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דקות 24

(8:24 בשעה (או:

9:12 

9:36 

10:00

דקות 18 כל

(p - a) < (p - b)

(b - p) < (a - p)

 הסבר:
ו–8 היא  6 של ביותר הקטנה המשותפת הכפולה

.24

נוסף: נכון הסבר

8:06, 8:12, 8:18, 8:24, 8:30...  איתי:
 8:08, 8:16, 8:24, 8:32... רועי:

 הסבר:
ו–9 היא  6 של ביותר הקטנה המשותפת הכפולה

כלשהי. נכונה משותפת כפולה או ,18

הזמנים סימון עם "סרגלים" בעזרת הדגמה
נכון. כהסבר תתקבל א', בסעיף כמו המשותפים,

נימוק:

מקבלים  — יותר גדול אם מחסירים מ–p מספר
יותר. קטן מספר

נימוק נכון נוסף:

ישר על שמאלה לצעוד פירושו חיובי מספר חיסור
שמאלה ונצעד נקודה מאותה נצא אם המספרים.

יותר. קטן למספר נגיע צעדים, יותר

נימוק:

אי– של האגפים משני מספר אותו מחסירים אם
הסבר באמצעות גם נשמר. — האי–שוויון שוויון

יתקבל. המספרים ציר על צעדים

לבודקים כלליות הנחיות
ריכוז בדף המתאים הציון את במחוון, ולסמן המפורטות ההנחיות התשובה לפי את להעריך יש השאלות בכל *

הציונים.
אחר. נכון הסבר או יתקבל כל חישוב וחישובים. דוגמאות של הסברים מוצגות במחוון *

הציונים. ריכוז בדף ענה" "לא זאת בטור לסמן תשובה, יש סימן כתב/לא לא הנבחן אם *
את היחידות. ציין נקודות אם לא אין להוריד את היחידות, לציין הנבחן לא נדרש בשאלות שבהן *

לסעיף. חישוב הנגררת מסעיף טעות להוריד נקודות על אין *
כלל. בניקוד לא תזכה אותם תכלול שלא תשובה — חישוב או הסבר שנדרש נימוק, מקום בכל *
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לדעת אי–אפשר

נכונה לא

 נימוק:
אם :p של בערכו תלוי שזה מפני לדעת אי–אפשר
האי–שוויון  של הכיוון אז שלילי, מספר הוא  p

(לדוגמה: מתהפך

 (-14 > -10 אבל 7 > 5 ; b = 5 , a = 7 , p=-2

לשוויון; האי–שוויון הופך p = 0 , אז  אם
האי–השוויון  של הכיוון אז חיובי, מספר p הוא אם

נשמר.

 נימוק נכון נוסף:
שונים. מצבים שני המראות דוגמאות  שתי

הסבר או מספריות, להיות יכולות (הדוגמאות
מבחינת שונים לשני מצבים שמתייחס מילולי

(.p של הסימן

 הערה: 
של הרעיון, הבנה שמבטא כל הסבר יתקבל
האי–שוויון  כיוון על p משפיע של שהסימן

שמתקבל.

 נימוק:
גם  מתחלק 12 (או 36, 20, 100 וכד'), נגדית: דוגמה

. ב–8 מתחלק ואינו ב–2 וגם ב–4

2ג

 3א
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 הסבר:62784
גם  להתחלק צריך ב–72 הוא יתחלק שהמספר כדי

מתחלק  מספר זרים). גורמים ב–8 (שני וגם ב–9
מספר המתחלק  הן ב–8 אם 3 הספרות האחרונות

המספר _78 צריך להיות מספר  כך, אם ב–8 .
היחידות  ספרת לכן ב–8 . תלת–ספרתי המתחלק

. 4 היא החסרה

סכום  ב–9 אם מתחלק החמש–ספרתי המספר
הידועות  הספרות סכום ב–9 . מתחלק שלו הספרות
היא 6. החסרה הספרה לכן , 2 + 7 + 8 + 4 = 21 הוא

נוסף: אפשרי  הסבר
סכום  ב–9 ; התחלקות של מהתנאי להתחיל אפשר

ננסה  ולכן , 2 + 7 + 8 = 17 הוא הידועות הספרות
הוא  שמתקבל המספר ; 1 לסכום להוסיף תחילה
להוסיף  ננסה לכן ב–8 , מתחלק אינו והוא 12780

ב–8 נובע  ההתחלקות מדרישת .10 הספרות לסכום
בספרה צריך להסתיים זוגי, כלומר המספר כי

זוגית.

