מ4ת

אלגברה

 שייכיןמבנך םמ
כחר

 
ת,מ ,מ9,ממת,מ
9ת,ממ ,מ4 כ

4 ב
9,ממת,מכת,מ
4 כ,מ4 ב

9
ת,מ9,מ9ת,מ
מ ,מ4 ב

כו–שייויתמבנך םמ
כחר

כת
כת

 ךדאןמ שייכין
4

4,מ5ת
5ת

שכ יןמ ו י וין
7ת,מ  

4תכ
7ת,מ  

בוטיווםמ
כ גבדוום

3תכ,מ3תבת,מ
3תב 

מיפוי המבחן
א.2 
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נושא	מיומנויות

חישובים
הבנה	מתוך	סיטואציה	מילולית	

ופעולות	בהתאם
מיומנות	גיאומטרית

מיומנות	אלגברית
	בדיקה,	דרך	פתרון,	

הנמקה
אריתמטי

אלגברי
גיאומטרי

אריתמטי
אלגברי

גיאומטרי
זיהוי	והכרת	

תכונות
הוכחה	
מנומקת

ראייה	
תבניתית

משמעות	
הפתרון

אריתמטי
אלגברי

גיאומטרי

גיאומטריה

סאיםמזייויןמ
ב שי ש

כ
כ

כ,מת כ,מת ב
.

זייויןמקרקירוין
עת

עת
עת

עת
עת

עת

זייויןמצ ירין
5 כ

5 כ
5 כ

ושדוםמ כינאום
ת כ

ת ב
ת ב

ת ב

ושדוםמ קבו ום
ת כ

ת 
ת כ

חפופןמ שי שוםמ
י סקניןמ
 החפופה

3 כ,מ3 ב,מ
5 כ,מ5 ב

3 כ
5 כ,מ5 ב

5 ב

מ שי שמ
שייה–שיקוום

ת כ
ת כ,מ5 כ

ת ב

קייוםמ ויחרוםמ
ב שי ש

ת כ
תת

תת,מת כ,מת ב
ת ב

הוקףמצידה
3תבת,מ3תב 

3 כ
7,מ3 כ

3תבת,מ3תב 
3 כ

שטחמצידה
3תכ

3 ב
3 ב

3תכ
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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

הנושא	הראשי

חשיבה	תהליכית	חשיבה	אלגוריתמיתידע	וזיהוי
)יישום	ותובנה(

חיפוש	פתוח	והנמקה

3,מ5ב,מ7,מעכ,מעב,מ5כ,מ תכחשיבה	כמותית
 תב,מ תג,מ4תכ,מ4תב

ת,מ ,מ4,מ9,ממת,מ3תכ,מ4 כאלגברה
5ת,מכת,מ9ת,ממ 

4 ב3תבת,מ3תב ,מ7ת,מ  

ת ב,מ3 כ,מ5 ככ,מעת,מת כ,מ3 ב,מ5 בתתגיאומטריה
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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	חמישי,	כ"א	בסיוון	התש"ע,	3	ביוני	2010מכימבטייחמש 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 בחתמ)ניסחמכ'(,משהיכמהניסחמשויךבדמ ן  ורום.מ
כםמושמחששמ הךןקיןמב בחת,מך מבון–הספדמ הוךדעמבהןכם,מ  ש מ ןגבדמכןמההשגחהמבאוןיןמכימ

 בחידמבא 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. מש ה ת(מ )דכימסךוףמ יאיחמכרםמבהןכםמ צידעמ נפדרןמ וקצהמאוןהמ מ הםמקשוומדכווה(,מ
הן  ורוםמהזאכוםמך מכיריןמההןכ יןמשוקב ימ)  ש ,משאןיבמןשיביןמה בחת,מהפסקין,מוצוכהמ
קביציןמ ב. מ 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.

מ מב 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. מ
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

ושמ צוותמשה בחתמ ידאבמ שכ יןמסגידיןמ)דב–בדדה(מי שכ יןמפןיחין.מבשכ יןמהסגידיןמ 	.3
כןמ ושמ אןיבמ הפןיחיןמ בשכ יןמ כיןה.מ הן  ורוםמ ס תמ יך מ כחןמ נאינהמ ןשיבהמ ושמ

הןשיבהמב 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



חוברת הנחיות — מיצ"ב פנימי במתמטיקה לכיתה ח' התש"ע22



23 חוברת הנחיות — מיצ"ב פנימי במתמטיקה לכיתה ח' התש"ע

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
יכןמ )דב–בדדהופןיח(,מכןמהןשיבהמהנאינהמ א מפדוט,מ דביןמןוכידמש מד יןמהבוציךמהכפשדוין,מ

טייחמהצויתמ ןשיבה.

שימו	לב,	

ושמ ןןמנוקירמ א משכ המבנפדר. •מ

הן  ורמוקב מכפסמנקיריןמך מא משכ המש כמהשובמך וה. •מ

בך ירהמשאיןדןהמ"טייחמהצויתמ ןשיבה",מהךדאוםמכימטייחמהךדאוםמ ןווחסוםמ כפשדיויןמהנוקירמ •מ
)כיןתמכפשדיויןמ יפוךיןמגםמברףמדואיזמהצוינום(.מכם,מ  ש ,מאןיבמאומהנוקירמהיכמ2-0,מהן  ורמ
ואי מ קב מכפסמנקירין,מנקירהמכחןמכימ מנקירין.מכםמאןיבמ2,0,מהן  ורמואי מ קב מכפסמנקיריןמ

כימ מנקירין,מ  כמנוקירמבונוום.

בשכ יןמהסגידיןמ)דב–בדדה(מושמ הןווחסמ שכ המשבהמסו תמהן  ורמויןדמ ןשיבהמכחן,מאכו ימ •מ
 כמהשובמך והמא  .

כםמנךשימשתימטךיויןמא שהתמבןדגו מ)טךיןמכ גבדוןמיוכימטךיןמחושיבון(מ—מכותמ ןןמנקיריןמ •מ
א  ,מאלא	אם	כן	צוין	אחרת.

כפשדון",מ "ברוקהמ כימ כפשדו"מ "נו יקמ כפשדון",מ פןדיתמ "רדעמ שבימ יפוךהמ ב חייתמ בא מ קיםמ מ•מ
ושמ קב מא מרדעמנאינהמכחדן,מא מנו יקמנאיתמכחדמכימא מברוקהמנאינהמכחדן.מ
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מחוון למבחן במתמטיקה לכיתה ח', מיצ"ב פנימי, התש"ע

המשך	בעמוד	הבא  2

 

מיצ"ב  

המזכירות	הפדגוגיתמ ראמ"ה	 	
הדשיןמהכדצוןמ  

מ  רורהמיהךדאהמבחוניעמ

מדינת	ישראל
 שדרמהחוניע

 חייתמ  בחתמ 3מבמתמטיקהמ אוןהמח',	נוסח	א',	התש"ע
מחוון	לאינטרנט	—	עדכון

   32-MAT-010-8A-SOF-p-net-idkun ,12:45,08/06        32-03-08-01-01-01-009-010-05    'מבחן 32 במתמטיקה לכיתה ח' (8) — נוסח א

מספר
הפריט

סוג
הפריט

טווח	הציון	ההנחיות	לקידודהתשובה	הנכונה
לתשובה

תשובה:מx = 2פןיח1

דרך	פתרון	אפשרית:

4(x+3)  = 20

4x + 12 = 20 / –12

4x = 8 /  : 4

x = 2

3	נק'	

ןשיבהמנאינהמירדעמנאינה. —מ

נוחישמהןשיבהמהנאינהמיברוקהמ  כה.מ —מ

2	נק'	

טךיןמאחתמברדעמהפןדיתמיה שעמךקבומ
 טךין.

0	נק'	

ויןדמ טךיןמאחתמברדעמהפןדית. —מ

א מכפשדיןמכחדן.מ —מ

מ,מ ,מ3

x = 0 + 3–ד"ב2 3	נק') (מ
ןשיבהמנאינה

0	נק'
ןשיבהמשגיוהמ

מ,מ3

3פןיח3

7
1	נק'תשובה:מ

ןשיבהמנאינה

0	נק'
ןשיבהמשגיוהמ

מ,מת

3	נק'תשובה:מx = 8פןיח4

ןשיבהמנאינה

0	נק'

ןשיבהמשגיוהמ

מ,מ3
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מיצ"ב  

המזכירות	הפדגוגיתמ ראמ"ה	 	
הדשיןמהכדצוןמ  

מ  רורהמיהךדאהמבחוניעמ

מדינת	ישראל
 שדרמהחוניע

 חייתמ  בחתמ 3מבמתמטיקהמ אוןהמח',	נוסח	א',	התש"ע
מחוון	לאינטרנט	—	עדכון

   32-MAT-010-8A-SOF-p-net-idkun ,12:45,08/06        32-03-08-01-01-01-009-010-05    'מבחן 32 במתמטיקה לכיתה ח' (8) — נוסח א

מספר
הפריט

סוג
הפריט

טווח	הציון	ההנחיות	לקידודהתשובה	הנכונה
לתשובה

תשובה:מ15%פןיחמ5 1	נק'א.	
ןשיבהמנאינהממ

הערה:	ושמ קב מגםמכןמהןשיבהמ15מ  כמ
סו יתמכחיזום.

0	נק'
ןשיבהמשגיוה

מ,מת

תשובה:מ150 ן  ורוםפןיח ב.		
דרך	פתרון	אפשרית:

60%מ –מ250מהם: מ

 
60

100
⋅ 250 = 150

א י ד,	150מן  ורוםמבחדימ מ
בצבךמכרים.

2	נק'	
ןשיבהמנאינהמירדעמנאינה. —מ

נוחישמהןשיבהמהנאינהמיברוקהמ  כה.מ —מ
1	נק'	

ןשיבהמנאינהמ  כמרדע. —מ
טךיןמאחתמבחושיבמי צוכןמפןדיתמ —מ

הךקבומ טךין.
0	נק'	

ויןדמ טךיןמאחתמבחושיב.מ —מ
א מכפשדיןמכחדן.מ —מ

מ— 

3	נק'תשובה:	20°פןיח6

ןשיבהמנאינה

הערה:	אןובןמהןשיבהמהנאינהמך מגבומ
הסדטיטמןוחשבמןשיבהמנאינה.מ

0	נק'	

ןשיבהמשגיוהמ

מ,מ3

8 : 7ד"ב7 3	נק')3(מ
ןשיבהמנאינה

0	נק'
ןשיבהמשגיוהמ

מ,מ3

המשך	בעמוד	הבא
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מיצ"ב  

המזכירות	הפדגוגיתמ ראמ"ה	 	
הדשיןמהכדצוןמ  

מ  רורהמיהךדאהמבחוניעמ

מדינת	ישראל
 שדרמהחוניע

 חייתמ  בחתמ 3מבמתמטיקהמ אוןהמח',	נוסח	א',	התש"ע
מחוון	לאינטרנט	—	עדכון

   32-MAT-010-8A-SOF-p-net-idkun ,12:45,08/06        32-03-08-01-01-01-009-010-05    'מבחן 32 במתמטיקה לכיתה ח' (8) — נוסח א

מספר
הפריט

סוג
הפריט

טווח	הציון	ההנחיות	לקידודהתשובה	הנכונה
לתשובה

מאומ80%פןיחמ8 400

500
= 4

5
תשובה:	 א.	

מ

2	נק'	

ןשיבהמנאינהמ

הערה:	ושמ קב מגםמןשיבהמשכונהמ
 צי צ ןמאןשיבהמנאינה.

0	נק'	

ןשיבהמשגיוה

מ,מ 

400פןיח

450
= 8

9
תשובה:	 2	נק'	ב.	

ןשיבהמנאינהמ

הערה:	ושמ קב מגםמןשיבהמשכונהמ
 צי צ ןמאןשיבהמנאינה.

0	נק'	

ןשיבהמשגיוה

מ,מ 

בדיקה	אפשרית	)הצבה	מלאה(:פןיח9
(–7)2 + 5(–7) 

?
= 14

49 – 35 
?
= 14

14 = 14

הןקב מפסיקמכ ן.

בדיקה	אפשרית	נוספת:

x = –7מ כםמנצובמ

נקב מב שייכהמהנןינה:

49 – 35 = 14

יזהמכאתמשייוית.

סימון	הטענה	הנכונה:

היכמפןדיתמש מה שייכה.  x = –7

3	נק'	

ברוקהמנאינהמיסו יתמהטךנהמהנאינה.

2	נק'	

הערה:	הש טןמסיגדווםמבהצבןמה ספד	
(7–)מבבוטיומx2מיקב ןמ49מכימ(49–)מווחשבימ

טךיןמאחת.מ

טךיןמאחתמברדעמהברוקהמיסו יתמ —מ
ךקבומ טךין.

ברוקהמנאינהמ  כמסו יתמכימךםמסו יתמ —מ
שגיו.

0	נק'	

סו יתמהטךנהמהנאינהמ  כמברוקה. —מ

ויןדמ טךיןמאחתמברדעמהברוקה.מ —מ

א מכפשדיןמכחדן. —מ

מ,מ ,מ3

)4(מ  שייכהמושמפןדיתמוחורמיהיכד"ב10
x = 1

3	נק'
ןשיבהמנאינה

0	נק'
ןשיבהמשגיוהמ

מ,מ3

המשך	בעמוד	הבא
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מיצ"ב  

המזכירות	הפדגוגיתמ ראמ"ה	 	
הדשיןמהכדצוןמ  

מ  רורהמיהךדאהמבחוניעמ

מדינת	ישראל
 שדרמהחוניע

 חייתמ  בחתמ 3מבמתמטיקהמ אוןהמח',	נוסח	א',	התש"ע
מחוון	לאינטרנט	—	עדכון

   32-MAT-010-8A-SOF-p-net-idkun ,12:45,08/06        32-03-08-01-01-01-009-010-05    'מבחן 32 במתמטיקה לכיתה ח' (8) — נוסח א

מספר
הפריט

סוג
הפריט

טווח	הציון	ההנחיות	לקידודהתשובה	הנכונה
לתשובה

A)ת(מד"ב11

B C

3	נק'
ןשיבהמנאינה

0	נק'
ןשיבהמשגיוהמ

מ,מ3

פןיח12
)הש  ה(

תשובה:	35% 1	נק'	א.	

ןשיבהמנאינה

0	נק'	

ןשיבהמשגיוה

מ,מת

פןיח

)הש  ה(

הדיאגרמה	של	אלעד: ב.	

תאטרון מחול מחשבים ספורט
החוג

מספר
משתתפים

80
70
60
50
40
30
20
10
0

	ןכטדיתמ—מ20מ שןןפום 	

מ חשבוםמ—מ30מ שןןפום ממ

2	נק'	

שןומך יריןמנאינין.

1	נק'	

ך ירהמכחןמנאינהמ)הכחדןמחסדהמכימשגיוה(.

0	נק'	

כףמ כמך ירהמכחןמנאינה.

מ— 

תשובה:	200מן  ורוםפןיח 1	נק'	ג.	

ןשיבהמנאינה

הערה:מושמ קב מטעות	נגררתמ סךוףמב'.

0	נק'	

ןשיבהמשגיוה

מ,מת

המשך	בעמוד	הבא
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מיצ"ב  

המזכירות	הפדגוגיתמ ראמ"ה	 	
הדשיןמהכדצוןמ  

מ  רורהמיהךדאהמבחוניעמ

מדינת	ישראל
 שדרמהחוניע

 חייתמ  בחתמ 3מבמתמטיקהמ אוןהמח',	נוסח	א',	התש"ע
מחוון	לאינטרנט	—	עדכון

   32-MAT-010-8A-SOF-p-net-idkun ,12:45,08/06        32-03-08-01-01-01-009-010-05    'מבחן 32 במתמטיקה לכיתה ח' (8) — נוסח א

מספר
הפריט

סוג
הפריט

טווח	הציון	ההנחיות	לקידודהתשובה	הנכונה
לתשובה

מx2 + 16x + 64ד"ב13 )3(מ 3	נק'	א.מ

ןשיבהמנאינה

0	נק'	

ןשיבהמשגיוה

מ,מ3

תשובה:	x + 11פןיח 1	נק'ב.1	

ןשיבהמנאינה

הערות:

*			ושמ קב מןשיבהמנאינהמשאינה	מפושטתמ
כימןשיבהמנאינהמשהפושיטמבהמשגיו.מ מ

**מושמ קב מא מןשיבהמנאינהמהאןיבהמ
בסדטיטמהנןיתמכימהאןיבהמך מגבומ מ

הסדטיטמשוסדטטמהן  ור. מ

0	נק'

ןשיבהמשגיוה

מ,מת

4x + 44	:תשובה 2	נק'ב.2	

ןשיבהמנאינה

הערות:

*			ושמ קב מןשיבהמנאינהמשאינה	מפושטתמ
מכימןשיבהמנאינהמשהפושיטמבהמשגיו.מ מ

**מושמ קב מא מןשיבהמנאינהמהאןיבהמ
בסדטיטמהנןיתמכימהאןיבהמך מגבומ מ

הסדטיטמשוסדטטמהן  ור. מ

***מושמ קב מטעות	נגררתמ סךוףמב.ת.

0	נק'

ןשיבהמשגיוה

מ,מ 

המשך	בעמוד	הבא
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מיצ"ב  

המזכירות	הפדגוגיתמ ראמ"ה	 	
הדשיןמהכדצוןמ  

מ  רורהמיהךדאהמבחוניעמ

מדינת	ישראל
 שדרמהחוניע

 חייתמ  בחתמ 3מבמתמטיקהמ אוןהמח',	נוסח	א',	התש"ע
מחוון	לאינטרנט	—	עדכון

   32-MAT-010-8A-SOF-p-net-idkun ,12:45,08/06        32-03-08-01-01-01-009-010-05    'מבחן 32 במתמטיקה לכיתה ח' (8) — נוסח א

מספר
הפריט

סוג
הפריט

טווח	הציון	ההנחיות	לקידודהתשובה	הנכונה
לתשובה

תשובה:ממסו יתמ" כ"פןיח14 א.	

