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

במחוון מוצגות דוגמאות של הסברים וחישובים. כל חישוב, הסבר או נימוק נכונים אחרים — יתקבלו.  *
אם הנבחן לא כתב/לא סימן תשובה, יש לסמן זאת בטור "לא ענה" בדף ריכוז הציונים.  *

בשאלות שבהן הנבחן לא נדרש לציין את היחידות, אין להוריד נקודות אם לא ציין את היחידות.  *
אין להוריד נקודות על טעות חישוב הנגררת מסעיף לסעיף.  *

בכל מקום שנדרש נימוק, הסבר או חישוב — תשובה שלא תכלול אותם לא תזכה בניקוד כלל.  *

המזכירות הפדגוגית המינהל הפדגוגי  מינהל הכשרה, השתלמות  ראמ"ה    
מפמ"ר מתמטיקה האגף לחינוך יסודי  והדרכה לעובדי הוראה  הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך    

מספר 
הסבר אפשרי/הערותהתשובה הנכונההשאלה

 חישוב:171א
 15 תשובות נכונות: 75 נק' )5 ⋅ 15(

 3 לא ענה: 0 נק'
 2 תשובות שגויות: 4- נק'

סה"כ: 71 = 4 – 75

 הערה: 
אם לא התייחסו לתשובות השגויות, ייחשב כתשובה שגויה 

לחלוטין )0 נקודות(.

 דוגמה:ייתכן1ב
14 תשובות נכונות ו–6 תשובות שגויות.

 הערה: 
תרגיל נכון, כגון 58 = 2 ⋅ 6 – 5 ⋅ 14 , יתקבל כתשובה נכונה.

שתי הדוגמאות האפשריות:ייתכן1ג
2 תשובות נכונות ו–5 תשובות שגויות;  .1

4 תשובות נכונות ו–10 תשובות שגויות.   .2

 הערה: 
תרגיל נכון יתקבל כתשובה מלאה.

* תשובה שגויה לחלוטין = תשובה שגויה המבוססת על דרך בלתי נכונה, או שאינה מלווה בשום חישוב
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התכנית לקידום ההישגים במתמטיקה בביה"ס היסודי
מחוון למבחן סיום — תשס"ח, מועד א', נוסח א' 

המזכירות הפדגוגית המינהל הפדגוגי  מינהל הכשרה, השתלמות  ראמ"ה    
מפמ"ר מתמטיקה האגף לחינוך יסודי  והדרכה לעובדי הוראה  הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך    

מספר 
הסבר אפשרי/הערותהתשובה הנכונההשאלה

 הסבר באמצעות דוגמה נגדית:לא2א
222 אינו מתחלק ב–4 )וכך גם 666(.

 או הסבר בהכללה:
המספר הוא מהצורה 111a . 111 לא מתחלק ב–2 ו–a זוגי — 

אבל לאו דווקא מתחלק ב–4 .

חמישה מתוך המספרים הבאים:2ב
1 , 2 , 3 , 6 , 37 , 74  , 111 , 222   

הסבר:

כל מספר מתחלק ב–1 ובעצמו.  •

היות שספרת היחידות זוגית, המספר מתחלק ב–2.  •

אם נסמן את הספרות השוות ב–a , הרי שסכום הספרות   •
הוא a( 3a שלם( ולכן המספר מתחלק ב–3 .

מההתחלקות ב–3 וב–2 נובעת ההתחלקות ב–6, כי 3 ו–2   •
הם מספרים זרים.

כל מספר תלת–ספרתי שספרותיו שוות הוא כפולה של   •
111 ולכן מתחלק ב–111 , ולכן מתחלק גם בכל אחד 

מהגורמים של 111 שהם 3 ו–37 .

מההתחלקות ב–37 וב–2 נובעת התחלקות ב–74 , כי 2   •
ו–37 הם מספרים זרים.

היות שהספרות זוגיות, המספר הקטן ביותר האפשרי הוא   •
222 , וכל המספרים האפשריים האחרים הם כפולות שלו; 

לכן המספר מתחלק גם ב–222 .

הערות:

יש לקבל כל חמישה מבין תשעת המספרים שפורטו לעיל.  .1

יש לקבל כל הסבר או חישוב המראה את ההתחלקות.  .2

כל מחלק נכון עם הסבר נכון מזכה בנקודה אחת.  .3

רשמו מחלק נכון ובהסבר לא ציינו שהגורמים זרים —   .4
ההסבר יתקבל כנכון.



מדינת ישראל
משרד החינוך

 3	 		122-03-20-01-01-01-007-008-07

התכנית לקידום ההישגים במתמטיקה בביה"ס היסודי
מחוון למבחן סיום — תשס"ח, מועד א', נוסח א' 

המזכירות הפדגוגית המינהל הפדגוגי  מינהל הכשרה, השתלמות  ראמ"ה    
מפמ"ר מתמטיקה האגף לחינוך יסודי  והדרכה לעובדי הוראה  הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך    

מספר 
הסבר אפשרי/הערותהתשובה הנכונההשאלה

אפשרות 1:  53 ספרים3

אפשרות 2:  101 ספרים

או כל אפשרות מתאימה אחרת.