שהספרות את האפשרויות לבדוק יש כך, אם
בדיקה (6,4) או (8,2) או (4,6) או (2,8). הן החסרות

היא היחידה הנכונה שהאפשרות תראה ישירה
.(6,4)

3ב
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(300k + 20k + k) ,2  תשובה
עם  4 (אחר) תשובה או

נכון  פירוט

321 

642 

963

500 מ"ק

הסבר  4: הביטוי 321k או לתשובה אפשרי פירוט
אחר נכון

לאחור": "צעדים בעזרת אפשרי חישוב

כמות המים שנשארה בבריכה אחרי שתי
היא 20% מהכמות שהייתה  (70 מ"ק) ההשקיות
100 70

20
350

⋅ = הראשונה. ההשקיה אחרי בבריכה

 350 בבריכה היו הראשונה ההשקיה אחרי כלומר
70% מהכמות בבריכה המלאה.  שהם מים, מ"ק

350 100

70
500

⋅ =

מים.  500 מ"ק לכן בבריכה יש

 חישוב אפשרי נוסף:
20% של  בבריכה נשארו השנייה ההשקיה אחרי

כלומר 14% מתכולתה.   70% מתכולתה,

לכן  הם 70 מ"ק, הבריכה 14% מתכולת ש– נתון
היא: (100%) כולה הכמות

70
14

100

70 100

14
500: = ⋅ =   

 הערה:
עשרוניים. במספרים ולחשב להסביר גם אפשר

אפשרי: אלגברי פתרון

0.2 · 0.7x = 70    
0.14x = 70    

x = 500   

בשברים.) גם להיות יכול האלגברי (הפתרון

 4א

4ב

5
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ב"אמירים"

ס"מ ֿ107

1:1,000

10.5מ'

מ') 2) 1 תשובה

הסבר:

שני,  ל–40% ממספר שווים אחד ממספר 30% אם
השני. מהמספר גדול הראשון המספר אז

אלגברית: בדרך — נוסף אפשרי הסבר

הספר.  מבתי בכ"א הבנות מספר — x

; 100

30

x ב"אמירים" הוא מספר התלמידים

 ; 100

40

x ב"ברקן" הוא מספר התלמידים
100

30

100

40

x x>

מזה גדול ב"אמירים" התלמידים מספר  לכן
שב"ברקן".

חישוב:

כל חלק במטרים: אורך

(6.5 - 2.22) : 4 = 4.28 : 4 = 1.07  

בסנטימטרים: החלק אורך

1.07 ⋅ 100 = 107  

 חישוב:
בסנטימטרים הוא:  גובה הבניין

 27,000 ס"מ = 100 · 270 מ'; 

ס"מ; 27  גובה הדגם הוא
27 : 27,000 = 1:1,000

חישוב:

21 ⋅ 50 = 1050 או   1 : 50 = 21 : 1,050

ובמטרים: ס"מ, 1,050 לכן גובה הבית הוא

1050 : 100 = 10.5

 חישוב:
מ"ר. 40,000 = 40 דונם הפארק  שטח

שאורך צלעו: ריבוע,  הפארק הוא
ס"מ, 20,000 =  200 מ'

ס"מ 20,000 : 100 = = 200 ס"מ 2 מ' ובדגם:

(1 : 100 ⇒ 200 : 20,000 (או:

6 

7

8א

8ב

8ג
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3:2:1

ש"ח 12,500

 0.089, 0.88, 0.8, 0.889,

0.89

נכונה

נכונה

חישוב:

1,500,000 : 6 = 250,000

250 000 5

100
12 500

,
,

⋅ =

בכיתה: אפשרי  הסבר
את אחר–כך העשיריות, ספרת את קודם להשוות

וכו'. המאיות

נוסף: נכון  הסבר
להם אותו שיהיה כך המספרים כל נרשום את

העשרונית:  מימין לנקודה ספרות מספר

 0.089, 0.880, 0.888..., 0.889, 0.890  

התלת–ספרתי להשוות לפי המספר ניתן עכשיו
הוא בכולם כי העשרונית, לנקודה מימין הרשום

אלפיות. מבטא

 הסבר:
ל–1), גדול יותר (חסר יותר עד ל–1 המשלים כאשר

יותר. קטן הוא השבר

נוסף: נכון  הסבר
המשלימים.  בין ל–1 והשוואה השלמה

 הסבר:
ב–1 לא משנה את  השבר כפל מונים. השוואת
שווים, מונים שברים הם בעלי שני אם ערכו.