נימוק	אפשרי:ממ מ
כםמבויםמכחרמ ווצדוםמ240מ
רג ום,מכזמב–מ5מו וםמווצדימ

1,200מרג ום:

5 ⋅ 240  = 1,200

יב שעמ4משביךיןמווצדימ4,800מ מ
רג ום:

4 ⋅ 1,200 = 4,800

י אתמ כמוך רימהךיברוםמ מ
ב שו ה.

2	נק'	

ןשיבהמ  כהמינאינהמהאי  ןמסו יתמ" כ".

הערה:מושמ קב מנו יקמ ו י ומנאיתמגםמ  כמ
הצגןמהחושיב.מ

1	נק'	

טךיןמאחתמבחושיבמיסו יתמהךקבומ 	-
 טךין.

חושיבמנאיתמש מהרג וםמש ווצדוםמב–מ5מ -מ
ו וםמ  כמה שעמי  כמסו יתמ" כ".

0	נק'	

סו יתמ" כ"מ  כמנו יק. —מ

ויןדמ טךיןמאחתמבחושיב.מ —מ

א מכפשדיןמכחדן. —מ

מ- 

תשובה:	276מרג וםפןיח ב.	

דרך	פתרון	אפשרית:ממ מ
וריךמשדיצוםמ הגרו מכןמא יןמ

הרג וםמה ויצדןמבכל	יוםמ
ב–מ15%:

1.15 ⋅ 240 = 276

א י ד,מבא מויםמווצדימב פך ממ מ
276מרג ום.

2	נק'	

ןשיבהמ  כהמינאינה

הערה:מהןשיבהמ5,520,משהוכמ אפ המש מ
276מב–מ20,מןוחשבמגםמהוכמןשיבהמ  כהמ

ינאינה.
1	נק'	

טךיןמאחתמבחושיבמי צוכןמפןדיתמ 	-
הךקבומ טךין.

חושיבמןיספןמהרג וםמ)36(מ  כמה שע. -מ
0	נק'	

ןשיבהמנאינהמ  כמרדעמי  כמברוקה. —מ

ויןדמ טךיןמאחתמבחושיב.מ —מ

א מכפשדיןמכחדן. —מ

מ- 

המשך	בעמוד	הבא
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מיצ"ב  

המזכירות	הפדגוגיתמ ראמ"ה	 	
הדשיןמהכדצוןמ  

מ  רורהמיהךדאהמבחוניעמ

מדינת	ישראל
 שדרמהחוניע

 חייתמ  בחתמ 3מבמתמטיקהמ אוןהמח',	נוסח	א',	התש"ע
מחוון	לאינטרנט	—	עדכון

   32-MAT-010-8A-SOF-p-net-idkun ,12:45,08/06        32-03-08-01-01-01-009-010-05    'מבחן 32 במתמטיקה לכיתה ח' (8) — נוסח א

מספר
הפריט

סוג
הפריט

טווח	הציון	ההנחיות	לקידודהתשובה	הנכונה
לתשובה

15

)פתרון	
אלגברי(

שאלה	זו	אפשר	לפתור	הן	בדרך	אלגברית	והן	בדרך	גרפית.	

תשובה:מ(20– ,3)פןיח

x = 3 ,  y = –20	או

דרך	פתרון	אפשרית	 	.I
)אלגברית	-	מקדמים	נגדיים(:ממ

24x + 3y

3
= 4

6x + y = −2







ניצוכמגידםמ שיןף:מ מ

3מממממ 8x + y( )
3

= 4

6x + y = −2







8x + y = 4

6x + y = −2 / ⋅(−1)





+
8x + y = 4

−6x − y = 2




2x = 6/ : 2

x = 3

6 ⋅3 + y = −2 / −18

y = −20

הערה	כללית:	כותמ הידורמנוקירמכםמ
הןקב מפןדיתמנאיתמכימפןדיתמח קו,מכעמהזיגמ

הסרידמנאןבמבסרדמהפיע.מ

5	נק'	

רדעמכ גבדוןמנאינהמיןשיבהמנאינהמ פומ
אחת	הדרכיםמהכ ה:מ

השייכןמ קר וםו קר וםמנגרוום 	—

שוטןמההצבה:מחו יץמכחרמהנך  וםמכימ 	—
הצבןמבוטיו.

נוחישמהןשיבהמהנאינהמיברוקהמ  כה.מ —מ

הערה:	ושמ קב מןשיבהמנאינהמהאי  ןמ
הצגןמרדעמ  צוכןמכחרמהנך  ום,מ  כמ

הצגןמרדעמ  צוכןמהנך םמהכחד.

4	נק'	

רדעמנאינהמי צוכןמהךדעמש מכחרמ —מ
הנך  וםמב בר.

טךיןמבהךןקןמהןדגו מכימבהךןקןמ 	—
ש במבןדגו ,מש כמהידורהמכןמד ןמ
הקישומש מהןדגו ,מי צוכןמפןדיתמ

הךקבומ טךין.

3	נק'	

טךיןמאחתמברדעמהפןדיתמי צוכןמפןדיתמ
הךקבומ טךין.

0	נק'	

חו יץמנך םמ כחןמה שייכיןמ  כמ —מ
ה שע.

ןשיבהמנאינהמ  כמרדע. —מ

ויןדמ טךיןמאחתמברדעמהפןדית. —מ

א מכפשדיןמכחדן. —מ

מ,מ5-3

המשך	בעמוד	הבא



31 חוברת הנחיות — מיצ"ב פנימי במתמטיקה לכיתה ח' התש"ע

 9

 

מיצ"ב  

המזכירות	הפדגוגיתמ ראמ"ה	 	
הדשיןמהכדצוןמ  

מ  רורהמיהךדאהמבחוניעמ

מדינת	ישראל
 שדרמהחוניע

 חייתמ  בחתמ 3מבמתמטיקהמ אוןהמח',	נוסח	א',	התש"ע
מחוון	לאינטרנט	—	עדכון

   32-MAT-010-8A-SOF-p-net-idkun ,12:45,08/06        32-03-08-01-01-01-009-010-05    'מבחן 32 במתמטיקה לכיתה ח' (8) — נוסח א

מספר
הפריט

סוג
הפריט

טווח	הציון	ההנחיות	לקידודהתשובה	הנכונה
לתשובה

)פתרון	
גרפי(

תשובה:מ(20– ,3)פןיח
x = 3 ,  y = –20	או

דרך	פתרון	אפשרית	)גרפית(:	 	.II

ריג המכפשדוןמ טב ןמךדאוםמ מ
  שייכהמהדכשינה:מ

20–1x

–12412y

ריג המכפשדוןמ טב ןמךדאוםמ מ
  שייכהמהשנווה:

10–2x

–8–210y

מ

-4 -3 -2 -1 1 2 3 4 5

y

x

-17
-19
-21
-23
-25

-15
-13
-11
-9
-7
-5
-3
-1

1
3
5
7

נקירןמהחוןיעמהוכ:מ(20– ,3) מ
בדיקה:	 	

מ שייכהמדכשינה:מ
24 3 3 20

3
4

72 60

3
4

12

3
4

4 4

⋅ + −( ) =

+ −( ) =

=

= מ
הןקב מפסיקמכ ן.מ מ

מ שייכהמשנווה:מ
6 ⋅ 3 + (–20) 

?
= –2

18 + (–20) ?= –2

–2 = –2

הןקב מפסיקמכ ן. מ

5	נק'	

רדעמגדפוןמנאינהמיןשיבהמנאינהמהאי  ןמ
כןמברוקןמהפןדית,מךםמכימב ומטב כיןמ

ךדאום.

4	נק'

רדעמגדפוןמנאינהמיןשיבהמנאינהמךםמ —מ
ברוקהמשגיוהמכימ  כמברוקה.

רדעמגדפוןמנאינהמיאןובןמהזיגמהסרידמ —מ
בסרדמהפיע,מיברוקןמהןשיבהמך –פומ

הסרדמהנאית.מ

3	נק'	

טךין	אחתמברדעמהפןדיתמיה שעמךקבומ —מ
 טךין.מ

סדטיטמנאיתמש מגדףמכחרמב בר.מ —מ

הצגןמשןומטב כיןמךדאוםמנאיניןמ —מ
ב ברמ  כמסדטיטמגדפום.מ

רדעמגדפוןמנאינהמיאןובןמהזיגמהסרידמ —מ
בסרדמהפיע,מיברוקהמךקבוןמ טךין.מ

0	נק'

ויןדמ טךיןמאחתמברדעמהפןדית. —מ

א מכפשדיןמכחדן. —מ

מ,מ5-3

?

?

?

המשך	בעמוד	הבא
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מיצ"ב  

המזכירות	הפדגוגיתמ ראמ"ה	 	
הדשיןמהכדצוןמ  

מ  רורהמיהךדאהמבחוניעמ

מדינת	ישראל
 שדרמהחוניע

 חייתמ  בחתמ 3מבמתמטיקהמ אוןהמח',	נוסח	א',	התש"ע
מחוון	לאינטרנט	—	עדכון

   32-MAT-010-8A-SOF-p-net-idkun ,12:45,08/06        32-03-08-01-01-01-009-010-05    'מבחן 32 במתמטיקה לכיתה ח' (8) — נוסח א

מספר
הפריט

סוג
הפריט

טווח	הציון	ההנחיות	לקידודהתשובה	הנכונה
לתשובה

בדיקה	אפשרית:פןיח16
פןדיתמהכו–שייויתמ—מ

3x >  –30 / : 3מ

 x >  –10

מקטתמ –מ(10–),מי אתמ −10
2

3





ה ספדמ

כונימ קווםמכןמהכו–שייוית.מ

בדיקה	אפשרית	נוספת:

מבכו–שייויתמ −10
2

3




 הצבןמה ספדמ

הנןית:מ
3 ⋅ −10

2

3






= −32
מ

 ןקב מ ספדמקטתמ –מ(30–),מי אתמ

מכונימ קווםמכןמ −10
2

3





ה ספדמ

הכו–שייוית.

סימון	הטענה	הנכונה:

מאינומכחרמ −10
2

3





ה ספדמ

הפןדיניןמש מהכו–שייוית.

3	נק'	

ברוקהמנאינהמיסו יתמהטךנהמהנאינה.מ

2	נק'

טךיןמאחתמברדעמהברוקהמיסו יתמ —מ
ךקבומ טךין.ממ

ברוקהמנאינהמ  כמסו יתמכימךםמסו יתמ —מ
שגיו.ממ

0	נק'	

סו יתמהטךנהמהנאינהמ  כמברוקה. —מ

ויןדמ טךיןמאחתמברדעמהברוקה.מ —מ

א מכפשדיןמכחדן. —מ

מ,מ ,מ3

המשך	בעמוד	הבא
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מיצ"ב  

המזכירות	הפדגוגיתמ ראמ"ה	 	
הדשיןמהכדצוןמ  

מ  רורהמיהךדאהמבחוניעמ

מדינת	ישראל
 שדרמהחוניע

 חייתמ  בחתמ 3מבמתמטיקהמ אוןהמח',	נוסח	א',	התש"ע
מחוון	לאינטרנט	—	עדכון

   32-MAT-010-8A-SOF-p-net-idkun ,12:45,08/06        32-03-08-01-01-01-009-010-05    'מבחן 32 במתמטיקה לכיתה ח' (8) — נוסח א

מספר
הפריט

סוג
הפריט

טווח	הציון	ההנחיות	לקידודהתשובה	הנכונה
לתשובה

תשובה:מ20, 5	או	20–, 5–פןיח17

שנומ קדוםמכפשדוום:מ

מקרה	א'	—משנומה ספדוםמ I.מ
חויבוום:

דרך	פתרון	אפשרית:	
xמ ווצגמכןמה ספדמהקטת.מ
4xמ ווצגמכןמה ספדמהגרי .מ

x + 19 = 4x + 4 

15 = 3x

x = 5

ה ספדמהקטתמהיכמ5,  

יה ספדמהגרי מהיכמ20.

מקרה	ב'מ—משנומה ספדוםמ II.מ

ש ו וום:
דרך	פתרון	אפשרית:	

xמ ווצגמכןמה ספדמהגרי .מ
4xמ ווצגמכןמה ספדמהקטת.מ

x + 4 = 4x + 19 

–15 = 3x

x = –5

ה ספדמהקטתמהיכמ20–,  

יה ספדמהגרי מהיכמ5–.

4	נק'	

ןשיבהמנאינהמירדעמנאינה.מ 	—

נוחישמהןשיבהמהנאינהמיברוקהמ  כה. —מ

הערה:	ושמ קב מןשיבהמנאינהמירדעמפןדיתמ
נאינהמך מפומכחרמה קדום.

3	נק'	

אןובןמ שייכהמנאינהמיטךיןמאחתמברדעמ —מ
הפןדית,מיה שעמךקבומ טךין.

ממאןובןמ שייכהמנאינהמי צוכןמ ספדמ —
כחרמב בר.מ

1	נק'	

 x , 4xאןובןמהבוטיווםמ

0	נק'	

ןשיבהמנאינהמ  כמרדעמי  כמברוקה. 	—

ויןדמ טךיןמאחתמברדעמהפןדית.מ 	—

א מכפשדיןמכחדן. 	—

מ,מת,מ3,מ4

המשך	בעמוד	הבא
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מיצ"ב  

המזכירות	הפדגוגיתמ ראמ"ה	 	
הדשיןמהכדצוןמ  

מ  רורהמיהךדאהמבחוניעמ

מדינת	ישראל
 שדרמהחוניע

 חייתמ  בחתמ 3מבמתמטיקהמ אוןהמח',	נוסח	א',	התש"ע
מחוון	לאינטרנט	—	עדכון

   32-MAT-010-8A-SOF-p-net-idkun ,12:45,08/06        32-03-08-01-01-01-009-010-05    'מבחן 32 במתמטיקה לכיתה ח' (8) — נוסח א

מספר
הפריט

סוג
הפריט

טווח	הציון	ההנחיות	לקידודהתשובה	הנכונה
לתשובה

פןיח18
AOD = 170°תשובה:מ

דרך	פתרון	אפשרית: 	.I
DOB = AOC

)זייויןמקרקירויןמשייןמזימ זי(

x = 5x – 40

40  = 4x / : 4

x = 10

לפיכך:

DOB = AOC = 10°

ולכן:

AOD = 180° – 10° = 170°

)סאיםמזייויןמצ יריןמהיכמ180°(

דרך	פתרון	אפשרית	נוספת: 	.II

AOD = 180 – x

)סאיםמזייויןמצ יריןמהיכמ180°(

5x – 40 + 180 – x = 180

)סאיםמזייויןמצ יריןמהיכמ180°(

4x  + 140 = 180

4x = 40

x = 10

ולכן:

AOD = 180° – 10° = 170°

5	נק'	
ןשיבהמנאינהמירדעמנאינהמהאי  ן:מ

נוסיחמ  כמש מה שפטווםמבהןכםמ כ.מ
 רדעמהפןדיתמ)רדעמIמכימרדעמII(.מ

סו יתמ ך ין. ב.מ
4	נק'	

ןשיבהמ  כהמ  כמסו יתמ ך ין. —מ
בפןדיתמ פומרדעמI:מןשיבהמנאינהמ —מ

האי  ןמדקמ שפטמכחרמ בותמהשנווםמ
הנרדשום,מךםמסו יתמ ך ין.

3	נק'	
טךיןמאחתמברדעמהפןדיתמי צוכןמ —מ

פןדיתמבותמ0°מ –מ180° הךקבומ טךין,מ
יאןובןמ שפטווםמה ניסחוםמבכיפתמ

  כ,מךםמכימב ומסו יתמ ך ין.
בפןדיתמ פומרדעמI:מןשיבהמנאינהמ —מ

האי  ןמדקמ שפטמכחרמ בותמהשנווםמ
הנרדשום,מללאמסו יתמ ך ין.

