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

 מבחני המיצ"ב החיצוניים משמשים להערכה רחבת–היקף מסכמת המכונה גם "הערכה של למידה" 
הבית–ספרית  בתוך הקהילה  השונים  לנמענים  וחשבון  דין  ומתן  אחריותיות  לעודד  )הש"ל(. מטרתה 
Furtak, 2006(. הרצון לצמצם ככל  )בירנבוים, 2004;   ומחוצה לה על רמת ההישגים של התלמידים 
 האפשר את ההשלכות השליליות של המבחנים החיצוניים על בית–הספר הביא לידי עדכון מתכונת
 ההערכה הארצית בשנה"ל התשס"ז1 . במסגרת עדכון זה, הודגשה חשיבותה של הערכה פנימית מעצבת,

המתבצעת על–ידי צוותים בית–ספריים ותואמת את הצרכים הספציפיים שלהם. 

המתכונת החדשה משלבת הערכה בית–ספרית המתבצעת באמצעות כלים חיצוניים )"מיצ"ב חיצוני" 
ומשרתים  פנימי  באופן  המועברים  חיצוניים  מבחנים  בצד  בתי–הספר(  מאוכלוסיית  לרבע  המועבר 
את בית–הספר בלבד )"מיצ"ב פנימי"(. המיצ"ב הפנימי מושתת על שילוב של שלושה מרכיבים: )א( 
העברת מבחן ארצי חיצוני–אובייקטיבי, שפותח על–ידי ראמ"ה בשיתוף ועדות מקצועיות ומפמ"רים, 
המבחן  של  פנימית  בדיקה  )ב(  הבנה;  ושל  ידע  של  ואת הסטנדרטים  הלימודים  תכנית  את  המשקף 
וקבוצתי  אישי  משוב  להפיק  המאפשרת  למבחן(,  המצורף  מחוון  )בסיוע  בית–הספר  צוות  על–ידי 
פדגוגיות  תובנות  לגבש  למורה  ומסייעת  דעת,  תחום  בכל  התלמידים  של  השליטה  מידת  על  מהיר 
ברמת הכיתה; )ג( השוואה בין הישגי התלמידים בבית–הספר לבין נתוני קבוצות ההשוואה )נורמות 
 ארציות(, המתקבלים מעיבוד הממצאים של מבחני המיצ"ב החיצוני בתחילת שנת הלימודים הבאה 

)בלר, 2007(.

 מטרת המיצ"ב הפנימי היא לספק משוב מידי שיסייע לקידום הלמידה של התלמידים, להתריע על 
 תלמידים שאינם שולטים בתכנים ובמיומנויות הנדרשים, לזהות את הפער בין הביצועים המצופים 
 לבין הביצועים בפועל, ולהעריך את האפקטיביות של הפעולות שנעשות לצמצום הפער. מהותה של 
בשיפור  לסייע  ויכולתה   )Black & Wiliam, 1998( שלה  השימושיות  היא  מעצבת  פנימית   הערכה 

 .)Airasian, 1994; Dann, 2002( תהליך הלמידה בהתהוותו

שימוש במבחני המיצ"ב לצרכים פנימיים יכול להיות מנוף לצמיחה ולשיפור: הממצאים יכולים לספק 
את המידע הדרוש לתהליכי קבלת החלטות כלל בית–ספריים, שכבתיים, כיתתיים ופרטניים, לסייע 
הלימודים  לתכניות  בוחן  אבן  ולשמש  התלמידים,  מן  הנדרשת  והרמה  המצופים  ההישגים   בהגדרת 
ושל חולשה, ברמת  נקודות של חוזק  יכולים לסייע בזיהוי  הבית–ספריות. מבחני המיצ"ב הפנימיים 
הפרט וברמת הכיתה, לספק מידע על צרכים משתנים שיש לתת להם מענה, לקדם חשיבה תכנונית 
בית–ספרית, להגדיר יעדים מבוססי נתונים, לתרום לראייה רחבה יותר של המערכת ולגבש אמות מידה 

לאחריותיות.

 שימוש במגוון רחב ככל האפשר של נתונים פנימיים וחיצוניים יסייע להבין טוב יותר את המציאות
הבית–ספרית )נבו, 2001(. 

1 מידע על עדכון מתכונת ההערכה מופיע בחוזר מנכ"ל סח/3)א( סעיף 4.1-2: “מתכונת ההערכה הארצית ומידע

  על המיצ"ב החיצוני והפנימי".
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ערכת המיצ"ב הפנימי
מבחן המיצ"ב במתמטיקה	לכיתה	ה' הועבר השנה )התשס"ט( בבתי–הספר במסגרת המיצ"ב החיצוני, 

והוא מוגש לכם לצורך שימוש פנים בית–ספרי )מיצ"ב פנימי(.

המבחן פותח בידי הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך )ראמ"ה(, בליווי ועדת היגוי שכללה את 
המפמ"רית להוראת המתמטיקה ואת צוותה, מתמטיקאים, מומחי חינוך מתמטי ומורים המלמדים 
מתמטיקה בבתי–הספר היסודיים. בוועדת ההיגוי ובתהליך הכתיבה היו שותפים נציגים מכל המגזרים. 

נושאי המבחן משקפים את תכנית הלימודים ומתאימים לחומר הנלמד בכיתות א'—ה'.

יש לראות במבחן זה כלי הערכה פנים בית–ספרי המתווסף לכלי ההערכה האחרים שבשימוש בבית–
הספר לאורך השנה. אפשר להשתמש בו כתחליף למבחן מסכם בית–ספרי, כאשר בדיקת המחברות, 
ניתוח התוצאות והלמידה של התוצאות ייעשו על–ידי צוות בית–הספר. יש לזכור כי תוצאות	המיצ"ב	
הפנימי	נועדו	לשימוש	פנימי,	ובית–הספר	לא	נדרש	לדווח	עליהן	לכל	גורם	שהוא. המטרה היא לאפשר 
לצוות בית–הספר להפיק מתהליך בדיקת המבחנים ומהממצאים שלהם תובנות )ברמת התלמיד, ברמת 
הכיתה וברמת תכנית הלימודים הבית–ספרית( שיסייעו להתמקד ביעדים חינוכיים ולימודיים, ולקדם 

את הישגי התלמידים.

ערכה זו נועדה לסייע לצוות בית–הספר בהעברת המבחן, בבדיקתו ובהפקת התועלת ממנו.

בהתאם  ולפעול  הערכה  את  בעיון  לקרוא  מומלץ  בבית–הספר,  המבחן  להעברת  מההיערכות  כחלק 
להנחיות המופיעות בה. יש לציין, כי בית–הספר יכול לקבוע מתכונת העברה ו/או הערכה שונה של 
המבחנים, אך חשוב	לזכור	כי	ככל	שיישמרו	כללי	ההעברה	וההערכה	המומלצים,	כך	יהיו	התוצאות	
של	המבחן	מהימנות	יותר,	תקפות	יותר	ובנות	השוואה	לנתוני	קבוצות	ההשוואה	)נורמות	ארציות(. 
נתוני קבוצות ההשוואה יחושבו על–פי תוצאות המיצ"ב החיצוני, ויפורסמו על–ידי הראמ"ה בעוד כמה 

חודשים.

בכל	הנוגע	לתוכני	המבחן	ולקישורם	לתכנית	הלימודים	אפשר	לפנות	לגב'	תמי	גירון,	מדריכה	
.tamiavi@netvision.net.il בדוא"ל	או	050-6288954	בטלפון	במתמטיקה,	ארצית

פרטים נוספים על אודות המיצ"ב הפנימי וחומרי עזר ניתן למצוא באתר האינטרנט של ראמ"ה 
.http://rama.education.gov.il :שכתובתו

שאלות	על	אודות	המיצ"ב	הפנימי	אפשר	להפנות:
לדוא"ל  meitzav@education.gov.il	או	לטלפון	03-7632888.

פנימי	 מיצ"ב	 "פורום	  >> דיון  קבוצות	 בלשונית  ראמ"ה  באתר   — הפנימי  המיצ"ב	 לפורום	
באמצעות  נעשית  והיא  בלבד  למורים  מיועדת  לפורום  הכניסה  אחרים".  פנימיים	 	ומבחנים	

.pnimi7 :והסיסמה  pnimi :שם המשתמש
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חוברת ההנחיות שלפניכם כוללת ארבעה פרקים:

פרק	א'	-	תיאור	המבחן: מפרט המבחן ומיפוי המבחן.

פירוט  בבית–הספר,  המבחן  העברת  לקראת  היערכות  המבחן:  להעברת	 הנחיות	 	- ב'	 פרק	
ההתאמות לנבחנים בעלי צרכים מיוחדים והנחיות כלליות להעברת המבחן.

פרק	ג'	-	הנחיות	לבדיקת	המבחן: המחוון וההנחיות לשימוש בו בעת בדיקת המבחן, הנחיות 
לחישוב הציונים )באופן ידני, במנב"ס/במנבסון או במיצבית — כלי המבוסס על אקסל( והסברים 
על ההשוואה בין תוצאות בית–הספר ובין התוצאות של קבוצות ההשוואה )כלל בתי–הספר, כלל 

בתי–הספר דוברי עברית, כלל בתי–הספר דוברי ערבית(, שיתפרסמו במועד מאוחר יותר.

פרק	ד'	-	הפקת	תועלת	מהמבחן:	מידע ודוגמאות לניתוח חלק מהפריטים במבחן התשס"ט, 
זיהוי קשיים של תלמידים ואסטרטגיות לפתרון קשיים אלה. 

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

מבחן המיצ"ב )התשס"ט( במתמטיקה לכיתה ה' כולל 34 שאלות )55 פריטים(, המשקפות את הנושאים, 
את המיומנויות ואת העקרונות המופיעים בתכנית הלימודים התשס"ו )2006( לכיתות א'—ה'.

במבחן נבדקות ההבנה והשליטה במיומנויות שונות במספרים ובפעולות בשלמים ובשברים, ובנושא 
נושאים  בין  היכולת לשלב  בהן  גם שאלות שנדרשת  מופיעות  בין השאלות  והמדידות.  הגיאומטריה 

שנלמדו בתחומי המספרים, הפעולות והגיאומטריה.

השאלות הן ברמות קושי שונות ודורשות מיומנויות חשיבה שונות: ידע וזיהוי, חשיבה אלגוריתמית, 
יישום ותובנה חשבונית וחיפוש פתוח והנמקה.

מטלות המבחן מגוונות: שאלות רב–בררה, שאלות פתוחות שיש להן פתרון אחד, שאלות פתוחות שיש 
להן יותר מפתרון אחד ושאלות הדורשות הנמקה או תיאור הדרך לפתרון במילים ובתרגילים. חלק 

מהשאלות הן שגרתיות ומוכרות וחלקן אינן שגרתיות.

בטבלה שלהלן מוצג מפרט המבחן אשר פורסם באתר האינטרנט של ראמ"ה כבר באוקטובר 2008. 
המפרט מתאר בפירוט את נושאי המבחן, את נושאי המשנה ואת המשקל היחסי של כל נושא במבחן.
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משקל	יחסינושאי	משנה	—	פירוטנושא	ראשי

	מספרים	ופעולות	—		
שברים פשוטים 

ועשרוניים

משמעויות שונות של השבר הפשוט )כולל ייצוג מספרים טבעיים  • 
ו–'0' כשברים, מספרים מעורבים ושברים הגדולים מ–1(

משמעות השבר העשרוני )כשבר שמכנהו 10 או 100( והבנה המתבססת על    •
המבנה העשרוני 

מעבר משבר עשרוני לשבר פשוט  •
שברים פשוטים על ישר–המספרים   •

השוואת שברים פשוטים ועשרוניים    •
שמות שונים לשבר פשוט, צמצום והרחבה ומעבר ממספר מעורב לשבר   •

חיבור וחיסור שברים פשוטים, מספרים מעורבים ושברים עשרוניים    •
כפל שלם בשבר פשוט )כחיבור חוזר(   •

שאלות מילוליות הבודקות את משמעות השבר, השוואת שברים ושאלות    •
המשלבות פעולות חיבור וחיסור בשברים פשוטים ועשרוניים

כ–40%

	מספרים	ופעולות	—
מספרים טבעיים 

)כולל 0( וחקר נתונים

הכרת מספרים “גדולים" והבנת המבנה העשרוני   •
ישר–המספרים    •

תרגילי חיבור ותרגילי חיסור בתחום האלפים )כולל משוואות(   •
כפל )כולל כפל בעשרות ובמאות שלמות וכפל מספר דו–ספרתי או    • 
 תלת–ספרתי במספר חד–ספרתי, וכן כפל מספר דו–ספרתי במספר 

דו–ספרתי(
חילוק במחלק חד–ספרתי כשהמחולק הוא מספר דו–ספרתי או מספר    •

תלת–ספרתי )כולל חילוק עם שארית(
חילוק במחלק דו–ספרתי שהוא עשרת שלמה   •

תכונות של מכפלות וסימני התחלקות    •
סדר פעולות )כולל שימוש בסוגריים(   •

חוק הפילוג, חוקי ה–0 וחוקי ה–1   •
מספרים ראשוניים ומספרים פריקים    •

משמעות שוויון ואי–שוויון, משמעות פעולות חשבון, קשר בין הפעולות,    •
השפעת שינוי באחד ממספרי התרגיל, משמעות השארית בחילוק

ייצוגים גראפיים של נתונים )דיאגרמות: עמודות ומקלות(   •
חישוב ממוצע    •

שאלות מילוליות חד–שלביות, שאלות דו–שלביות ושאלות רב–שלביות    •
מכל הסוגים 

ניתוח סיכויים     •

כ–35%

זוויות — זיהוי, שיום, מיון לזוויות חדות, ישרות וקהות והשוואה, אומדן גיאומטריה	ומדידות		   •
מידות במעלות

מקבילות ומאונכות    •
מצולעים — חלקי המצולעים )כולל אלכסונים(, מצולעים משוכללים   •

משולשים — תכונות ומיון על–פי צלעות ועל–פי זוויות )ללא חישובי זוויות    •
במשולשים(, גובה במשולש

מרובעים — ניתוח תכונות, מיון מרובעים וקשרי הכלה ביניהם,    • 
גובה במקביליות

תיבות — חלקי תיבות, פריסות    •
אורך, היקף, שטח, שטח פנים ונפח תיבות — שימוש ביחידות מידה    •

מתאימות, חישובי היקפים ושטחים של מצולעים )מלבנים, מקביליות 
שאינן מלבנים ומשולשים(

שימוש ביחידות מידה למדידות משקל וזמן   •
שאלות מילוליות הכוללות שימוש בידע בכל אחד מהנושאים הנ"ל   •

כ–25%
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מיפוי המבחן א.2 
בטבלה שלהלן מוצגת מפת המבחן, המפרטת את הנושאים ואת המיומנויות הנדרשות כדי להשיב על 

שאלות המבחן.

	מיומנויות

נושא

מיומנויות נוספותשאלות מילוליותתרגילים

השוואת	משוואהתרגילתכונותמושגים
תרגילים

שאלה	
חד–	
שלבית

שאלה	
דו–	
שלבית

	שאלה	
רב–

שלבית

שאלת	
חקר

שאלה	אוריינית	
)אינטגרטיבית(

נימוק	
או	
הסבר

הצגת	
דרך	
פתרון

סרטוט

מספרים	שלמים
1134, 2חיבור וחיסור

5, 6, כפל וחילוק
8 ,7

9א, 
11א, 
11ב, 14

8ב, 9א9ב

34ב10א3ארבע פעולות

12א, קריאת דיאגרמה
12ג12ב

10בממוצע
גיאומטריה	

ומדידות
33ד33ג13מדידות זמן

14מדידות משקל

21מדידות אורך

מקבילות 
ומאונכות

15

1818גובה

16סימטריה

1718, 1821משולשים

20א, מרובעים
20ב

23א, 
23ב

21, 22שטחים והיקפים
23ד23ג

19גופים ונפחים
שברים

28א, 24מהות השבר
28ב29א

 שבר על
ישר–המספרים

25א, 
25ב

33א29ב30השוואת שברים

34ב33ד33ב, 33ג34בחלק מהשלם

השלם על–פי 
החלק

34א

27א, חיבור וחיסור
27ב, 
27ג

26

מהות השבר 
העשרוני

32א, 
31ב31א32ב
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שאלות המבחן מייצגות רמות חשיבה שונות:

ידע	וזיהוי	— שאלות שנבדק בהן ידע וזיהוי של מושגים ושל עובדות. א.	

חשיבה	אלגוריתמית	— שאלות שנבדקת בהן היכולת לבצע חישובים המבוססים על אלגוריתמים  ב.	
שגרתיים פשוטים ומורכבים.

מושגים  בין  לקשר  היכולת  בהן  שנבדקת  שאלות  חשבונית(	—  ותובנה	 )יישום	 תהליכית	 חשיבה	 ג.	
ולהתאים מודל מתמטי לסיטואציה מילולית, ושאלות שבהן מתבקש התלמיד למצוא את הפתרון 

בדרכים המבוססות על תובנה חשבונית.

חיפוש	פתוח	והנמקה	— שאלות ברמת חשיבה גבוהה הדורשות ניתוח )אנליזה וסינתזה(, חיפוש פתוח  ד.	
למציאת דרך הפתרון, חקר והנמקה.

חשוב לזכור שרמות החשיבה הן רמות	מצופות ולא ניתן לדעת במדויק מהי רמת החשיבה של התלמיד 
בזמן פתרון השאלה. רמת החשיבה של התלמיד בזמן הפתרון תלויה במידת ההיכרות שלו עם שאלות 

דומות ועם התכנים שהשאלה מייצגת, ובאסטרטגיה שיבחר התלמיד לפתרון השאלה.

להלן טבלה ובה מיפוי שאלות המבחן לפי הנושאים הראשיים ולפי רמות החשיבה המצופות.

רמת	התשובה

הנושא	הראשי

חשיבה	תהליכית	חשיבה	אלגוריתמיתידע	וזיהוי
)יישום	ותובנה(

חיפוש	פתוח	
והנמקה

מספרים	ופעולות	
בשלמים	וחקר	

נתונים

4, 7, 8א, 10א, 10ב, 1, 2, 3, 5, 126א, 12ב
11א, 11ב, 12ג

8ב, 9א, 9ב

מספרים	ופעולות	
בשברים

24, 32א, 32ב, 
33א

25א, 25ב, 27ג, 28א, 26, 27א, 27ב
29א, 30, 31א, 33ב, 

34א, 34ב, 34ג

28ב, 29ב, 31ב, 
33ג, 33ד

13, 14, 18, 20א, 19, 1522, 16, 17גיאומטריה	ומדידות
20ב, 21, 23א, 23ב, 

23ג, 23ד
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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, 
המורה  לתפקידי  בכיתה,  המבחן  העברת  לאופן  מיוחדים,  צרכים  בעלי  לתלמידים  להתייחסות 

ועוד. חשוב לקרוא פרק זה לפני העברת המבחן בבית–הספר ולהיערך בהתאם.

היערכות לקראת העברת המבחן ב.1 
מועד	העברת	המבחן: מבחן זה מיועד להעברה לקראת סוף שנת הלימודים של כיתה ה'. יש לקיים 
את המבחן בבית–הספר ביום	שלישי,	י'	בסיוון	התשס"ט,	2	ביוני	2009, או בטווח של עד חמישה ימי 

לימודים ממועד זה. 

היקף  על  המבחן,  מועד  על  הנבחנות  בכיתות  לתלמידים  מראש  להודיע  מומלץ  לתלמידים:  	הודעה	
 החומר הנכלל בו ועל השימושים שייעשו בתוצאותיו, וזאת בהתאם להחלטת בית–הספר )האם הציון יימסר

לתלמיד, האם הציון יתבטא בתעודה, האם תישלח הודעה להורים וכדומה(.

	שמירה	על	הסודיות	של	שאלות	המבחן	בתוך	בית–הספר	ומחוצה	לו: מומלץ להעביר את המבחן לכל
כיתות ה' באותו יום ובאותה שעה. העברה של המבחן בכיתות מקבילות בהפרשי זמן עלולה לגרום 
ל"דליפה" של השאלות. נוסף על כך, מאחר שמדובר במבחן שיועבר בבתי–ספר רבים, יש לשמור ככל 
האפשר על חיסיונם של המבחנים ועל חיסיונה של חוברת הנחיות זו גם לאחר שהמבחן כבר התקיים.

התאמת	תוכן	המבחן	לצורכי	בית–הספר: ראו סעיף ב.4.

נוסח	המבחן: ערכה זו עוסקת בנוסח אחד בלבד של המבחן )נוסח א'(, שהוא הנוסח שיועבר לתלמידים. 
אם יש חשש להעתקות במבחן, על בית–הספר להיערך בהתאם, למשל לתגבר את ההשגחה בכיתות או 

לבחור בכל פתרון ארגוני אחר שייראה לנכון.

היערכות	לבחינת	תלמידים	בעלי	צרכים	מיוחדים: ההיערכות ליום הבחינה כוללת התייחסות מתאימה 
לתלמידים בעלי צרכים מיוחדים. כדי לתת מענה הולם לתלמידים אלו, יש להיערך מבעוד מועד. לקראת 
מבחן המיצ"ב יכין בית–הספר מראש אמצעי בחינה מיוחדים )למשל, חוברות מוגדלות לתלמידים שיש 
ויידע את  ב.2 שלהלן(  )ראו סעיף  לצורך  וכוח אדם בהתאם  נפרדת  יקצה כיתה   להם קשיי ראייה(, 
התלמידים הזכאים על אודות ההתאמות שיקבלו )למשל, שכתוב תשובות המבחן, הפסקות, יציאה 
לשירותים, חלוקת המבחן למקטעים, הקראת טקסטים מילוליים וכדומה(. בסעיף הבא, ב.2, מפורטים 

קבוצות התלמידים בעלי הצרכים המיוחדים ואופן ההתייחסות אליהן במיצ"ב הפנימי.

החזרת	המבחנים	לתלמידים: אפשר להחזיר לתלמידים את מחברות המבחן כשבועיים לאחר מועד 
העברת המבחן )מטעמי שמירת סודיות(. 
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התייחסות לתלמידים בעלי צרכים מיוחדים ב.2 
המיצ"ב  במסגרת  מיוחדים  צרכים  בעלי  לנבחנים  האפשריות  בהתאמות  עוסק  הזה  הסעיף 
הפנימי2. יש לאפשר לתלמידים רבים ככל האפשר בקבוצות אלו תנאי היבחנות נאותים והוגנים, 
כדי שיוכלו לבטא את יכולותיהם הלימודיות במלואן, וזאת בלי לפגוע באיכות הנתונים שיתקבלו. 
במבחני המיצ"ב הפנימי רצוי לספק לתלמידים בעלי צרכים מיוחדים את התנאים הניתנים להם 
בלמידה השוטפת ובמבחנים בבית–הספר לאורך השנה. לאחר מיפוי התלמידים בעלי הצרכים 
המיוחדים, יקצה בית–הספר לפי הצורך כיתות בחינה נפרדות שבהן יספק את התנאים הנדרשים 

לתלמידים האלה )הקראה  ושכתוב של טקסטים מילולים, תוספת זמן קצרה וכדומה(.

להלן	פירוט	אופן	ההתייחסות	לקבוצות	של	תלמידים	בעלי	צרכים	מיוחדים:

	תלמידים	הלומדים	בכיתות	של	החינוך	המיוחד:  המבחן נועד לבדוק את רמת השליטה של התלמידים
בחומר הלימודים על–פי תכנית הלימודים הכללית. לכן בית–הספר יכול לאפשר, על–פי שיקול דעתו, 
התאמות בהתאם לתח"י )תכנית חינוכית יחידנית( של כל תלמיד. עם זאת, בדומה למיצ"ב החיצוני, 

אין חובה לבחון את התלמידים האלה.

תלמידים	עולים	חדשים	הנמצאים	פחות	משנה	אחת	בארץ	ותלמידים	בכיתות	אולפן	או	בכיתות	
קלט: המבחן נועד לבדוק את רמת השליטה בחומר הלימודים של תלמידים השולטים בשפת המבחן. 
על כן, מבחן זה אינו מתאים לאוכלוסיית התלמידים הזאת. עם זאת, בית–הספר רשאי לשקול את 
ועל–פי בשפה  שליטתם  מידת  על–פי  מותאמים,  בתנאים  האלה  התלמידים  את  לבחון   האפשרות 

יכולתם להבין כהלכה טקסט כתוב.

תלמידים	עולים	חדשים	הנמצאים	בארץ	בין	שנה	אחת	לשלוש	שנים: מומלץ לסייע בהקראת המבחן 
)הקראת טקסטים מילולים בלבד( לתלמידים המתקשים בקריאה המשתייכים לקבוצה זו. כדי לעשות 
זאת בלי להפריע לתלמידים האחרים, רצוי להקצות כיתה נפרדת שבה יוכל המורה להקריא להם את 

המבחן. 

תלמידי  ייבחנו  כיצד  ההחלטה  השילוב:  מתכנית	 לתמיכה	 הזכאים	 רגילות	 בכיתות	 	תלמידים	
 השילוב במיצ"ב הפנימי נתונה לשיקול דעתו של צוות בית–הספר. מאחר שהמבחן מבוסס על תכנית
יש  זאת,  עם  האלה.  התלמידים  של  הלמידה  להיקף  מתאים  שאינו  ייתכן  הכללית,  הלימודים 
צוות  לכן,  לכיתה.  עמיתיהם  עם  במבחן  עצם השתתפותם  של  והחברתית  הרגשית  בחשיבות   להכיר 
הרגשיות  הקוגניטיביות,  ליכולותיהם  בהתאם  וזאת  אותם,  לבחון  כיצד  לשקול  צריך  בית–הספר 
והחברתיות, ובהתאם לתח"י של כל תלמיד. כמו כן, בית–הספר יכול לפטור אותם מחלקים מסוימים 

של המבחן או משאלות קשות, או לפצל בעבורם את המבחן לכמה מקטעים.

 2 במבחני המיצ"ב החיצוני ניתנו תנאים אחידים, על–פי המוגדר בחוזר מנכ"ל "הוראות קבע" סח/3)א( סעיף 4.1-3 

   בנושא התאמות לתלמידים בעלי צרכים מיוחדים במבחנים ארציים )המיצ"ב/"מאה מושגים"/מבחני החמ"ד(     
  בבתי–הספר היסודיים ובחטיבות הביניים.
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נכללים  זו  בקבוצה  השילוב:  מתכנית	 לתמיכה	 זכאים	 שאינם	 למידה	 לקויות	 בעלי	 תלמידים	
ובין שלא(,  חיצוני  גורם  בידי  )בין שעברו אבחון  לתמיכה מתכנית השילוב  זכאים  תלמידים שאינם 
אך מתמודדים עם קשיי למידה, בעיקר בקריאה ובכתיבה. הכוונה היא לתלמידים שבית–הספר הכיר 
בבית–הספר  המתקיימים  ובמבחנים  השוטף  הלמידה  בתהליך  מותאמים  תנאים  להם  לספק  בצורך 
לאורך השנה. מומלץ	כי	תלמידים	אלה	ייבחנו	במבחן	הנוכחי	באותו	אופן	שבו	נוהגים	לבחון	אותם	
	בדרך	כלל	בבית–הספר.	תלמידים בעלי	קשיים	בקשב	ובריכוז ייבחנו בתנאים מותאמים על–פי הצורך 

)חדר נפרד, כיתה שקטה, חלוקת המבחן לכמה מקטעים וכדומה(.

אין להקריא טקסט מתמטי הכתוב בשפה פורמלית )מספרים, תרגילים, סימני   	.1	
אי–שוויון, משוואות וכדומה(.

השימוש במחשבון אסור בכל חלקי המבחן. האיסור חל גם על תלמידים בעלי   	.2
צרכים מיוחדים.

