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הקדמה
על הערכה פנים בית–ספרית )(school based evaluation

ממבחני המיצ"ב החיצוניים משמשים להערכה רחבת–היקף מסכמת המכונה גם "הערכה של למידה"
(הש"ל) .מטרתה לעודד אחריותיות ומתן דין וחשבון לנמענים השונים בתוך  הקהילה הבית–ספרית 
מומחוצה לה על רמת ההישגים של התלמידים (בירנבוים .)Furtak, 2006 ;2004 ,הרצון לצמצם ככל 
מהאפשר את ההשלכות השליליות של המבחנים החיצוניים על בית–הספר הביא לידי עדכון מתכונת
מההערכה הארצית בשנה"ל התשס"ז . 1במסגרת עדכון זה ,הודגשה חשיבותה של הערכה פנימית מעצבת,
המתבצעת על–ידי צוותים בית–ספריים ותואמת את הצרכים הספציפיים שלהם.
מתכונת  זו משלבת  הערכה בית–ספרית  המתבצעת  באמצעות כלים חיצוניים ("מיצ"ב חיצוני",
המועבר לרבע מאוכלוסיית  בתי–הספר) בצד מבחנים חיצוניים המועברים באופן  פנימי ומשרתים
מאת  בית–הספר  בלבד  ("מיצ"ב פנימי") .המיצ"ב הפנימי מושתת על  שילוב של  שלושה מרכיבים:
(א) העברת מבחן ארצי  חיצוני–אובייקטיבי ,שפותח על–ידי ראמ"ה בשיתוף ועדות מקצועיות 
ומפמ"רים ,המשקף את תכנית הלימודים ואת הסטנדרטים של ידע ושל הבנה; (ב) בדיקה פנימית של 
המבחן על–ידי צוות בית–הספר (בסיוע מחוון המצורף למבחן) ,המאפשרת להפיק משוב אישי וקבוצתי 
מהיר על מידת  השליטה של  התלמידים בכל תחום דעת ,ומסייעת למורה לגבש תובנות  פדגוגיות 
ברמת הכיתה; (ג) השוואה בין הישגי התלמידים בבית–הספר לבין נתוני קבוצות ההשוואה (נורמות 
מארציות) ,המתקבלים מעיבוד הממצאים של מבחני המיצ"ב החיצוני בתחילת שנת הלימודים הבאה
(בלר.)2007 ,
ממטרת המיצ"ב הפנימי היא לספק משוב מידי שיסייע לקידום הלמידה של התלמידים ,להתריע על 
מתלמידים שאינם שולטים בתכנים ובמיומנויות הנדרשים ,לזהות את הפער בין הביצועים המצופים
מלבין הביצועים בפועל ,ולהעריך את האפקטיביות של הפעולות שנעשות לצמצום הפער .מהותה של 
מהערכה פנימית מעצבת  היא  השימושיות  שלה ( )Black & Wiliam, 1998ויכולתה לסייע  בשיפור 
תהליך הלמידה בהתהוותו (.)Airasian, 1994; Dann, 2002
שימוש במבחני המיצ"ב לצרכים פנימיים יכול להיות מנוף לצמיחה ולשיפור :הממצאים יכולים לספק
את המידע הדרוש לתהליכי קבלת החלטות כלל בית–ספריים ,שכבתיים ,כיתתיים ופרטניים ,לסייע 
מבהגדרת  ההישגים המצופים והרמה הנדרשת מן  התלמידים ,ולשמש אבן  בוחן לתכניות  הלימודים
הבית–ספריות .מבחני המיצ"ב הפנימיים יכולים לסייע בזיהוי נקודות של חוזק ושל חולשה ,ברמת 
הפרט וברמת הכיתה ,לספק מידע על צרכים משתנים שיש לתת להם מענה ,לקדם חשיבה תכנונית 
בית–ספרית ,להגדיר יעדים מבוססי נתונים ,לתרום לראייה רחבה יותר של המערכת ולגבש אמות מידה
לאחריותיות.
משימוש במגוון רחב ככל האפשר של נתונים פנימיים וחיצוניים יסייע להבין טוב יותר את המציאות
הבית–ספרית (נבו.)2001 ,

 1מידע על עדכון מתכונת ההערכה מופיע בחוזר מנכ"ל סח(3/א) סעיף “ :4.1-2מתכונת ההערכה הארצית ומידע
  על המיצ"ב החיצוני והפנימי".
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מקורות
, ש' כ"ץ וה' קימרון, צ' יועד, מ' בירנבוים: בתוך. משוב והערכה בכיתה:7  יחידה.)2004( ' מ,בירנבוים
 בהבניה מתמדת — סביבה לפיתוח מקצועי של מורים בנושא תרבות הל"ה המטפחת הכוונה עצמית
. התרבות והספורט, משרד החינוך: ירושלים.בלמידה
.36-32 ' עמ,7 , פ"א, מדידה בשירות הלמידה — על מה ולמה? הד החינוך.)2007( ' מ,בלר
. רכס: אבן–יהודה. הערכה בית–ספרית.)2001( ' ד,נבו
Airasian, P. W. (1994). Classroom Assessment (2nd ed.). New York: McGraw Hill.
Black, P., & Wiliam, D. (1998). Assessment and Classroom Learning. Assessment in
Education, 5(1), 7-74.
Dann, R., (2002). Promoting Assessment as Learning: Improving the Learning Process.
London & New York: Routledge Falmer.
Furtak, E. M. (2006). Formative Assessment in K-8 Science Education: A Conceptual
Review. Commissioned paper by the National Research Council for Science Learning K-8
consensus study.
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ערכת המיצ"ב הפנימי
מבחן המיצ"ב במתמטיקה לכיתה ה' הועבר השנה (התשע"א) בבתי–הספר במסגרת המיצ"ב החיצוני,
והוא מוגש לכם לצורך שימוש פנים בית–ספרי (מיצ"ב פנימי).
המבחן פותח בידי הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך (ראמ"ה) ,בליווי ועדת היגוי שכללה את 
המפמ"רית להוראת המתמטיקה ואת צוותה ,מתמטיקאים ,מומחי חינוך מתמטי ומורים המלמדים
מתמטיקה בבתי–הספר היסודיים .בוועדת ההיגוי ובתהליך הכתיבה היו שותפים נציגים מכל המגזרים.
נושאי המבחן משקפים את תכנית הלימודים ומתאימים לחומר הנלמד בכיתות א'—ה'.
יש לראות במבחן זה כלי הערכה פנים בית–ספרי המתווסף לכלי ההערכה האחרים שבשימוש בבית–
הספר לאורך השנה .אפשר להשתמש בו כתחליף למבחן מסכם בית–ספרי ,כאשר בדיקת המחברות,
ניתוח התוצאות והלמידה של התוצאות ייעשו על–ידי צוות בית–הספר .יש לזכור כי תוצאות המיצ"ב
הפנימי נועדו לשימוש פנימי ,ובית–הספר אינו נדרש לדווח עליהן לכל גורם שהוא .המטרה היא 
לאפשר לצוות בית–הספר להפיק מתהליך בדיקת המבחנים ומהממצאים שלהם תובנות (ברמת התלמיד,
ברמת הכיתה וברמת תכנית הלימודים הבית–ספרית) שיסייעו להתמקד ביעדים חינוכיים ולימודיים,
ולקדם את הישגי התלמידים.
ערכה זו נועדה לסייע לצוות בית–הספר בהעברת המבחן ,בבדיקתו ובהפקת התועלת ממנו.
כחלק מההיערכות להעברת  המבחן  בבית–הספר ,מומלץ לקרוא  בעיון את  הערכה ולפעול  בהתאם
להנחיות המופיעות בה .יש לציין ,כי בית–הספר יכול לקבוע מתכונת העברה ו/או הערכה שונה של 
המבחנים ,אך חשוב לזכור כי ככל שיישמרו כללי ההעברה וההערכה המומלצים ,כך יהיו התוצאות
של המבחן מהימנות יותר ,תקפות יותר ובנות השוואה לנתוני קבוצות ההשוואה (נורמות ארציות).
נתוני קבוצות ההשוואה יחושבו על–פי תוצאות המיצ"ב החיצוני ,ויפורסמו על–ידי ראמ"ה בעוד כמה
חודשים.
בכל הנוגע לתוכני המבחן ולקישורם לתכנית הלימודים אפשר לפנות לגב' תמי גירון ,מדריכה
ארצית במתמטיקה ,בטלפון  050-6288954או בדוא"ל , tamiavi@netvision.net.il
או לאנשי הקשר (רשימת אנשי הקשר מופיעה בסוף החוברת).

פרטים נוספים על אודות המיצ"ב הפנימי וחומרי עזר ניתן למצוא באתר האינטרנט של ראמ"ה,
שכתובתו , http://rama.education.gov.il :בקטגוריה "מיצ"ב פנימי תשע"א".
שאלות על אודות המיצ"ב הפנימי אפשר להפנות:
• לדוא"ל meitzav@education.gov.il

• לטלפון 03-7632888
• לפורום המיצ"ב הפנימי — באתר ראמ"ה בלשונית  קבוצות דיון >> "פורום מיצ"ב פנימי
ומבחנים פנימיים אחרים" .הכניסה לפורום מיועדת למורים בלבד והיא  נעשית  באמצעות 
שם המשתמש  pnimi :והסיסמה.pnimi7 :
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חוברת ההנחיות שלפניכם כוללת ארבעה פרקים:
פרק א'  -תיאור המבחן :מפרט המבחן ומיפוי המבחן.

פרק ב'  -הנחיות להעברת המבחן :היערכות לקראת  העברת  המבחן  בבית–הספר ,פירוט
ההתאמות לנבחנים בעלי צרכים מיוחדים ,הנחיות כלליות להעברת המבחן והצעות להתאמת 
המבחן לצורכי בית–הספר.

פרק ג'  -הנחיות לבדיקת המבחן :המחוון וההנחיות לשימוש בו בעת בדיקת המבחן ,הנחיות 
לחישוב הציונים (באופן ידני או ממוחשב) ,התאמת חישוב הציונים לצורכי בית–הספר והסברים
על  ההשוואה בין תוצאות  בית–הספר ובין  התוצאות  של  קבוצות  ההשוואה (כלל  בתי–הספר,
בתי–ספר דוברי עברית ובתי–ספר דוברי ערבית).

פרק ד'  -הפקת תועלת מהמבחן :מידע ודוגמאות לניתוח חלק מהפריטים במבחן התשע"א,
זיהוי קשיים של תלמידים ואסטרטגיות לפתרון קשיים אלה.

עבודה נעימה ופורייה!
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פרק א' :תיאור המבחן
א 1.מפרט המבחן
שאלות מבחן המיצ"ב (התשע"א) במתמטיקה לכיתה ה' משקפות את הנושאים ,את המיומנויות ואת 
העקרונות המופיעים בתכנית הלימודים התשס"ו ( )2006לכיתות א'—ה'.
במבחן נבדקות ההבנה והשליטה במיומנויות שונות במספרים ובפעולות בשלמים ובשברים ,ובנושא 
גאומטרייה ומדידות .בין השאלות מופיעות גם שאלות שנדרשת בהן היכולת לשלב בין נושאים שנלמדו 
בתחומי המספרים ,הפעולות והגאומטרייה.
השאלות הן ברמות קושי שונות ודורשות מיומנויות חשיבה שונות :ידע וזיהוי ,חשיבה אלגוריתמית,
יישום ותובנה חשבונית וחיפוש פתוח והנמקה.
מטלות המבחן מגוונות :שאלות מסוג רב–בררה ,שאלות פתוחות שיש להן פתרון אחד ,שאלות פתוחות 
שיש להן יותר מפתרון אחד ושאלות הדורשות הנמקה או תיאור הדרך לפתרון במילים ובתרגילים .חלק
מהשאלות הן שגרתיות ומוכרות וחלקן אינן שגרתיות.
בטבלה שלהלן מוצג מפרט המבחן אשר פורסם באתר האינטרנט של ראמ"ה כבר באוקטובר .2010
המפרט מתאר בפירוט את נושאי המבחן ,את נושאי המשנה ואת המשקל היחסי של כל נושא במבחן.
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9

נושא ראשי

מספרים
ופעולות —
שברים פשוטים
ועשרוניים

נושאי משנה — פירוט

משקל יחסי

משמעויות שונות של השבר הפשוט (כולל ייצוג מספרים

טבעיים ו–‘ '0כשברים ,מספרים מעורבים ושברים
מ
הגדולים מ–)1
משמעות השבר העשרוני (כשבר שמכנהו  10או  )100והבנה

המתבססת על המבנה העשרוני 
מעבר משבר עשרוני לשבר פשוט

שברים פשוטים על ישר–המספרים

השוואת שברים פשוטים ועשרוניים

שמות שונים לשבר פשוט ,צמצום והרחבה ומעבר ממספר 

מעורב לשבר

כ– 40%

מחיבור וחיסור שברים פשוטים ,מספרים מעורבים

ושברים עשרוניים
כפל שלם בשבר פשוט (כחיבור חוזר)

שאלות מילוליות הבודקות את משמעות השבר ,השוואת 

שברים ושאלות המשלבות פעולות חיבור וחיסור בשברים
פשוטים ועשרוניים

מספרים
ופעולות —
מספרים טבעיים
מ(כולל )0
וחקר נתונים

פריטים המשלבים ידע ומיומנויות בנושא שברים עם נושאים

אחרים כגון מספרים שלמים ,גאומטרייה או מדידות
הכרת מספרים “גדולים" והבנת המבנה העשרוני

ישר–המספרים

תרגילי חיבור ותרגילי חיסור בתחום האלפים (כולל משוואות)

כפל (כולל כפל בעשרות ובמאות שלמות וכפל מספר דו–ספרתי 

או תלת–ספרתי במספר חד–ספרתי ,וכן כפל מספר דו–ספרתי 
במספר דו–ספרתי)
חילוק במחלק חד–ספרתי כשהמחולק הוא מספר דו–ספרתי או 

מספר תלת–ספרתי (כולל חילוק עם שארית)
חילוק במחלק דו–ספרתי שהוא עשרת שלמה

תכונות של מכפלות וסימני התחלקות 

סדר פעולות (כולל שימוש בסוגריים)

שימוש בחוקי הפעולות :חילוף ,קיבוץ ופילוג וחוקי ה– 0
מ

וחוקי ה– 1
מספרים ראשוניים ומספרים פריקים

ממשמעות שוויון ואי–שוויון ,משמעות פעולות חשבון,

קשר בין הפעולות ,השפעת שינוי באחד ממרכיבי תרגיל,
משמעות השארית בחילוק
ייצוגים גראפיים של נתונים (דיאגרמות :עמודות ומקלות)

חישוב ממוצע ותכונות הממוצע

משאלות מילוליות חד–שלביות ,שאלות דו–שלביות ושאלות 

רב–שלביות מכל הסוגים
ניתוח סיכויים  

פריטים המשלבים ידע ומיומנויות בנושא מספרים שלמים עם

נושאים אחרים כגון שברים ,גאומטרייה או מדידות
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חוברת הנחיות  — 1085מיצ"ב פנימי במתמטיקה לכיתה ה' ,התשע"א

כ– 35%

נושא ראשי

גאומטרייה
ומדידות

נושאי משנה — פירוט

משקל יחסי

זוויות — זיהוי ,שיום ,מיון לזוויות חדות ,ישרות וקהות 

והשוואה ,אומדן מידות במעלות
מקבילות ומאונכות 

ממצולעים — חלקי המצולעים (כולל אלכסונים),

מצולעים משוכללים
ממשולשים — תכונות ומיון על–פי צלעות ועל–פי זוויות

(ללא חישובי זוויות במשולשים) ,גובה במשולש
ממרובעים — ניתוח תכונות ,מיון מרובעים וקשרי הכלה ביניהם,

גובה במקביליות
תיבות — חלקי תיבות ,פריסות 


כ– 25%

אורך ,היקף ,שטח ,שטח פנים ונפח תיבות — שימוש ביחידות 

מידה מתאימות ,חישובי היקפים ושטחים של מצולעים
(מלבנים ,מקביליות שאינן מלבנים ומשולשים)
שימוש ביחידות מידה למדידות משקל וזמן

משאלות מילוליות הכוללות שימוש בידע בכל אחד

מהנושאים הנ"ל
פריטים המשלבים ידע ומיומנויות בנושא גאומטרייה ומדידות 

עם נושאים אחרים כגון שברים ומספרים שלמים
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מושגים

א 2.מיפוי המבחן

מיומנויות

נושאים

זיהוי תכונות
והכרת
מושגים

30

17א-ד

מספרים שלמים וחקר נתונים

חיבור וחיסור

כפל וחילוק

ראשוניים
ופריקים

ארבע פעולות

חוקי סדר 
הפעולות

ממוצע

שברים

משברים על
ישר–המספרים

השוואת שברים

מהות השבר 
הפשוט

27א—ג

32א—ב

תרגיל

מ1א,
10א

1ב,
10ב-ג

13

תרגילים

16 ,2א—ב

משוואה השוואת שאלה
וחישוב תרגילים חד–
שאינו
שלבית
ישיר

11

12

29

34

שאלה
דו–
שלבית

15 ,14

19
33

שאלות מילוליות
שאלה שאלת
חקר
רב–
שלבית

18

שאלה
אוריינית/
אינטגרטיבית

הצגת
דרך
פתרון

סרטוט

מיומנויות נוספות
נימוק
או
הסבר

מ17א—ד
18
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13

מיומנויות

נושאים

כמות וחלק

חיבור וחיסור 
שברים פשוטים

מהות השבר 
העשרוני

חיבור וחיסור 
שברים עשרוניים

מושגים

זיהוי תכונות
והכרת
מושגים

36

גאומטרייה ומדידות

מדידות משקל

תרגיל

28 ,4א—ג

35

תרגילים

מ3
38א—ב

משוואה השוואת שאלה
וחישוב תרגילים חד–
שאינו
שלבית
ישיר

31א—ג

37

שאלה
דו–
שלבית

5

20

שאלות מילוליות
שאלה שאלת
חקר
רב–
שלבית
39

שאלה
אוריינית/
אינטגרטיבית

הצגת
דרך
פתרון

סרטוט

מיומנויות נוספות
נימוק
או
הסבר
39

מדידות אורך 

מקבילות 
ומאונכות

מצולעים

20

9

7

26 ,21

מרובעים

7
26

8 ,6

25ב

23 ,22

24א—ב

24ב

22

8

שטחים והיקפים

גופים ונפחים

 25א—ג

שאלות המבחן מייצגות רמות חשיבה שונות:
א .ידע וזיהוי — שאלות שנבדק בהן ידע וזיהוי של מושגים ושל עובדות.
ב .חשיבה אלגוריתמית — שאלות שנבדקת בהן היכולת לבצע חישובים המבוססים על אלגוריתמים
שגרתיים פשוטים ומורכבים.
ג .חשיבה תהליכית (יישום ותובנה חשבונית) — שאלות שנבדקת בהן היכולת לקשר בין מושגים
ולהתאים מודל מתמטי לסיטואציה מילולית ,ושאלות שבהן מתבקש התלמיד למצוא את הפתרון 
בדרכים המבוססות על תובנה חשבונית.
ד .חיפוש פתוח והנמקה — שאלות ברמת חשיבה גבוהה הדורשות ניתוח (אנליזה וסינתזה) ,חיפוש
פתוח למציאת דרך הפתרון ,חקר והנמקה.
חשוב לזכור שרמות החשיבה הן רמות מצופות ואין לדעת במדויק מהי רמת החשיבה של התלמיד בזמן 
פתרון השאלה .רמת החשיבה של התלמיד בזמן הפתרון תלויה במידת ההיכרות שלו עם שאלות דומות 
ועם התכנים שהשאלה מייצגת ,ובאסטרטגיה שיבחר התלמיד לפתרון השאלה.
להלן טבלה ובה מיפוי שאלות המבחן לפי הנושאים הראשיים ולפי רמות החשיבה המצופות שלהן.
רמת החשיבה