2	נק'
ןשיבהמנאינהמיהצגןמרדעמנאינהמ  כמ —מ
אןובןמה שפטוום,מךםמכימב ומסו יתמ

 ך ין.
הגךהמ –מx = 10מ  כמה שעמכימךםמ —מ

ה שעמשגיו.מממ
1	נק'

ןשיבהמנאינהמהאי  ןמאןובןמ —מ
 שפטוום,מכעמ  כמרדע,מךםמכימב ומ

סו יתמ ך ין.
הערה:	אןובןמהןשיבהמך מגבומ מ

הסדטיטמ  כמרדעמןוחשבמןשיבהמ
נאינה.מ

טךין	אחתמברדעמהפןדיתמי צוכןמ —מ
פןדיתמהךקבומ טךין,מ  כמהןבססיןמ
ך מ שפטוום,מיקב ןמןשיבהמבותמ0° מ
 –מ180°,מךםמכימב ומסו יתמ ך ין.מ

0	נק'	
ןשיבהמנאינהמ  כמרדעמי  כמנו יק. —מ
ויןדמ טךיןמאחתמברדעמהפןדית. —מ

א מכפשדיןמכחדן. —מ

מ—5

המשך	בעמוד	הבא



35 חוברת הנחיות — מיצ"ב פנימי במתמטיקה לכיתה ח' התש"ע

 13

 

מיצ"ב  

המזכירות	הפדגוגיתמ ראמ"ה	 	
הדשיןמהכדצוןמ  

מ  רורהמיהךדאהמבחוניעמ

מדינת	ישראל
 שדרמהחוניע

 חייתמ  בחתמ 3מבמתמטיקהמ אוןהמח',	נוסח	א',	התש"ע
מחוון	לאינטרנט	—	עדכון

   32-MAT-010-8A-SOF-p-net-idkun ,12:45,08/06        32-03-08-01-01-01-009-010-05    'מבחן 32 במתמטיקה לכיתה ח' (8) — נוסח א

מספר
הפריט

סוג
הפריט

טווח	הציון	ההנחיות	לקידודהתשובה	הנכונה
לתשובה

תשובה:	x = –2פןיח19

דרך	פתרון	אפשרית:

–3 · 4x · 2 = 48

–12x · 2 = 48

–24x = 48 / : (–24)

x = –2

בדיקה:

–3 · 4 · (–2) · 2 
?
= 48

24 · 2 
?
= 48

48 = 48

הןקב מפסיקמכ ן.

5	נק'	

ןשיבהמנאינהמהאי  ןמרדעמנאינהמ 	—
יברוקהמנאינהמב שייכהמה קידוןמבלבדמ

יקב ןמפסיקמכ ן.

נוחישמהןשיבהמהנאינהמיברוקהמ  כה. —מ

4	נק'	

ןשיבהמנאינהמירדעמנאינהמךםמברוקהמשגיוהמ
כימ  כמברוקה.

3	נק'	

טךיןמאחתמברדעמהפןדיתמי צוכןמפןדיתמ
הךקבומ טךין,מךםמברוקהמשגיוהמכימ  כמ

ברוקה.מ

0	נק'	

ןשיבהמנאינהמ  כמרדעמי  כמברוקה. 	—

ויןדמ טךיןמאחתמברדעמהפןדית.מ 	—

א מכפשדיןמכחדן. 	—

מ,מ3—5

תשובה:	x = 2.5פןיח20

דרך	פתרון	אפשרית:

6 13

2
4 2

6 13 4 2

6 13 4 8

2 5

2

x

x
x

x x

x x

x

x

−
−

= ⋅ −

− = −
− = −
=

=

/ ( )

( )

.55

4	נק'	

ןשיבהמנאינהמירדעמנאינה.מ 	—

נוחישמהןשיבהמהנאינהמיברוקהמ  כה. —מ

2	נק'	

טךיןמאחתמברדעמהפןדיתמי צוכןמפןדיתמ
הךקבומ טךין.

0	נק'	

ןשיבהמנאינהמ  כמרדעמי  כמברוקה. 	—

ויןדמ טךיןמאחתמברדעמהפןדית. 	—

א מכפשדיןמכחדן. 	—

מ,מ ,מ4

המשך	בעמוד	הבא
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מיצ"ב  

המזכירות	הפדגוגיתמ ראמ"ה	 	
הדשיןמהכדצוןמ  

מ  רורהמיהךדאהמבחוניעמ

מדינת	ישראל
 שדרמהחוניע

 חייתמ  בחתמ 3מבמתמטיקהמ אוןהמח',	נוסח	א',	התש"ע
מחוון	לאינטרנט	—	עדכון

   32-MAT-010-8A-SOF-p-net-idkun ,12:45,08/06        32-03-08-01-01-01-009-010-05    'מבחן 32 במתמטיקה לכיתה ח' (8) — נוסח א

מספר
הפריט

סוג
הפריט

טווח	הציון	ההנחיות	לקידודהתשובה	הנכונה
לתשובה

מ16°ד"ב21 )4(מ 3	נק'	א.מ

ןשיבהמנאינה

0	נק'	

ןשיבהמשגיוה

מ,מ3

דרך	פתרון	אפשרית	פןיח 	.I ב.	
)חישוב(: 	

Oמנקירןמה פגשמבותמACמ מ
 –מBD.מנןבינתמב שי שמ

:AOD

BCמ׀׀מADמ)נןית(

ACB = 74°מ)נןית(

מממממ⇓
OAD = 74°מ)זייויןמ

 ןח פיןמשייןמבותמושדוםמ
 קבו ום(

ADB = 16°מ)חישבמבסךוףמ

כ'(
ממממ⇓

AOD = 90°מ)סאיםמזייויןמ

ב שי שמהיכמ180°(

 .ש. 

דרך	פתרון	אפשרית	 II.מ  

)הסבר(: 	

	 שי שמABC מהיכמ שי שמ
שייה–שיקווםמ)נןית(.מ

BDמחיצהמזייוןמהדכשמ

)נןית(,מי אתמהיכמגםמגיבהמ
.ACמ– 

(*)מלפי	המשפט:מ מ
ב שי שמשייה–שיקווםמ

חיצהמזייוןמהדכשמ ן ארמ
ךםמהגיבהמ בסוס.

3	נק'	

ןשיבהמ פומאחת	הדרכיםמהכ ה:

חושיבמנאיתמי ני קמך מורומ שפטוםמ 	.I
ה ניסחוםמבכיפתמ  כ.

הסבדמהאי  מ שפטמ ןכוםמה ניסחמ 	.II
בכיפתמ  כ.מושמ קב מגםמכןמאןובןמ
ה שפטמה ןכום(*)מב ברמ  כמהסבד.מ

2	נק'	

הסבדמנאיתמיטךיןמבחושיב. 	-

דושיםמגיר מא מהזייויןמהדיי נטויןמ 	-
 פןדיתמבסדטיטמב בר.

0	נק'	

ןשיבהמנאינהמ  כמהסבדמכימחושיב. —מ

א מכפשדיןמכחדן. —מ

מ,מ ,מ3

המשך	בעמוד	הבא
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מיצ"ב  

המזכירות	הפדגוגיתמ ראמ"ה	 	
הדשיןמהכדצוןמ  

מ  רורהמיהךדאהמבחוניעמ

מדינת	ישראל
 שדרמהחוניע

 חייתמ  בחתמ 3מבמתמטיקהמ אוןהמח',	נוסח	א',	התש"ע
מחוון	לאינטרנט	—	עדכון

   32-MAT-010-8A-SOF-p-net-idkun ,12:45,08/06        32-03-08-01-01-01-009-010-05    'מבחן 32 במתמטיקה לכיתה ח' (8) — נוסח א

מספר
הפריט

סוג
הפריט

טווח	הציון	ההנחיות	לקידודהתשובה	הנכונה
לתשובה

1	שךין.פןיח22 1

2
תשובה:	

דרך	פתרון	אפשרית	 	.I
)אלגברית(:ממ

		x	 ווצגמכןמז תמהדאובהמבך ווה.

	 ווצגמכןמז תמהדאובהמממ 2 − x 	
בודורה.

12x = 36 2 − x( )
12x = 72 − 36x

48x = 72 / : 48

x = 1
1

2

 

דרך	פתרון	אפשרית	נוספת	 	.II
)מילולית(:

 הודיןמהדיאבמבך ווהמהווןהמ
קטנהמפומ3מ  הודיןימבודורה,מ
יבשנומה קדוםמהרדאוםמשיין.
 אתמז תמדאובןימבך ווהמהוהמ

גרי מפומ3מ ז תמדאובןימבודורה.
הוחסמבותמז תמדאובןימבך ווהמ
 ז תמדאובןימבודורהמהיכמ3:1.

כםמהיכמדאבמבסעמהאי מ
שךןוום,מכזמבך ווהמהיכמדאבמ
משךה. 1

2
1משךיןמיבודורהמ—מ 1

2

5	נק'	

רדעמנאינהמיןשיבהמנאינה. 	—

נוחישמהןשיבהמהנאינהמיברוקהמ  כה. 	—

4	נק'	

אןובןמ שייכהמנאינהמכימ ךדאןמ 	—
 שייכיןמנאינהמשבהתמושמנך םמה ווצגמ
ז ת,מטךיןמאחתמברדעמהפןדיתמיקב ןמ

פןדיתמךקבומ טךיןמבותמ0מ –מ2.

אןובןמ שייכהמנאינהמשבהמהנך םמ 	—
 ווצגמכןמה דחקמבותמךפי המ בותמפסגןמ

הדמןבידמיהגךהמ ןשיבה 18.

3	נק'	

אןובןמ שייכהמנאינהמכימ ךדאןמ 	—
 שייכיןמנאינהמשבהתמושמנך םמה ווצגמ
ז ת,מטךיןמאחתמברדעמהפןדיתמיקב ןמ
פןדיתמךקבומ טךיןמשאינומבותמ0מ –מ2.

—	 צוכןמהוחסמבותמז תמהדאובהמבך ווהמ
 בותמז תמהדאובהמבודורהמ  כמה שעמ) פומ

רדעמהפןדיתמה ו י ון(.

2	נק'	

אןובןמ שייכהמנאינהמכימ ךדאןמ שייכיןמ
נאינהמ  כמרדעמי  כמפןדית.

0	נק'	

ןשיבהמנאינהמ  כמרדעמי  כמברוקה. —מ

ויןדמ טךיןמאחתמברדעמהפןדית.מ —מ

א מכפשדיןמכחדן. —מ

מ,מ -5

המשך	בעמוד	הבא
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מיצ"ב  

המזכירות	הפדגוגיתמ ראמ"ה	 	
הדשיןמהכדצוןמ  

מ  רורהמיהךדאהמבחוניעמ

מדינת	ישראל
 שדרמהחוניע

 חייתמ  בחתמ 3מבמתמטיקהמ אוןהמח',	נוסח	א',	התש"ע
מחוון	לאינטרנט	—	עדכון

   32-MAT-010-8A-SOF-p-net-idkun ,12:45,08/06        32-03-08-01-01-01-009-010-05    'מבחן 32 במתמטיקה לכיתה ח' (8) — נוסח א

מספר
הפריט

סוג
הפריט

טווח	הציון	ההנחיות	לקידודהתשובה	הנכונה
לתשובה

תשובה:מ 18מס" מפןיח23 א.	

	 דרך	חישוב	אפשרית:	
ך מפומהנןינום,מהוקףמא מכחרמ

 ה שי שוםמהיכמ12מס" :

12 ס" מ= 5 + 4 + 3    

וחר,מהוקףמשנומה שי שוםמהיכמ מ
24מס" .מ ההוקףמהאי  מושמ

 הפחוןמכןמכידאימש מהקטךמ
DE,מהשייהמ3מס" ,מאומהיכמ

 ויןדמינספדמפך וום:

(*) 18 ס" מ= 3 – 3 – 24    

מ את,מהוקףמה דיבךמהיכמ18מס" .

3	נק'	

ןשיבהמ  כהמנאינה

הערה:	ושמ קב מגםמןשיבהמנאינהמה  ייהמ
בסו יתמנאיתמש מכידעמצ ךיןמה דיבךמ

ABCDמבסדטיט,מ  כמןדגו .

2	נק'	

אןובןמןדגו מ(*)מנאיתמיטךיןמאחתמבחושיב,מ
יהצגןמןשיבהמהךקבוןמ טךין.

1	נק'	

אןובןמןדגו מ(*)משגיומיקב ןמכחןמ 	—
 הןשיביןמהכ ה:מ

21מס" מ)חושיבמכידאימש מהקטךמDEמ 	•
אח קמ ההוקף(.מ

17מס" מ)חושיבמההוקףמ  כמהקטךמ •מ
.)AD

סו יתמא מצ ךיןמה שי שוםמבסדטיטמ —מ
  כמחושיבמההוקף.מ

0	נק'	

ויןדמ טךיןמאחתמבחושיב.מ —מ

א מכפשדיןמכחדן. —מ

מ-3

תשובה:מ 12מס "דמפןיח 2	נק'	ב.מ

ןשיבהמ  כהמנאינה

1	נק'	

6מס "דמ)אןובןמהשטחמש מכחרמה שי שוםמ
ב בר(.

0	נק'	

א מןשיבהמכחדן.

מ- 

המשך	בעמוד	הבא
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מיצ"ב  

המזכירות	הפדגוגיתמ ראמ"ה	 	
הדשיןמהכדצוןמ  

מ  רורהמיהךדאהמבחוניעמ

מדינת	ישראל
 שדרמהחוניע

 חייתמ  בחתמ 3מבמתמטיקהמ אוןהמח',	נוסח	א',	התש"ע
מחוון	לאינטרנט	—	עדכון

   32-MAT-010-8A-SOF-p-net-idkun ,12:45,08/06        32-03-08-01-01-01-009-010-05    'מבחן 32 במתמטיקה לכיתה ח' (8) — נוסח א

מספר
הפריט

סוג
הפריט

טווח	הציון	ההנחיות	לקידודהתשובה	הנכונה
לתשובה

תשובה:	7פןיח24 1	נק'	א.	

ןשיבהמנאינהמ

0	נק'	

ןשיבהמשגיוה

ממ,ת

תשובה:פןיח ב.	

	
נאיתנוד
נאיתדח 
 כמנאיתהרד

3	נק'	

סו יתמ3מנו יקוםמ"נאינום".

2	נק'	

סו יתמ מנו יקוםמ"נאינום".

1	נק'	

סו יתמנו יקמכחרמ"נאית".

0	נק'	

א מכפשדיןמכחדן.

מ-3

המשך	בעמוד	הבא
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מיצ"ב  

המזכירות	הפדגוגיתמ ראמ"ה	 	
הדשיןמהכדצוןמ  

מ  רורהמיהךדאהמבחוניעמ

מדינת	ישראל
 שדרמהחוניע

 חייתמ  בחתמ 3מבמתמטיקהמ אוןהמח',	נוסח	א',	התש"ע
מחוון	לאינטרנט	—	עדכון

   32-MAT-010-8A-SOF-p-net-idkun ,12:45,08/06        32-03-08-01-01-01-009-010-05    'מבחן 32 במתמטיקה לכיתה ח' (8) — נוסח א

מספר
הפריט

סוג
הפריט

טווח	הציון	ההנחיות	לקידודהתשובה	הנכונה
לתשובה

הסבר	אפשרי:פןיח25 א.	

ABC∆מהיכמשייה–שיקווםמ)נןית( 	

מ       ⇓ מ

ABC = ACBמ)זייויןמבסוסמ מ
ב שי שמשייהמשיקווםמשייןמזימ

 זי(

מ       ⇓ מ

B1 = C1מ)זייויןמצ יריןמ מ
 זייויןמשיין,משייןמזימ זיוסאיםמ

זייויןמצ יריןמהיכמ180°(

3	נק'	
הסבדמנאיתמי ני ק

הערה:	ושמ קב מהיאחהמגםמכםמהוכמנאןבהמ
בכיפתמנאיתמבסךוףמב'מש מהשכ המי כמ

בסךוףמכ'.
2	נק'	

הצגןמהטךנהמABC = ACBמ ני קןמ 	-
ך –ורומ שפטמה ניסחמבכיפתמ  כ,מ  כמ

ה שעמכימךםמה שעמשגיו.

הצגןמא מהטךניןמ  כמנו יקום. 	-
1	נק'	

הצגןמהטךנהמABC = ACBמ  כמנו יקום,מ
י  כמה שעמכימךםמה שעמשגיו.

0	נק'	
א מכפשדיןמכחדן.

מ-3

הוכחה	אפשרית:פןיח ב.	

BD = CEמ)נןית( 	
BF = FCמ)נןית(

B1 = C1מ)היאחמבסךוףמכ'(

מ       ⇓

BDF ≅ ∆CEF∆מ) פומה שפטמ 	
צ ך,מזייון,מצ ך(

 .ש. 