!
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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

מומלץ לקיים את המבחן בשעות שבהן התלמידים ערניים, ושאין בסביבה גורמים העלולים להפריע   •
להם. המיצ"ב החיצוני מתקיים בשעות השלישית והרביעית של יום הלימודים, ומומלץ להעביר גם 

את המבחן הפנימי בשעות האלה.

תוכנן  זה  זמן  משך  הפסקות.  ללא	 דקות	 	90 הוא  בשלמותו  המועבר  למבחן  המוקצב  הזמן   •
יזדקקו  תלמידים  אם  המבחן.  שאלות  כל  על  בנינוחות  להשיב  יוכלו  שהתלמידים  כך 
בכפוף  קצרה,  זמן  תוספת  להם  לתת  אפשר  המבחן,  את  להשלים  כדי  נוספות  דקות  לכמה 
דקות.   15 על  העולה  זמן  תוספת  לתת  שלא  מומלץ  מקרה,  בכל  בית–הספר.   להחלטת 
לזרז את  אין  על משך הזמן העומד לרשותם, אולם  להודיע לתלמידים  יש  לפני התחלת המבחן 

התלמידים במהלך המבחן ואין לכתוב על הלוח את משך הזמן הנותר לסיום המבחן.

לפני  המבחן  את  שסיימו  התלמידים  אם  יקבע  בית–הספר  המוקצב:  הזמן	 תום	 לפני	 המבחן	 סיום	
תום הזמן המוקצב יישארו בכיתה או יצאו החוצה. רצוי לעודד את התלמידים האלה לבדוק שוב את 

תשובותיהם, ורק לאחר מכן למסור את מחברותיהם.

ולא  בין הכיתות הנבחנות בעת המבחן  יעבור  כי המורה למתמטיקה  השגחה	בכיתת	האם: מומלץ 
ישמש משגיח באף אחת מהן. לצורך ההשגחה בכיתה מומלץ למנות מורה שאינו מלמד את המקצוע.
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תפקידיו של המורה למתמטיקה: 

לפני התחלת המבחן ימסור המורה למתמטיקה לפי  מתן	הבהרות	לפני	התחלת	המבחן:	  .1
שיקול דעתו הבהרות כלליות לתלמידים בכיתות הנבחנות בנוגע לתוכני המבחן. 

לסייע  היא  הפנימי  המבחן  של  המטרות  אחת  המבחן:  בזמן	 התלמידים	 שאלות	 תיעוד	  .2
יש  לפיכך,  ואת הקשיים שלהם.  הידיעות של התלמידים  למפות את  למורה למתמטיקה 
חשיבות לתיעוד השאלות שהתלמידים שואלים בזמן המבחן. מומלץ כי המורה למתמטיקה 
על–פי  שואלים.  וירשום את השאלות שהתלמידים  הנבחנות  בכיתות  בזמן המבחן  יעבור 
השאלות האלה ועל–פי תוצאות המבחן יוכל המורה לפתח תובנות פדגוגיות ולהסיק מסקנות 

שישפיעו על אופן ההוראה בכיתה. 

תפקידיו של המורה המשגיח בשעת המבחן: 

לפקח על המהלך התקין של המבחן ולשמור על הסדר ועל טוהר הבחינה.  .1

שאלות  על  לתלמידים  להשיב  אין  כי  לב  שימו  עצמאי.  באופן  עובד  תלמיד  שכל  לוודא   .2
העוסקות בתחום התוכן, להקריא את שאלות המבחן, ולרמוז על התשובה הנכונה או לכוון 

את התלמידים לתשובה הנכונה.

ליצור אווירת עבודה שקטה ונינוחה, ללא לחץ של זמן, שתאפשר לתלמידים לבטא את הידע   .3
שלהם בצורה הטובה ביותר.

לסייע לתלמידים בפתרון בעיות טכניות )דפוס לא ברור, חוברת פגומה וכדומה(, או בפתרון   .4
בעיות אישיות שאינן	קשורות	לתוכן	המבחן )מתן אישור לאכול ולשתות במהלך המבחן 

על–פי מדיניות בית–הספר, טיפול בבעיות חריגות וכו'(. 

לעודד את התלמידים להשיב על כל שאלות המבחן, ולבקש מהם לבדוק את תשובותיהם   .5
לפני הגשת המבחן למורה.

אינו  למתמטיקה  המורה  )אם  המבחן  במהלך  שואלים  שהתלמידים  השאלות  את  לתעד   .6
נמצא בכיתה(. ראו סעיף “תפקידיו של המורה למתמטיקה" שלעיל.

משאלות  אחת  כל  על  תשובה  לכל  המוקצה  הנקודות  מספר  את  הלוח  על  לכתוב  אפשר  	.7
המבחן.

תלמידים	הזכאים	לתנאי	מבחן	מותאמים: תלמידים אלו יקבלו את התנאים המפורטים בסעיף ב.2 
שלעיל בכיתות האם )למשל, חוברות מבחן מוגדלות(, או יופנו לכיתה אחרת )לצורך הקראה ושכתוב  

 של טקסטים מילוליים וכדומה(.

מחשבון: השימוש במחשבון אסור בכל חלקי המבחן.  	!
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הנחיות לתלמידים לפני חלוקת המבחן:

יש להסביר לתלמידים את מטרת המבחן. 	.1

יש לציין כמה זמן עומד לרשותם. 	.2

יש לציין שהמבחן מורכב משאלות סגורות )רב–בררה( ומשאלות פתוחות. בשאלות הסגורות  	.3
לכתוב את התשובה  יש  ועליהם לסמן אותה. בשאלות הפתוחות  נכונה אחת  יש תשובה 

במקום המיועד לכך.

יש להסביר לתלמידים מה יהיה עליהם לעשות אם יסיימו את המבחן לפני הזמן.  .4

יש  השאלות.  כל  על  ולהשיב  המרבית  ברצינות  למבחן  להתייחס  מהתלמידים  לבקש  יש  	.5
להציע להם לנסות ולהשיב על כל שאלה, גם אם נדמה להם שאינם יודעים את התשובה או 

שאינם בטוחים שתשובתם נכונה.

אכילה,  לשירותים,  )יציאה  המבחן  בשעת  ההתנהגות  נוהלי  את  לתלמידים  להסביר  יש  	.6
שאילת שאלות וכו'(.

הנחיות	לתלמידים	לאחר	חלוקת	המבחנים: אם הוחלט לשנות את תוכן המבחן ולא לכלול בו את כל 
השאלות )ראו סעיף ב.4 שלהלן(, יש להבהיר לתלמידים על אילו שאלות עליהם להשיב ועל אילו לא. 

יש להבהיר כי השאלות המבוטלות לא ייכללו בחישוב הציון. מומלץ לכתוב פרטים אלה על הלוח.
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התאמות לצורכי בית–הספר בתוכן המבחן       ב.4 
ובאופן העברתו

המיצ"ב הפנימי הוא מבחן פנים בית–ספרי, ואחד היתרונות הנובעים מכך הוא שניתן להתאימו לצורכי 
בית–הספר )זאת בניגוד למיצ"ב החיצוני שבו העברה ובדיקה סטנדרטיות הן הכרחיות(.

להעבירם  רצוי  ולכן  דעת  תחום  בכל  הלימודים  לתכניות  בהלימה  נבנים  המיצ"ב  מבחני  עקרונית, 
לתלמידים במתכונתם המלאה. עם זאת, קיימת שונות בין בתי–הספר בתהליכי ההוראה–למידה, ומבחן 
המיצ"ב, בשל היותו סטנדרטי ואחיד, לעתים אינו נמצא בהלימה מלאה עם ההוראה והלמידה בכיתה 

מסוימת.

לפיכך, בית–הספר רשאי, לפי שיקול דעתו, להעביר את מבחן המיצ"ב הפנימי ו/או להעריך אותו בדרכים 
שונות מאלה המופיעות בהנחיות. כלומר, קיימת אפשרות לערוך התאמות במבחן כך שתוצאותיו יוכלו 
לסייע לבית–הספר בתהליכי קבלת החלטות בנוגע לתכנון ההוראה והלמידה בנושאי הלימוד הנבדקים, 

ובנוגע להתפתחותם של לומדים בעלי יכולות שונות.

העברה	לא	סטנדרטית	של	המיצ"ב	הפנימי	לא	תאפשר	לערוך	השוואה	 עם זאת, חשוב לזכור כי 
תקפה	להישגי	קבוצות	ההשוואה	הארציות.

להלן	כמה	אפשרויות	להגמשת	השימוש	במיצ"ב	הפנימי:
התאמת	תוכן	המבחן	לנלמד	בכיתה: מומלץ לעיין מראש בשאלות המבחן ובנושאים הנכללים בו   .1
ולבדוק באיזו מידה נלמדו כל אלה בכיתה. לאור הממצאים אפשר לבטל שאלות מסוימות, או שלא 

לכלול אותן בחישוב הציון הכולל. באופן זה אפשר גם להתאים את המבחן לתלמידים מתקשים.

התאמות	בהעברת	המבחן	בכיתה:  .2

משך	הבחינה — בית–הספר יכול להחליט אם להאריך את משך הבחינה או לקצרו בהתאם   •
לשינויים שערך במבחן או על יסוד שיקולים אחרים.

העברת	המבחן	בכמה	מקטעים — אפשר לחלק את המבחן לכמה חלקים ולהעבירם במועדים   •
שונים, לפי סדר הנושאים שיקבע בית–הספר.

שינוי	בהליך	הבדיקה — ראו סעיף ג.3.  .3
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פרק ג':  הנחיות לבדיקת המבחן
 פרק זה כולל מידע שיסייע לצוות בית–הספר בבדיקת המבחן ובציינונו. בראשית הפרק יוצגו המחוון

וההנחיות לשימוש בו בעת בדיקת המבחנים, ההנחיות לבדיקת המבחנים וחישוב הציונים )באופן 
ידני, במנב"ס/במנבסון או במיצבית — כלי המבוסס על אקסל(. כמו כן, יוצגו הסברים על ההשוואה 
בין הנתונים של בית–הספר ובין נתוני קבוצות ההשוואה )כלל בתי–הספר, כלל בתי–הספר דוברי 

עברית, כלל בתי–הספר דוברי ערבית(, שיתפרסמו במועד מאוחר יותר.

המחוון וההנחיות לשימוש בו בעת בדיקת   ג.1 
המבחנים

הפריט  סוג  את  מציין  המחוון  האפשר.  ככל  מפורט  מחוון  לפתח  מאמץ  נעשה  המורים,   לנוחיות 
ואת  )רב–בררה/פתוח(, את התשובה הנכונה לכל פריט, לרבות תיאור של רמות הביצוע האפשריות, 

טווח הציון לתשובה.

שימו	לב,	

יש לתת ניקוד לכל סעיף בנפרד.  •

התלמיד יקבל אפס נקודות על כל שאלה שלא השיב עליה.  •

בעמודה שכותרתה "טווח הציון לתשובה", הערכים או טווח הערכים מתייחסים לאפשרויות הניקוד   •
)אותן אפשרויות מופיעות גם בדף ריכוז הציונים(. אם, למשל, כתוב כי הניקוד הוא 2-0, התלמיד 
יכול לקבל אפס נקודות, נקודה אחת או 2 נקודות. אם כתוב 2,0, התלמיד יכול לקבל אפס נקודות 

או 2 נקודות, ללא ניקוד ביניים.

בשאלות סגורות )רב–בררה( יש להתייחס לשאלה שבה סימן התלמיד יותר מתשובה אחת, כאילו   •
לא השיב עליה כלל.
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המשך	בעמוד	הבא

מחוון למבחן במתמטיקה לכיתה ה', מיצ"ב פנימי, התשס"ט

	מספר
הפריט

	סוג
הפריט

טווח	הציון	הנחיות	לקידודהתשובה	הנכונה
לתשובה

תשובה נכונה295פתוח1 2	נק'	—	

תשובה שגויה 0	נק'	—	

2 ,0

תשובה נכונה2,437פתוח2 2	נק'	—	

תשובה שגויה 0	נק'	—	

2 ,0

תשובה נכונה13פתוח3 2	נק'	—	

תשובה שגויה 0	נק'	—	

2 ,0

תשובה נכונה719,000	תושביםפתוח4 2	נק'	—	

תשובה שגויה 0	נק'	—	

2 ,0

תשובה נכונה1,665פתוח5 2	נק'	—	

תשובה שגויה 0	נק'	—	

2 ,0

תשובה נכונה109פתוח6 2	נק'	—	

תשובה שגויה 0	נק'	—	

2 ,0

22ר"ב7 תשובה נכונה)1(  2	נק'	—	

תשובה שגויה 0	נק'	—	

2 ,0

1,740 = 60 × 29פתוח8 תשובה נכונהא.	 2	נק'	—	

תשובה שגויה 0	נק'	—	

2 ,0

ההסבר יצביע על ההבנה שיש לחסר פתוח ב.	
פעם אחת 60 מ–1,800.

תשובה נכונה 1	נק'	—	

תשובה שגויה 0	נק'	—	

אם סעיף א' שגוי אין לתת ניקוד   *
על סעיף ב'.

1 ,0

תשובה: לאפתוח9 	א.	
יתקבל נימוק המבוסס על ההבנה 

שהעלות של 3 כדורים שמחירם הוא 
 הנמוך ביותר גדולה מ–70 ש"ח.

 * יש לקבל כמחיר הנמוך   
   ביותר כל מספר 

  בין 25 ל–26 כולל 25 ו–26.

תשובה נכונה 1	נק'	—	

תשובה שגויה 0	נק'	—	

אין לתת ניקוד אם סומן "לא" ללא   *
נימוק.

אין להוריד ניקוד אם לא סומן   *
"לא", ומהנימוק ברור שהכסף לא 

יספיק.

1 ,0

20 ש"חר"ב  )2( תשובה נכונהב.	 2	נק'	—	

תשובה שגויה 0	נק'	—	

2 ,0



חוברת הנחיות — מיצ"ב פנימי במתמטיקה לכיתה ה' התשס"ט22

	מספר
הפריט

	סוג
הפריט

טווח	הציון	הנחיות	לקידודהתשובה	הנכונה
לתשובה

55 ק"מפתוח10 תשובה נכונהא.	 2	נק'	—	

תשובה שגויה 0	נק'	—	

2 ,0

11 ק"מ בממוצעפתוח תשובה נכונהב.	 2	נק'	—	

תשובה שגויה 0	נק'	—	

אם סעיף א' שגוי, אבל בסעיף   *
ב' השתמשו בתשובה שהתקבלה 
בסעיף א' וחילקו נכון ב–5 — יש 

לתת ניקוד מלא על סעיף ב'.

2 ,0

920 ש"חפתוח11 תשובה נכונהא.	 2	נק'	—	

תשובה שגויה 0	נק'	—	

2 ,0

30 שעותפתוח תשובה נכונהב.	 2	נק'	—	

תשובה שגויה 0	נק'	—	

2 ,0

בננותפתוח12 תשובה נכונהא.	 2	נק'	—	

תשובה שגויה 0	נק'	—	

2 ,0

אשכוליות ואפרסקיםפתוח תשובה נכונהב.	 2	נק'	—	

תשובה חלקית: כתיבת שם  1	נק'	—	
פרי אחד בלבד )אשכוליות 

או אפרסקים(.

* בכל תשובה שיופיע בה פרי אחר 
לא יינתן ניקוד, גם אם בנוסף 

לפרי האחר נכתב אשכוליות ו/או 
אפרסקים.

תשובה שגויה 0	נק'	—	

2—0

תשובה נכונהג.	 59 גרם סוכרפתוח 2	נק'	—	

תשובה שגויה 0	נק'	—	

2 ,0

המשך	בעמוד	הבא



23 חוברת הנחיות — מיצ"ב פנימי במתמטיקה לכיתה ה' התשס"ט

	מספר
הפריט

	סוג
הפריט

טווח	הציון	הנחיות	לקידודהתשובה	הנכונה
לתשובה

בת 14ר"ב13 תשובה נכונה)2(	 2	נק'	—	

תשובה שגויה 0	נק'	—	

2 ,0

תשובה נכונה 50	סוכריותפתוח14 2	נק'	—	
תשובה שגויה 0	נק'	—	

2 ,0

תשובה נכונה(או)פתוח15 2	נק'	—	

תשובה שגויה 0	נק'	—	

יש לתת ניקוד מלא אם נצבעו שתי   *
הצלעות המאונכות )ורק הן(.

אין לתת ניקוד אם בנוסף    **
לצלעות המאונכות נצבעה גם 

הצלע המקבילה לצלע המודגשת.

2 ,0

הקו המסומן באות ד'ר"ב16 תשובה נכונה)4(  2	נק'	—	

תשובה שגויה 0	נק'	—	

2 ,0

שתי זוויותר"ב17 תשובה נכונה)3(  2	נק'	—	

תשובה שגויה 0	נק'	—	

2 ,0

יתקבל אחד מהמשולשים הבאים:פתוח18

משולש ישר–זווית שבו הקטע  א.	
המודגש הוא ניצב במשולש.

משולש ישר–זווית שבו הקטע  ב.	
המודגש הוא גובה ליתר.

תשובה נכונה 2	נק'	—	

תשובה שגויה 0	נק'	—	

יש להקפיד בסרטוט על הזווית   *
הישרה ועל שמירת אורך הגובה 

הנתון.

2 ,0

תשובה נכונה 21 קוביותפתוח19 2	נק'	—	

תשובה שגויה 0	נק'	—	

2 ,0

כל שלושת המצולעיםר"ב20  )1( תשובה נכונהא.	 2	נק'	—	

תשובה שגויה 0	נק'	—	

2 ,0

רק מצולעים א' ו–ב'ר"ב  )2( תשובה נכונהב.	 2	נק'	—	

תשובה שגויה 0	נק'	—	

2 ,0

המשך	בעמוד	הבא
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	מספר
הפריט

	סוג
הפריט

טווח	הציון	הנחיות	לקידודהתשובה	הנכונה
לתשובה

תשובה נכונה 50 ס"מפתוח21 2	נק'	—	

תשובה שגויה 0	נק'	—	

2 ,0

תשובה נכונה 20 סמ"רפתוח22 1	נק'	—	

תשובה שגויה 0	נק'	—	

1 ,0

תשובה נכונהא.	 5 מ'פתוח23 1	נק'	—	

תשובה שגויה 0	נק'	—	

1 ,0

תשובה נכונהב.	 4 מ'פתוח 1	נק'	—	

תשובה שגויה 0	נק'	—	

1 ,0

תשובה נכונהג.	 34 מ"רפתוח 2	נק'	—	

תשובה שגויה 0	נק'	—	

יש לתת ניקוד מלא אם בתשובה  	*
על סעיף ג' חישוב השטח יתבסס 
על שגיאות בסעיפים א' ו/או ב', 
וכתוצאה מכך החישוב הוא שגוי 

)טעות נגררת(.

2 ,0

הצגת סכום או הפרש שתי מכפלותפתוח23ד' ד. 

7 × 2 + 4 × 5   

2 × 2 + 5 × 6 או   

 7 × 6 – 4 × 2 או  

14 + 4 × 5 או    

7 × 2 + 20 או   

4 + 5 × 6 או  

2 × 2 + 30 או   

42 – 4 × 2 או  

7 × 6 – 8 או    

או	כל דרך אחרת המתארת סכום  	
או הפרש של שטחי מלבנים.

יש לקבל גם תרגילים הכתובים 	* 		
בצורה הזאת:  

7 × 2 = 14 

4 × 5 = 20 

14 + 20 = 34

תשובה נכונה 2	נק'	—	

הצגת סכום או הפרש של  1	נק'	—	
שני מספרים המבטאים 

את שטחי המלבנים )בתנאי 
שהסכום או ההפרש מוביל 

 לפתרון הנכון(. 
לדוגמה:

42 – 8 , 30 + 4 , 14 + 20

או:   
הצגת חישוב שטחים של 
שני מלבנים שחיבור או 
חיסור השטחים שלהם 

יוביל לפתרון )גם אם לא 
חיברו או לא חיסרו את 
השטחים, או שתוצאות 

התרגילים שגויות(. 

תשובה שגויה 0	נק'	—	

אם התשובה על סעיף ג' שגויה  	*
כתוצאה מגרירת טעות מסעיפים 

א' ו/או ב', ובסעיף ד' נכתבו 
התרגילים בהתאם לטעות זו, יש 

לתת ניקוד מלא על סעיף ד'.

2—0

המשך	בעמוד	הבא
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	מספר
הפריט

	סוג
הפריט

טווח	הציון	הנחיות	לקידודהתשובה	הנכונה
לתשובה

תשובה נכונה)2(ר"ב24 2	נק'	—	

תשובה שגויה 0	נק'	—	

2 ,0

	א.	פתוח25

0 1 4
3

תשובה נכונה 1	נק'	—	

תשובה שגויה 0	נק'	—	

1 ,0

	ב.	פתוח

0 11
4

תשובה נכונה 1	נק'	—	

תשובה שגויה 0	נק'	—	

1 ,0

15פתוח26
12

3
12

3
7

4
7

− = +

 3
12

או השלמת כל ייצוג מספרי אחר של 
1
4

למשל, 

תשובה נכונה 2	נק'	—	

תשובה שגויה 0	נק'	—	

2 ,0

פתוח27
7 או כל ייצוג מספרי אחר של 

12
א.	

מספר זה.

תשובה נכונה 2	נק'	—	

תשובה שגויה 0	נק'	—	

2 ,0

פתוח
 או כל ייצוג מספרי 

41
20

 , 2
1
20

ב.	

אחר של מספר זה.

תשובה נכונה 2	נק'	—	

תשובה שגויה 0	נק'	—	

2 ,0

פתוח
 או כל ייצוג מספרי אחר של 

2
3

ג.	

מספר זה.

תשובה נכונה 2	נק'	—	

תשובה שגויה 0	נק'	—	

2 ,0

המשך	בעמוד	הבא
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	מספר
הפריט

	סוג
הפריט

טווח	הציון	הנחיות	לקידודהתשובה	הנכונה
לתשובה

ר"ב28
 מהחבילה  

1
3

ייתכן שגלעד אכל   )2( א.	

1 מהחבילה.
9

ודורון אכל   

תשובה נכונה 2	נק'	—	

תשובה שגויה 0	נק'	—	

2 ,0

1פתוח
3

1
9

1
2

+ < כי: 

או כל הסבר מילולי המציין שגלעד 

ודורון אכלו ביחד לכל	היותר חצי 

מחבילת הגלידה.

תשובה נכונה 1	נק'	—	

תשובה שגויה 0	נק'	—	

* אם סעיף א' שגוי אין לתת ניקוד 
על סעיף ב'. 

תתקבל תשובה המכילה שלילה   **
מנומקת של שלושת האפשרויות 

השגויות. 

1 ,0

12 ש"חפתוח29 תשובה נכונהא.	 2	נק'	—	

תשובה שגויה 0	נק'	—	

2 ,0

פי 6פתוח תשובה נכונהב.	 2	נק'	—	

תשובה שגויה 0	נק'	—	

2 ,0

1ר"ב30
7

 )3(
תשובה נכונה 2	נק'	—	

תשובה שגויה 0	נק'	—	

2 ,0

	א.פתוח31
19.54 + 37.38 + 62.18 < 20 + 38 + 63

תשובה נכונה 2	נק'	—	

תשובה שגויה 0	נק'	—	

2 ,0

יתקבל הסבר שתהיה בו התייחסות פתוח ב.	
 לכך שכל אחד מהמספרים השלמים

שבאגף ימין גדול בהתאמה מכל 
אחד מהמספרים העשרוניים שבאגף 

שמאל.

תשובה נכונה 1	נק'	—	

תשובה שגויה 0	נק'	—	

* אם סעיף א' שגוי אין לתת ניקוד 
על סעיף ב'. 

1 ,0

7.855	או כל ייצוג מספרי אחר של פתוח32 א.	
מספר זה )לא כתרגיל(.

תשובה נכונה 1	נק'	—	

תשובה שגויה 0	נק'	—	

1 ,0

7.9 , 7.90	או כל ייצוג מספרי אחר פתוח ב.	
של מספר זה )לא כתרגיל(. 

תשובה נכונה 1	נק'	—	

תשובה שגויה 0	נק'	—	

1 ,0

המשך	בעמוד	הבא
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	מספר
הפריט

	סוג
הפריט

טווח	הציון	הנחיות	לקידודהתשובה	הנכונה
לתשובה

מעיין וטלפתוח33 תשובה נכונהא.	 2	נק'	—	

תשובה שגויה 0	נק'	—	

2 ,0

20 ק"מפתוח תשובה נכונהב.	 2	נק'	—	

תשובה שגויה 0	נק'	—	

2 ,0

14:00 או 2 אחר–הצהרייםפתוח תשובה נכונהג.	 2	נק'	—	

תשובה שגויה 0	נק'	—	

2 ,0

גיל עבר את מחצית הדרך ב–3 שעות, פתוח ד.	
לכן גם את המחצית השנייה של הדרך 

הוא עבר ב–3 שעות, ולכן סיים את 
המסלול בשעה 14:00  )3 שעות אחרי 

השעה 11:00(.

תשובה נכונה 1	נק'	—	

תשובה שגויה 0	נק'	—	

1 ,0

המשך	בעמוד	הבא
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	מספר
הפריט

	סוג
הפריט

טווח	הציון	הנחיות	לקידודהתשובה	הנכונה
לתשובה

1,800	ש"חפתוח34 תשובה נכונהא.	 2	נק'	—	

תשובה שגויה 0	נק'	—	

2 ,0

325	ש"חפתוח

שלבי הפתרון:

1 מ–2000 :
5

חישוב של   .1

1 של 2000 או 5 : 2000 
5

 

או 2000 = 5 × 400  ← 400  

חישוב הסכום שנשאר לאחר   .2
 ההפקדה בבנק והקניות: 

2,000 – (300 + 400) = 1,300

או: 	

2,000 – 300 – 400 = 1,300  

או: 	

2,000 – 700 = 1,300  

או:  

1300 + 700 = 2,000 	

חלוקת הכסף שנשאר ל– 4:   .3

1,300 : 4 = 325  

או:	 	

325 × 4 = 1300  

תשובה נכונה: הצגה נכונה  4	נק'	—	
של כל שלושת השלבים 
והצגת התוצאה הסופית.

3	נק'	—	הצגה נכונה של שני שלבים 
או הצגה נכונה של כל שלבי 

הפתרון ותוצאה סופית 
שגויה הנובעת מטעות 

חישוב אחת בלבד )שאר 
הטעויות נגררות, כתוצאה 
מאותה טעות חישוב( או 

הצגת כל שלבי הפתרון בלי 
התוצאה הסופית.

2	נק'	—	תוצאה סופית נכונה ללא 
שלבי הפתרון או הצגת 

שלב אחד בלבד או הצגה 
נכונה של כל שלבי הפתרון 

ותוצאה סופית שגויה, 
הנובעת ממספר טעויות 

חישוב שאינן תלויות זו בזו.

0	נק'	—	תוצאה סופית שגויה ללא 
שלבי הפתרון.

אין להוריד ניקוד אם התוצאה  	*
הסופית לא נרשמה במקום המיועד 

לה, אך היא מופיעה בשלבי 
הפתרון.

4—2 ,0
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הנחיות לבדיקת המבחן ולחישוב הציונים ג.2 

כללי

כן, מוצע  ייבדקו בידי צוות המורים למתמטיקה בבית–הספר. כמו  מוצע כי המבחנים של כל כיתה 
 שרכז המקצוע או רכז השכבה, או מי שימונה לצורך כך בידי מנהל בית–הספר, ילווה את התהליך הזה. 

יש לבדוק את המבחנים בהתאם למחוון המצורף לעיל )ג.1( ובצמידות אליו.

