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שלום, נכבד/ה מורה

בתוצאותיו ז' ולהשתמש לכיתות את המבחן במתמטיקה להעביר לך נועד לסייע שלפניך המדריך
המבחן, חישוב הערכת בכיתות, המבחן מידע על העברת כולל המדריך בית–ספרית. במסגרת פנים

הכיתתיים. המדדים וחישוב הציונים

ומומחים מדריכים מורים, ובשיתוף המתמטיקה על הפיקוח צוות באמצעות ראמ"ה בידי פותח המבחן
הדעת והפדגוגיה. בתחום

תשס"ו) מפמ"ר וחוזר (תש"ן במתמטיקה החדשה הלימודים תכנית את משקפים המבחן נושאי
היסודי. הספר מבית הלמידה התייחסות לרצף תוך ז' במתמטיקה בכיתות הנלמד לחומר ומתאימים

נתונים חקר ז': בכיתה במתמטיקה הנלמדים הראשונים הנושאים שלושת את כולל המבחן
ומספרים ובאפס, במספרים חיוביים החשבון פעולות וסדר פעולות החשבון חוקי וסטטיסטיקה,

הכיתה ושל מהתלמידים כל אחד של ידיעותיהם את למפות המורה, לסייע לך, היא המטרה מכוונים.
שנת הלימודים. בתחילת האלה בנושאי הלימוד כולה

שהוא. גורם לכל עליהן לדווח לא יידרש הספר פנימי, ובית לשימוש נועדו המבחן תוצאות

יקראו הספר בבית המתמטיקה מורי כי צוות מומלץ הספר, המבחן בבית להעברת ההיערכות מן כחלק
בו.  המופיעות להנחיות בהתאם ויפעלו בכיתה, המבחן העברת לפני המדריך כיום-יומיים את בעיון

לפנות למדריכים למתמטיקה  אפשר הלימודים לתכנית ובקישורם המבחן בתוכני הקשורים בנושאים
הארציים. ולמדריכים במחוזות

של האינטרנט לאתר לפנות כדאי עזר, ולחומרי למבחן בנוגע נוספים  לפרטים
http://rama.education.gov.il ראמ"ה:

פרקים: שלפניך כולל שלושה המדריך

:1 פרק

מיוחדים. צרכים לתלמידים בעלי המבחן והתייחסות להעברת הנחיות

:2 פרק

ציונים). ריכוז מחוון ודפי זה כולל (פרק המבחן הערכת

:3 פרק

פתרון לאסטרטגיות המתייחסת פדגוגית והדרכה המבחן, פריטי של תוכני ניתוח הכולל פדגוגי מדריך
תלמידים. של קשיים עם ולהתמודדות שונות

ופורייה! נעימה עבודה



תשס"ח    ,(7) ז' לכיתה במתמטיקה פנימי מבחן — למורה מדריך
3 

והתייחסות לתלמידים המבחן הנחיות להעברת :1  פרק
מיוחדים צרכים בעלי

בכיתות המבחן העברת לקראת היערכות 1.1

את ההנחיות  לקרוא הספר. חשוב בבית המבחן העברת לקראת הנחיות כלליות זה מוצגות בפרק  
בהתאם. למבחן ולהיערך מראש, האלה

המבחן מועבר אליך בנוסח אחד. המבחן: מבנה (1)

ז'. כיתה של הראשון השליש בתום נועד להעברה המבחן מועד העברת המבחן: (2)

המבחן,  שבו יועבר המועד על הנבחנות בכיתות להודיע לתלמידים לתלמידים: מומלץ הודעה (3)
בית להחלטת בהתאם אלה כל השימושים שייעשו בתוצאותיו, ועל בו הנכלל החומר היקף על

הספר.

דקות 60 משך המבחן: (4)

בסביבה ואין ערניים, התלמידים שבהן בשעות המבחן את לקיים מומלץ המבחן: שעת •  
להצלחתם.  להפריע העלולים גורמים  

מיועדים עצמית שיהיו לעבודה חומרים מראש להכין רצוי הזמן: לפני תום המבחן סיום •  
הזמן.  לפני שיסיימו את המבחן לתלמידים  

והקשיים את הידיעות למפות למתמטיקה לסייע למורה נועד המבחן בכיתת–האם: השגחה (5)
לעצמו שהמורה ירשום מומלץ בכיתה. למתמטיקה ישגיח שהמורה חשוב התלמידים, ולכן של

יוכל במבחן התלמידים ומהישגי אלו משאלות המבחן. בזמן העולות התלמידים שאלות את
בכיתה. עבודתו להמשך בנוגע מסקנות להסיק המורה

עזר בכלי שימוש (6)

המבחן. אורך לכל אסור במחשבון השימוש •  

הנקודות הבאות: את לתלמידים להבהיר מוצע המבחנים לפני חלוקת (7)

מטרת המבחן. להסביר את •  

המבחן. אורך לכל אסור במחשבון השימוש כי לציין •  

לרשותם. עומד זמן כמה לציין •  

(רב–ברירה). סגורות ומשאלות פתוחות משאלות מורכב שהמבחן לציין •  
מהשאלות  בחלק לכך. המיועד במקום התשובה את לכתוב יש הפתוחות, בשאלות  

תשובה אחת נכונה,  יש הסגורות, בשאלות נימוק. או הסבר להוסיף התלמידים נדרשים  
נתונות. תשובות כמה מבין אותה לבחור התלמידים ועל

הזמן. לפני המבחן את שיסיים תלמיד יעשה מה להסביר •  

השאלות. כל על ולהשיב המרבית ברצינות למבחן להתייחס מהתלמידים לבקש •  

שאילת שאלות וכו'). אכילה, לשירותים, (יציאה כלליים להסביר נוהלי התנהגות •  
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השונים פרקיו על המבחן הערכת :2 פרק

תיאור המבחן: 2.1

שונים: שאלות  הן מסוגים השאלות מורכבות מסעיפים. 13 שאלות שחלקן ז' כולל המבחן לכיתה
מסוג רב-ברירה. סגורות ושאלות הסבר, או נימוק בהן שנדרש שאלות אחת, תשובה שיש להן פתוחות

כמו שברים. כולל מכוונים, מספרים הסדר בין המספרים ואת ציר את להכיר נדרשים התלמידים
לסדר בהתאם מכוונים במספרים חשבון תרגילי לפתור יודעים התלמידים אם בודקות השאלות כן,

נדרשים התלמידים הפתרון. שלהם בעת השיקולים מערכת את יכולים להציג הם ואם החשבון, פעולות
גם מאפס; הם ניטרלי ואיבר איבר חוק הפילוג, חוק החילוף, הקיבוץ, חוק בחוקים כמו להשתמש נכון

הופכיים. ומספרים נגדיים מספרים של בתכונות נכון להשתמש נדרשים

עוגה), (מקלות, לקרוא דיאגרמות נדרשים התלמידים נתונים וסטטיסטיקה" ”חקר הנושא במסגרת
התלמידים לאחר. כמו כן, אחד מייצוג ולעבור מתאימה, לדיאגרמה שכיחות הקשר בין טבלת את להבין
שכיחות מתוך טבלת וגם רשימת נתונים מתוך אותם ולחשב שכיח וממוצע, המושגים להבין את נדרשים

דיאגרמה. ו/או

המבחן בדיקת 2.2

מוצע כן, לתלמידיו. כמו שהועברו המבחנים את יבדוק בכיתה המלמד המורה למתמטיקה כי מוצע
התשובות. ובניתוח בבדיקה שותפים יהיו המקצוע ורכז הבית-ספרי המתמטי הצוות  שחברי

לכל הציונים ריכוז בדפי להיעזר אפשר אליהם. ובצמידות למחוונים בהתאם המבחנים את לבדוק יש
זו. לחוברת המצורפים תלמיד