ידע וזיהוי

חשיבה תהליכית
(יישום ותובנה)

חשיבה אלגוריתמית

הנושא הראשי
מספרים שלמים
שברים

27א27 ,ב36 ,

גאומטרייה ומדידות 9 ,6

14

חיפוש פתוח והנמקה

1א1 ,ב10 ,א10 ,ב,
10ג13 ,11 ,

16 ,15 ,14 ,12 ,2א,
16ב19 ,

17א17 ,ב17 ,ג17 ,ד,
18

27 ,4ג28 ,א28 ,ב,
28ג37 ,35 ,

31 ,30 ,29 ,5 ,3א,
31ב32 ,א32 ,ב,33 ,
38 ,34א38 ,ב

31ג39 ,

25א25 ,ב25 ,ג

23 ,22 ,21 ,20 ,8 ,7

24א24 ,ב26 ,
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פרק ב' :הנחיות להעברת המבחן
פרק זה מכיל מידע שמטרתו לסייע לבית–הספר להיערך מראש לקראת ההעברה של מבחן
המיצ"ב הפנימי .המידע מתייחס למועד העברת המבחן בכיתה ,לשמירה על סודיות המבחנים,
להתייחסות לתלמידים בעלי צרכים מיוחדים ,לאופן העברת המבחן בכיתה ,להתאמות המבחן
לצורכי בית–הספר ועוד .חשוב לקרוא פרק זה לפני העברת המבחן בבית–הספר ולהיערך
בהתאם.

ב 1.היערכות לקראת העברת המבחן
מועד העברת המבחן :מבחן זה מיועד להעברה לקראת סוף שנת הלימודים של כיתה ה' .יש לקיים את 
המבחן בבית–הספר ביום שלישי ,כ"ז באייר התשע"א 31 ,במאי  2011או בטווח של עד חמישה ימי 
לימודים ממועד זה (באישור המנהל).
הודעה לתלמידים :מומלץ להודיע מראש לתלמידים בכיתות  הנבחנות על מועד  המבחן ,על  היקף
מהחומר הנכלל בו ועל השימושים שייעשו בתוצאותיו ,וזאת בהתאם להחלטת בית–הספר (האם הציון יימסר
לתלמיד ,האם הציון יתבטא בתעודה ,האם תישלח הודעה להורים וכדומה).
שמירה על הסודיות של שאלות המבחן בתוך בית–הספר ומחוצה לו :מומלץ להעביר את המבחן לכל
כיתות ה' באותו יום ובאותה שעה .העברה של המבחן בכיתות מקבילות בהפרשי זמן עלולה לגרום
ל"דליפה" של השאלות .נוסף על כך ,מאחר שמדובר במבחן שיועבר בבתי–ספר רבים ,יש לשמור ככל 
האפשר על חיסיונם של המבחנים ועל חיסיונה של חוברת הנחיות זו גם לאחר שהמבחן כבר התקיים.
התאמת תוכן המבחן לצורכי בית–הספר :ראו סעיף ב.4.
נוסח המבחן :ערכה זו עוסקת בנוסח אחד בלבד של המבחן ,שהוא הנוסח שיועבר לתלמידים .אם יש
חשש להעתקות במבחן ,על בית–הספר להיערך בהתאם ,למשל לתגבר את ההשגחה בכיתות או לבחור 
בכל פתרון ארגוני אחר שייראה לנכון.
היערכות לבחינת תלמידים בעלי צרכים מיוחדים :ההיערכות ליום הבחינה כוללת התייחסות מתאימה
לתלמידים בעלי צרכים מיוחדים .כדי לתת מענה הולם לתלמידים אלו ,יש להיערך מבעוד מועד .לקראת 
מבחן המיצ"ב יכין בית–הספר מראש אמצעי בחינה מיוחדים (למשל ,חוברות מוגדלות לתלמידים שיש
מלהם קשיי ראייה) ,יקצה כיתה נפרדת וכוח אדם בהתאם לצורך (ראו סעיף ב 2.שלהלן) ויידע את 
התלמידים הזכאים על אודות ההתאמות שיקבלו (למשל ,שכתוב תשובות המבחן ,הפסקות ,יציאה
לשירותים ,חלוקת  המבחן למקטעים והקראת  טקסטים מילוליים) .בסעיף ב 2.מפורטים קבוצות 
התלמידים בעלי הצרכים המיוחדים ואופן ההתייחסות אליהן במיצ"ב הפנימי.
החזרת המבחנים לתלמידים :אפשר להחזיר לתלמידים את מחברות המבחן כשבועיים לאחר מועד 
העברת המבחן (מטעמי שמירת סודיות).
חוברת הנחיות  — 1085מיצ"ב פנימי במתמטיקה לכיתה ה' ,התשע"א
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ב 2.התייחסות לתלמידים בעלי צרכים מיוחדים
הסעיף הזה עוסק בהתאמות האפשריות לתלמידים בעלי צרכים מיוחדים במסגרת המיצ"ב
הפנימי .2יש לאפשר לתלמידים אלו להיבחן בתנאים נאותים והוגנים ,כדי שיוכלו לבטא את
יכולותיהם הלימודיות במלואן ,וזאת בלי לפגוע באיכות הנתונים שיתקבלו .במבחני המיצ"ב
הפנימי רצוי לספק לתלמידים בעלי צרכים מיוחדים את התנאים הניתנים להם בלמידה השוטפת
ובמבחנים בבית–הספר לאורך השנה .לאחר מיפוי התלמידים בעלי הצרכים המיוחדים ,יקצה
בית–הספר לפי הצורך כיתות בחינה נפרדות שבהן יספק את התנאים הנדרשים לתלמידים האלה
(הקראה ,כתיבת תשובות מילוליות של התלמידים על–ידי המורה ,תוספת זמן קצרה ,חוברת
מבחן מוגדלת וכדומה).

להלן פירוט אופן ההתייחסות לקבוצות של תלמידים בעלי צרכים מיוחדים:
תלמידים הלומדים בכיתות של החינוך המיוחד  :המבחן נועד לבדוק את רמת השליטה של התלמידים
בחומר הלימודים על–פי תכנית הלימודים הכללית .לכן בית–הספר יכול לאפשר ,על–פי שיקול דעתו,
התאמות בהתאם לתח"י (תכנית חינוכית יחידנית) של כל תלמיד .עם זאת ,בדומה למיצ"ב החיצוני,
אין חובה לבחון את התלמידים האלה.
תלמידים עולים חדשים הנמצאים פחות משנה אחת בארץ ותלמידים בכיתות אולפן או בכיתות
קלט :המבחן נועד לבדוק את רמת השליטה בחומר הלימודים של תלמידים השולטים בשפת המבחן.
על כן ,מבחן זה אינו מתאים לאוכלוסיית התלמידים הזאת .עם זאת ,בית–הספר רשאי לשקול את 
מהאפשרות לבחון את  התלמידים האלה בתנאים מותאמים ,על–פי מידת  שליטתם בשפה ועל–פי
יכולתם להבין כהלכה טקסט כתוב.
תלמידים עולים חדשים הנמצאים בארץ בין שנה אחת לשלוש שנים :מומלץ לסייע בהקראת המבחן 
(הקראת טקסטים מילוליים בלבד) לתלמידים המתקשים בקריאה המשתייכים לקבוצה זו .כדי לעשות 
זאת בלי להפריע לתלמידים האחרים ,רצוי להקצות כיתה נפרדת שבה יוכל המורה להקריא להם את 
המבחן.
תלמידים בכיתות רגילות הזכאים לתמיכה מתכנית השילוב :ההחלטה כיצד ייבחנו תלמידי 
מהשילוב במיצ"ב הפנימי נתונה לשיקול דעתו של צוות בית–הספר .מאחר שהמבחן מבוסס על תכנית
הלימודים הכללית ,ייתכן  שאינו מתאים להיקף הלמידה של  התלמידים האלה .עם זאת ,יש
מלהכיר  בחשיבות  הרגשית והחברתית  של עצם השתתפותם במבחן עם עמיתיהם לכיתה .לכן ,צוות 
בית–הספר  צריך לשקול כיצד לבחון אותם ,וזאת  בהתאם ליכולותיהם הקוגניטיביות ,הרגשיות 
והחברתיות ,ובהתאם לתח"י של כל תלמיד .כמו כן ,בית–הספר יכול לפטור אותם מחלקים מסוימים
של המבחן או משאלות קשות ,או לפצל בעבורם את המבחן לכמה מקטעים.

מ 2במבחני המיצ"ב החיצוני ניתנו תנאים אחידים ,על–פי המוגדר בחוזר מנכ"ל "הוראות קבע" סח(3/א) סעיף 4.1-3
מ  בנושא התאמות לתלמידים בעלי צרכים מיוחדים במבחנים ארציים (המיצ"ב"/מאה מושגים"/מבחני החמ"ד)     
  בבתי–הספר היסודיים ובחטיבות הביניים.

16

חוברת הנחיות  — 1085מיצ"ב פנימי במתמטיקה לכיתה ה' ,התשע"א

תלמידים בעלי לקויות למידה שאינם זכאים לתמיכה מתכנית השילוב :בקבוצה זו  נכללים
תלמידים שאינם זכאים לתמיכה מתכנית  השילוב (בין  שעברו אבחון  בידי  גורם חיצוני ובין  שלא),
אך מתמודדים עם קשיי למידה ,בעיקר בקריאה ובכתיבה .הכוונה היא לתלמידים שבית–הספר הכיר 
בצורך לספק להם תנאים מותאמים בתהליך  הלמידה השוטף ובמבחנים המתקיימים בבית–הספר 
לאורך השנה .מומלץ כי תלמידים אלה ייבחנו במבחן הנוכחי באותו אופן שבו נוהגים לבחון אותם
בדרך כלל בבית–הספר .תלמידים בעלי קשיים בקשב ובריכוז ייבחנו בתנאים מותאמים על–פי הצורך 
(חדר נפרד ,כיתה שקטה ,חלוקת המבחן לכמה מקטעים וכדומה).
תלמידים בעלי קשיי ראייה :תלמידים אלה ייבחנו  בכיתה הרגילה ויקבלו  חוברת מבחן מוגדלת.
על בית–הספר להיערך מראש לצילום החוברת בהגדלה.

!

	.1אין להקריא טקסט מתמטי הכתוב בשפה פורמלית (מספרים ,תרגילים ,סימני 
אי–שוויון ,משוואות וכדומה).
 .2השימוש במחשבון או  בכל  חומר עזר אחר אסור  בכל  חלקי  המבחן לכלל 
הנבחנים .האיסור חל גם על תלמידים בעלי צרכים מיוחדים.
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ב 3.הנחיות כלליות להעברת המבחן בכיתה
בסעיף הזה מוצגות הנחיות כלליות להעברת המבחן בכיתה .העברת המבחן על–פי הנחיות
אחידות תתרום להבטחת מהימנות המבחן ,ותיתן לכל תלמיד הזדמנות שווה לבטא את ידיעותיו
ואת מידת שליטתו בחומר הלימודים.

שעת העברת המבחן ומשכו
•	מומלץ לקיים את המבחן בשעות שבהן התלמידים ערניים ,ושאין בסביבה גורמים העלולים להפריע 
להם .המיצ"ב החיצוני מתקיים בשעות השלישית והרביעית של יום הלימודים ,ומומלץ להעביר גם
את המבחן הפנימי בשעות האלה.
• הזמן  המוקצב למבחן  המועבר  בשלמותו  הוא   90דקות ללא הפסקות .משך  זמן  זה תוכנן 
כך  שהתלמידים יוכלו להשיב בנינוחות על כל  שאלות  המבחן .אם תלמידים יזדקקו 
לכמה דקות  נוספות כדי להשלים את  המבחן ,אפשר לתת להם תוספת  זמן  קצרה ,בכפוף
מלהחלטת  בית–הספר .בכל מקרה ,מומלץ שלא לתת תוספת  זמן  העולה על   15דקות.
לפני התחלת המבחן יש להודיע לתלמידים על משך הזמן העומד לרשותם ,אולם אין לזרז את 
התלמידים במהלך המבחן ואין לכתוב על הלוח את משך הזמן הנותר לסיום המבחן.
סיום המבחן לפני תום הזמן המוקצב :בית–הספר יקבע אם התלמידים שסיימו את  המבחן לפני 
תום הזמן המוקצב יישארו בכיתה או יצאו החוצה .רצוי לעודד את התלמידים האלה לבדוק שוב את 
תשובותיהם ,ורק לאחר מכן למסור את מחברותיהם.
השגחה בכיתת האם :מומלץ כי המורה למתמטיקה יעבור בין הכיתות הנבחנות בעת המבחן ולא 
ישמש משגיח באף אחת מהן .לצורך ההשגחה בכיתה מומלץ למנות מורה שאינו מלמד את המקצוע.
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תפקידיו של המורה למתמטיקה:
 .1מתן הבהרות לפני התחלת המבחן :לפני התחלת המבחן ימסור המורה למתמטיקה לפי 
שיקול דעתו הבהרות כלליות לתלמידים בכיתות הנבחנות בנוגע לתוכני המבחן.
 .2תיעוד שאלות התלמידים בזמן המבחן :אחת  המטרות  של  המבחן  הפנימי  היא לסייע 
למורה למתמטיקה למפות את  הידיעות  של  התלמידים ואת  הקשיים שלהם .לפיכך ,יש
חשיבות לתיעוד השאלות שהתלמידים שואלים בזמן המבחן .מומלץ כי המורה למתמטיקה
יעבור  בזמן  המבחן  בכיתות  הנבחנות וירשום את  השאלות  שהתלמידים שואלים .על–פי 
השאלות האלה ועל–פי תוצאות המבחן יוכל המורה לפתח תובנות פדגוגיות ולהסיק מסקנות 
שישפיעו על אופן ההוראה בכיתה.

תפקידיו של המורה המשגיח בשעת המבחן:
	.1לפקח על המהלך התקין של המבחן ולשמור על הסדר ועל טוהר הבחינה.
	.2לוודא  שכל תלמיד עובד  באופן עצמאי .שימו לב כי אין להשיב לתלמידים על  שאלות 
העוסקות בתחום התוכן ,להקריא את שאלות המבחן ,או לכוון את התלמידים לתשובה
הנכונה.
	.3ליצור אווירת עבודה שקטה ונינוחה ,ללא לחץ של זמן ,שתאפשר לתלמידים לבטא את הידע 
שלהם בצורה הטובה ביותר.
	.4לסייע לתלמידים בפתרון בעיות טכניות (דפוס לא ברור ,חוברת פגומה וכדומה) ,או בפתרון 
בעיות אישיות שאינן קשורות לתוכן המבחן (מתן אישור לאכול ולשתות במהלך המבחן 
על–פי מדיניות בית–הספר ,טיפול בבעיות חריגות וכו').
	.5לעודד את התלמידים להשיב על כל שאלות המבחן ,ולבקש מהם לבדוק את תשובותיהם
לפני הגשת המבחן למורה.
	.6לתעד את  השאלות  שהתלמידים שואלים במהלך  המבחן  (אם המורה למתמטיקה אינו 
נמצא בכיתה) .ראו סעיף “תפקידיו של המורה למתמטיקה" שלעיל.
 .7אפשר לכתוב על  הלוח את מספר  הנקודות  המוקצה לכל תשובה על כל אחת משאלות 
המבחן.

תלמידים הזכאים לתנאי מבחן מותאמים :תלמידים אלו יקבלו את התנאים המפורטים בסעיף ב2.
שלעיל בכיתות האם (למשל ,חוברות מבחן מוגדלות) ,או יופנו לכיתה אחרת (לצורך הקראה ,כתיבת 
מתשובות מילוליות של התלמידים על–ידי המורה וכדומה).

!

כלי עזר :השימוש במחשבון או בכל חומר עזר אחר אסור בכל חלקי המבחן.
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הנחיות לתלמידים לפני חלוקת המבחן:
 .1יש להסביר לתלמידים את מטרת המבחן.
 .2יש לציין כמה זמן עומד לרשותם.
 .3יש לציין  שהמבחן מורכב משאלות מסוג רב–בררה ומשאלות  פתוחות .בשאלות מסוג
רב–בררה יש תשובה נכונה אחת ועל התלמידים לסמן אותה .בשאלות הפתוחות יש לכתוב
את התשובה במקום המיועד לכך.
	.4יש להסביר לתלמידים מה יהיה עליהם לעשות אם יסיימו את המבחן לפני הזמן.
 .5יש לבקש מהתלמידים להתייחס למבחן  ברצינות  המרבית ולהשיב על כל  השאלות .יש
להציע להם לנסות ולהשיב על כל שאלה ,גם אם נדמה להם שאינם יודעים את התשובה או 
שאינם בטוחים שתשובתם נכונה.
 .6יש להסביר לתלמידים את  נוהלי  ההתנהגות  בשעת  המבחן  (יציאה לשירותים ,אכילה,
שאילת שאלות וכו').