כלי עזר לחישוב הציונים של המיצ"ב הפנימי ולמיפויָם

מערכת	 הישגים:  ולמיפוי  ציונים  לחישוב  ממוחשבים  כלים  שני  בתי–הספר  לרשות  מעמידה  ראמ"ה 
המנב"ס/המנבסון	והמיצבית, שפותחה בידי ראמ"ה. כלים אלה מחשבים את הציונים ברמת התלמיד 
קבלת  ומאפשרים  תלמידים  קבוצות  בין  להשוואה  הניתנים  נתונים  מספקים  וגם  אוטומטי,  באופן 
תרשימים ברמת הכיתה או ברמת השכבה. שני הכלים האלה מתאימים לבתי–ספר שהעבירו את המבחן 

בשלמותו.

 — הנתונים  לחישוב  ידניים  כלים  המבחן  למחברות  מצורפים  האלה,  הסטטיסטיים  הכלים  על   נוסף 
לפני הקלדת  תומך(  )כלי  להיות שלב מקדים  היכולים  כיתתי  מיפוי	 ודף	 לתלמיד	 ציונים	 ריכוז	 דף	

הנתונים למנבסון או למיצבית.

כדי שיהיה אפשר לקבל תמונה בית–ספרית, יש לקבל החלטה אחידה בנוגע לכלי שישמש את בית–
להשתמש	בכלי	בית–ספרי	אחיד	 הספר לעיבוד הנתונים. יש להנחות את כלל המורים בבית–הספר 
לניתוח	כל	תוצאות	המיצ"ב	הפנימי: מנב"ס/מנבסון או מיצבית )כלי המבוסס על אקסל(. כדי להגיע 
לידי החלטה בית–ספרית יש להביא בחשבון את רמת המיומנות של כלל מורי בית–הספר בכלי העיבוד 
השונים: השימוש בכלי האקסל מתאים למורים שיש להם שליטה בסיסית בתוכנת אקסל, והשימוש 

במנבסון מתאים למורים בעלי מיומנות בסיסית בעבודה עם מרכיבים במנבסון. 

בדיקת	המבחן	וחישוב	הציונים	באמצעות	מנב"ס	ומנבסון א.	

כוללות  והן  הפנימיים,  המיצ"ב  מבחני  של  הנתונים  להזנת  הותאמו  והמנבסון  המנב"ס  מערכות   
ממשק המאפשר לבית–הספר לקלוט את מבחני המיצ"ב הפנימיים ישירות למנבסון או למנב"ס, 
אותם  לשמור  מאפשר  במנב"ס/במנבסון  הציונים  תיעוד  הפנימי.  המיצ"ב  ציוני  הקלדת  לשם 
ולשלבם בתכנית ההערכה של בית–הספר. בנוסף, תיעוד הציונים במנב"ס/במנבסון מאפשר להפיק 
דוחות ייחודיים למיצ"ב הפנימי הכוללים השוואה לנתונים הארציים המבוססים על נתוני המיצ"ב 

החיצוני.

להדרכה ולתמיכה אפשר לפנות למוקד השירות והתמיכה של מינהלת יישומי המנב"ס בימים א'-ה',   
בשעות 22:30-07:30 )מומלץ לפנות אחרי השעה 15:30(, וביום ו' ובערבי חג בשעות 14:00-07:30, 

בטלפון: 03-9298111. 

moked-manbas@kishurim.k12.il :דוא"ל לתמיכה  

www.education.gov.il/manbas :אתר האינטרנט של מינהלת יישומי המנב"ס  
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בדיקת	המבחן	וחישוב	הציונים	באמצעות	המיצבית ב.	

ראמ"ה מעמידה לרשות בתי–הספר "מיצבית–כיתתית"	ו"מיצבית–שכבתית", לחישוב ההישגים   
במיצ"ב הפנימי ולמפויָם. המיצביות	שפותחו	בעבור	כל	אחד	ממבחני	המיצ"ב	הפנימי	הן	קובצי	
אקסל	שהותאמו	למבנה	הייחודי	של	כל	מבחן. המיצבית הכיתתית מאפשרת לחשב את הציונים 

של תלמידי הכיתה במבחן המיצ"ב הפנימי, ומספקת תמונת מצב של הישגי הכיתה במבחן. 
 המיצבית השכבתית מספקת נתונים שונים: )1( על הישגי כלל התלמידים בשכבה; 

)2( על השוואה בין הישגי הכיתות המקבילות במבחן המיצ"ב הפנימי; )3( על השוואה בין נתוני 
השכבה לנתוני קבוצות ההשוואה הארציות )הנורמות הארציות( המבוססים על נתוני המיצ"ב 

 החיצוני. אפשר למצוא את המיצביות באתר האינטרנט של הראמ"ה, בכתובת:
http://rama.education.gov.il בקטגוריה "מבחני	מדף".  

המיצביות יכולות להחליף או להשלים את העבודה שנעשתה באמצעות דפי ריכוז הציונים הידניים,   
והן מיועדות למורים המיומנים בעבודה באקסל. למי שאינו מיומן בעבודה באקסל, מומלץ להשתמש 

בדפי ריכוז ציונים ידניים.

בדיקת	המבחן	וחישוב	הציונים	באופן	ידני ג.	

כדי לחשב את הציונים באופן ידני אפשר להיעזר בדף	ריכוז	הציונים	הידני	של	כל	תלמיד	ו/או	בדף	  
המיפוי	הכיתתי. דפי ריכוז הציונים הידניים של כל התלמידים )40 עותקים( וכן דף מיפוי כיתתי 
מצורפים למעטפה. ראו בעמודים 35-34 דוגמה לדף ריכוז ציונים מלא, שחושבו בו כל הציונים של 
תלמיד אחד, ודוגמה לדף ריכוז ציונים ריק. כלי זה הותאם להעברת המיצ"ב הפנימי, ונועד לאפשר 

למורי בית–הספר לבדוק את המבחנים בדרך יעילה ונוחה.

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

בדיקת השאלות במבחן לפי המחוון המצורף: אפשרויות הניקוד בכל סעיף ובכל שאלה מוגדרות   •
ריכוז הציונים את  יש לסמן בדף  ריכוז הציונים.  לכך בדף  ומצוינות בהתאם  מראש במחוון 

הניקוד לכל שאלה. להלן כמה דוגמאות:

דוגמאות  

שאלה 7 )פריט רב–בררה(: תשובה נכונה של התלמיד, כפי שמפורט במחוון, תזכה 
את התלמיד ב–2 נקודות. במקרה זה יש להקיף את הספרה 2 בדף ריכוז הציונים, בשורה 

המתייחסת לשאלה 7. 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 7.

שאלה 12ב )פריט פתוח(: תשובה מלאה של התלמיד הכוללת כתיבה של הפירות אשכוליות 
ואפרסקים תזכה את התלמיד ב–2 נקודות. במקרה זה יש להקיף את הספרה 2 בדף ריכוז 

הציונים, בשורה המתייחסת לפריט 12ב. תשובה חלקית הכוללת רק סוג אחד של פרי תזכה את 
התלמיד בנקודה 1. במקרה זה יש להקיף את הספרה 1 בדף ריכוז הציונים, בשורה המתייחסת 

לשאלה 12ב. אם התלמיד כתב פרי אחד שגוי, או שכתב שני פירות שגויים, או שלא השיב על 
השאלה, הוא יקבל 0 נקודות. במקרה זה יש להקיף את הספרה 0 בדף ריכוז הציונים, בשורה 

המתייחסת לשאלה 12ב.
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דין שאלה שלא ענו עליה כדין תשובה שגויה. בשני המקרים יקבל התלמיד אפס נקודות. עם   •
זאת מומלץ שהמורה ירשום לעצמו את השאלות שהתלמידים לא השיבו עליהן, כדי שיוכל 

ללמוד מהן על נושאים שהכיתה מתקשה בהם או שלא למדה אותם.

הנחיות	לחישוב	ידני	של	ציון	התלמיד	בכל	נושא	במבחן 	.2

ציון  בנפרד:  הבאים  הנושאים  משלושת  אחד  בכל  הציון  את  לחשב  יש  תלמיד  כל  בעבור    • 
נושא  וציון בשברים. מחשבים את הציון בכל  במספרים שלמים, ציון בגיאומטריה ומדידות 
על–פי סכום הנקודות הכולל שצבר התלמיד באותו הנושא )כל נושא מופיע בטור נפרד בדף 

ריכוז הציונים לתלמיד(.

שימו לב, הטווח האפשרי לציון בכל נושא מופיע בדף ריכוז הציונים בטבלה של אותו הנושא,    •
ויש לוודא כי הציון שקיבל התלמיד נמצא בטווח הזה.

ברמת  הן  ובאחוזים,  בנקודות  נושא  בכל  התלמידים  ציוני  את  ידני  באופן  לחשב  אפשר    • 
התלמיד והן ברמת הכיתה )ראו "ציון באחוזים" בדף ריכוז הציונים(.

במערכות הממוחשבות — אפשר להיעזר בכלי האקסל )המיצבית(, כמפורט לעיל, המחשב את    •
הציונים באופן אוטומטי.

הנחיות	לחישוב	ידני	של	הציון	הכולל	במבחן 	.3

הציון הכולל במבחן מחושב על–פי סכום הנקודות שצבר התלמיד בכל הנושאים. טווח הציונים נע   
בין 0 ל–100.

הנחיות	לשימוש	בדף	המיפוי	הכיתתי	ולחישוב	מדדים	כיתתיים 	.4

דף המיפוי הכיתתי המופיע בהמשך נועד לאפשר את חישובם של המדדים הכיתתיים ברמת   •
הפריט, ברמת הנושא וברמת הציון הכולל של המבחן. בתום בדיקת המבחנים מומלץ להעתיק 
הציון  את  לחשב  כך  ואחר  נושא,  לאותו  המשתייכים  בפריטים  תלמיד  כל  של  הציונים  את 

הממוצע של כל התלמידים בכיתה ברמת הפריטים, ברמת הנושאים וברמת המבחן כולו.

שימו לב כי בדף המיפוי הכיתתי הפריטים מסודרים לפי נושאים. דף המיפוי הכיתתי מוצג   •
בחוברת זו לשם דוגמה והוא גם מצורף במעטפה לשימושכם.

נתוני קבוצות ההשוואה )נורמות ארציות( אינם כוללים עולים חדשים ותלמידים המקבלים   •
)כאשר הם  תמיכה מתכנית השילוב. לכן, כדי להשוות את הממוצע הכיתתי לנתונים האלה 

יתפרסמו(, יש לחשב את הממוצע הכיתתי בלי קבוצות התלמידים האלה.

כמו כן, מומלץ לחשב ממוצע כיתתי הכולל תלמידים בעלי לקויות למידה וממוצע כיתתי שאינו   •
כולל את התלמידים האלה, בעיקר אם תנאי ההיבחנות שלהם שונים בתכלית.
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התאמת בדיקת המבחן לצורכי בית–הספר ג.3 
מתן	ציון	לנבחן: המיצ"ב הפנימי נועד לשימוש פנים בית–ספרי ולכן הוא יכול להיות מרכיב בחישוב 
יש  המלאה,  במתכונתו  הועבר  המבחן  גם אם  בית–הספר.  החלטת  לפי  וזאת  בתעודה,  הסופי  הציון 

אפשרות לחשב את ציוני התלמידים באופנים שונים. להלן כמה רעיונות:

קבוצות ההשוואה  לציוני  יאפשר השוואה  זה  ציון  במבחן המקורי.  כלל השאלות  לפי  ציון  מתן  א. 
שיפורסמו על–ידי ראמ"ה.

מתן ציון רק על בסיס השאלות והנושאים שנלמדו בכיתה. ב. 

מתן שני ציונים )הדבר מחייב להעביר את המבחן במתכונתו המלאה גם אם רק חלק מן הנושאים  ג. 
המבחן  בסיס  על  והאחר  בכיתה,  שנלמדו  בנושאים  השאלות  בסיס  על  האחד   — בכיתה(  נלמדו 
בכללותו. הציון המבוסס על כלל המבחן יאפשר להשוות את ציון בית–הספר לציון של קבוצות 

ההשוואה.

הלימודים  בשנת  שנלמדו  נושאים  בין  הבחנה  על  להתבסס  יכולה  הציונים  לחישוב  נוספת  דרך  ד. 
הנוכחית לבין נושאים שנלמדו בשנת הלימודים הקודמת או שיילמדו בהמשך השנה הזאת. כלומר, 
אפשר לתת לתלמיד ציון רק על בסיס השאלות בנושאים שנלמדו בשנת הלימודים הנוכחית, ולחשב 
ציון נוסף )בעבור המורה( המתבסס על השאלות בנושאים שנלמדו בעבר או בנושאים שעדיין לא 

נלמדו.

	הערה:	אם המבחן לא הועבר לתלמידים במתכונת מלאה, יש לערוך שינויים במספר הנקודות המוקצות
לכל שאלה ושאלה, וזאת על–פי שיקול דעתו של המורה.  
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השוואה לנתוני קבוצות ההשוואה   ג.4 
)נורמות ארציות(

ראמ"ה תפרסם את נתוני קבוצות ההשוואה על סמך התוצאות של בתי–הספר שנבחנו במבחן המיצ"ב 
החיצוני. בית–הספר יוכל להשוות את הישגיו להישגים של בתי–ספר דומים. הסברים בנוגע להשוואה 
זו יפורסמו באתר האינטרנט של ראמ"ה בעוד כמה חודשים. זכרו, אם תחליטו לערוך שינויים כלשהם 
במבחן )במבנהו, באופן העברתו או באופן הערכתו(, לא תוכלו להשוות את ההישגים שלכם לנתוני 

קבוצות ההשוואה.
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דף ריכוז ציונים לתלמיד
דוגמה	למילוי	דף	ריכוז	ציונים	לתלמיד	)לחישוב	ידני(	—	מתמטיקה	לכיתה	ה'	—	מיצ"ב	פנימי	התשס"ט

יש לסמן את מספר הנקודות שקיבל התלמיד בכל שאלה בהתאם למפורט במחוון.

כיתה: ה1 שם התלמיד/ה:               רחל                    

מספרים	השאלה
שבריםהשאלהגיאומטריההשאלהשלמים

20 שאלה 2024 שאלה 2013 שאלה 1

10 שאלה 25א20 שאלה 2014 שאלה 2

10 שאלה 25ב20 שאלה 2015 שאלה 3

20 שאלה 2026 שאלה 2016 שאלה 4

20 שאלה 27א20 שאלה 2017 שאלה 5

20 שאלה 27ב20 שאלה 2018 שאלה 6

20 שאלה 27ג20 שאלה 2019 שאלה 7

20 שאלה 28א20 שאלה 20א20 שאלה 8א

10 שאלה 28ב20 שאלה 20ב10 שאלה 8ב

20 שאלה 29א20 שאלה 1021 שאלה 9א

20 שאלה 29ב10 שאלה 2022 שאלה 9ב

20 שאלה 1030 שאלה 23א20 שאלה 10א

20 שאלה 31א10 שאלה 23ב20 שאלה 10ב

10 שאלה 31ב20 שאלה 23ג20 שאלה 11א

10 שאלה 32א210 שאלה 23ד20 שאלה 11ב

10 שאלה 32ב20 שאלה 12א

20 שאלה 33א210 שאלה 12ב

20 שאלה 33ב20 שאלה 12ג

20 שאלה 33ג

10 שאלה 33ד

20 שאלה 34א

4320 שאלה 34ב
	

ציונים	באחוזים

( )
___%

34
100× =( )

___%
27

100× =( )
___%

39
100× =

ציון	בשבריםציון	בגיאומטריהציון	במספרים	שלמים

72 	נק'			)סכום	הנקודות	במספרים	שלמים,	בגיאומטריה	ובשברים(ציון	כולל 	

658172 222228
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דף ריכוז ציונים לתלמיד 
 )עותקים של דף זה מצורפים במעטפה(

דף	ריכוז	ציונים	לתלמיד	)לחישוב	ידני(	—	מתמטיקה	לכיתה	ה'	—	מיצ"ב	פנימי	התשס"ט
יש לסמן את מספר הנקודות שקיבל התלמיד בכל שאלה בהתאם למפורט במחוון.

כיתה:               שם התלמיד/ה:                                   

מספרים	השאלה
שבריםהשאלהגיאומטריההשאלהשלמים

20 שאלה 2024 שאלה 2013 שאלה 1

10 שאלה 25א20 שאלה 2014 שאלה 2

10 שאלה 25ב20 שאלה 2015 שאלה 3

20 שאלה 2026 שאלה 2016 שאלה 4

20 שאלה 27א20 שאלה 2017 שאלה 5

20 שאלה 27ב20 שאלה 2018 שאלה 6

20 שאלה 27ג20 שאלה 2019 שאלה 7

20 שאלה 28א20 שאלה 20א20 שאלה 8א

10 שאלה 28ב20 שאלה 20ב10 שאלה 8ב

20 שאלה 29א20 שאלה 1021 שאלה 9א

20 שאלה 29ב10 שאלה 2022 שאלה 9ב

20 שאלה 1030 שאלה 23א20 שאלה 10א

20 שאלה 31א10 שאלה 23ב20 שאלה 10ב

10 שאלה 31ב20 שאלה 23ג20 שאלה 11א

10 שאלה 32א210 שאלה 23ד20 שאלה 11ב

10 שאלה 32ב20 שאלה 12א

20 שאלה 33א210 שאלה 12ב

20 שאלה 33ב20 שאלה 12ג

20 שאלה 33ג

10 שאלה 33ד

20 שאלה 34א

4320 שאלה 34ב

	

ציונים	באחוזים

( )
___%

34
100× =( )

___%
27

100× =( )
___%

39
100× =

ציון	בשבריםציון	בגיאומטריהציון	במספרים	שלמים

	     	נק'			)סכום	הנקודות	במספרים	שלמים,	בגיאומטריה	ובשברים(ציון	כולל
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דף מיפוי כיתתי — מתמטיקה לכיתה ה' מיצ"ב פנימי התשס"ט
רגיל/

עולה/	
משולב

גיאומטריהמספרים	שלמים

מספר	השאלה

שם	התלמיד
12345678 

א
8 
ב

9 
א

9 
ב

10 
א

10 
ב

11 
א

11 
ב

12 
א

12 
ב

12 
ג

הציון	
בנושא

1314151617181920 
א

20 
ב

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40
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יש לרשום את מספר הנקודות שקיבל התלמיד בכל שאלה בהתאם למפורט במחוון

הציון	שבריםגיאומטריה	)המשך(
הכולל	
במבחן

212223 
א

23 
ב

23 
ג

23 
ד

הציון	
בנושא

2425 
א

25 
ב

2627 
א

27 
ב

27 
ג

28 
א

28 
ב

29 
א

29 
ב

3031 
א

31 
ב

32 
א

32 
ב

33 
א

33 
ב

33 
ג

33 
ד

34 
א

34 
ב

הציון	
בנושא

1

2

3

4

5

6

7

8

9
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11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

ממוצע כיתתי לכל התלמידים:                        ממוצע כיתתי ללא תלמידים משולבים ועולים:                    
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  הפקת תועלת מהמבחן: פרק ד
  ' מתמטיקה לכיתה ה, ט"ב התשס"מבח� המיצ –ניתוח פריטי� 

  מבוא

ט ואת תשובות התלמידי	 "תשסהב הפנימי לשנת "מבח� המיצלנתח את יע לכ	 ילפניכ	 יסש פרקה

  . מבח�שאלות הל

  :חלקי	שני  פרקב

קשר למיומנויות ול, מרכיבי תוכ�הניתוח מתייחס ל. מבח�בשאלות הניתוח של כל אחת מ: בחלק הראשו�

  .לתכנית הלימודי	

כמו כ� . בניתוח השאלה מצוינת רמת החשיבה המצופה בשעת הפתרו� ורמת הקושי המשוערת של השאלה

אסטרטגיות צפויות לפתרו� וקשיי	  מובאותו ,לכל שאלה נער� ניתוח של הידע הדרוש לפתרו� השאלה

אליה� בשעת לב נקודות שחשוב לשי	 עוד מצוינות  .השאלה או שגיאות העשויי	 להתעורר בשעת פתרו�

  .בדיקת המבח�

  .מיו� שאלות המבח� למקבצי	 העוסקי	 בנושאי	 שוני	 ובמיומנויות שונות :בחלק השני

  

יכולת את ו של תלמידיכ	 להכיר ולהערי� את הידע לכ	יסייע  פרקאנו מקווי	 שהחומר המובא ב

צד תכנית הלימודי	 הנדרשת בבסיס נתוני ההערכה  הוראה עללנתב את ה, ה	הביצוע המתמטית של

  . כ	יולפתח את המקצועיות שלכ	 ושל עמית

תפיסות את הלזהות , דרכי הפתרו� של התלמידי	 לנתח אתעיו� מעמיק בעבודות התלמידי	 מאפשר 

וני	 נת. ספרית� ביתברמה למידה ברמה כיתתית והעבודה והדרכי  את ולהכירטעויות את השגויות וה

צד כל שאלה מוצג החלק ב, לנוחיותכ	. נתוני	 הכמותיי	 שנית� להפיק מהמבח�את האלו  משלימי	 

  . הרלוונטי מהמחוו�

  

  .זה בפרט פרקוע	 בכלל ב הפנימיי	 "הצעות לעבודה ע	 מבחני המיצ כמהלהל� 

עשוי לחדד ניתוח כזה . פרקפי הפרמטרי	 המופיעי	 ב� ניתוח השאלות השונות המופיעות במבח�  על .1

ולכוו�  העולי	 מ� השאלות  הנושאי	 המתמטיי	 והדידקטיי	את , את הבנת תכנית הלימודי	

  . להוראה יעילה יותר

ניתוח כזה . י	בי� שאלות ובי� תשובות שונות של תלמידומציאת קשרי	 תשובות התלמידי	 ניתוח  .2

 קבוצותשל , הכיתהשל  ומרבח השליטהשל התלמידי	 ועל הידע ראשוני על  מושג לכ	 לקבל יסייע 

  .בנושאי	 מרכזיי	 שבתכנית הלימודי	 ,יחידי	של או תלמידי	 

שגיאות יאפשר לכ	 לקבל תמונה כיתתית על של איסו# מידע כיתתי של אסטרטגיות לפתרו� ו .3

אצל תלמידי	 או שימוש באסטרטגיות יעילות ופחות יעילות ועל תפיסות שגויות העשויות להופיע 

 .בכיתה כולה

בתכנו� כל . בשעת תכנו� ההוראה לשנת הלימודי	 הבאהשימוש במידע שאת	 מפיקי	 מהמבח�  .4

שימוש . את הידע הקוד	 הדרוש לתלמידי	 כדי ללמוד את הנושא החדש לזהות חשובלימוד נושא 

יאפשר לכ	 להתייחס אל  ,תשובות התלמידי	מ ואתובנות שעלו מניתוח שאלות המבח� מושכל ב

  .קוד	 ללימוד הנושאידע ומר הנדרש כמידת השליטה בח

מגוו� של התבוננות בהבנת נושא דר�  בדוקחשוב ל. לא להסתמ� על ניתוח של שאלה אחתשמומל&  .5

הצעה  פרקמוגשת בסו# ה ,זולהקל עליכ	 התבוננות  כדי. מיומנויות  המוצגות בשאלות שונות

ע	 זאת יש . אחת על מיומנות או אחד להתבוננות במקבצי	 של שאלות העשויי	 להצביע על נושא
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כ� אי� להסתפק בשאלות המבח� כדי להסיק על ידע � על. לזכור שמספר השאלות במבח� מצומצ	

  . מעמיק בנושא ספציפי

חשוב . שאלהבפתרו� הפי רמות החשיבה המצופות � ניתוח השאלות במבח� ותשובות התלמידי	 על .6

להציג לתלמידי	  כדאינייה מחודשת של ידע לשי	 לב שבשלבי הלמידה השוני	 או בכל חזרה או הב

ג	 שאלות הדורשות רמת חשיבה גבוהה והסבר של דרכי  ובה�, מגוו� של שאלות באותו נושא

 ברמההופ� לידע אלגוריתמי ואינו מפתח חשיבה " שאלות דומות"חשוב לזכור שתרגול . הפתרו�

 .או יכולת פתרו� של שאלות שאינ� מוכרות, הגבוה

 

ספרי ששותפי	 בו ג	 מורי	 המלמדי	 � ידי הצוות המתמטי הבית� וחי	 אלו ייעשו עלומל& שניתמ

הפניות לפעילויות מומלצות לצוות המורי	 המתקשרות לעקרונות נית� למצוא  פרקבגו# ה. 'ו� 'בכיתות א

  .מתמטיי	 ודידקטיי	 העולי	 במבח�

  

       :שימו לב

שתאתרו תכ� יי. קשיי	 העשויי	 להופיעלפתרו� ואסטרטגיות מצופות לל הוצגו כמה דוגמאות פרקב  .א

בחשיבה ונסו להבי� את  י	שתפו את התלמיד, הקפידו לנתח אות�. נוספותאסטרטגיות בכיתתכ	 

�  .לתשובהשהוביל  התהלי

ה	  לעיתי	 א�, מקריי	 ה	שגיאה או חוסר הבנה ייתכ� ש, לכ�ו. מספר השאלות במבח� מצומצ	  .ב

לתלמיד או לקבוצת  עליכ	 להציג, בתחו	 קיי	 קושיאכ� לוודא ש יכד. על קושי להעידעשויי	 

תהליכי שילוו בשיחות שנית� באמצעות� לעקוב ג	  מדורגות לעיתי	, מטלות נוספות תלמידי	

  . החשיבה והעבודה  בנוס# לפתרו� הסופי המתקבל

, באמצעי המחשה המלווה בשימוש, שלבית מדורגת  � רבטיפול אמיתי בקשיי	 מצרי� בניית תכנית   .ג

המשמשי	 עבור	 ייצוג של מושגי	 מופשטי	  ציור או סרטוט סכמטיב בשימושתרגול התלמידי	 

  . ובנייה מסודרת של מושגי	 ומיומנויות ,או ממחישי	 את הבעיה
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  עמוד  במבח�  השאלה' מס

  מספרי� ופעולות בשלמי� – 'א חלק

  41עמוד  1' מס שאלה

  43עמוד   2' מס שאלה

  44עמוד   3' מס שאלה

  45עמוד   4' מס שאלה

  47עמוד   5' מס שאלה

  50עמוד   6' מס שאלה

  52עמוד   7' מס שאלה

  53עמוד   8' מס שאלה

  54עמוד   9' מס שאלה

  56עמוד   10' מס שאלה

  57עמוד   11' מס שאלה

  58עמוד   12' מס שאלה

  יי�עשרונשברי� שברי� פשוטי� ו – 'ב חלק

  60עמוד   13' מס שאלה

  61עמוד   14' מס שאלה

  62עמוד   15' מס שאלה

  63עמוד   16' מס שאלה

  64עמוד   17' מס שאלה

  65עמוד   18' מס השאל

  66עמוד   19' מס שאלה

  68עמוד   20' מס שאלה

  70עמוד   21' מס שאלה

  71עמוד   22' מס שאלה

  73עמוד   23' מס שאלה

  ומטריה ומדידותגיא – 'ג חלק

  75עמוד   24' מס שאלה

  77עמוד   25' מס שאלה

  79עמוד   26' מס שאלה

  80עמוד   27' מס שאלה

  82עמוד   28' מס שאלה

  84עמוד   29' מס שאלה

  86עמוד   30' מס שאלה

  87עמוד   31' שאלה מס

  88עמוד   32' שאלה מס

  89עמוד   33' שאלה מס

  91עמוד   34' שאלה מס

  יו� השאלות למקבצי�                 מ
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  מספרי� ופעולות בשלמי� –' חלק א

  

