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ה: הנדון לכיתה  במתמטיקה  המבחן  במפרט  מושגים   -'הבהרות 

תשס  ה"מיצב 
 
 

ה לכיתה  במתמטיקה  המבחן  כסלו-' במפרט  המושגים, ה"תשס,   עים  פי תובנה : מו

כמותית וחשיבה   .מספרית 

נ אי המבחן  במפרט  אלה  במושגים  חדשים השימוש  נושאים  הוספת  על  מצביע  ו 

התשמ במתמטיקה  דים  מו הלי בתכנית  עים  פי מו נם  היבטים ) 1988(ח "שאי על  או 

קודמים ים  במבחנ עו  פי הו שלא  מוד  הלי חומר  של   .נוספים 

 

התשמ דים  מו הלי הכמותית"בתכנית  והחשיבה  המספרית  התובנה  לבו  שו בפרקים  ח 

המספרים בהכרת  ובמחש, העוסקים  ן  החשבו לות  נותבפעו השו תות  בכי ן  למשל . בו

הנושא  ר"בפרוט  בטו  :כתוב" כפל 

 

 

ן ו בפתר גם  תמשיך   הכיתה 

בשורה בים  הכתו לים  תרגי   , 

בעל ו  פתר י שי לים   פה-תרגי

נות שו בדרכים  בכתב  או    

גמאות  :דו

   75-40+1=75-39 .א

75 .ב -39=75-30-9    

מספר . ג תו  באו והמחוסר  המחסר  הגדלת 

:75-39=76-40      

   8x35=240+40 .ד

8x35=4x70 .ה    

ג"ת( לכיתה  במתמטיקה  , ל  )47' עמ, ח"התשמ'   

 

וחשיבה  מספרית  בנה  תו לוב  לשי וספות  נ גמאות  דו למצוא  אפשר  דים  מו הלי בתכנית 

האלה ושאים  בנ בעל: כמותית  לים  תרגי ן  ו לוף, פה-פתר החי קי  בחו ץ , שימוש  בו הקי

ג לו ן, והפי מחשבו עי  ושעשו מדן   .או

 

 

 

 



 

המספרית המיצהתובנה  י  מבחנ בכל  נבדקו  הכמותית   והחשיבה  דמות "  הקו ים  בשנ ב 

בפרקים  עו  פי הו מים  המתאי לות"כשהפריטים  פעו ו ות" ,"מספרים  לי לו מי ות  "  בעי

.שברים"ו " 

אלה נושאים  שבדקו  לפריטים  גמאות  דו כמה  להלן   : 

החסר .1 המספר  את  מו   :השלי

546-30>546-______ 

צ, 7שאלה (  תשס"מי ה  כיתות  ב"ב  נוסח   )'ד 

 

יק .2 במדו לחשב  התרגיל, בלי  לתוצאת  ותר  בי הקרוב  המספר  את  ו   :סמנ

624:31= 

ב2. א ג14.          ד20.                  .200 

 ) תשס"מיצ, 8שאלה      ה  כיתות  ב"ב  נוסח   )'ד 

 

ים .3 שעתי במשך  ו  י פנ או על  רכב  י  ר של , או רות  קמ15במהי  .ש" 

י  נ ו הגדול, י ו  במשך, אחי הדרך  אותה  את  ו  י פנ באו שעהעבר   . 

י נ ו י של  הנסיעה  רות  מהי יתה  הי  ?מה 

 ) צ, 28שאלה      תשס"מי ה  כיתות  א"ב  נוסח   )'ג 

 

החסרה  .4 הפעולה  את  מו   :השלי

5___ 20-32=68 

 ) תשס"מיצ, 5שאלה      ה  כיתות   )ב "ב 

 

וספות נ ולהבהרות  לשאלות  לרשותכם   ד  לעמו  .נשמח 

 

בברכה                                                              

ן ו ר י ג תמי                                                              , 

למתמטיקה ארצית  מדריכה                                                               

 

 