 הסבר:
מספר הספרים הקטן ביותר שתרמה האגודה לכל בי"ס הוא 

 הכפולה המשותפת של 12 ו–16 ועוד 5 .
הכפולה המשותפת הקטנה ביותר של 12 ו–16 היא 48 , ולכן 

 מספר הספרים הקטן ביותר הוא:
 5 + 48 = 53 ספרים.

 אפשרות 1:  53 ספרים
 אפשרות 2:  5 + 2 ⋅ 48 = 101 ספרים

או: כל שני מספרים המתקבלים מהביטוי n( 5 + 48n טבעי(

הערות:

התשובה הכללית 48n + 5 תתקבל כתשובה נכונה עם   .1
הסבר מלא, גם אם תובא ללא דוגמאות או עם טעות 

חישוב בדוגמאות.

אם מצאו כפולה משותפת של 12 ו–16 , הסבירו נכון אבל   .2
שכחו להוסיף 5 — להוריד נקודה.

הסבר על ידי חישוב מספרי נכון יתקבל כהסבר מלא.  .3

דוגמה:a > 10 + b + 410א
a = –3 , b = –5  ;  –3 > –5 

–3 + 10 = 7 , –5 + 10 = 5  ;  7 > 5

)או כל דוגמה נכונה אחרת.(

 הערה:
יתקבל גם הסבר כללי נכון במקום דוגמה.

דוגמה:a < 10 – b – 410ב
a = –3 , b = –5  ;  –3 > –5 

10 – (–3) = 13 , 10 – (–5) = 15  ;  13 < 15

)או כל דוגמה נכונה אחרת.(

 הערה:
יתקבל גם הסבר כללי נכון במקום דוגמה.
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התכנית לקידום ההישגים במתמטיקה בביה"ס היסודי
מחוון למבחן סיום — תשס"ח, מועד א', נוסח א' 

המזכירות הפדגוגית המינהל הפדגוגי  מינהל הכשרה, השתלמות  ראמ"ה    
מפמ"ר מתמטיקה האגף לחינוך יסודי  והדרכה לעובדי הוראה  הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך    

מספר 
הסבר אפשרי/הערותהתשובה הנכונההשאלה

דוגמה:4a – b > b – aג
a = –3 , b = –5  ;  –3 > –5 

–3 – (–5) = 2 , –5 – (–3) = –2  ;  2 > –2

)או כל דוגמה אחרת.(

 הערה:
יתקבל גם הסבר כללי נכון במקום דוגמה.

דוגמה של שני מצבים סותרים:אי–אפשר לדעת4ד
a = –3 , b = –5  ;  –3 > –5 

ab = 15 , –10b = 50  ⇒  ab < –10b

ולעומת זאת:

a = –15 , b = –20  ;  –15 > –20 

ab = 300 , –10b = 200  ⇒  ab > –10b

או כל דוגמה נכונה אחרת של שני מצבים סותרים.

 הערה:
הסבר כללי נכון יתקבל במקום דוגמה, בתנאי שהוא מתייחס 

לכך שלא ידוע אם a גדול או קטן מ–)10–(.

תשובה 2 )אחוז ההנחה על החוברת 5א
גבוה יותר(

 הסבר:
למציאת אחוז ההנחה מחלקים את ההנחה במחיר, ולכן האחוז 

שמהווה הנחה של 2 ש"ח מתוך המחיר הנמוך )של החוברת( 
גדול מהאחוז שמהווה אותה הנחה של 2 ש"ח מתוך המחיר 

הגבוה )של הספר(.

הסבר אלגברי אפשרי:
2

100
2

4
100

x x
⋅ > ⋅

או כל הסבר אחר המתייחס לכך שאם השלם גדול יותר 
ותמורת האחוז שווה, היא מתקבלת על–ידי אחוז קטן יותר, 

ולהפך.

 הערה:
הסבר באמצעות דוגמה בלבד ייחשב הסבר חלקי.
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התכנית לקידום ההישגים במתמטיקה בביה"ס היסודי
מחוון למבחן סיום — תשס"ח, מועד א', נוסח א' 

המזכירות הפדגוגית המינהל הפדגוגי  מינהל הכשרה, השתלמות  ראמ"ה    
מפמ"ר מתמטיקה האגף לחינוך יסודי  והדרכה לעובדי הוראה  הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך    

מספר 
הסבר אפשרי/הערותהתשובה הנכונההשאלה

 הסבר:פי 54ב
למציאת אחוז ההנחה מחלקים את ההנחה במחיר, ולכן אם על 
שני המוצרים יש אותה הנחה בשקלים, והמחיר של אחד מהם 

גבוה פי 4 מהשני, אז האחוז קטן פי 4 . 

הצדקה אלגברית: 

 ; 4x אז מחיר הספר הוא ,x אם מחיר החוברת הוא
2

100
x

⋅ אחוז ההנחה לחוברת הוא:  

2

4
100

x
⋅ אחוז ההנחה לספר הוא:  

אחוז ההנחה על החוברת גדול פי 4. 

הערות: 

הסבר המציין רק שאחוז ההנחה על החוברת גדול פי 4 כי   .1
המחיר שלה נמוך פי 4 יתקבל כהסבר מלא. 

