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12
  

 מיצ"ב

  מדינת ישראל
  ראמ"ה משרד החינו�

  הרשות הארצית למדידה 
 והערכה בחינו�

  המזכירות הפדגוגית

  
  

  )2012( ב"עתשה, 'הלכיתה  מתמטיקהפרט מבח� המיצ"ב בִמ 
  

 .ה'�לכיתות א' )2006(תכנית הלימודי! החדשה מפרט המבח� מבוסס על  •

כאלה שיש  –בררה), שאלות פתוחות �המבח� יכלול שאלות מסוגי! שוני!: שאלות סגורות (רב •

הנמקה או  שנדרשי! בה�ושאלות  – לה� תשובה אחת וכאלה שיכולות להיות לה� מספר תשובות

 ושנבדקי! בה�תיאור הדר� לפתרו�. במבח� יופיעו ג! "שאלות גדולות", שיש בה� מספר סעיפי! 

 מספר נושאי! ומיומנויות.

יחסי! ופעולות, יכולת בשאלות שבנושאי! השוני! ייבדקו: הכרת מושגי! ותכונות, הבנת  •

מספרית ויכולת תרגו! סיטואציות מילוליות  ותובנה חישוב בדרכי! שונות, יכולת אומד�

 לייצוגי! מתמטיי!. כמו כ� תיבדק יכולת קריאה של נתוני! מטבלה ומדיאגרמה. 

 במבח� יופיעו שאלות ברמות חשיבה שונות: •

 עובדות.שאלות שנבדקי! בה� ידע וזיהוי של מושגי! ושל   .א

  שאלות שנבדקת בה� היכולת לבצע חישובי! המבוססי! על אלגוריתמי! שגרתיי!  .ב

 פשוטי! ומורכבי!.

שאלות שנבדקות בה� היכולת לקשר בי� מושגי! והיכולת להתאי! מודל מתמטי   .ג

לסיטואציה מילולית, ושאלות שיש למצוא בה� את הפתרו� בדרכי! המבוססות על תובנה 

 חשבונית.

חיפוש פתוח ו/או  ניתוח (אנליזה וסינתזה) שנדרשי! בה�שאלות ברמת חשיבה גבוהה   .ד

 חקר והנמקה. ו/או למציאת דר� פתרו�

מהמבח� כולו, וה� יופיעו בכל אחד מהנושאי!  30% �השאלות המילוליות יהיו בהיק) של כ •

 הראשיי! של המבח�.

 נ� שגרתיות ושאלת חקר.מבי� השאלות המילוליות יהיו שאלות שגרתיות, שאלות שאי •

 גאומטרייהיידרשו יכולת ראייה מרחבית, הכרת מושגי! ותכונות ו גאומטרייהבתחו! ה •

 חישובית.

 המשלבי! ידע ומיומנויות מנושאי! שוני!. אינטגרטיביי!פריטי! במבח� יופיעו  •

 בשעת המבח�. או בכל חומר עזר אחר אי� להשתמש במחשבו� •
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  עמודים 4מתוך  2מבחן המיצ"ב במתמטיקה לכיתה ה' ,עמוד 
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 מיצ"ב

  מדינת ישראל
  ראמ"ה משרד החינו�

  הרשות הארצית למדידה 
 והערכה בחינו�

  המזכירות הפדגוגית

  

  המשקל היחסי שלה!:של מפורטת של הנושאי! ורשימה להל� 

  

   

  אחוז יחסי  פירוט –נושאי משנה   נושא ראשי

מספרי! 

 – ופעולות

 שברי! פשוטי!

  ועשרוניי!

הפשוט (כולל ייצוג מספרי! טבעיי!  השבר משמעויות שונות של �

�' כשברי!, מספרי! מעורבי! ושברי! הגדולי! מ0' � ו 1( 

) והבנה 100או  10משמעות השבר העשרוני (כשבר שמכנהו  �

 המתבססת על המבנה העשרוני 

 מעבר משבר עשרוני לשבר פשוט �

 המספרי!�שברי! פשוטי! על ישר �

 פשוטי! ועשרוניי!  השוואת שברי! �

פשוט, צמצו! והרחבה ומעבר ממספר מעורב  שמות שוני! לשבר �

 לשבר

ורבי! ושברי! פשוטי!, מספרי! מע חיבור וחיסור שברי! �

 עשרוניי! 

