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 מדינת ישראל
  התרבות והספורטמשרד החינוך

 המזכירות הפדגוגית
 ר מתמטיקה"מפמ

 המינהל הפדגוגי
 האגף לחינוך יסודי

השתלמות , מינהל הכשרה
 והדרכה לעובדי הוראה

 לשכת המנהלת הכללית
 גף הערכה ומדידהא

 
 '  סוף שנה א-מתמטי ידע  במבחן

 ד"תשס -") קצעותהתמ" ("קידום הישגים במתמטיקה"במסגרת תוכנית 
 

 :ש פרטי :ש משפחה :מספר זהות         
 

 :הספר והיישובבית
 

 לשימוש משרדי
 :מרכז ההכשרה :מוסד   :ר  

 

 
 .  שאלות30במבח 

 . ללא הגבלות, אפשר לבחור את השאלות באופ חופשי.  השאלות30 מתו 20יש לענות על 
 .  השאלות הראשונות הפתורות20יבדקו רק .  שאלות20אי לענות על יותר מ  !שימו לב

 ).הצגת דר הפתרונות(יש להקפיד על נימוקי 
 .אי להשתמש במחשבוני. שעתיימש מבח הידע המתמטי הוא 

 .דפי הריקי שבסו השאלוכולל ה, רק בטופס המבחיש להשתמש טיוטה ל

dglvda! 
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 אריתמטיקה: 1חלק 

 
 :והראו את דר הפתרופתרו את התרגילי הבאי  .1
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 :פתרו את התרגילי הבאי והראו את דר הפתרו .2
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 את המנה ואת ) חילוק ארו(חשבו בעזרת האלגורית הסטנדרטי . א .3

 82765 : 24=            :                        השארית של התרגיל

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

 .או כיצד בדקתהר. בדקו את תשובתכ בעזרת כפל.   ב 
______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 
_____________________________________________________________________ 
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 :פתרו את התרגילי הבאי .4
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  ?6 מתחלק ב    2 × 3 × 4 × 11 הא המספר   , מבלי לחשב את המכפלה. א .5

______________________________________________________________________ 

 .הסבירו את תשובתכ.       ב
______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
 

 a = 658 – 269 :   נתו .6

 
 : אתaחשבו באמצעות 

  = 169 – 758 __________ .א

 
 : הראו את דר הפתרו

______________________________________________________________________ 
 
 748 – 289=  ______     _____.ב

 
 : ר הפתרוהראו את ד

______________________________________________________________________ 
 

 ? _______________________________________80מי ה כל המחלקי של המספר . א .7
 
 ________________________?          _________________הגדירו מהו מספר ראשוני.  ב

_______       ____________________________________________________________ 

 ________________________________ שהוא מספר ראשוני 80תנו דוגמא למחלק של .         ג
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8.       258a2 ספרתי5    הוא מספר  ) .aהיא ספרת העשרות .( 
 

 .ינו את כל האפשרויותצי ?  3   כדי שהמספר יתחלק בaמה יכולה להיות הספרה  . א
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 

 
 .ציינו את כל האפשרויות ?  4  כדי שהמספר יתחלק בaמה יכולה להיות הספרה .  ב

______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 

 
 

 שלא , את כל העוגיות הנותרות.  עוגיות16כ שבכל קופסא יש , רות ארזה עוגיות בקופסאות .9
 

 .היא אכלה, הספיקו למלא קופסא 
 

כמה עוגיות היו לה .  עוגיות8 קופסאות ואכלה 19רר כי ארזה בתו העבודה התב

 ?______________________________________________________________בהתחלה

 
 ___________________________________________________: הסבירו את דר הפתרו

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 
 .  ה שניי מהמחלקי של מספר לא ידוע15   ְו6נתו כי   .10

 .מתו נתו זה נית לדעת על מחלקי נוספי של מספר לא ידוע זה

 .השלימו את רשימת המחלקי של המספר שאות אפשר לדעת

                                      ___  , 15 , ___   , 6 ,____    ,___  ,  2  ,1. 

 

 302                   השלימו את התרגיל . א .11
   5_____?  