  1שאלה 

  :פתרו

540 – 405 + 160 =  

  :תשובה

540 – 405 + 160 = 295  

  תשובה נכונה – 'נק 2  :ניקוד

  תשובה שגויה – 'נק 0  

  אפיו� השאלה

  חיבור וחיסור בשלמי	 :נושא

. כשהתוצאה בתחו	 המאות, ספרתיי	� במספרי	 תלת )חיבור וחיסור(פעולות  שיש בו שתי פתרו� תרגילהשאלה בודקת 

  .התרגיל מוצג במאוז�

   חשיבה אלגוריתמית: רמת חשיבה צפויה

  קלה: רמת קושי צפויה

  מופיע בתכנית הלימודי�

  פעולות החשבו� בתחו	 הרבבה – 58–57עמודי	  :'גכיתה 

  הידע הדרוש לפתרו� השאלה

  מבנה המספרי	 , חיבור וחיסור עשרות שלמות, 100חיבור וחיסור עד , 10ר וחיסור עד חיבו :'ב� 'כיתות א

  .תרגילי שרשרת בחיבור ובחיסור, ספרתיי	� ספרתיי	 והתלת� הדו

  .אומד� תוצאות, חיבור וחיסור בתחו	 המאות, ספרתיי	� נה עשרוני של מספרי	 תלתמב :'כיתה ג

  אסטרטגיות צפויות לפתרו� השאלה

  : פה או בכתב של הפעולות משמאל לימי�� בעל ביצוע  .א

540 – 405 =   

540 – 400 = 140 

140 – 5 = 135 

135 + 160 = 

135 + 100 = 235 

235 + 60 = 295 

  :בשלבי	  חישוב  במאונ�  .ב

  :שלב ב                             : שלב א      

 

  

  

  .פה� שינוי סדר ביצוע הפעולות כדי לחשב בנוחיות בעל  .ג

  540 – 405 + 160 = 540 + 160 – 405 = 700 – 405 = 300 – 5 = 295  

  עשויי� להופיע הקשיי� לדוגמאות לשגיאות או 

  גדול  565 � שמאחר .  565 = 160 + 405: )מתו� הנחה שחיבור קוד	 לחיסור(ביצוע החיבור כפעולה ראשונה   .א

  .יתעורר קושי להמשי� ולפתור את התרגיל, 540 � מ  

 . 5 + 400 – 540 : הנובעות מחישוב כזהטעויות חישוביות   .ב

  

540  

405 
–
  

135 

135  

160 
+
  

295 
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  בשעת הבדיקה מומל  לשי� לב

ולאחר מכ� חיסרו  540 � ל 160תלמידי	 שגילו תובנה חשבונית וניסו למצוא דר� מהירה יותר לחישוב וחיברו את ל

ור לפעולת החיסור כאשר מומל& לשוחח על אפשרות זו ולהבהיר שנית� להקדי	 את פעולת החיב. 405מהסכו	 את 

חשוב לשי	 לב שלתלמידי	 ועוד ). זה איננו חוק החילו#. (אותו יש לחסרשאותו יש לחבר ועל המספר ששומרי	 על המספר 

בעזרת האלגורית	 המקובל לחיסור  ,קוד	 תרגיל חיסור ולאחר מכ� תרגיל חיבור: יותר לחשב בשני שלבי	 נוח רבי	 יהיה

  .ולחיבור

  

  ות של תלמידי�קישור לתשוב
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  2שאלה 

  :פתרו

3,072 – 635 =  

  :תשובה

3,072 – 635 = 2,437 

  תשובה נכונה – 'נק 2  :ניקוד

  תשובה שגויה – 'נק 0  

  אפיו� השאלה

  חיבור וחיסור בשלמי	 :נושא

ובביצוע החישוב  ,התרגיל מוצג במאוז�. ספרתי� בעספרתי ממספר אר� חיסור מספר תלת פתרו� תרגילהשאלה בודקת 

  .במאונ� יש לבצע שתי פריטות

   חשיבה אלגוריתמית: רמת חשיבה צפויה

  קלה: רמת קושי צפויה

  מופיע בתכנית הלימודי�

  פעולות החשבו� בתחו	 הרבבה – 57עמוד  :'כיתה ג

  הידע הדרוש לפתרו� השאלה

   .ספרתיי	� הכרת מספרי	 תלת, 20 � בתחו	 הור סעובדות חי: 'ב� 'כיתות א

, ער� כמותי של כל ספרה, המרות – אלפי	מבנה עשרוני של מספרי	 בתחו	 ה, ספרתיי	� קריאת מספרי	 ארבע: 'כיתה ג

  .אומד� תוצאות, ור במאונ�סאלגורית	 של חי .מיקו	 עשרוני

  אסטרטגיות צפויות לפתרו� השאלה

  .)או בלעדיו" זיכרו�"ע	 רישו	 ה( האלגורית	 המסורתי לחיסור במאונ�בעזרת  העתקת התרגיל לכתיבה במאונ� ופתרו�

  עשויי� להופיע הקשיי� לדוגמאות לשגיאות או 

  

  : לדוגמה .פריטה ללא גריעה של העשרת או האל# שנפרטו  .א

  

  

  

  

  והמחסר הופכי	 את תפקידי המחוסר , בכל מקו	 שיש לחסר מספר גדול ממספר קט� .לא ביצוע המרותלור סחי  .ב

 :                                   לדוגמה .ומחסרי	 מספר קט� ממספר גדול  

     

  

  

  .ימבנה העשרונטעויות אלו עשויות לנבוע מחוסר הבנת המבנה העשרוני והקשר של האלגוריתמי	 ל  

  

  

טעות זו עשויה להופיע ג	 (   0 = 6 – 0או    6 = 6 – 0, למשל. שגיאה הנובעת מחוסר שליטה בחוקי האפס בחיסור  .ג

  ).0התוצאה המתקבלת היא , אפשר לחסר מספר גדול ממספר קט�� מתפיסה שגויה שכאשר איכתוצאה 

  קישור לתשובות של תלמידי�

  

  

  

3,072 

       –       

635   . 

3,643 

3,072 

       –       

563   . 

3,447 
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  3שאלה 

  :פתרו

5 + 40 : 5  =  

  :תשובה

5 + 40 : 5  = 13  

  תשובה נכונה –' נק 2  :ניקוד

  תשובה שגויה – 'נק 0  

  אפיו� השאלה

  סדר פעולות החשבו� בשלמי	 :אנוש

  .פי חוקי סדר הפעולות� על, שיש בו חיבור וחילוק פתרו� תרגילהשאלה בודקת 

   חשיבה אלגוריתמית: רמת חשיבה צפויה

  קלה :רמת קושי צפויה

  מופיע בתכנית הלימודי�

  סדר פעולות  – 64עמוד  :'כיתה ג

  הידע הדרוש לפתרו� השאלה

  .עובדות חילוק, ספרתי� מבנה מספר דו, 100 � וחיסור בתחו	 ה ורבעובדות חי :'ב� 'כיתות א

  .חוקי סדר פעולות החשבו�, עובדות חילוק :'כיתה ג

  אסטרטגיות צפויות לפתרו� השאלה

     13 = 8 + 5: ולאחר מכ�,  8 = 5 : 40  :ביצוע של תרגיל החילוק: פי חוקי סדר הפעולות� פתרו� על

  ויי� להופיע עשהקשיי� לדוגמאות לשגיאות או 

               45 = 40 + 5.שלא לפי חוקי סדר הפעולות" שמאל לימי�"פתרו� התרגיל מ

  45 : 5  = 9   

  קישור לתשובות של תלמידי�
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  4שאלה 

  

  .תושבי� 1,366,900ל ואביב ובחיפה יש בס% הכ� בתל, בירושלי�

  ,תושבי� 380,900אביב יש � בתל

  .תושבי� 267,000ובחיפה יש 

  ? כמה תושבי� יש בירושלי� 

  :תשובה

  תושבי� 719,000

  תשובה נכונה – 'נק 2  :ניקוד

  תשובה שגויה – 'נק 0  

  אפיו� השאלה

  )בתחו	 המספרי	 הגדולי	(חיבור וחיסור בשלמי	  :נושא

  .ספרי	 בתחו	 המיליוני	בפעולות החיבור והחיסור של מ) שאלת איסו#( שלבית� דו פתרו� שאלה מילוליתהשאלה בודקת 

  )יישו	(תהליכית חשיבה : רמת חשיבה צפויה

  קלה :רמת קושי צפויה

  מופיע בתכנית הלימודי�

  ".גדולי	"מספרי	 טבעיי	 בכפל וחילוק , חיסור, שלביות של חיבור� חדשאלות  – 86עמוד  :'כיתה ד

  הידע הדרוש לפתרו� השאלה

כאלו שמופיעות בה� פעולות החיבור או החיסור (מסוגי	 שוני	  איסו#אלות הכרת ש, פעולותהבנת מהות ה: 'ב� 'כיתות א

  .)או שתיה�

  .שלביות במספרי	 בתחו	 המיליו�� הכרת שאלות מילוליות חד, הכרת מספרי	 בתחו	 המיליו� :'ד� 'כיתות ג

  .ביצוע פעולות חיבור וחיסור במספרי	 גדולי	, הכרת מספרי	 גדולי	 בתחו	 המיליוני	: 'כיתה ה

  אסטרטגיות צפויות לפתרו� השאלה

  :אביב ומספר התושבי	 שבירושלי	 ממספר התושבי	 הכולל� חיסור בשלבי	 של מספר התושבי	 שבתל .א

1,366,900 – 380,900 =  986,000 

986,000 – 267,000 = 719,000 

  : ללאביב ובחיפה ולאחר מכ� חיסור הסכו	 ממספר התושבי	 הכו� חיבור מספר התושבי	 בתל  .ב

  380,900 + 267,000 = 647,900 

1,366,900 – 647,900 = 719,000 

  :אמצעות כתיבה של תרגיל אחדאבל ב בדר� כמו ב  .ג

 1,366,900 – ( 380,900 + 267,000) = 

1,366,900 – 647,900 = 719,000                                    

. מספרי	 קטני	 יותר א	 מחשבי	 את מספר האלפי	 והמאות בכל הדרכי	 קיימת אפשרות לחישוב מהיר של  :הערה

  : כדי לחשב א	 בוחרי	 באחת מהדרכי	 ב או ג, למשל. כתיבה של אפסי	 רבי	" חסו�"בדר� זו אפשר ל

,  647,000מדובר באלפי	 התשובה המתקבלת היא שמאחר .  647 = 267 + 380 : אפשר לחשב ,267,000 + 380,900 

ממנו בחישוב " להתעל	"אפשר , 900ג	 במחוסר וג	 במחסר מופיע המספר שמאחר , בהמש�. 900י# ולמספר זה יש להוס

  . 647 – 1,366   :ולחשב רק את התרגיל

  .לאחר ביצוע כל הפעולות יש לזכור לרשו	 את האפסי	 כדי לשמור על ערכו של המספר כפי שהוא מופיע בשאלה

  ע עשויי� להופיהקשיי� לדוגמאות לשגיאות או 

שבי� המבנה הקשר   הבנת מחוסר עי	בהנואו קשיי	 , מספרי	 גדולי	שליטה בעבודה ב� שוב הנובעות מאיטעויות חי  .א

  . 20שליטה בעובדות החיבור והחיסור עד � או אי, עשרוני לאלגוריתמי	 לחיבור ולחיסור במאונ�ה

רישו	 האפסי	 הדרושי	 כדי לשמור על � יוא) ראו הערה באסטרטגיות צפויות לפתרו� השאלה(חישובי	 ללא אפסי	   .ב

  . ער� המספרי	
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  בשעת הבדיקה מומל  לשי� לב

בניית ידי � על השאלהאת  	תלנתח ִא מומל& . שמופיעי	 בשאלה מספרי	 גדולי	 שו	תלמידי	 שלא פתרו את השאלה מל

ב שהתלמידי	 יתורגלו חשו. והבנה שהפעולות המתמטיות הנדרשות לפתרו� השאלות זהות דומה במספרי	 קטני	 שאלה

  .בבנייה עצמית של שאלות אנלוגיות כאלו

   . התרגילי	 והפעולות הנדרשי	 לפתרו� השאלה להבחי� בי� קושי בעבודה במספרי	 גדולי	 לבי� קושי בהתאמתג	 חשוב 

  קישור לתשובות של תלמידי�
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  5שאלה 

  :פתרו

37 x 45 =  

  :התשוב

37 x 45 = 1,665 

  תשובה נכונה – 'נק 2  :ניקוד

  תשובה שגויה – 'נק 0  

  אפיו� השאלה

  כפל במספרי	 שלמי	 :נושא

   . התרגיל מוצג במאוז�. ספרתי� ספרתי במספר דו� דו כפל מספרתרגיל פתרו� השאלה בודקת 

  אלגוריתמיתחשיבה : רמת חשיבה צפויה

  בינונית :רמת קושי צפויה

  הלימודי� מופיע בתכנית

  ספרתי� כפל במאונ� בגור	 דו – 80עמוד  :'דכיתה 

  הידע הדרוש לפתרו� השאלה

  . ספרתיי	� הכרת מספרי	 דו, הבנת משמעות הכפל: 'ב� 'כיתות א

הער�  – הבנת המבנה העשרוני :הכרת מספרי	 בתחו	 האלפי	, שליטה בעובדות הכפל בתחו	 לוח הכפל: 'ג� 'כיתות ב

האלגורית	  לרבותספרתי בדרכי	 שונות � ספרתי במספר חד� כפל מספר דו, פל עשרות בעשרותכ. הכמותי של כל ספרה

  .אומד� תוצאות ,חוקי סדר הפעולות, שימוש בחוק הפילוג, לכפל בטור

  ספרתי� ספרתי במספר דו� כפל מספר דו: 'כיתה ד

  אסטרטגיות צפויות לפתרו� השאלה

   .לכפל מאונ�המקוצר כפל בעזרת האלגורית	   .א

  

  

  

  

  

  

  .לכפל מאונ�) שאיננו מקוצר(כפל בעזרת האלגורית	   .ב

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  , למשל. י	 שונות המבוססות על חוק הפילוגדרכ  .ג

  37 × 45 = 37 × 40 + 37 × 5 = 30 × 40 + 7 × 40 + 30 × 5 + 7 × 5  

  

  

  

  

                   

37        

         ×  
45 

   185 

   148  

1665  

                   

37        

        ×  
45 

35  

150 

280 

1200 

1665 
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  :או המחשת חוק הפילוג באמצעות שטחי מלבני	

  

  

  

  

  

  

  

  

  ":מקלות"או בשיטת ה

  .מקל עבה מייצג עשרות                

   .מקל דק מייצג יחידות                

  

  :ל התקבלו וס� הכ     

  35  =  מפגשי	 של יחידות ביחידיות 35

  280  =  מפגשי	 של יחידות בעשרות 28

  150  =  ידות בעשרותמפגשי	 של יח 15

   1,200  =  מפגשי	 של עשרות בעשרות 12

                                �  1,665  =   לוכהס

  עשויי� להופיע הקשיי� לדוגמאות לשגיאות או 

  .שליטה בעובדות הכפל� אימקשיי	 הנובעי	   .א

  :במקרי	 אלו עשויות להתקבל תשובות כגו� אלו. שגיאות הנובעות מהבנה לקויה של המבנה העשרוני  .ב

  

  

  

  

  

  

  

  

  :ת	 לחיבור על כפלשל האלגורי" להחה"חוק הפילוג והבנה שגויה של    .ג

37 × 45 = 30 × 40 + 7 × 5 = 1200 + 35 = 1235                                   

אסטרטגיה   ראו(שגיאה זו נובעת בדר� כלל מלמידה אוטומטית של האלגורית	 ללא שלבי ביניי	 המבוססי	 על הבנה   

ראו ( הפעולהחזותי של מבוססת על דימוי יננה או מלימוד אסטרטגיה שא, )ב באסטרטגיות הצפויות לפתרו� השאלה

  ).צפויות לפתרו� השאלההבאסטרטגיות  אסטרטגיה ג

  : בחישוב במאונ� ג	 יכולה להופיע דומהשגיאה   

  

   

  

 

30 x 40 

7 x 40 

5 x 30 

    5 x 7 

40 5 

30 

7 

מיקו	 לא נכו� של   
  :מכפלת העשרות

             

  37        

             ×  
  45     

     185 

  148     

  333  

   :לא שומרי	 בזיכרו�   
             

  37        

                        ×  
  45     

     155  

     128 

  1435 

             

37        

            ×  
45 

    35     

1200 

1235  
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  בשעת הבדיקה מומל  לשי� לב

על  לשוחח, מומל& להציג בכיתה אסטרטגיות שונות. למגוו� האסטרטגיות שהתלמידי	 השתמשו בה� לפתרו� השאלה

  . ולהשוות את יעילות השימוש בכל אסטרטגיה בתרגילי	 שוני	, העקרונות שבכל אסטרטגיה

  קישור לתשובות של תלמידי�
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  6שאלה 

  :פתרו

436 : 4 =  

  :תשובה

436 : 4 = 109 

  תשובה נכונה – 'נק 2  :ניקוד

  תשובה שגויה – 'נק 0  

  אפיו� השאלה

  חילוק מספרי	 שלמי	 :נושא

בשימוש במבנה העשרוני . התרגיל מוצג במאוז�. ספרתי� ספרתי במספר חד� חילוק מספר תלתפתרו� תרגיל השאלה בודקת 

    .ללא שארית )4(מחלק שני מספרי	 ששניה	 מתחלקי	 בלפרוק המחולק יתקבלו 

  חשיבה אלגוריתמית: רמת חשיבה צפויה

  בינונית :רמת קושי צפויה

  מופיע בתכנית הלימודי�

  .ספרתי� המחלק הוא חד ,חילוק ארו� – 82–81 י	עמוד :'דכיתה 

  הידע הדרוש לפתרו� השאלה

  )חילוק להכלה וחילוק לחלקי	( החילוקשונות של ת יוהבנת משמעו: 'ב� 'כיתות א

י המבנה העשרוני שלו פ� ויכולת ארגו� המספר מחדש על הכרת מבנה המספר, ספרתיי	� הכרת מספרי	 תלת :'ג� 'כיתות ב

כפל וחילוק , שליטה בעובדות הכפל והחילוק בתחו	 לוח הכפל, ביסוס והרחבה של משמעויות החילוק .ובמבני	 נוספי	

חילוק ע	 , 10 � כשהמנה גדולה מ, ספרתי� ספרתיי	 במחלק חד� חילוק מספרי	 דו, בעשרות שלמות ובמאות שלמות

  .שארית

  ספרתי � יי	 במחלק חדספרת� חילוק מספרי	 תלת :'ד הכית

  אסטרטגיות צפויות לפתרו� השאלה

 :למשל.  4 � בעזרת האלגורית	 המבוסס על חיסור חוזר של כפולות ה  .א

 

  

  

 

  

  

  

     :או דוקא בדר� הפורמלית המקובלתכשהכתיבה נעשית בדרכי	 שונות ול, חוק הפילוגבעזרת   .ב

  

                                                                            436 : 4 = 400 : 4 + 36 : 4 = 100 + 9  

  

  

  :בעזרת האלגורית	 המסורתי לחילוק ארו�  .ג

  

  

  

  

  

  

  

                   

    436:4 =      

  –  

100            400       

      36 

  –  

         9                       36   

                                   0         

                   

    436:4 = 109     

  –  

                                4     

  36  
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  עשויי� להופיע הקשיי� לדוגמאות לשגיאות או 

 וכתוצאה מכ� מקבלי	 את 4 � ל 3 כאשר מחלקי	לאפס שמירת מקו	 -אי: בפתרו� בעזרת האלגורית	 לחילוק ארו�  .א

  . 19:  התוצאה

, יחידותלעשרות ול, פי הפירוק העשרוני שלו למאות� על 43תלמידי	 שבחרו להשתמש בחוק הפילוג והציגו את המספר   .ב

תקל בקושי או ליצור שגיאה כתוצאה יוהתלמיד עשוי לה ,4 � לא מתחלק ל 30במקרה זה .   6 + 30 + 400: יקבלו

  :למשל. מגרירת השארית

  400 : 4 = 100 

  2ושארית  7 = 4 : 30  

  .  102מכא� שהתוצאה המתקבלת היא .  4 � ל 8היחידות ומחלקי	  6 � מצרפי	 ל 2את השארית   

  בשעת הבדיקה מומל  לשי� לב

לשוחח על , מומל& להציג בכיתה אסטרטגיות שונות. למגוו� האסטרטגיות שהתלמידי	 השתמשו בה� לפתרו� השאלה

  . את יעילות השימוש בכל אסטרטגיה בתרגילי	 שוני	ולהשוות , העקרונות שבכל אסטרטגיה

  קישור לתשובות של תלמידי�
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  7שאלה 

  

        98 : 2,200: סמנו את המספר הקרוב ביותר לתוצאה של התרגיל

  )1  (22               )2  (100                   )3  (220             )4  (1,000        

  :התשוב

)1  (22                 

  תשובה נכונה – 'נק 2  :ניקוד

  תשובה שגויה – 'נק 0  

  אפיו� השאלה

  חילוק מספרי	 שלמי	 :נושא

האומד� מבוסס על יכולת עיגול . ספרתי� ספרתי במספר דו� מספר ארבעשל חילוק תוצאת תרגיל של אומד� השאלה בודקת 

  . התרגיל מוצג במאוז�. מאות שלמותמספרי	 למאות שלמות וחילוק ב

  )תובנה חשבונית(חשיבה תהליכית : רמת חשיבה צפויה

  בינונית :רמת קושי צפויה

  מופיע בתכנית הלימודי�

  .אומד� ופיתוח תובנה חשבונית ,ספרתי או עשרת שלמה� המחלק חד ,ארו�חילוק  – 82–80 ודי	עמ :'כיתה ד

  .פרתי ואומד� תוצאות של פעולותס� חילוק במספר דו – 106 ודעמ :'כיתה ה

  הידע הדרוש לפתרו� השאלה

  .והכרת עובדות כפל וחילוק והחילוק  הבנת משמעות הכפל :'ב� 'כיתות א

  .עיגול מספרי	, כפל וחילוק בעשרות שלמות, 100 � עובדות הכפל והחילוק בתחו	 ה :'ד� 'כיתות ג

  .ותאומד� תוצאות של פעול, ספרתי� חילוק במספר דו :'כיתה ה

  אסטרטגיות צפויות לפתרו� השאלה

  . 2,200 � וחישוב כמה מאות מוכלות ב 100 � ל 98עיגול המספר   .א

בעזרת אחד האלגוריתמי	 לפעולת החילוק ועיגול התוצאה או התאמתה    98 : 2,200 חישוב תוצאת תרגיל החילוק  .ב

לאסטרטגיה , תלמידי	 שהשתמשו בהלב היעילה וחשוב להסב את תשומת  אינהזו אסטרטגיה  .למסיח המתאי	

   .המוצגת בסעי# א

  .)תכ� שהבדיקה תסתיי	 בויהמסיח הראשו� הוא הנכו� ישמאחר (ידי כפל ואומד� של כל אחד מהמסיחי	 � בדיקה על  .ג

  2,200 ~ 100 × 22 ~ 98 × 22: המסיח הראשו�בדיקת  •

  . 2,200 � תר גדול מהתקבל מספר הרבה יו.      9,800 = 98 × 100: בדיקת המסיח השני •

 ג	 ללא חישוב אפשר להסיק על סמ� בדיקת המסיח השני שהתוצאה תהיה. 98 × 220   :בדיקת המסיח השלישי •

   .)20,000בער� ( 2,200 � הרבה יותר גדולה מ

 י	 הקודמי	חג	 ללא חישוב אפשר להסיק על סמ� בדיקת המסי.  98,000 = 98 × 1,000 : בדיקת המסיח הרביעי •

  . 2,200 � ותר גדול מימספר הרבה שיתקבל 

  בשעת הבדיקה מומל  לשי� לב

לצור� וליעילות השימוש בעיגול מספרי	  באשר את הבנת התלמידי	 ישק#סדר העבודה . לסדר העבודה בפתרו� התרגיל

צאת מביני	 את רעיו� האומד� לעומת תלמידי	 שחישבו את תו ,תלמידי	 שחישבו את תוצאת התרגיל באומד�. ובאומד�

אלו אינ	 מביני	 את רעיו� תלמידי	 יש להניח ש. התרגיל במדויק ולאחר מכ� התאימו את המסיח המתאי	 לתוצאה

    .או שאינ	 יודעי	 להבחי� מתי יש להשתמש באומד� האומד�

  קישור לתשובות של תלמידי�
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  8שאלה 

      1,800 = 60  × 30 :לפניכ� תרגיל פתור

  : תור את תוצאת התרגילחשבו בעזרת התרגיל הפ  .א

      29 × 60 =                                      

  .הסבירו כיצד חישבת�  .ב

  :ותתשוב

  1,740  .א  

  1,740 = 60 – 1,800  .ב  

  : ניקוד

  תשובה נכונה – 'נק 2  :סעי# א

  תשובה שגויה – 'נק 0  

  תשובה נכונה – 'נק 1  :סעי# ב

  תשובה שגויה – 'נק 0  

  : במחוו� הערות המופיעות

   .1,800 � מ 60ההסבר יכלול את ההבנה שיש לחסר פע	 אחת  בסעי# ב

  אפיו� השאלה

  כפל מספרי	 שלמי	 :נושא

בסעי# ב נדרשת יכולת . שימוש בחוק הפילוגהיכולת את ו" פעמי	"פעולת הכפל כ שלמשמעות ההבנת  אתהשאלה בודקת 

  .במילי	 או בעזרת תרגיל הסבר

  .חיפוש פתוח והנמקה, )תובנה חשבונית(כית ה תהליחשיב: רמת חשיבה צפויה

  בינונית :רמת קושי צפויה

  מופיע בתכנית הלימודי�

  .כפל בעשרות שלמות – 61עמוד , הקיבו& והפילוג ,שימוש בחוקי החילו# – 58עמוד  :'כיתה ג

  פה בעשרות שלמות ובמאות שלמות� כפל בעל – 80עמוד  :'כיתה ד

  הידע הדרוש לפתרו� השאלה

  הבנת משמעות הכפל והחילוק :'ב� 'כיתות א

  כפל מספר , שימוש בחוק הפילוג, כפל וחילוק בעשרות שלמות, 100 � עובדות הכפל והחילוק בתחו	 ה :'ד� 'כיתות ג

  .ספרתי באסטרטגיות שונות� ספרתי במספר דו� דו

  אסטרטגיות צפויות לפתרו� השאלה

פע	 , כלומר. 60פע	  29הוא    60 × 29והתרגיל , 60פע	  30הוא    60 × 30התרגיל " פעמי	"בסיס הבנת הכפל כ� על

  . 60פע	 אחת   60 × 30 לכ� יש לחסר מתוצאת התרגיל . 60אחת פחות 

  עשויי� להופיע הקשיי� לדוגמאות לשגיאות או 

  .1,770: במקרה זה תתקבל התשובה. 60ולא  30 מחסרי	אבל  ,"פע	 אחת"הבנה שיש לחסר   .א

, כלומר. מהתוצאה 1הבנת מהות הכפל גורמי	 לחיסור באבל קשיי	 , 29 � ו 30בי� המספרי	  1פרש של הבחנה בה  .ב

 . 1,799 = 1 – 1,800 : לביצוע הפעולה

באמצעות כפל    60 × 29: התלמיד יגיע לפתרו� התרגילשתכ� יבמקרה זה י. קושי בהבנת הקשר שבי� שני התרגילי	  .ג

כפי שנדרש , ספרתי ולא יישע� על התרגיל הפתור� ספרתי במספר דו� פל מספר דוכ מאונ� או אלגורית	 אחר לחישוב

  . בשאלה

  בשעת הבדיקה מומל  לשי� לב

אפשר לשער . ידי חישוב ולא בעזרת התרגיל הפתור הנתו� בשאלה� על בלתלמידי	 שמצאו את תוצאת התרגיל שבסעי# 