הסבר באמצעות דוגמה בלבד ייחשב הסבר חלקי.   .2

7 או 670%א

10
הערה: 0.7 או 

70 ללא צמצום

100
לקבל גם 

63ב

7
 הערה: 7 : 3 או 

 לקבל גם 70 : 30
אין להוריד ניקוד על שגיאה נגררת מסעיף קודם.

דרכי חישוב אפשריות: 1.2 ליטר6ג

חישוב לפי אחוזים: א. 
4 30

100

120

100
1 2

⋅ = = . 30% מ–4 ליטרים הם:   

חישוב לפי יחס: ב. 

היחס בין רכז למים הוא 3:7 , לכן כמות הרכז היא     
4

3

10
1 2⋅ = .

 הערה: 
אין להוריד ניקוד על שגיאה נגררת מסעיף קודם. 
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התכנית לקידום ההישגים במתמטיקה בביה"ס היסודי
מחוון למבחן סיום — תשס"ח, מועד א', נוסח א' 

המזכירות הפדגוגית המינהל הפדגוגי  מינהל הכשרה, השתלמות  ראמ"ה    
מפמ"ר מתמטיקה האגף לחינוך יסודי  והדרכה לעובדי הוראה  הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך    

מספר 
הסבר אפשרי/הערותהתשובה הנכונההשאלה

דרכי חישוב אפשריות: 15 ליטר6ד

חישוב לפי אחוזים:  א. 

מציאת השלם לפי חלקו: 30% הם 4.5 ולכן 100% הם:  

4 5 100

30

45

3
15

. ⋅ = =
  

או לפי ערך משולש:  
100 %?
30%4.5

חישוב לפי יחס:  ב. 
3 : 7 ⇒ 4.5 : 10.5

כלומר 4.5 ל' רכז תפוזים ו–10.5 ל' מים ; סה"כ    

(15 = 10.5 + 4.5) 15 ל' משקה. 

דרך אלגברית:  ג. 
0.3x = 4.5 
 x = 15 

 הערה:
אין להוריד ניקוד על שגיאה נגררת מסעיף קודם.

ק"ג(7 2
9

20
 חישוב: 2.45 ק"ג )או

לעוגות השתמשה ב–1.5 ק"ג קמח:

6
3

4

2

9

27

4

2

9

3

2
1 5⋅ = ⋅ = = .

ללחם השתמשה ב–2.8 ק"ג;

סה"כ 4.3 ק"ג: 4.3 = 2.8 + 1.5

לניצה נותרו 2.45 ק"ג קמח: 2.45 = 4.3 – 6.75 . 

הערות:

ניתן לחשב ולענות כמספר עשרוני או כשבר פשוט.   .1

במקרה של טעות קלה בחישוב יש מקום לשיקול הדעת   .2
אם לנקד כחישוב חלקי )2 נקודות במקום נקודה אחת(.

* תשובה שגויה לחלוטין = תשובה שגויה המבוססת על דרך בלתי נכונה, או שאינה מלווה בשום חישוב
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התכנית לקידום ההישגים במתמטיקה בביה"ס היסודי
מחוון למבחן סיום — תשס"ח, מועד א', נוסח א' 

המזכירות הפדגוגית המינהל הפדגוגי  מינהל הכשרה, השתלמות  ראמ"ה    
מפמ"ר מתמטיקה האגף לחינוך יסודי  והדרכה לעובדי הוראה  הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך    

מספר 
הסבר אפשרי/הערותהתשובה הנכונההשאלה

 8א
מסיח

מה שסימן הנבחן

 8א
ציון

הסבר: תשובה 0% :4

אם 6,000 ש"ח הם 150% )כולל 50% רווח(, הרי ש–100% 
)כלומר מחיר הקנייה( הם 4,000 ש"ח. 

אם 6,000 ש"ח הם 75% )אחרי 25% הפסד(, הרי ש–100% הם 
8,000 ש"ח. 

 המוכר קנה אם כך ב– 8,000 + 4,000 = 12,000 ש"ח ומכר 
ב–6,000 + 6,000 = 12,000 ש"ח, כלומר לא הרוויח ולא הפסיד.

 

 תשובה שגויה 8:1ב
 התלמיד חישב את אחוז הרווח הכולל כממוצע חשבוני

[37.5% = 2 : (25% + 50%)] מבלי להביא בחשבון לא את הבדלי 

הכיוון )רווח כנגד הפסד( ולא את העובדה שאלה אחוזים 
מסכומים שונים זה מזה. 

 תשובה שגויה 2: 
התלמיד חישב את אחוז הרווח הכולל כהפרש בין שיעור הרווח 

לשיעור ההפסד (25% = 25% – 50%+) ולא הביא בחשבון 
שאלה אחוזים מגדלים שונים. 

 תשובה שגויה 3: 
התלמיד חישב את אחוז הרווח כממוצע חשבוני

 מבלי להביא 
50 25

2
12 5

− =





. של שיעורי הרווח וההפסד 

בחשבון שהאחוזים הם מגדלים שונים זה מזה. 

הערות: 

יתקבל כל הסבר נכון של ההתייחסות השגויה של   .1
התלמיד. 