לב, שימו

סעיף. או שאלה לכל הנקודות מספר ואת סעיף או שאלה בכל הנכונות התשובות את מפרט המחוון (1)
או הציונים לתלמיד, ריכוז בדף סעיף שאלה או התלמיד בכל שקיבל הנקודות את מספר להקיף יש

בהמשך). אחר כמפורט ממוחשב בכלי האקסל (או בקובץ מספר הנקודות את להקליד

עליה. שלא השיב שאלה על כל נקודות 0 יקבל התלמיד (2)

כאילו אחת מתשובה יותר סימן התלמיד שבה לשאלה להתייחס יש (רב-ברירה) סגורות בשאלות (3)
בנקודות). אותו לזכות (לא עליה השיב לא

התלמיד אם אולם, הצפויים. הנכונים הנימוקים את במחוון פירטנו הנמקה, הדורשים בסעיפים (4)
הנקודות. מלוא את ולתת לו אותו לקבל יש במחוון, מופיע אחר, שאינו נכון נימוק כתב

שבהם, מצבים ייתכנו זאת, האפשר. עם מחוון מפורט ככל מאמץ לפתח נעשה המורים, לנוחיות (5)
להעלות או אחרת. מומלץ זו לתשובה לתת לניקוד שצריך בנוגע המחוון, תתגלה אי-בהירות למרות

התלמיד. יקבל נקודות כמה ולהחליט בבית-הספר המתמטי בצוות לדיון כאלה מקרים
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מראש מוגדרות ובכל שאלה סעיף בכל — אפשרויות הניקוד למבחן ציונים דף ריכוז מצורף זו לחוברת
לכל הניקוד את הציונים ריכוז דף על גבי לסמן יש ריכוז הציונים. בדף לכך בהתאם ומצוינות במחוון

סעיף. או שאלה

ריק ריכוז ציונים הציונים, ודוגמה לדף בו ושחושבו ריכוז ציונים שמולא דוגמה לדף  (ראה
.(18-17 בעמ'

בכתובת ראמ"ה האינטרנט של באתר שיתפרסם הציון לחישוב אקסל, ממוחשב מבוסס כלי  פותח
מיפוי של דוחות ויספק ציוני המבחן אוטומטי את באופן יחשב זה כלי .http://rama.education.gov.il

הספר. בבית השכבה וברמת הכיתה ברמת במבחן ההישגים

שאינו מיומן בעבודה באקסל למי באקסל. בעבודה המיומנים למורים כלי האקסל מיועדת העבודה עם
הציונים. ריכוז בדפים הידניים של להשתמש מומלץ

במצגות לעיין מומלץ ראמ"ה. ידי האקסל על בכלי טכנית לשימוש תמיכה תינתן לא לבכם: לתשומת
השימוש בכלי. תחילת לפני ראמ"ה באתר ההסבר המתפרסמות
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המחוון: 2.3

סוגפריט
פריט

הערותהנחיות לניקודתשובה נכונה

<סגור1א נכונההסימן: תשובה = 3

שגויה תשובה = 0

פעולות בודק את סדר התרגיל
תכונת פעולת החשבון ואת

החיסור: ככל שהמספר
גדול הנתון מהמספר שמחסרים
קטנה יותר. התוצאה יותר, כך

>סגור1ב נכונההסימן: תשובה = 3

שגויה תשובה = 0

חילוק מספר הוא הקושי בתרגיל
בגדול. קטן

כי בקלות לתשובה להגיע ניתן
היא משמאל בתרגיל התוצאה
חיובית. היא ומימין שלילית,

אינטגרטיבית: היא השאלה
ומספרים החשבון פעולות סדר

מכוונים.

סגור1ג
ופתוח

 הסימן: =

ההסברים אחד
לחשב האפשריים, בלי
הסופית: התוצאה את

מקום את להחליף ניתן
153:3 ו– 815, הביטוי

שמאל התרגיל שבצד ואז
 יהיה:

 153 : 3 + 815 – 115 

פעולת ביצוע אחרי
התרגיל את נקבל החיסור

ימין. שמצד

והסבר  תשובה = 5
נכונים

נכונה  תשובה = 3
או לא נכון והסבר

הסבר ללא

והסבר  תשובה = 0
שגויים

תתקבל  הערה: לא
”קיבלתי כגון: תשובה
לפי סדר אותה תוצאה

החשבון“. פעולות

בחוק בודק שימוש התרגיל
האיבר איננו החילוף כאשר

כגון: ביטוי אלא אחד  מספר
את גם בודק התרגיל .153 : 3

שלו המספר והסימן חילוף
באגף השני.  לקבלת התרגיל

סדר את התרגיל בודק בנוסף
פותרים כאשר החשבון פעולות

חישוב. באמצעות  אותו
את בודקת להסבר הבקשה
לבטא התלמיד של יכולתו

שהוא הפעולות את במילים
שהשימוש לו ומראה מבצע,

החישוב. על מקל בחוקים
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סוגפריט
פריט

הערותהנחיות לניקודתשובה נכונה

0 סגור2 נכונה (2) תשובה = 5

שגויה תשובה = 0

במספר. 0 חילוק בודקת השאלה

אפשריות: תשובות

בגלל הטעות :–6 המסיח
האופיינית: חילוק מספר בנגדי 

.0 שווה

התשובה  0 היא האפשרות
הנכונה.

האופיינית:  בגלל הטעות :6 המסיח
.0 בעצמו שווה חילוק מספר

בדיקת כזה”: מספר ”אין המסיח
לבין  0 במספר הבלבול בין חילוק

.0 ב– מספר חילוק

סגור3
2

1
2  

נכונה (4) תשובה = 5

שגויה תשובה = 0

את מושג השאלה בודקת
העובדה ואת ההופכי" "המספר
המספר .1 שווה בהופכי שכפל

כאן כמספר כתוב ההופכי לשבר
מעורב.

אפשריות: תשובות

בדיקת הבלבול : −2
1
2

המסיח
1 כאשר  שווה המכפלה אם

או שלו בהופכי מספר כופלים
שלו. להופכי בנגדי

בין הבלבול בדיקת : − 2
5

המסיח
לנגדי. ההופכי

הטעות בדיקת :
2
5

המסיח
 . 1 שווה בעצמו שבר שמכפלת

הנכונה. התשובה : 2
1
2

האפשרות



תשס"ח ,(7) ז' לכיתה במתמטיקה פנימי מבחן — למורה מדריך
8 

סוגפריט
פריט

הערותהנחיות לניקודתשובה נכונה

18פתוח4
18 9+

= 18
27

אחרי התוצאה

. 2
3

הצמצום:

ללא גם תוצאה לקבל יש
צמצום.