הנחיות לתלמידים לאחר חלוקת המבחנים :אם הוחלט לשנות את תוכן המבחן ולא לכלול בו את כל 
השאלות (ראו סעיף ב 4.שלהלן) ,יש להבהיר לתלמידים על אילו שאלות עליהם להשיב ועל אילו לא.
יש להבהיר כי השאלות המבוטלות לא ייכללו בחישוב הציון .מומלץ לכתוב פרטים אלה על הלוח.
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ב 4.התאמות לצורכי בית–הספר בתוכן המבחן
ובאופן העברתו
המיצ"ב הפנימי הוא מבחן פנים בית–ספרי ,ואחד היתרונות הנובעים מכך הוא שניתן להתאימו לצורכי 
בית–הספר (זאת בניגוד למיצ"ב החיצוני שבו העברה ובדיקה סטנדרטיות הן הכרחיות).
עקרונית ,מבחני  המיצ"ב נבנים בהלימה לתכניות  הלימודים בכל תחום דעת ולכן רצוי להעבירם
לתלמידים במתכונתם המלאה .עם זאת ,קיימת שונות בין בתי–הספר בתהליכי ההוראה–למידה ,ומבחן 
המיצ"ב ,בשל היותו סטנדרטי ואחיד ,לעתים אינו נמצא בהלימה מלאה עם ההוראה והלמידה בכיתה
מסוימת.
לפיכך ,בית–הספר רשאי ,לפי שיקול דעתו ,להעביר את מבחן המיצ"ב הפנימי ו/או להעריך אותו בדרכים
שונות מאלה המופיעות בהנחיות .כלומר ,קיימת אפשרות לערוך התאמות במבחן כך שתוצאותיו יוכלו 
לסייע לבית–הספר בתהליכי קבלת החלטות בנוגע לתכנון ההוראה והלמידה בנושאי הלימוד הנבדקים,
ובנוגע להתפתחותם של לומדים בעלי יכולות שונות.
עם זאת ,חשוב לזכור כי העברה לא סטנדרטית של המיצ"ב הפנימי לא תאפשר לערוך השוואה
תקפה להישגי קבוצות ההשוואה הארציות.

להלן כמה אפשרויות להגמשת השימוש במיצ"ב הפנימי:
 .1התאמת תוכן המבחן לנלמד בכיתה :מומלץ לעיין מראש בשאלות המבחן ובנושאים הנכללים בו 
ולבדוק באיזו מידה נלמדו כל אלה בכיתה .לאור הממצאים אפשר לבטל שאלות מסוימות ,או שלא 
לכלול אותן בחישוב הציון הכולל .באופן זה אפשר גם להתאים את המבחן לתלמידים מתקשים.
 .2התאמות בהעברת המבחן בכיתה:
• משך הבחינה — בית–הספר יכול להחליט אם להאריך את משך הבחינה או לקצרו בהתאם
לשינויים שערך במבחן או על יסוד שיקולים אחרים.
• העברת המבחן בכמה מקטעים — אפשר לחלק את המבחן לכמה מקטעים ולהעבירם במועדים
שונים ,לפי סדר הנושאים שיקבע בית–הספר.
 .3שינוי בהליך הבדיקה — ראו סעיף ג.3.
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פרק ג' :הנחיות לבדיקת המבחן
פרק זה כולל מידע שיסייע לצוות בית–הספר בבדיקת המבחן ובציינונו .הפרק מציג את המחוון
ואת ההנחיות לשימוש בו וגם הנחיות הנוגעות לחישוב הציונים על–ידי שימוש בכלי עזר שונים.
כמו כן ,מוצגות בפרק הצעות לחישוב הציונים בהתאם לצורכי בית–הספר ומוצגים הסברים על
ההשוואה בין הנתונים של בית–הספר ובין נתוני קבוצות ההשוואה.

ג 1.המחוון וההנחיות לשימוש בו בעת בדיקת
המבחנים
מלנוחיות  המורים ,נעשה מאמץ לפתח מחוון מפורט ככל  האפשר .המחוון מציין את  סוג הפריט
(רב–בררה/פתוח) ,את התשובה הנכונה לכל פריט ,את ההנחיות לניקוד ואת טווח הערכים לתשובה.
שימו לב,
• בעמודה שכותרתה "אפשרויות הציון" ,הערכים או טווח הערכים מתייחסים לאפשרויות הניקוד 
(אותן אפשרויות מופיעות גם בדף ריכוז הציונים) .אם ,למשל ,כתוב כי הניקוד הוא  ,2-0התלמיד 
יכול לקבל אפס נקודות ,נקודה אחת או  2נקודות .אם כתוב  ,2,0התלמיד יכול לקבל אפס נקודות 
או  2נקודות ,ללא ניקוד ביניים.
•	יש לתת ניקוד לכל שאלה בנפרד.
• בכל שאלות המבחן אם התלמיד לא כתב תשובה או לא סימן תשובה ,יש לתת לו ציון .0
• בפריטים הפתוחים (בניית תשובה) יש להעריך את  התשובה לפי  ההנחיות  המפורטות  במחוון,
ולרשום את הציון המתאים.
• בפריטים מסוג רב–בררה (ר"ב) אם התלמיד סימן יותר מתשובה אחת ,יש לתת לו ציון .0
•	יש לבדוק תרגילים שבהם בוצע החישוב בצד ,ולקבל תשובות נכונות גם אם הן לא הועתקו למקום
המיועד לכך.
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ה שאימויצדוםמךםמהקטךמהנןיתמזייוןמבןמ
 0נק' — ןשיבהמשגיוה
.)90°מ ש :
*מקטךמ כינעמשסידטטמ חיץמ
מ גדורמה שבצין,מווחשבמןשיבהמ
מ נאינה.מ

ד,ממ

ד,ממ

 2נק' — ןשיבהמנאינה
 0נק' — ןשיבהמשגיוה

ד,ממ

 2נק' — ןשיבהמנאינה
 0נק' — ןשיבהמשגיוה

ד,ממ

 2נק' — ןשיבהמנאינה
 0נק' — ןשיבהמשגיוה

ד,ממ

 2נק' — ןשיבהמנאינה
 0נק' — ןשיבהמשגיוה

ד,ממ

 2נק' — ןשיבהמנאינה
 0נק' — ןשיבהמשגיוה

ד,ממ

 2נק' — ןשיבהמנאינה
 0נק' — ןשיבהמשגיוה

ד,ממ

 2נק' — ןשיבהמנאינה
 0נק' — ןשיבהמשגיוה
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25

מ

הדשיןמהכדצו מ
ן
רורהמיהךדאהמבחוני מע
חייתמ בחתמ4מ,מ,85מע,8מ87מבמתמטיקהמ אוןהמה' ,נוסח ב',מהתשע"א
מחוון לאינטרנט  -עדכון
מספר
הפריט

סוג
הפריט

13

פןיח

,2מ,3מ7

14

פןיח

17מקיפסכין

15

פןיח

6מא נויןמכרי ין

16

פןיח

א200 .מצךרום

פןיח

ב60 .מצךרום

ההנחיות לקידוד

הערכים
לקידוד

התשובה הנכונה

 2נק' — ןשיבהמנאינה:מדקמש ישהמ
גורמים ראשוניים,מ
יש ישןםמנאינום

ד—מ

 1נק' — ןשיבהמח קון:מדקמ
שנומגיד וםמדכשינוום,מ
ישנוהםמנאינום
 0נק' — דקמגידםמדכשינומכחרמנאיתמ
כימןשיבהמשגיוה
*מןשיבהמהאי ןמגיד וםממ
מ דכשינווםמנאינוםמיגםמגיד וםמ
מ שגיוום,מןוחשבמןשיבהמשגיוה.מ
ד,ממ

 2נק' — ןשיבהמנאינה
 0נק' — ןשיבהמשגיוה

ד,ממ

 2נק' — ןשיבהמנאינה
 0נק' — ןשיבהמשגיוה

ד,ממ

 2נק' — ןשיבהמנאינה
 0נק' — ןשיבהמשגיוה
 2נק' — ןשיבהמנאינה

ד,ממ

 0נק' — ןשיבהמשגיוה
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חוברת הנחיות  — 1085מיצ"ב פנימי במתמטיקה לכיתה ה' ,התשע"א

הדשיןמהכדצו מ
ן
רורהמיהךדאהמבחוני מע
חייתמ בחתמ4מ,מ,85מע,8מ87מבמתמטיקהמ אוןהמה' ,נוסח ב',מהתשע"א
מחוון לאינטרנט  -עדכון
מספר
הפריט

סוג
הפריט

17

פןיח

 1נק' — ןשיבהמנאינה

פןיח

 1נק' — ןשיבהמנאינה

18

התשובה הנכונה

הערכים
לקידוד

ההנחיות לקידוד

ד,מת

א .תשובה:מ כ
נו יקמכימהןדגו מהאי וםמ
 0נק' — ןשיבהמשגיוה
הןווחסיןמ אעמשכותמ ספדמרי–ספדןומ
* הןשיבהמ" כ"מ כמנו יק
שכםמנאפי מכיןימב–מ12מנקב מ
,1,200מכימ אעמשצדועמ אפי מב ספדמ מ ןוחשבמןשיבהמשגיוה.
ן ן–ספדןומארומ קב מ,1,200מכימ
אעמשצדועמ אפי מב–מ100מארומ קב מ
1,200מ(ב ומ צוותמש–מ100מהיכמ
ספדמן ן–ספדןו).

ד,מת

ב .תשובה:מ כ
נו יקמהאי מהןווחסיןמ אעמש–מ130מ  0נק' — ןשיבהמשגיוה
כונימאפי המש מ,12מכימ אעמ
* הןשיבהמ" כ"מ כמנו יק
ש–מ130 : 12מכונימ ספדמש ם.מ
מ ןוחשבמןשיבהמשגיוה.

פןיח

ג .תשובה:מאת
נו יקמהאי מהצגןמרדעמחושיבמ
ש פוהמ720מהיכמאפי המש מ12מ
יש מ ספדמרי–ספדןו,מכימהצגןמ
הןדגו מ.12 × 60

פןיח

ד .תשובה:מ כ
נו יקמהאי מהןווחסיןמ אעמשא מ
האפי יןמש מ12מהתמזיגויןמאומ אעמ
ש–מ12מהיכמ ספדמזיגו,מיא מאפי המ
ש מ ספדמזיגומהוכמזיגון.מ

פןיח

תשובה( :ת) בחניןמש מויכ מ
הסברים אפשריים:
 .Iהצגןמ חודמךופדיתמכחרמבשתי
החנויותמוהשוואת מחירים

ד,מת

 1נק' — ןשיבהמנאינה
 0נק' — ןשיבהמשגיוה
* הןשיבהמ"את"מ כמנו יק
מ ןוחשבמןשיבהמשגיוה.

ד,מת

 1נק' — ןשיבהמנאינה
 0נק' — ןשיבהמשגיוה
* הןשיבהמ" כ"מ כמנו יקמ
מ ןוחשבמןשיבהמשגיוה.
 2נק' — הסבדמנאיתמ(גםמכםמ כמ
סי נהמןשיבהמכימכםמ
סי נהמןשיבהמשגיוה)

ד,ממ

 0נק' — ןשיבהמ כמהסבדמכימ
ןשיבהמהאי ןמהסבדמ
 .IIהצגןמ חודמא יןמשייהמש מךפדיניןמ
שגיומ(גםמכםמסי נהמ
(הגרי המ – )1מבשתי החנויות,מגםמ
ןשיבהמנאינה)
כמהשייכןמ חודום
 .IIIהצגןמא יןמהךפדיניןמשכפשדמ
קניןמבכל אחת מהחנויותמבכיןימ
הסאים
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27

מ

הדשיןמהכדצו מ
ן
רורהמיהךדאהמבחוני מע
חייתמ בחתמ4מ,מ,85מע,8מ87מבמתמטיקהמ אוןהמה' ,נוסח ב',מהתשע"א
מחוון לאינטרנט  -עדכון
התשובה הנכונה

מספר
הפריט

סוג
הפריט

19

פןיח

בבנוותמהזהמ3מו רוםמבממוצעמ שפחה.

20

פןיח

100

21

ד"ב

()4

22

פןיח

סדטיטמ בתמששטחימ8מ שבצין
מאכ ה:ממ

 0נק' — ןשיבהמשגיוה

23

פןיח

 6ס"

 2נק' — ןשיבהמנאינה

הערכים
לקידוד

ההנחיות לקידוד
 2נק' — ןשיבהמנאינה

ד,ממ

 0נק' — ןשיבהמשגיוה
 2נק' — ןשיבהמנאינה

ד,ממ

 0נק' — ןשיבהמשגיוה
ד,ממ

 2נק' — ןשיבהמנאינה
 0נק' — ןשיבהמשגיוה

 1נק' — ןשיבהמנאינה

ד,מת

ד,ממ

 0נק' — ןשיבהמשגיוה
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מ

רורהמיהךדאהמבחוני מע
חייתמ בחתמ4מ,מ,85מע,8מ87מבמתמטיקהמ אוןהמה' ,נוסח ב',מהתשע"א
מחוון לאינטרנט  -עדכון
מספר
הפריט

סוג
הפריט

24

פןיח

פןיח

התשובה הנכונה
א.

1
2

הערכים
לקידוד

ההנחיות לקידוד
 2נק' — ןשיבהמנאינה

 31מס "ד

ד,ממ

 0נק' — ןשיבהמשגיוה

ב .הסבדמהאי מהןווחסיןמ דאובוםמ
הבכום:

 3נק' — הסבדמהאי מכןמש ישןמ
הדאובום

ד—3

 2נק' — הסבדמהאי משנומדאובוםמ
ב בר

רכיב :1מחושיבמנאיתמש משטחמדוביךמ
( ש ,משטחמהפןקון)מיוכימש מ
שטחמה בנוםמה דאובוםמכןמצידןמ  1נק' — הסבדמהאי מדאובמכחרמ
ב ברמ
ה"דוש",מגםמ כמאןובןמןדגו
 0נק' — הסבדמשגיו
*מ

רכיב :2מחושיבמנאיתמש משטחמ שי ש
רכיב :3מןוכידמב ו וםמכימבןדגו מ
ש מקשדמש מפודיקמיהדאבהמש מ
השטחום.מכםמבדאובמזהמהיצגמהקשדמ
הנאיתמיושמטךיןמבחושיב,מדאובמזהמ
ווחשבמנאית.
25

פןיח

א27 .מס "ק

פןיח

ב9 .מס "ד

פןיח

ג54 .מס "ד

ב קדהמש מח יקןמה חי שמ
דוביךוםמש מתמס "דמ
י שי שוםמושדו–זייון,מושמ
ןןמכןמ יכמהנקיריןמדקמ
כםמהיצגמהסבדמה ןווחסמ
וחסמשבותמשטחמה שי שוםמ
שטחמהדוביךום.מ

**מ ושמ בריקמכןמסךוףמב'מגםמכםמ
הןשיבהמבסךוףמכ'משגיוה.מ

ד,ממ

 2נק' — ןשיבהמנאינה
 0נק' — ןשיבהמשגיוה

ד,מת

 1נק' — ןשיבהמנאינה
 0נק' — ןשיבהמשגיוה

ד,מת

 1נק' — ןשיבהמנאינה
 0נק' — ןשיבהמשגיוה
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29

הדשיןמהכדצו מ
ן
רורהמיהךדאהמבחוני מע
חייתמ בחתמ4מ,מ,85מע,8מ87מבמתמטיקהמ אוןהמה' ,נוסח ב',מהתשע"א
מחוון לאינטרנט  -עדכון
מספר
הפריט

סוג
הפריט

26

פןיח

התשובה הנכונה

ההנחיות לקידוד

כחןמ כפשדיויןמהפןדיתמהכ ה:מ

הערכים
לקידוד
ד,ממ

 2נק'  -ןשיבהמנאינה

.I

 0נק'  -ןשיבהמשגיוה

.II

* א סדטיטמשהיכמן ינןמדכומש מ
מ כחרמהסדטיטוםמה יצגום,מווחשבמ
מ ןשיבהמנאינה.

.III

.IV

.V

.VI

.VII

.VIII
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14_85_83_87-MAT-0
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מ

הדשיןמהכדצו מ
ן
רורהמיהךדאהמבחוני מע
חייתמ בחתמ4מ,מ,85מע,8מ87מבמתמטיקהמ אוןהמה' ,נוסח ב',מהתשע"א
מחוון לאינטרנט  -עדכון
התשובה הנכונה

מספר
הפריט

סוג
הפריט

27

פןיח

א.

פןיח

ב.

פןיח

ג.

פןיח

א2 .

 2נק'  -ןשיבהמנאינה

ההנחיות לקידוד

או א מווציגמ ספדומכחדמש מ ספדמזה.

 0נק'  -ןשיבהמשגיוה

פןיח

1
ב.
9
או א מווציגמ ספדומכחדמש מ ספדמזה.
10
הןשיבה
 10מןוחשבמןשיבהמנאינה.
9

 2נק'  -ןשיבהמנאינה

פןיח

5
ג.
6
או א מווציגמ ספדומכחדמש מ ספדמזה.מ

 0נק'  -ןשיבהמשגיוה

פןיח

4

 2נק'  -ןשיבהמנאינה

2

1

3
8

0

 0נק'  -ןשיבהמשגיוה

ד,מת

 1נק'  -ןשיבהמנאינה
3

2

1
2

0

1

 0נק'  -ןשיבהמשגיוה

1

ד,מת

 1נק'  -ןשיבהמנאינה
2

3

0

1

5
4

29

ד,מת

 1נק'  -ןשיבהמנאינה
3

28

הערכים
לקידוד

11

1

 0נק'  -ןשיבהמשגיוה

ד,ממ

ד,ממ

 0נק'  -ןשיבהמשגיוה

ד,ממ

 2נק'  -ןשיבהמנאינה

ד,ממ

 0נק'  -ןשיבהמשגיוה
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31

הדשיןמהכדצו מ
ן
רורהמיהךדאהמבחוני מע

מ

חייתמ בחתמ4מ,מ,85מע,8מ87מבמתמטיקהמ אוןהמה' ,נוסח ב',מהתשע"א
מחוון לאינטרנט  -עדכון
מספר
הפריט

סוג
הפריט

30

פןיח

9

31

פןיח

א.