הסבר שמתאר מה התלמיד עשה )כגון: ממוצע חשבוני(   .2
ולא ממה הוא התעלם או מה הייתה ההתייחסות 

המוטעית שלו — יתקבל כהסבר חלקי .
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התכנית לקידום ההישגים במתמטיקה בביה"ס היסודי
מחוון למבחן סיום — תשס"ח, מועד א', נוסח א' 

המזכירות הפדגוגית המינהל הפדגוגי  מינהל הכשרה, השתלמות  ראמ"ה    
מפמ"ר מתמטיקה האגף לחינוך יסודי  והדרכה לעובדי הוראה  הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך    

מספר 
הסבר אפשרי/הערותהתשובה הנכונההשאלה

9aא

b
הסבר:המספר שיתקבל גדול מ–

היות שהמונה והמכנה שניהם טבעיים, הגדלת המונה מגדילה 
את המספר המתקבל )פי 4( וגם הקטנת המכנה מגדילה את 

a )פי 16(.

b
המספר המתקבל )פי 4(, ולכן יתקבל מספר גדול מ–

הסבר אלגברי אפשרי:
a

b

a
b

a
b

a

b

⋅ = ⋅ = ⋅ =4

4

4

4

4
4

16
:

a חיובי, כפל ב–16 ייתן מספר גדול יותר. 

b
ומכיוון ש–

הערות: 

הסבר באמצעות דוגמה בלבד ייחשב הסבר חלקי.   .1

גם ללא התייחסות לכך שהמונה והמכנה שניהם טבעיים   .2
ההסבר ייחשב מלא.

9aב

b
הסבר: המספר שיתקבל קטן מ–

במנה של שני מספרים טבעיים, הקטנת המונה מקטינה את 
המספר המתקבל, וגם הגדלת המכנה מקטינה את המספר 

 . a

b
המתקבל, ולכן המספר שיתקבל קטן מ–

הערות: 

הסבר באמצעות דוגמה בלבד ייחשב הסבר חלקי.   .1

גם ללא התייחסות לכך שהמונה והמכנה שניהם טבעיים,   .2
ההסבר ייחשב מלא. 

הסבר: 9ג

דוגמה נגדית לדוגמה של מירי:
5

4

25

16
< 25 , ו–

16
5 בעצמו נקבל 

4
לאחר שנכפול את 

)או שתי דוגמאות מתאימות אחרות המנוגדות זו לזו.(

 או הסבר כללי:
כאשר כופלים מספר בין 0 ל–1 בעצמו, המכפלה קטנה יותר 
מהמספר עצמו; מספר גדול מ–1, לעומת זאת, כאשר כופלים 

אותו בעצמו המכפלה גדולה מהמספר עצמו. 

 הערה: 
הנימוק שלא די בדוגמה אחת כדי לקבוע ייחשב הסבר חלקי. 



מדינת ישראל
משרד החינוך
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התכנית לקידום ההישגים במתמטיקה בביה"ס היסודי
מחוון למבחן סיום — תשס"ח, מועד א', נוסח א' 

המזכירות הפדגוגית המינהל הפדגוגי  מינהל הכשרה, השתלמות  ראמ"ה    
מפמ"ר מתמטיקה האגף לחינוך יסודי  והדרכה לעובדי הוראה  הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך    

מספר 
הסבר אפשרי/הערותהתשובה הנכונההשאלה

 חישוב: 5 יחידות10א
התשלום הקבוע בחברת "גז–לי" גבוה ב–7.5 ש"ח: 

24.5 – 17 = 7.5 

התשלום ליחידת צריכה נמוך ב–1.5 ש"ח: 

16.1 – 14.6 = 1.5

סכומים אלה "מתקזזים" עבור 5 יחידות: 

1.5 ⋅ 5 = 7.5 

פתרון אלגברי: 
24.5 + 14.6 x = 17 + 16.1 x   ⇒ x = 5

 הערה:
בדיקה באמצעות טבלה או בדיקת האפשרויות, או הסבר גרפי 

נכון, יתקבלו כהסבר מלא.

חישוב:  97.5 ש"ח10ב

משפחת שלום:  
24.5 + 5 ⋅ 14.6 = 97.5

משפחת ברקן:  
17 + 5 ⋅ 16.1 = 97.5

אין להוריד ניקוד על שגיאה הנגררת מסעיף א'.

 הערה:
בדיקה באמצעות טבלה או בדיקת האפשרויות, או הסבר גרפי 

נכון, יתקבלו כהסבר מלא.



מדינת ישראל
משרד החינוך
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התכנית לקידום ההישגים במתמטיקה בביה"ס היסודי
מחוון למבחן סיום — תשס"ח, מועד א', נוסח א' 

המזכירות הפדגוגית המינהל הפדגוגי  מינהל הכשרה, השתלמות  ראמ"ה    
מפמ"ר מתמטיקה האגף לחינוך יסודי  והדרכה לעובדי הוראה  הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך    

מספר 
הסבר אפשרי/הערותהתשובה הנכונההשאלה

 הסבר: יותר מ–5 יחידות10ג
עבור 5 יחידות שילמו שתיהן בדיוק אותו סכום. עבור צריכה 
נוספת, יתווסף רק התשלום בעבור כל יחידת מנייה, ויחידת 

מנייה היא זולה יותר בחברת “גז–לי". 