נכונה  תשובה = 5

אך  נכונה פתרון דרך = 3
בחישוב, טעות יש

18
28

כגון

ודרך  שגויה תשובה = 0
פתרון שגויה

 

קו תפקיד את בודקת השאלה
החשבון. פעולות סדר ואת השבר

לטפל למורה: מומלץ הערה
תלמידים, של נפוצות בשגיאות

כגון:

18
81 9

18
18

18
9

1 2 3
+

= + = + =

מצמצם התלמיד אם .
1

10
או

כך  אחר ו-18 ורק 18 את תחילה
וכך   1

1 9+
מקבל: הוא מחבר,

הזאת. לתוצאה מגיע

המתאים:סגור5 התרגיל (3) 
  103 – 75 – 25

נכונה תשובה = 5

שגויה  תשובה = 0

פעולות בודק את סדר התרגיל
חזקות. כולל החשבון

אפשריות: תשובות

למי ,100 · 25 – 25 המסיח:
משמאל הפעולות את שמבצע

סדר בכללי התחשבות ללא לימין
החשבון. פעולות

למי ,103 · 225 – 25 המסיח:
החזקה פעולת בין בסדר שטועה
 3 · 5 כופל קודם הכפל: לפעולת

 .2 בחזקה מעלה כך אחר ורק

25 – 75 – 103 היא  האפשרות:
הנכונה. התשובה

למי  , 103 – 30 – 25 המסיח:
ומחשב בחישוב החזקה שטועה

5 במקום 25.
2
 = 10

A מתאימה פתוח6א הנקודה
–2 למספר:

נכונה  תשובה = 3

שגויה  תשובה = 0

בינונית קושי ברמת א' סעיף
A ל– 1–   מפני שהמרחק בין

בין המרחק כמו רווחים, שני הוא
. ל–1– 0
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סוגפריט
פריט

הערותהנחיות לניקודתשובה נכונה

B מתאימה פתוח6ב הנקודה
1
2

0.5 או  למספר:

נכונה  תשובה = 3

שגויה תשובה = 0

שמבחינים אחרי כי קל ב' סעיף
רווחים על שני היא שכל יחידה
בין אחד שרווח מבינים הציר,

.0.5 הוא שנתות שתי

C מתאימה פתוח6ג הנקודה

2
1
2

2.5 או  למספר:

נכונה  תשובה = 3

שגויה תשובה = 0

בינונית קושי ברמת ג' סעיף
0 לבין  השנתות בין מפני שמספר

אי–זוגי. הוא C הנקודה

= 9 – (7–)פתוח7 התרגיל:

–16 התוצאה:

ותוצאה  תרגיל = 5
נכונים

יש  אך נכון, תרגיל = 3
בחישוב טעות

בלי  נכונה תוצאה = 2
תרגיל עם או תרגיל

שגוי

ותרגיל  תוצאה = 0
שגויים

המושג הבנת את בודק הפריט
בפעולת השליטה  ב–" ואת ”קטן

מכוונים: במספרים  חיסור
(–7) – 9 = –16 

לב לשים למורה: יש הערה
כמו: תלמידים של לטעויות

,9 – (–7) = 16 שמחשב למי ,16

בין ההפרש את שמחשב למי או
או ,2 ומקבל ,9 – 7 והקטן הגדול

ההפרש את שמחשב  למי
. 9 – 7 ומקבל 2–

סגור8א
− 1

2  
נכונה (ב) תשובה = 3

שגויה תשובה = 0

אפשריות: תשובות

הטעות בדיקת :–1 המסיח
המספרים שני מחיבור הנובעת

.2 ב– לחלק בלי אך

הנכונה. התשובה : − 1
2

האפשרות

נקודת  0 הוא כי :0 המסיח
המספרים וזאת ציר האמצע של
נקודת בו לראות אופיינית טעות

באשר הוא. קטע כל אמצע של

של הטעות בדיקת :
1
2

המסיח
מציאת של או הקטע חלוקת

הממוצע.
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סוגפריט
פריט

הערותהנחיות לניקודתשובה נכונה

עלפתוח8ב המבוסס נימוק
מציאת אמצע הקטע:

הקטע:  אורך

1
1
2

2
1
2

4− − =( )

ל–2. שווה הקטע מחצית
כל בין המרחק חישוב
משתי הנקודות אחת

:2 לבין הנתונות

1
1
2

2
1
2

− = −

 − + = −2
1
2

2
1
2

או

המבוסס על או: נימוק
שני של הממוצע חישוב

 המספרים:

( )− +
= −

2
1
2

1
1
2

2
1
2

המבוסס על או: נימוק
אפשרויות כל שלילת

השגויות התשובה
חישוב באמצעות

תשובה כל בין המרחקים
שתי הנקודות לבין

הנתונות.

נכון  נימוק = 2

שגוי נימוק = 0

פתרון. דרכי כמה לה שיש שאלה
על קטע אורך של חישוב בודקת

המספרים. ציר

הפתרון:פתוח9 שלבי

20 : (–5) + 4=

(–4) + 4 =

 התוצאה: 0

ושלבי  התוצאה = 5
הפתרון נכונים

נכונים,  פתרון שלבי = 3
יש טעות אך

בחישוב

ללא  נכונה תוצאה = 2
פתרון שלבי

ושלבי  תוצאה = 0
שגויים פתרון

פעולות בודק את סדר התרגיל
מכוונים, במספרים החשבון

שלילי במספר חיובי מספר חילוק
נגדיים. מספרים שני וחיבור
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סוגפריט
פריט

הערותהנחיות לניקודתשובה נכונה

2סגור10 נכונה (3) תשובה = 5

שגויה  תשובה = 0

פעולות את סדר בודק  התרגיל
ואת מכוונים במספרים החשבון

תפקיד קו השבר.

אפשריות: תשובות

היא הטעות כאשר :–1 המסיח
התלמיד החשבון. פעולות בסדר
7 = 7 – 14 אחר כך כפל  חישב

ב– 14. 2– וחילק ב–

מהפעולה נובע :0  המסיח
חילוק מכן ולאחר +14 – 14 = 0 

.0 : 14 = 0

הנכונה התשובה :2 האפשרות

מצמצם התלמיד אם :15 המסיח
המכפלה 2 · 7  14 ואת את
  1 – 7 · (–2) = 15 ומחשב:

הפתרון:פתוח11א שלבי

40 [ 8 12 6]

40 [20 6]

40 120

1
3

: ( )

:

:

+ ⋅ =
⋅ =
=

1
3

התוצאה:

שלבי הפתרון  = 5
והתוצאה נכונים

שלבי הפתרון  = 3
יש אך נכונים,

טעויות בחישוב

ללא  נכונה תוצאה = 2
פתרון שלבי

שלבי הפתרון  = 0
והתוצאה שגויים

כתשובה לקבל יש הערה:
מצומצם לא שבר נכונה

. 4

12
כגון

המכיל חישוב תרגיל פתרון בודק
בתוך זה. זה סוגריים שני זוגות
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סוגפריט
פריט

הערותהנחיות לניקודתשובה נכונה

6 · (12 + 8 : 40)פתוח11ב

אפשרי: הסבר

התוצאה את לקבל כדי
הגדולה ביותר,יש לכפול
הגדולים המספרים את

הוספת האפשריים. ביותר
הזה במיקום הסוגריים

את המרבי באופן מגדילה
שכופלים הראשון הגורם

. 6 ב–

הסוגריים  מיקום = 5
נכונים. וההסבר

הסוגריים  מיקום = 3
ההסבר אבל נכון,

חלקי.

הסוגריים  מיקום = 2
אין הסבר נכון, אך
שגוי. שההסבר או

הסוגריים  מיקום = 0
שגויים. וההסבר

את תפקיד התרגיל בודק
הפעולות, סדר בשינוי הסוגריים
הכפל פעולות של התכונות ואת
שנכפיל ככל בכפל — והחילוק:
(וגדול יותר גדול חיובי במספר
גדולה התוצאה תהיה כך מ–1)

שנחלק ככל בחילוק ואילו יותר,
(1 (מלבד חיובי קטן יותר במספר

יותר. גדולה התוצאה תהיה כך

שכיחויותפתוח12א טבלת

הספרים 0123456מספר

התלמידים 21153202מספר

השכיחויות  כל = 7
נכונות

אחת נקודה להוריד יש
שגויה. שכיחות כל על

נתונים קריאת בודקת השאלה
בין ומעבר מקלות, מדיאגרמת

ייצוגים.

1    פתוח12ב נכונההשכיח הוא: תשובה = 3

שגויה תשובה = 0

המושג בודקת את הבנת השאלה
השכיחות הנתון בעל — שכיח

הגבוהה ביותר.