הגדול השבר הוא יותר הקטן המכנה בעל השבר
מביניהם.

הערות:
או משותף של ליאת כמונה הדרך תיאור .1

נכון. כהסבר יתקבל מונים כהשוואת

כי נכונה לא ליאת של ההסבר שדרך ענו אם .2
לא ליאת מה ומוסיפים הסבירה, לא ליאת

המונים שווים אם נכון: הסבר הסבירה (עם
השבר המכנה הקטן יותר הוא בעל השבר אז

נכונה כתשובה התשובה תתקבל יותר), הגדול
מלא. הסבר עם

9א

 9ב

10א

10ב

11א

11ב
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33.5%

מ"ז 837.5 

מ"ז 3,000

ייתכן לא

 חישוב:
המסים העברת כל (אחרי אחוז המס סה"כ

 לאחוזים):
 7% + 12.5% + 14% = 33.5%

 הערה:
פשוטים המסים לשברים את כל להעביר אפשר

התוצאה את לתרגם החישוב ואחרי עשרוניים, או
לאחוזים.

חישוב:
2500 33 5

100
25 33 5 837 5

⋅ = ⋅ =.
. .

התוצאות. וסיכום לחוד מס כל חישוב או

 חישוב:
והוא  ההכנסה, 14% מסך הוא בענן" "קשת מס
היא (100%) כולה ההכנסה לכן מ"ז. ל–420 שווה

מ"ז: 3,000

 420 100

14
3000

⋅ =

מילולי.) ללא הסבר גם יתקבל כנכון (החישוב

אלגברי: פתרון  או
0.14X = 420  ⇒ X = 420 : 0.14 = 3,000

אפשרי:  הסבר
הבריאות שמשלמים למס כי האחוז ייתכן, לא

ולכן בענן", "קשת למס מהאחוז יותר נמוך
להיות בהתאם. התשלום צריך

נוסף: אפשרי  הסבר
בענן"  "קשת מס 14 מ"ז שילם הקוסם אם

 100 היא שלו (100%) ההכנסה 14%) אז (ששיעורו
בגובה שישלם מס בריאות ייתכן אם כך לא מ"ז.

1 הכנסתו. 

8
מ–  יותר שהם 16 מ"ז,

יתקבל. אחר נכון הסבר/חישוב  כל
מלא.  כהסבר 1 יתקבל

8
0 14< .  הערה: ההסבר 

12א

 12ב

12ג

12ד
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3 פי

5 ס"מ 

סמ"ר 30

נכונה

הסבר:

גובה. אותו יש CD = 3 ⋅ BD ולשני המשולשים

 הערה:
גם ייחשב מלא רק אם הוא מתייחס  הסבר

לגובה.  וגם הצלעות ליחס

 חישוב:
 BD : DC = 1:3 החלוקה יחס

BD = 1/4 BC ⇐

(נתון) BC = 20 ס“מ

BD = 20 : 4 = 5 ס”מ

חישוב:

BD = 5 AB = 13 ו–

ΔABD –ב AD הגובה חישוב

משפט פיתגורס: לפי

AD2 + DB2 = AB2 ⇒ AD2 = 169-25 = 144

⇒ AD = 12 ס”מ

  
5 12

2

⋅
= ΔABD הוא: 30 סמ"ר שטח

 הסבר:
השוות לצלעות הגובה כי שווי–שטח המשולשים
B לצלע  מנקודה (האנך משותף המשולשים בכל

.(AC

13א

13ב

13ג

13ד

�

�

�

�
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 EBC 

DCB 

BTD 

ETC

 36˚ — ABE 

36˚ — BTC 

36˚ — ADC

גם: (אפשר

 36˚ — DTE 

36˚ — DEC 

*(36˚ — EDB

הערות:

יתקבל כתשובה בסרטוט, רק רישום הזוויות .1
הבסיס. זווית של נכונה

�

�

�

�

�

�

���

���
��� ���

���

������
���

����
���

 

עוד נוספו ,DE הקטע את הוסיפו אם  *.2
הם יתקבלו שגם שוקיים, משולשים שווי

נכונה: כתשובה

    

 

