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 האגף לחינוך יסודי
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 )'נוסח א('  סוף שנה ג-מתמטי ידע ב  הסמכהמבחן

 ד"תשס -") התמקצעות" ("במתמטיקהקידום הישגים "במסגרת תוכנית 
 

 :ש פרטי :ש משפחה :מספר זהות         
 

 :הספר והיישובבית
 

 לשימוש משרדי
 :מוסד   :ר  

 :מרכז ההכשרה

 

 :מבנה המבחן
 אריתמטיקה

 ' נק60'              נק36) = לשאלה'  נק4( שאלות קצרות 9

 '  נק24) = לשאלה'  נק8( שאלות גדולות 3

 

 גיאומטרית המישור והמרחב
 ' נק24'             נק16) = לשאלה'  נק4( שאלות קצרות 4

 ' נק 8     ) =' נק8( שאלה גדולה   1

 

 סטטיסטיקה והסתברות, חקר נתונים
 ' נק16     '         נק8) =  לשאלה'  נק4( שאלות קצרות 2

 ' נק 8) =             ' נק8( שאלה גדולה  1

 

כל אחת ,  שאלות דידקטיקה4יתקיים מבחן בידע דידקטי הכולל  ,  דקות הפסקה30לאחר , בנוסף

 . נקודות25של 

 
 .  אחתשעה  ומש המבח הדידקטי שעתיימש מבח הידע המתמטי הוא 

 .אי להשתמש במחשבוני
 ).הצגת דר הפתרונות(יש להקפיד על נימוקי . יש לענות על כל השאלות

 .דפי הריקי שבסו השאלוכולל ה, רק בטופס המבחמש יש להשתטיוטה ל

dglvda! 

                            1                                                  )'אנוסח  (ד"תשס ההסמכה בידע מתמטי מבח –" התמקצעות" תכנית המתמטיקה 



 אריתמטיקה

 

 ) נקודות2(? הגדירו מהו מספר ראשוני. א .1
______________________________________________________________________ 

 
 ) נקודות2(? 100מי ה המחלקי הראשוניי של המספר . ב
 _________________________________________________________________:פתרו

 _________________________________________________________________:נימוק

______________________________________________________________________ 

 

 2]:218:×2−3+3×)345:    = [(  _________________________ .א.  2
 

______________________________________________________________________ 

 ) נקודות2(

:      הא הטענה.            ב
15
7

11
6
 )   נקודות2(?        נכונה או לא>

 ).הקיפו בעיגול(לא נכונה   / נכונה 
 _________________________________________________________________:נימוק

______________________________________________________________________ 

 

 0.05 : 0.34:                 חשבו. א. 3
 ). נקודות2(יש לרשו את התשובה כמספר עשרוני 

 ________________________________________________________________:תשובה

 ______________________________________________________________:דר פתרו

______________________________________________________________________ 

 

 ) נקודות2  (0.17:0.025:    רשמו את הער של, וללא חישוב', בעזרת התשובה של חלק א.    ב
 ________________________________________________________________:תשובה

 _________________________________________________________________:נימוק

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
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החבר שקיבל יותר כס העביר לידידו  . 1:4ח ביחס של  "ני חברי חילקו ביניה חמישי שש. א. 4

 ) נקודות2(? מהו כעת יחס החלוקה של הכס ביניה. ח מחלקו" ש10
 ________________________________________________________________:תשובה

 ______________________________________________________________:דר פתרו

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 .  ממספר הבני בכיתה1.5מספר הבנות בכיתה גדול פי  .    ב

כמה . ח" ש75ובס הכל אספה , רה מכל תלמיד סכו שווהבמסגרת פעילות כיתתית אספה המו

 ) נקודות2(? ח  אספה המורה מכל הבנות"ש
 ________________________________________________________________:תשובה

 ______________________________________________________________:דר פתרו

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

             (a, b, c, d ≠ 0) : נתו כי הביטויי הבאי שווי זה לזה. 5
a−1 , b+2 , c−5 , d+10    

  a−1 = b+2 = c−5 = d+10:      כלומר נתו כי
 ) נקודות4(?  ביותרהגדול  הוא a, b, c, d: איזה מבי הפרמטרי

 ________________________________________________________________:תשובה

 _________________________________________________________________:נימוק

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 
 ______________________________________________________ ה 18  מ40%. א. 6 