חיבור כלפתוח12ג דרך הפתרון:
השכיחויות:

2 + 0 + 2 + 3 + 5 + 11 + 2 = 25 

25 הוא: התלמידים מספר

פתרון  ודרך תשובה = 5
נכונות

דרך פתרון  = 3
כל (חיבור נכונה

יש אך השכיחויות),
בחישוב טעות

ללא  נכונה תשובה = 2
פתרון דרך

שגויות ודרך תשובה = 0

לסה"כ שווה השכיחויות סה"כ
התלמידים.
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סוגפריט
פריט

הערותהנחיות לניקודתשובה נכונה

הפתרון:פתוח12ד דרך
( )2 0 11 1 5 2 3 3 2 4 0 5 2 6

25

50

25
2

⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅ = =

הספרים  מספר
.2 הוא הממוצע

חישוב  ודרך תשובה = 5
נכונות

נכונה,  חישוב דרך = 3
טעויות יש אך

בחישוב

ללא  נכונה תשובה = 2
חישוב דרך

חישוב  ודרך תשובה = 0
שגויות

ניקוד לתת יש הערה:
התלמיד אם מלא

בתוצאות נכון השתמש
שהתקבלו שגויות

ג. ו/או א בסעיפים

דרך את בודקת השאלה
טבלת על–פי ממוצע של החישוב

שכיחויות.

12ה 

       

       

       

    

הממוצעפתוח הספרים מספר
בכיתה תלמיד כל שקרא

שהיה לממוצע שווה
בהתחלה.

 הנימוק:
הספרים שמספר מאחר

כל שקרא הממוצע
היה בכיתה תלמיד

שהצטרף והתלמיד ,2
2 ספרים.  גם קרא לכיתה

חישוב אחר: נימוק או
הממוצע החדש: חלוקת

ב–26. 52

ונימוק  תשובה = 5
נכונים

אך  נכונה, תשובה = 3
או שגוי הנימוק

נימוק שאין

ונימוק  תשובה = 0
שגויים

ניקוד לתת יש הערה:
התלמיד אם מלא

בתוצאות נכון השתמש
שהתקבלו שגויות

ג'. ו/או א' בסעיפים

את הבנת השאלה בודקת
של קבוצת משמעות הממוצע

בממוצע שחל השינוי ואת נתונים
שינוי באחד הנתונים. עקב
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סוגפריט
פריט

הערותהנחיות לניקודתשובה נכונה

ייתכןסגור13א לא נכונה התשובה: תשובה = 1

שגויה  תשובה = 0

המושג בודקת את הבנת השאלה
של של קבוצה סופית "ממוצע

נתונים".

הנימוק: הממוצעפתוח13ב
מספרים קבוצת של

יותר להיות גדול צריך
מהמספר הקטן ביותר

יותר וקטן בקבוצה,
מהמספר הגדול ביותר

ייתכן לא לכן, בקבוצה.
כאשר ,60 הוא שהממוצע

ביותר הגדול המספר
 .55 הוא בקבוצה

נכון  מלא נימוק = 4

כגון:  חלקי, נימוק = 2
שני של דוגמה נתן

את והראה מספרים
אך הנכון, העיקרון

לנתונים התייחס לא
בשאלה. שהופיעו

או  נכון, לא נימוק = 0
נימוק ללא
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לתלמיד ציונים ריכוז דפי 2.5
ציונים: ריכוז דף למילוי דוגמה

הכיתה:   ז'1           ישראלי          התלמיד/ה:   ישראל שם

מספר
השאלה

הניקוד
פעולותמספריים מכוונים וסדר חוקים

(במספרים החשבון
ובאפס) חיוביים

נתונים וסטטיסטיקה חקר

1א 30שאלה

1ב 30שאלה

1ג 530שאלה

2 50שאלה

3 50שאלה

4 530שאלה

5 50שאלה

6א 30שאלה

6ב 30שאלה

6ג 30שאלה

7 5320שאלה

8א 30שאלה

8ב 20שאלה

9 5320שאלה

10 50שאלה

11א 5320שאלה

11ב 5320שאלה

12א 76543210שאלה

12ב 30שאלה

12ג 5320שאלה

12ד 5320שאלה

12ה 530שאלה

13א 10שאלה

13ב 420שאלה

מכווניםהציון בנושא  מספרים
 24   (0-32)

פעולות  וסדר חוקים
26 (0-38)

    24 (0-30) נתונים חקר

נתונים 24‹הציון הכולל ´¤חקר פעולות 26‹ וסדר מכוונים 24‹ ´ ¤חוקים ¤ציון כולל Ω ›74 ¤מספרים

הערות:                                                                                                                          
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הכיתה:                             התלמיד/ה:                             שם

מספר
השאלה

הניקוד
פעולותמספריים מכוונים וסדר חוקים

(במספרים החשבון
ובאפס) חיוביים

נתונים וסטטיסטיקה חקר

1א 30שאלה

1ב 30שאלה

1ג 530שאלה

2 50שאלה

3 50שאלה

4 530שאלה

5 50שאלה

6א 30שאלה

6ב 30שאלה

6ג 30שאלה

7 5320שאלה

8א 30שאלה

8ב 20שאלה

9 5320שאלה

10 50שאלה

11א 5320שאלה

11ב 5320שאלה

12א 76543210שאלה

12ב 30שאלה

12ג 5320שאלה

12ד 5320שאלה

12ה 530שאלה

13א 10שאלה

13ב 420שאלה

מכווניםהציון בנושא  מספרים
      (0-32)

פעולות  וסדר חוקים
     (0-38)

       (0-30) נתונים חקר

נתונים      ‹הציון הכולל ´¤חקר פעולות      ‹ וסדר מכוונים      ‹ ´ ¤חוקים ¤ציון כולל      ‹ Ω ¤מספרים

הערות:                                                                                                                          
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פדגוגי מדריך :3 פרק

הקדמה

מהשאלות במבחן. אחת כל של הקושי ומרכיבי תוכני את לנתח לכם יסייע המדריך זה של חלק

של שונות תשובות שאלות ובין בין הקשרים ומציאת התלמידים, והתשובות של השאלות ניתוח
שלהם האפשריים הקשיים ועל התלמידים של הידע על ראשוני מידע לקבל לכם יאפשרו התלמידים

הלימודים. בתכנית מרכזיים בנושאים

מגוון על תמונה כיתתית לכם לקבל יאפשר הפתרון השגיאות ואסטרטגיות כיתתי על מידע איסוף
התלמיד. או הכיתה ברמת להופיע העשויות שגויות תפיסות ועל יעילות אסטרטגיות על האסטרטגיות,

שימו לב:

שגיאות בכיתתכם שתאתרו פתרון. ייתכן ולאסטרטגיות דוגמאות לשגיאות כמה מוצגות במדריך א.
החשיבה את יחד ונסו להבין התלמידים את שתפו אותן, לנתח נוספות. הקפידו אסטרטגיות או

שהובילה לשגיאה.

הם לעתים אך להיות מקריים, הבנה יכולים חוסר או לכן, שגיאה במבחן מצומצם. השאלות מספר ב.
נוספות, מטלות לו לתת עליכם מסוים, בתחום מתקשה שהתלמיד לוודא כדי קושי. להאיר עשויים

ועבודתו. חשיבתו דרך אחר איתו, שיחה באמצעות לעקוב, ובמיוחד מדורגות, לעתים

בשימוש באמצעי המחשה ובבנייה המלווה מדורגת, תכנית בניית טיפול אמיתי בקשיים מצריך ג.
ביניהן נושא, באותו שאלות מגוון של לתלמידים להציג ומיומנויות. חשוב מושגים של מסודרת

שיש תלמידים לב חשוב לשים הפתרון. והסבר של דרכי גבוהה רמת חשיבה שאלות הדורשות גם
ושולטים בנושאים ”קשים". המתקשים בנושאים ”קלים"

של סביר במינון תרגול לתת יש אלא שאלות, של מסוים סוג בפתרון המתמקד באימון טעם אין ד.
הובנו. ששלביהם לאחר אלגוריתמים,
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פי המפרט ניתוח המבחן על

ואפס) חיוביים החשבון (מספרים פעולות חוקים וסדר בנושא: שאלות א.