ההנחיות לקידוד

התשובה הנכונה

הערכים
לקידוד
ד,ממ

 2נק' — ןשיבהמנאינה
 0נק' — ןשיבהמשגיוה
8
3 2 9
= +
+
4 3 12 12

ד,מת

 1נק'  -ןשיבהמנאינה
 0נק'  -ןשיבהמשגיוה

אומא משנומשבדוםמכחדוםמשה אנהמש הםמ * אןובןמה ינהמש מכחרמהשבדוםמ
12מיסאי םמשייהמ –מ  1 5מ.
ממב ברמןוחשבמןשיבהמשגיוה.
12
פןיח

5 2 15
4
= +
+
6 9 18 18

ב.

אומא משנומשבדוםמכחדוםמשה אנהמש הםמ
18מיסאי םמשייהמ –מ  1 1מ.
18
פןיח

6 10
2 2
+
=
+
5 3 15 15

ג.

 1נק'  -ןשיבהמנאינה

ד,מת

 0נק'  -ןשיבהמשגיוה
* אןובןמה ינהמש מכחרמהשבדוםמ
ממב ברמןוחשבמןשיבהמשגיוה.
ד,מת

 1נק'  -ןשיבהמנאינה
 0נק'  -ןשיבהמשגיוה

2 1
1 10
או:
= +
+
5 3 15 15
אומא משנומשבדוםמכחדוםמה ןכו וםמ
שייוית.

* אןובןמה ינהמש מכחרמהשבדוםמ
ממב ברמןוחשבמןשיבהמשגיוה.

ד"ב

א( .מ)מ 7
12

 1נק'  -ןשיבהמנאינה

פןיח

2
ב .א משבדמהגרי מ –מ
3
ריג ה:
11 10 9 5
מ מ ,מ ,מ ,מ
12 12 12 6

33

פןיח

1
10

34

פןיח

3מצךרום

32

ד,מת

 0נק'  -ןשיבהמשגיוה
מיקטתמ –מ,1מ

ד,ממ

 2נק'  -ןשיבהמנאינה
 0נק'  -ןשיבהמשגיוה

 2נק' — ןשיבהמנאינה

מאומ"ךשודון"מהךיגה

ד,ממ

 0נק' — ןשיבהמשגיוה
ד,ממ

 2נק'  -ןשיבהמנאינה
 0נק'  -ןשיבהמשגיוה
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הדשיןמהכדצו מ
ן
רורהמיהךדאהמבחוני מע
חייתמ בחתמ4מ,מ,85מע,8מ87מבמתמטיקהמ אוןהמה' ,נוסח ב',מהתשע"א
מחוון לאינטרנט  -עדכון
ההנחיות לקידוד

התשובה הנכונה

מספר
הפריט

סוג
הפריט

35

ד"ב

(מ)מ 2.9

36

ד"ב

()3מ 5
100

37

פןיח

0.54

38

פןיח

א30 .מ וטדום

פןיח

1
10
ב.
מאוממ
60
6
או א מווציגמ ספדומכחדמש מ ספדמזה.מ

פןיח

תשובה :כ

 2נק' — נו יקמנאית

נימוקים אפשריים:

 0נק' — נו יקמשגיומכימןשיבהמ
כמנו יק

 2נק'  -ןשיבהמנאינה

הערכים
לקידוד
ד,ממ

 0נק'  -ןשיבהמשגיוה
 2נק'  -ןשיבהמנאינה

3+

ד,ממ

 0נק'  -ןשיבהמשגיוה
 2נק' — ןשיבהמנאינה

ד,ממ

 0נק' — ןשיבהמשגיוה
 2נק'  -ןשיבהמנאינה

ד,ממ

 0נק'  -ןשיבהמשגיוה
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 .Iנו יקמה ביססמך מחושיבמ ספדמ
הך ירוםמבא מכחרמ הספדום.
 .IIנו יקמה ביססמך מאעמש–מ20מ
ך ירוםמהםמח קמשינהמבא מכחרמ
1
1
הספדום,מכימש–מ מגרי מ –מ ,מ
3
4
י אתמהש וםמשינום.מנו יקמזהמ
חוובמ א י מהןווחסיןמ קשדמשבותמ
גיר מהח קמ ש םמ( ספדמהך ירוםמ
בספד).

מבחן 87 ,86 ,85 ,24

 2נק'  -ןשיבהמנאינה
 0נק'  -ןשיבהמשגיוה

ד,ממ

*מהןשיבהמ" כ"מ כמנו יקמ
מממןוחשבמןשיבהמשגיוה.

11
במתמטיקה לכיתה ה' ) — (5נוסח ב'

ד,ממ

24,85,86,87-03-05-02-01-01-010-011-05

-5B-SOF-p-net-idkun , 3: 5313:01: 1

מיצ"ב

14_85_83_87-MAT-0
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ג 2.הנחיות לבדיקת המבחן ולחישוב הציונים
כללי
מוצע כי המבחנים של כל כיתה ייבדקו בידי צוות המורים למתמטיקה בבית–הספר .כמו כן ,מוצע 
משרכז המקצוע או רכז השכבה ,או מי שימונה לצורך כך בידי מנהל בית–הספר ,ילוו את התהליך הזה.
יש לבדוק את המבחנים בהתאם למחוון המצורף לעיל (ג )1.ובצמידות אליו .זכרו כי תוצאות המבחנים
נועדו לשימוש פנימי ,ובית–הספר אינו נדרש לדווח עליהן לכל גורם שהוא.

ולמיפוים
ָ
כלי עזר לחישוב הציונים של המיצ"ב הפנימי
ראמ"ה מעמידה לרשות  בתי–הספר  שני כלים ממוחשבים לחישוב ציונים ולמיפוי  הישגים :מערכת
המנב"ס/המנבסון והמיצבית ,שפותחה בידי ראמ"ה .כלים אלה מחשבים את הציונים ברמת התלמיד 
באופן אוטומטי ,מספקים נתונים הניתנים להשוואה בין קבוצות תלמידים ומאפשרים קבלת תרשימים
ברמת הכיתה או ברמת השכבה .שני הכלים האלה מתאימים לשימוש רק בבתי–ספר שהעבירו את 
המבחן בשלמותו.
מנוסף על  הכלים הסטטיסטיים האלה ,מצורפים למחברות  המבחן כלים ידניים לחישוב הנתונים —
דף ריכוז ציונים לתלמיד ודף מיפוי כיתתי היכולים להיות  שלב מקדים (כלי תומך) לפני  הקלדת 
הנתונים למנבסון או למיצבית.
כדי שיהיה אפשר לקבל תמונה בית–ספרית ,יש לקבל החלטה אחידה בנוגע לכלי שישמש את בית–
הספר לעיבוד הנתונים .יש להנחות את כלל המורים בבית–הספר להשתמש בכלי בית–ספרי אחיד
לניתוח כל תוצאות המיצ"ב הפנימי :מנב"ס/מנבסון או מיצבית (כלי המבוסס על אקסל) .כדי להגיע 
לידי החלטה בית–ספרית יש להביא בחשבון את רמת המיומנות של כלל מורי בית–הספר בכלי העיבוד 
השונים :השימוש במיצבית מתאים למורים שיש להם שליטה בסיסית  בתוכנת אקסל ,והשימוש
במנבסון מתאים למורים בעלי מיומנות בסיסית בעבודה עם מרכיבים במנבסון.
א .חישוב הציונים באמצעות מנב"ס ומנבסון
	מערכות  המנב"ס והמנבסון  הותאמו להזנת  הנתונים של מבחני  המיצ"ב הפנימיים ,והן כוללות 
ממשק המאפשר לבית–הספר לקלוט את מבחני המיצ"ב הפנימיים ישירות למנבסון או למנב"ס,
לשם הקלדת ציוני המיצ"ב הפנימי .תיעוד הציונים במנב"ס/במנבסון מאפשר לשמור אותם ולשלבם
בתכנית ההערכה של בית–הספר .נוסף על כך ,תיעוד הציונים במנב"ס/במנבסון מאפשר להפיק
דוחות ייחודיים למיצ"ב הפנימי הכוללים השוואה לנתונים הארציים המבוססים על נתוני המיצ"ב
החיצוני.
מ	להדרכה ולתמיכה אפשר לפנות למוקד השירות והתמיכה של מינהלת יישומי המנב"ס בימים א'-ה',
מבשעות ( 22:30-07:30מומלץ לפנות אחרי השעה  ,)15:30וביום ו' ובערבי חג בשעות ,14:00-07:30
בטלפון.03-9298111 :
	דוא"ל לתמיכהmoked-manbas@kishurim.k12.il :
	אתר האינטרנט של מינהלת יישומי המנב"סwww.education.gov.il/manbas :
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ב .חישוב הציונים באמצעות המיצבית
	ראמ"ה מעמידה לרשות בתי–הספר "מיצבית–כיתתית" ו"מיצבית–שכבתית" לחישוב ההישגים
במיצ"ב הפנימי ולמפוי ָם .המיצביות שפותחו בעבור כל אחד ממבחני המיצ"ב הפנימי הן
קובצי אקסל שהותאמו למבנה הייחודי של כל מבחן .המיצבית הכיתתית מאפשרת לחשב את 
הציונים של תלמידי  הכיתה במבחן  המיצ"ב הפנימי ,ומספקת תמונת מצב של  הישגי  הכיתה
מבמבחן .המיצבית  השכבתית מספקת  נתונים שונים )1( :על  הישגי כלל  התלמידים בשכבה;
( )2על השוואה בין הישגי הכיתות המקבילות במבחן המיצ"ב הפנימי; ( )3על השוואה בין נתוני השכבה
מלנתוני קבוצות ההשוואה הארציות (הנורמות הארציות) המבוססים על נתוני המיצ"ב החיצוני.
מהמיצביות יפורסמו  באתר ראמ"ה בכתובת http://rama.education.gov.il :בקטגוריה
"מיצ"ב פנימי תשע"א" סמוך למועדי המיצ"ב הפנימי.
ג .חישוב הציונים באופן ידני
	כדי לחשב את הציונים באופן ידני אפשר להיעזר בדף ריכוז הציונים הידני של כל תלמיד ו/או בדף
המיפוי הכיתתי .דפי ריכוז הציונים הידניים של כל התלמידים ( 40עותקים) וכן דף מיפוי כיתתי 
מצורפים במעטפה .ראו בעמודים  39-38דוגמה לדף ריכוז ציונים מלא ,שחושבו בו כל הציונים של 
תלמיד אחד ,ודוגמה לדף ריכוז ציונים ריק .כלי זה הותאם להעברת המיצ"ב הפנימי ,ונועד לאפשר 
למורי בית–הספר לבדוק את המבחנים בדרך יעילה ונוחה.

להלן הנחיות לבדיקת המבחן ולחישוב הציונים באופן ידני:
 .1הנחיות כלליות
• בדיקת השאלות במבחן לפי המחוון המצורף :אפשרויות הניקוד בכל סעיף ובכל שאלה מוגדרות 
מראש במחוון ומצוינות בהתאם לכך בדף ריכוז הציונים .יש לסמן בדף ריכוז הציונים את 
הניקוד לכל שאלה או סעיף.
•	דין שאלה שלא ענו עליה כדין תשובה שגויה .בשני המקרים יקבל התלמיד אפס נקודות .עם
זאת ,מומלץ שהמורה ירשום לעצמו את השאלות שהתלמידים לא השיבו עליהן ,כדי שיוכל 
ללמוד מהן על נושאים שהכיתה מתקשה בהם או שלא למדה אותם.
 .2הנחיות לחישוב ידני של ציון התלמיד בכל נושא במבחן
בעבור כל תלמיד יש לחשב את הציון בכל אחד משלושת הנושאים הבאים בנפרד :ציון במספרים
שלמים ,ציון  בגאומטרייה ומדידות וציון  בשברים .מחשבים את  הציון  בכל  נושא על–פי  סכום
הנקודות הכולל שצבר התלמיד באותו הנושא מתוך כלל הנקודות בנושא (כל נושא מופיע בטור 
נפרד בדף ריכוז הציונים לתלמיד).
 .3הנחיות לחישוב ידני של הציון הכולל במבחן
הציון הכולל במבחן מחושב על–פי סכום הנקודות שצבר התלמיד בכל הנושאים .טווח הציונים נע 
בין  0ל–.100
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 .4הנחיות לשימוש בדף המיפוי הכיתתי ולחישוב מדדים כיתתיים
•	דף המיפוי הכיתתי המופיע בהמשך נועד לאפשר את חישובם של המדדים הכיתתיים ברמת 
הפריט ,ברמת הנושא וברמת הציון הכולל של המבחן .בתום בדיקת המבחנים מומלץ להעתיק
את  הציונים של כל תלמיד  בפריטים המשתייכים לאותו  נושא ,ואחר כך לחשב את  הציון 
הממוצע של כל התלמידים בכיתה ברמת הפריטים ,ברמת הנושאים וברמת המבחן כולו.
• שימו לב כי בדף המיפוי הכיתתי הפריטים מסודרים לפי נושאים .דף המיפוי הכיתתי מוצג
בחוברת זו לשם דוגמה והוא גם מצורף במעטפה לשימושכם.
• נתוני קבוצות ההשוואה (נורמות ארציות) אינם כוללים עולים חדשים ותלמידים המקבלים
תמיכה מתכנית השילוב .לכן ,כדי להשוות את הממוצע הכיתתי לנתונים האלה (כאשר הם
יתפרסמו) ,יש לחשב את הממוצע הכיתתי בלי קבוצות התלמידים האלה.
•	כמו כן ,מומלץ לחשב ממוצע כיתתי הכולל תלמידים בעלי לקויות למידה וממוצע כיתתי שאינו 
כולל את התלמידים האלה ,בעיקר אם תנאי ההיבחנות שלהם שונים בתכלית.
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ג 3.התאמת חישוב הציונים לצורכי בית–הספר
המיצ"ב הפנימי  נועד לשימוש פנים בית–ספרי ולכן  הוא יכול להיות מרכיב בחישוב הציון  הסופי 
בתעודה ,וזאת לפי החלטת בית–הספר .להלן כמה אפשרויות לחישוב ציוני התלמידים:
א	.מתן  ציון לפי כלל  השאלות  במבחן  המקורי .ציון  זה יאפשר  השוואה לציוני  קבוצות  ההשוואה
שיפורסמו על–ידי ראמ"ה.
ב	.מתן ציון רק על בסיס השאלות והנושאים שנלמדו בכיתה.
ג	.מתן  שני  ציונים ,האחד על  בסיס השאלות  בנושאים שנלמדו  בכיתה ,והאחר על  בסיס המבחן 
בכללותו .הציון המבוסס על כלל המבחן יאפשר להשוות את ציון בית–הספר לציון של קבוצות 
ההשוואה.
ד	.מתן שני ציונים ,ציון אחד על בסיס השאלות בנושאים שנלמדו בשנת הלימודים הנוכחית ,וציון 
אחר (בעבור המורה) המתבסס על השאלות בנושאים שנלמדו בעבר או בנושאים שעדיין לא נלמדו.
הערות:
* אפשרויות א ,ג ,ד מחייבות להעביר את המבחן במתכונתו המלאה ,גם אם רק חלק מן הנושאים
נלמדו בכיתה.
** אם המבחן לא הועבר לתלמידים במתכונת מלאה ,יש לערוך שינויים במספר הנקודות המוקצות
לכל שאלה ושאלה ,וזאת על–פי שיקול דעתו של המורה.

ג 4.השוואה לנתוני קבוצות ההשוואה
(נורמות ארציות)
ראמ"ה תפרסם את נתוני קבוצות ההשוואה (כלל בתי–הספר ,בתי–ספר דוברי עברית ובתי–ספר דוברי 
ערבית) על סמך התוצאות של בתי–הספר שנבחנו במבחן המיצ"ב החיצוני .בית–הספר יוכל להשוות את 
הישגיו להישגים של בתי–ספר דומים .הסברים בנוגע להשוואה זו יפורסמו באתר האינטרנט של ראמ"ה
בעוד כמה חודשים .זכרו ,אם תחליטו לערוך שינויים כלשהם במבחן (במבנהו ,באופן העברתו או באופן 
הערכתו) ,לא תוכלו להשוות את ההישגים שלכם לנתוני קבוצות ההשוואה.
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דף ריכוז ציונים לתלמיד
דוגמה למילוי דף ריכוז ציונים לתלמיד (לחישוב ידני) — מתמטיקה לכיתה ה' — מיצ"ב פנימי התשע"א
יש לסמן את מספר הנקודות שקיבל התלמיד בכל שאלה או סעיף בהתאם למפורט במחוון.