�

�

�

�

�

�

���

���
��� ���

���

������
������

��� ���

���
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גדול משטח  הריבוע (שטח
 המעוין)

ב א  ג 

הגדול הבינוני הקטן
ביותר ביותר  

או:

גליל חרוט   פירמידה 
הגדול הבינוני  הקטן
ביותר ביותר  

a > 2

הסבר:

לצלע  (השווה המעוין מצלע קטן h במעוין הגובה
ישר משולש הצלע עם יוצר הגובה כי הריבוע),

היתר (ראו היא והצלע ניצב הוא הגובה זווית שבו
סרטוט).

a2 הריבוע: שטח

h < a וכאמור , ah המעוין: שטח

 הערה:
כנכון "הגובה במעוין קטן מהצלע" יתקבל ההסבר

נוסף. פירוט כל ללא גם

נימוק:

6πa2 = הגליל נפח
6

3
2

2
2π πa

a=  = החרוט נפח

6

3
2

2
2a

a=  = הפירמדיה נפח

2a2  < 2πa2  < 6πa2  

 הסבר:
a3 = הקובייה  נפח

א')   סעיף (לפי 2a2  = הפירמידה  נפח
a3 > 2a2  נמצא מתי

 ⇐ a  > 2 

 הערות:
הגופים שני של הנפחים את שמזכיר הסבר .1 
מלא.  יתקבל כהסבר משם לתשובה ומדלג

 a > 2 , a = 2 , a < 2 האפשרויות שלוש בדיקת .2 
תשובה ללא גם נכונה כתשובה תתקבל   

מפורשת.   

15

16א

16ב
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ייתכן

ייתכן

ייתכן לא

(הציון הממוצע  :1 תשובה
גבוה  השנה בתחילת

בסוף הממוצע מהציון
השנה)

10 השכיח:

 12 שכיחותו:

שכיחותו היחסית:
12

36

1

3
=  

תלמידים 12

התקן  1 (סטיית תשובה
ה1 גדולה מזו  בכיתה

ה2) שבכיתה

שוקיים. זווית ושווה ישר המקורי היה המשולש

ישר זווית; היה  המשולש המקורי
שוקיים. שווה הוא שהתקבל המשולש

 הסבר:
קו אינו מעוין שאינה מקבילית של האלכסון

המקבילית. של סימטריה) ציר (אינו  שיקוף

 הסבר:
תלמידים בשתי הכיתות, היה אותו מספר אילו

שווה השנה בתחילת הממוצע הציון היה
השנה. כיוון שששת בסוף בדיוק לציון הממוצע

אחד 90  כל ח2 תרמו של ה"עודפים" התלמידים
של  הממוצע הציון 70 בסופה, אך השנה בתחילת

השנה. יותר בתחילת גבוה ח' יחד כיתות שתי
נוסף:  אפשרי  הסבר
של הממוצעים חישוב

חישוב:
5·2+6·6+7x+8·7+9·6+10·3

24+x
=7.5

7x+186=7.5 24++x

7x+186=180+7.5x

6=0.5x x=12

( )

⇒

 הסבר:
נמצא  האוכלוסייה ה1 רוב בכיתה הטבלאות, לפי
מרוכז  האוכלוסייה ה2 רוב בקצוות, ואילו בכיתה

יותר  ה2 קטן בכיתה הפיזור כלומר הממוצע, סביב
יותר. סטיית התקן קטנה ולכן

17א

17ב

17ג

18

19א1

19א2

19א3

19ב
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השתנה  הממוצע

 השכיח לא השתנה

השתנה לא החציון

 הסבר:
את משנה מהממוצע השונה נוסף מספר כל

הממוצע.

 הסבר:
האחרות השכיחויות 7 היא 12. של השכיחות

כך שהוספת 1  ב–5 יחידות לפחות, ממנה קטנות
מ–12. יותר לגדולה אותה תעשה לא מהן לאחת

הסבר:

הוא  החציון 36 איברים של מסודרת ברשימה
כאשר ה–19. לאיבר ה–18 האיבר בין הממוצע

למיקומו) החציון קשר (ללא נוסף מוסיפים איבה
יישאר 7 .  ה–19 ולכן האיבר יהיה

נוסף: אפשרי  הסבר
1 לשכיחות  נוסיף אם .12 ושכיחותו ,7 הוא החציון

את מיקום ישנה לא זה אחד מהציונים של
ל–50%. המצטברת השכיחות

 19ד1

 19ד2

19ד3