מומל& לעבוד ע	 . עזרת תרגיל תומ� שקל לפתור אותושתלמידי	 אלו אינ	 מביני	 את הרעיו� של חישוב תוצאה ב

�בנייה עצמית של תרגיל על זיהוי תרגיל תומ� מתאי	 לפתרו� תרגיל אחר ועל , תלמידי	 אלו על חישוב בעזרת תרגיל תומ

 �   . יכול לסייע בפתרו� תרגיל אחרהתומ

  קישור לתשובות של תלמידי�
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  9שאלה 

  

  .- 45 � ל-  25בי�  מחיריה� של כדורי משחק בחנות ה�

  .- 70לרות יש   .א

  לא /כ� ?  כדורי�  3הא� הכס. יספיק לה לקניית   

  .נמקו את תשובתכ�  

  .כדורי� 4אפרת קנתה באותה חנות   .ב

  .וקיבלה עוד., - 200היא שילמה בשטר של   

  ? איזה סכו� מהסכומי� הבאי� יכול להיות העוד. שאפרת קיבלה   

  )1(  10  -  

  )2(  20  -  

  )3(  155  -  

  )4(  175  -  

  :ותתשוב

-  75הרי תצטר% לשל� , ת הכדורי� הזולי� ביותרהכס. לא יספיק לרות כי ג� א� תרצה לקנות א  .א

   .- 70ויש לה רק , )3 ×××× 25(

  

  - 20  )2(  .ב

  : ניקוד

  תשובה נכונה – נק 1  : סעי# א

  תשובה שגויה – 'נק 0  

  תשובה נכונה – 'נק 2  :סעי# ב

  ה שגויהתשוב – 'נק 0  

  : הערות המופיעות במחוו�

   .2 70 � כדורי	 שמחיר	 הוא הנמו� ביותר גדולה מ 3יתקבל נימוק המבוסס על ההבנה שהעלות של : אבסעי#   .1

  .ללא נימוק" לא"אי� לתת ניקוד א	 סומ�  :בסעי# א  .2

  . ומהנימוק ברור שהכס# לא הספיק" לא"אי� להוריד ניקוד א	 לא סומ� : בסעי# א  .3

  אפיו� השאלה

  ארבע פעולות במספרי	 שלמי	 :נושא

ייה הבע. מהסוג של בעיות קנייה ועוד#) סעי# ב(ת שלבי� פתרו� בעיה דוו) סעי# א( תלביש� חד פתרו� בעיההשאלה בודקת 

מספרי	  אינ	ו) בי� לבי�(של מספרי	  בתחו	הנתוני	 המוצגי	 בשאלה מוצגי	 מוצגת בסיטואציה לא שגרתית שבה 

  .  יישו	 המבנה המתמטי המתאי	 לסיטואציה ולשאלה הנשאלת עליה לעהפתרו� מלווה בניסוי וטעייה נוס# , לכ�. 	קבועי

  חיפוש פתוח והנמקה: רמת חשיבה צפויה

  קשה : רמת קושי צפויה

  מופיע בתכנית הלימודי�

  שלביות� שלביות ודו� שאלות חד – 86עמוד  :'כיתה ד

  . והעמקת� של פעולות החשבו� במספרי	 טבעיי	 חבההר – 106–105עמודי	  :'כיתה ה

  הידע הדרוש לפתרו� השאלה

, מספרי	של הכרת סדר גודל , עיות קנייה ועוד#במשמעות הכפל בשל חיבור וחיסור ו של משמעותההבנת : 'ב� 'כיתות א

   ....)וקטני	 מ... גדולי	 מ"( בי� לבי�"רצ# ומספרי	 הנמצאי	 בתחו	 מסוי	 

כפל , 100 � עובדות הכפל והחילוק בתחו	 ה ,חיבור וחיסור בתחו	 האל#, י	ספרתי� הכרת מספרי	 תלת :'ד� 'כיתות ג

  .שלביות� דות וושלבי� חדתרו� בעיות פ ,ספרתי� חדספרתי במספר � כפל מספר דו, עשרות שלמות
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  אסטרטגיות צפויות לפתרו� השאלה

  סעי. א

מאחר . של שלושה כדורי משחק הזולי	 ביותר ודקי	 מהו המחירע לתשובה לאחר שבנית� להגי: ניסוי וטעייה מבוקרי	

  .יותריקרי	 הרי הכס# לא יספיק לקניית שלושה כדורי	 , 2 75 � מחיר	 כבר גדול מש

אינ	 חושבי	 על . ( 2 26עשויי	 ילדי	 להבי� שהמחיר הנמו� ביותר הוא  משמעית � איננו מוגדר חד" בי�"מאחר והמושג 

  . כמחיר הנמו� ביותר 26 � ו 25כולל , 26 � ל 25את כל המספרי	 בי� יש לקבל  , לכ�). שלמי	מחירי	 שאינ	 מספרי	 

  סעי. ב

  : אסטרטגיות אפשריות

העוד# צרי� להיות 2  200במקרה זה א	 ישלמו בשטר של . )100 = 25 × 4(כדורי	 הזולי	 ביותר ה 4בדיקת מחיר   .א

  במקרה זה א	 ישלמו בשטר של . (180 = 45 × 4)רי	 ביותר הכדורי	 היק 4בדיקת מחיר , לאחר מכ�. ח"ש 100

  . 2 20 � וגדול או שווה ל2  100 � תכ� עוד# שהוא קט� או שווה ליי, לכ�. 2 20 צרי� להיותהעוד# , 2 200

) 2 20(בחרו באסטרטגיה זו יבחרו את המסיח השני יתלמידי	 ששתכ� יי. (2 20מבי� המסיחי	 היחיד האפשרי הוא 

י	 היכולי	 המספר תחו	ללא חשיבה על , ושל העוד# המתאי	 הכדורי	 היקרי	 ביותר 4וב המחיר של לאחר חיש

  ).עוד# במקרה זהה בטא אתל

לדוגמה  .כדורי	 4אר יכול להיות מחיר של ובדיקה הא	 המספר שנש 2 200 � ידי חיסור העוד# מ� בדיקת המסיחי	 על  .ב

כדורי	  4כדורי	 כי המחיר הגבוה ביותר של  4ו יכול להיות מחיר של איננ  190,  190 =10 – 200  :במקרה הראשו�

כי המחיר  כדורי	 4נו יכול להיות המחיר של אינ 45 , 45 = 155 – 200 : במקרה השלישי או. x 4 = 180  2 45: הוא

 יותר א סכו	 עודכי הו, איננו יכול להיות העוד2#  175ג	 , לכ�. 2 100 = 4 × 25  :כדורי	 הוא 4הנמו� ביותר של 

יי	 במושגי	 מתמט וה� עוסקותמאחר , חשיבה מסוג זהלשאילת שאלות המעוררות קיימת חשיבות  .2 155 � מ גדול

  . טרנזיטיביותכגו� יחסי גודל ו

  עשויי� להופיע הקשיי� לדוגמאות לשגיאות או 

י	 אילוצי	 התוחמי	 את התשובות אלא מהבנה שקיימ, קושי הנובע מהעובדה שלא מדובר בחישוב מדויק של מצב נתו�

  . הסכו	 הנמו� ביותר שייתכ� בכל אחד מהמקרי	 והסכו	 הגדול ביותר: בי� שתי נקודות גבול

  קישור לתשובות של תלמידי�

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

56 

  

  

  10שאלה 

  

  .שעות 5ילדי� יצאו לטיול אופניי� שנמש% 

  ).לומטרי�קי(מ "ק 10השעות הראשונות ה� עברו  4 � בכל אחת מ

  .מ"ק 15בשעה החמישית ה� עברו 

  ? מ עברו בכל הטיול"כמה ק  .א

  ? מ בממוצע עברו הילדי� בשעת טיול אחת"כמה ק  .ב

  :תשובות

  מ"ק 55  .א

  מ בממוצע"ק 11  .ב

  : ניקוד

  תשובה נכונה – 'נק 2  :סעי# א

  תשובה שגויה – 'נק 0  

  תשובה נכונה – 'נק 2  :סעי# ב

  תשובה שגויה – 'נק 0  

  : הערות המופיעות במחוו�

יש לתת ניקוד מלא על  – 5 � וחילקו נכו� ב אבל בסעי# ב השתמשו בתשובה שהתקבלה בסעי# א, # א שגויא	 סעי: בסעי# ב

  . סעי# ב

  אפיו� השאלה

  .ממוצע, ארבע פעולות במספרי	 שלמי	 :נושא

  . שיש בה כפל וחיבור תשלבי� פתרו� בעיה דובסעי# א השאלה בודקת 

  .  ממוצע שאלתי# ב נבדקת בסע

  )יישו	(חשיבה תהליכית : רמת חשיבה צפויה

  בינונית                    : רמת קושי צפויה

  מופיע בתכנית הלימודי�

  שלביות� שאלות דו – 66עמוד  :'כיתה ג

  שלביות� שאלות דו – 86עמוד  :'כיתה ד

  חישוב ממוצע ותכונות הממוצע – 109עמוד  :'כיתה ה

  רוש לפתרו� השאלההידע הד

  .שלביות בחיבור ובכפל� בעיות חד .הכפל והחילוקהבנת משמעות , 100 � חיבור מספרי	 בתחו	 ה :'ב� 'כיתות א

ספרתי בתחו	 � חילוק במספר דו, חוקי סדר הפעולות, 100 � חיבור בתחו	 ה, כפל וחילוק בתחו	 לוח הכפל :'ד� 'כיתות ג

  .שלביות� בעיות מילוליות דו, 100 � ה

  חישוב ממוצע :'ה כיתה

  אסטרטגיות צפויות לפתרו� השאלה

  : סעי. א

 55 = 15 + 10 + 10 + 10 + 10  :באמצעות פעולת חיבור  .א

 55 = 15 + 10 × 4 : באמצעות כפל וחיבור  .ב

   5 � ב 55חילוק : סעי. ב

  קישור לתשובות של תלמידי�
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  11שאלה 

  

  .לשעה-  23אסתר מרוויחה 

  .שעות בשבוע 40היא יכולה לעבוד 

  ? מה סכו� הכס. הגדול ביותר שאסתר יכולה להרוויח בשבוע  .א

 .- 690אסתר רוצה להרוויח   .ב

  ? כמה שעות היא צריכה לעבוד 

  :תשובות

  - 920  .א

  

  שעות 30  .ב

  : ניקוד

  תשובה נכונה – 'נק 2  :סעי# א

  תשובה שגויה – 'נק 0  

  תשובה נכונה – 'נק 2  :סעי# ב

  תשובה שגויה – 'נק 0  

  אפיו� השאלה

  כפל וחילוק במספרי	 שלמי	 :נושא

לצור� פתרו� השאלה יש לבצע בסעי# א ). סעי# ב(חילוק של ו) סעי# א(של כפל  שלביות� פתרו� בעיות חדהשאלה בודקת 

  .ספרתי� ספרתי במספר דו� תלתובסעי# ב חילוק מספר  ,ספרתי בעשרת שלמה� כפל מספר דותרגיל 

  )יישו	(ליכית חשיבה תה: רמת חשיבה צפויה

  .                     קשה – סעי# ב, בינונית – סעי# א: רמת קושי צפויה

  מופיע בתכנית הלימודי�

  ". גדולי	"מספרי	 טבעיי	 בשלביות של כפל וחילוק � שאלות חד – 86עמוד , כפל בעשרות שלמות – 80מוד ע :'כיתה ד

  .שאלות בארבע הפעולות במספרי	 טבעיי	 – 107עמוד , ספרתי� חילוק במספר דו – 106עמוד  :'כיתה ה

  הידע הדרוש לפתרו� השאלה

  .שלביות בחיבור ובכפל� בעיות חד ,הבנת משמעות הכפל והחילוק :'ב� 'כיתות א

כפל באמצעות , כפל בעשרות שלמות ,)הרחבה(בעיות כפל וחילוק  ,עובדות הכפל והחילוק בתחו	 לוח הכפל :'ד� 'כיתות ג

  .כפל בעשרות שלמות, כפל וחילוק במספרי	 גדולי	של שלביות � חדות בעי. חוק הפילוג

  ספרתי� חילוק במספר דו :'כיתה ה

  בשעת הבדיקה מומל  לשי� לב

  : לדר� פתרו� התרגילי	 א	 היא נעשית ביעילות

  :  תרגיל תומ� או כופלי	 כ�בכ    4 × 23בתרגילהא	 התלמידי	 משתמשי	  –   40 × 23בתרגיל הכפל  .א

   

  ללא הבנה , פתרו� זה הוא טכני  

  , עשרות 4 � או שכופלי	 ב,  x 0 = 0 23 � ש  

  . 0 � ב בנפרדולכ� אי� צור� לכפול כל ספרה   

  

  

  פעמי	  3מכיל  69 � כתרגיל תומ� וג	 מזהי	 ש 23 : 69   הא	 התלמידי	 משתמשי	 בתרגיל – בתרגיל החילוק  .ב

מומל& לשוחח ע	 התלמידי	 על כ�  .המסורתי לחילוק ארו�גורית	 אלהפותרי	 את התרגיל בעזרת ה	 או ש , 23את 

  .  פתרו� עליה	 להפעיל שיקול דעת ולמצוא את דר� הפתרו� היעילה ביותרהשבשעת 

  קישור לתשובות של תלמידי�

             

    23        

                 ×  
    40      

     00 

92         

                     920  
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  12שאלה 

  .לפניכ� דיאגרמה המתארת את כמות הסוכר שיש בכוס אחת של מי  פירות מסוגי� שוני�

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :התבוננו בדיאגרמה וענו

  ? מהו הפרי העשיר ביותר בסוכר  .א

  .גר� סוכר בכוס אחת של מי  14 � דניאל רוצה להכי� מי  מפירות המכילי� פחות מ  .ב

  ? באילו מהפירות המופיעי� בדיאגרמה יכול דניאל לבחור

  סקי�חצי כוס מי  אפר, כוס אחת של מי  בננות: כמה גר� סוכר יש בקנק� מי  המכיל  .ג

  ? כוסות מי  אגסי� 2 � ו

  :תשובות

  בננות  .א

  

  אשכוליות ואפרסקי�  .ב

  

  גר� סוכר 59  .ג

  : ניקוד

  תשובה נכונה – 'נק 2  :סעי# א

  תשובה שגויה – 'נק 0  

  תשובה נכונה – 'נק 2  :סעי# ב

  )אשכוליות או אפרסקי	(ת ש	 של פרי אחד בלבד כתיב: תשובה חלקית – 'נק 1  

  ויהתשובה שג – 'נק 0  

  תשובה נכונה – 'נק 2  :סעי# ג

  תשובה שגויה – 'נק 0  

  : הערות המופיעות במחוו�

או /ג	 א	 בנוס# לפרי האחר נכתב אשכוליות ו, לא יינת� ניקוד, בכל תשובה שיופיע בה ש	 של פרי אחר :בסעי# ב

  . אפרסקי	

  אפיו� השאלה

  ".חצי"ג המושארבע פעולות במספרי	 שלמי	 והבנת  ,חקר נתוני	 :נושא

קריאת נתוני	  מצרי�פתרו� הבעיה . שלבית� בעיה רבופתרו�  קריאת דיאגרמההשאלה היא שאלה אינטגרטיבית הבודקת 

  .  2 � לחילוק ב" חצי"שבי� מושגי ביצוע פעולות חילוק וחיבור והבנת הקשר ה, מהדיאגרמה

  .ידע וזיהוי – ב� סעיפי	 א ו ,)יישו	(חשיבה תהליכית : רמת חשיבה צפויה

  בינונית : רמת קושי צפויה
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  מופיע בתכנית הלימודי�

  דיאגרמות עמודות: חקר נתוני	 – 68עמוד  :'כיתה ג

  חקר נתוני	 – 89עמוד  :'כיתה ד

  .	 של נתוני	יייצוגי	 גרפי קריאת והבנת – 108עמוד , שלביות� שאלות רב – 107עמוד  :'כיתה ה

  

  הידע הדרוש לפתרו� השאלה

  חיבור בתחו	 , שאלות איסו# חיבוריות, איסו# נתוני	 וקריאת	, "חצי"הכרת ה, את מספרי	השוו: 'ב� 'כיתות א

  .100 � ה

  .שלביות� שאלות דו, השבר היסודי כחלק מכמות, וניתוח� דיאגרמות קריאת :'ד� 'כיתות ג

  .שלביות� בעיות רב, וניתוח� דיאגרמות קריאת: 'כיתה ה

  יע עשויי� להופהקשיי� לדוגמאות לשגיאות או 

  .ולא הער� המסוי	 עצמו, בסעי# ב עשוי להתעורר קושי בהבנה שיש לאתר בדיאגרמה ער� שהוא קט� מער� מסוי	

 קישור לתשובות של תלמידי�
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  ומדידות גיאומטריה –' בחלק 

  

  13שאלה 

  

  .חודשי� 5 � שני� ו 6רני ב�  

  .חודשי� 7 � שני� ו 7 � מירה גדולה ממנו ב 

  ? בת כמה מירה  

  13בת  )1(

 14בת  )2(

 וחודשיי� 14בת  )3(

  וחודשיי� 13בת  )4(

  :התשוב

               14בת   )2(

  תשובה נכונה – 'נק 2  :ניקוד

  תשובה שגויה – 'נק 0  

  אפיו� השאלה

  )ני	ושחודשי	 ( מדידות זמ� : נושא

  . שנהבחודשי	  12ור� להמיר יש צבפתרו� השאלה . השוואה חיבוריות מהסוג של שאלות שלבית� חד שאלה

  )יישו	(חשיבה תהליכית : רמת חשיבה צפויה

  בינונית : רמת קושי צפויה

  מופיע בתכנית הלימודי�

  בעיות השוואה – 60עמוד  :'כיתה ג

  לוח השנה וחישובי זמ�: מדידות – 93 עמוד :'כיתה ד

  הידע הדרוש לפתרו� השאלה

  .100 � יבור וחיסור בתחו	 הח, בוריותבעיות השוואה חי: 'ג� 'כיתות ב

  .בשבועות ובימי	, בחודשי	, בשני	 לוח השנה וחישובי זמ� :'כיתה ד

  עשויי� להופיע הקשיי� לדוגמאות לשגיאות או 

יחידות השוות לעשרת  10 � מ ,בחיבור חודשי	כללי ההמרה משתני	 שקושי בחיבור החודשי	 והשני	 הנובע מהעובדה 

  .שנה אחתחודשי	 השווי	 ל 12 � אחת ל

  קישור לתשובות של תלמידי�
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  14שאלה 

  . גר� 20משקלה של סוכרייה הוא 

  ? קילוגר� 1 � כמה סוכריות יש ב

  :תשובה

  סוכריות 50

  תשובה נכונה – 'נק 2  :ניקוד

  תשובה שגויה – 'נק 0  

  אפיו� השאלה

  יחידות משקל: נושא

  . גר	 1000= ג "ק 1תרו� השאלה נדרשת הכרת כלל ההמרה של בפ. שלבית� חדחילוק  שאלת פתרו�השאלה בודקת 

  )יישו	(חשיבה תהליכית : רמת חשיבה צפויה

  בינונית : רמת קושי צפויה

  מופיע בתכנית הלימודי�

  .קילוגר	 וטונה, גר	: היחידות – מדידות משקל – 71עמוד  :'כיתה ג

  . המחלק הוא עשרת שלמה – חילוק – 80עמוד  :'כיתה ד

  ע הדרוש לפתרו� השאלההיד

  .מדידות משקל, משמעויות שונות של חילוק :'ב� 'כיתות א

מדידות , שאלות מילוליות בכפל ובחילוק, כפל בעשרות שלמות ובמאות שלמות, הכרת מספרי	 בתחו	 הרבבה :'כיתה ג

  .קילוגר	, משקל ביחידות גר	

  תספרתי ובעשרות שלמו� חילוק מספרי	 גדולי	 במספר חד: 'כיתה ד

  עשויי� להופיע הקשיי� לדוגמאות לשגיאות או 

  . סוכריות 5 – במקרה זה עשויה להתקבל התשובה השגויה. גר	 1,000יש אחד ג "קושי הנובע מחוסר ידיעה שבק

של תשובה זו מאופיינת בחוסר אומד�  ). גר	 100ג אחד יש "לת המבנה העשרוני על יחידות המשקל והחלטה שבקחה(

    .ובקרתה התשובה

  בשעת הבדיקה מומל  לשי� לב

  .  צע אלגורית	 ארו� ומורכביאו שהתלמיד ב, א	 נבחרה הדר� היעילה והקצרה –   20 : 1000לדר� פתרו� התרגיל 

   .  מאפשרת פתרו� מהירהמומל& לשוחח ע	 התלמידי	 על  יעילות האסטרטגיות השונות ועל הכדאיות בבחירת אסטרטגיה 

  ידי�קישור לתשובות של תלמ
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  15שאלה 

  . לפניכ� מלב� שבו מודגשת צלע אחת

  .צבעו במלב� צלע מאונכת לצלע המודגשת

  

  

      

  

  :תשובה

  או           או                                                       

  

  

  

  תשובה נכונה – 'נק 2  :ניקוד

  תשובה שגויה – 'נק 0  

  : במחוו� הערות המופיעות

  ).ורק ה�(יש לתת ניקוד מלא א	 נצבעו שתי הצלעות המאונכות   .1

  . התשובה תיחשב שגויה, א	 בנוס# לצלעות המאונכות נצבעה ג	 הצלע המקבילה לצלע המודגשת  .2

  אפיו� השאלה

  תכונות – מרובעי	, מקבילות ומאונכות :נושא

  .ונת המאונכות במלב�זיהוי תכאת ו "מאונכות" מושגההכרת השאלה בודקת את 

  תכונות ידע וזיהוי: רמת חשיבה צפויה

  קלה: רמת קושי צפויה

  מופיע בתכנית הלימודי�

  .תכונות הצלעות במרובעי	, מאונכות ומקבילות – 69עמוד  :'גכיתה 

  )אונכותמ(תכונות צלעות המלב�  – 91עמוד  :'דכיתה 

  הידע הדרוש לפתרו� השאלה

  .מלב�, מרובעי	 ,)צלעות(חלקי המצולעי	  – 	הכרת מצולעי: 'ב� 'כיתות א

  .תכונות הצלעות במרובעי	, מאונכות ומקבילות :'כיתה ג

  מלב�הריבוע ותכונות ה: 'כיתה ד

  קישור לתשובות של תלמידי�
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  16שאלה 

  

  .הצורה שלפניכ� היא צורה סימטרית

  ?איזה מהקווי� הוא קו סימטריה בצורה

  

  'ת אהקו המסומ� באו )1(

  'הקו המסומ� באות ב )2(

  'הקו המסומ� באות ג )3(

  'הקו המסומ� באות ד )4(

  

  :תשובה

  'הקו המסומ� באות ד  )4(

  תשובה נכונה – 'נק 2  :ניקוד

  תשובה שגויה – 'נק 0  

  אפיו� השאלה

  סימטריה :נושא

  ".צורה סימטרית"ו" קו סימטריה" הכרת המושגי�השאלה בודקת את 

  ידע וזיהוי: רמת חשיבה צפויה

  בינונית: רמת קושי צפויה

  מופיע בתכנית הלימודי�

  סימטריה שיקופית וסיבובית – 62עמוד  :'כיתה ד

  הידע הדרוש לפתרו� השאלה

  .הזזה, שיקו#, הכרת מצולעי	 :'ב� 'כיתות א

  .קווי סימטריה, סימטריה שיקופית :'כיתה ד

  אסטרטגיות צפויות לפתרו� השאלה

  . זהאת  זהשיכסו בדיוק  כ� ,ל שיחלק את הצורה לשני חלקי	 זהי	 בצורת	 ובמידותיה	יכול להיות קו קיפוהחיפוש הקו 

  קישור לתשובות של תלמידי�
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  17שאלה 

  

90 � כמה זוויות קטנות מ
  ? זווית� יש במשולש קהה 0

 אחתלא זווית אחת א.  )1(

  אחתזווית  )2(

  זוויות  שתי )3(

  זוויות  שלוש )4(

  :תשובה

  י זוויות שת )3(

  תשובה נכונה – 'נק 2  :ניקוד

  תשובה שגויה – 'נק 0  

  אפיו� השאלה

  תכונות משולשי	 :נושא

  .הזוויות במשולשי	הכרת תכונות השאלה בודקת את 

  ידע וזיהוי: רמת חשיבה צפויה

  בינונית: רמת קושי צפויה

  מופיע בתכנית הלימודי�

  מיו� משולשי	 לפי זוויות – 70עמוד  :'כיתה ג

  השאלההידע הדרוש לפתרו� 

  .משולשי	, הכרת מצולעי	 :'ב� 'כיתות א

  .פי זוויות� מיו� משולשי	 על, תכונות של משולשי	, מיו� זוויות, זווית :'כיתה ג

  אסטרטגיות צפויות לפתרו� השאלה

  .זווית ובדיקת הזוויות שבו� סרטוט משולש קהה  .א

   .הכרת תכונות המשולשי	 השוני	 ידע המבוסס על  .ב

  עשויי� להופיע הקשיי� לאו  דוגמאות לשגיאות

90 � ידיעת הקשר שבי� שמות הזוויות ל� קושי הנובע מאי  .א
קושי זה יתעורר אצל תלמידי	 המכירי	 את הזווית הישרה . 0

90 שלרק כזווית ישרה ולא כזווית 
0.  