         1510 
 

      _________ 
         13590 
  
 .הסבירו את דר הפתרו. ב 

_____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
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 .המאזניי מאוזני. במאזניי המתוארי בשרטוט שקלו שק תפוזי .12
 
 

 ?מה משקל שק התפוזי
 
 
 
 

 
 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 
 

 גיאומטריה : 2חלק 
 

 .ר"סמ  24מצאו את כל המלבני שאור כל צלע בה הוא מספר טבעי ושטח  . א .13

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
 

 ? ________________________________מה מידות המלב שהיקפו הוא הקט ביותר.  ב

 _____________________________________________________.הסבירו את תשובתכ

______________________________________________________________________ 

 ג" ק3

 
 שק

תפוזי

 גר50

 
   2

 ג"ק 1
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 .AED ובתוכו חסו משולש שווה שוקיי ABCDנתו מלב .  א .14

 .°40 של המשולש שווה השוקיי היא בת  E ∠      זווית הראש

 

 

   

 

 ____________________________________________ ___? D ∠1 הזווית    מה גודל

 __________________________________________________       הראו את דר הפתרו 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 
 ? ___________________ ADEמהו שטח המשולש . מ" ס6מ ו  " ס10מידות המלב ה  . ב
 

 ____________________________________________________: הסבירו את תשובתכ
______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 
 ).ראו שרטוט(מ  " ס4 מ ְו" ס3תיו שאור צלעו, נתו מעגל ובתוכו מלב .15

 
 ? _________________________מהו רדיוס המעגל. א

_________________________________________ 

_________________________________________ 

 
 ?מהו גודל השטח המקווקו .ב

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
 

E 

A B

C D 1 

40°

3 

4 
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 : חשבו את השטח של הצורה בשרטוט.  16
 
 
 
 
 
 

______________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 
 ____________________________________________________: הסבירו את תשובתכ

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 
 . ' מאור צלע ריבוע ב4גדול פי ' אור צלע ריבוע א. נתוני שני ריבועי. 17

 
 .מ" ס6הוא  ' אור צלע ריבוע ב

 
 '?____________________________________משטח ריבוע ב'  ריבוע אפי כמה גדול שטח. א

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
 
 ____________________________'?________מהיק ריבוע ב' פי כמה גדול היק ריבוע א. ב

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________ 
 

 
 ).מעושר( צלעות 10חשבו את גודל הזוויות במצולע משוכלל בעל  .18
 

 ____________________________________________________: הסבירו את תשובתכ
______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
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 .מ" ס5, מ" ס0.4, מ"מ 30: מהו נפח תיבה שמימדיה ה. א .19

 

 
 _____________________________________________________: הראו את דר הפתרו

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 
 ?_____________________________________________מה שטח הפני של התיבה. ב

 ___________________________________________________:     הראו את דר הפתרו
______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

 

 

 ).ראו שרטוט (b מקביל לישר aנתו כי הישר  .20

 

 
 :  מצאו את הזוויות

   ________              =β________              ,                      = α   

  _________             =δ  _______                 ,                       =γ 

115° δ 

α 50° 

β 

γ 

a 

b 
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 הסתברות וחקר נתוני: 3חלק 
 

 .שולפי פתק מהקופסה. 12 ועד 1 פתקי המצויני במספרי מ12בקופסא יש . 21
 ? ________________מה ההסתברות שהמספר הרשו על הפתק הוא מספר ראשוני .א

 ____________________________________________________:  פתרודר

תנו דוגמא למאורע המתייחס להוצאת פתק אשר ההסתברות להתרחשותו היא  .ב
4
1

  .

_____________________________________________________________ 
 

 . בטבלההתפלגות הציוני של תלמידי הכיתה נתונה. 22

 

 

 

 

 

                                                                                                           

                                                                                                       

 
 

 ?כמה תלמידי בכיתה.          א
__________________________________________________________________           

 ?מה הציו השכיח בכיתה.          ב
___________________________________________________________________         

 

   8 , 4 , 7 , 17 , 13 , 2נתוני המספרי . 23
 _________________________________________________? _מה ממוצע המספרי.  א

 ________________________________________________________________:הסבר

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 ?__________________________2מה קורה לממוצע כאשר כופלי כל אחד מהמספרי ב .  ב