5	נק'	
ןשיבהמנאינהמה ביססןמך מטךניןמ ני קין,מ

צויתמה שי שוםמהחיפפוםמיאןובןמ שפטמ
החפופה.
הערות:

*	כותמ הידורמנוקירמכםמ כמנאןבמב פידשממ
מממהנןית: B1 = C1משהיאחמבסךוףמכ'.
**	ושמ קב מכןמהטךנהמB1 = C1 ממ

בותמשהוכמהּוְאָחהמבסךוףמכ'מיבותמש כ.ממ
4	נק'	

ןשיבהמנאינהמה ביססןמך מטךניןמשדקמ 	-
שןווםמ התמ ני קין,מיה שעמנאית.
ןשיבהמנאינהמה ביססןמך מטךניןמ 	—
 ני קיןמיה שעמנאית,מ  כמאןובןמ

 שפטמהחפופה.מ
2	נק'

ןשיבהמנאינהמה ביססןמך מטךניןמנאיניןמ
שכונתמ ני קין,מאי  מכימ כמאי  מצויתממ

ה שי שוםמהחיפפוםמיאןובןמ שפטמ
החפופה.

0	נק'	
אןובןמפחיןמ ש ישמטךניןמנאיניןמ 	-
ךבידמהחפופהמפדטמ  קדהמשאןיבמ
בהךדהמ)*(,משך וימושמ ןןמנוקיר.

א מכפשדיןמכחדן. 	-

מ,מ ,מ4,מ5
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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.

ארומשוהוהמכפשדמ קב מן ינהמבון–ספדון,מושמ קב מהח טהמכחורהמבניגךמ א ומשוש שמכןמבון–
להשתמש	בכלי	בית–ספרי	אחיד	 הספדמ ךובירמהנןינום.מושמ הנחיןמכןמא  מה ידוםמבבון–הספדמ
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 ומהךובירמ
השינום:מהשו ישמבא ומהכקס מ 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
כיןםמ ב נב"סוב נבסיתמ כפשדמ ש ידמ הצוינוםמ ןוךירמ הפנו ו.מ ה וצ"במ צוינומ הק רןמ  שםמ
י ש בםמבןאנוןמההךדאהמש מבון–הספד.מבניסף,מןוךירמהצוינוםמב נב"סוב נבסיתמ כפשדמ הפוקמ
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
בשךיןממ7:3מ-מ3:  מ) י  ץמ פניןמכחדומהשךהממ5:3ת(,מיבויםמי'מיבךדבומחגמבשךיןממ7:3מ-ממ: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
) (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	תש"ע"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)מ4מךיןקום(מיאתמרףמ ופיומאוןןומ
 צידפוםמ  ךטפה.מדכימבך ירוםמכ47-4מריג 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.מ ה תמא המריג כין.

דוגמאות מ

שאלה 13א )פריט רב–בררה(: תשובה נכונה של התלמיד, כפי שמפורט במחוון, תזכה את 
התלמיד ב–3 נקודות. במקרה זה, יש להקיף את הספרה 3 בדף ריכוז הציונים, בשורה המתייחסת 

לשאלה 13א. אם התלמיד שגה, או שלא השיב על השאלה כלל, הוא יקבל 0 נקודות. במקרה זה 
יש להקיף את הספרה 0 בדף ריכוז הציונים, בשורה המתייחסת לשאלה 13א.

שאלה 17 )פריט פתוח(: תשובה נכונה ומלאה של התלמיד, כפי שמפורט במרכיבי התשובה 
המלאה במחוון, תזכה את התלמיד ב–4 נקודות. במקרה זה יש להקיף את הספרה 4 בדף 

ריכוז הציונים, בשורה המתייחסת לפריט 17. אם התלמיד השיב תשובה חלקית, הוא יקבל 1 
או 3 נקודות על–פי הפירוט שבמחוון. במקרה זה יש להקיף את הספרה המתאימה בדף ריכוז 
הציונים, בשורה המתייחסת לפריט 17. אם התלמיד לא השיב על השאלה, או שהשיב תשובה 
שגויה על–פי הפירוט שבמחוון, הוא יקבל 0 נקודות. במקרה זה יש להקיף את הספרה 0 בדף 

ריכוז הציונים בשורה המתייחסת לפריט 17.

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.
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הנחיות	לחישוב	ידני	של	ציון	התלמיד	בכל	נושא	במבחן 	.2

בךבידמא מן  ורמושמ חשבמכןמהצויתמבא מכחרמ הנישכוםמבנפדר.מ חשבוםמכןמהצויתמבא מנישכמ מ
ך –פומסאיםמהנקיריןמשצבדמהן  ורמבכיןימהנישכמ)א מנישכמ יפוךמבטידמנפדרמברףמדואיזמהצוינוםמ

 ן  ור(.

הנחיות	לחישוב	ידני	של	הציון	הכולל	במבחן 	.3

הצויתמהאי  מב בחתמ חישבמך –פומסאיםמהנקיריןמשצבדמהן  ורמבא מהנישכום.מטייחמהצוינוםמנךמ מ
בותמממ –ממת.

הנחיות	לשימוש	בדף	המיפוי	הכיתתי	ולחישוב	מדדים	כיתתיים 	.4

רףמה ופיומהאוןןומה יפוךמבה שעמניךרמ כפשדמכןמחושיבםמש מה ררוםמהאוןןווםמבד ןמ •מ
הפדוט,מבד ןמהנישכמיבד ןמהצויתמהאי  מש מה בחת.מבןיםמברוקןמה בחנוםמ י  ץמ הךןוקמ
הצויתמ כןמ אעמ חשבמ יכחדמ נישכ,מ ה שןוואוםמ כיןימ בפדוטוםמ ן  ורמ א מ ש מ הצוינוםמ כןמ

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

שו ימ במאומברףמה ופיומהאוןןומהפדוטוםמ סירדוםמ פומנישכום.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	התש"ע

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

גיאומטריהאלגברהחשיבה	כמותיתהשאלה
מ 3שכ המת
מ3שכ המ 
מתשכ המ3
מ3שכ המ4

מתשכ המ5כ
מת שכ המ5ב
מ3שכ המכ
מ3שכ המ7

מ שכ המעכ
מ שכ המעב
מ 3שכ המ9
מ3שכ הממת
מ3שכ המתת

מתשכ המ תכ
מת שכ המ תב
מתשכ המ תג
מ3שכ המ3תכ
מתשכ המ3תבת
מ שכ המ3תב 
מת שכ המ4תכ
מת שכ המ4תב
מ543שכ המ5ת
מ 3שכ המכת
מת43שכ המ7ת
מת 543שכ המעת
מ543שכ המ9ת
מ 4שכ הממ 

מ3שכ המת כ
מ 3שכ המת ב
מ 543שכ המ  

מת 3שכ המ3 כ
מת שכ המ3 ב
מתשכ המ4 כ
מת 3שכ המ4 ב
מת 3שכ המ5 כ
מ 54שכ המ5 ב

ציונים	באחוזים

( )
___%

19
100× =( )

___%
51

100× =( )
___%

30
100× =

ציון	בגיאומטריהציון	באלגברהציון	בחשיבה	כמותית

	     	נק'			)סכום	הנקודות	בחשיבה	כמותית,	באלגברה	ובגיאומטריה(ציון	כולל

7478 144020 66

74

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



47 חוברת הנחיות — מיצ"ב פנימי במתמטיקה לכיתה ח' התש"ע

דף ריכוז ציונים לתלמיד 
)עותקים של דף זה מצורפים במעטפה(

דף	ריכוז	ציונים	לתלמיד	)לחישוב	ידני(	—	מתמטיקה	לכיתה	ח'	—	מיצ"ב	פנימי	התש"ע
ושמ ס תמכןמ ספדמהנקיריןמשקוב מהן  ורמבא משכ המכימסךוףמבהןכםמ  פידטמב חיית.

אוןה:מממממממממממממ שםמהן  ורוה:מממממממממממממממממממממממממממממממממממ

גיאומטריהאלגברהחשיבה	כמותיתהשאלה
מ 3שכ המת
מ3שכ המ 
מתשכ המ3
מ3שכ המ4

מתשכ המ5כ
מת שכ המ5ב
מ3שכ המכ
מ3שכ המ7

מ שכ המעכ
מ שכ המעב
מ 3שכ המ9
מ3שכ הממת
מ3שכ המתת

מתשכ המ תכ
מת שכ המ תב
מתשכ המ תג
מ3שכ המ3תכ
מתשכ המ3תבת
מ שכ המ3תב 
מת שכ המ4תכ
מת שכ המ4תב
מ543שכ המ5ת
מ 3שכ המכת
מת43שכ המ7ת
מת 543שכ המעת
מ543שכ המ9ת
מ 4שכ הממ 

מ3שכ המת כ
מ 3שכ המת ב
מ 543שכ המ  

מת 3שכ המ3 כ
מת שכ המ3 ב
מתשכ המ4 כ
מת 3שכ המ4 ב
מת 3שכ המ5 כ
מ 54שכ המ5 ב

ציונים	באחוזים

( )
___%

19
100× =( )

___%
51

100× =( )
___%

30
100× =

ציון	בגיאומטריהציון	באלגברהציון	בחשיבה	כמותית

	     	נק'			)סכום	הנקודות	בחשיבה	כמותית,	באלגברה	ובגיאומטריה(ציון	כולל

הדף נועד לשימוש בית–ספרי ולא להעברה לכל גורם שהוא. 
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  הפקת תועלת מהמבחן: 'ד פרק
  

  'מתמטיקה לכיתה ח, ע"תשה ב"מבח� המיצ –ניתוח פריטי� 

  :כולל התייחסות לנושאי� האלהניתוח הפריטי� 

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

 .מדוע נבחר הפריט ורמת החשיבה של הפריט, הפריט

, עצמו ולהוראת הפריט הפריטשאליו משתיי� הנושא �תתאסטרטגיות להוראת   .2

קישור הפריט לנושאי� ו, א� הדבר אפשרי ,רעיונות להעלאת רמת החשיבה של הפריט

 . נוספי� בתכנית הלימודי�

 .שגיאות נפוצות בפתרו� הפריט  .3

  

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

את רמת החשיבה , התלמידי� של החשיבה דרכי אתר להכייכולי�  י�המור תשובות אלה

 כדי לפתור התלמידי� משתמשי� בה�ש לפתרו� השונות האסטרטגיות ואתפריט ה שדורש
של תלמידי�  שגויות תפיסות על מ� התשובות ללמוד י�יכול ג� י�המור .שונות שאלות

 דיוני� לשלב ,�תלמידיה של גיאותהש מקור מה לשער י�יכול ה� ,שוני� לימוד בנושאי
 הבנת את ישפרו בהש הדר� את ולתכנ� ,ההוראה במהל�אלה  שגיאות על ושיחות

מקורות אפשריי� לשגיאות של זיהוי  ,כמו כ� .השוט" העבודה במהל�התלמידי� 

  .תשובות נכונות הנובעות ממקור שגוימורי� לאתר יכול לאפשר ל תלמידי�

  

 יש לבדוק את. תשובות התלמידי� ומניתוח הפריטי�ממטרותיו על יש ללמוד על המבח� ו

מספר הפריטי� בכל , א� יחד ע� זאת, התלמידי� ע� הפריטי�של התמודדות ה יכולת

כמו . נושא�תתכל ב י�תלמידהשל בנוגע לידע נושא הוא קט� מכדי להסיק מסקנות �תת

למידי� ואת נקודות את נקודות החוזק של התאפשר לגלות באמצעות ניתוח המבח�  ,כ�

  . שלה� החולשה

   

, חשיבה כמותית): נושאי� מתמטיי��יתת(מבח� סווג לאחת משלוש קטגוריות כל פריט ב

שאלות רבות במתמטיקה בדרכי� אפשר לפתור , יחד ע� זאת. אומטריהיג או אלגברה

פריט לסווג משו� שאי אפשר . אלגבריתדר� בחשיבה כמותית או  של דר�ב, למשל, שונות

החלטה משותפת של צוות נעשה על פי לקטגוריה מסוימת הפריטי� סיווג  ,לשתי קטגוריות

על . רית למתמטיקה"המפמעומדת יגוי שבראשה ההכתיבה של המבח� ושל ועדת ה

ובהוראה יש להקפיד  ,שאלות משולבותה� לזכור ששאלות רבות במתמטיקה  המורי�

 אפשר לסווג פריט מסוי� א�, יטי�בניתוח הפר. מובהקותלהימנע מיצירת קטגוריות 

  .ולמפרט השייכות לתכנית הלימודי�בעמודת הדבר מצוי� , ליותר מקטגוריה אחת

  . לבי� טעויות מתמטיות עקרוניותחישוב תלמידי� יש להבחי� בי� טעויות הבטעויות 
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לא חשוב , א� בתרגיל נעשו שתי טעויות כלשה�, לפי המחוו�. הבחנה זו קיימתלא במחוו� 

  . לתת נקודות כללאי� , ילו טעויותא

  

  : רמות חשיבה שונותב ה�המבח�  שאלות

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

 .ומורכבי�אלגוריתמי� שגרתיי� פשוטי� 

היכולת  �בה תשנבדק שאלות – )יישו� ותובנה אלגברית וחשבונית(חשיבה תהליכית   .ג

 �בהש ושאלות ,לסיטואציה מילולית להתאי� מודל מתמטיו לקשר בי� מושגי�

על אלגברית ולמצוא את הפתרו� בדרכי� המבוססות על תובנה  י�התלמיד י�מתבקש

 .חשבוניתתובנה 

אנליזה (ניתוח  ותברמת חשיבה גבוהה הדורש שאלות – חיפוש פתוח והנמקה  .ד

 . חקר והנמקה, חיפוש פתוח למציאת דר� לפתרו�, )זהתוסינ

  

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

רמת החשיבה שתופעל בזמ� הפתרו� . בזמ� פתרו� השאלה י�התלמידיפעילו החשיבה ש

, ע� שאלות דומות וע� התכני� שהשאלה מייצגת י�יכרות של התלמידתלויה במידת הה

  . לפתרו� השאלה ויבחר י�ובאסטרטגיה שהתלמיד
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  1שאלה 

  20 = (x + 3)4.     שלפניכ� המשוואה את תרו)ִ 

  :הפתרו� דר� את ַהציגו

  :דר� אלגברית

4(x + 3) = 20 / : 4 

x + 3 = 5 / – 3 

x = 2 

  x = 2: תשובה

  20 = 5 ⋅⋅⋅⋅ 4                         :סת על שיקולי� אריתמטיי�דר� המבוס •

                                                                                              2 + 3 = 5  

  x = 2: לכ�  

  שייכות לתכנית הלימודי� ולמפרט
   פתרו� משוואות ממעלה ראשונה בנעל� אחד :אלגברה

  'ח', ז ד בכיתותנלמ

  שיקולי� בבחירת הפריט
רמת קושי , פריט בסיסי בנושא

  לא מילולי, קלה

  הידע הנדרש לפתרו�
  )קא שימוש באלגורית�ולאו דו(פתרו� משוואות 
  שימוש בחוק הפילוג :פתיחת סוגריי�

   קישור ללימודי� קודמי�

  x �היסודי ללא שימוש ב ת הספרפתרו� משוואות נלמד עוד בבי

ר לנושאי� מתמטיי� קישו
  נוספי�

  שאלות מילוליות
  רמת החשיבה

חשיבה 
  אלגוריתמית

 אפשרות להעלאת רמת החשיבה 
שיש לה אותו פתרו� כמו  ,שונה מהמשוואה הנתונה ,כתבו משוואה נוספת

                  .למשוואה הנתונה

  או רעיונות להוראה/דרכי פתרו� אפשריות ו

 לבדאריתמטיי� בשימוש בשיקולי�  –

 :ראייה תבניתית –

4(x + 3) = 20 / : 4 

x + 3 = 5 / – 3 

x = 2  

  שגיאות נפוצות

    4x + 3 = 20:  שגיאה בפתיחת סוגריי� –

                                        4x = 17 

x = 4.25                                    

  : שגיאה בחיבור מספר לשני האגפי� –

4x + 12 = 20 

4x = 20 + 12 

4x = 32 

x = 8  
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  2שאלה 

  .x = 3  הוא שפתרונה המשוואה את ַסמנו

  

1 �  –5x = 15  

2�   –3 + x = 0  

3�   x – 3 = –6  

4�     4x = –12  

  

  שייכות לתכנית הלימודי� ולמפרט
פתרו� משוואות ממעלה ראשונה  :אלגברה

  בנעל� אחד 
  'ח', ז נלמד בכיתות

  שיקולי� בבחירת הפריט
לא , רמת קושי קלה, י בנושאפריט בסיס

  בררה�רב, מילולי

  הידע הנדרש לפתרו�
  .הצבה של ער� הנעל� במשוואה וקבלת פסוק נכו� או לא נכו�: הבנת משמעות הפתרו�

  )קא שימוש באלגורית�ולאו דו(פתרו� משוואות 
   קישור ללימודי� קודמי�

ת הספר פתרו� משוואות נלמד עוד בבי

  x �היסודי ללא שימוש ב

  קישור לנושאי� מתמטיי� נוספי�
  שאלות מילוליות

  רמת החשיבה
  חשיבה אלגוריתמית

 אפשרות להעלאת רמת החשיבה 

   5x = 15–אינו יכול להיות פתרו� המשוואה  x = 3הסבירו מדוע הפתרו� 

  או רעיונות להוראה/דרכי פתרו� אפשריות ו

 אלה המשוואות הכי הפתרו� של  ,ו�פתרהיכולי� להיות אינ�  4, 1 מסיחי� :שימוש בשיקולי� –
 שלילימספר הוא 

  6–באג" ימני מופיע  בעוד ,באג" שמאלי0 נקבל , x = 3א� נציב , 3במשוואה שבמסיח  –

  שגיאות נפוצות

 4או  1מסיח ולכ� סימו�  ,התעלמות מהסימני� –

  חוסר הבנה של משמעות הפתרו� –
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  3שאלה 

  . קולדושו שומשו�: סוגי� משני עוגיות יש בשקית

 היא שוקולד עוגיית באקראי להוציא ההסתברות
7

4  .  