פתרון אלגברי: 
24.5 + 14.6 x < 17 + 16.1 x    ⇒ x > 5

הערות:

בדיקה באמצעות טבלה או בדיקת האפשרויות, או הסבר   .1
גרפי נכון, יתקבלו כהסבר מלא. 

הסבר המשקף הבנה שאחרי נקודת השוויון הכדאיות   .2
נקבעת על–ידי מחיר יחידת הצריכה ייחשב הסבר מלא. 

הסבר המתייחס רק לכך שטווח הכדאיות הוא אחרי   .3
נקודת השוויון בלי להתייחס למרכיב המחיר הרלוונטי — 

ייחשב הסבר חלקי. 

אין להוריד נקודות על שגיאה נגררת מסעיף א'.  .4

הסבר:הספרה היא 118

2 היא השבר

11
ההצגה העשרונית של השבר 

0 . הספרה במקום השני מימין  18. האין–סופי המחזורי: 
לנקודה העשרונית היא 8 וכך גם בכל מקום זוגי אחר. לכן 

הספרה ה–90 מימין לנקודה היא 8 .

 הערה: 
אם מצאו הצגה עשרונית נכונה וענו 1 במקום 8 , יש לנקד כמו 

תשובה נכונה עם הסבר חלקי )נקודה אחת(.

* תשובה שגויה לחלוטין = תשובה שגויה המבוססת על דרך בלתי נכונה, או שאינה מלווה בשום חישוב



מדינת ישראל
משרד החינוך
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התכנית לקידום ההישגים במתמטיקה בביה"ס היסודי
מחוון למבחן סיום — תשס"ח, מועד א', נוסח א' 

המזכירות הפדגוגית המינהל הפדגוגי  מינהל הכשרה, השתלמות  ראמ"ה    
מפמ"ר מתמטיקה האגף לחינוך יסודי  והדרכה לעובדי הוראה  הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך    

מספר 
הסבר אפשרי/הערותהתשובה הנכונההשאלה

הסבר: 12

21 הוא שבר מצומצם )21 ו–37 הם שני מספרים 

37
המספר 

זרים(. כדי להרחיב את המכנה שלו כך שיהיה חזקה של 10, 
 צריך המכנה המקורי להכיל רק חזקות של 2 או של 5 

)או שניהם(. המספר 37 אינו מתחלק לא ב–2 ולא ב–5 ולכן זה 
בלתי אפשרי.

הערות: 

הסבר המתייחס רק לכך שהמספר 37 נשאר כגורם במכנה   .1
כי השבר מצומצם יתקבל כהסבר חלקי. 

לא יתקבל הסבר שאין לו התייחסות לכך שהשבר   .2
מצומצם )או ש–37 הוא מספר ראשוני(.

חישוב:2 ק"מ13א

200,000 : 20 = 10,000 : 1 )ס"מ(

200,000 ס"מ = 2 ק"מ

הערה: 

תשובה נכונה ביחידות אחרות במקום ק"מ תזכה בנקודה אחת, 
בתנאי שצוינה היחידה. 

 חישוב: 250,000 : 131ב
 במציאות: 50 ק"מ = 5,000,000 ס"מ 

 ולכן במפה: 250,000 : 1 = 5,000,000 : 20
דרך אפשרית אחרת, בעזרת השוואה לסעיף א': יורם מדד 

מרחק שבמציאות הוא גדול פי 25 מזה שמדד שלומי, ולכן קנה 
המידה גדול פי 25 , כלומר, 250,000 : 1 .

הערות:

אין להוריד ניקוד על שגיאה הנגררת מסעיף קודם.  .1

רישום קנה המידה שלא לפי המקובל, כגון  .2 
500,000 : 2 — יקנה נקודה אחת.

* תשובה שגויה לחלוטין = תשובה שגויה המבוססת על דרך בלתי נכונה, או שאינה מלווה בשום חישוב



מדינת ישראל
משרד החינוך
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התכנית לקידום ההישגים במתמטיקה בביה"ס היסודי
מחוון למבחן סיום — תשס"ח, מועד א', נוסח א' 

המזכירות הפדגוגית המינהל הפדגוגי  מינהל הכשרה, השתלמות  ראמ"ה    
מפמ"ר מתמטיקה האגף לחינוך יסודי  והדרכה לעובדי הוראה  הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך    

מספר 
הסבר אפשרי/הערותהתשובה הנכונההשאלה

 חישוב: 40,000 מ"ר 13ג
 צלע הריבוע היא 2 ס"מ במפה, עם קנה מידה 

של 10,000 : 1 , לכן במציאות אורכה 20,000 ס"מ שהם 200 מ'. 

שטח מאגר המים הריבועי הוא:

40,000 מ"ר = 2002

 הערה:
תשובה נכונה בסמ"ר )במקום מ"ר( תזכה בנקודה אחת בתנאי 

שצוינה היחידה. 