שם התלמיד/ה               :רועי                        כיתה :ה4
מספרים
שלמים

השאלה

גאומטרייה
ומדידות

השאלה

השאלה

שאלה 1א

2

0

שאלה 6

2

0

שאלה 3

שאלה 1ב

2

0

שאלה 7

2

0

שאלה 4

שאלה 2

2

0

שאלה 8

2

0

שאלה 5

שברים
0

2
1
2

0
0

שאלה 10א

2

0

שאלה 9

2

0

שאלה 27א

1

0

שאלה 10ב

2

0

שאלה 20

2

0

שאלה 27ב

1

0

שאלה 10ג

2

0

שאלה 21

2

0

שאלה 27ג

1

0

שאלה 11

2

0

שאלה 22

שאלה 12

2

שאלה 13

2

0

שאלה 28א

2

0

0

שאלה 23

2

0

שאלה 28ב

2

0

0

שאלה 24א

2

0

שאלה 28ג

2

0

שאלה 14

2

0

שאלה 24ב

0

שאלה 29

2

0

שאלה 15

2

0

שאלה 25א

0

שאלה 30

2

0

1

1

3

2

1

2

שאלה 16א

2

0

שאלה 25ב

1

0

שאלה 31א

1

0

שאלה 16ב

2

0

שאלה 25ג

1

0

שאלה 31ב

1

0

שאלה 17א

1

0

שאלה 26

0

שאלה 31ג

1

0

שאלה 17ב

1

0

שאלה 32א

1

0

2

שאלה 17ג

1

0

שאלה 32ב

2

0

שאלה 17ד

1

0

שאלה 33

2

0

שאלה 18

2

0

שאלה 34

2

0

שאלה 19

2

0

שאלה 35

2

0

שאלה 36

2

0

שאלה 37

2

0

שאלה 38א

2

0

שאלה 38ב

2

0

שאלה 39

2

0

ציונים באחוזים

) (30
) (19
) (28
82 %
75 %
73 %
___ = × 100
___ = × 100
___ = × 100
40
26
34
ציון במספרים שלמים

ציון כולל

77

ציון בגאומטרייה ומדידות

נק'   (סכום הנקודות במספרים שלמים ,בגאומטרייה ומדידות ובשברים)

הדף נועד לשימוש בית–ספרי ולא להעברה לכל גורם שהוא.
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ציון בשברים

חוברת הנחיות  — 1085מיצ"ב פנימי במתמטיקה לכיתה ה' ,התשע"א

דף ריכוז ציונים לתלמיד
דף ריכוז ציונים לתלמיד (לחישוב ידני) — מתמטיקה לכיתה

ה' — מיצ"ב פנימי התשע"א

יש לסמן את מספר הנקודות שקיבל התלמיד בכל שאלה או סעיף בהתאם למפורט במחוון.
שם התלמיד/ה                                       :כיתה              :

מספרים
שלמים

השאלה

גאומטרייה
ומדידות

השאלה

השאלה

שאלה 1א

2

0

שאלה 6

2

0

שאלה 3

שאלה 1ב

2

0

שאלה 7

2

0

שאלה 4

שאלה 2

2

0

שאלה 8

2

0

שאלה 5

שברים
0

2
1
2

0
0

שאלה 10א

2

0

שאלה 9

2

0

שאלה 27א

1

0

שאלה 10ב

2

0

שאלה 20

2

0

שאלה 27ב

1

0

שאלה 10ג

2

0

שאלה 21

2

0

שאלה 27ג

1

0

שאלה 11

2

0

שאלה 22

שאלה 12

2

שאלה 13

2

0

שאלה 28א

2

0

0

שאלה 23

2

0

שאלה 28ב

2

0

0

שאלה 24א

2

0

שאלה 28ג

2

0

שאלה 14

2

0

שאלה 24ב

0

שאלה 29

2

0

שאלה 15

2

0

שאלה 25א

0

שאלה 30

2

0

1

1

3

2

1

2

שאלה 16א

2

0

שאלה 25ב

1

0

שאלה 31א

1

0

שאלה 16ב

2

0

שאלה 25ג

1

0

שאלה 31ב

1

0

שאלה 17א

1

0

שאלה 26

0

שאלה 31ג

1

0

שאלה 17ב

1

0

שאלה 32א

1

0

2

שאלה 17ג

1

0

שאלה 32ב

2

0

שאלה 17ד

1

0

שאלה 33

2

0

שאלה 18

2

0

שאלה 34

2

0

שאלה 19

2

0

שאלה 35

2

0

שאלה 36

2

0

שאלה 37

2

0

שאלה 38א

2

0

שאלה 38ב

2

0

שאלה 39

2

0

ציונים באחוזים

) (
) (
) (
× 100 = ___ %
× 100 = ___ %
× 100 = ___ %
40
26
34
ציון במספרים שלמים

ציון כולל

ציון בגאומטרייה ומדידות

ציון בשברים

נק'   (סכום הנקודות במספרים שלמים ,בגאומטרייה ומדידות ובשברים)

הדף נועד לשימוש בית–ספרי ולא להעברה לכל גורם שהוא.
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דף מיפוי כיתתי — מתמטיקה לכיתה ה'
רגיל/
עולה/
משולב

מספר השאלה/
הסעיף
שם התלמיד

מספרים שלמים
1
א

מ1
ב

 19 18 17 17 17 17 16 16 15 14 13 12 11 10 10 10 2הציון
א ב א ב ג ד
א ב ג
בנושא

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

40

מיצ"ב פנימי התשע"א

חוברת הנחיות  — 1085מיצ"ב פנימי במתמטיקה לכיתה ה' ,התשע"א

גאומטרייה ומדידות
6

7

8

9

24 23 22 21 20
א

יש לרשום את מספר הנקודות שקיבל התלמיד בכל שאלה או סעיף בהתאם למפורט במחוון
גאומטרייה ומדידות
(המשך)
 26 25 25 25 24הציון
ב א ב ג
בנושא

שברים
3

4

5

39 38 38 37 36 35 34 33 32 32 31 31 31 30 29 28 28 28 27 27 27
א ב
א ב ג א ב
א ב ג א ב ג

הציון
הכולל
הציון במבחן

בנושא

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

ממוצע כיתתי של כל התלמידים:

  ממוצע כיתתי ללא תלמידים משולבים ועולים:
חוברת הנחיות  — 1085מיצ"ב פנימי במתמטיקה לכיתה ה' ,התשע"א
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פרק ד' :הפקת תועלת מהמבחן
ניתוח פריטי – מבח המיצ"ב התשע"א ,מתמטיקה לכיתה ה'
הפרק ש לפניכ יס י יע לכ לנתח את מבח המיצ"ב הפנימי לשנת ה תש ע " א ואת תשובות התלמידי לשאלות
ה מבח .
בפרק שני חלקי :
בחלק הראשו מופיע ניתוח של כל אחת מ ה שאלות ב מבח .הניתוח מתייחס למרכיבי תוכ ,ל מיומנויות ו ל קשר
לתכנית הלימודי .
בניתוח השאל ות מצוינ ו ת רמת החשיבה המצופה בשעת הפתרו ורמת הקושי המשוערת של כל שאלה .כמו כ  ,לכל
שאלה נער ניתוח של הידע הדרוש לפתרו השאלה ,מובאות אסטרטגיות צפויות לפתרו ו מפורטי קשיי או
שגיאות העשויי להתעו רר בשעת פתרו השאלה  .בחלק מהשאלות מוצגות דוגמאות ל תשובות של תלמידי  ,וניתוח
שלה  .אנו מקווי שניתוחי אלה יסייעו לכ להבי את התשובות של תלמידיכ ולנתח את דרכי עבודת .
בחלק השני מופיע מיו שאלות המבח למקבצי העוסקי בנושאי שוני ובמיומנויות שונות .מיו זה יאפשר
לכ התבוננות רחבה יותר על הביצועי של התלמידי בהקשר לנושא או למיומנות מסוימי  .מומל שלא
להסתמ על ניתוח של שאלה אחת .חשוב לבחו הבנה של נושא דר התבוננות במגוו מיומנויות המוצגות בשאלות
שונות .כדי להקל עליכ להתרש מ כמה פריטי שנדרש בה ידע דומה  ,מוגשת בסו הפרק הצעה להתבוננות
במקבצי של שאלות העשויות להצביע על נושא אחד או על מיומנות אחת .יחד ע זאת ,יש לזכור שמספר השאלות
במבח מצומצ  ,ולאיתור ידע מעמיק בנושא ספציפי אי להסתפק רק בשאלות שבמבח זה.
לצד הנתוני הכמותיי שנית להפיק מהמבח ,מומל ל התעמק בתשובות התלמידי ולנסות להבי את דרכי
החשיבה שהניע ו אות להשיב כפי שהשיב ו על השאלה .עיו מעמיק בתשובות התלמידי מאפשר לנתח את דרכי
הפתרו שלה  ,את התפיסות השגויות שלה ואת הטעויות ,ולהכיר את דרכי העבודה והלמידה של כל תלמיד
ברמה האישית ,וכ את דרכי הע בודה ברמת הכיתה וברמת בית! הספר.
לנוחיותכ  ,ב כל שאלה מוצג ג החלק הרלוונטי מהמחוו.
אנו מקווי שהחומר המובא בפרק זה יסייע לכ לנתב את ההוראה על בסיס נתוני ההערכה ב צד תכנית הלימודי
הנדרשת  ,ולפתח את המקצועיות שלכ ושל עמית י כ .
לפניכ כמה הצעות כיצד להיע זר ב מבח  המיצ"ב הפנימי וב פרק זה במהל עבודתכ :
.1

ניתוח השאלות השונות המופיעות במבח על פי הפרמטרי המופיעי בפרק
ניתוח כזה עשוי לחדד את הבנת תכנית הלימודי  ,את הנושאי המתמטיי והדידקטיי  ,את האפשרויות
השונות לתשאול ולהתאמת נושא לרמות חשיבה שונות ,ו כ לכוו  להוראה יעילה יותר.

.2

ניתוח תשובות התלמידי ומציאת קשרי בי שאלות ובי תשובות שונות של תלמיד י
ניתוח כזה י סייע בקבלת מושג ראשוני על הידע של התלמידי ועל השליטה של הכיתה כולה  ,של קבוצות
תלמידי מסוימות ו של כל תלמיד בנפרד בנושאי ה מרכזיי שבתכנית הלימודי  .א במהל ניתוח כזה
ע ו לה חשש שהתלמידי אינ

שולטי בנושא מרכזי ,מומל להמשי לאתר את הקשיי באמצעות שיחות

ודרכי הערכה נוספות.
.3

איסו מידע כיתתי על אסטרטגיות לפתרו ,על שגיאות ועל דרכי הנמקה והצדקה
איסו מידע זה י אפשר לכ לקבל תמונה כיתתית בנוגע ל שימוש ב אסטרטגיות יעילות יותר ו יעילות פחות ,
בנוגע ל יכולת ההנמקה ו ל הצגת דר העבודה ו בנוגע ל תפיסות שגויות הע לולות להופיע אצל תלמידי מסוימי
או ב קרב ה כיתה כולה  .על בסיס התמונה המתקבלת מומל לתכנ את דרכי ההוראה העתידיות ש ל ה כיתה ו של
כיתות אחרות בבית הספר.
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.4

שימוש ב מידע המופק מהמבח בשעת תכנו ההוראה לשנת הלימודי הבאה
בתכנו ההוראה של כל נושא חדש חשוב להביא בחשבו את הידע הקוד הדרוש לתלמידי כדי ללמוד את
הנושא  ,ואת העקרונות המתמטיי שאמורי להיות מיושמי בפרקי החדשי  .הידע הקוד כולל הבנת
מושגי  ,ידע פרוצדורלי וה בנת עקרונות מתמטיי  .נית להיעזר בתובנות ש י עלו מניתוח שאלות המבח
ו מ תשובות התלמידי  ,על מנת ללמוד על ה הבנה של התלמידי ו על ה שליטה שיש לה ב חומר ה נדרש ללמידת
הנושא החדש  .כמו כ ,על בסיס התמונה המתקבלת מתשובות התלמידי  ,מומל להקצות זמ במהל
ההוראה ללימוד ה מיומנויות הנדרשות על! פי תכנית הלימודי  ,כגו :חישובי בעל! פה ,מודעות לשימוש
בתובנה חשבונית ו פעילויות לפיתוח הראייה החזותית.

.5

ניתוח השאלות במבח ותשובות התלמידי על פי רמות החשיבה המצופות בפתרו השאלה
חשוב לשי לב שבשלבי הלמידה השוני או בכל חזרה או הבניה מחודשת של ידע  ,כדאי להציג לתלמידי
מגוו של שאלות באותו נושא  ,ביניה שאלות אלגוריתמיות ו כ שאלות הדורשות רמת חשיבה גבוהה והסבר
של דרכי הפתרו .חשוב לזכור שתרגול "שאלות דומות" הופ במש הזמ לידע אלגוריתמי  ,ואינו מפתח
חשיבה ברמה גבוה ה או יכולת פתרו של שאל ות שאינ מוכרות .יחד ע זאת ,יש לזכור שהידע המתמטי כולל
ג יכולת אלגוריתמית.

מומל שה ניתוחי השוני של המבח ייעשו על! ידי צוות המתמטי קה ב בית ה ספר  ,ששותפי בו מורי
המלמדי

מתמטיקה בכיתות השונות.

שימו לב:
א.

ב ניתוח ה שאלות מוצגות דוגמאות שונות ל אסטר טגיות מצופות לפתרו ו כ דוגמאות ל קשיי העלולי להופיע .
י י תכ שתאתרו בכיתתכ אסטרטגיות נוספות שהובילו לתשובה נכונה או שגויה .כדי להבי את האסטרטגיה
חשוב לשוחח ע

ב.

התלמיד י ולשת אות בפענוח דר החשיבה של ה ובהבנת התהלי שהוביל לתשובה.

מספר השאלות במבח מצ ומצ  ,ו לכ ייתכ ש שגיאה או ש חוסר הבנה ה מקריי  ,א לעתי ה ג עשויי
להעיד על קושי .כדי לוודא א קיי קושי בתחו  ,עליכ להציג לתלמיד /ה או לקבוצת ה תלמידי מטלות
נוספות ,לעתי מדורגות  ,ו לעקוב ב אמצעות שיחה אחר תהליכ י החשיבה והעבודה שלה .

ג.

טיפול אמיתי בקש יי מצרי בניית תכנית מדורגת הכוללת שימוש באמצעי המחשה  ,תרגול התלמידי בבנייה
עצמית של ייצוגי שוני על! ידי ציור או סרטוט סכמטי ,ובנייה מסודרת של מושגי ו של מיומנויות
ה מקושרי לרעיונות מתמטיי מרכזיי .
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ת י אור השאלה

מס ' ה שאלה במבח

חלק א ' – שאלות ברמה בסיסית
המרה אחת בעשרות .

שאלה מס '  1א

תרגיל חיבור מספר תלת! ספרתי למספר ארבע! ספרתי ,ע

שאלה מס'  1ב

תרגיל חילוק מספר דו! ספרתי במספר חד! ספרתי ,כשהמנה דו! ספרתית .

שאלה מס' 2

ש אלה חד! שלבית של כפל מספר תלת! ספרתי )מאות שלמות( במספר דו! ספרתי )עשרות
שלמ ות ( .

שאלה מס' 3

שאלה חד! שלבית של חישוב חלק של כמות המבוטא בשבר יסודי .

שאלה מס' 4

תרגיל חיסור שבר משל .

שאלה מס' 5

בעיה מילולית דו! שלבית שנדרשת בה פעמיי פעולת חיבור ,או פעולת כפל ב!  2ואחריה
פעולת חיבור .בתהלי החישוב נדרשת המרה אחת של עשרות במאות .

שאלה מס' 6

זיהוי מושג האלכסו במרובע .

שאלה מס' 7

סרטוט קו מאונ לקטע ) שאינ נו מקביל לשוליי של הד ( .

שאלה מס' 8

זיהוי מלב לאחר השלמת סרטוט או דימוי סרטוט של מלב .

שאלה מס' 9

שאלה הבודקת את יד י ע ת היחס בי קילומטרי למטרי .
חלק ב ' – שאלות בנושא מספרי ופעולות בשלמי

שאלה מס'  10א

תרגיל חיסור מספר ארבע! ספרתי ממספר ארבע! ספרתי  ,ע

המרה כפולה )מאות בעשרות

ואלפי במאות ( .בי עובדות החיסור נדרש הידע של העובדה. ( a-a ) :
שאלה מס'  10ב

תרגיל כפל מספר חד! ספרתי במספר תלת! ספרתי .בביצוע התרגיל באמצעות האלגורי ת
המסורתי יש לבצע שתי המרות .

שאלה מס'  10ג

תרגיל כפל מספר דו! ספרתי במספר דו! ספרתי .בביצוע התרגיל באמצעות האלגורית
המסורתי יש לבצע המרה אחת בתהלי הכפל והמרה אחת בתהלי חיבור המכפלות.

שאלה מס' 11

משוואת חילוק ש בה המחולק והמנה ה מספרי דו! ספרתיי .

שאלה מס' 12

משוואה בביטוי שיש בו שתי פעולות )כפל וחיסור( והוא שווה ל! . 0

שאלה מס' 13

שאלה הבודקת יכולת שימוש באלגורית כלשהו לפירוק מספר דו! ספרתי לגורמי ,
וזיהוי גורמי רא שוניי מבי הגורמי של המספר.

שאלה מס' 14

בעיה מילולית דו! שלבית שנדרש בה כפל של מספר דו! ספרתי במספר חד! ספרתי  ,ולאחר
מכ חיסור מספר תלת! ספרתי ממספר תלת! ספרתי .בפת רו השאלה יש צור בהבנת
המושג " לא יותר מ. " .. .

שאלה מ ס' 15

בעיה מילולית דו! שלבית שנית לפתור אותה באמצעות חילוק של מספר דו! ספרתי במספר
חד! ספרתי ולאחר מכ חיסור שני מספרי בתחו

ה!  , 10או באמצעות כפל שני מספרי

בתחו לוח הכפל ,חיסור מספר דו! ספרתי ממספר דו! ספרתי וחילוק בתחו
ש אלה מס' 16

לוח הכפל.

שני סעיפי  :סעי א' כולל בעי ה מילולית חד! שלבית של כפל  ,וסעי ב' כולל בעיה
מילולית חד! שלבית של חילוק .פתרו שתי הבעיות דורש חשיבה פרופורציונלית ברמה
בסיסית )בעיות התאמה( .

שאלה מס' 17

ארבעה סעיפי המתייחסי

לחקר אפשרויות של כפל מספר דו! ספרתי זוגי במספר דו!

ספרתי .בי השאר ,השאלה בודקת יכולת ניתוח והנמקה של מכפלות אפשריות  ,אומד
גודל תוצאות ,הכרת כפולות של מספר דו! ספרתי בעשרות ובמאות שלמות ,הכרת כפולות
של מספר  ,ו הבנה ויישו של תכונת הזוגיות של מכפלות.
שאלה מס' 18

בעיה מילולית שיש לבדוק בה כדאיות של קנייה באמצעות ניתוח מצבי כפל ויחס ישר.
בתשובה נדרש הסבר של דר ה חישוב.

שאלה מס' 19
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שאלה מילולית הבודקת חישוב ממוצע .

חלק ג ' – שאלות בנושא גאומטרייה ומדידות
שאלה מ ס' 20

שאלה מילולית חד! שלבית הבודקת את ידיעת היחס בי גר

לק"ג .לפתרו ה שאלה

נדרשת הבנת המושג "פי".
שאלה מס' 21

שאלה ה בודקת יכולת סרטוט או דימוי סרטוט של אלכסוני במרובעי  ,וזיהוי משולש
שווה! שוקיי .