 ________________________________________________________________:הסבר

______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

0
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 .ח בזכות" אל ש57 לקוחות בנק הוא 4נתו כי ממוצע הכספי שיש ל. 24

 .לא נכו/ נכו .    הלקוחות יש יתרת זכות בבנק4לכל : טענה .א
 ___________________________________________________________: הסבר

________________________________________________ 
_________________________________________________ 

 
 לא / כ ?  הא יתכ מצב שבו לשלושה מהלקוחות תהיה יתרת חובה בבנק .ב

 ________________________________________________ : הסבירו או תנו דוגמה
_______________________________________         ___________________________ 

___________________________________________________________________         

 

 4 ,3 ,2 ,1זרקו קובייה רגילה וסובבו סביבו שעליו המספרי  . 25
 ? _______________________________מה ההסתברות שבסביבו התקבל מספר זוגי .א

 __________________________________________________________: נימוק

 

מה ההסתברות שמכפלת המספרי שהתקבלו מזריקת הקובייה ומסיבוב הסביבו היא מספר  .ב

 ? _________________________________________________________ זוגיאי

 __________________________________________________________: נימוק

 
 יחס וקנה מידה, אחוזי:  4חלק 

 .' מ1800מ מייצג במציאות כביש שאורכו " ס6קטע בכביש שאורכו במפה . 26

 ? ____________________________________________מהו קנה המידה של המפה .א

________________________________________________________________ 

 . מ"  ס4 משורטט כביש באור 1:20,000 שלה הוא שקנה המידה, במפה אחרת. ב
  ?____________________________________________________מה הוא אורכו במציאות

 ________________________________________________________________: נימוק

______________________________________________________________________ 
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 החבר שקיבל יותר בולי העביר לידידו. 1:7  בולי ביחס של 40שני חברי חילקו ביניה . א.  27

 .   בולי מחלקו  10        
 ? ____________________________________________       מהו כעת יחס החלוקה ביניה

 ____________________________________________________________:    דר פתרו

______________________________________________________________________ 

 ממספר  2ידוע כי מספר הסוכריות האדומות גדול פי .  סוכריות אדומות וכחולות60בקופסה . ב

 .הסוכריות הכחולות

 ________________? ____________________________כמה סוכריות אדומות יש בקופסה
 _____________________________________________________________: דר פתרו

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

. 30% בעקבות הנחות סו העונה הוזילו את מחיר השמלה  ב. ח" ש400מחיר שמלה היה  .28

 . על תשלו במזומני10%המוכר הסכי לתת לקונה הנחה נוספת של 

 10%ולאחר מכ נוריד , קוד נחשב את המחיר לאחר הנחת סו העונה: המוכר אמר .א

 .מהמחיר שלאחר ההנחה

 ____________________________________________: המחיר שדרש המוכר הוא

 _______________________________________________________: דר פתרו

________________________________________________________________          

_________________________________________________________________        

  וג ההוזלה על התשלו במזומ )30%( סו עונה הקונה רצה שההוזלה בגי מכירת .ב

 . יהיו מהמחיר המקורי)10%(

 ________________________________________:                 המחיר שרצה לשל הקונה הוא

 _______________________________________________________:                  דר פתרו

_________        ________________________________________________________ 

_________________________________________________________________        
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 .2:3שני ילדי חילקו ביניה ספרי קריאה ביחס של  .א. 29

 ? ת מבי מספר ספרי הקריאה הבאי אינ ניתנות לחלוקה ביחס זהיואילו אפשרו

  130.                    ד  245.                   ג126.                  ב 36. א

 ________________________________________________________________: נימוק

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

 החליטו שהחלוקה אינה הוגנת ולכ חילקו מחדש את 2:3לאחר שחילקו את הספרי ביחס של .      ב

טובות ' אילו מבי האפשרויות של מספר הספרי שהיו אפשריות בסעי א . 3:10הספרי ביחס של 

 ? ג עתה בחלוקה החדשה
_____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

 ______________________:  ה24 מ 40% .א .30

 ______________________:  ה40 מ 24%    

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

 ____________________________________________________________:קונמ, א כ

______________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________: תנו דוגמה נגדית, א לא

______________________________________________________________________ 

 

 ב ה צ ל ח ה                         




