
מפרט מבחן החומש במתמטיקה לכיתה ז' - תשס"ו  (2005) 

•  מפרט המבחן מבוסס על תכנית הלימודים במתמטיקה לביה"ס היסודי, התשמ"ח (1988) 

    ועל תכנית הלימודים לתחילת כיתה ז' . 

•  במבחן יהיו שני נוסחים. כל תלמיד יענה על נוסח אחד בלבד. 

•  המבחן יכלול כ- 40 שאלות סגורות (רב- ברירה), שבהן על התלמיד לסמן תשובה אחת מבין    

 ארבע אפשרויות. 

•  במבחן יהיו שאלות מתוך תכנית הלימודים של כיתות א'-ו' ומתכנית הלימודים של תחילת   

 כיתה ז' (על- פי הפירוט בטבלה). 

 בשאלות תיבדק הכרת מושגים ותכונות, הבנת יחסים ופעולות, יכולת חישוב בדרכים שונות,   

 יכולת אומדן ותובנה מספרית, יכולת תרגום סיטואציות מילוליות לייצוגים מתמטיים.  

•  השאלות המילוליות יופיעו בכל אחד מהנושאים הראשיים של המבחן בהיקף של 20% מהמבחן 

כולו,  

 והשאלות הבודקות תובנה מספרית יהיו אף הן בהיקף של 20% מהמבחן כולו. 

•  הזמן שיוקצב למבחן הוא 90 דקות. 

•  אין שימוש במחשבון בשעת המבחן. 

 

להלן רשימה מפורטת של הנושאים והמשקל היחסי שלהם. 

משקל יחסי נושאי משנה - פירוט נושא ראשי 

 
מספרים 

ופעולות  
(מספרים 

טבעיים) 

 

•  הכרת מספרים גדולים 

•  ישר-המספרים 

•  חיבור וחיסור (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 או תלת-ספרתי) 

•  חילוק במחלק חד-ספרתי כשהמחולק דו-ספרתי או    

 תלת-ספרתי (כולל חילוק עם שארית) 

•  סדר פעולות (כולל שימוש בסוגריים) 

•  חוק הפילוג, חוקי  ה- '0'  וחוקי ה- '1'  

•  משמעות פעולות החשבון, המשמעות של שוויון 

ואי-שוויון  

 והקשר שבין הפעולות השונות  

•  שאלות מילוליות חד-שלביות ושאלות רב-שלביות (כולל 

בעיות תנועה והספק); שאלות שבהן מגוון אפשרויות של 

תשובות; שאלת חקר  

 

 
 30%

 
 
 

 



 

משקל יחסי נושאי משנה - פירוט נושא ראשי 

 
שברים פשוטים ועשרוניים 

 
 

אחוזים 
 
 

יחס וקנה מידה 

 

•  משמעות השבר הפשוט והעשרוני 

• חיבור וחיסור, כפל וחילוק של שברים פשוטים 

ועשרוניים (כולל סדר הפעולות)  

• משמעות האחוז; חישוב האחוז וחישוב תמורת 

האחוז  

• קנה-מידה  

• שאלות מילוליות בשברים פשוטים, בשברים 

עשרוניים ובאחוזים; 

 יחס וקנה מידה. 

• ממוצע 

 

 

 

 

 40%

 

 

 
 

גיאומטריה ומדידות   

• זוויות  

• תכונות מרובעים (מלבן, ריבוע, מקבילית, מעוין 

ודלתון)  

• מעגל  

• אורך, היקף, שטח, משקל וזמן – מדידות, 

חישובים ושאלות מילוליות  

• חישובי נפח של תיבות 

 

 

 20%

 

• מספרים על ישר-המספרים  מספרים שלמים (מכוונים) 

• מספרים נגדיים ומספרים הפוכים 

• השוואת מספרים 

• חיבור וחיסור  

 

 10%

 

 

 