שאלה מס' 22

שאלה ה בודקת יכולת מניית יחידות שטח של מקבילית  ,וסרטוט מלב בעל אותו מספר
יחידות שטח.

שאלה מס' 23

שאלה ה בודקת את הבנת ה מושג " היק "  ,חישוב היק של משולש וחישוב צלע של ריבוע
בהינת ה היק של הריבוע.

שאלה מס' 24

שאל ה ה בודקת את יכולת ה יישו של עקרו הפירוק וההרכבה של שטחי לצור חישוב
שטח של צורה מורכבת  .חישוב השטח מבוסס על יכולת חישוב שטח משולש ישר! זווית
ושטחי ריבועי  .לביצוע החישוב נדרשת הכרת תכונת אור הצלעות בריבוע.

שאלה מס' 25

שאלה ה בודקת א ת הכרת המושגי " נפח קובייה "  " ,שטח פ אה " ו " שטח פני של קובייה ",
ואת יכולת החישוב שלה .

שאלה מס' 26

שאלה ה בודקת הכרת תכונות של משולש ישר! זווית ושל מקביליות שונות ,יכולת דימוי
משולש ישר! זווית ומקביליות שונות ויכולת חלוקת צורה לצורות על! פ י קריטריוני
נתוני .
חלק ד ' – שאלות בנושא מספרי ופעולות בשברי

שאלה מס' 27

ייצוג שלושה שברי כנקודות על ישר! המספרי .

שאלה מס' 28

שלושה תרגילי חיבור וחיסור שברי ומספרי מעורבי .
•

בסעי א' – חיבור שני שברי ב עלי מכני זרי  ,שכל אחד מה הוא ייצוג אחר
של המספר . 1

•

בסעי ב' – חיבור שני מספרי מעורבי ש ל חלקי השברי שלה יש אותו מכנה.

•

בסעי ג' – חיסור שבר ממספר מעורב .החלקי השברי י בשני המספרי
מבוטאי על! ידי מכני זרי

זה לזה .במהל ביצוע פעולת החיסור יש צור ל בצע

המרה של של .
שאלה מס' 29

משוואת כפל של שבר בנעל  ,שהמכפלה היא . 1

שאלה מס' 30

שאלה ה בודקת את הבנת ההכלה של שבר יחידה במספר של באמצעות שימוש
במושג "פי".

שאלה מס' 31

שלוש משוואות שה ח לק משוויונות בי שני תרגילי חיבור שברי  ,ו הנעלמי ה המוני
של השברי .

שאלה מס' 32

השוואת שברי בעלי מכני

שאלה מס' 33

בעיה מילולית חד! שלבית שנבדקת בה הכלת שבר בשבר ,חלוק ת חלק משל לחלקי
שווי ושיו

זרי  ,ומציאת מספר הנ מ צא בי שני מספרי .

החלק י המתקבלי באופ יחסי לשל .

שאלה מס' 34

בעיה מילולית חד! שלבית שנבדקת בה הכלת שבר במספר של .

שאלה מס' 35

חיסור שבר עשרוני משל .

שאלה מס' 36

שאלה ה בודקת את הכרת מבנה המספר העשרוני :זיהוי הער שמייצגות הספרות ב שבר
עשרוני והכרת השבר העשרוני כשבר פשוט שמכנהו חזקה של . 10

שאלה מס' 37
שאלה מ ס' 38

משוואה המוצגת בביטוי ש קיי בו שוויו בי שני תרגילי חיבור של מספרי עשרוניי .
שני סעיפי ש ב כל אחד מה

בעי ה מילולית חד! שלבית  .בבעיה הראשונה נבדקת הבנת

השבר כחלק מכמות  ,ובבעיה השנייה יש לבטא את השבר שמהווה כמות חלקית מכמות
שלמה .בפתרו הבעיות יש להציג את דר החישוב.
שאלה מס' 39

בעיה מילולית חד! שלבית שנבדקת בה המיומנות של השוואת שלמי שוני בהינת גודל
החלק של כל של והכמות המתאימה לכל חלק )אותה כמות לחלקי שוני (  .בפתרו
השאלה נדרשת הנמקה.
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חלק א' – שאלות ברמ ה בסיס ית
שאלה  1א
פתרו :
= 1,573 + 376
תשובה:

1,573 + 376 = 1,949
ניקוד 2 :נק' – תשובה נכונה
 0נק' – תשובה שגויה
אפיו השאלה
נושא :מספרי ופעולות בשלמי – חיבור וחיסור בשלמי
השאלה בודקת פתרו תרגיל חיבור מספר תלת!ספרתי למספר ארבע!ספרתי ,ע המרה אחת בעשרות.
התרגיל מוצג במאוז.
רמת חשיבה צפויה :חשיבה אלגוריתמית
רמת קושי צפויה :יתפרס בהמש
מופיע בתכנית הלימודי
כיתה ג' :עמודי  – 58 ,57פעולות החשבו בתחו הרבבה
הידע הדרוש לפתרו השאלה
כיתות א'–ב' :חיבור וחיסור עד  ,10חיבור וחיסור עד  ,100מבנה המספרי הדו!ספרתיי והתלת!ספרתיי
כיתה ג' :מבנה עשרוני של מספרי תלת!ספרתיי וארבע!ספרתיי  ,חיבור וחיסור בתחו האלפי  ,אומד תוצאות
אסטרטגיות צפויות לפתרו השאלה
א .חיבור המרכיבי השוני של המספרי :
= 1,573 + 376
1,000 + (500 + 300) + (70 + 70) + (3 + 6) =1,000 + 800 + 140 + 9 = 1,949
הערה  :כתיבת הפתרו בצורה מפורטת מציגה את דר החשיבה הצפויה של התלמיד י  .אי הכוונה שהתלמיד י יכתב ו
את הפתרו בדר זו .יש להניח שחלק מהתלמידי יחשבו את חלק מהשלבי בע ל! פה ויכתבו )בדרכי שונות( את
תוצאות הביניי  ,כדי שיסייעו לה בחישוב התוצאה הסופית .
לדוגמה:
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ב .פירוק המחובר השני למרכיבי  ,והוספה בשלבי של המרכיבי אל המחובר הראשו:
1,573 + 376
1,573 + 300 = 1,873
1,873 + 70 = 1,943
1,943 + 6 = 1,949
באסטרטגיית חישוב זו אפשר ג "לפרק" את המחוברי למרכיבי שנוח לחבר אות למשל ,בשלב השני אפשר "לפרק" את  70כ
שיהיה קל לחבר את המספרי  ,לדוגמה:
1,873 + 70 = 1,873 + 30 + 40 = 1,903 + 40 = 1,943
בחישוב זה נעשה שימוש בחוק הקיבו של החיבור.
ג .חישוב במאונ בשלבי :

1,573
376
9
140
800
1,000
1,949

+

ד .חישוב במאונ בשלבי  ,כאשר מתחילי לחבר מספרת האלפי :
1,573
376
1,000
800
140
9
1,949

+

ה .חישוב במאונ על!פי האלגורית המסורתי ,ושימוש ב"זיכרו".
דוגמאות לשגיאות או ל קשיי ה עשויי להופיע
א טעויות הנובעות מאי!הבנת המבנה העשרוני וההמרה .במקרה זה עשויות להופיע התשובות האלה:
 .1כתיבה רק של ספרת היחידות של כל סכו  .הדבר נובע בדר כלל מזכירה טכנית של האלגורית ומהסתכלות על כל "ט ור"
כתרגיל בפני עצמו.
1, 573
376
1,849

+

.2
1,573 + 376 = 1,8149
טעות זו נובעת מ"הרגל" לפתור תרגילי במאוז תו כדי שמירה על הפרדה בי יחידות לעשרות ,למאות ולאלפי  .לתלמיד קשה
מאוד "לזכור" את היחידות המומרות ,ולכ הוא כותב את כל המספר.
על בסיס אותה טעות יכולה להתקבל ג התוצאה .18,149:במקרה זה ,לאחר שהתלמיד פתר את התרגיל ,הוא מיק את הפסיק
על!פי כלל שלמד .תשובה כזו מאופיינת ג בחוסר בקרה אומדנית על גודל התוצאה.
ב .טעויות חישוב הנובעות מאי!שליטה בעובדות החיבור עד . 20
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בשעת הבדיקה מומל! לשי לב
לתלמידי שהשגיאות שלה נובעות מחוסר הבנה של המבנה העשרוני :פוזיציה ,המרות ופריטות .חשוב לבדוק במקביל שאלות נוספות
שנדרשת בה הבנה של עקרונות אלה.
מומל לבדוק טעויות הקשורות במבנה העשרוני ג בשאלות אחרות ,וביצוע אלגוריתמי בשאלות המילוליות.
אצל תלמידי שנמצאו אצל כמה שגיאות הקשורות במבנה העשרוני ,חשוב לאתר את מקור התפיסות השגויות ולטפל בה .לצור
האיתור והעלאת הצעות לדרכי טיפול נית להשתמש בחלק הראשו של ערכת ההערכה לכיתה ד' ,העוסקת במבנה העשרוני ובפעולות
החיבור והחיסור .במדרי למורה של ערכה זו יש הכוונה לניתוח שגיאות של תלמידי והצעות לדרכי עבודה ע התלמידי  .להל קישור
לערכה:
http://c ms.edu cation.gov.il/EducationCMS/ Units /Ra ma/ Mivchaney MadafLa mor e02/Mathe matikaKitaDalet/Arca_ math_ 4_2008_heb.ht m
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שאלה  1ב
פתרו :
= 75 : 5
תשובה:

75 : 5 = 15
ניקוד 2 :נק' – תשובה נכונה
 0נק' – תשובה שגויה
אפיו השאלה
נושא :מספרי ופעולות בשלמי – חילוק מספרי שלמי
השאלה בודקת פתרו תרגיל חילוק מספר דו!ספרתי במספר חד!ספרתי ,במקרה שבו המנה דו!ספרתית .התרגיל מוצג במאוז.
רמת חשיבה צפויה :חשיבה אלגוריתמית
רמת קושי צפויה :יתפרס בהמש
מופיע בתכנית הלימודי
כיתה ג' :עמוד  – 63חילוק בתחו המאה
הידע הדרו ש לפתרו השאלה
כיתות א'–ב' :הבנת משמעויות שונות של החילוק )חילוק להכלה וחילוק לחלקי ( ,הכרת מספרי דו!ספרתיי
כיתות ב'–ג' :הכרת מבנה המספר ויכולת ארגו המספר מחדש על!פי המבנה העשרוני שלו ועל!פי מבני נוספי ; ביסוס והרחבה של
משמעויות החילוק ,שליטה בעובדות הכפל והחילוק בתחו לוח הכפל
אסטרטגיות צפויות לפתרו השאלה
א .ידע וזיכרו של עובדת הכפל15 × 5 = 75 :
ב .בעזרת חוק הפילוג .אפשר לכתוב בדרכי שונות ,ולאו דווקא בדר הפורמלית המקובלת .במקרה זה נית לבטא את המחולק כסכו
מספרי על!פי המבנה העשרוני שלו:
75 : 5 = (50 + 25) : 5 = 50 : 5 + 25 : 5 + 5 = 10 + 5 = 15
ג .בעזרת האלגורית המסורתי לחילוק ארו:

75 : 5 = 15
5
25
25
0

-

דוגמאות לשגיאות או לקשיי העשויי להופיע
א .קושי הנובע מאי!היכרות של תרגילי חילוק שהמנה שלה גדולה מ!  ,10או מאי!התנסות בפתרו תרגילי כאלה.
ב .פתרו בעזרת האלגורית לחילוק ארו :בדר זו של פתרו קשה לראות את הער הכמותי שהספרות במספר מייצגות .לכ תלמידי
רבי שוגי במת הפירוש של השארית המתקבלת בתהלי הפתרו .למשל ,כתוצאה מחילוק  7ב!  5ולאחר מכ מחילוק  5ב! , 5
עשויה להתקבל התשובה השגויה) :שארית  .75 : 5 = 11 (2זאת בשל השארית המתקבלת כתוצאה מחילוק  7ב! . 5
יש להניח שחלק מהתלמידי השוגי שגיאה זו מתחילי לבצע את פעולת החילוק מספרת היחידות )כפי שה רגילי בביצוע כפל
וחיבור( ,ולא מספרת העשרות.
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בשעת הבדיקה מומל! לשי לב
לשאלות אחרות שבה נית לראות א תלמידי ששגו בפתרו התרגיל ,מביני את מהות החילוק .ייתכ שחלק מהתלמידי זוכרי
עובדות של חילוק ואינ מביני את המשמעויות השונות של הפעולה .תלמידי המכירי את משמעות החילוק להכלה ,יכולי לשאול
את עצמ כמה פעמי " 15נכנס" ב!  ,75ולהגיע לפתרו ללא ביצוע אלגורית מורכב .חשוב להפנות את תשומת לב של תלמידי
המכירי את משמעות החילוק להכלה לאפשרות פתרו בדר זו .את התלמידי שאינ מכירי את משמעות החילוק להכלה יש ללמד
משמעות זו ולתרגל אותה .הבנת החילוק להכלה חיונית להבנת השברי והפעולות שבה .
נית לאתר קשיי בהבנת משמעויות החילוק השונות באמצעות החלק השני של הערכה להערכת תלמידי כיתות ד' .כמו כ ,נית להיעזר
במדרי למורה של ערכה זו כדי להיטיב להבי את הקשיי של התלמידי וכדי לתכנ דרכי פעולה מתאימות לסיוע.
להל קישור לערכה:
http://c ms.edu cation.gov.il/EducationCMS/ Units/Ra ma/ Mivchaney MadafLa mor e02/Mathe matikaKitaDalet/Arca_ math_ 4_2008_heb.ht m
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שאלה 2
בחבילת דפי אחת יש  500דפי.
כ מה דפי יש ב  50חבילות?

תשובה ____________ :דפי
תשובה:

 25,000דפי
ניקוד 2 :נק' – תשובה נכונה
 0נק' – תשובה שגויה
אפיו השאלה
נושא :מספרי ופעולות בשלמי – כפל מספרי שלמי
השאלה בודקת פתרו שאלה חדשלבית שיש לבצע בה כפל מספר תלת!ספרתי )מאות שלמות( במספר דו!ספרתי )עשרות שלמות(.
רמת חשיבה צפויה :יישו
רמת קושי צפויה :יתפרס בהמש
מופיע בתכנית הלימודי
כיתה ג' :עמוד  – 61כפל בעשרות שלמות ובמאות שלמות; עמוד  – 65שאלות כפל וחילוק
הידע הדרוש לפתרו השאלה
כיתות א'–ב' :משמעות פעולת הכפל ,כפולות של  ,5הכרת מספרי דו!ספרתיי ותלת!ספרתיי
כיתה ג' :שאלות כפל וחילוק ,כפל בעשרות שלמות ובמאות שלמות
אסטרטגיות צפויות לפתרו השאלה
זיהוי מצב כפלי וחישוב תרגיל הכפל. 500 × 50 :
בדר כלל החישוב נעשה באופ טכני!אוטומטי תו כדי שימוש בחוקי הקיבו והחילו :
500 × 50 = 5 ×100 × 5 × 10 = 5 × 5 × 100 × 10 = 25 × 1000 = 25,000
הפתרו הטכני יתבצע על!ידי הכפל  5 × 5והצמדת שלושה אפסי מימי לתוצאה.
דוגמאות לשגיאות או לקשיי העשויי להופיע
א .קושי בזיהוי המצב הכפלי .לעתי תלמידי מתקשי לזהות את המצב הכפלי כאשר המספרי הנתוני בשאלה גדולי  .לרוב קושי
זה נובע מעיסוק בבעיות כפל וחילוק רק במספרי שה בתחו לוח הכפל.
ב .קושי הנובע משימוש באסטרטגיות של סימו נתוני בלי להבי את הסיטואציה .כתוצאה מכ עשויה להתקבל התשובה  ,10הנובעת
מראיית קשר בי המספרי  50ו! . 500
ג .טעויות הנובעות מחישוב שגוי של המכפלה .בדר כלל הצמדת מספר שגוי של אפסי .
ד .חוסר שליטה בעובדת הכפל.5 × 5 :
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שאלה 3
בספרייה יש  80ספרי.

1
4

מהספרי ה באנגלית.

כמה ספרי באנגלית יש בספרייה?

תשובה ________ :ספרי
תשובה:

 20ספרי
ניקוד 2 :נק' – תשובה נכונה
 0נק' – תשובה שגויה
אפיו השאלה
נושא :מספרי ופעולות בשברי – חישוב חלק של כמות
השאלה בודקת פתרו שאלה חדשלבית של חישוב חלק של כמות המבוטא בשבר יסודי.
רמת חשיבה צפויה :יישו
רמת קושי צפויה :יתפרס בהמש
מופיע בתכנית הלימודי
כיתה ג' :עמוד  – 68חלק של כמות המבוטא בשבר יסודי )שבר שהמכנה שלו (1
כיתה ד' :עמוד  – 78שאלות מילוליות בשברי
הידע הדרוש לפתרו השאלה
כיתה ב' :הכרת השברי חצי ורבע
כיתה ג' :הכרת שברי יסודיי  ,חלק של כמות המבוטא בשבר יסודי
כיתה ד' :שאלות הקשורות למשמעות השבר
אסטרטגיות צפויות לפתרו השאלה
חילוק  80ב!  4המבוסס על ההבנה שכדי למצוא רבע של כמות יש לחלק את הכמות ל!  4קבוצות שוות.
דוגמאות לשגיאות או לקשיי העשויי להופיע
א .כתוצאה מחוסר הבנת מהות השבר ,תלמידי יכפלו את  80ב! . 4
ב .כתוצאה מחוסר הבנה של מהות השבר ומהבנת הסיטואציה כסיטואציה שנתונות בה הכמות הכללית וכמות חלקית ,תלמידי
1
עשויי לחסר מ! .80
4
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שאלה 4
פתרו :

5
=
6

1−

תשובה:

5 1
=
6 6

1−

ניקוד 1 :נק' – תשובה נכונה
 0נק' – תשובה שגויה
אפיו השאלה
נושא :מספרי ופעולות בשברי – חיבור וחיסור שברי פשוטי
השאלה בודקת פתרו תרגיל חיסור שבר משל .
רמת חשיבה צפויה :חשיבה אלגוריתמית )יש אפשרות שתלמידי יענו ברמת ידע וזיהוי(.
רמת קושי צפויה :יתפרס בהמש
מופיע בתכנית הלימודי
כיתה ד' :עמודי  – 78 ,77חיבור וחיסור שברי  ,ייצוג שלמי כשבר
כיתה ה' :עמוד  – 99חיבור וחיסור שברי
הערה :בשלב לימוד השברי היסודיי )בעלי מונה  (1בכיתה ג' ,עוסקי בהרכבי שוני של השל  ,ובאופ אינטואיטיבי ,בעזרת אמצעי
המחשה ,ג בחיבור ובחיסור שברי בעלי אותו מכנה בתחו השל .
הידע הדרוש לפתרו השאלה
כיתה ג' :הכרת שברי יסודיי
כיתה ד' :הכרת משמעויות שונות של השבר הפשוט ,שמות שוני לשבר ,ייצוג שלמי כשבר ,חיבור וחיסור שברי בעלי מכני שווי
באמצעות מודלי ואמצעי המחשה
כיתה ה' :חיבור וחיסור שברי
אסטרטגיות צפויות לפתרו השאלה
א .ציור או דימוי של ייצוג כלשהו של של המחולק ל!  6חלקי שווי  ,והפרדה בי חלק אחד ל!  5החלקי האחרי .
ב .הפיכת השל ל!