 ______________________________________________________ ה 40  מ18%          
 ) נקודות2(

 
 ?a  מ%b  שווי לb  מ%a הא תמיד נכו ש.    ב

 ). נקודות2( תנו דוגמה נגדית –וא לא ,  נמקו–       א כ 
______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
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 ). נקודות2(הסבירו מדוע .   היא טענה נכונה6:7−4:7 = 7:(6−4)הטענה  . א. 7
 _________________________________________________________________:נימוק

______________________________________________________________________ 

 
 ?   היא נכונהa:(b−c) = a:b−a:cהא הטענה  .    ב
 )    נקודות2).  (הקיפו בעיגול (לא  / כ 

: נמקו, א כ

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

: תנו דוגמה נגדית, א לא

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

 : אתaחשבו באמצעות . a = 2697 − 7543:  נתו כי. 8

 ) נקודות2        (_________________ = 7545−2699.        א

 _________________________________________________________________:נימוק

______________________________________________________________________ 

 ) נקודות2        ( _________________ = 7743−2697. ב

 _________________________________________________________________:נימוק

______________________________________________________________________ 

 

 

 ) נקודות2(? איזו מהטענות הבאות נכונה.  מספר טבעיaנתו . א. 9

1    .0
2a
1a
<

+
+         2    .         3.    1

2
1
<

+
+

a
a      4  .    1

2a
1a
>

+
+ 2

2a
1a
>

+
+

 _________________________________________________________________:נימוק

______________________________________________________________________ 

1 ) נקודות2         (    :הרי ש,  מספר שלa < -10 , aא  .    ב
2a
1a
>

+
+

 ____________________________________________________________:הסבירו מדוע

______________________________________________________________________ 
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 .11 בספרתי והמספר הכתוב באות ספרות בסדר הפו מתחלק הסכו של מספר דו: טענה. 10

 ) נקודות2: (הביאו דוגמה לטענה.        א
______________________________________________________________________ 

 ) נקודות3: (הוכיחו את הטענה. ב
______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

ספרתי הכתוב ספרתי ע המספר התלתהא אותה טענה נכונה כאשר מחברי מספר תלת. ג

 ) נקודות3(? בסדר ספרות הפו

 __________________________________________________________: הוכיחו, א כ
______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________: תנו דוגמה נגדית, א לא
______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
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קונה בחרה שמלה שמחירה . 40%במכירת סו עונה נמכרו כל השמלות בחנות בהנחה של . 11

 20%ולכ דרשה הנחה נוספת של היא מצאה פג בשמלה .  שקלי חדשי300 המלא היה

 .המוכר הסכי. ממחירה

ולאחר מכ נוריד ,  ממחיר השמלה עבור הנחת סו העונה40%קוד נוריד : "המוכר אמר.      א

 ) נקודות3(? מהו המחיר שדרש המוכר".  מהמחיר שלאחר ההנחה   20%
______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 מהמחיר 40% ממחיר השמלה בגלל הפג ולאחר מכ 20%קוד נוריד : "הקונה אמרה. ב

)  נקודות2(? מהו המחיר שהקונה היתה מוכנה לשל". החדש בגלל הנחת סו העונה

______________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________: דר פתרו
______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

היה : "הידידה אמרה לה. כשיצאה  הקונה מהחנות היא פגשה ידידה וסיפרה לה את הסיפור.   ג

 מהמחיר המקורי לפני 40% ממחיר השמלה המקורי ולאחר מכ 20%עדי לו קוד ניכית 

  __________) נקודות3(? הא הידידה צדקה". ההנחה
 _________________________________________________________________:נימוק

______________________________________________________________________ 

 

לאחר מכ רות  לקחה . ד לקח לעצמו חמישית מטבלת השוקולד. בקופסא היתה טבלת  שוקולד. 12

 .רבע מהטבלה שנשארה
 ____________)  נקודות4(? מי לקח יותר שוקולד .א
 _________________________________________________________________:נימוק

______________________________________________________________________ 

כדי שיהיה לה יותר , הייתה צריכה רות לקחת, מטבלת השוקולד שנשארה,  למשל, איזה חלק. ב

 ______________________________________________) נקודות4(? שוקולד מאשר לד
 _________________________________________________________________:נימוק

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
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  של המישור והמרחבגיאומטריה

 

 .מ" ס6 מ ו" ס8נתו מעוי שאורכי אלכסוניו ה .   13
 ____________________________________________) נקודות2(? מהו שטח המעוי.       א

 ______________________________________________________________:דר פתרו

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 
 _____________________________________________) נקודות2(? מהו היק המעוי. ב    