  ? שומשו� עוגיית באקראי להוציא ההסתברות מהי

  :תשובה
7

3
  

  

  שייכות לתכנית הלימודי� ולמפרט
  הסתברות  :חשיבה כמותית
  'נלמד בכיתה ח

  שיקולי� בבחירת הפריט
  רמת קושי קלה ,פריט בסיסי בנושא

  הידע הנדרש לפתרו�
  "משלי�מאורע " המושג ת הבנ, הבנה בסיסית של מושג ההסתברות

   קישור ללימודי� קודמי�
  שברי� פשוטי�

  קישור לנושאי� מתמטיי� נוספי�
  חישוב הסתברויות פשוטות, שאלות מילוליות

  רמת החשיבה
  תהליכיתחשיבה 

  הקושירמת אפשרות להעלאת 

  . ושוקולד שומשו�: סוגי� משני גיותעו יש בשקית  .א

 היא שוקולד עוגיית באקראי להוציא ההסתברות
7

4  .  

  ?עוגיות 30/עוגיות 21תכ� שיש בשקית יהא� י

  . ושוקולד שומשו�: סוגי� משני עוגיות יש בשקית  .ב

 היא שוקולד עוגיית באקראי להוציא ההסתברות
7

4  .  

  ?עוגיות 28ל יש ויש בשקית א� בס� הכ שומשו�עוגיות כמה 

  או רעיונות להוראה/דרכי פתרו� אפשריות ו

 לפחות בשלב הראשו� של ההוראה "סיכוי"שימוש במילה  –

  הדגמה/המחשה –

לבי� כל ) הוצאת עוגיית שוקולד(למקרה הסבר שהפתרו� הוא היחס בי� התוצאות המתאימות  –
  וצמצו� השבר שמתקבל ,)העוגיותמספר (התוצאות האפשריות 

  שגיאות נפוצות

כתיבת התשובה
7

4
  שוקולדעוגיית הוציא באקראי כמו ל אותו הסיכויכלומר  ,
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  4 שאלה

  4x – 6y = 14:     המשוואה נתונה

   y = 3:  נתו�

  .x של ערכו את ִמצאו

  

       = 8x :תשובה

  

  שייכות לתכנית הלימודי� ולמפרט
פתרו� מערכת משוואות ממעלה  :אלגברה

  ראשונה בנעל� אחד 
  'נלמד בכיתה ח

  שיקולי� בבחירת הפריט
  לא מילולי, רמת קושי קלה, פריט בסיסי בנושא

  הידע הנדרש לפתרו�
  הבנת משמעות הפתרו�

  משוואה בעזרת הצבהפתרו� 
  קישור ללימודי� קודמי�

  פתרו� משוואות בנעל� אחד
  טיי� נוספי�קישור לנושאי� מתמ

  שאלות מילוליות
  רמת החשיבה

  חשיבה אלגוריתמית
 אפשרות להעלאת רמת החשיבה 

של זוג סדור שהוא פתרו� כתבו  .4x – 6y = 14 : נתונה המשוואה
  .המשוואה

  או רעיונות להוראה/דרכי פתרו� אפשריות ו

 ,y עבורימי� וחיפוש הערכי� המתא xערכי� שוני� עבור מופיעי� שימוש בטבלת ערכי� שבה 
�  ולהפ

  שגיאות נפוצות

  x      : / –12 12 – 6y = 14 במקו� yהצבה של  –

                                          – 6y = 2 / : (–6) 

                                             3

1
y −=

 
  4x – 18 = 14: הצבה נכונה ודר� פתרו� שגויה –

                                               4x = 14 – 18 

                                                    4x = –4               

                                                    x = –1       
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  5 שאלה

   אחד כלמ ביקשו ובו, סקר ערכו" נופי�" הספר בבית' ח כיתות בשכבת

  , צהוב: האלה הצבעי� שלושת מבי� עליו האהוב הצבע את לבחור מהתלמידי�

   של התשובות התפלגות את מתארת הבאה הדיאגרמה. ואדו� כחול

  ).באחוזי�( התלמידי�

  

  ?צהוב צבע שאוהבי� השכבה תלמידי אחוז מה  .א

    15%: תשובה  

  

  � ולמפרטשייכות לתכנית הלימודי
  קריאת נתוני� : חשיבה כמותית
  'נלמד בכיתה ז

  שיקולי� בבחירת הפריט
  רמת קושי קלה, פריט בסיסי בנושא

  הידע הנדרש לפתרו�
  והשלמה לשל�קריאת נתוני� הבנה בסיסית של 

   קישור ללימודי� קודמי�
  אחוזי�, שברי� פשוטי�

  קישור לנושאי� מתמטיי� נוספי�
  אחוזי� שאלות מילוליות בנושא

  רמת החשיבה
  זיהוי

  העלאת רמת החשיבהאפשרות ל

צבע : אפשרויות 3מבי�  המועד" עליה�צבע ה מהונשאלו תלמידי� 

אחוז . מהתלמידי� ענו 100%. צבע צהוב או צבע כחול, אדו�

מאחוז התלמידי�  4גדול פי היה התלמידי� שהעדיפו צבע אדו� 
  גדול  היה צבע כחולאחוז התלמידי� שהעדיפו . צבע צהובשהעדיפו 

מהו אחוז התלמידי� . מאחוז התלמידי� שהעדיפו צבע צהוב 10% �ב
  ?שהעדיפו את הצבע הצהוב

  או רעיונות להוראה/דרכי פתרו� אפשריות ו
  הצגת תוצאות הסקר בדיאגרמה מתאימה. עריכת סקר בכיתה וחישוב התוצאות באחוזי�

  שגיאות נפוצות

 חישוב שגוי –

   25%בייחוד , הנתוני�בחירת אחד הערכי�  –
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  .  250 הוא" נופי�" הספר בבית' ח כיתות בשכבת התלמידי� מספר  .ב

  ?אדו� בצבע בחרו השכבה מתלמידי כמה  

  :הפתרו� דר� את ַהציגו  

   150 = 0.6 ⋅⋅⋅⋅ 250   :דר� אפשרית       

  25ה�  250 'מ 10% : דר� אפשרית נוספת  

  150 = 6 ⋅⋅⋅⋅ 25 ה� 60%

  150: תשובה  

 

  לתכנית הלימודי� ולמפרטשייכות 
  חישוב אחוזי�  :חשיבה כמותית
  'נלמד בכיתה ז

  שיקולי� בבחירת הפריט
  רמת קושי קלה, פריט בסיסי בנושא

  הידע הנדרש לפתרו�
  הבנה בסיסית של קריאת נתוני� והשלמה לשל�

   קישור ללימודי� קודמי�
  אחוזי�, שברי� פשוטי�

  קישור לנושאי� מתמטיי� נוספי�
  מילוליות בנושא אחוזי�שאלות 

  רמת החשיבה
  חשיבה תהליכית

  רמת הקושיאפשרות להעלאת 

  ?בשכבהיש כמה תלמידי� . תלמידי� בחרו בצבע האדו� 150

  או רעיונות להוראה/דרכי פתרו� אפשריות ו
 הצגת תוצאות הסקר בדיאגרמה מתאימה. עריכת סקר בכיתה וחישוב התוצאות באחוזי�

  י�ווחישובי� נלו
  יאות נפוצותשג

 חישוב שגוי –

מתאי� שאינו מתקבל מספר : אי אפשר( צבע הכחולאחוז התלמידי� שבחרו בחישוב לפי  –
  )לייצג מספר תלמידי�
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  6 שאלה

   A זווית של הגודל את מייצג x שלפניכ� בסרטוט

  .ABC במשולש

   את וַחשבו, בסרטוט המופיעי� בנתוני� היעזרו

  .A זווית של הגודל

            

  

  

         °°°°20: תשובה

   שייכות לתכנית הלימודי� ולמפרט
  סכו� זוויות במשולש :גיאומטריה

  שיקולי� בבחירת הפריט
שיי� לתחו� , רמת קושי קלה, פריט בסיסי בנושא

  של גיאומטריה חישובית
  הידע הנדרש לפתרו�

 180°  הוא סכו� הזוויות במשולש

   קישור ללימודי� קודמי�
  משוואות

  שאי� מתמטיי� נוספי�קישור לנו
  חישוב זוויות

  רמת החשיבה
  חשיבה תהליכית

  רמת החשיבה להורדתאפשרות 
  :פתרו את המשוואה

x + 3x + 5x = 180   

  או רעיונות להוראה/דרכי פתרו� אפשריות ו

  :האלהבכל אחד מהמשולשי�  xחשבו את הער� של  –
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  שלישית במשולש קטנה הזווית ה. שנייההוית זוהמ 3במשולש גדולה פי  הראשונהזווית ה –

  .חשבו את גודל הזוויות במשולש. שנייההזווית המ 10 �ב

  שגיאות נפוצות
  ידועאינו במשולש סכו� זוויות 

  

20° 60° 
 

x° 
 

x° x+40° 
 

 100° 
 

x° 60° 
 

5x 
 

x° x+40° 
 

5x 
 

160° 60° 
 

x° 
 

5x

x

3x

A

B C
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  7 שאלה

  .שוקיי� שווה ומשולש מלב� לפניכ�

x את מייצג �  .המלב� מצלעות אחת אור

  

  .המלב� להיק" המשולש היק" בי� היחס את וַסמנו, בסרטוטש בנתוני� היעזרו

  

1 � 4 : 8  

2�   4 : 5    

3�   7 : 8    

47 : 5     �          

  

  שייכות לתכנית הלימודי� ולמפרט
  חישוב יחס  :חשיבה כמותית
  'נלמד בכיתה ח

  שיקולי� בבחירת הפריט
מלב� ומשולש וג�  פימתייחס להיק. פריט אינטגרטיבי

בעזרת , אורכי� של הצלעות באופ� אלגברימציג את ה
  ביטויי�

  הידע הנדרש לפתרו�
שוקי משולש שווה שוקיי� שווי� זה , צלעות נגדיות במלב� שוות זו לזו ,היק" משולש, היק" מלב�

  יחס, לזה
   קישור ללימודי� קודמי�

משולש שווה של היקפי� של מלב� ו
  שברי�, שוקיי�

  קישור לנושאי� מתמטיי� נוספי�
  דמיו� משולשי�

  רמת החשיבה
  חשיבה תהליכית

 אפשרות להעלאת רמת החשיבה 
  סרטטו משולש ומלב� כ� שהיחס בי� היק" המשולש להיק" המלב� 

 . 4 : 3יהיה 

  או רעיונות להוראה/דרכי פתרו� אפשריות ו

 נתוני� מספריי� לאורכי הצלעותהצגת  –

  הפרדה בי� המצולעי� –
  שגיאות נפוצות

  ות מהצלע המשותפתהתעלמ: 5 : 4 –

 4x : 4x – התייחסות רק לאורכי הצלעות המסומני�: 1 : 1 –

  

x

2x

3 x
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  8 שאלה

   והשאר' א קבוצה של אוהדי� 400 מתוכ�, אנשי� 500 צופי� כדורגל במשחק

  . 'ב קבוצה אוהדי

  ?'א קבוצה של אוהד שנבחר ההסתברות מה, אחד צופה באקראי נבחר א�  .א

  

: תשובה  
5

4

500

400
=  

  

  שייכות לתכנית הלימודי� ולמפרט
  חישוב הסתברות  :חשיבה כמותית
  'נלמד בכיתה ח

  שיקולי� בבחירת הפריט
' סעי" ב, ברמת קושי קלה' סעי" א. פריט מתפתח
  מתפתח ממנו

  הידע הנדרש לפתרו�
  חישוב פשוט של הסתברות 
   קישור ללימודי� קודמי�

  שברי�
  קישור לנושאי� מתמטיי� נוספי�

  שכיחות יחסית, יסטיקהסטט
  רמת החשיבה

  חשיבה תהליכית
  קושירמת האפשרות להעלאת 

' חלק� אוהדי� של קבוצה א ,אנשי� 500במשחק כדורגל צופי� 
ההסתברות שייבחר באקראי צופה אחד . 'וחלק� אוהדי� של קבוצה ב

היא ' קבוצה א שהוא אוהד של
5

4
של קבוצה  כמה צופי� ה� אוהדי�.   

 '?א

  או רעיונות להוראה/דרכי פתרו� אפשריות ו

  :למשל ,שימוש באמצעי המחשה –

ההסתברות  לשאול מהו ,אדו� וכדור אחד צהובי� 2, כחולי� 5, כדורי� 8כד ובו להביא 
  בלי להתבונ� בכד, לבחור באקראי כדור כחול

 �שאינ� מרכיביאלה ולכ מרכיבי משקפיי�ל, בנותול בני�ללמשל , חלוקת הכיתה לקבוצות –
 תלמיד מאחת הקבוצותבאקראי לבחור ובחינת ההסתברות  ,שמאליי�ול ימניי�ל, משקפיי�

   האלה
  שגיאות נפוצות

–  
500

1
  האוהדי� 500מבי� אוהד אחד  :

– 

50

1

500

100
  'ב קבוצהשל אוהד  :=
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  .האצטדיו� את' ב בוצהק מאוהדי 50 עזבו הראשונה המחצית בתו�  .ב

   שנבחר ההסתברות מה ,שנשארו מהצופי� אחד צופה באקראי נבחר א�  

  ?'א קבוצה של אוהד

  

:תשובה  
9

8

450

400
=  

  

  שייכות לתכנית הלימודי� ולמפרט
  חישוב הסתברות  :חשיבה כמותית
  'נלמד בכיתה ח

  שיקולי� בבחירת הפריט
שינוי  :..."קרה א�מה י"בדג� של ' התפתחות מסעי" א

  יובעקבותהחל והשינוי בתוצאה  ,אחד הנתוני�
  הידע הנדרש לפתרו�

  חישוב הסתברות 
   קישור ללימודי� קודמי�

  שברי�
  קישור לנושאי� מתמטיי� נוספי�

  יחס

  רמת החשיבה
  חשיבה תהליכית

  קושירמת הלהעלאת אפשרות 

אחת  כל מאוהדי 50 האצטדיו� את עזבו הראשונה המחצית בתו�

 מה ,שנשארו מהצופי� אחד צופה באקראי נבחר א� .מהקבוצות
  ?'ב קבוצה של אוהד שנבחר ההסתברות

  או רעיונות להוראה/דרכי פתרו� אפשריות ו
וללא החזרה של החזרה הסתברות ע� הוחישוב  ,כדורי�בו כד וכמו שימוש באמצעי המחשה 

  כדור שהוצאה

  שגיאות נפוצות

– 
450

1
  שנשארו האוהדי� 450מבי� אוהד אחד  :

– 
450

50
  'קבוצה בשל אוהד  :

– 
500

400
  לא הופחת מספר האוהדי� שעזבו :
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   9 שאלה

  x2 + 5x = 14:     המשוואה נתונה

  .המשוואה של פתרו� הוא  x = –7  א� ִ/דקו

  :הבדיקה דר� את ַהציגו

(–7)
2
 + 5 ⋅⋅⋅⋅ (–7) = 14 

49 – 35 = 14 

14 = 14  √√√√ 

  .הנכונה הטענה את הבדיקה פי על ַסמנו

  

1   �  x = –7  המשוואה של פתרו� הוא.  

2�          x = –7  המשוואה של פתרו� אינו.  

  

  שייכות לתכנית הלימודי� ולמפרט
  משוואות  :אלגברה

  'ח', ז ותנלמד בכית

  שיקולי� בבחירת הפריט
  בחינת משמעות הפתרו�

  הידע הנדרש לפתרו�
  הצבת פתרו� אפשרי ובדיקת נכונות הפתרו�, משמעות הפתרו�

   קישור ללימודי� קודמי�
סדר פעולות , הצבות בביטויי� אלגבריי�

  העלאה בחזקה של מספר שלילי, חשבו�

  קישור לנושאי� מתמטיי� נוספי�
  פתרו� משוואות ריבועיות

  רמת החשיבה
  חשיבה אלגוריתמית

 את רמת החשיבה אפשרות להעל

מ מאור� "ס 5 �במלב� שבו אור� צלע אחת קט� סרטוט של לפניכ� 

  . ר"סמ 14 הוא שטח המלב�. אחרתהצלע ה

למצוא את האורכי� של יהיה אפשר כתבו משוואה שבעזרתה   .א
   .המלב� עותלצ

 מלב�של ה הקצרהמהמספרי� הבאי� יכול להיות אור� הצלע  איזה  .ב
  ?מ"בס

1. 7  

2. 5  

3. 2  

  
  

? 