6
6

וחיסור

5
6

ממנו.
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דוגמאות לשגיאות או לקשיי העשויי להופיע
א .לאחר הפיכת השל ל!

6

וחיסור

6

5

ממנו ,עלולות להיות טעויות הנובעות מהתייחסות למספרי המופיעי במונה כאל תרגיל,

6

ובמקביל למספרי המופיעי במכנה כאל תרגיל .במקרה זה עשויה להופיע התשובה השגויה הזאת:

1
0
ב .חוסר הבנה שנית להמיר את  1ב!

6

=

5
6

−

6
6

 .במקרה זה ייתכ שהתלמיד לא יוכל להמשי לפתור את התרגיל ,כי הוא לא יבי אי אפשר

6
לחסר  5מ!  . 1ייתכ ג שיפעל על!פי הכלל השגוי של "מחסרי מספר קט ממספר גדול" ,ויחסיר את  1מ! . 5

לדוגמה:

ג .שילוב של שתי התפיסות השגויות שהוצגו לעיל בסעיפי א' ו!ב' עשוי להוביל לחיסור  1מ!  5במונה ולחיסור  1מ!  6במכנה.
בשעת הבדיקה מומל! לשי לב
לתלמידי המתקשי בהבנת מהות השבר .מאחר שייתכ שחלק פתרו נכו ברמה הטכנית תרגילי בתחו השברי  ,חשוב לבדוק את
הבנת את מהות השבר באמצעות שאלות נוספות .מומל לעבוד ע תלמידי אלה על ייצוגי קונקרטיי וסרטוטי סכמטיי  ,כדי
שייווצר אצל דימוי מנטלי של ייצוג של כשבר .כאשר בוני את השל באמצעות גזרות או חלקי אחרי המייצגי את שברי היחידה,
מומל ללוות את הבנייה ואת הסרטוט בכתיבת תרגילי חיבור וחיסור .בדר זו ,יש להניח שיתגבש אצל התלמידי דימוי ברור של של
שנית לארג אותו באמצעות שברי יחידה שוני שמספר שווה למכנה שלה  .גיבוש דימוי זה יסייע בהמש בבניית דימויי מנטליי
מורכבי יותר ,וג ישמש כלי לביטוי תרגילי שבפתרו שלה נדרש שימוש באלגורית ואי אפשר לפתור אות באמצעות שליפה של
ידע.
לדוגמה :בשעת הכרת השבר

5
6

 ,בוני אותו מ!  5שישיות שמצרפי יחד .צירו זה יכול להיות מבוטא בתרגיל חיבור:

5
6
בשלב ההכרה ג מתייחסי ליחס שבי השבר לשל  .יחס זה יכול להיות מבוטא בתרגילי חיסור:

1
6
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שאלה 5
מחיר מעיל הוא  180.50שקלי.
מחיר חולצה הוא  80שקלי.
ד קנה מעיל ושתי חולצות.

כמה שיל ד עבור כל הבגדי שקנה?

תשובה _________ :שקלי
תשובה:

1
 340.50שקלי או
2

 340שקלי או  340שקלי ו  50אג'

ניקוד 2 :נק' – תשובה נכונה
 0נק' – תשובה שגויה
אפיו השאלה
נושא :מספרי ופעולות בשברי – משמעות מספרי עשרוניי  ,חיבור מספרי עשרוניי
השאלה בודקת פתרו בעיה מילולית דושלבית שנדרשת בה פעמיי פעולת חיבור ,או פעולת כפל ב!  2ואחריה פעולת חיבור של מספרי
עשרוניי  .בתהלי החישוב נדרשת המרה אחת של עשרות במאות.
רמת חשיבה צפויה :חשיבה תהליכית )יישו (
רמת קושי צפויה :יתפרס בהמש
מופיע בתכנית הלימודי
כיתה ה' :עמוד  – 101משמעות השבר העשרוני; עמוד  – 102חיבור וחיסור שברי עשרוניי
הידע הדרוש לפתרו השאלה
כיתות א'–ב' :משמעות חיבור וחיסור ,שאלות איסו  ,עובדות חיסור בתחו ה!  ,20הכרת מספרי דו!ספרתיי
כיתה ג' :מבנה עשרוני – המרות ,ער כמותי של כל ספרה ,מיקו עשרוני; אלגורית של חיבור במאונ ,אומד תוצאות ,שאלות
העוסקות בהמרת שטרות ומטבעות
כיתה ד' :הכרת השברי הפשוטי  ,ייצוגי מספריי שוני לשבר
כיתה ה' :הרחבה וצמצו  ,חיבור וחיסור שברי בעלי מכני מוכלי  ,שברי עשרוניי  ,חיבור שברי עשרוניי
אסטרטגיות צפויות לפתרו השאלה
א .חישוב בעל!פה של המחיר של שתי החולצות 80 × 2 :או  80 + 80וחיבור התוצאה למחיר המעיל.
ב .חישוב התוצאה של התרגיל  180.50 + 80 + 80בשלבי :

180.50 + 80 = 260.50
340.50 = 80 + 260.50

דוגמאות לשגיאות או לקשיי העשויי להופיע
א .חישוב המחיר של חולצה אחת ומעיל ,ולא של שתי חולצות ומעיל .טעות זו מקורה או בחוסר תשומת לב לעובדה שנקנו שתי חולצות,
או ב"קיבעו" הנובע מזיהוי פעולה אחת בשאלות מילוליות.
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ב .טעויות הנובעות מחוסר שליטה במבנה העשרוני ובחיבור מספרי שה שוני זה מזה במספר הספרות שלה .
במקרה זה עשויות להופיע השגיאות האלה:
• שגיאה הנובעת מכתיבה שלא נשמר בה המיקו של הספרות בשני המחוברי :
180.50
+
80
80
1780.50
• שגיאה הנובעת מאי!הכרת ער הספרות המייצגות את החלקי השבריי במספר )עשיריות ,מאיות( ,ומכתיבה שאיננה על!פי
עקרו הפוזיציה של הכתיבה העשרונית ,שלפיו יש לכתוב ספרה מתחת לספרה וכותבי מימי לשמאל )על!פי הכלל "יחידות
מתחת ליחידות.("...
180.50
+
80
80
182.10
בשעת הבדיקה מומל! לשי לב
לקשיי האלה:
 .1קושי לתרג סיטואציה מילולית למצב מורכב שנדרשת בו יותר מפעולת חישוב אחת .במקרה זה יש להניח שהתלמיד יתקשה בכל
השאלות שה דו!שלביות .קושי זה עשוי להופיע ג אצל תלמידי שיודעי לבצע חישובי בתחומי מספרי שוני .
 .2קושי בהבנת החלקי השבריי במספר העשרוני )עשיריות ומאיות( – עשוי לנבוע מאי!הכרת השברי העשרוניי .
 .3קושי בהבנת המבנה העשרוני של מספרי שלמי  ,ובעקבות כ קושי בהבנת השברי העשרוניי  .א יש חשד שקיי קושי כזה,
חשוב לבדוק במקביל שאלות נוספות שנדרשת בה הבנה של עקרונות המבנה העשרוני:
פוזיציה ,ער הספרות במספר ,המרות ופריטות.
מומל לבדוק ג טעויות הקשורות במבנה העשרוני בשאלות נוספות במבח ,וג את ביצוע האלגוריתמי בשאלות המילוליות.
אצל תלמידי שנמצאו אצל כמה שגיאות הקשורות במבנה העשרוני ,חשוב לאתר את מקור התפיסות השגויות ולטפל בה .מומל
לעבוד ע תלמידי אלה על המבנה העשרוני באמצעות אמצעי המחשה המאפשרי הקבצה והמרה ,לצד הדגשת רעיו הפוזיציה,
הער המספרי של הספרות במספר .כמו כ ,חשוב לחזור על חיבור וחיסור בשלמי ובשברי עשרוניי  .חשוב להציג את הדמיו בי
שלמי לשברי עשרוניי  ,במיוחד בביצוע פעולות חיבור וחיסור.
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שאלה 6
באיזו מהמקביליות שלפניכ מסורטטי שני האלכסוני שלה?

תשובה:

) (4

ניקוד 2 :נק' – תשובה נכונה
 0נק' – תשובה שגויה
אפיו השאלה
נושא :גאומטרייה ומדידות – הכרת מושג האלכסו במרובע
השאלה בודקת זיהוי מושג האלכסו במרובע.
רמת חשיבה צפויה :ידע וזיהוי
רמת קושי צפויה :יתפרס בהמש
מופיע בתכנית הלימודי
כיתה ד' :עמוד  – 90בנייה וזיהוי של אלכסו במצולע
הידע הדרוש ל פתרו השאלה
כיתות א'–ב' :הכרת מצולעי
כיתה ג' :הכרת מרובעי
כיתה ד' :מצולעי  ,אלכסו במצולע
אסטרטגיות צפויות לפתרו השאלה
זיהוי המבוסס על הכרת ההגדרה שלפיה אלכסו הוא קטע המחבר בי שני קודקודי שאינ סמוכי זה לזה.
דוגמאות לשגיאות או לקשיי העשויי להו פיע
בחירה של קווי משופעי )שאינ מאונכי או מקבילי לשוליי של הד ( – נובעת משימוש שפתי במילה "אלכסו".
יש להניח שתלמידי הבוחרי במסיח ) (3מזהי באופ חזותי את מושג האלכסו במרובע ,א ה אינ מקפידי על התנאי הקיי
בהגדרת האלכסו – קטע המחבר בי שני קודקודי .
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שאלה 7
סרטטו קו מאונ .לקו המודגש.

תשובה:

כל קטע המאונ .לקטע הנתו )הקטע או המשכו יוצרי ע הקטע הנתו זווית בת . ( 90 0
למשל:

ניקוד 2 :נק' – תשובה נכונה
 0נק' – תשובה שגויה
הערה :קטע מאונ שסורטט מחו לגריד המשבצות ,ייחשב תשובה נכונה.
אפיו השאלה
נושא :גאומטרייה ומדידות – יחס המאונכות
השאלה בודקת ידע של מושג וסרטוט קו מאונ לקטע המסורטט בצורה "משופעת" )שאיננה מקבילה או מאונכת לדפנות הד (.
רמת חשיבה צפויה :יישו
רמת קושי צפויה :יתפרס בהמש
מופיע בתכנית הלימודי
כיתה ג' :עמוד  – 69מאונכות ומקבילות
הידע הדרוש לפתרו השאלה
כיתות א'–ב' :הכרת קווי ישרי  ,הכרה אינטואיטיבית של זווית ישרה
כיתה ג' :ישרי מקבילי וישרי מאונכי  ,זוויות ישרות
אסטרטגיות צפויות לפתרו השאלה
סרטוט המבוסס על הכרת התכונה ששני ישרי מאונכי יוצרי ביניה זווית ישרה.
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דוגמאות לשגיאות או לקשיי העשויי להופיע
סרטוט של קטע שנמצא במצב מאונ לשולי הד :

או

טעות זו נובעת משימוש במושג "מאונ" בהקשרי שאינ גאומטריי  ,כלומר :ישר הניצב לישר שהוא מאוז .בנוס  ,קווי הרשת עשויי
לעודד טעות מסוג זה .יש להניח שלתלמידי שנחשפו לישרי מקבילי ומאונכי רק במצב שה מקבילי או מאונכי לשוליי של ד
נייר ,תהיה נטייה גדולה יותר לטעות טעות מסוג זה .לכ ,במהל ההוראה חשוב לחשו את התלמידי לסרטוטי שבה הקווי אינ
בהכרח מקבילי או מאונכי לשולי הד .
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שאלה 8
לפניכ סרטוטי של שתי צלעות במרובע.
סמנו את הסרטוט שא יוסיפו לו שתי צלעות ,יוכל להתקבל מלב .

1

3

2

4

תשובה:

) (4

ניקוד 2 :נק' – תשובה נכונה
 0נק' – תשובה שגויה
אפיו השאלה
נושא :גאומטרייה ומדידות – הכרת מרובעי
השאלה בודקת יכולת סרטוט של מלב או יכולת דימוי של מלב .הסרטוט והדימוי מבוססי על הכרת התכונות של המלב.
רמת חשיבה צפויה :יישו
רמת קושי צפויה :יתפרס בהמש
מופיע בתכנית הלימודי
כיתה ג' :עמוד  – 70היכרות ע ריבוע ,מלב
כיתה ד' :עמוד  – 91ריבוע ומלב
כיתה ה' :עמוד  – 112מרובעי  :ניתוח תכונות ,מיו מרובעי
הידע הדרוש לפתרו השאלה
כיתות א'–ב' :הכרת מרובעי )זיהוי ובנייה(
כיתות ג'–ד' :היכרות ע תכונות הריבוע והמלב
כיתה ה' :ניתוח תכונות מרובעי  ,ביניה הריבוע והמלב ,ומיו מרובעי
אסטרטגיות צפויות לפתרו השאלה
א .התבססות על תכונות המלב )אב!טיפוס של המלב( :זווית ישרה ושתי צלעות סמוכות שאינ שוות באורכ.
ב .ניסוי וטעייה :סרטוט )או דימוי הסרטוט( של שתי הצלעות החסרות בכל התשובות האפשריות או בחלק ,ובדיקה על!ידי השוואה
לדימוי שיש לתלמידי למלב ,או על!ידי בדיקת התכונות של המרובע שסורטט.
דוגמאות לשגיאות או לקשיי העשויי להופיע
תלמידי שאינ יודעי לדמיי מלב ,יתקשו לסרטט את שתי הצלעות החסרות כדי להשלי למלב.
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שאלה 9
כמה מטרי יש בק ילומטר אחד?

1
2
3
4

 10מטרי
 100מטרי
 1,000מטרי
 10,000מטרי

תשובה:

)  1,000 ( 3מטרי
ניקוד 2 :נק' – תשובה נכונה
 0נק' – תשובה שגויה
אפיו השאלה
נושא :גאומטרייה ומדידות – יחידות למדידות אור
שאלה הבודקת ידע של מושג העוסק ביחס שבי קילומטרי למטרי .
רמת חשיבה צפויה :ידע
רמת קושי צפויה :יתפרס בהמש
מופיע בתכנית הלימודי
כיתה ג' :עמוד  – 70מדידות אור במטרי ובקילומטרי
כיתה ד' :עמוד  – 92מדידות :חזרה על מידות אור
הידע הדרוש לפתרו השאלה
כיתות א'–ב' :מדידות אור ,הכרת יחידות האור "סנטימטר" ו"מטר"
כיתה ג' :מדידות אור ביחידות שונות
כיתה ד' :חזרה על מידות אור
אסטרטגיות צפויות לפתרו השאלה
שליפת ידע
דוגמאות לשגיאות או לקשיי העשויי להופיע
חוסר שליטה ביחס שבי קילומטר למטר עשוי לגרו לטעות שלפיה יחושב שבכל קילומטר יש  100מטרי  .טעות זו מקורה בהכרת היחס
שבי סנטימטר למטר.
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חלק ב' – מספרי ופעולות בשלמי
שאלה  10א
פתרו :
= 5,089 – 1,999
תשובה:

5,089 – 1,999 = 3,090
ניקוד:

 2נק' – תשובה נכונה
 0נק' – תשובה שגויה
אפיו השאלה

נושא :מספרי ופעולות בשלמי – חיבור וחיסור בשלמי
השאלה בודקת פתרו תרגיל חיסור מספר ארבע!ספרתי ממספר ארבע!ספרתי ע המרה כפולה )מאות בעשרות ואלפי במאות( .בי
עובדות החיסור הנדרשות בשאלה ,נדרש ג חוק ה!  0בחיבור ).(a!a
התרגיל מוצג במאוז.
רמת חשיבה צפויה :חשיבה אלגוריתמית
רמת קושי צפויה :יתפרס בהמש
מופיע בתכני ת הלימודי
כיתה ג' :עמודי  – 58 ,57פעולות החשבו בתחו הרבבה
הידע הדרוש לפתרו השאלה
כיתות א'–ב' :חיבור וחיסור עד  ,10חיבור וחיסור עד  ,100מבנה המספרי הדו!ספרתיי והתלת!ספרתיי
כיתה ג' :מבנה עשרוני של מספרי תלת!ספרתיי  ,חיבור וחיסור בתחו האלפי  ,אומד תוצאות
אסטרטגיות צפויות לפתרו השאלה
א .חיסור במאונ על!פי האלגורית המקובל.
ב .חיסור בשני שלבי על!ידי שימוש בעיקרו של שמירת ההפרש:
5,089 – 1,999 = 5,090 – 2,000 = 3,090
ג .חיסור מספר גדול ב! ) 1חיסור אלפי שלמי ( ולאחר מכ הוספת ה! :1
5,089 – 2,000 + 1 = 3,089 + 1 = 3,090
ד .חיסור בשלבי תו כדי שילוב אסטרטגיות המבוססות על עקרו הפיצוי ועל ארגו מחודש של המחסר:
5,089 – 1,999 = 5,089 – 1,000 – 900 – 90 – 9
5,089 – 1,000 = 4,089
כדי לחסר את  ,900נוח מאוד לחסר  1,000ולחבר  . 100כ ג בחיסור  90ובחיסור :9
4,089 – 900 = 4,089 – 1,000 + 100 = 3,089 + 100 = 3,189
3,189 – 90 = 3,189 – 100 + 10 = 3,089 + 10 = 3,099
כדי לחסר את ה!  90אפשר ג לחסר  89ועוד :1
3,189 – 90 = 3,189 – 89 – 1 = 3,100 – 1 = 3,099
בשלב זה נותר לחסר :9
3,099 – 9 = 3,090
הערה :כתיבת הפתרו בצורה מפורטת מציגה את דר החשיבה הצפויה של התלמידי  .אי הכוונה שהתלמידי יכתבו את הפתרו
בדר זו .יש להניח שחלק מהתלמידי יחשבו את חלק מהשלבי או את כול בעל!פה.
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דוגמאות לשגיאות או לקשיי העשויי להופיע
א .בחיסור במאונ :טעויות הנובעות מאי!הבנת המבנה העשרוני וההמרה .במקרה זה עשויות להופיע התשובות האלה:
בכל מקרה שלא נית לחסר" ,מוסיפי  " 10בלי לבצע המרה ביחידה שגדולה פי  . 10פעולה זו מבוססת על

5,089
-

הידיעה ה"טכנית" ש"מוסיפי  ," 10ללא הבנת עקרונות ההמרה והפריטה.