משולש "וויות בכפי שכל הז, כל הזוויות שלו קהות" זווית� קההמשולש "נקרא המשולש שיש תלמידי	 שיניחו שמאחר   .ב

  . קושי זה מאפיי� למידת כללי	 ללא ניסיו� לדמות את הצורה או לסרטט אותה. ה� זוויות חדות" זווית� חד

  קישור לתשובות של תלמידי�
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  18שאלה 

  

 .זווית כ% שהקטע המודגש בסרטוט יהיה גובה במשולש� סרטטו משולש ישר

  

  

  

  

  

  

  

  

  :תשובות

  . זווית שבו הקטע המודגש הוא גובה ליתר� או משולש ישר, ווית שבו הקטע המודגש הוא ניצב במשולשז� משולש ישריתקבל 

  תשובה נכונה – 'נק 2  :ניקוד

  תשובה שגויה – 'נק 0  

  : הערות המופיעות במחוו�

  .יש להקפיד בסרטוט על הזווית הישרה ועל שמירת אור� הגובה הנתו�

  אפיו� השאלה

  ."גובה"המושג , 	תכונות משולשי :נושא

  . זווית בהינת� הגובה שלו� משולש ישרשל  סרטוטהיכולת את ו "גובה"מושג ההכרת השאלה בודקת את 

  )תובנה גיאומטרית(חשיבה תהליכית : רמת חשיבה צפויה

  קשה: רמת קושי צפויה

  מופיע בתכנית הלימודי�

  גבהי	 במרובעי	 ובמשולשי	 – 113עמוד  :'כיתה ה

  תרו� השאלההידע הדרוש לפ

  ."קודקוד", "צלע": מושגי	 ,)ברמה אינטואיטיבית(זווית ישרה  ,הכרת משולשי	, צולעי	הכרת מ: 'ב� 'כיתות א

  .פי זוויות� תכונות משולשי	 ומיו� משולשי	 על, מאונכות, מיו� זוויות במצולעי	, זווית ישרה, "זווית"המושג : 'כיתה ג

   .זווית� ישרגובה במשולש , י	שלגבהי	 במשו: 'כיתה ה

  אסטרטגיות צפויות לפתרו� השאלה

  .מאונכות הצלעות :זוויתה� ישרועל תכונות המשולש  ,מאונ� לצלע: הכרת תכונת הגובהעל  התבססות

יס ידע זה התלמיד על בס. ה� ג	 גבהי	 במשולש הזווית� שילוב שתי תכונות אלו מביא למסקנה שהצלעות במשולש ישר

  . מתאי	ינסה לסרטט משולש 

  עשויי� להופיע הקשיי� לדוגמאות לשגיאות או 

  . הכרת תכונות הגובה� קושי הנובע מאי  .א

במקרה לכדי	 מת" גובה"ו" צלע"תכונות צלעות המשולש ולהבי� ששני המושגי	 את את תכונות הגובה ו" אחד"קושי ל  .ב

  . זה

  קישור לתשובות של תלמידי�
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  19שאלה 

  

  '? כדי שיתקבל מבנה ב', א כמה קוביות הוציאו ממבנה

  

  

  

  

  

  :תשובה

  קוביות 21

  תשובה נכונה – 'נק 2  :ניקוד

  תשובה שגויה – 'נק 0  

  אפיו� השאלה

  .מדידת נפח, תיבות :נושא

  .נפח תיבהשל חישוב היכולת את ו ומבנה התיבה "תיבה"מושג ההכרת השאלה בודקת את 

  חשיבה אלגוריתמית: רמת חשיבה צפויה

  בינונית: יהרמת קושי צפו

  מופיע בתכנית הלימודי�

  .נפח תיבה, תיבות – 92–91עמוד :'כיתה ד

  הידע הדרוש לפתרו� השאלה

  מדיי	מ� הכרת תיבות וגופי	 תלת: 'כיתה ב

  .עובדות הכפל, חישובי שטח מלבני	, משמעות הכפל כשטח מלב�: 'כיתה ג

  . תכונות תיבה ,אסטרטגיות לחישוב נפח תיבהחקירת : 'כיתה ד

  אסטרטגיות צפויות לפתרו� השאלה

באמצעות מנייה או חישוב מספר הקוביות שבקומה (' מבנה בהתיבה שבחישוב נפח ', חישוב נפח התיבה שבמבנה א  .א

  . 'מנפח מבנה א' מבנה ב וחיסור נפח) ידי ביצוע כפל והוספת הקוביות שבקומה השנייה� הראשונה על

  : כגו�. את נפח התיבה אפשר לחשב בדרכי	 שונות  

  .קומות 3כי יש ,  3� והכפלה ב  3 × 4 : חישוב מספר הקוביות שבקומה הראשונה באמצעות תרגיל כפל •

� ידי מנייה או על� למספר זה נית� להגיע על). מספר העמודי	( 12 � אחד והכפלתו ב" עמוד"מניית מספר הקוביות שב •

  ).4 × 3(ידי תרגיל כפל 

  .)3 × 3 × 4(שימוש בנוסחה לחישוב נפח התיבה  •

ותו� כדי בניית הדימוי למנות את הקוביות  ',כ� שהוא יושל	 למבנה א' הוספת קוביות למבנה באפשר לדמיי�   .ב

  .החסרות

  עשויי� להופיע הקשיי� לדוגמאות לשגיאות או 

ת את יכול לנבוע מקושי לדמוהדבר  .התעלמות מהקוביות שאינ� נראות ומנייה או חישוב רק של הקוביות הנראות  .א

  .מדיי	מ� ועטות בבניית תיבות וגופי	 תלתהחלקי	 הנסתרי	 של המבנה ומהתנסויות מ

מבלבול , ת את החלקי	 הנסתרי	 של המבנהיכול לנבוע מקושי לדמוהדבר . הנראי	 בתמונה) הפאות(מניית הריבועי	   .ב

    ".  נפח תיבה" גבמוש" שטח פני	 של תיבה"מהחלפת המושג  או  "קובייה"למושג " ריבוע" גבי� המוש

  

  

  

 



 

67 

  בשעת הבדיקה מומל  לשי� לב

  . באופ� סכמטיג	 א	 , צורות במחברותיה	בשאלות רבות בגיאומטריה מומל& לכוו� את התלמידי	 לסרטוט 

לכ� . מחייבות ראייה מרחבית ודימוי מושג מופשט, בה� הסרטוט מהווה קושיש, י	יממד� שאלות הקשורות בגופי	 תלת

ההתנסות בבנייה היא שלב הכרחי ביצירת הדימוי של  .התלמידי	 בעבודה ע	 קוביות לבניית מבני	חשוב לתרגל את 

של הגופי	 ובדר� זו לשפר את יכולת " חלקי	 הנסתרי	"כמו כ� חשוב לשוחח ע	 התלמידי	 על ה. י	יממד� גופי	 תלת

  . ממדיי	� גופי	 תלתבאיתור חלקי	 נסתרי	 של מודעות ה טפח את הצור� ואתולדימוי המושג המופשט 

  קישור לתשובות של תלמידי�
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  20שאלה 

  

  ? אילו מהמצולעי� שבסרטוט ה� מקביליות  .א

  כל שלושת המצולעי�  )1(  

  'ג � ו' רק מצולעי� א  )2(  

  'רק מצולע א  )3(  

  'רק מצולע ב  )4(  

  ' רק מצולע ג  )5(  

 

  

  ? בסרטוט ה� מלבני�אילו מהמצולעי� ש  .ב

  כל שלושת המצולעי�  )1(  

  'ב � ו' רק מצולעי� א  )2(  

  'רק מצולע א  )3(  

  'רק מצולע ב  )4(  

  ' רק מצולע ג  )5(  

  

  :תשובות

  כל שלושת המצולעי� )1(  

  'ב� ו' רק מצולעי� א )2(  

  : ניקוד

  תשובה נכונה – 'נק 2  :סעי# א

  תשובה שגויה – 'נק 0  

  ונהתשובה נכ – 'נק 2  :סעי# ב

  תשובה שגויה – 'נק 0  

  אפיו� השאלה

  .יחסי הכלה, מרובעי	 :נושא

של מרובעי	  הכרת תכונותמבוססת על  הכרת יחסי ההכלה. ההכלה במשפחת המרובעי	 יחסיהכרת את השאלה בודקת 

  .ידע במרובעי	 אחרי	 או על  היכולת לבדוק את קיומ� עלו

או חשיבה  ,נעשה באמצעות פירוק התכונות והכללת�א	 הוא  –) האנליזה וסנתיז(חיפוש פתוח : רמת חשיבה צפויה

  . יחסי ההכלה מוכרי	א	  – )תובנה(תהליכית 

  קשה: רמת קושי צפויה

  מופיע בתכנית הלימודי�

  .הריבוע הוא מלב� מיוחד; הקשר ביניה	: ריבוע ומלב� – 91עמוד  :'כיתה ד

  .ויחסי הכלה מיו�, ניתוח תכונות: מרובעי	 – 112עמוד  :'כיתה ה
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  הידע הדרוש לפתרו� השאלה

, "צלע": מושגי	. צורות, מדידות אור�, )ברמה אינטואיטיבית(זווית ישרה , הכרת מרובעי	 שוני	: 'ב� 'כיתות א

  ."קודקוד"

לעות צ, שוויו� צלעות: תכונות  של צלעות, מאונכות, לעי	מיו� זוויות במצו, זווית ישרה, "זווית"המושג : 'כיתה ג

  .תכונות הריבוע והמלב� – ריבוע ,מאונכות

של תכונות של צלעות ו, "אלכסו�", "קודקוד", "צלע": מושגי	, הגדרות הריבוע והמלב� וחקירת תכונותיה	 :'כיתה ד

    .מלב�להקשר שבי� הריבוע , זוויות במרובעי	

  . יחסי הכלה, חקירת תכונות המקבילית ,ניתוח תכונות מרובעי	: 'כיתה ה

  אסטרטגיות צפויות לפתרו� השאלה

    .הכרת יחסי ההכלה במשפחת המרובעי	על  התבססות  .א

, בכל אחד מהמצולעי	 המסורטטי	 )שני זוגות של צלעות מקבילות(בסעי# א תכונות המקבילית . בדיקת קיו	 התכונות  .ב

   .  ד מהמצולעי	 המסורטטי	בכל אח) שני זוגות של צלעות מקבילות וזוויות ישרות(ובסעי# ב תכונות המלב� 

  עשויי� להופיע הקשיי� לדוגמאות לשגיאות או 

עבור תלמידי	 אלו . של מרובע של צורה המתאי	 לכל ש	) ייצוג מנטלי(בשלב זה של הלמידה לתלמידי	 רבי	 יש דימוי 

לו זוויות חדות  וישה� מקבילות  שכל שתי צלעות נגדיות שלומרובע , כלומר:                    . כזהמקבילית היא מרובע 

מרובע שיש לו שני זוגות של צלעות נגדיות שוות , כלומר:                            . בשונה ממלב� שעבור	 הוא כזה, וקהות

  . ומקבילות וכל זוויותיו ישרות

  . ותלתלמידי	 קשה להבי� שמלב� וריבוע ה	 מקרי	 פרטיי	  של מקבילי, בגלל השוני בדימויי	

  . לעומת הריבוע  בעל הצלעות השוות:                             באותה מידה  המלב� נתפס בקרב רבי	 באופ� הזה

אי לכ� צפוי שיתעוררו קשיי	 . הייצוגי	 המנטאליי	 שגובשוהינתק מלמתקשי	 תלמידי	 רבי	 , בשל גיל	 הצעיר 

  .ובחשיבה לוגית בקשר לתכונות ההכלה של המרובעי	 האל

  

  קישור לתשובות של תלמידי�
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  21שאלה 

  

  ? צלעות שהיקפו מטר וחצי� מה אור% הצלע של משולש שווה

  .בטאו את אור% הצלע בסנטימטרי�

  : התשוב

  מ"ס 50

  תשובה נכונה – 'נק 2  :ניקוד

  תשובה שגויה – 'נק 0  

  אפיו� השאלה

  ".חצי"כרת המושג ה, מדידות אור� והיק#, משולשי	 :נושא

יכולת את ו "היק#" מושגההכרת  את, צלעות� אור� הצלעות במשולש שווהתכונת הכרת  את בודקתאינטגרטיבית השאלה 

  .יחידות המבוטאות בסנטימטרי	בידות אור� המבוטאות במטרי	 יחהמרת  ידי� עלחישוב ה

   )מספרית תובנה(חשיבה תהליכית : רמת חשיבה צפויה

  בינונית: רמת קושי צפויה

  מופיע בתכנית הלימודי�

מדידות אור� במטרי	 ובסנטימטרי	 ומעבר בי� יחידות , מיו� משולשי	 לפי צלעות: שולשי	מ – 70עמוד  :'גכיתה 

�  .האור

  חזרה על מידות אור�: מדידות – 92עמוד  :'כיתה ד

  הידע הדרוש לפתרו� השאלה

הכרת יחידות האור� סנטימטר  ,"היק#"ו "צלע": מושגי	 ,יק#וה מדידות אור�, משולשי	 שוני	הכרת : 'ב� 'כיתות א

  ". חצי"המושג הכרת , ומטר

ת שונות ומעבר ממטרי	 מדידות אור� ביחידו, שוויו� צלעות: של צלעותתכונות , פי צלעות� מיו� משולשי	 על: 'כיתה ג

  .חישוב החלק מכמות של שברי	 יסודיי	, שברי	 יסודיי	, לסנטימטרי	

שאלות מילוליות להבנת משמעות השברי	 ושילוב , חזרה על מידות אור�, זוויות במשולששל תכונות של צלעות ו: 'כיתה ד

  . ע	 יחידות מידה שנלמדו

  אסטרטגיות צפויות לפתרו� השאלה

צד הצלעות יירשמו המידות שיחושבו בכש, בשלב זה של הלמידה יהיו תלמידי	 שיזדקקו לסרטוט סכמטי של המשולש

הצלעות שוות המשולש או מסתמכי	 על הידיעה ש ייצוג תלמידי	 אחרי	 מדמי	 את .המוצגות להל�הדרכי	 באחת מ

  : דרכי החישוב האפשריות. צלעות� במשולש שווהבאורכ� 

    . 3 � מ  ל"ס 150 ה של יחידות של סנטימטרי	 וחלוקבהמרת ההיק#  •

המרת אור� כל צלע , לאחר מכ�. א חצי מטרע הוהרי אור� כל צל ,א	 ההיק# מטר וחצי: 3 � חלוקת ההיק# ל •

  .	סנטימטריב

   עשויי� להופיע הקשיי� לדוגמאות לשגיאות או 

  . חצי סנטימטר: כתוצאה מכ� תתקבל השגיאה. חוסר התייחסות ליחידות המידה

  בשעת הבדיקה מומל  לשי� לב

עשוי לסייע לתלמידי	 שלא פתרו את סרטוט כזה . מודעות התלמידי	 לאפשרות של סרטוט סכמטי של הנתוני	הגברת 

אלו שהוסקו על בסיס הכרת  לרבות(סרטוט סכמטי של המשולש כשכל הנתוני	 הידועי	  .השאלה או שלא הבינו אותה

עשוי לסייע בפתרו� שאלות  – מ"ס 50צלעות היא ה� שאור� הצלע במשולש שווה כלומר – יסומנו על הסרטוט, )התכונות

  . מסוג זה

  ת של תלמידי�קישור לתשובו
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  22שאלה 

  

  ? מה שטח המצולע האפור שבסרטוט

  

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :התשוב

  ר"סמ 20

  תשובה נכונה – 'נק 1  :ניקוד

  תשובה שגויה – 'נק 0  

  אפיו� השאלה

  מדידת שטח :נושא

הקפדה על שטח תו�  של יחידותחישוב או מנייה  י	בשאלה נדרש. "ר"סמ"ו "שטח" הכרת המושגי� את השאלה בודקת

  . המידה שוויו� יחידות

  חשיבה אלגוריתמית : רמת חשיבה צפויה

  קלה: רמת קושי צפויה

  מופיע בתכנית הלימודי�

  מדידות שטח – 46עמוד  :'כיתה ב

  מדידות שטחי	 – 114עמוד  :'כיתה ה

  הידע הדרוש לפתרו� השאלה

משמעות , חישוב שטח של מלב� ,באמצעות מתוו�מדידה באמצעות השוואה ישירה ו ,"שטח"המושג הכרת : 'ב� 'כיתות א

  .הכפל כשטח

נוסחאות , שטחלמדידת מוסכמות יחידות מדידת שטחי	 באמצעות , מלב� ותכונותיו, עובדות הכפל והחילוק: 'ד� 'כיתות ג

  .ר"הכרת יחידת המדידה סמ, שטח מלב�

   שטחי מלבני	 ומשולשי	: 'כיתה ה

  אסטרטגיות צפויות לפתרו� השאלה

  .של מספר יחידות השטח של כל מצולע) או שילוב של שניה	(מנייה קת המצולע למצולעי	 וחישוב או חלו

אפשרות אחרת . שוקיי	� ולשני משולשי	 שווי ,  4 × 4לריבוע שמידותיו חלוקה היא למצולעי	 אחת האפשרויות לחלוקה 

את שטחי המשולשי	 נית� . טחי	 של משולשי	בכל חלוקה יש לחשב ג	 ש. שוקיי	 חופפי	� לשני טרפזי	 שוויחלוקה היא 

  : 	 הבאותילחשב בדרכ

  . ר"סמ 2שטח של משולש אחד לצד המשולש השני ובדר� זו השלמה למלב� ששטחו " הזזת"  .א

  ).המלב�שטחו של המשולש הוא חצי מששטח מאחר ( 2 � ר וחילוק ב"סמ 2השלמה למלב� ששטחו   .ב
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ידי פירוקה לצורות אחרות וחישוב סכו	 השטחי	 של � שב שטח של צורה עלבכל האסטרטגיות נדרשת הבנה שנית� לח

  . הבנה זו מבוססת על הבנת שימור השטח. הצורות

  עשויי� להופיע הקשיי� לדוגמאות לשגיאות או 

הריבוע  עשויי	 למנות כיחידה ג	 את , תלמידי	 שאינ	 מביני	 שיש למדוד את המצולע ביחידות שטח השוות זו לזו  .א

  : התשובה השגויה עשויה להתקבלזה במקרה . חלקי הריבועי	 שה	 חלק משטח המצולער וג	 את "סמ 1שטחו ש

  . ר"סמ 24

תשובה זו מבוססת על . ר"סמ 16: זה תתקבל התשובה השגויהבמקרה ". היק#"למושג " שטח"חוסר הבחנה בי� המושג   .ב

במנייה זו יש ג	 תפיסה שגויה של . לצלע נגדית של ריבוע מנייה של מספר יחידות האור� שכל אחת מה� נמצאת בי� צלע

�  . הנדרשת להיות קבועה יחידת האור

  בשעת הבדיקה מומל  לשי� לב

יש לזכור  ,ע	 זאת. נלמדות בכיתות הנמוכות של בית הספר היסודיההמיומנויות הנדרשות בשאלה זו ה� מיומנויות 

י	 של יחידות שטח ה� תנאי הכרחי להבנת חישובי שטחי	 הנלמדי	 ששליטה במיומנויות אלו והבנת המושגי	 הבסיסי

פעילויות שבה� צריכי	 למנות יחידות שטח ולהפעיל , מתקשי	 שבה	ובייחוד ל, תלמידי	לחשוב לזמ� , לכ�. 'ו� 'בכיתות ד

חה מוכרת או הזזה וסיבוב של חלקי מצולעי	 כדי לקבל מצולע שנית� לחשב את שטחו בעזרת נוס, מיומנויות של השלמה

   .בעזרת מנייה

  קישור לתשובות של תלמידי�
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  23שאלה 

  

  .ט מוקט� של חדר אמנות בבית ספרולפניכ� סרט

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  ?  A מה אור% הקיר המסומ� באות  .א  

  ? B מה אור% הקיר המסומ� באות   .ב  

  ? מה שטחו של חדר האמנות   .ג  

  .תרגילי� כיצד חישבת� את שטחו של חדר האמנותהראו בעזרת   .ד  

  :תשובות

  'מ 5  . א

  'מ 4  . ב

  ר"מ 34  . ג

או כל דר% אחרת המתארת סכו� של שטחי     2 × 4 – 6 × 7או    6 × 5 + 2 × 2או 5 × 4 + 2 × 7   .ד

  : בל ג� תרגילי� הכתובי� כ%יש לק. או הפרש ביניה�מלבני� 

  7 × 2 = 14      

  4 × 5 = 20      

  14 + 20 = 34 

  : ניקוד

  תשובה נכונה – 'נק 1  :סעי# א

  תשובה שגויה – 'נק 0  

  תשובה נכונה – 'נק 1  :סעי# ב

  תשובה שגויה – 'נק 0  

  תשובה נכונה – 'נק 2  :סעי# ג

  תשובה שגויה –' נק 0  

  תשובה נכונה – 'נק 2  :סעי# ד

  ג	 א	 לא(השטחי	 שלה	 יוביל לפתרו�  הצגת חישוב שטחי	 של שני מלבני	 שחיבור או חיסור –' נק 1  

  .או שתוצאות התרגילי	 שגויות, חיסרו את השטחי	 אוחיברו                  

  תשובה שגויה – 'נק 0   

  : הערות המופיעות במחוו�

כ� וכתוצאה מ, או ב/על שגיאות בסעיפי	 א ותבסס חישוב השטח י על סעי# ג יש לתת ניקוד מלא א	 בתשובה :בסעי# ג  .1

  .)טעות נגררת(החישוב הוא שגוי 

נכתבו התרגילי	 בהתא	  ובסעי# ד, או ב/ות מסעיפי	 א ועטשגויה כתוצאה מגרירת  א	 התשובה על סעי# ג: בסעי# ד  .2

  .  יש לתת ניקוד מלא על סעי# ד, זו לטעות
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  אפיו� השאלה

  חישובי היק# ושטח :נושא

 יישו� תכונותבסעיפי	 הראשוני	 של השאלה נבדק . ק למלבני	של צורה הניתנת לפירו חישוב שטח השאלה בודקת

בשליטה בעובדות הכפל ובחיבור וחיסור  כרו�החישוב . ת חלוקת הצורה למלבני	נדרש לצור� חישוב השטח . המלב�

  . 100 � בתחו	 ה

   ) יישו	 ותובנה גיאומטרית וחשבונית(תהליכית חשיבה : רמת חשיבה צפויה

  ניתבינו: רמת קושי צפויה

  מופיע בתכנית הלימודי�

  .פוושל היק שטח מלב�של נוסחאות  – 92עמוד , תכונות המלב� – 91עמוד  :'כיתה ד

  מדידות שטחי	 – 114עמוד  :'כיתה ה

  הידע הדרוש לפתרו� השאלה

, מלב�תכונות ההכרת , משמעות הכפל כשטח, חישוב שטח של מלב�, "שטח"ו "היק#"	 ימושגההכרת  :'ב� 'כיתות א

�  .מדידות אור� ויחידות אור

פתרו� תרגילי	 , שטח מלב� של נוסחאות, יחידות שטח, היכרות ע	 מלב� ותכונותיו, עובדות הכפל והחילוק: 'ד� 'כיתות ג

  .מקבילות ומאונכות, מורכבי	 וסדר פעולות החשבו�

  .חישובי שטחי	 של צורות מורכבות, ניתוח תכונות מרובעי	: 'כיתה ה

  

  יות לפתרו� השאלהאסטרטגיות צפו

  : ב� ו א פי�סעי

    A = 7 – 2   ,B = 6 – 2: על הבנת תכונות הצלעות הנגדיות במלב� התבססות

  : גסעי. 

לופי� להשלי	 או לח, לבני	 שאפשר לחשב את שטח	נית� לחלק את הצורה לשני מ. מלבני	של על חישובי שטח  התבססות

  . שטח המלב� העוד#את הצורה למלב� שנית� לחשב את שטחו ולחסר את 

  עשויי� להופיע הקשיי� לדוגמאות לשגיאות או 

במקרה זה ). צלעות נגדיות שוות באורכ�( נתוני	 מספריי	קבלת קושי הנובע מחוסר יכולת לייש	 את תכונת המלב� ל  .א

  . ב� יתעורר קושי כבר בסעיפי	 א ו

או חוסר הבנת העיקרו� שנית� לחשב שטח של כל  ,לצורות שאפשר לחשב את שטח�ובהרכבתה  של צורה קושי בפירוק  .ב

  . ידי פירוקה והרכבתה מחדש� צורה על

  בשעת הבדיקה מומל  לשי� לב

מומל& לחשו# את התלמידי	 למגוו� האפשרויות ולהדגיש . רוק הצורה שבחרו בה� תלמידי	 בכיתהילמגוו� האפשרויות לפ

  .  וי בצורת החלוקהבשיחה בכיתה את העובדה שסכו	 השטחי	 קבוע ואינו תל

  קישור לתשובות של תלמידי�
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 חלק ג' – שברי�

  

  24שאלה 

 � סמנו את המלב� ש
5

2
  .ממנו אפור 

            )1(  

  

            )2(  

  

            )3(  

    

            )4 (  

  

  :התשוב

 )2(        

  תשובה נכונה – 'נק 2  :ניקוד

  תשובה שגויה – 'נק 0  

  אפיו� השאלה

  .  שמות שוני	 לשבר, משמעות השבר כחלק מכמות :נושא

של שבר  להבי� ייצוגיכולת את ההכרת שמות שוני	 לאותו השבר ו, כחלק מכמות "שבר" מושגההכרת  אתהשאלה בודקת 

  . מורחב

  ידע וזיהוי  : רמת חשיבה צפויה

  בינונית :רמת קושי צפויה

  הלימודי� מופיע בתכנית

  .שמות שוני	 לשבר, הכרת השבר הפשוט – 76 ודעמ :'דכיתה 

  ייצוג פעולות ההרחבה והצמצו	 באמצעי המחשה שוני	 – 98עמוד  :'כיתה ה

  הידע הדרוש לפתרו� השאלה

לקי	 שווי	 וכינוי חלוקת של	 לח, כמותהכרת השבר כחלק מ, רי	 חצי ורבעהכרת השב, החציהכרת : 'ב� 'כיתות א

  .משמעויות שונות של חילוק, י	 כשברי	החלק

  .של	מהות השבר כחלק של , כמות המבוטא כשבר יסודיחלק מ, הכרת השברי	 היסודיי	 :'ה גכית

  .שמות שוני	 לשבר, ת משמעויות שונות של השבר הפשוטהכר :'כיתה ד

  ייצוג פעולות ההרחבה והצמצו	 באמצעי המחשה: 'כיתה ה

  שאלהאסטרטגיות צפויות לפתרו� ה

 ראשו�מסיח : מייצג את השטח האפור בכל אחד מהמסיחי	הזיהוי השבר   .א
10

7
 שנימסיח , 

10

4
 שלישימסיח , 

8

5
 ,  

 רביעימסיח   
8

2
  .שלושמות נוספי	 הצגת או  רהשבלאחר הזיהוי צמצו	 . 

בשלב השני ). לפי המכנה(חלקי	 שווי	  5 � לחלק את כמות הריבועי	 שבה	 למציאת המסיחי	 שנית� אשו� בשלב הר  .ב

  .על משמעות החילוק כחילוק לחלקי	 התבססות ?חכמה חלקי	 כאלו צבועי	 באפור בכל מסי –בדיקה 

בשלב ). לפי המכנה( ועי	ריב 5בשלב הראשו� מציאת המסיחי	 שנית� לחלק את כמות הריבועי	 שבה	 לקבוצות של   .ג

על משמעות החילוק כחילוק  התבססות ?כמה ריבועי	 צבועי	 מתו� כל קבוצה של חמישה ריבועי	 –בדיקה השני 

   . להכלה
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  עשויי� להופיע הקשיי� לדוגמאות לשגיאות או 

יש בו רק חמישה  הרי, חלקי	 שווי	 5 � בשלבי	 הראשוני	 של הבנת השבר תלמידי	 רבי	 מביני	 שא	 השל	 חולק ל

 לבי� המספר )חלקי	 10 � המחולק ל( של השברשל ההבנה יתקשו לקשר בי� הייצוג תלמידי	 הנמצאי	 בשלב זה . חלקי	

5

2
  . הייצוג הוא של שבר מורחבשמאחר  

  קישור לתשובות של תלמידי�
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  25שאלה 

  

  .המספרי�� במקו� המתאי� על ישר 1ת המספר כתבו א  .א

  

  

  

  

  

  .המספרי�� במקו� המתאי� על ישר 1כתבו את המספר   .ב

  

  

  

             

  

  :תשובות

            .א  

  

  

  

  

   .ב

  

  

            

  

  : ניקוד

  תשובה נכונה – 'נק 1  :סעי# א

  תשובה שגויה – 'נק 0  

  תשובה נכונה – 'נק 1  :סעי# ב

  בה שגויהתשו – 'נק 0  

  אפיו� השאלה

  המספרי	  � שברי	 פשוטי	 על ישר :נושא

בשאלה נבדקת היכולת למק	 את השל	 בהתייחס לחלוקת . המספרי	� השבר כנקודה על ישר ייצוג אתהשאלה בודקת 

  . השל	 על הישר לשברי	 בשתי דרכי	 שונות זו מזו

  )  תובנה חשבונית(חשיבה תהליכית : רמת חשיבה צפויה

  בינונית:י צפויהרמת קוש

  מופיע בתכנית הלימודי�

  המספרי	� הצגת השבר כנקודה על ישר – 98עמוד  :'כיתה ה

  הידע הדרוש לפתרו� השאלה

  .המספרי	 ופירוש יחס הסדר על הישר� הכרת ישר: 'ב� 'כיתות א

רת משמעויות הכ, הכרת שברי	 יסודיי	, המספרי	 לתחומי מספרי	 גדולי	� הרחבת ההיכרות ע	 ישר :'ד� 'כיתות ג

  .שמות שוני	 לשבר, יחסי סדר גודל בי� שברי	, מספרי	 מעורבי	, שונות של השבר הפשוט

  מספרי	 מעורבי	 ושלמי	 על , ייצוג שברי	, המספרי	� הרחבת המשמעות של השבר כנקודה על ישר: 'כיתה ה

  .המספרי	� ישר
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  אסטרטגיות צפויות לפתרו� השאלה

  : סעי. א
נקודה בהתייחס ל :בדומה לנדרש בפתרו� משוואה, )שני צידי השוויו�( גלובלית של כל הפסוק   הסעי# זה מחייב ראיי

 � המסומנת כ
3

4
שהוא , נית� להבי� שהשל	  

3

3
או על השנת שלפני , )0 � מנייה מ( 0 � ימוק	 לאחר שלושה מרווחי	 מה,  

המספר 
3

4
.   