? 

מ"ס  x 

מ"ס  x–5 
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  או רעיונות להוראה/תרו� אפשריות ודרכי פ

  :למשל ,בדיקה של פתרו� משוואות

  x2 = 16  :נתונה המשוואה
  ?מה� פתרונות המשוואה. א
  .בדקו את הפתרונות על ידי הצבה. ב

  שגיאות נפוצות

–  –72 + 5 ⋅ (–7) =  

49 –35 = 14  
  פתרו� נכו�בדר� הפתרו� והגעה לשתי טעויות 

– –72 + 5 ⋅ (–7) =  

–49 –35 = –84  
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  10 שאלה

 3(x – 1) = (x – 1)6:     המשוואה לפניכ�

  .הנכונה הטענה את ַסמנו

  

  .פתרו� אי� למשוואה�   1 

  . המשוואה של פתרו� הוא מספר כל�    2 

  .x = 0  והוא יחיד פתרו� יש למשוואה�   3 

  .x = 1  והוא יחיד פתרו� יש למשוואה�   4 

  

  

  פרטשייכות לתכנית הלימודי� ולמ
  פתרו� משוואות  :אלגברה

  ' ח ,'נלמד בכיתות ז

  שיקולי� בבחירת הפריט
בגלל  אפשריות טעויות, קלהמשוואה ברמת קושי 

  בשני האגפי�מופיע  x –1 שהביטוי

  הידע הנדרש לפתרו�
  פתיחת סוגריי�באמצעות פתרו� משוואות 

   קישור ללימודי� קודמי�
  פתרו� משוואות פשוטות ללא סוגריי�

  ור לנושאי� מתמטיי� נוספי�קיש
  )כל מספר הוא פתרו�/אי� פתרו�(משוואות מיוחדות 

  רמת החשיבה
  חשיבה אלגוריתמית

 אפשרות להעלאת רמת החשיבה 

  3x – 3 = (x – 1) ___:  נתו�
הוא כל מספר שכ� שתתקבל משוואה  החסרמספר את ההשלימו 

  .הפתרו� שלה

   6x – 6 = (__ – x) 6:  נתו�
  .כ� שתתקבל משוואה שאי� לה פתרו� המספר החסראת השלימו 

  או רעיונות להוראה/דרכי פתרו� אפשריות ו
   ,שני הביטויי� יהיו שווי� לאפסא� שוויו� בי� שני האגפי� יתקיי� 

  x = 1: ומכא�,  �0ל להיות שווי�סוגריי� שב י�לכ� על התרגיל

  שגיאות נפוצות

  נכו�הזה אינו ביטוי וה ,3 = 6נקבל   x – 1 �בי� א� נחלק את שני האגפ: למשוואה אי� פתרו� –

   x = 0א�נכו� רק   6x = 3xכי  ,x = 0 ,למשוואה יש פתרו� יחיד –
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  11 שאלה

   הצלעות של להמשכ� או משולשי� של לצלעות אנכי� מסורטטי� לפניכ�

  ). מודגשי� האנכי�(

  .גובה אינו אחד אנ� ורק, במשולש גבהי� ה� מהאנכי� שלושה

  . גובה אינו האנ� משולש באיזה ַסמנו

  
  

A

B C

3

A

B C2

A

B C

1

A

B
C

  

  

  
  שייכות לתכנית הלימודי� ולמפרט

  גובה במשולש :גיאומטריה
  'נלמד בכיתה ח

  שיקולי� בבחירת הפריט
   הקלברמת קושי פריט 

  הידע הנדרש לפתרו�
  משמעות הגובה

   קישור ללימודי� קודמי�
�  זווית ישרה, אנ

  קישור לנושאי� מתמטיי� נוספי�
  שטח משולש

  רמת החשיבה
  זיהוי

 אפשרות להעלאת רמת החשיבה 
  .לפחות שני גבהי�ובו זווית � סרטטו משולש קהה

  או רעיונות להוראה/דרכי פתרו� אפשריות ו
  כדי לזהות את הזווית הישרה "סרגל משולש"שימוש ב

  שגיאות נפוצות

  ולכ� לא יזהו את הגובה הנתו� ,לגובה לצלע אופקיתהתלמידי� רגילי�  :2 –

  זווית � במשולש קההמחו0 למשולש הנמצא קושי לזהות גובה  :3 –

  הצלע אינה נראית גובהכי , מטעה זווית�גובה במשולש ישרשל התלכדות של צלע ו :4 –
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  12 שאלה

  .וספורט מחשבי�, מחול, תאטרו�: חוגי� ארבעה מוצעי�' ח כיתות לתלמידי

  .בלבד אחד בחוג משתת" מהתלמידי� אחד כל

  .שונות בדרכי� בחוגי� המשתתפי� התפלגות את הציגו וח� אלעד

  , הבאה הטבלה באמצעות באחוזי� המשתתפי� התפלגות את נכו� הציגה ח�

  :מחול בחוג המשתתפי� אחוז את בטעות והשמיטה

  ספורט  מחשבי�  מחול  תאטרו�  החוג

   המשתתפי� אחוז
�  המשתתפי� כלל מתו

10%  35% 15%  40%  

 והשמיט, הבאה המקלות דיאגרמת באמצעות בחוגי� תפי�המשת מספר את נכו� הציג אלעד

  : ומחשבי� תאטרו� בחוגי� המשתתפי� מספר את בטעות

  

  . ח� של בטבלה הריק התא את ַהשלימו  .א

  

  

  

  

  שייכות לתכנית הלימודי� ולמפרט
ייצוג נתוני� בטבלת שכיחות : חשיבה כמותית
  'נלמד בכיתה ז

  שיקולי� בבחירת הפריט
 הקלברמת קושי ' אסעי" , בחלק מפריט מורכ

  מאפשר ג� לתלמידי� מתקשי� לענות, דומא
  הידע הנדרש לפתרו�

     100% � להשלמה 

   קישור ללימודי� קודמי�
  חקר נתוני�

  קישור לנושאי� מתמטיי� נוספי�
  שכיחות יחסית, סטטיסטיקה

  רמת החשיבה
  זיהוי

  או רעיונות להוראה/דרכי פתרו� אפשריות ו

   .25%מוצר נמכר בהנחה של , לדוגמה". השלמה לשל�"ל� השיעורי� בשימוש רב במה –

 (25% – 100%)? ר המוצרושיש לשל� עבמהו האחוז 

            ? האחרתמה גודל הזווית החדה  . 33°זווית גודל זווית חדה אחת הוא �במשולש ישר –

(90° – 33°) 

בקבוקי מי0 והיתר  x. בקבוקי שתייה משני סוגי� 20בבית הספר  תלמידי� קנו למסיבה –
 .תוססת שקנו התלמידי�השתייה כתבו ביטוי למספר בקבוקי ה. של שתייה תוססתבקבוקי� 

)20 – x( 

  שגיאות נפוצות
  טעויות חישוב



 
ע "התש' ב פנימי במתמטיקה לכיתה ח"מיצ – חוברת הנחיות 68  

 

  .החסרי� המקלות את אלעד של המקלות בדיאגרמת ַסרטטו.    ב

  

  שייכות לתכנית הלימודי� ולמפרט
  ייצוג נתוני�  :חשיבה כמותית

  'מד בכיתה זנל

  שיקולי� בבחירת הפריט
קריאת נתוני� , מורכב מכמה סעיפי�, פריט אורייני
  והצגת נתוני�

  הידע הנדרש לפתרו�

  אחוזי�בחישוב ו, 40%ה� תלמידי�  80כלומר , הבנת הקשר בי� המספר לאחוז

   קישור ללימודי� קודמי�
  שברי�, יחס

  קישור לנושאי� מתמטיי� נוספי�
  סטטיסטיקה, שאלות מילוליות

  רמת החשיבה
  חשיבה תהליכית

  הקושירמת אפשרות להעלאת 
 משתתפי� בחוג ספורט: )�הנתו הסרטוטללא ( נתו� מספרי בלבדהצגת 

  .סרטטו דיאגרמת מקלות מתאימה. תלמידי� 80

  שגיאות נפוצות

מספר התייחסות לאחוז המשתתפי� כאל ( 15 שאורכוומקל  10 שאורכומקל סרטוט 
  )המשתתפי�

  

  '?ח כיתות בשכבת יש תלמידי� כמה  .ג

  תלמידי� 200 :תשובה  

  שייכות לתכנית הלימודי� ולמפרט
  ייצוג נתוני�  :חשיבה כמותית
  'נלמד בכיתה ז

  שיקולי� בבחירת הפריט
  הקלברמת קושי פריט , השלמת השאלה

  הידע הנדרש לפתרו�
  נתוני� קריאת נתוני� וחיבור

  קישור ללימודי� קודמי�
  לוס� הכ חישוב

  קישור לנושאי� מתמטיי� נוספי�
  שאלות מילוליות, סטטיסטיקה

  רמת החשיבה
  חשיבה תהליכית
  שגיאות נפוצות

  סות לאחוז המשתתפי� כאל מספר המשתתפי�חהתיי



 

 
ע"התש' ב פנימי במתמטיקה לכיתה ח"מיצ – חוברת הנחיות 69  

 

  13 שאלה

                  .ריבוע לפניכ�

x + 8  את מייצג �  .מ"בס הריבוע צלע אור

  . ר"בסמ הריבוע של שטחו את המייצג האלגברי הביטוי את ומנַס   .א

 

 1   �32  +x4  

 216   � + 16x x2 +  

 364   � + 16x x2 +  

 464   � x2 +  

  

  שייכות לתכנית הלימודי� ולמפרט
נוסחאות הכפל , ביטויי� אלגבריי� :אלגברה

  'נלמד בכיתה ח

  שיקולי� בבחירת הפריט
ותחו�  תחו� אלגברי: פריט אינטגרטיבי

  גיאומטרי
  הידע הנדרש לפתרו�
  נוסחאות הכפל, נוסחה לשטח ריבוע

  קישור ללימודי� קודמי�
  מספרי� :שטח ריבוע

  קישור לנושאי� מתמטיי� נוספי�
  פירוק לגורמי� לפי נוסחאות הכפל

  רמת החשיבה
  חשיבה תהליכית

 החשיבהאפשרות להעלאת רמת 

  ?ר"סמ 100ע יהיה כדי ששטח הריבו xמה צרי� להיות ערכו של 

  ? ר"סמ 1כדי ששטח הריבוע יהיה  xמה צרי� להיות ערכו של 
  ).יש להתייחס לשתי התוצאות ולבדוק אות�(

  או רעיונות להוראה/דרכי פתרו� אפשריות ו

סוגריי� בצורה ופתיחת  , 2 = (x + 8)(x + 8)(x + 8):הכפל על פי חוק הפילוג המורחב הדגשת
  את ההבחנה ביניה�להבהיר ל ג� על שטח וג� על היק" כדי להקפיד לשאויש . שיטתית

  שגיאות נפוצות

– 4x + 32: "חישוב היק 

– x2 + 16x + 16 : 82 ( במקו� כפל בעצמו  �2בכפל  –טעות בהעלאה בחזקה( 

–x2 + 64     :טעות בפישוט הנוסחה  
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  . מ"ס  �3ב הריבוע מצלעות אחת כל ִהגדילו  .ב

   מ"בס הריבוע צלע אור- את מייצגה אלגברי ביטוי ִרשמו  .1ב

  . ההגדלה לאחר

  

  מ"ס x + 11 :תשובה  

  

   מ"בס הריבוע היק. את המייצג אלגברי ביטוי ִרשמו  .2ב

  . ההגדלה לאחר

  

  מ"ס  4x + 44  :תשובה  

  

  שייכות לתכנית הלימודי� ולמפרט
  ביטוי להיק" ריבוע 

  'ח ,'ז ותנלמד בכית

  שיקולי� בבחירת הפריט

 הוא פריט תיוו� 1סעי" ב. א13ריט המש� טבעי לפ
  2שהוא סעי" ב ,לפריט העיקרי המוביל

  הידע הנדרש לפתרו�
  נוסחה להיק" ריבוע

  קישור ללימודי� קודמי�
  היק" מצולע

  קישור לנושאי� מתמטיי� נוספי�
הקטנה של צורות בהעוסקות בהגדלה או  שאלות מילוליות

  הנדסיות
  רמת החשיבה

  חשיבה תהליכית
 להעלאת רמת החשיבה אפשרות 

היק" הריבוע בי� ללאחר ההגדלה מה ההפרש בי� היק" הריבוע  
  ?המקורי

  שגיאות נפוצות

  היק" הריבוע מייצג את (x + 3)4ולכ� , מייצג את צלע הריבוע  x + 3 כתיבה שהביטוי
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  14 שאלה

  . ביו� דגלי� 240 מייצרי� דגלי� לייצור במפעל

        .העצמאות יו� לקראת דגלי� 5,000 לייצר התבקש המפעל

  , שבועות 4 במש� בשבוע ימי� 5 יעבדו במפעל העובדי� א�  .א

  ?במשימה יעמדו ה� הא�

  .הנכונה התשובה את ַסמנו  

  לא/  כ�  

  : במילי� או בתרגיל תשובתכ� את ַנמקו  

  4 ⋅⋅⋅⋅ 5 ⋅⋅⋅⋅ 240 = 4800,   4800 < 5000  

  

  שייכות לתכנית הלימודי� ולמפרט
  פתרו� שאלה מילולית  :חשיבה כמותית

  יסודיה בבית הספרנלמד 

  שיקולי� בבחירת הפריט
  דורש הבנת הנקרא, פריט בסיסי

  הידע הנדרש לפתרו�
  הבנת הנקרא, פעולות חשבו� בסיסיות

 קישור ללימודי� קודמי�
ללא שימוש  שאלות מילוליות

  באלגברה

  קישור לנושאי� מתמטיי� נוספי�
  באלגברה שימושהכוללות שאלות מילוליות 

  רמת החשיבה
  חשיבה תהליכית

 אפשרות להעלאת רמת החשיבה 

  . ביו� דגלי� 240 מייצרי� דגלי� לייצור במפעל

    .העצמאות יו� לקראת דגלי� 5,000 לייצר התבקש המפעל

א�  ,ייצור הדגלי�ביש להתחיל לפני יו� העצמאות כמה שבועות לפחות 

  ?העצמאות יו�שבועיי� לפני  יהיו מוכני�שה� רוצי� 

  שגיאות נפוצות
   )שבועות פרמס ימי� או פרמס(התעלמות מאחד הנתוני� 
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240

15

   הדגלי� שמספר כ�, היומי העבודה קצב את להגביר החליטו במפעל  .ב

  . �15%ב יגדל יו� בכל שייצרו          

  ?הקצב הגברת לאחר יו� בכל במפעל ייצרו דגלי� כמה  

  :הפתרו� דר� את ַהציגו  

    

240 ⋅⋅⋅⋅ 1.15 = 276   

  

תוספת היא  15%תוספת של .  12ה�  240 ' מ 5%.  24ה�   240'מ 10%: דר� נוספת

  .דגלי� ביו� 276 = 36 + 240לכ� ייצרו ו ,דגלי� 36של 

  

  דגלי� 276: תשובה  

  

  
  שייכות לתכנית הלימודי� ולמפרט

חישוב כמות האחוז לאחר  :חשיבה כמותית
  תוספת 

  'נלמד בכיתה ז

  הפריטשיקולי� בבחירת 
  לא נדרש שימוש באלגברה, פריט אחוזי�

  הידע הנדרש לפתרו�
  חישוב אחוזי�

  קישור ללימודי� קודמי�
  משל� חישוב כמות האחוז

  קישור לנושאי� מתמטיי� נוספי�
  שאלות מילוליות העוסקות באחוזי�

  רמת החשיבה
  חשיבה תהליכית

  הקושירמת אפשרות להעלאת 

  . דגלי� 276כ� שבכל יו� ייצרו  ,קצב העבודה היומיאת הגבירו 
  ? ביו�שמייצרי� הדגלי�  מספרבאיזה אחוז הגדילו את 

  או רעיונות להוראה/דרכי פתרו� אפשריות ו

 10%שימוש בנקודות אחיזה של  –

 לחישוב אחוזי� שימוש בטבלת התאמה –

  :ולכ� ,דגלי� 11.5ייצרו דגלי�  10 במקו�, דגלי� 115ייצרו דגלי�  100 במקו� –

2 ⋅ 115 + 4 ⋅ 11.5 = 230 + 46 = 276  

  שגיאות נפוצות

– 240 : 15 = 16  ←       16 + 240 = 256  

  
–   
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  15 שאלה

 .    שלפניכ� המשוואות מערכת את ִ)תרו
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      3),–(20 :תשובה

  שייכות לתכנית הלימודי� ולמפרט
  פתרו� מערכת משוואות  :אלגברה

  'נלמד בכיתה ח

  שיקולי� בבחירת הפריט
כולל , דרכי�בכמה  �מערכת משוואות הניתנת לפתרו

  אפשרות לחשיבה תבניתית
  הידע הנדרש לפתרו�

  )הצבה, הנגדת מקדמי�/השוואת מקדמי�( האפשריות פתרו� מערכת משוואות באחת הדרכי�

  קישור ללימודי� קודמי�
  משוואה בנעל� אחד �פתרו

  קישור לנושאי� מתמטיי� נוספי�
  פתרו� משוואות מורכבות, שאלות מילוליות

  רמת החשיבה
  חשיבה אלגוריתמית

  אפשרות להעלאת רמת החשיבה 
  ילוליתשאלה מ שילוב

  שגיאות נפוצות

–  �  נעל� אחד בלבדשל מציאת ער

  :למערכת המשוואותהגעה  –

 1x
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  16 שאלה

  3x > –30:     שוויו�� האי לפניכ�

 המספר הא� ִ/דקו  






−
3

2
  .שוויו��האי של הפתרונות אחד הוא 10

  :הבדיקה דר� את ַהציגו

1. 