 הסבר: 14
ABCD מקבילית. במקבילית סכום זוויות סמוכות הוא ° 180 



A +D = 180 ° ולכן 

כי AE חוצה זווית,


EAD = 1

2
A

 כי DE חוצה זווית. 


EDA = 1

2
D  וגם



EAD + EDA = 1

2
A + D( ) = 180 °

2
= 90 °

AED משלימה ל–180° במשולש


AED



⇒ AED = 90 °

 חישוב/נימוק: 88 סמ"ר 15א
נסמן ב–h את הגובה לצלע AD של המקבילית. 

⇒ = ⋅ =S
AD h

SAMD ABCD∆ 2

1

2

⇒ SABCD = 2 ⋅ SΔAMD = 2 ⋅ 44 = 88 סמ"ר  

או כל נימוק נכון אחר. 

* תשובה שגויה לחלוטין = תשובה שגויה המבוססת על דרך בלתי נכונה, או שאינה מלווה בשום חישוב
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משרד החינוך
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התכנית לקידום ההישגים במתמטיקה בביה"ס היסודי
מחוון למבחן סיום — תשס"ח, מועד א', נוסח א' 

המזכירות הפדגוגית המינהל הפדגוגי  מינהל הכשרה, השתלמות  ראמ"ה    
מפמ"ר מתמטיקה האגף לחינוך יסודי  והדרכה לעובדי הוראה  הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך    

מספר 
הסבר אפשרי/הערותהתשובה הנכונההשאלה

הסבר: 15ב

אם M אמצע הצלע BC , הרי שלשני המשולשים יש צלעות 
 . BM = MC :שוות

 הגובה לצלעות אלה שווה גם הוא בשני המשולשים, 
, והמרחק בין ישרים מקבילים הוא קבוע.  BC AD כי 

ומכאן שגם השטחים שווים. 

הערה: 

הסבר ייחשב מלא רק אם הוא מסביר את שני המרכיבים: 
מדוע יש בין המשולשים שוויון צלע, ומדוע יש ביניהם שוויון 

של הגובה לאותה צלע. 

פירמידה משולשת16א

גליל16ב

מנסרה משושה16ג

* תשובה שגויה לחלוטין = תשובה שגויה המבוססת על דרך בלתי נכונה, או שאינה מלווה בשום חישוב



מדינת ישראל
משרד החינוך
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התכנית לקידום ההישגים במתמטיקה בביה"ס היסודי
מחוון למבחן סיום — תשס"ח, מועד א', נוסח א' 

המזכירות הפדגוגית המינהל הפדגוגי  מינהל הכשרה, השתלמות  ראמ"ה    
מפמ"ר מתמטיקה האגף לחינוך יסודי  והדרכה לעובדי הוראה  הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך    

מספר 
הסבר אפשרי/הערותהתשובה הנכונההשאלה

מעוין17א

 חישוב: 600 סמ"ר17ב
אורך האלכסון השני הוא 30 ס"מ = 0.75 ⋅ 40 ;

האלכסונים חוצים זה את זה ומאונכים זה לזה, ולכן מחלקים 
את המרובע ל–4 משולשים ישרי זווית חופפים. 

20 15

2
150

⋅ = שטח כל משולש הוא 150 סמ"ר: 

שטח ארבעת המשולשים יחד הוא 600 סמ"ר. 

 הערה: 
אפשר גם להתייחס רק ל–2 משולשים חופפים

2
30 20

2
600⋅ ⋅ = וחישוב השטח, לדוגמה: 

 דרך נוספת: 
שטח מעוין שווה למחצית המכפלה של אלכסוניו,

40 30

2
600

⋅ = ולכן השטח הוא 600 סמ"ר: 

 חישוב: 100 ס"מ17ג
כל צלע במעוין היא יתר במשולש ישר זווית שאורכי ניצביו הם 

15 ס"מ ו–20 ס"מ. לפי משפט פיתגורס אורכה הוא 25 ס"מ: 

15 20 225 400 625 252 2+ = + = =

לכן היקף המעוין הוא 100 ס"מ (100 = 25 ⋅ 4).

הערות: 

חישוב הצלע על–סמך היכרות עם השלשה הפיתגורית   .1 
25 , 20 , 15 יתקבל כחישוב מלא. 

אין להוריד נקודות על טעות נגררת מחישוב האלכסון   .2
בסעיף ב'. 



מדינת ישראל
משרד החינוך
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התכנית לקידום ההישגים במתמטיקה בביה"ס היסודי
מחוון למבחן סיום — תשס"ח, מועד א', נוסח א' 

המזכירות הפדגוגית המינהל הפדגוגי  מינהל הכשרה, השתלמות  ראמ"ה    
מפמ"ר מתמטיקה האגף לחינוך יסודי  והדרכה לעובדי הוראה  הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך    

מספר 
הסבר אפשרי/הערותהתשובה הנכונההשאלה

18א

 הסבר:התשובה לא נכונה 18ב
יובל יצרה מקבילית, ולמקבילית אין ציר סימטריה. 

 הסבר אפשרי נוסף: 
הגדרת השיקוף בישר: לכל נקודה במשולש א' יש נקודה 

סימטרית ביחס לישר במשולש ב'. )כלומר הישר הוא האנך 
האמצעי לקטע המחבר את שתי הנקודות.( משולש ב' אינו עונה 

על הגדרה זו.