 ______________________________________________________________:דר פתרו

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

ואורכה של הצלע השניה  של '  מ0.8אורכה של אחת מצלעות הבסיס . ק" סמ800נפח תיבה . א.   14

 .' מ0.04הבסיס הוא 
 _________________________________________________) נקודות2(? מהו גובה התיבה

 ______________________________________________________________:דר פתרו

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 ) נקודות2(? הא הטענה נכונה". בפירמידה יש תמיד מספר אי זוגי של קודקודי: "טענה. ב 

 ____________________________________________________________: נמקו, א כ
______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________: תנו דוגמה נגדית, א לא
______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
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 ,   יחידות אור4b+2a       נתו מלב שהיקפו . א .   15
 .                                                      יחידות אורa   ואחת מצלעותיו 

 )                      נקודות2(:    מהו  אור הצלע המודגשת 
                 

 

    a 

 ________________________________________________________________:  פתרו
 __________________________________________________________________: דר

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 
 
 יחידות   a+2   ואור שוק אחת ,   יחידות אור  b+2a+3שוקיי שהיקפו  נתו משולש שווה. ב

 .מהו  אור הצלע המודגשת.      אור
 ) נקודות2      (

                                                                                            a+2 
 

 ________________________________________________________________:  פתרו
  __________________________________________________________________:דר

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

 . יחידות אורaשוקיי שאור השוק הוא זווית ושווהנתו משולש ישר. 16
 ). נקודות4( מכפלת הניצבי יִיָמַעהוכיחו כי שטח הריבוע הבנוי על היתר שווה לַפ

 _____________________________________________________________: דר פתרו
______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
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 מ ובתוכו חסומי שלושה ריבועי חופפי" ס1נתו ריבוע גדול שאור צלעו . א .  17
 ).                                                                                                                     ראו שרטוט            (

 

 

               
                        
   

 מ"ס 1

 
 ______________) נקודות4(? מהו היחס בי סכו שטחי הריבועי הקטני לשטח הריבוע הגדול

 _____________________________________________________________: דר פתרו
______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

שמרכזיה                 ,  עיגולי חופפי3ובתוכו חסומי , מ" ס3בשרטוט נתו מעגל שקוטרו . ב

 ). ראו שרטוט(נמצאי על קוטר המעגל הגדול 

 

 

 

 ) נקודות4(?  היחס בי סכו שטחי העיגולי הקטני לשטח העיגול הגדולמהו
______________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________:  דר פתרו
______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
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 סטטיסטיקה והסתברות, חקר נתונים
 

 .מעטפה פתק באקראישולפי מה. 16 עד 1 פתקי הממוספרי מ16במעטפה . 18
 ). נקודות2( ½ להוצאת פתק מהמעטפה שההסתברות להתרחשותו היא סהציעו מאורע המתייח. א

 ________________________________________________________________:תשובה

 _________________________________________________________________:נימוק

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

 ). נקודות2( ¼  להוצאת פתק מהמעטפה שההסתברות להתרחשותו היאסהציעו מאורע המתייח. ב
 ________________________________________________________________:תשובה

 _________________________________________________________________:נימוק

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

        3.6ספרי כ שהממוצע שלה הוא נתוני חמישה מ. 19
 ). נקודות2(? הא הטענה נכונה". כל המספרי חייבי להיות שוני זה מזה: "טענה. א

 ____________________________________________________________: נמקו, א כ
______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________: תנו דוגמה נגדית, א לא
______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

 ). נקודות2(? הא הטענה נכונה." (20-)אחד המספרי יכול להיות : "טענה. ב
 ____________________________________________________________: נמקו, א כ

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________: תנו דוגמה נגדית, א לא
______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
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 .'נתו גר המראה את המשקל של תלמידי כיתה ח. 20
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 מספר
 תלמידי

 5045 7060 65 55 ג"משקל בק

 ).                            נקודות3(ג " ק50המשקל הממוצע הוא בער . א
 לא נכו/ נכו 
 _________________________________________________________________:נימוק

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 
 ). נקודות2(ג " ק60המשקל הגבוה ביותר הוא . ב

 לא נכו/ נכו 
 _________________________________________________________________:נימוק

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 
 ). נקודות3(המשקל השכיח נמצא מימי למשקל הממוצע . ג

 לא נכו/ נכו 
 _________________________________________________________________:נימוק

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 
 
 

 ב ה צ ל ח ה
 



 לחישובד עזר 



 לחישובד עזר 



 לחישובד עזר 



 לחישובד עזר 



 לחישובד עזר 