3032

32)
3

2
10(3

−<−

−=−⋅
 

2. 3x > –30 / : 3 

         x > –10        

       
3

2
1010 >−  

  .הנכונה הטענה את הבדיקה פי על ַסמנו

  

המספר �   1






−
3

2
 .שוויו��האי של הפתרונות אחד הוא  10

המספר �   2






−
3

2
  .�שוויו�האי של הפתרונות אחד אינו  10

 

  שייכות לתכנית הלימודי� ולמפרט
  שוויו� � אי :אלגברה

  'ח', ז ותנלמד בכית

  שיקולי� בבחירת הפריט
  נית� להיעזר בפתרו� , שוויו��הבנת משמעות האי

  שוויו��אי

  הידע הנדרש לפתרו�
  סדר על ציר המספרי�, כפל שברי�

  קישור ללימודי� קודמי�
  סדר על ציר המספרי�, משוואות

  שאי� מתמטיי� נוספי�קישור לנו
  שוויונות�מערכת אי, פונקציות

  רמת החשיבה
  חשיבה אלגוריתמית

  הקושירמת  להורדתאפשרות 

איזה מהמספרי� הבאי� מקיי� את  . 3x > –30  :שוויו�� לפניכ� האי
  ?שוויו��האי

 –20 ,–10 ,–5 ,5 ,10 

  או רעיונות להוראה/דרכי פתרו� אפשריות ו
  :למשל, ההוראהתהלי� בתחילת שוויונות פשוטי� �שוויו� באי� ימקיי� אא� מספר  בדיקה

  2–, 0.5, 1, 3, 6?  שוויו��איזה מהמספרי� הבאי� מקיי� את האי.  3x > 4 שוויו�� נתו� האי
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3

2
10−

3

2
10−

 
  שגיאות נפוצות

   
  על סמ� בדיקה שגויה וחוסר הבנה הנכונהתשובה הסימו�  –

  
הסבר לקשר  ואי�שוויו� �בפתרו� האי� שגיאה של היפו� הסימ א�, הנכונהתשובה הסימו�  –

 10–לבי�                בי�ש

  

  
   30–לבי�  50–בי� שקשר הסבר השוויו� וב� ות בפתרו� האיטעא�  ,הנכונהתשובה הסימו�  –
  

  
לא ברור א� הסימו� על ציר המספרי� . מספקלא הסבר א� הצגת , הנכונהתשובה ה סימו� –

הסימו� על ציר המספרי� , כמו כ� .x > –10: שוויו��לאיאו ,               :למספר הנתו�מתייחס 
  ,אינו בכיוו� הנכו�

  
  :נכו�ההסבר הלעומת 
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  17 שאלה

  1:4   הוא מספרי� שני בי� היחס

  , 4 נוסי" מביניה� הגדול ולמספר 19 מביניה� הקט� למספר נוסי" א�

  . שווי� מספרי� שני נקבל

  . המספרי� שני את ִמצאו

  : הפתרו� דר� תא ַהציגו

  

 עבור שני מספרי� שליליי�  עבור שני מספרי� חיוביי�

  x: המספר הקט�

  4x: המספר הגדול

x + 19 = 4x + 4  

15 = 3x / :3  

5 = x  

20 = 4x  

  20, 5: תשובה

  4x: המספר הקט�

  x: המספר הגדול

x + 4 = 4x + 19  

3x = -15  

x = -5  

4x = -20  

  -5, -20: תשובה

  

  :דר� אריתמטית

4 + 4 = 8 1 + 19 = 20 

8 + 4 = 12 2 + 19 = 21 

12 + 4 = 16 3 + 19 = 22  

16 + 4 = 20 4 + 19 = 23  

20 + 4 = 24 5 + 19 = 24  

  

  :דר� אלגברית נוספת

   .xסכו� המספרי� הוא 

הוא המספר הקט� 
5

1
הוא והמספר הגדול  ,מהסכו� 

5

4
  .מהסכו� 

  

  

  

  

2025
5

4

525
5

1

x25

x
5

3
15

4x
5

4
19x

5

1

=⋅

=⋅

=

=

+=+
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  שייכות לתכנית הלימודי� ולמפרט
  חישוב יחס  :אלגברה

  'נלמד בכיתה ח

  שיקולי� בבחירת הפריט
הבנה עמוקה הדורש פריט , של יחס ומשוואותשילוב 

  חישובי�והכולל יותר בנושא יחס 
  הידע הנדרש לפתרו�

  הבנת היחס, פתרו� משוואות

  קישור ללימודי� קודמי�
  שברי�, יחס, משוואות

  ר לנושאי� מתמטיי� נוספי�קישו
  שאלות מילוליות

  רמת החשיבה
  חשיבה תהליכית

 אפשרות להעלאת רמת החשיבה 

   4 : 1היחס בי� שני מספרי� הוא 
המספרי� שני  ,למספר הקט� א� נוסי" אות�שמספרי� כמה  ִמצאו

  .זה לזה יהיו שווי�
  או רעיונות להוראה/דרכי פתרו� אפשריות ו

  :קוד�הבעמוד ו� שדרכי הפתר לענוס" 

  חלקהמהווה אחד מספר משמעו שיש  4 : 1יחס של 

  אחד מה�חלקי� שכל  4 המהווה אחרומספר  ,אחד
  . המספר הראשו� המהווה אתלחלק  שווה בגודלו

  . (4 – 19)  �15ביש להגדיל את המספר הראשו�  ,המספרי� יהיו שווי�שני כדי ש

  20 � ו 5המספרי� ה� ומכא�  ,5חלק הוא  אז גודל כל ,15א� שלושה חלקי� שווי� , לכ�

  שגיאות נפוצות

  19 � הגדלת המספר הגדול ב –

  "יחס"מושג החוסר הבנה של  –

  

15 
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  18 שאלה

 .O בנקודה נחתכי� CD � ו AB הקטעי� שלפניכ� בסרטוט

x של הגודל את מייצג DOB ∢ במעלות .  

�  .מותמתאי יחידות 1ִתבו. AOD∢ של הגודל את ַחשבו, הנתוני� על בהסתמ

x

A

B

O

D

C

  

  :מתאימי� משפטי� בעזרת וַנמקו החישוב דר� את ַהציגו

  

  :דר� אפשרית

  5x – 40 = x : לכ� ,זוויות קדקודיות שוות זו לזו

                                                  4x = 40 

      x = 10                                                                                                

AOD ∢∢∢∢  לצמודה'DOB  ∢∢∢∢, 170°°°° ולכ� גודלה    

  ).180°°°°הוא זוויות צמודות סכו� (

  

  � = °°°°170AOD: תשובה

  

  שייכות לתכנית הלימודי� ולמפרט
זוויות צמודות , זוויות קדקודיות :גיאומטריה

  'נלמד בכיתה ח

  שיקולי� בבחירת הפריט
חישובי  ,גיאומטריהבתחו� השימוש באלגברה 

  זוויות
  הידע הנדרש לפתרו�

  זוויות קדקודיות שוות זו לזו, 180°סכו� זוויות צמודות הוא : הכרת המשפטי�, פתרו� משוואות

  קישור ללימודי� קודמי�
ובי זוויות ללא שחי, פתרו� משוואות
  שימוש באלגברה

  קישור לנושאי� מתמטיי� נוספי�
  ונית למשולשזווית חיצ, במצולעו סכו� זוויות במשולש

  רמת החשיבה
  חשיבה תהליכית

 רמת החשיבה  להורדתאפשרות 

 5x – 40 = x: פתרו את המשוואה
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  או רעיונות להוראה/דרכי פתרו� אפשריות ו

  . 3 ,2 ,1 חשבו את גודל הזוויות .החותכי� זה את זהשני ישרי�  לפניכ� סרטוט של –
  

  
  

  
  
  
  
  

 α + β + γ = 280° :נתו� .Oבנקודה את זה החותכי� זה שני ישרי� לפניכ� סרטוט של  –

  ?βשל זווית הגודל מה        
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  שגיאות נפוצות

  זוויות צמודותאל תייחסות לזוויות הנתונות כה –

  לחשב זווית שהתבקשוגודל הללא התייחסות ל xמציאת הער� של  –

  

O 
α 

β 

γ 

60°
1 

2 
3 
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  19 שאלה

 4x · 2 = 48 · 3–.     שלפניכ� המשוואה את ִ)תרו

  : תשובתכ� את ִבדקו2 הפתרו� דר� את וַהציג

�  :הבדיקה       :הפתרו� דר

–24x = 48 / : (–24) 

x = –2  

 

–3 ⋅⋅⋅⋅ 4 ⋅⋅⋅⋅ (–2) ⋅⋅⋅⋅ 2 = 48 

48 = 48  √√√√ 

                       = x–2: תשובה
 

   

  שייכות לתכנית הלימודי� ולמפרט
  פתרו� משוואות  :אלגברה

  'ח ,'ז ותנלמד בכית

  יטשיקולי� בבחירת הפר
  בדיקת פתרו�, שגרתימשוואה במבנה פחות 

  הידע הנדרש לפתרו�
  חוק הקיבו0

  שוט ביטויי� אלגבריי�יפ
  קישור ללימודי� קודמי�

  שימוש בחוק הקיבו0
  פתרו� משוואות

  קישור לנושאי� מתמטיי� נוספי�
  משוואות מורכבות
  שאלות מילוליות

  רמת החשיבה
  חשיבה אלגוריתמית

 חשיבה אפשרות להעלאת רמת ה
נמקו בלי לפתור את ? זו לזו שקולותשלפניכ� המשוואות כל מדוע 

  .המשוואות

–3 ⋅ 4x ⋅ 2 = 48 

(–3 ⋅ 4) ⋅ x ⋅ 2 = 48  

(–3 ⋅ 4) ⋅ (x ⋅ 2) = 48 

–3 ⋅ (4x ⋅ 2) = 48  

(–3 ⋅ 2) ⋅ 4x = 48 
  או רעיונות להוראה/דרכי פתרו� אפשריות ו

  4x = 48 ⋅ (2 ⋅ 3–): שימוש בחוק החילו" –

–6 ⋅ 4x = 48 

–24x = 48 

x = –2  

  :פתרו� אריתמטי –

(–3) ⋅ 2 = –6 

48 : (–6) = –8  

–8 : 4 = –2 

  

  שגיאות נפוצות

 משוואה המקוריתב לאבדיקה  –

– 4x – 6 = 48 

4x = 54 

x = 13.5  

  

? 
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  20 שאלה

4   ).2 � מ שונה x( שלפניכ� המשוואה את ִ)תרו
2x

13x6
=

−
−

  

  :הפתרו� דר� את ַהציגו

6x – 13 = 4x – 8 / –4x , +13  

2x = 5 / : 2 

x = 2.5 

                    x = 2.5:  תשובה

  

  שייכות לתכנית הלימודי� ולמפרט
  מכנה בעלות פתרו� משוואות  :אלגברה

  'נלמד בכיתה ח

  שיקולי� בבחירת הפריט
מהווה חזרה שאינה  'כיתה חברמה של משוואה 
  'למד בכיתה זעל מה שנ

  ההצבההתייחסות לתחו� 
  הידע הנדרש לפתרו�

  מכנה בעלותפתרו� משוואות 
  קישור ללימודי� קודמי�

  פתרו� משוואות
  קישור לנושאי� מתמטיי� נוספי�

רוק לגורמי� יפהכוללות משוואות , שאלות מילוליות
  פרופורציההכוללות משוואות , במכנה

  רמת החשיבה
  חשיבה אלגוריתמית

  

  ת להוראהאו רעיונו/דרכי פתרו� אפשריות ו
: ללא אלגורית� ניתנות לפתרו�המשוואות בעלות מכנה פתרו� ' בכיתה חללמד להתחיל 

4
2x

8
=

−   
  שגיאות נפוצות

 5x – 11 = 4 / + 11: חיסור של המכנה מהמונה –

                                                  5x = 15 / : 5 

                                                        x = 3    

  :חילוק שגוי –

     
x2/4

2

13

x

x6

4
2x

13x6

⋅=−

=
−
−

  
 : כפל בכפולה המשותפת

12x – 13x = 8x 

–x = 8x 

–9x = 0/:(–9) 

x = 0  
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A
D

B C

O

  21 שאלה

    :נתו� שלפניכ� בסרטוט

AB = BC  

BD את חוצה ∢ ABC  

∢ ACB = 74˚ 

AD || BC   

  .ADB ∢ של הגודל את ַסמנו  .א

  1   � 54°  

  2   � 32°  

  3   � 18°                        

  4   � 16°  

  

  שייכות לתכנית הלימודי� ולמפרט
  זוויות במשולש :גיאומטריה

  'נלמד בכיתה ח

  שיקולי� בבחירת הפריט 
  בררה�בר, נתוני�מכמה מורכב הפריט 

  הידע הנדרש לפתרו�
זוויות מתחלפות שוות בי� , זווית�ות חוצהמשמע, זוויות בסיס במשולש שווה שוקיי� שוות זו לזו

  ישרי� מקבילי�
  קישור ללימודי� קודמי�

  סכו� זוויות במשולש
  קישור לנושאי� מתמטיי� נוספי�

  הוכחות בגיאומטריה

  רמת החשיבה
  חשיבה תהליכית

 אפשרות להעלאת רמת החשיבה 

    :נתו� שלפניכ� בסרטוט

AB = BC  

BD את חוצה ∢ABC  

AD || BC  

   ADB = ∢ABD∢ :הוכיחו

  שגיאות נפוצות

  AB = AC  – טעות בקריאת הצלעות השוות :32°סימו� 
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 : BD⊥ AC מדוע ַהסבירו  .ב

  :באמצעות משפט בלבד

שהיא זווית , Bזווית את חוצה  BD. הוא משולש שווה שוקיי� ABCנתו� שמשולש 

  .�BD⊥⊥⊥⊥ AC ולכ ,במשולש שווה שוקיי� חוצה זווית הראש הוא ג� גובה לבסיס. הראש

   :חישוב זוויותבאמצעות 

AB = BC – נתו� שהמשולש שווה שוקיי�.  

⇓⇓⇓⇓  

����BCA = ����BAC = 74°°°° – זוויות בסיס במשולש שווה שוקיי� שוות זו לזו.  

⇓⇓⇓⇓  

����B = 32°°°° – 180°°°°ת במשולש הוא וסכו� זווי .  

BD  חוצה זוויתB – נתו�  

⇓⇓⇓⇓  

����OBC = 16°°°°  

⇓⇓⇓⇓ 

����BOC = 90°°°° – 180°°°°ת במשולש הוא וסכו� זווי .  