1א שאלה

מהסעיפים  אחד בכל אמת פסוק שיתקבל כך הריק או < או =  בריבוע < את אחד הסימנים הוסיפו
 הבאים:

18 – 7 + 3   18 – (7 + 3) א.

אפיון השאלה

בודקת: השאלה

החיסור. לפעולת קודמים סוגריים החשבון: פעולות בסדר הבקיאות את א.

משמאל. בתרגיל מאשר יותר גדול מספר מחסרים מימין שבתרגיל ההבנה את ב.

ויש  להיות שווים, יכולים לא שני התרגילים ולכן,  a – (b + c) = a – b – c  :של הכלל את היישום ג.
יותר. איזו תוצאה גדולה להחליט

השאלה לפתרון הדרוש הידע

חשבון. פעולות א.

אחרת. פעולה לכל קודמים סוגריים החשבון: פעולות סדר ב.

18 – 7 + 3 = 18 + 3 – 7 שימוש בחוק החילוף: ג.

בכיתה הנושא ולהוראת השאלה לפתרון אסטרטגיות

המחשה). (מאפשר שאלות מילוליות פתרון עם תרגילים כאלה פתרון לשלב  מומלץ
קיבלתי? עודף כמה ש"ח, ב–3 ומחברת ש"ח ב–7 סרגל בחנות קניתי ש"ח, 18 לי לדוגמה: היו

18 – 7 – 3 = 18 – (7 + 3) האפשריים: התרגילים הצגת

התרגיל: 3 + 7 – 18   התרגיל:  3 – 7 – 18 לבין בין הבחנה

קשיים או לשגיאות דוגמאות

הפעולה  ולסימני למספרים והתייחסות מהסוגריים התעלמות תוך התרגילים, = בין כתיבת סימן
בלבד.
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1ג שאלה

מהסעיפים  אחד בכל אמת פסוק שיתקבל כך הריק או < או =  בריבוע < את אחד הסימנים הוסיפו
הבאים:

815 + 153 : 3 ≠ 115   153 : 3 + 700 ג.

הסופית.  התוצאה את לחשב בלי ג' בסעיף הנכון הסימן את לקבוע אפשר איך הסבירו  

                
                
                

          
אפיון השאלה

החילוף הכרת חוק ואת אותו לפתור בלי בתרגיל להתבונן התלמידים של היכולת בודקת את השאלה
לפתור דווקא איננה שהמטרה מאחר מכוון באופן גדולים בתרגיל המספרים החשבון. פעולות וסדר

חישוב. באמצעות השאלה את

700 לבין 115 – 815. בין הקשר את לגלות התלמידים על

815 – 115 = 700 השוויון: להיות צריך השוויון סימן להוספת ההסבר

השאלה לפתרון הדרוש הידע

החשבון. פעולות סדר א.

החילוף. בחוק שימוש ב.

הנמקה. יכולת ג.

בכיתה הנושא ולהוראת השאלה לפתרון אסטרטגיות

שבר, היא שלה שהתוצאה ובחלוקה גדולים במספרים שימוש ”קשה", שלהם שהפתרון תרגילים הצגת
לדוגמה: אותו, שפותרים לפני בתרגיל להתבונן הצורך את לחדד  כדי

  1072 – 147 : 4 – 172     900 – 147 : 4

קשיים או לשגיאות דוגמאות

מ 700. < כי 815 גדול סימון

הכתיבה. סדר לפי פתרון 115 – 3 : (153 + 815) כלומר התרגיל באופן שגוי: ניסיון לפתור את
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2 שאלה

 : 6 = 0 התרגיל :  נתון

לקבל פסוק אמת? הריק כדי להציב בריבוע איזה מספר יש

0  2      ≠6  1

אין מספר כזה. 4      6  3

אפיון השאלה

 . 0 שתוצאתה החילוק פעולת את בודקת השאלה

השאלה לפתרון הדרוש הידע

אפס. להיות חייב המחלק ,0 היא תרגיל של התוצאה אם

בכיתה הנושא ולהוראת השאלה לפתרון אסטרטגיות

כפל פעולת ידי על בדיקה ובנוסף, במספר כלשהו, חילוק אפס של או באפס חילוק של הפעולה הוראת
התוצאה. ובדיקת

נתבונן בשני מצבים:

 

0
a

0 0 a 0= ⇒ ⋅ =  א.

a
0

= ? ב.

לבדיקה: אפשרויות כמה יש

. 0 אינה התוצאה ולכן ,0 ⋅ 0 ≠ a בבדיקה: אז ,a : 0 = 0 אם

. a אינה התוצאה ולכן ,a ⋅ 0 ≠ a בבדיקה:  a : 0 = a, אז אם

משמעות. חסר הוא a : 0 הביטוי באפס תהיה שווה ל–a  ולכן לא קיים מספר שמכפלתו

נוסף: דיון

 0 : 0 תוצאת הביטוי: לבדוק את יש

. 0 היא אפשרית תוצאה ולכן ,0 ⋅ 0 = 0 בבדיקה: אז ,0 : 0 = 0 אם

. a היא אפשרית תוצאה ולכן ,a ⋅ 0 = 0 בבדיקה:  a = 0 : 0, אז אם

ולכן תוצאה ,1 ⋅ 0 = 0 בבדיקה:  היא 1, אז בחלוקה לעצמו מספר כל התוצאה של 1 = 0 : 0 כי אם
רק להיות שיכולה וכיוון הבדיקה, לפי אפשריות תוצאות כמה שהתקבלו כיוון .1 היא אפשרית

מוגדר. בלתי היא מספר הרי תוצאת התרגיל אחת נכונה, אפשרית תוצאה
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קשיים או לשגיאות דוגמאות

כתשובה. להתקבל יכולה התשובה מאפשרויות אחת כל

  6 : 6 = 0 היא: הנפוצות השגיאות אחת

החשבון  את חוקי להפעיל להחליט יכול התלמיד אפשרית. להיות תוצאה 1 יכולה התוצאה גם
.1 שהוא בכפל הניטרלי לאיבר הקשורים

3 שאלה

 
2
5

⋅ התרגיל: 1 =   נתון

לקבל פסוק אמת? הריק כדי להציב בריבוע  איזה מספר יש

 −2
1
2

 1

 − 2
5

    2

 2
5

 3

 2
1
2

 4

אפיון השאלה

הופכיים. מספרים של התכונה את בודקת השאלה

השאלה לפתרון הדרוש הידע

כפל שברים. א.

מעבר ממספרים מעורבים לשברים. ב.

בכיתה הנושא ולהוראת השאלה לפתרון אסטרטגיות

חיוביים, במספרים החשבון פעולות את חוקי גם כשלומדים מופיע הופכיים מספרים כפל של הנושא

משוואות: ופתרון מכוונים מספרים כשלומדים 3וגם
4

x 9
4
3

x 12

= ⋅

=

/

        
למספרים נגדיים. הופכיים מספרים בין הבחנה מחודשת ולערוך המושגים, על לחזור פעם יש בכל
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קשיים או לשגיאות דוגמאות

שתתקבל התשובה ואז נגדיים, למספרים הופכיים מספרים בין יתבלבלו שהתלמידים ייתכן

− 2
5

תהיה

4 שאלה

שלפניכם: התרגיל את פתרו

 18
18 9+

 =  

אפיון השאלה

החשבון. פעולות סדר את בודקת השאלה

השאלה לפתרון הדרוש הידע

מה כל לבין שבמונה מה כל בין חילוק פעולת לבצע שיש ומסמן למכנה המונה בין מפריד השבר קו
שבמכנה.