  : סעי. ב

שוות של " קפיצות"התקדמות ב מאפשרהוא אינו מחייב את ראיית כל התבנית וסעי# זה 
4

1
  .)כגודל הקפיצה הנתונה(  

  

  עשויי� להופיע הקשיי� לדוגמאות לשגיאות או 

וג של המספרי	 הטבעיי	 ייצהמספרי	 כ� המספרי	 ורואי	 את ישר� תלמידי	 שאינ	 שולטי	 בייצוג השברי	 על ישר

תלמידי	 הרגילי	 לראות את כל היחידה , לחלופי�. 0על השנת הסמו�  מימי� למספר  1המספר  עשויי	 לסמ� את, בלבד 

  . על השנת הימני ביותר 1עשויי	 לרשו	 את המספר  ,כשל	בסרטוט הנתונה 

  בשעת הבדיקה מומל  לשי� לב

חשוב לקשר פעילויות . "פרופורציה"ו" יחס"י	 ב בהתנסות ראשונית במושגהמספרי	 יש ער� ר� לייצוג מספרי	 על ישר

. המספרי	� ע	 פעילויות העוסקות בייצוג שברי	 על ישר, בתחומי מספרי	 שוני	, העוסקות בייצוג  מספרי	 שלמי	

הצגת . פעילויות ברמת מורכבות שונה שחשוב לחשו# לתלמידי	 יש, בכל תחו	 של מספרי	, "המספרי	� ישר"בנושא 

  .פעילויות דומות המתייחסות לשלמי	 ולשברי	 עשויה לחזק את הבנת ייצוג המספרי	 על הישר

  

  קישור לתשובות של תלמידי�
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  26שאלה 

  

  .השלימו את המספר החסר 

  

  

  

  :תשובה

             
7

4

7

3

12

3

12

15
+=−  

  תשובה נכונה – 'נק 2  :ניקוד

  תשובה שגויה – 'נק 0  

  אפיו� השאלה

  .  ייצוג השל	 כשבר, חיבור וחיסור שברי	 :נושא

כשבר  1המספר ייצוג ו, משוואההשלמת מספר חסר ב, המבוססת על הבנת השוויו� אה בי� תרגילי�והשו השאלה בודקת

  ) שמות שוני	 לשבר. (בצורות שונות

  חשיבה אלגוריתמית: רמת חשיבה צפויה

  קלה :רמת קושי צפויה

  מופיע בתכנית הלימודי�

חיבור וחיסור שברי	 ע	 מכני	 , ייצוג מספר טבעי בצורה של שבר, 1 � הכרת שברי	 גדולי	 מ – 78–77 י	עמוד :'כיתה ד

   .שווי	

  הידע הדרוש לפתרו� השאלה

ולהשוואת שני הקשר בי� מדידה במאזני כפות לשוויו� , השוואה בי� שני תרגילי	, משמעות סימ� השוויו� :'ב� 'כיתות א

  .פתרו� משוואות, תרגילי	

  הכרת שברי	 יסודיי	: 'כיתה ג

חיבור , לשל	 השלמה, שמות שוני	 לשבר, 1 � שברי	 גדולי	 מ, הכרת משמעויות שונות של השבר הפשוט :'כיתה ד

  .וחיסור שברי	 שווי	

  אסטרטגיות צפויות לפתרו� השאלה
  .)פה� עשה בעליייש להניח שהחיבור (ימי� שבאג#  שברי	חיבור ה, בשלב הראשו�: פתרו� המשוואה מצרי� שני שלבי	

 � מספר שיש לחסר מחיפוש ה, בשלב השני
12

15
ב אפשר לכתו 1פתרו� מבוסס על ההבנה שאת המספר ה .כדי לקבל של	 

  . ידי שימוש במספרי	 שוני	� כשבר שהמונה והמכנה שלו שווי	 בדרכי	 שונות  על

  

  עשויי� להופיע הקשיי� לת לשגיאות או דוגמאו

שגיאה זו . באג# ימי� 1 � במקרה זה עשויה להתקבל תשובה שונה מ. קשיי	 הנובעי	 מחוסר שליטה בחיבור שברי	  .א

  .המש� הפיתרו� תשפיע על 

        . ת שני תרגילי	אקושי הנובע מחוסר הבנת השוויו�  וקושי בהשוו  .ב

  בשעת הבדיקה מומל  לשי� לב

 אופ�תלמידי	 אלו פועלי	 ב. 49ידי מציאת המכנה המשות# � ברי	 שבתרגיל הימני עלששחישבו את סכו	 הלתלמידי	 

   ). מספרי	� ישר, מלב�, למשל בעזרת עיגול(טכני וחשוב לכוו� אות	 לציור ייצוג כלשהו של השברי	 המופיעי	 בתרגילי	 

  קישור לתשובות של תלמידי�

  

  

  

7

4

7

3

12

3

12

15
+=−
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  27שאלה 

  

  . שלפניכ� את התרגילי� פתרו    

+=            .              א

12

5

6

1
  

−=    .                     ב
4

3

5

4
2  

+−=.                      ג
2

1

3

2

8

4
  

  :תשובות

         .                 א
12

7

12

5

6

1
=+     

          .             ב
20

1
2

4

3

5

4
2 או       −=

20

41

4

3

5

4
2 =−   

       .                 ג
3

2

2

1

3

2

8

4
=−+  

  : ניקוד

  תשובה נכונה – 'נק 2  :סעי# א

  תשובה שגויה – 'נק 0  

  תשובה נכונה – 'נק 2  :סעי# ב

  תשובה שגויה – 'נק 0  

  תשובה נכונה – 'נק 2  :סעי# ג

  שגויה תשובה – 'נק 0  

, מספר מעורב, שבר שהמונה שלו גדול מהמכנה –) תרגילכלא ( יש לקבל כל ייצוג מספרי אחר של התוצאה בכל הסעיפי	

  .שאיננו מצומצ	 מצומצ	 או שבר

  אפיו� השאלה

  חיבור וחיסור שברי	 פשוטי	 :נושא

  . שברי	בחיבור וחיסור  פתרו� תרגילי השאלה בודקת

  מכני	 מוכלי	 חיבור שברי	 ע	 – בסעי# א •

  חיסור שבר ממספר מעורב ע	 מכני	 זרי	 – בסעי# ב •

נית� לפתור את השאלה ללא הבאה למכנה משות# . זרי	ע	 מכני	 חיבור וחיסור שברי	 ע	 מכני	 מוכלי	 ו –בסעי# ג  •

  ).דורש תובנה חשבוניתהדבר . (באמצעות שימוש בחוקי החילו# והקיבו&

  ).תובנה חשבונית(חשיבה תהליכית  – 3בסעי# . יתחשיבה אלגוריתמ: רמת חשיבה צפויה

  בינונית :רמת קושי צפויה

  מופיע בתכנית הלימודי�

  )מוכלי	( קרובי	מכני	 ע	 חיבור וחיסור שברי	 ע	 מכני	 שווי	 או  – 77עמוד  :'כיתה ד

  חיבור וחיסור שברי	 – 99עמוד  :'כיתה ה

  הידע הדרוש לפתרו� השאלה

  יסודיי	הכרת שברי	  :'כיתה ג

חיבור וחיסור שברי	 שווי	 , מספרי	 מעורבי	, שמות שוני	 לשבר, הכרת משמעויות שונות של השבר הפשוט :'כיתה ד

  .ושברי	 דומי	 באמצעות מודלי	 ואמצעי המחשה
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    .שברי	 חיבור וחיסור, מכנה משות# ,הרחבה וצמצו	 של שברי	: 'כיתה ה

  אסטרטגיות צפויות לפתרו� השאלה

   :סעי. א

  הרחבת השבר: דומי	מכני	  ע	לחיבור שברי	  האלגורית�באמצעות פתרו� 
12

2

6

1
  .לאחר מכ� חיבור המוני	.  =

  : סעי. ב
ידי הרחבת שני השברי	 לשברי	 � מציאת מכנה משות# על: זרי	מכני	  ע	לחיבור שברי	 האלגורית� באמצעות פתרו� 

  � שמאחר . חיסור השברי	ולאחר מכ� , שני השברי	שהמכנה שלה	 הוא מכפלת המכני	 של 
4

3

5

4
אי� צור� להמיר את   <

    .רק בי� שני השברי	 תתבצעשברי	 והפעולה בהשלמי	 

  . שבר שהמונה שלו גדול מהמכנהבמספר מעורב או באת התשובה הסופית אפשר לבטא 

   

  : סעי. ג

 � שמאחר   .א
2

1

8

4
רי ה	 מבטלי	 זה את זה ונשאר בתרגיל רק ה,  =

3

2
יש להניח שתלמידי	 מסוימי	 יבחינו בשוויו� שני . 

  .המספרי	 רק לאחר שירחיבו את כל השברי	 למכנה המשות#

  

  עשויי� להופיע הקשיי� לדוגמאות לשגיאות או 

שנבנו בעזרת אמצעי (דימויי	 שוני	 שיש לה	 על השבר תלמידי	 שאינ	 מביני	 את מהות השבר או שאינ	 מקשרי	 בי� 

תלמידי	 אלו לרוב מקישי	 מהידע שיש לה	 בשלמי	 על . נתקלי	 בקושי בביצוע פעולות בשברי	, )המחשה שוני	

  :לדוגמה.  שה	 זוכרי	 מתו� האלגוריתמי	 לביצוע פעולות בשברי	" כללי	"או שה	 נאחזי	 בחלקי , שברי	

:  חיבור מכני	חיבור מוני	 ו  .א
18

6

12

5

6

1
 :ג	 התשובהלהופיע במקרה זה עשויה  . +=

3

1
שתתקבל לאחר צמצו	 התשובה  

של " סוג"את הזוכרי	 שצרי� לחבר מוני	 ומחברי	 ג	 מכני	 משו	 שאינ	 מביני	 שהמכנה מציי� תלמידי	 ( השגויה

  : 	 בדר� זו בשברי	 עשויי	 להציג בסעי# ב את הפתרו� הבאתלמידי	 שפועלי. )המספרי	 שצרי� לחבר

  1

1
2

4

3

5

4
2   . 3במקרה זה עשוי להופיע הפתרו� .  −=

   .של ההרחבה בביצוע תרגילי חיבור או חיסור" מטרה"ב היאחזותקושי הנובע מחוסר הבנת פעולת ההרחבה ו  .ב

במקרה זה . למידי	 אלו לעיתי	 מסתפקי	 בהרחבת המכני	ת כדי שאפשר יהיה לבצע פעולות בי� שברי	 מאותו סוג

  :עשויה להופיע השגיאה
12

6

12

5

12

1
: ולאחר צמצו	 עשויה להופיע התשובה  +=

2

1
תלמידי	 שפועלי	 בדר� זו  .

: עשויי	 להציג בסעי# ב את הפתרו� הבא

 20

1
2

20

3

20

4
2 =− .  

  	 שלא יבחינו בשוויו� בסעי# ג תלמידי  .ג
2

1

8

4
א	 יחשבו את המכנה שהוא כפולה של  בייחוד(ויחשבו מכנה משות#   =

  .עשויי	 לטעות בחישובי	) כל שלושת המכני	

  בשעת הבדיקה מומל  לשי� לב

ה משות# קט� יותר מציאת מכנ של להסב את תשומת לב	 לאפשרותמומל& . לתלמידי	 שאינ	 מבחיני	 במכני	 דומי	  .א

  . וליעילות בעבודה ע	 מספרי	 קטני	 יותר

תלמידי	 אלו מומל& לכוו� לציור ייצוג כלשהו . לתלמידי	 המתקשי	 בפתרו� תרגילי	 מהסוג של התרגיל שבסעי# א  .ב

  . עבודה על הייצוגלו) מספרי	� ישר, מלב�, למשל בעזרת עיגול(של השברי	 המופיעי	 בתרגילי	 
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י� בשוויו� של   להבח כדי   .ג
2

1

8

4
ולא פתרו� ) תרגילבהסתכלות גלובלית (ת מהתלמיד ראייה תבניתית שנדר, בסעי# ג  =

 	תרגילי	 נוספי	 שנדרשת בה לה	מומל& לשי	 לב לתלמידי	 שלא הבחינו בשוויו� ולזמ� ". שמאל לימי�"שגרתי מ

  . יצוע האלגורית	 המוכר משמאל לימי�לפני ב" מה יש בתרגיל"בראייה תבניתית והסתכלות 

  קישור לתשובות של תלמידי�
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  28שאלה 

  

 .גדי אכל חצי חבילת גלידה 

  . ג� גלעד ודורו� אכלו מאותה החבילה 

  .סמנו את המשפט הנכו�  .א

ייתכ� שגלעד אכל  )1(  
4

1
אכל מהחבילה ודורו�  

4

3
  .מהחבילה 

ייתכ� שגלעד אכל  )2(  
3

1
מהחבילה ודורו� אכל  

9

1
  .מהחבילה 

ייתכ� שגלעד אכל  )3(  
4

1
מהחבילה ודורו� אכל  

2

1
  .מהחבילה 

ייתכ� שגלעד אכל  )4(  
3

1
מהחבילה ודורו� אכל  

6

5
  .מהחבילה 

  .נמקו את תשובתכ�  .ב

  :תשובות

ייתכ� שגלעד אכל  )2(  .א
3

1
מהחבילה ודורו� אכל  

9

1
  .מהחבילה 

  ).חבילה שגדי אכל חצימה שנשאר לאחר ( פחות מחצי חבילה) זה במקרה(כי גלעד ודורו� אכלו   .ב

  
2

1

9

1

3

1
<+  

  : ניקוד

  תשובה נכונה – 'נק 2  :סעי# א

  תשובה שגויה – 'נק 0  

  תשובה נכונה – 'נק 1  :סעי# ב

  תשובה שגויה – 'נק 0  

  : הערות המופיעות במחוו�

 :ליתבשפה פורמ יש לקבל נימוק הכתוב בסעי# ב

 2

1

9

1

3

1
 פחותמילולי המציי� שגלעד ודורו� אכלו ביחד או כל הסבר ,  +>

  . מחצי חבילה

  אפיו� השאלה

  . "של	"המושג השוואת שברי	 והבנת , חיבור וחיסור שברי	 פשוטי	 :נושא

 ,)או אומד� סכומ	( שברי	חיבור , "של	"המושג השאלה בודקת את הבנת . שלבית� דו פתרו� בעיה השאלה בודקת

  ).ולחצי 1� ה להשווא לרבות(והשוואת שברי	 

  חיפוש פתוח והנמקה: רמת חשיבה צפויה

  קשה :רמת קושי צפויה

  מופיע בתכנית הלימודי�

   .שאלות מילוליות בשברי	 – 78עמוד , רכי	 אינטואיטיביות ללא אלגורית	השוואת שברי	 בד – 77עמוד  :'כיתה ד

  .שברי	בשאלות חיבור וחיסור , ואת שברי	השו, חיבור וחיסור שברי	, משמעויות השבר – 100–98 י	עמוד :'כיתה ה
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  הידע הדרוש לפתרו� השאלה

  ".רבע"המושג ו" חצי"מושג ה, )הפחתה(וחיסור ) איסו#(ות חיבור שאל :'ב� 'כיתות א

  הכרת שברי	 יסודיי	: 'כיתה ג

חיבור וחיסור , 	השלמה לשל, מספרי	 מעורבי	, שמות שוני	 לשבר, הכרת משמעויות שונות של השבר הפשוט :'כיתה ד

הבנת משמעות , השוואת שברי	 בדרכי	 אינטואיטיביות ללא אלגורית	, )דומי	מכני	 ע	 מכני	 שווי	 ו ע	(שברי	 

   .שאלות מילוליות בשברי	, השל	

השוואה לשל	 , השוואת שברי	, חיבור וחיסור שברי	,)1� משמעות ה לרבות(משמעויות נוספות של שברי	 : 'כיתה ה

  . � שאלות חיבור וחיסור בשברי	פתרו, ולחצי

  אסטרטגיות צפויות לפתרו� השאלה

המש� הפתרו� מבוסס על ההבנה שיש . שהשל	 מחולק לשני חצאי	בשאלה זו נדרש בשלב הראשו� להבי� מהו השל	 ו

מ	 ידי חישוב סכו� לעהשוואת סכו	 שני השברי	 תתבצע או . להשוות את סכו	 שני השברי	 המופיעי	 בכל מסיח לחצי

, ולעיג(אומד� הסכו	 יכול להתבצע בעזרת ייצוג השל	 בסרטוט של של	 כלשהו . ידי אומד� הסכו	 והשוואתו לחצי� או על

במקרה זה תיעשה ההשוואה . ייצוג השל	 יכול להיות ג	 מספרי. המספרי	� ייצוג על ישר או) קטע או צורה אחרת, ריבוע

  . ידי השוואת שברי	� על

  :דוגמאות לייצוגי	

  

  

  עשויי� להופיע הקשיי� לדוגמאות לשגיאות או 

  . בניגוד לשאלות שגרתיות שבה� מדווח על התרחשות שהתקיימה במפורש ,"תכ�יי"ושי בהבנת המצב ההיפוטטי ק  .א

  .גדי אכלהתעלמות מחצי החבילה שבטעות שמקורה   .ב

   . יכולת לאמוד את סכומ	 ולהשוותו לחצי� קושי בחיבור שני שברי	 ואי  .ג

  . הבנת הסיטואציהביכול לסייע ה קושי בבניית ייצוג מוחשי לשאלה  .ד

  בשעת הבדיקה מומל  לשי� לב

תלמידי	 שהתקשו בפתרו�  בייחוד( החלקי	של ו שוני	 של השל	ויזואליי	 למידה שבה התלמידי	 משתמשי	 בייצוגי	 

חלקי	 ולאפשרות של השל של	 והסכמטי של לאפשרות של ייצוג הנתוני	 בסרטוט חשוב לכוו� את התלמידי	 ). השאלה

  .כתיבת נימוק המשולב בשימוש בייצוג

  קישור לתשובות של תלמידי�
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  29שאלה 

  

  המחיר של 
4

1
  . - 6ג עוגיות הוא "ק 

  ? ג עוגיות"מה המחיר של חצי ק  

פי כמה גדול המחיר של   
2

1
ת מהמחיר של ג עוגיו"ק 1

4

1
  ? ג עוגיות"ק 

  :ותתשוב

  - 12  .א

  6פי   .ב

  : ניקוד

  תשובה נכונה – 'נק 2  :סעי# א

  תשובה שגויה – 'נק 0  

  תשובה נכונה – 'נק 2  :סעי# ב

  תשובה שגויה – 'נק 0  

  אפיו� השאלה

  . מספרי	 מעורבי	, שמות שוני	 לשבר, משמעות השבר הפשוט :נושא

הבנת חלוקת שלמי	  תלפתרו� השאלה נדרש). שאחת מה� היא שאלת השוואה(כפליות פתרו� שאלות  ת השאלה בודק

  . שמות שוני	 לשבר ולמספר מעורבידיעת לשברי	 ו

  )יישו	 ותובנה חשבונית(חשיבה תהליכית : רמת חשיבה צפויה

  קשה :רמת קושי צפויה

  מופיע בתכנית הלימודי�

  ואה כפליותשאלות השו – 66עמוד  :'כיתה ג

  .מספרי	 מעורבי	, שמות שוני	 לשבר, הכרת השבר הפשוט – 76עמוד  :'כיתה ד

  משמעויות השבר הפשוט – 98 ודעמ :'כיתה ה

  הידע הדרוש לפתרו� השאלה

, שאלות בכפל וחילוק, "רבע"וה" חצי"הכרת ה, )חילוק להכלה(חילוק כפל ושל הבנת משמעויות שונות של : 'כיתה ב

  .השאלות השווא

מושג ההכרת , שאלות התאמה כפליות, שאלות השוואה כפליות ,הכרת שברי	 יסודיי	, 100כפל וחילוק עד : 'כיתה ג

  . ומדידות משקל "קילוגר	"

  .חיבור שברי	 שווי	, שמות שוני	 לשבר, משמעויות שונות של שברי	: 'ה� 'ד ותכית

  אסטרטגיות צפויות לפתרו� השאלה

שבאמצעותו נית�  ,)מספרי	� ישר על על קטע או ,במלב�, המבוטא בעיגול(של של	 הנתוני	 בציור באמצעות ייצוג פתרו�   .א

 "  נכנס"להמחיש כמה פעמי	 
4

1
" נכנס"וכמה פעמי	 ) בסעי# א( ג"ג לחצי ק"ק 

4

1
 � ג ל"ק 

2

1
  . ג"ק 1

  . הייצוגי	 המוזכרי	 לעיל באמצעות דימויפתרו�   .ב

   :באמצעות ייצוג מספרי פתרו�  .ג
4

2

2

1
 � ו  =

 4

6

2

1
1 על חישובי	  או רי יכול להישע� על ידיעת העובדותהייצוג המספ.  =

  .)הרחבה והפיכת מספר מעורב לשבר(
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  עשויי� להופיע הקשיי� לדוגמאות לשגיאות או 

כמה פעמי	 מכיל גודל מסוי	 "שקולה להבנה " פי כמה"פתרו� סעי# ב מחייב הבנה שהשאלה , טגיה שתיבחרבכל אסטר  .א

לגרור קושי בביצוע מאחר  הכמושג המכוו� לביצוע פעולת חילוק עשוי" פי"המושג הבנה טכנית של ". את הגודל האחר

  . תרגילי חילוק בשברי	 התלמידי	 לא למדו לבצעש

תלמידי	 המתקשי	 לבצע . הבנת הסיטואציהבלסייע רבות  הת לייצג את הנתוני	 בעזרת ציור עשויבשאלה זו היכול  .ב

  .עשויי	 להיתקל בקושי ,או שאינ	 מורגלי	 בכ�, ייצוגי	 כאלו

  בשעת הבדיקה מומל  לשי� לב

שו בפתרו� תלמידי	 שהתק בייחוד(למידה שבה התלמידי	 משתמשי	 בייצוגי	 ויזואליי	 שוני	 של נתוני השאלה 

  . חלקי	של של	 ושל , שברי	 ל ייצוג הנתוני	 בסרטוט סכמטי שלחשוב לכוו� את התלמידי	 לאפשרות ש). השאלה

  קישור לתשובות של תלמידי�
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  30שאלה 

  

  .סמנו את המספר הקט� ביותר

)1( 
5

1
            )2( 

6

4
                )3( 

7

1
                 )4( 

20

10
                       

  : תשובה

)3( 
7

1
                   

  

  תשובה נכונה – 'נק 2  :ניקוד

  תשובה שגויה – 'נק 0  

  אפיו� השאלה

  וטי	 השוואת שברי	 פש :נושא

  .ביניה	השוואה ו שברי	הכרת  השאלה בודקת 

  )תובנה חשבונית(חשיבה תהליכית : רמת חשיבה צפויה

  בינונית :רמת קושי צפויה

  מופיע בתכנית הלימודי�

  השוואת שברי	 בדרכי	 אינטואיטיביות ללא אלגורית	 – 77עמוד  :'דכיתה 

  השוואת שברי	 – 99עמוד  :'כיתה ה

  השאלה הידע הדרוש לפתרו�

  ".רבע"וה" חצי"הכרת ה: 'ב� 'כיתות א

  .השוואת שברי יחידה, הכרת שברי היחידה :'גכיתה 

, השוואה לשל	, השוואת שברי	 בדרכי	 אינטואיטיביות ,שמות שוני	 לשבר, משמעות השבר, הכרת שברי	: 'כיתה ד

   .השוואה לחצי

  . השוואת שברי	, צמצו	 והרחבה: 'כיתה ה

  לפתרו� השאלהאסטרטגיות צפויות 

זיהוי השבר    .א
20

10
ע	  

2

1
: ולאחר מכ� השוואת שלושת השברי	 היסודיי	 

2

1
  ,

5

1
 � ו 

7

1
במקביל השוואת כל השברי	 . 

 � לשל	 והבנה ש
6

5
  . ול מבי� כל השברי	גדד לשל	 ולכ� הוא הוב מאקרו 

  . 0 � המספרי	 ומציאת השבר הקרוב ביותר ל� מיקו	 השברי	 בעזרת ייצוג	 על ישר  .ב

  .סרטוט סכמטי של השברי	 כחלק משל	 והבחנה בשבר ששטחו הוא הקט� ביותר  .ג

  :ב ישולב הידע ש� ויש להניח שג	 באסטרטגיות א   
2

1

20

10
=  .  