⇓⇓⇓⇓  

BD⊥⊥⊥⊥ AC  

  

                                                                                                                      
  שייכות לתכנית הלימודי� ולמפרט

  הוכחה של אנ�  :גיאומטריה
  'נלמד בכיתה ח

  שיקולי� בבחירת הפריט 
  חיש יותר מדר� אחת להוכי, נדרשת הוכחה

  הידע הנדרש לפתרו�
זוויות , הראש במשולש שווה שוקיי� זווית� חוצה, זוויות בסיס במשולש שווה שוקיי� שוות זו לזו

  סכו� זוויות במשולש, "אנ�"הכרת המושג , מתחלפות שוות בי� ישרי� מקבילי�
  קישור ללימודי� קודמי�

  סכו� זוויות במשולש, גובה במשולש
  ספי�קישור לנושאי� מתמטיי� נו
זווית �תיכו� וחוצה, במשולש שווה שוקיי� גובה

  הוכחות מורכבות, מתלכדי�

  רמת החשיבה
  חיפוש פתוח

  הקושירמת  להורדתאפשרות 

  AOB = 90°∢  :נמקו מדוע

  שגיאות נפוצות

 הזוויות ישרותמסיקי� ש ,משולשי� שווי�משו� ששלושת ה –

 במשולש הוא ג� גובהבמשולש וית זו�חוצה: במשפטו, Bזווית את חוצה  BD: שימוש בנתו� –
הזווית �חוצהא� ו שווה שוקיי�הוא שהמשפט מתקיי� רק א� המשולש מכ� התעלמות (

  )זווית הראשאת חוצה 
  

 



 
ע "התש' ב פנימי במתמטיקה לכיתה ח"מיצ – חוברת הנחיות 84  

 

  22 שאלה

   תבור הר פסגת אל מעפולה בעלייה רכב אופניי� רוכב
  . ש"קמ 12 של קבועה במהירות

   רכב הוא, עפולה אל תבור הר מפסגת כשירד
  . ש"קמ 36 של קבועה במהירות דר�ה באותה

�  .שעתיי� רכב הוא, וחזור הלו�, הכול בס

  ?  תבור הר פסגת אל מעפולה האופניי� רוכב רכב זמ� כמה

  :במילי� או בתרגיל תשובתכ� את ַנמקו

  :דר� אפשרית

x  לפסגת הר תבורמעפולה אור- הדר- מייצג את:  

2

1
1

12

18

18x

4:72/4x

72x3x

362/
36

x

12

x

=

=

=

=+

⋅=+

          

  צישעה וח: תשובה

  :דר� אפשרית נוספת

x  מעפולה לפסגת הר תבור הזמ� שרכבמייצג את:  

12x = 36(2 – x) 

12x = 72 – 36x 

48x = 72 

x = 1.5          

  שעה וחצי: תשובה

  

  שייכות לתכנית הלימודי� ולמפרט
  שאלות מילוליות :אלגברה

  'נלמד בכיתה ח

  שיקולי� בבחירת הפריט 
  לפתרו� דרכי�כמה , שגרתיתשאלה מילולית 

  הידע הנדרש לפתרו�
  פתרו� משוואות, )תרגו� למשוואה(מידול שאלה מילולית 

  קישור ללימודי� קודמי�
  תרגו� לביטוי אלגברי ולמשוואה

  קישור לנושאי� מתמטיי� נוספי�
  שאלות מילוליות מורכבות, פונקציות
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  רמת החשיבה

  חשיבה תהליכית
 אפשרות להעלאת רמת החשיבה 

 קבועה במהירות תבור הר פסגת אל מעפולה בעלייה רכב �אופניי רוכב
 באותה רכב הוא, עפולה אל תבור הר מפסגת כשירד. ש"קמ 12 של

� רכב הוא, וחזור הלו�, הכול בס�. ש"קמ 36 של קבועה במהירות הדר
  .שעתיי�

חצי /רכב אל פסגת ההר במש� רבע שעהרוכב האופניי� יתכ� שיהא� 
  ?ותוארבעי� וחמש דק שעה/שעה

  .תכ�בנמקו את תשו

  או רעיונות להוראה/דרכי פתרו� אפשריות ו

  :שימוש בשני נעלמי� ובמערכת משוואות –

x –  היבעלישרכב הזמ� ,y –  בירידהשרכב הזמ�  

  5.0y

2y4

y2y3

y3x

y2x

y36x12

2yx

=

=

−=




=

−=





=

=+

  
לכ� . הדרכי� שוות באורכ�ושתי , בירידה וממהירות 3מהירות הרוכב בעלייה הייתה קטנה פי  –

היחס בי� זמ� הרכיבה ש, מכא�. מזמ� הרכיבה בירידה 3בעלייה היה גדול פי  זמ� הרכיבה

אז בעלייה הוא  ,רכב שעתיי� ומפני שרוכב האופניי� ,1 : 3בעלייה לזמ� הרכיבה בירידה הוא 
  חצי שעהבמש� שעה וחצי ובירידה הוא רכב במש� רכב 

  שגיאות נפוצות

 שעה לכל צדרכיבה של כלומר  ,ייה ולירידהלעל ,שווי�הרכיבה לשני פרקי זמ� חלוקת זמ�  –

– x מייצג את זמ� העלייה  

x – 2  2במקו� (מייצג את זמ� הירידה – x( 
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  23 שאלה

  ABE ≅ ∆CDE∆: חופפי� משולשי� שני נתוני�

  .בסרטוט שמתואר כפי, לזה זה המשולשי� את ִהצמידו

  

  :נתו�

  BE= מ "ס 3

  AE= מ "ס 4

  AB= מ "ס 5

  

  

  

  

  

  

  ).בסרטוט המודגש המרובע( ABCD המרובע היק. את ַחשבו  .א

  :החישוב דר� את ַהציגו  

  .מ"ס 12היק. כל אחד מהמשולשי� הוא 

לכ� היק. . BEהצלע אור- כמו  ,מ"ס 3ואורכו  ABCDמרובע ב צלעאינו  DEהקטע 

 18 = 3 – 3 – 12 + 12 :המרובע הוא

  

  מ"ס 18: תשובה  

  

  שייכות לתכנית הלימודי� ולמפרט
שטח והיק" , חפיפת משולשי� :הגיאומטרי
  משולשי�

  שיקולי� בבחירת הפריט 
הבנת משמעות החפיפה , פריט לא שגרתי

  מסקנות מהחפיפההסקת ו

  הידע הנדרש לפתרו�
  היק" צורה, צלעות שוות במשולשי� חופפי�

  קישור ללימודי� קודמי�
השמטת הצלע (היק" צורות מחוברות , התאמה

  )המשותפת

  מטיי� נוספי�קישור לנושאי� מת
  חפיפת משולשי�הכוללי�  תרגילי הוכחה
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  רמת החשיבה
  יפוש פתוחח

  הקושירמת  להורדתאפשרות 

  ABE ≅ ∆CBE∆: חופפי� משולשי� שני נתוני�

  , לזה זה המשולשי� את ִהצמידו
  .בסרטוט שמתואר כפי

AB =          3  

BE =          5  

AE =          7  

  .ABCEע חשבו את היק" המרוב

  

  או רעיונות להוראה/דרכי פתרו� אפשריות ו
  הסרטוטגבי סימו� הנתוני� על 

  שגיאות נפוצות

 כהיק" שני המשולשי�, מ"ס 24 המלב� הוא היק"חישוב ש –

 DEללא הצלע , מ"ס 21 המלב� הוא היק"חישוב ש –

  קושי להתאי� את אורכי הצלעות לפי נתוני החפיפה –
  

מ"ס  

מ"ס   

מ"ס    

A 

B 

E 

C 
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  ).בסרטוט המודגש המרובע( ABCD המרובע שטח את ַחשבו  .ב

  ר"סמ 12: תשובה  

  

שייכות לתכנית 
  הלימודי� ולמפרט

חפיפת  :גיאומטריה
שטח , משולשי�

  והיק" משולשי�

  שיקולי� בבחירת הפריט 
  מסקנות מהחפיפההסקת הבנת משמעות החפיפה ו, פריט לא שגרתי

  הידע הנדרש לפתרו�
  שטח צורה, צלעות שוות במשולשי� חופפי�

  ר ללימודי� קודמי�קישו
השמטת הצלע (היק" צורות מחוברות , התאמה

  )המשותפת

  קישור לנושאי� מתמטיי� נוספי�
  חפיפת משולשי�הכוללי�  תרגילי הוכחה

  
  רמת החשיבה
   חיפוש פתוח

  הקושירמת אפשרות להעלאת 

  ABE ≅ ∆CDE∆: חופפי� משולשי� שני נתוני�

  .בסרטוט שמתואר כפי, לזה זה המשולשי� את ִהצמידו

  :נתו�

  BE= מ "ס 3

  AE= מ "ס 4

  AB= מ "ס 5

  
  ברו את הנקודותיח

 A ו� C . מה שטח המשולשADC?  

  או רעיונות להוראה/דרכי פתרו� אפשריות ו
  :'נתו� משולש א

  
  

  .'משולשי� החופפי� למשולש א מארבעההמשולש שלפניכ� מורכב 
  
  
  
  
  
  

                '?אמשולש  מהשטח שלהגדול  פי כמה גדול השטח של המשולש

  .'אמשולש  של שטחהמ 9רטטו משולש ששטחו גדול פי ס 

  שגיאות נפוצות

 )"שטח"מושג להשתמש נכו� בתלמידי� רבי� מתקשי� (מציאת היק" המשולשי�  –

– �AEB – 6שטח משולש  : חישוב היק" השטח כ
2

43
=

⋅
AEC – 8שטח משולש , 

2

44
=

⋅
 

  ר"סמ 14 הוא ולכ� שטח המרובע

'א  
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  24 שאלה

  פתרו� יהיה x עבור שנציב מספר שכל כ� במשבצת מספר ַהשלימו  .א

  .המשוואה של

 

= 7(x + 1)      7x +   

  

שייכות לתכנית הלימודי� 
  ולמפרט
  משוואות מיוחדות :אלגברה

  שיקולי� בבחירת הפריט 
הייצוג בצורת נמצא בחומר הלימוד בעיקר , פריט לא שגרתי

  תתמיירוהאלג

  הידע הנדרש לפתרו�
  הבנת המשמעות של משוואות מיוחדות

  קישור ללימודי� קודמי�
  פתרו� משוואות

  קישור לנושאי� מתמטיי� נוספי�
  פתרו� משוואות ריבועיות מיוחדות 

  רמת החשיבה
  חיפוש פתוח

 רמת החשיבה  להורדתאפשרות 

 7x + 7 = 7(x + 1): פתרו את המשוואה

  או רעיונות להוראה/דרכי פתרו� אפשריות ו
  :"סיבו� ופישוט"פתרו� משוואות בדר� של 

 7x + 7 = 8x + 1: פתרו את המשוואה – דוגמה

7x + 7 = 7x + x + 1  

7 = x + 1 

x = 6  

  7x + 7 = 7(x + 2)  – דוגמה נוספת

7x + 7 = 7x + 14 

7x + 7 = 7x + 14  

  שהוא פתרו� של המשוואה xכ� לא קיי� ול ,וזו טענה שאינה נכונה 14 = 7

  7x + 7 = 7(x + 1)  – דוגמה נוספת

7x + 7 = 7x + 7 

7x + 7 = 7x + 7  

  הוא פתרו� של המשוואה x כלולכ�  ,שנכונה תמידוזו טענה  0  0 =

  שגיאות נפוצות

  התעלמות מהסוגריי� :1המספר השלמת 

7 
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  7x = 7(x + 1)  . פתרו� אי� שלפניכ� למשוואה  .ב

  . פתרו� אי� למשוואה מדוע נימקו והדר רחל, ניר 

  . נכו� לא או נכו� הוא א� נימוק כל ליד ַסמנו  

  נכו� לא/נכו�  נימוק  

  ניר

   וקיבלתי 7 -ב המשוואה אגפי שני את חילקתי

x = x + 1  ,� למספר שווה שמספר ייתכ� לא א

  .פתרו� אי� ולכ�, -1ב ממנו הגדול
  נכו� לא/  נכו�

  רחל

   את לפתור המשכתי, סוגריי� פתחתי

 אי� ולכ�, 7 = 0  או  0x = 7  וקיבלתי המשוואה
  . פתרו�

   נכו� לא/  נכו�

  הדר
 אינו מספר שא" וראיתי מספרי� כמה הצבתי
   נכו� לא/  נכו�  . פתרו� אי� ולכ�, המשוואה של פתרו�

  
  שייכות לתכנית הלימודי� ולמפרט

  משוואות מיוחדות :אלגברה
  ירת הפריטשיקולי� בבח

נמצא בחומר הלימוד בעיקר , פריט לא שגרתי
  תתמיירוהאלגבצורת הייצוג 

  הנמקה מילולית לתרגיל אלגברי

  הידע הנדרש לפתרו�
  הבנת המשמעות של משוואות מיוחדות

  קישור ללימודי� קודמי�
  פתרו� משוואות

  קישור לנושאי� מתמטיי� נוספי�
  פתרו� משוואות ריבועיות מיוחדות 

  החשיבהרמת 
  חיפוש פתוח

  רמת החשיבה להורדתאפשרות 

 7x = 7(x + 1) :פתרו את המשוואה

  או רעיונות להוראה/דרכי פתרו� אפשריות ו
  ראו סעי" קוד�
  שגיאות נפוצות

דוגמאות שאינ� מקיימות את כמה  ולכ�, קושי להכליל בהכללה. הדר נכו�סימו� שהנימוק של 
  המשוואה מספקות
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1

1

C

D

F

B

E

A

  25 שאלה

  .(AB = AC) שוקיי��שווה הוא ABC שמשול

  .AB הצלע המש� על נמצאת D הנקודה

  .AC הצלע המש� על נמצאת E הנקודה

                  

        .B1 = ∢ C1 ∢   מדוע ַהסבירו  .א

  

  :'אפשרות א

����ABC = ����ACB  שוקיי� זוויות הבסיס שוות זו לזו במשולש שווה.  

����B1 חיצונית למשולש ABC ושווה לסכו� הזוויות הפנימיות שאינ� צמודות לה,   

  . ����A + ����ACBזוויות סכו� הכלומר ל

����C1  חיצונית למשולשABC ושווה לסכו� הזוויות הפנימיות שאינ� צמודות לה,   

  .  ����A + ����ABCזוויות סכו� הכלומר ל

  .B1 = ∢∢∢∢ C1 ∢∢∢∢לכ� 

  :'אפשרות ב

����ABC = ����ACB  סיס שוות זו לזושוקיי� זוויות הב במשולש שווה.  

����B1  לצמודה'    ����ABC.  

����C1 צמודה ל'����ACB.  

  .זו לזו שוות ,לזוויות שוות זוויות צמודות

  שייכות לתכנית הלימודי� ולמפרט
זוויות , זוויות צמודות :גיאומטריה

  שוקיי�  בסיס במשולש שווה

  שיקולי� בבחירת הפריט
הבנה בו  תנדרש, יחיד במבח�ה הוכחההתרגיל 

  גיאומטריה ברמה בסיסית דדוקטיבית של
  הידע הנדרש לפתרו�

  זו לזושוות  ,זוויות צמודות לזוויות שוות, שוקיי� שוות זו לזו זוויות בסיס במשולש שווה
  קישור ללימודי� קודמי�

  זוויות צמודות
  קישור לנושאי� מתמטיי� נוספי�
  הוכחות דדוקטיביות בגיאומטריה

  רמת החשיבה
  חיפוש פתוח

  הקושירמת  דתלהוראפשרות 

ABC שוקיי�  משולש שווה)AB = AC(.  

 .�ABD = �ACEנמקו מדוע 

  
  

A 

B C D E 
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  שגיאות נפוצות

  
  :מספר תשובות שניתנו על ידי תלמידי�

  

–   

 

 חופפי� זה לזה ECF �ו DBF י�כי המשולש –

 
 זוויות צמודות –

 
 כי ה� זוויות חיצוניות למשולש –

 
–  
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 BD = CE:  ג� נתו�  .ב

  BC אמצע יאה F הנקודה   

    

  CEF ≅ ∆BDF∆הוכיחו   

  :מתאימי� משפטי� בעזרת אות� וַנמקו ההוכחה שלבי כל את ָ)רטו  

BD = CE – נתו�  

FC  =FB –  נתו�  

����B1 = ����C1 – הוסבר בסעי. א'  

⇓⇓⇓⇓  

∆∆∆∆DBF ≅≅≅≅ ∆∆∆∆ECF – ל.ש.מ  צ"י צז"עפ  

  שייכות לתכנית הלימודי� ולמפרט
  הוכחת חפיפה של משולשי� :גיאומטריה

  � בבחירת הפריטשיקולי 
  דדוקטיבית יחידה במבח�הוכחה , פריט שגרתי

  הידע הנדרש לפתרו�
  קריאת נתוני� והסקת מסקנות, אמצע קטע משמעות של, משפטי חפיפה

  קישור ללימודי� קודמי�
  הוכחה מסודרת הכוללת הנמקה

  משולש שווה שוקיי�

  קישור לנושאי� מתמטיי� נוספי�
בחפיפת הוכחות מורכבות יותר ושימוש 

�  משולשי� בהוכחות אחרות בהמש

  רמת החשיבה
  חשיבה תהליכית

  החשיבהאפשרות להעלאת רמת 

  .(AB = AC) שוקיי� שווה הוא ABC משולש

  .AB הצלע המש� על נמצאת D הנקודה

  .AC הצלע המש� על נמצאת E הנקודה

 BD = CE:  ג� נתו�

  .BC אמצע היא F נקודהה

 DF = EF: הוכיחו בשתי דרכי� שונות

  
  
  
  
  
  

  שגיאות נפוצות

עליה� שהוסבר הכלואות ת וללא התייחסות לזווי(רישו� הנתוני� בלבד והסקת מסקנה  –
 )'בסעי" א

  טענות ללא נימוקי� –
  

  

 C

D

F

B 

E

A 
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