בכיתה הנושא ולהוראת השאלה לפתרון אסטרטגיות

ולהיפך. סוגריים עם הכתוב חילוק לתרגיל שבר קו עם הכתוב חילוק מתרגיל מעבר

קשיים או לשגיאות דוגמאות

 . 1
10

היא  ואז התשובה 1 במונה, לקבל 18 ב- 18, היא לחלק ביותר הטעות הנפוצה

18
81 9

18
18

18
9

1 2 3
+

= + = + = חילוק: תרגילי יצירת שני לשגיאה היא נוספת דוגמה

אחד כל לחלק מותר זה במקרה .
 
18 9

18
18
18

1
+ = + =9

18
1
2

ההיפוך: בפעולת מקורה נוספת שגיאה

מהתרגיל המקורי. אך שונה נכון תרגיל מתקבל במכנה, ואז ממחוברי המונה

.0 היא התרגיל תוצאת ולכן ,0 שווה מספר בעצמו של חילוק אפשרית נוספת: טעות
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5 שאלה

  103 ≠ 
3 · 52 ≠ 25 = התרגיל:   נתון

הנתון? התרגיל של הפתרון משלבי אחד להיות יכול הבאים התרגילים מבין תרגיל איזה

100 · 25
 – 25  1

103 – 225 – 25   2

103 – 75 – 25  3

103 – 30 – 25  4

אפיון השאלה

הפתרון. הבנת דרך ואת חזקות, כולל החשבון, פעולות בסדר בודקת בקיאות השאלה

השאלה לפתרון הדרוש הידע

כולל חזקות. החשבון סדר פעולות א.

בהדרגה. מורכב תרגיל פתרון ב.

בכיתה הנושא ולהוראת השאלה לפתרון אסטרטגיות

על רב דגש שמים ז' בכיתה ג'. בכיתה החל ספירלי באופן נלמד החשבון פעולות סדר של הנושא
הפוכה פירמידה בצורת שקולים בניית תרגילים באותו תרגיל. רבות פעולות משלבים כאשר הנושא

טובה. הוראה אסטרטגיית היא

אינם תשובה הניתנים כאפשרויות מהתרגילים חלק זו: בשאלה נוספת מוצגת הוראה אסטרטגיית
התרגילים ומדוע אחד תרגילים, באותם הטעות מקור מה ולנמק להסביר יש לתרגיל הנתון. שקולים

הנתון. לתרגיל ישיר המשך הוא

קשיים או לשגיאות דוגמאות

התלמידים. של בתשובות להופיע יכולה מהאפשרויות אחת כל

הפעולה הראשונה. זאת כי הכפל לפעולת החיסור הקדמת פעולת — 1 אפשרות

החזקה. לפעולת הכפל פעולת הקדמת — 2 אפשרות

(טעות נפוצה מאוד). 52 Ω 10 :2 –ב למכפלה החזקה פעולת הפיכת — 4 אפשרות



תשס"ח ,(7) ז' לכיתה במתמטיקה פנימי מבחן — למורה מדריך
24 

11א שאלה

הפתרון: את שלבי והציגו שלפניכם את התרגיל ּפִתרו א.

40 : [(8 + 12) · 6] =   

הפתרון: שלבי

התוצאה:     
אפיון השאלה

החשבון. פעולות בסדר בקיאות בודקת השאלה

השאלה לפתרון הדרוש הידע

סוגריים. סוגריים בתוך כולל פעולות החשבון סדר א.

בהדרגה. מורכב תרגיל פתרון ב.

בכיתה הנושא ולהוראת השאלה לפתרון אסטרטגיות

על רב דגש שמים ז' בכיתה ג'. בכיתה החל ספירלי באופן נלמד החשבון פעולות סדר של הנושא
הפוכה פירמידה בצורת שקולים בניית תרגילים באותו תרגיל. רבות פעולות משלבים כאשר הנושא

טובה. הוראה אסטרטגיית  היא
לעיל. 5 שאלה ראה — הנושא להוראת נוספת אסטרטגיה

קשיים או לשגיאות דוגמאות

אחרות: לפעולות מסוימות פעולות ומהקדמת מהסוגריים התעלמות  א.
40 : 8 + 12 · 6 = 5 + 12 · 6 = 17 · 6 = 102 

והחילוק). הכפל פעולות (הקדמת 40 : 8 + 12 · 6 = 5 + 72 = 77 או:

ללא  גדול בקטן מספר לחלק נוטים 3 = 120 : 40 = [6 · (12 + 8)] : 40 (בפעולות החילוק ב.
הכתיבה). בסדר התחשבות
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11ב שאלה

 40 : 8 + 12 · 6 = הבא: סוגריים לתרגיל של זוג אחד הוסיפו ב.

האפשרית.  ביותר התוצאה הגדולה שתתקבל כך  

הסוגריים:            עם התרגיל  

ביותר.      הגדולה התוצאה את נותן שכתבתם התרגיל מדוע לחשב, בלי הסבירו,  

                

                     
                   

אפיון השאלה

מ–1  גדול חיובי במספר מ–1 גדול חיובי מספר כפל כי ההבנה ואת מספרית תובנה בודקת השאלה
האפשריים. הגדולים ביותר במספרים משתמשים אם התוצאה, במיוחד את מגדיל

השאלה לפתרון הדרוש הידע

מספרית. תובנה א.

סוגריים. פעולות החשבון כולל סדר ב.

הנמקה. יכולת ג.

השאלה לפתרון אסטרטגיות

על רב דגש שמים ז' בכיתה ג'. בכיתה החל ספירלי באופן נלמד החשבון פעולות סדר של הנושא
הפוכה פירמידה בצורת שקולים בניית תרגילים באותו תרגיל. רבות פעולות משלבים כאשר הנושא

טובה. הוראה אסטרטגיית  היא
לעיל. 5 שאלה ראה — הנושא להוראת נוספת אסטרטגיה

קשיים או לשגיאות דוגמאות

אפשריות:  שגיאות

הנתון,  בתרגיל מאשר יותר גדול המספר 40 במספר את מחלקים זה בתרגיל  40 : (8 + 12) · 6
את התוצאה. והחילוק מקטין

או  הנתון בתרגיל מאשר יותר עוד גדול המספר 40 במספר את מחלקים זה בתרגיל  40 : (8 + 12 · 6)

התוצאה. את מאוד מקטין והחילוק הקודמת, באפשרות



תשס"ח ,(7) ז' לכיתה במתמטיקה פנימי מבחן — למורה מדריך
26 

מכוונים מספרים בנושא: שאלות ב.

1ב שאלה

מהסעיפים  אחד בכל אמת פסוק שיתקבל כך הריק או < או =  בריבוע < את אחד הסימנים הוסיפו
הבאים:

12 : 24 ≠ 12   12 : (24 ≠ 12) ג.

אפיון השאלה

בודקת: השאלה

החילוק. לפעולת קודמים סוגריים החשבון: פעולות בסדר הבקיאות את א.

מימין. בתרגיל מאשר יותר גדול במספר מחלקים משמאל שבתרגיל ההבנה את ב.

השאלה לפתרון הדרוש הידע

מכוונים. במספרים חשבון פעולות א.

אחרת. פעולה לכל קודמים סוגריים החשבון: פעולות סדר ב.

שברים. פעולות עם ג.