אסטרטגיה לא יעילה המצביעה על חוסר יכולת להשתמש באסטרטגיות  – הבאת כל השברי	 למכנה משות# והשוואת	  .ד

  .המצביעות על תובנה חשבונית

  

  עשויי� להופיע הקשיי� לדוגמאות לשגיאות או 

ת שברי	 או אלגורית	 פי אלגורית	 של הרחב� השוואת שברי	 שלא עלשל היכרות ע	 אפשרות חוסר חוסר מודעות או   .א

דר� זו מלווה בחישובי	 מורכבי	 . עשויה להביא  את התלמיד למציאת מכנה משות# של ארבעת השברי	, אחר

  . מציאת הפתרו� אתהמקשי	 

  קישור לתשובות של תלמידי�
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  31שאלה 

  :כתבו בי� שני התרגילי� את הסימ� המתאי�  .א

  = או  >  או  <         

19.54 + 37.38 + 62.18            20 + 38 + 63         

  הסבירו כיצד אפשר לענות על סעי. א בלי לחשב  .ב

 . את התוצאות של התרגילי�      

  :תשובות

  63 + 38 + 20 > 62.18 + 37.38 + 19.54. א

  של שלושת �הסכו, לכ�.  62.18 � גדול מ 63 � ו  37.38 � גדול מ 38,  19.54 � גדול מ 20 .ב

  . גדול מהסכו� של שלושת המספרי� הקטני� יותר ,גדולי� יותרהמספרי� ה

  : ניקוד

  תשובה נכונה – 'נק 2  :סעי# א

  תשובה שגויה – 'נק 0  

  תשובה נכונה – 'נק 1  :סעי# ב

  תשובה שגויה – 'נק 0  

  : הערות המופיעות במחוו�

אג# ימי� גדול בהתאמה מכל אחד יתקבל הסבר שתהיה בו התייחסות לכ� שכל אחד מהמספרי	 השלמי	 שב :בסעי# ב

  .  מהמספרי	 העשרוניי	 שבאג# שמאל

  אפיו� השאלה

  .השוואת מספרי	 עשרוניי	, העשרוני מספרהבנה מ :נושא

סכו� של שני  השוואתו מספרי	 עשרוניי	 למספרי	 שלמי	 השוואת, העשרוני המספרהכרת  אתהשאלה בודקת 

  . תרגילי�

  .חיפוש פתוח והנמקה – סעי# ב, )נה חשבוניתתוב(בה תהליכית חשי – סעי# א: רמת חשיבה צפויה

  קשה :רמת קושי צפויה

  מופיע בתכנית הלימודי�

  שברי	 עשרוניי	 והשוואת	חיבור וחיסור  – 101עמוד  :'ה כיתה

  הידע הדרוש לפתרו� השאלה

השוואת , שוויו�� וויו� ואיסימני ש, משמעות פעולת החיבור, ספרתיי	 והשוואה ביניה	� מספרי	 דו :'ב� 'ות אכית

  .תרגילי	

  .שברי	 יסודיי	, מבנה המספר העשרוני :'כיתה ג

  .השוואת שברי	, שמות שוני	 לאותו שבר, מהות – שברי	 פשוטי	: 'כיתה ד

  .השוואה בי� שברי	 עשרוניי	 ,שברי	 עשרוניי	 ,השוואת שברי	 פשוטי	, הרחבה וצמצו	 של שברי	: 'כיתה ה

  ת לפתרו� השאלהאסטרטגיות צפויו

  : בתרגיל הימנישהשוואת כל אחד מהשברי	 שבתרגיל השמאלי למספר של	 

והבנה שא	 כל שלושת המספרי	 שבתרגיל השמאלי קטני	 בהתאמה    63 > 62.18,   38 > 37.38 ,   20 > 19.54

  . הרי סכומ	 יהיה קט� מסכו	 המספרי	 שבתרגיל הימני, משלושת המספרי	 שבתרגיל הימני

  עשויי� להופיע הקשיי� לוגמאות לשגיאות או ד

במקרי	 אלו תלמידי	 עשויי	 . שלה	 וסדר הגודלשל השברי	 העשרוניי	 הבנת שיטת הכתיבה � שיי	 הנובעי	 מאיק  .א

טעות זו תגרור את . ספרות 2ספרות גדול ממספר שיש בו רק  4שלי� ממספרי	 שלמי	 ולהסיק שמספר שיש בו לה

   .י	 בתרגיל השמאלי גדול מסכו	 המספרי	 בתרגיל הימניהמסקנה שסכו	 המספר

מקור הקושי נובע מתפיסה שגויה . כלומר בי� שני הסכומי	, שוואה היא בי� שני התרגילי	ההבנה שה� קושי הנובע מאי  .ב

סימ� כתוצאה מכ� יוצב .  62.18 � ל 20במקרה זה התלמידי	 ישוו בי� . שוויו� משווה רק בי� שני מספרי	� שסימ� האי

  . שוויו� בצורה שגויה� האי

  קישור לתשובות של תלמידי�

אפשר לפתור את השאלה בלי לחשב 
 .של התרגילי	 ותאת התוצא
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  32שאלה 

  

  7.85 � אלפיות מ 5 � גדול באת המספר ה כתבו  .א

  7.85 � מאיות מ 5 � את המספר הגדול ב כתבו  .ב

  :תשובות

   7.855  .א

   7.90או   7.9  .ב

  : ניקוד

  תשובה נכונה – 'נק 1  :סעי# א

  תשובה שגויה – 'נק 0  

  תשובה נכונה – 'קנ 1  :סעי# ב

  תשובה שגויה –' נק 0  

  : הערות המופיעות במחוו�

  )לא כתרגיל( 7.855יתקבל כל ייצוג מספרי אחר של : בסעי# א

  . )תרגילא כל( 7.9כל ייצוג מספרי אחר של יתקבל  :בסעי# ב

  אפיו� השאלה

  .חיבור מספרי	 עשרוניי	, מבנה המספר העשרוני :נושא

  .בפתרו� השאלה יש לחבר שבר למספר עשרוני ולבצע המרה. בנה המספר העשרונימהכרת  אתהשאלה בודקת 

  ידע וזיהוי או חשיבה אלגוריתמית: רמת חשיבה צפויה

  .בינונית – סעי# ב, קלה – סעי# א :רמת קושי צפויה

  מופיע בתכנית הלימודי�

  . אלפיות, תמאיו, עשיריות: הכרת המונחי	, משמעות השבר העשרוני – 101עמוד  :'כיתה ה

  הידע הדרוש לפתרו� השאלה

  .)המרות לרבות(חיבור וחיסור מספרי	 שלמי	 , בנת המבנה העשרוני במספרי	 שלמי	ה: 'כיתה ג

  . השוואת שברי	, הכרת שברי	: 'כיתה ד

הכרת , מקו	 הספרות בשברי	 עשרוניי	 וערכ�משמעות , משמעות הנקודה, הכרת השברי	 העשרוניי	: 'כיתה ה

  . מעבר משבר עשרוני לשבר פשוט', וכד 1000, 100 ,10השבר העשרוני כשבר שמכנהו , אלפיות, מאיות, עשיריות: י	המונח

  אסטרטגיות צפויות לפתרו� השאלה

  .פי הכרת מבנה השבר העשרוני� כתיבת המספר על  .א

או , מאיות כשבר עשרוני 5 אלפיות ו 5לצור� ביצוע החיבור יש צור� לכתוב את המספרי	 . ביצוע פעולות חיבור  .ב

    .כשברי	 פשוטי	 7.85לבטא אות	 וג	 את , לחלופי�

  עשויי� להופיע הקשיי� לדוגמאות לשגיאות או 

במקו	 ) מאיות 5 או בסעי# ב(אלפיות  5חיבור כתוצאה מכ�  .ער� המקו	 בשבר העשרוניהבנה של ה� איקושי הנובע מ  .א

   . שגוי במספר

 7.810: עשויה להתקבל התשובה השגויה בכתוצאה מכ� בסעי# . ההמרההבנת � קושי הנובע מאי  .ב

  בשעת הבדיקה מומל  לשי� לב

או שבחרו  ,הא	 בחרו בדר� הקצרה הנשענת על הבנת מבנה המספר העשרוני והפוזיציה ,לדר� הפתרו� של התלמידי	

לשוחח על האסטרטגיות השונות ועל חשוב . פשוטי	 למספר הנתו�שברי	 בדר� מורכבת של חיבור שברי	 עשרוניי	 או 

  .  היעילות של כל אחת מה�

  קישור לתשובות של תלמידי�
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  33שאלה 

  

  .התחרו ברכיבה על אופניי�חמישה ספורטאי� 

  .ורכבו אותו מספר קילומטרי� עד לסיו� המסלול, בבוקר מאותו מקו� 8:00ה� יצאו בשעה 

  .חד מהספורטאי�מדדו איזה חלק מהמסלול עבר כל א 11:00בשעה 

  :תוצאות המדידות מוצגות בטבלה שלפניכ�

  יואל  טל  גיל  דור  מעיי�

3

2
  מהמסלול 

3

1
  מהמסלול 

2

1
  מהמסלול 

6

4
  מהמסלול 

6

5
  מהמסלול 

  

  . � מהספורטאי� באותו מקו� במסלולבזמ� המדידות היו שניי  .א

  ? מי ה�      

  .מ"ק 60אור% המסלול הוא   . ב

  ?  11:00כמה קילומטרי� עבר דור עד השעה       

  ? א� רכב באותה מהירות לאור% כל המסלול, באיזו שעה סיי� גיל את המסלול  . ג

  .הסבירו כיצד הגעת� לתשובה בסעי. ג  . ד

  : תשובות

  מעיי� וטל  .א

  מ"ק 20  .ב

  )הצהריי�� אחר 2או ( 14:00בשעה   .ג

, שעות 3 � לכ� ג� את המחצית השנייה של הדר% הוא עבר ב, שעות 3 � גיל עבר את מחצית הדר% ב  .ד

   ).11:00שעות אחרי השעה  3( 14:00ולכ� סיי� את המסלול בשעה 

  : ניקוד

  תשובה נכונה – 'נק 2  :סעי# א

  תשובה שגויה – 'נק 0  

  תשובה נכונה – 'נק 2  :סעי# ב

  תשובה שגויה – 'נק 0  

  תשובה נכונה – 'נק 2  :סעי# ג

  תשובה שגויה – 'נק 0  

  תשובה נכונה – 'נק 1  :סעי# ד

  תשובה שגויה – 'נק 0  

  אפיו� השאלה

  .חישובי זמ�, מציאת החלק מהכמות השלמה, שמות שוני	 לשבר :נושא

. זמ�חישובי ידי שבר יסודי ו� הכמות החלקית המיוצגת עלב חישו, שמות שוני	 לשברזיהוי שאלה אינטגרטיבית הבודקת 

  .ממדית� חד פתרו� השאלה כרו� באיתור מידע המוצג בטבלה

   .חיפוש פתוח והנמקה – ד� סעיפי	 ג ו, )יישו	(חשיבה תהליכית  – סעי# ב, ידע וזיהוי – סעי# א: רמת חשיבה צפויה

  .קשה – ד� ב פי	סעי, בינונית – סעי# א :רמת קושי צפויה

  מופיע בתכנית הלימודי�

  חישובי זמ� – 48עמוד  :'כיתה ב

  .מדידות זמ� – 72עמוד , הצגת נתוני	 בטבלה – חקר נתוני	, חלק של כמות המבוטא בשבר יסודי – 68עמוד  :'גכיתה 

  .שאלות אינטגרטיביות – 86עמוד , שמות שוני	 לשבר – 76עמוד  :'כיתה ד

  נטגרטיביותשאלות אי – 107עמוד  :'כיתה ה
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  הידע הדרוש לפתרו� השאלה

חצאי , שעות שלמותקריאת שעו� מחוגי	 ב: מדידות זמ�, חילוק בתחו	 לוח הכפל, הבנת משמעויות החילוק: 'ב� 'כיתות א

  .חישובי זמ� עד לדיוק של חצאי שעות, שעות ורבעי שעות

שמות  ,לק של כמות המבוטא בשבר יסודייאת חצמ, השוואת שברי	 יסודיי	, הכרת השברי	 היסודיי	: 'ד� 'כיתות ג

  .100 � ספרתי בתחו	 ה� ספרתי במספר חד� חילוק מספר דו, קריאת נתוני	 מטבלה ,שוני	 לשבר

  .השוואת שברי	, צמצו	 והרחבה: 'כיתה ה

  בשעת הבדיקה מומל  לשי� לב

: לתלמידי	 שרשמו כתשובה: בסעי# א
3

2
 � ו 

6

4
תלמידי	 אלו לא התייחסו להנחיות שבשאלה אבל ניכר שה	 מביני	 .  

  . את הרעיו� המתמטי הנבדק בשאלה זו

  אפשר לייצג את הדר� בעזרת . ושל החלקי	) כשל	(עזר בסרטוט סכמטי של הדר� יג נית� לה� בסעיפי	 ב ו

 פני התלמידי	לל& להציג אפשרות זו מומ. קטע המהווה של	 או כל דר� אחרת לייצוג של	 וחלקי	, המספרי	� ישר

   . בהצגת נתוני	 באמצעות ייצוג ויזואלי החשיבותולשוחח את	 על 

  קישור לתשובות של תלמידי�
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  34שאלה 

  

  .נועה ואביבה זכו בפרסי� כספיי� בחידו� ידיעת האר 

שה� , - 600 � נועה קנתה מחשב ב  .א
3

1
  .מסכו� הכס. שזכתה בו בחידו� 

  ?  בכמה כס. זכתה נועה      

      

  .- 2,000 � אביבה זכתה בחידו� ב  . ב

היא הפקידה בבנק       
5

1
  , - 300 � ערכה קניות ב, הימסכו� הזכי 

  .ואת שאר הכס. חילקה שווה בשווה בי� ארבעת אחיה      

  ? ד מהאחי�כס. קיבל כל אחכמה       

     . הציגו את כל התרגילי� שחישבת� כדי להגיע לתשובה      

  : תשובות

  - 1,800  . א

  - 325  . ב

  : ניקוד

  תשובה נכונה –' נק 2  :סעי# א

  תשובה שגויה –' נק 0  

  .והצגת התוצאה הסופית שלושת שלבי הפתרו�הצגה נכונה של : תשובה נכונה –' נק 4  :  סעי# ב

  מטעות  הצגה נכונה של כל שלבי הפתרו� ותוצאה סופית שגויה הנובעת אושלבי	  שניכונה של הצגה נ –' נק 3  

  הצגת כל שלבי הפתרו� בלי התוצאה  או) כתוצאה מאותה טעות חישוב, שאר הטעויות נגררות( חישוב אחת בלבד   

  .סופיתה  

  הצגה נכונה של כל שלבי הפתרו�  וא הצגת שלב אחד בלבד אותוצאה סופית נכונה ללא שלבי הפתרו�   –' נק 2  

  . ותוצאה סופית שגויה הנובעת ממספר טעויות חישוב שאינ� תלויות זו בזו  

  . תוצאה סופית שגויה ללא שלבי הפתרו� –' נק 0  

  : הערות המופיעות במחוו�

   . הפתרו� ביא� היא מופיעה בשל, הסופית לא נרשמה במקו	 המיועד להאי� להוריד ניקוד א	 התוצאה : בסעי# ב

  אפיו� השאלה

  מציאת החלק מהכמות השלמה ומציאת הכמות השלמה  – שברי	 פשוטי	, פעולות 4 – מספרי	 שלמי	 :נושא

  .פי החלק שהוא שבר יסודי� על

ידי שבר יסודי וחישוב תרגילי חיסור � מציאת הכמות החלקית המיוצגת עלחישובי שאלה אינטגרטיבית שנבדקי	 בה 

ובסעי# השני נדרשת היכולת לענות על  שלבית� שאלה חדבסעי# הראשו� נבדקת היכולת לפתור . גדולי	 מספרי	בוחילוק 

  .שמשולבות בה פעולות בשברי	 ובשלמי	 שלבית� שאלה רב

  )יישו	(חשיבה תהליכית : רמת חשיבה צפויה

  קשה :רמת קושי צפויה

  מופיע בתכנית הלימודי�

  .א בשבר יסודיחלק של כמות המבוט – 68עמוד  :'כיתה ג

  שאלות אינטגרטיביות – 107עמוד  :'כיתה ה
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  הידע הדרוש לפתרו� השאלה

   .חילוק בתחו	 לוח הכפלכפל ו, הבנת משמעויות החילוק: 'ב� 'כיתות א

יאת חלק של כמות צמ, הכרת השברי	 היסודיי	 ,כפל וחילוק עשרות שלמות, כפל וחילוק בתחו	 לוח הכפל :'ג הכית

  .חיבור וחיסור בתחו	 האלפי	 והרבבות, מספרי	 בתחו	 הרבבות, יסודי המבוטא בשבר

  ספרתי� כפל וחילוק מספרי	 גדולי	 במספר חד: 'כיתה ד

  .שלביות בארבע פעולות במספרי	 טבעיי	� שאלות רב ,)הרחבה והעמקה, חזרה(פעולות במספרי	 שלמי	 : 'כיתה ה

  

  אסטרטגיות צפויות לפתרו� השאלה

   :סעי. א

  . 3הרי השל	 גדול ממנו פי , 600או א	 שליש הוא , פי ההבנה שבשל	 יש שלושה שלישי	� על 3 � כפל ב

  :  'סעי. ב

(מציאת  החלק : חישוב סכו	 הכס# שאביבה הפקידה בבנק – שלב ראשו�
5

1
ידי ביצוע פעולת � על) 2 2,000(מהשל	 ) 

  .   400 = 5 : 2,000: החילוק

  :חישוב סכו	 הכס# שנשאר לאביבה לאחר ההפקדה בבנק ולאחר שערכה קניות – בשלב השני

  .)נית� לבצע ג	 בשני תרגילי	(  1,300 = 300 – 400 – 2,000

  . 4 � ידי חילוק הסכו	 שנשאר לאביבה ל� חישוב סכו	 הכס# שכל אחד מהאחי	 קיבל על – בשלב השלישי

יש . בעזרת חיסור חוזר או באמצעות האלגורית	 לחילוק ארו�, חולקאפשר לבצע בעזרת פילוג המ    4 : 1,300את החילוק

  .פה� להניח שיהיו תלמידי	 שיבצעו את החישוב בעל

  עשויי� להופיע הקשיי� לדוגמאות לשגיאות או 

� כתוצאה מכ� תלמידי	 עשויי	 להתייחס ל. קושי בהבנת הרעיו� של חישוב החלק מהכמות
5

1
  שיש לחסר כאל מספר  

  .  2,000 � מ

  בשעת הבדיקה מומל  לשי� לב

ליי	 יש חשיבות רבה לחישובי	 מנטצד העידוד בחשוב לזכור ש. פה� ליכולת התלמידי	 לשחזר תרגילי	 שחישבו בעל

שלביות � כשמדובר בשאלות מורכבות רב בייחוד, למודעות לתרגילי	 שחושבו ולאסטרטגיה שנבחרה, לתיעוד הדר� לפתרו�

  .    ובי	 במספרי	 גדולי	ובחיש

  קישור לתשובות של תלמידי�
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  מיו� השאלות למקבצי�

הרכבי� כמותיי� , עקרו� ההמרה והפריטה, פוזיציה: שאלות שנדרשת בה� הבנת המבנה העשרוני  .א

  אומד� סדר גודל מספרי� , שוני� של מספרי�

  פירוט הנושא או המיומנות  מספר השאלה

  אומד� סדר גודל התוצאה, המרה, פוזיציה, השלמה לעשרת – וחיסור חיבור  1

  אומד� סדר גודל התוצאה, פריטה, פוזיציה – חיסור מספרי	  2

, )כמה אלפי	 במספר(הרכב המספר , המרה, פוזיציה – חיבור וחיסור מספרי	 גדולי	  4

  אומד� סדר גודל התוצאה  

  אומד� סדר גודל התוצאה , המרה, וזיציהפ – ספרתי� ספרתי במספר דו� כפל מספר דו  5

אומד� סדר , הרכבי	 שוני	 של המספר – ספרתי� ספרתי במספר חד� חילוק מספר תלת  6

  גודל התוצאה

אומד� , הרכב המספר – ספרתי� ספרתי במספר חד� אומד� תוצאת חילוק מספר ארבע  7

  סדר גודל התוצאה

  המרה, פוזיציה – מספרי	 עשרוניי	  32

אומד�  – המרה ופריטה, מספרההרכבי	 שוני	 של  – ר וחילוק מספרי	 גדולי	חיסו  ב34

  סדר גודל התוצאה

  

  שוני�קבצה הבנת כללי ה

  .שנה אחת= חודשי	  12: קבצהכלל הה  13

   .קילוגר	 אחד= גר	  1000: קבצהכלל הה  14

  .מטר אחד= מ "ס 100: כלל ההקבצה  21

  .ל	 אחדש= שלישי	  3: בסעי# א כלל ההקבצה  25

  .של	 אחד= רבעי	  4: כלל ההקבצה בבסעי# 
26  

12

12
של	 אחד וג	 = 

7

7
  ).אותו של	( של	=  

  

שאלות , שארית,  משמעויות של חילוק, משמעויות שונות של כפל שאלות שנדרשת בה� הבנת  .ב

     גוריתמי� שוני� לביצוע פעולות כפל וחילוקואל שליטה בעובדות הכפל והחילוק ,השוואה כפליות

  פירוט הנושא או המיומנות  מספר השאלה

  עובדות כפל, אלגורית	 –ספרתי � ספרתי במספר דו� כפל מספר דו  5

עובדות , אלגורית	, משמעות חילוק –ספרתי � ספרתי במספר חד� חילוק מספר תלת  6

  חילוק

  משמעות חילוק – ספרתי� ר דוספרתי במספ� אומד� תוצאת חילוק מספר ארבע  7

  משמעות כפל  – � תרגיל כפל באמצעות תרגיל תומ� ושימוש בחוק הפילוגופתר  8

   .עובדות כפל, משמעות כפל –שאלה מילולית   9

  .עובדות חילוק, עובדות כפל, משמעות כפל – שלבית וממוצע� שאלה מילולית דו  10

  .עובדות כפל וחילוק, משמעות חילוקמשמעות כפל ו – שלביות� שאלות מילוליות חד  11

   . 2 � כחילוק ב" חצי"משמעות ה – )סעי# ג(שאלה מילולית   12

   משמעות חילוק ועובדות חילוק –שלבית � שאלה מילולית חד  14

כחילוק משמעות החילוק כחילוק לחלקי	 ו – צלעות� שאלת היק# משולש שווה  21

  להכלה  

  )נית� לבצע ג	 בעזרת מנייה(ידי כפל � על חישוב שטח –מציאת שטח של צורה   22

  עובדות כפל, משמעות כפל כשטח – חישוב שטח של צורה מורכבת  23

   . משמעות המכנה כמציי� את מספר החלקי	. חלוקה לחלקי	 שווי	 –זיהוי שבר   24
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  "  פי כמה גדול"משמעות המושג , משמעות כפל – שאלה מילולית בשברי	  29

  משמעות חילוק לחלקי	 שווי	 –שאלה מילולית   34

  

  במהירות וביעילות  תו% שימוש בתובנה חשבוניתבצע בה� את החישוב שאלות שנית� ל  .ג

  פירוט הנושא או המיומנות  מספר השאלה

ולאחר מכ� , 160קוד	 חיבור  (שינוי סדר ביצוע הפעולות  – תרגיל חיבור וחיסור  1

  .פה� מאפשר חישוב בעל) 405חיסור 

  4 : 36 + 4 : 400: פתרו� בעזרת חוק הפילוג – ל חילוקתרגי  6

  פה� וחילוק בעל 100 � ל 98עיגול  – אומד� תוצאת תרגיל חילוק  7

8  �  1800 � מ  60חיסור  – פתרו� תרגיל כפל בעזרת תרגיל תומ

. שענות על תרגיל תומ� שקל לפתוריה – שלביות בכפל וחילוק� שאלות מילוליות חד  11

  .  23 : 69 על  ב ובסעי#    4 × 23בסעי# א על

 פה� ופתרו� בעל 10:2שענות על תרגיל תומ� יה – שלבית בחילוק� שאלה מילולית חד  14

  :תרגיל והבחנה שהסתכלות גלובלית ב – תרגיל חיבור וחיסור בשברי	  ג27
2

1

8

4
=   ,  

  .זה את זה" מבטלי	"ולכ� ה	 

ולכ� חשוב לדו� באפשרויות , טרטגיה לפתרו� תלויה ג	 בהעדפה אישיתחשוב לזכור שבחירת האס: הערה

עצ	 . תלמידללהשאיר את הבחירה יש אול	 , חסרונותיהבו השונות לפתרו� וביתרונות של כל אסטרטגיה

  .התובנה החשבונית המצופה מהתלמיד ה�החשיבה והפעלת שיקול דעת בבחירת האסטרטגיה 

  

שהתלמיד נדרש בה� לבצע תרגו� של ההתרחשות למודל מתמטי  סיטואציות(שאלות מילוליות   .ד

  )כלשהו

  . היא שאלה מילולית" עתירת מלל"חשוב לשי	 לב שלא כל שאלה שהיא   

  פירוט הנושא או המיומנות  מספר השאלה

  הסיטואציה לפעולות חיבור וחיסורתרגו	   4

ת בתחו	 מספרי	 תרגו	 הסיטואציה לפעולות כפל וחיסור ובדיקת הימצאות התוצאו  9

  נתו�

  וחיבור ת כפלותרגו	 לפעול – שלבית� שאלה דו: אסעי#   10

       תרגו	 הסיטואציה לחישוב ממוצע : סעי# ב

  כפל תלפעולתרגו	 הסיטואציה  :סעי# א  11

  תרגו	 הסיטואציה לפעולת חילוק: סעי# ב

  חילוק וחיבור תרגו	 הסיטואציה והנתוני	 שלה מהדיאגרמה ותרגו	 סעי# ג לפעולות  12

  הסיטואציה לשאלת השוואה חיבוריתתרגו	   13

  תרגו	 הסיטואציה לשאלת חילוק  14

  תרגו	 הסיטואציה לייצוג של  של	 וחלקי	  28

  תרגו	 הסיטואציות למצבי	 כפליי	  29

מציאת החלק , תרגו	 הסיטואציה והנתוני	 המוצגי	 בטבלה להשוואת שברי	  33

  ור וחישובי זמ�חיב, הבנת שוויו�, מהשל	

  פעולות חיסור וחילוק, תרגו	 הסיטואציות לייצוג חלק מכמות  34

  

  

  

  

   קריאת נתוני� מייצוגי� שוני� �שנדרשת בהשאלות   .ה
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  פירוט הנושא או המיומנות  מספר השאלה

  דיאגרמהנתוני	 מקריאת   12

   זיהוי נתוני	 מסרטוט  15

  זיהוי נתוני	 מסרטוט  16

  סרטוטזיהוי נתוני	 מ  18

  זיהוי נתוני	 מסרטוט  19

  זיהוי נתוני	 מסרטוט  20

  זיהוי נתוני	 מסרטוט  22

  זיהוי נתוני	 מסרטוט  23

  זיהוי נתוני	 מסרטוט  24

  זיהוי נתוני	 מסרטוט  25

  קריאת נתוני	 מטבלה  33

  

  

  שליטה באלגוריתמי� מסוגי� שוני� �שאלות שנדרשת בה  .ו

  ).רטגיות שאינ� אלגוריתמיותבאסטחלק מהשאלות נית� לפתור (  

  פירוט הנושא או המיומנות  מספר השאלה

  מספרי	 שלמי	 בטורולחיסור אלגורית	 לחיבור   1

  אלגורית	 לחיסור מספרי	 שלמי	 בטור  2

  סדר פעולות החשבו�  3

  אלגורית	 לחיבור ולחיסור מספרי	 שלמי	 בטור  4

  בטור ספרתי� ספרתי במספר דו� אלגורית	 לכפל מספר דו  5

  ספרתי� ספרתי במספר חד� אלגורית	 לחילוק מספר תלת  6

  חישוב ממוצע  ב10

  חילוק בעשרות שלמות לאלגורית	 לכפל ו  11

  אלגורית	 לחילוק עשרות שלמות  14

  מלב�חישוב שטח של   23

  חיסור שברי	 ע	 מכני	 זהי	לאלגורית	 לחיבור ו  26

עורבי	 ע	 מכני	 דומי	 וע	 מכני	 חיסור שברי	 ומספרי	 מלאלגורית	 לחיבור ו  27

  זרי	

  אלגורית	 לחיסור ולחילוק מספרי	 גדולי	  34
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או של צורות התכונות של  הכרתאו בגיאומטריה  מושג הכרה ויכולת דימוידרשת בה� שאלות שנ  .ז

  המושג

  המושג או התכונותפירוט   מספר השאלה

   צלע מאונכת  15

  קו סימטריה, צורה סימטרית  16

  900זווית של , )תכונות(זווית � משולש קהה  17

  גובה במשולש, )תכונות(זווית � משולש ישר  18

  ממדי� גו# תלת, דימוי תיבה  19

  )תכונות(מלבני	 , )תכונות(מקביליות   20

  היק#, )תכונות(צלעות � משולש שווה  21

  )דימוי מושג(ר "סמ 1, שטח  22

  שטח, )תכונות(מלב�   23

  

  

שאלות בגיאומטריה שנדרשת בה� יכולת דימוי  לענוס# ( יכולת ראייה מרחבית �בה שאלות שנדרשת .ח

  )המושגי	

  פירוט הנושא או המיומנות  מספר השאלה

  זיהוי קו הסימטריה  16

  דימוי הצורה  17

   תכנו� וסרטוט המבוססי	 על דימוי הצורה  18

  ממדי� ראיית גו# תלת  19

  דימוי הצורה  21

  פורמציות של חלקי מלבני	 והשלמות ליחידות שטח שנית� למנותיכולת ביצוע טרנס  22

  הצורה והרכבתהפירוק   23

  

תחילה באמצעות אמצעי  ,היכולת לדמות מושג גיאומטרי נבנית כאשר תלמיד יוצר בעצמו את הדימוי

 חשוב להרבות במשימות ובפעילויות, לכ�. המחשה ולאחר מכ� באמצעות סרטוט ויצירה עצמית של ייצוג

: כגו�" חוקי	"הדבקה וסרטוט ולא לשנ� , ידי גזירה� צוגי	 עליבה� על התלמידי	 להיעזר בבניית יש

  .זווית יש זווית אחת קהה ושתיי	 חדות וכולי� במשולש קהה, זוויות יש שלוש זוויות חדות� במשולש חד

  

  