 כפל של! בשבר פשוט (כחיבור חוזר) �

שאלות מילוליות הבודקות את משמעות השבר, השוואת  �

שברי! ושאלות המשלבות פעולות חיבור וחיסור בשברי! 

  פשוטי! ועשרוניי!

שברי! ע! נושאי! המשלבי! ידע ומיומנויות בנושא פריטי!  �

  מדידותאו  גאומטרייהאחרי! כגו� מספרי! שלמי!, 

�כ 40%  
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 מיצ"ב

  מדינת ישראל
  ראמ"ה משרד החינו�

  הרשות הארצית למדידה 
 והערכה בחינו�

  המזכירות הפדגוגית

  

   

  אחוז יחסי  פירוט –נושאי משנה   נושא ראשי

מספרי! 

–ופעולות 

טבעיי! מספרי! 

  )0(כולל 

  וחקר נתוני!

  

 "גדולי!" והבנת המבנה העשרוניהכרת מספרי!  �

   המספרי!� ישר �

  חיסור בתחו! האלפי! (כולל משוואות)תרגילי תרגילי חיבור ו �

  או ספרתי �וכפל מספר דוכפל (כולל כפל בעשרות ובמאות שלמות  �

  ספרתי במספר � וכ� כפל מספר דו ,ספרתי�ספרתי במספר חד�תלת

  )ספרתי� דו

או  ספרתי�דוהוא מספר ספרתי כשהמחולק �חילוק במחלק חד �

 שארית)ע! (כולל חילוק  ספרתי�תלתמספר 

 ספרתי שהוא עשרת שלמה�חילוק במחלק דו �

 תכונות של מכפלות וסימני התחלקות  �

 (כולל שימוש בסוגריי!) סדר פעולות �

  וחוקי 0 �חוקי הו שימוש בחוקי הפעולות:חילו), קיבו- ופילוג �

� ה 1 

  מספרי! ראשוניי! ומספרי! פריקי! �

שוויו�, משמעות פעולות חשבו�, קשר בי� �משמעות שוויו� ואי �

הפעולות, השפעת שינוי באחד ממרכיבי תרגיל, משמעות 

 השארית בחילוק

 נתוני! (דיאגרמות: עמודות ומקלות)ייצוגי! גראפיי! של  �

 חישוב ממוצע ותכונות הממוצע �

  ושאלות  שלביות�שאלות דו, שלביות�שאלות מילוליות חד �

 שלביות מכל הסוגי!�רב

  ניתוח סיכויי!   �

ידע ומיומנויות בנושא מספרי! שלמי! ע!  המשלבי!פריטי!  �

  או מדידות גאומטרייהנושאי! אחרי! כגו� שברי!, 

�כ 35%  
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 מיצ"ב

  מדינת ישראל
  ראמ"ה משרד החינו�

  הרשות הארצית למדידה 
 והערכה בחינו�

  המזכירות הפדגוגית

 
  

  אחוז יחסי  פירוט –נושאי משנה   נושא ראשי

 גאומטרייה

  ומדידות 

זיהוי, שיו!, מיו� לזוויות חדות, ישרות וקהות והשוואה,  �זוויות  �

 אומד� מידות במעלות

 מקבילות ומאונכות  �

חלקי המצולעי! (כולל אלכסוני!), מצולעי!  –מצולעי!  �

 משוכללי!

ללא ( פי זוויות�פי צלעות ועל�תכונות ומיו� על – משולשי! �

 חישובי זוויות במשולשי!), גובה במשולש

  ניתוח תכונות, מיו� מרובעי! וקשרי הכלה ביניה!,  –מרובעי!  �

 גובה במקביליות

 חלקי תיבות, פריסות  –תיבות  �

שימוש ביחידות  –אור�, היק), שטח, שטח פני! ונפח תיבות  �

היקפי! ושטחי! של מצולעי! (מלבני!, מידה מתאימות, חישובי 

 מקביליות שאינ� מלבני! ומשולשי!)

 שימוש ביחידות מידה למדידות משקל וזמ� �

שאלות מילוליות הכוללות שימוש בידע בכל אחד מהנושאי!  �

 הנ"ל

ומדידות  גאומטרייהידע ומיומנויות בנושא  המשלבי!פריטי!  �

  ע! נושאי! אחרי! כגו� שברי! ומספרי! שלמי!

�כ 25%  