בכיתה הנושא ולהוראת השאלה לפתרון אסטרטגיות

שלבים. בשני זה נושא ללמד מומלץ

במספרים חיוביים. משולבות א': פעולות בשלב

לא כאשר גם וחיסור, פעולות חילוק כשמעורבות הנתונים האפשריים במספרים התרגילים כל הצגת
שבר:  מתקבל
24 : 12 – 12

 24 : (12 – 12)

24 – 12 : 12

(24 – 12) : 12

בשאלה. הנתון התרגיל כדוגמת תרגילים פתרון ב': בשלב

קשיים או לשגיאות דוגמאות

הפעולה  ולסימני למספרים והתייחסות מהסוגריים התעלמות תוך התרגילים, = בין כתיבת סימן
בלבד.
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 6 שאלה

ÆC -ו B , A נקודות: שלוש סומנו שלפניכם המספרים ציר על

���

�� �
 

כל נקודה. מתאימה מספר ּכִתבו לאיזה

   : A נקודה א.

   : B נקודה ב.

   : C נקודה ג.

אפיון השאלה

המספרים. ציר על סדר

השאלה לפתרון הדרוש הידע

המספרים. ציר הכרת א.

ביניהם. הגדול הוא אחר למספר מימין הנמצא המספר ב.

נקודות נתונות. שתי סמך על שנתות על הציר שתי כל בין מציאת המרחק ג.

השאלה לפתרון צפויות אסטרטגיות

המספרים. ציר של שונות חלוקות

הנתונה. לשגיאה ומתן נימוק ציר המספרים של שגויות חלוקות

קשיים או לשגיאות דוגמאות

כ–(3–) מיוצג A

כ–1 מיוצג B

כ–5  מיוצג C
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7 שאלה

מ–(7–)? ב–9 קטן מספר  איזה

וַחשבו.  מתאים תרגיל ּכִתבו

התרגיל:    

התוצאה:              

אפיון השאלה

בודקת:  השאלה
לתרגיל. תרגום ממילים יכולת א.

במספרים מכוונים. חיסור פתרון פעולת ב.

השאלה לפתרון הדרוש הידע

למחוסר. מחסר בין והבחנה חיסור לפעולת ”קטן" המילה תרגום א.

במספרים מכוונים. חיסור פתרון פעולת ב.

בכיתה הנושא ולהוראת השאלה לפתרון אסטרטגיות

צריך  ואני , –7 בקומת מרתף אני קומות: מכמה המורכב למרתף יורדת מעלית כמו: שימוש במודלים
אגיע? מרתף קומת לאיזו קומות, 9 לרדת

קשיים או לשגיאות דוגמאות

ראשון. נתון מופיעים: 9 הם שבו על–פי הסדר במספרים שימוש  9 – (–7) א.

הפעולה. כסימן המספר 7 הסתפקות בסימן הכיוון של התעלמות מהמילה "קטן" או  9 – 7 ב.
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8 שאלה

 −2
1
2

1  ו-  
1
2

מספרים שני סּומנו שלפניכם ציר המספרים על

. A ביניהם: האמצע ונקודת

�

���
�

��
�

 

?A לנקודה מספר מתאים איזה א.

–1  1  

− 1
2

 2  

0  3  

1
2

 4  

בחירתכם.             את נמקו ב.

              

             

אפיון השאלה

בודקת: השאלה

ציר המספרים. על קטע של חישוב אורך א.

הבנת המושג ”אמצע". ב.

וחילוק. חיבור מכוונים: במספרים פעולות .3

ב). (בסעיף הנמקה יכולת .4
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השאלה לפתרון הדרוש הידע

ציר המספרים. הכרת

ביניהם. הגדול אחר הוא מימין למספר הנמצא המספר

נתונות. נקודות על סמך שתי הציר על כל שתי שנתות בין המרחק מציאת

בכיתה הנושא ולהוראת השאלה לפתרון אסטרטגיות

המספרים, ציר את מודל גם להציג מאוד כדאי מספרים" בין הנושא: ”ממוצע את כשמלמדים
מוחלטים. ערכים של אנליטית ולנושא לגיאומטריה טובה זאת הכנה זה. נושא היטב הממחיש

קשיים או לשגיאות דוגמאות

”בין".  למילה ”אמצע" המילה תרגום או ”אמצע" מהמילה התעלמות בחירה ב–0 כפתרון: א. 

לשניים. החיבור לחלק את תוצאת מהצורך התעלמות בחירה ב–(1–): ב. 

-2.5 + 1.5 = 1 החיבור: בפעולת המתקבלים מהסימנים התעלמות :
1

2
בחירה ב– ג. 

ועל התוצאה סבירות על טכני ואינם חושבים באופן שפועלים תלמידים :2 לקבל סיכוי אף קיים ד.
 אומדן נכון:

 1.5 ≠ (≠2.5) = 4

 4 : 2 = 2  
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9 שאלה

20 : (–5) + 4 = הפתרון:  שלבי את והציגו שלפניכם התרגיל את  ּפִתרו

הפתרון: שלבי

התוצאה:                                  

אפיון השאלה

מכוונים. מספרים של חילוק ובפעולת החשבון פעולות בסדר בקיאות בודקת השאלה

השאלה לפתרון הדרוש הידע

מכוונים. במספרים חשבון פעולות א.

אפס. שווה נגדיים מספרים חיבור ב.

בכיתה הנושא ולהוראת השאלה לפתרון אסטרטגיות

חיוביים. במספרים משולבות פעולות א': בשלב

במספרים מכוונים. חילוק ב': תרגילי בשלב

קשיים או לשגיאות דוגמאות

20 : (–5) + 4 = 4 + 4 = 8
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10 שאלה

14 7 2
7 2

− ⋅ −
⋅

( )  = שלפניכם?  התרגיל תוצאת  מהי

≠1  1

0  2

2  3

15  4

אפיון השאלה

מכוונים. במספרים ובפעולות החשבון פעולות בסדר בקיאות בודקת השאלה

השאלה לפתרון הדרוש הידע

מכוונים. במספרים חשבון פעולות א.

שבר. פעולת החילוק כקו ב.

בכיתה לפתרון השאלה ולהוראתה אסטרטגיות

חיוביים. במספרים משולבות פעולות א': בשלב

מכוונים. במספרים וחילוק כפל תרגילי ב': בשלב

קשיים או לשגיאות דוגמאות

מספרים שליליים. כפל של בביצוע פעולת קושי רב      14 7 2
7 2

− ⋅ −
⋅

= − =( ) 14 14
14

0
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וסטטיסטיקה נתונים חקר בנושא: שאלות ג.

א 12 שאלה

בחופש הגדול. בכיתה התלמידים שקראו הספרים מספר התפלגות את המתארת לפניכם דיאגרמה

הספרים מספר

ם
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הבאה: השכיחויות טבלת את והשלימו בדיאגרמה התבוננו א.

הספרים 0123456מספר
התלמידים מספר

אפיון השאלה

שכיחויות. לטבלת ולקשר אותה דיאגרמה לקרוא יכולת התלמידים את בודקת השאלה

השאלה לפתרון הדרוש הידע

"שכיחות". המושג הבנת א.

.0 מ– שונה והשכיחות הוא 0, הנתון שבו מצב 0 או היא מצב שבו השכיחות זיהוי ב.

בכיתה הנושא ולהוראת השאלה לפתרון אסטרטגיות

שכיחויות. טבלת לבין עוגה) (עמודות, שונות דיאגרמות בין  קישור
שכיחויות. דיאגרמות מתוך טבלת  סרטוט

של מסוים שקראו מספר התלמידים מספר של חסר נתון למשל הנתונים, כל סך חסר לפי נתון מציאת
שהשתפו במדגם.   התלמידים כל סך את המייצג מספר ניתן ספרים, אך

קשיים או לשגיאות דוגמאות

הספרים. למספר התלמידים מספר בין החלפה הדיאגרמה: של הפוכה קריאה

מספר שגם מניח התלמיד ,0 הוא מספר הספרים כאשר :0 ל– הקשורים מהנתונים התעלמות
.0 הוא התלמידים שמספר מכך מתעלם התלמיד ,5 הוא הספרים מספר וכאשר ,0 הוא התלמידים
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ב 12 שאלה

בחופש הגדול. בכיתה התלמידים שקראו הספרים מספר התפלגות את המתארת לפניכם דיאגרמה

הספרים מספר
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מהו השכיח? ב.