הערות: 

סרטוט השיקוף הנכון )של נקודה אחת לפחות( ללא הסבר   .1
— יתקבל כהסבר מלא. 

הסבר שמראה הבנה אך אינו מתייחס להגדרת הסימטריה   .2
)למשל: "לא לכל נקודה במשולש א' יש נקודה סימטרית 

במשולש ב'"( ייחשב הסבר חלקי. 

* תשובה שגויה לחלוטין = תשובה שגויה המבוססת על דרך בלתי נכונה, או שאינה מלווה בשום חישוב



מדינת ישראל
משרד החינוך

 16	 		122-03-20-01-01-01-007-008-07

התכנית לקידום ההישגים במתמטיקה בביה"ס היסודי
מחוון למבחן סיום — תשס"ח, מועד א', נוסח א' 

המזכירות הפדגוגית המינהל הפדגוגי  מינהל הכשרה, השתלמות  ראמ"ה    
מפמ"ר מתמטיקה האגף לחינוך יסודי  והדרכה לעובדי הוראה  הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך    

מספר 
הסבר אפשרי/הערותהתשובה הנכונההשאלה

היקף המלבן המתקבל שווה להיקף 19א
הריבוע הנתון. 

נימוק: 

 ; 4x היקף הריבוע

2 (x + 5 + x – 5) = 4x היקף המלבן

הערות:

נימוק מילולי נכון או נימוק נכון באמצעות סרטוט יתקבלו   .1
כתשובה מלאה. 

דוגמה לא תתקבל כנימוק.   .2

שטח המלבן המתקבל שווה לשטח 19ב1
הריבוע הנתון.

נימוק: 

 . a2 = השטח , a צלע הריבוע היא

 , 1

2
a צלעות המלבן )אחרי הגדלה והקטנה(, הן 2a ו–

 . 2
1

2
2a a a⋅ = ולכן שטח המלבן המתקבל הוא: 

הערות: 

נימוק מילולי נכון או נימוק נכון באמצעות סרטוט יתקבלו   .1
כתשובה מלאה. 

דוגמה לא תתקבל כנימוק.   .2

היקף המלבן המתקבל גדול מהיקף 19ב2
הריבוע הנתון.

נימוק: 

; 4a היקף הריבוע

2 2
1

2
5a a a+





= היקף המלבן: 

הערות: 

נימוק מילולי נכון או נימוק נכון באמצעות סרטוט יתקבלו   .1
כתשובה מלאה. 

דוגמה לא תתקבל כנימוק.   .2

 20א 
מסיח

מה שסימן הנבחן
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התכנית לקידום ההישגים במתמטיקה בביה"ס היסודי
מחוון למבחן סיום — תשס"ח, מועד א', נוסח א' 

המזכירות הפדגוגית המינהל הפדגוגי  מינהל הכשרה, השתלמות  ראמ"ה    
מפמ"ר מתמטיקה האגף לחינוך יסודי  והדרכה לעובדי הוראה  הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך    

מספר 
הסבר אפשרי/הערותהתשובה הנכונההשאלה

 20א 
 ציון

תשובה 2: כמות הצבע הדרושה 
לצביעת ְמַכל I שווה לזו הדרושה 

 .II לצביעת ְמַכל 

 הסבר: 
6 πa לשני הגלילים אותו שטח מעטפת

 הערה: 
יתקבל גם הסבר מילולי נכון, בתנאי שהוא משקף הבנה מדוע 

שטחי המעטפות שווים. 

 20ב
מסיח 

מה שסימן הנבחן

 20ב
ציון

תשובה 3: כמות המים הדרושה למילוי 
ְמַכל I גדולה מזו הדרושה למילוי ְמַכל 

 . II 

הסבר:

 ; π ⋅ 3 ⋅ 3 ⋅ a כלומר , π 32 a הוא I נפח ְמַכל *

 . π ⋅ 3 ⋅ a ⋅ a כלומר π a2 ⋅ 3 הוא II נפח ְמַכל *

 כיוון ש–a < 3 , נפח ְמַכל I גדול יותר מנפח ְמַכל
II , ולכן גם כמות המים בו גדולה יותר.

הערות: 

יתקבל גם הסבר מילולי נכון.   .1

חישוב הנפחים ללא הסבר איך מסיקים ממנו את   .2
התשובה ייחשב הסבר חלקי. 

 21א 
מסיח 

מה שסימן הנבחן
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התכנית לקידום ההישגים במתמטיקה בביה"ס היסודי
מחוון למבחן סיום — תשס"ח, מועד א', נוסח א' 

המזכירות הפדגוגית המינהל הפדגוגי  מינהל הכשרה, השתלמות  ראמ"ה    
מפמ"ר מתמטיקה האגף לחינוך יסודי  והדרכה לעובדי הוראה  הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך    

מספר 
הסבר אפשרי/הערותהתשובה הנכונההשאלה

 21א
ציון 

תשובה 3: הגובה הממוצע של כל 
תלמידי הכיתה קטן מ–165 ס"מ.

