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  ) 2013( גתשע"הלכיתה ח',  במתמטיקהִמפרט מבח� המיצ"ב 
  

  ותא" מבח� המיצ"ב לתכנית הלימודי" החדשה ברציונל וג" בתכני",הבשנה"ל תשע"א 

  ח'.                                             $תבסס על חומר הלימוד שנלמד בכיתות ז' ווהוא מ

  

 
  : ת של התכנית החדשההעקרונושאלות המבח� משקפות את   א.

  

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

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

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

 שילוב שאלות העוסקות באוריינות מתמטית. .2

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

 שימוש במגוו� דרכי פתרו� (מספריות, גרפיות, אלגבריות) לפי בחירה. .4

 ה של הפתרו�.קשימוש מושכל בשיקולי� למציאת פתרו� ובדי .5

  שימוש ברמות חשיבה שונות: .6

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

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

  שוויונות המבוססי� על אלגוריתמי� שגרתיי� פשוטי� ומורכבי�.&ואי

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

 לסיטואציה מילולית.

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

  למציאת דר� לפתרו�, חקר, הנמקה והוכחה.

 

  שאלות המבח� מגוונות:  ב.
  

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

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

  ק� אינ� שגרתיות.  חלק מהשאלות ה� שגרתיות וחל .2

 השאלות ה� ברמות קושי שונות. .3

  כל אחד מהנושאי� יכול להופיע בשאלה מילולית ו/או בתרגיל. .4

 

  השימוש במחשבו� מותר לאור' כל המבח�. •

 
  
  
  
   
  



  

  

  

 

  

   67102 מיקוד אביב-תל, 7222ד ת", 125קריית הממשלה, דרך מנחם בגין 

  rama@education.gov.il ���� 9763288-03, פקס. 7632888-03טל' 

  http://rama.education.gov.ilאתר ראמ"ה :  

  עמודים 3 מתוך 2', עמוד חלכיתה  במתמטיקהמבחן המיצ"ב 

  מדינת ישראל
  ראמ"ה משרד החינו�

  הרשות הארצית למדידה 
 והערכה בחינו�

 המזכירות הפדגוגית
 

ה
ע
ש

ת
  ג"

20
13

    

 מיצ"ב

  
  
  

  להל� רשימה מפורטת של הנושאי" ושל המשקל היחסי שלה":
  

 משקל יחסי פירוט –נושאי לימוד  תחו"

 מספרי

  אומד� ועיגול •

 והמרת יחידות מידה מדידות ,מידות •

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

 חזקות) 

 אחוזי� •

 קנה מידה, יחס ופרופורציה •

 הסתברות (חישוב הסתברויות) •

סטטיסטיקה תיאורית: קריאת נתוני� מתו� טבלאות, דיאגרמות וגרפי�,  •

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

 ממוצע, חציו� ושכיח 

 20% &כ

 אלגברי

  מערכת צירי�: קריאה וסימו� נקודות במישור •

 פונקציה קווית:  •

מושג השיפוע, תפקידי הפרמטרי� בייצוגי� השוני� של פונקציה   –

 קווית

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

 פונקציה עולה/יורדת/קבועה  –

  תחו� חיוביות/שליליות של פונקציה קווית   –

  מציאת משוואת ישר על פי שיפוע ונקודה       –

  מציאת משוואת ישר על פי שתי נקודות  –

  פתרו� שאלות המתארות תהליכי השתנות באמצעות פונקציה קווית  –

שוויונות &או בשני נעלמי�, ואי שאלות מילוליות בנעל� אחדו משוואות •

  שת יכולת שימוש בביטויי� אלגבריי�):(נדרבנעל� אחד 

 משוואות ממעלה ראשונה   –

  שוויונות ממעלה ראשונה&אי  –

  וואות ממעלה ראשונה בשני נעלמי�מערכת של שתי מש  –

שאלות מילוליות המובילות לפתרו� של משוואה/מערכת משוואות   –

 ממעלה ראשונה (שאלות כלליות, שאלות תנועה, שאלות אחוזי�,

 , שאלות העוסקות בצורות גאומטריות)שאלות  יחס

  

 50% &כ
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 משקל יחסי פירוט –נושאי לימוד  תחו"

 גאומטרי

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

  רות מורכבות הבנויות מצורות אלהוצו

ישרי� מקבילי� (זוויות וזוויות בי�  זוויות צמודות, זוויות קדקודיות •

 מתאימות)פות/מתחל

  זווית, אנ� וגובה במשולש ובמרובע&חוצה •

 סכו� הזוויות במשולש  •

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

 והסקת מסקנות (אי� צור� בהוכחות פורמליות)

 שוקיי�&צלעות ומשולש שווה&משולש שווה •

 דמיו� משולשי�: •

 על סמ� יחס דמיו� נתו� חחישובי� של צלעות, היק, ושט  –

          ז"ז כדי לנמק מדוע משולשי� דומי�שימוש במשפט ז  –

  ו יויישומ במישור משפט פיתגורס •

שינוי נפח תיבה כתוצאה משינוי שטח פני�, תיבות (כולל קוביות): נפח,  •

 אורכי הצלעות

 30% &כ