    

אפיון השאלה

הטבלה. הדיאגרמה או מתוך ומציאתו מושג "השכיח" הבנת

השאלה לפתרון הדרוש הידע

"השכיח". מושג הבנת א.

הטבלה. או הדיאגרמה מתוך השכיח זיהוי ב.

בכיתה הנושא ולהוראת השאלה לפתרון אסטרטגיות

מספר (שהוא השכיחויות של ביותר הגדול המספר חיפוש או בדיאגרמה העמודות בגובה התבוננות
הנחקרים. מספר ולא ה"מחקר" של הנושא להיות צריך שהשכיח והבנה הנחקרים),

קשיים או לשגיאות דוגמאות

בדיאגרמה. ביותר הגדול המספר :11 אפשרות א. השכיח

בדיאגרמה. פעמים הרבה הכי מופיע :2 אפשרות ב. השכיח

התלמידים.  מבחינת דופן יוצא כלל, מופיע 5: לא אפשרות ג. השכיח
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ג 12 שאלה

בחופש הגדול. בכיתה התלמידים שקראו הספרים מספר התפלגות את המתארת לפניכם דיאגרמה

הספרים מספר
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הפתרון. דרך הציגו את בכיתה? תלמידים יש כמה  ג.

הפתרון: דרך

בכיתה:     התלמידים מספר  

אפיון השאלה

מתווך). (הטבלה היא הטבלה מתוך או הדיאגרמה מתוך כל התלמידים סך מציאת

השאלה לפתרון הדרוש הידע

הדיאגרמה. קריאת א.

התלמידים. מספר את המייצגים המספרים כל חיבור ב.

בכיתה הנושא ולהוראת השאלה לפתרון אסטרטגיות

הנחקרים. את מספר כדי לחשב בגובה העמודות בדיאגרמה התבוננות

שלה. וביתרונות לטבלה במעבר מושכל שימוש

קשיים או לשגיאות דוגמאות

את מספר המייצגים 21 = 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1 + 0 כלומר חיבור המספרים התלמידים: כל סך
הספרים.
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ד 12 שאלה

בחופש הגדול. בכיתה התלמידים שקראו הספרים מספר התפלגות את המתארת לפניכם דיאגרמה

הספרים מספר
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החישוב. דרך את הציגו בכיתה? תלמיד כל קרא בממוצע ספרים כמה  ד.

החישוב: דרך

בממוצע.      קרא:                         ספרים תלמיד כל      
אפיון השאלה

בודדים בלבד. נתונים מתוך ולא טבלה מתוך מציאת ממוצע

השאלה לפתרון הדרוש הידע

ממוצע. מציאת א.

הגדול. בחופש הספרים שקראו התלמידים כל סך מציאת ב.

התלמידים. כל בסך כל הספרים סך לחלק את כל התלמידים כדי סך של בנתון שימוש ג.

בכיתה הנושא ולהוראת השאלה לפתרון אסטרטגיות

הנחקרים. מספר המחקר לבין נושא של הנתונים כל סך שבין מוגדרת כמנה ממוצע  מציאת
ומספר ספרים נתון של מספר הכפלת באמצעות הדרך" ו"קיצור הרעיון של ממוצע הבנת לצורך

כמה  תלמיד לרשום כל (25 תלמידים), ליד בכיתה התלמידים כל של רשימה לערוך יש תלמידים,
קיצור דרך התלמידים הוא מספר של הכפל כיצד ולהראות בדיאגרמה), (לפי הסדר קרא ספרים

— 2 ספרים,  דני 2 ספרים, — יוסי שמות כגון: לתלמידים להמציא אפשר שמוביל לממוצע. לחיבור
ליצור רק וכו', או אחד ספר — כותבים אחד כל כשליד תלמידים 11 של שמות לפרט דומה ובאופן

התלמיד. שקרא הספרים מספר את לרשום מספר כל וליד ,25 – 1 בה לרשום טבלה,

קשיים או לשגיאות דוגמאות

המייצגים את הספרים. ממוצע של הנתונים (0 +1 + 2+ 3 + 4 + 5 + 6) / 7 = א.

הנחקרים.  מספר את המייצגים הנתונים של ממוצע  (2 + 11 + 5 + 3 + 2 + 0 + 2) / 7 = ב.
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ה 12 שאלה

בחופש הגדול. בכיתה התלמידים שקראו הספרים מספר התפלגות את המתארת לפניכם דיאגרמה

הספרים מספר
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הממוצע מספר הספרים הגדול. בחופש ספרים שני שקרא חדש הצטרף תלמיד לכיתה ה.
עכשיו: הוא בכיתה תלמיד כל  שקרא

הנכונה). התשובה את (הקיפו בהתחלה שהיה לממוצע יותר/שווה יותר/קטן גדול

בחירתכם.              את נמקו  

אפיון השאלה

עליו. המשפיעים הגורמים ומהם "ממוצע" המושג הבנת

השאלה לפתרון הדרוש הידע

ממוצע. מציאת א.

הגדול. בחופש הספרים שקראו התלמידים כל סך מציאת ב.

התלמידים. כל בסך כל הספרים סך לחלק את כל התלמידים כדי סך של בנתון שימוש ג.

בכיתה הנושא ולהוראת השאלה לפתרון אסטרטגיות

אם..."  יקרה ”מה כמו דומים בכיתה, דיונים לקיים נלמד יש כשהמושג בתובנה: שימוש א. 
שונות. אפשרויות ולהציג

הקודם. תלוי בחישוב בלתי מחדש באופן חישוב ב.

כל התלמידים). למכנה (סך ו–1 (סך כל הספרים) למונה 2 הוספת ג.



תשס"ח ,(7) ז' לכיתה במתמטיקה פנימי מבחן — למורה מדריך
38 

קשיים או לשגיאות דוגמאות

ל–6 . בין 0 הוא כאשר הטווח מספר קטן זה 2 ספרים כי יותר קטן עכשיו הממוצע א.

ספרים שני קרא אם תלמיד אחד, ולכן ספר קראו התלמידים כי רוב גדול יותר עכשיו הממוצע ב.
יגדל. הממוצע

 13 שאלה

הוא מצא שמספר אחד. שבוע במשך יום בכל שלו בחניון שחנו המכוניות מספר כהן ספר את מר

מכוניות. 55 היה שבוע מימי אותו באחד בחניון שחנו הגדול ביותר המכוניות

הוא  שבוע כהן באותו של מר בחניון ליום שחנו הממוצע המכוניות שמספר ייתכן האם א.
מכוניות? 60 

הנכונה). התשובה את (הקיפו לא / כן

בחירתכם.               את נמקו ב. 

            

            

אפיון השאלה

ההנמקה. יכולת בדיקת עליו. המשפיעים הגורמים ומהם ”ממוצע" המושג הבנת

השאלה לפתרון הדרוש הידע

הממוצע חישוב על השבוע מימי אחד בכל שחנו בחניון המכוניות מספר של הטווח השפעת של תובנה
לו." מחוצה ולא הנתונים טווח בתוך חייב להיות "ממוצע המשפט: באמצעות הנמקה ליום.

בכיתה הנושא ולהוראת השאלה לפתרון אסטרטגיות

ולהציג אם..." יקרה ”מה כמו בכיתה, דומים דיונים לקיים יש נלמד כשהמושג בתובנה: שימוש
שונות. אפשרויות

קשיים או לשגיאות דוגמאות

 60 אפשר להחנות בנימוק: ושימוש ”כן", לתשובה להוביל שיכולה ביותר", ”הגדול התעלמות מהמילים
יותר בחניון. מכוניות ואף