 הסבר: 
אילו היה מספר הבנים שווה למספר הבנות, היה הגובה 

הממוצע שווה בדיוק ל–165 ס"מ. כיוון שיש יותר בנות, הגובה 
הממוצע של הבנים והבנות יחד קטן מ–165 ס"מ. 

 הסבר אפשרי נוסף:
 חישוב הממוצע: 

10 170 30 160

40
162 5

⋅ + ⋅ = .

 הערה: 
הסבר לא מפורט המתייחס להבדל בין מספר הבנים לבין מספר 

הבנות כגורם לתשובה הנכונה יתקבל כהסבר חלקי. 

 דוגמה: לא צודק21ב
נניח שהגובה של כל אחד מהבנים הוא 170 ס"מ, ושיש גם 

11 בנות שגובהן 170 ס"מ. במקרה זה הגובה של 21 מתוך 40 

הילדים הוא 170 ס"מ ולכן הוא השכיח, והוא גובה של בן. 

או כל דוגמה מתאימה אחרת. 

 הסבר אפשרי )במקום דוגמה(: 
ייתכן שהפיזור אצל הבנות גדול ואילו רוב הבנים הם באותו 

גובה. 

 הערה: 
דוגמה שאינה מתאימה במדויק לתנאי השאלה תיחשב נכונה 

חלקית. 

 21ג
מסיח 

מה שסימן הנבחן
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התכנית לקידום ההישגים במתמטיקה בביה"ס היסודי
מחוון למבחן סיום — תשס"ח, מועד א', נוסח א' 

המזכירות הפדגוגית המינהל הפדגוגי  מינהל הכשרה, השתלמות  ראמ"ה    
מפמ"ר מתמטיקה האגף לחינוך יסודי  והדרכה לעובדי הוראה  הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך    

מספר 
הסבר אפשרי/הערותהתשובה הנכונההשאלה

 21ג
ציון

תשובה 1: השינוי בגובה הממוצע של 
הבנים גדול מהשינוי בגובה הממוצע 

של הבנות. 

 הסבר:
בשני המקרים נוסף תלמיד שגובהו 10 ס"מ מעל הממוצע. אצל 
הבנים התוספת “מתחלקת" בחישוב הממוצע ל–10 בנים, ואילו 

אצל הבנות היא מתחלקת ל–30 הבנות. 

 הסבר אפשרי נוסף: 
חישוב הממוצע החדש והשוואת השינוי. הממוצע החדש של 

הבנות יהיה בערך 160.3 ס"מ.
160 30 170

31
160 3

⋅ + ≈ .

שינוי של 0.3 ס"מ; 

הממוצע החדש אצל הבנים יהיה בערך 170.9 ס"מ )בחישוב 
דומה(, וזה שינוי של 0.9 ס"מ. 

 הערה: 
הסבר לא מפורט המתייחס להבדל בין מספר הבנים לבין מספר 

הבנות כגורם לתשובה הנכונה יתקבל כהסבר חלקי. 

40 תלמידים22א1

10 שגיאות 22א2

חישוב: 2235%א3

) 7

20
14 )או 

40
חישוב השכיחות היחסית היא 

14 100

40
35

⋅ = ובאחוזים: 

הערות:

 )בלי להפוך לאחוזים(
7

20
 או 

14

40
התשובה    .1

תקנה נקודה אחת.   

אין להוריד נקודות כלל על טעות נגררת מסעיפים   .2
 קודמים.

* תשובה שגויה לחלוטין = תשובה שגויה המבוססת על דרך בלתי נכונה, או שאינה מלווה בשום חישוב
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התכנית לקידום ההישגים במתמטיקה בביה"ס היסודי
מחוון למבחן סיום — תשס"ח, מועד א', נוסח א' 

המזכירות הפדגוגית המינהל הפדגוגי  מינהל הכשרה, השתלמות  ראמ"ה    
מפמ"ר מתמטיקה האגף לחינוך יסודי  והדרכה לעובדי הוראה  הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך    

מספר 
הסבר אפשרי/הערותהתשובה הנכונההשאלה

חישוב:  227.5א4
2 0 10 5 4 6 4 8 6 9 14 10

40
7 5

⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅ = .

 22ב
מסיח

 מה שסימן הנבחן 

 22ב
ציון

תשובה 1: סטיית התקן בכיתה ה1 
גדולה מזו שבכיתה ה2.

 הסבר:
בשתי הכיתות אותו מספר תלמידים ואותו ממוצע של שגיאות 

בהכתבה.

לפי הדיאגרמה, בכיתה ה1 מספר השגיאות של רוב 
האוכלוסייה נמצא בקצוות, ואילו בכיתה ה2 מספר השגיאות 

של רוב האוכלוסייה מרוכז סביב הממוצע, כלומר הפיזור 
בכיתה ה1 גדול יותר, ולכן סטיית התקן גדולה יותר. 

 הערה: 
כל הסבר אחר המראה הבנה של נושא הפיזור יתקבל כהסבר 

מלא. 

* תשובה שגויה לחלוטין = תשובה שגויה המבוססת על דרך בלתי נכונה, או שאינה מלווה בשום חישוב