1,999
4,190
5,089
המרת אל אחד ב!  10עשרות כדי לאפשר חיסור  9עשרות ,ולאחר מכ המרת אל נוס במאה כדי לאפשר חיסור של

1,999
2,990

 9מאות.

ב .בחיסור במאונ :טעויות הנובעות מתפיסה שגויה שלא נית לחסר מספר גדול ממספר קט ,או טעויות הנובעות מחוסר שליטה
בפעולות שיש בה  0והנובעות מחוסר הבנה או הכרה של רעיו הפריטה .במקרה זה עשויות להופיע התשובות האלה:
5,089
-

בכל עמודה :חיסור המספר הגדול מהמספר הקט.

1,999
4, 910

.

5,089

בעשרות :חיסור המספר הקט מהמספר הגדול ,ובמאות :שימוש בכלל המוטעה שלפיו א מחסרי מספר מ! ,0
-

1,999
4,910

התוצאה היא 0

.

)אינטואיטיבי מאוד ומתאי לתיאור הכמותי ש!  0הוא "כלו " ,ולכ מ"כלו " אי אפשר לחסר(.

הערה :עשויות להופיע שגיאות נוספות המשלבות בי התפיסות השגויות שהוצגו לעיל.
ג .שגיאות הנובעות מחוסר שליטה בעובדות החיסור עד . 20
ד .שימוש בעקרו הפיצוי של החיבור ,במקו בהבנת תכונות ההפרש בחיס ור :
5,089 – 1,999 = 5,088 – 2,000 = 5,088
החלת עקרו הפיצוי על החיסור גרר הגדלה של אחד המספרי והקטנת המספר האחר כדי להגיע לתרגיל שקל לבצע אותו בעל!פה.
פעולה זו הקטינה את ההפרש ולא שמרה עליו .כדי לשמור על ההפרש יש להגדיל או להקטי את שני המספרי באותו שיעור.
במקרה זה ג בולט חוסר הבקרה האומדנית על התוצאה.
ה .ארגו מחודש של המחסר ,ולאחר מכ חיסור רק של חלק ממנו וחיבור החלק הנוס  .למשל:
= 5,089 – 1,999
5,089 – 1,000 = 4,089
4,089 + 999 = 5,088
טעות זו נפוצה מאוד בקרב תלמידי צעירי העוסקי בחיסור מספרי דו!ספרתיי  .למשל ,בתרגיל:
 34 – 12ה יחסרו 34 – 10 = 24 :ולאחר מכ יוסיפו  ,2כי כדי לקבל " 12צרי להוסי  2לעשר".
ההסבר המתמטי לטעות הוא:
34 – 10 – 2 = 34 – (10 + 2) ≠ 34 – 10 + 2
ג במקרה זה בולט חוסר הבקרה האומדנית על התוצאה.
ו .שימוש שגוי בתכונות ההגדלה וההקטנה של החיסור:
5,089 – 1,999 = 5,089 – 2,000 – 1 = 3,088
ג טעות זו נובעת מההבנה שיש לחסר  1מ!  2,000כדי להגיע ל! . 1,999
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בשעת הבדיקה מומל! לשי לב
א .לתלמידי שהשגיאות שלה נובעות מחוסר הבנה מעמיקה של המבנה העשרוני :פוזיציה ,המרות ופריטות .חשוב לבדוק במקביל
שאלות נוספות שנדרשת בה הבנה של עקרונות אלה.
מומל לבדוק טעויות הקשורות במבנה העשרוני בשאלות אחרות ,וביצוע אלגוריתמי בשאלות המילוליות.
אצל תלמידי שנמצאו אצל כמה שגיאות הקשורות במבנה העשרוני ,חשוב לאתר את מקור התפיסות השגויות ולטפל בה .לצור
האיתור נית להשתמש בחלק הראשו של ערכת ההערכה לכיתה ד' ,העוסק במבנה העשרוני ובפעולות החיבור והחיסור .לתשומת
לבכ  ,במדרי למורה של ערכה זו יש הכוונה לניתוח שגיאות התלמידי והצעות לדרכי עבודה ע התלמידי  .להל קישור לערכה:
http://c ms.edu cation.gov.il/EducationCMS/ Units/Ra ma/ Mivchaney MadafLa mor e02/Mathe matikaKitaDalet/Arca_ math_ 4_2008_heb.ht m

ב  .ע תלמידי

המשתמשי

בצורה שגויה בתכונות החיסור חשוב לעבוד על תכונות החיסור ב מספרי קטני  ,ולסייע

לה לבסס יכולת לבצע אנלוגיה בי השימוש בחוקי הפעולות במספרי הגדולי לפעולות במספרי הגדולי .
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שאלה  10ב
פתרו :
= 8 × 599
תשובה:

8 × 599 = 4,792
ניקוד:

 2נק' – תשובה נכונה
 0נק' – תשובה שגויה
אפיו השאלה

נושא :מספרי ופעולות בשלמי – כפל במספרי שלמי
השאלה בודקת פתרו תרגיל כפל מספר חד!ספרתי במספר תלת!ספרתי .בביצוע התרגיל באמצעות האלגורית המסורתי יש שתי המרות.
התרגיל מוצג במאוז.
רמת חשיבה צפויה :חשיבה אלגוריתמית
רמת קושי צפויה :יתפרס בהמש
מופיע בתכנית הלימודי
כיתה ג' :עמוד  – 62כפל במאונ )במספרי חד!ספרתיי (
הידע הדרוש לפתרו השאלה
כיתות א'–ב' :הבנת משמעות הכפל ,הכרת מספרי תלת!ספרתיי
כיתה ג' :שליטה בעובדות הכפל בתחו לוח הכפל ,כפל בעשרות שלמות ,הבנת המבנה העשרוני של מספרי תלת!ספרתיי  :הער
הכמותי של כל ספרה ,עקרונות הפוזיציה וההמרה; כפל מספר דו!ספרתי במספר חד!ספרתי בדרכי שונות ,לרבות האלגורית לכפל
בטור ,שימוש בחוק הפילוג ,חוקי סדר הפעולות ,אומד תוצאות
אסטרטגיו ת צפויות לפתרו השאלה
א .כפל בעזרת חוק הפילוג:
 .1ייצוג המספר  599כ! : 600 – 1
8 × 599 = 8 × (600 – 1) = 8 × 600 – 8 × 1 = 4,800 – 8 = 4,792
 .2ייצוג הגור התלת!ספרתי על!פי המבנה העשרוני:
8 × 599 = 8 × 500 + 8 × 90 + 8 × 9 = 4,000 + 720 + 72 = 4,792
הערה :כתיבת הפתרו בצורה מפורטת מציגה את דר החשיבה הצפויה של התלמידי  .אי הכוונה שהתלמידי יכתבו את
הפתרו בדר זו .יש להניח שחלק מהתלמידי יחשבו את כל השלבי או את חלק בעל!פה .אחרי יכתבו את ארגו המספר
 599בדרכי שונות ,או שיכתבו רק את תוצאות הביניי של המכפלות.
 .3ייצוג המספר  8כ!  10 – 2וייצוג המספר  599כ! : 600 – 1
= 8 × 599 = (10 – 2) × 599 = 10 × 599 – 2 × 599 = 5,990 – 2 × 600 + 2 = 5,990 – 1,200 + 2
4,790 + 2 = 4,792
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 .4ייצוג אחד הגורמי בדר אחרת המאפשרת חישוב מהיר על!פי חוק הפילוג .לדוגמה:

ב .שימוש בהבנה ש!  8 = 2 × 2 × 2וביצוע חיבור מספר לעצמו במקו לכפול ב! : 2
2 × 599 = 2 × 600 – 2 = 1,198
1,198 + 1,198 = 2,396
2,396 + 2,396 = 4,792
ג .כפל בעזרת האלגורית )שאינו מקוצר( לכפל מאונ ,המבוסס ג הוא על חוק הפילוג .החלפת סדר הגורמי

מבוססת על תכונת

החלופיות של הכפל:
599
×
8
72
720
4000
4792
את האלגורית שאינו מקוצר אפשר ג לכתוב כ:
500 + 90 + 9
×
8
4000+720+72=4792

ד .כפל בעזרת האלגורית המקוצר לכפל מאונ:
77

599
×
8
4792
דוגמאות לשגיאות או לקשיי העשויי להופיע
א .קשיי הנובעי מאי!שליטה בעובדות הכפל.
ב .שגיאות הנובעות מהבנה לקויה של המבנה העשרוני .במקרי אלה עשויות להתקבל תשובות כגו אלה:
 .1פתרו הכולל רק את ספרת היחידות של המכפלות .טעות כזו יכולה לנבוע כתוצאה מכתיבת ספרת היחידות של המכפלה ללא
"שמירה בזיכרו" של העשרות במכפלות:

599
×
8
4022
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 .2כתיבת ספרת העשרות של המכפלות )במקו ספרת היחידות( על!פי סדר ה"אמירה" של המספר:
22

599
×
8
4277
שגיאות כאלה נובעות בדר כלל מלמידה אוטומטית של האלגורית לכפל בלי מת תשומת לב:
• להרכב הכמותי של המספר התלת!ספרתי ) (599 = 500 + 90 + 9ולהבנת הערכי שכל ספרה מייצגת.
• להבנת האלגורית והקשר שלו למבנה העשרוני.
ג .שגיאות שמקור בשימוש שגוי בחוק הפילוג .לדוגמה:
.1
599 × 8 = 500 × 8 + 99
.2
599 × 8 = 600 × 8 – 1
.3
599 × 8 = 600 × 8 – 599
בשלושת המקרי השגיאה קשורה ג להבנת פעולת הכפל.
משמעויות הכפל יכולות להיות מיוצגות כ"פעמי " – על התלמידי להבי שבמקרה של התרגיל הזה ,המספר  599מוכפל  8פעמי או,
לחלופי ,המספר  8מוכפל  599פעמי  .לכ א מכפילי את המספר  8ב!  ,600הרי הכפילו אותו פע אחת מיותרת ויש לחסר  ,8ולא
) 599המקרה של תרגיל .(3
אפשר ג לייצג את המכפלה באמצעות סרטוט סכמטי של מלב שמידותיו ה גורמי המכפלה .לדוגמה:
9

90

500

8

לש הנוחיות בביצוע המכפלות נית לחלק את המלב למלבני משנה בדרכי רבות .בייצוג זה נית לראות בבירור את המרכיבי
השוני של ייצוג התרגיל באמצעות חוק הפילוג.
אסטרטגיות אפשריות נוספות המסתמכות על חוק הפילוג ה ,בי היתר" ,שיטת המקלות" )ראו בשאלה 10ב( ושיטת הכפל" :העצמות
של נפייר".
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בשעת הבדיקה מומל! לשי לב
א .לתלמידי שהשגיאות שלה נובעות מחוסר הבנה מעמיקה של המבנה העשרוני :פוזיציה ,המרות ופריטות .חשוב לבדוק במקביל
שאלות נוספות שנדרשת בה הבנה של עקרונות אלה.
מומל לבדוק טעויות הקשורות במבנה העשרוני בשאלות אחרות ,וביצוע אלגוריתמי בשאלות המילוליות.
אצל תלמידי שנמצאו אצל כמה שגיאות הקשורות במבנה העשרוני ,חשוב לאתר את מקור התפיסות השגויות ולטפל בה .נית
להשתמש לצור כ בחלק הראשו של ערכת ההערכה לכיתה ד' ,העוסק במבנה העשרוני ובפעולות החיבור והחיסור .לתשומת לבכ ,
במדרי למורה יש הכוונה לניתוח שגיאות התלמידי והצעות לדרכי עבודה ע התלמידי  .להל קישור לערכה:
http://c ms.edu cation.gov.il/EducationCMS/ Units/Ra ma/ Mivchaney MadafLa mor e02/Mathe matikaKitaDalet/Arca_ math_ 4_2008_heb.ht m

חשוב מאוד לעזור לתלמידי לראות את הקשר שבי הבנת המבנה העשרוני בפעולות החיבור והחיסור ,לבי הצור ביישו עקרונות
המבנה העשרוני בתרגילי כפל של מספרי גדולי .

ב .אצל תלמידי שיישמו בצורה שגויה את חוק הפילוג ,מומל לבדוק את הבנת פעולת הכפל ה בראיית קבוצות שוות וה במוב של
"פעמי " .בי השאר ,חשוב לבדוק א התלמידי מייחסי את משמעות הכפל ג לפעולות במספרי גדולי  ,וא ה מקשרי בי
שטח מלב לפעולת הכפל .מרבית האסטרטגיות לחישוב כפל מבוססות על חוק הפילוג )כולל האלגורית המסורתי במאונ( .לכ יש
חשיבות רבה לשיפור יכולת השימוש בחוק זה .ייצוג פעולת הכפל באמצעות שטח מלב היא דר טובה ויעילה על מנת להמחיש את
משמעות ה"פעמי " בכפל ,את חוק החילו ואת חוק הפילוג .מודל המלב יכול לשמש כלי עזר לחישוב מכפלות של מספרי גדולי
בהרכבי שוני .

69

ש אלה  10ג
פתרו :
= 37 × 14
תשובה:

37 × 14 = 518
ניקוד 2 :נק' – תשובה נכונה
 0נק' – תשובה שגויה
אפיו השאלה
נושא :מספרי ופעולות בשלמי – כפל מספרי שלמי
השאלה בודקת פתרו תרגיל כפל מספר דו!ספרתי במספר דו!ספרתי .בביצוע התרגיל באמצעות האלגורית המסורתי יש המרה אחת
בתהלי הכפל והמרה אחת בתהלי חיבור המכפלות .התרגיל מוצג במאוז.
רמת חשיבה צפויה :חשיבה אלגוריתמית
רמת קושי צפויה :יתפרס בהמש
מופיע בתכנית הלימודי
כיתה ד' :עמוד  – 80כפל במאונ בגור דו!ספרתי
הידע הדרוש לפתרו השאלה
כיתות א'–ב' :הבנת משמעות הכפל ,הכרת מספרי דו!ספרתיי
כיתות ב'–ג' :הכרת מספרי בתחו האלפי – הבנת המבנה העשרוני :הער הכמותי של כל ספרה ,המרות ופוזיציה .שליטה בעובדות
הכפל בתחו לוח הכפל ,כפל עשרות בעשרות ,כפל מספר דו!ספרתי במספר חד!ספרתי בדרכי שונות ,לרבות האלגורית לכפל במאונ,
שימוש בחוק הפילוג ,חוקי סדר הפעולות ,אומד תוצאות
כיתה ד' :כפל מספר דו!ספרתי במספר דו!ספרתי
אסטרטגיות צפויות לפתרו השאלה
א .כפל בעזרת האלגורית המקוצר לכפל מאונ:
37
×
14
148
37
518
ב .כפל בעזרת האלגורית )שאיננו מקוצר( לכפל מאונ:
37
×
14
28
120
70
300
518
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אותה אסטרטגיה יכולה להיכתב ג בצורה הזאת:
30 + 7

>= 37

10 + 4
300 + 70 + 120 + 28 = 518

>= 14

×

ג .דרכי שונות המבוססות על חוק הפילוג ,למשל:
.1
37 × 14 = 37 × 10 + 37 × 4 = 370 + (30 × 4 + 7 × 4) = 370 + 120 + 28 = 518
או:
37 × 14 = 30 × 10 + 30 × 4 + 7 × 10 + 7 × 4 = 300 + 120 + 70 + 28 = 518

הערה :כתיבת הפתרו בצורה מפורטת מציגה את דר החשיבה הצפויה של התלמידי  .אי הכוונה שהתלמידי יכתבו את
הפתרו בדר זו .יש להניח שחלק מהתלמידי יחשבו חלק מהשלבי בעל!פה ,או שחלק יכתבו את שלבי הביניי כתרגילי
נפרדי  ,ויוסיפו סימני שוני המצביעי על "פירוקי המספר" או אפילו על התהלי ,בלי שיישמר השוויו המתמטי.
 .2תלמידי רבי משתמשי בסכמות של מלב כדי לייצג את תרגיל הכפל .סכמה זו עוזרת לה בשימוש בחוק הפילוג לצור ביטוי
המכפלות החלקיות.
7
7 × 10 10
4

7×4

30
30 × 10
30 × 4

 .3שיטת ה"מקלות" :ג שיטה זו מבוססת על חוק הפילוג.
השיטה נוחה לשימוש משו שהיא מאפשרת לייצג את המספרי על!פי ההרכב העשרוני שלה בצורה מאוד ברורה.
מקל עבה מייצג עשרות.
מקל דק מייצג יחידות.

בס הכול התקבלו:
" 28מפגשי " בי יחידות ליחידות = 28
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" 12מפגשי " בי יחידות לעשרות =

120

" 7מפגשי " בי יחידות לעשרות =

70

" 3מפגשי " בי עשרות לעשרות =

300

ס הכול =

518

דוגמאות לשגיאות או לקשי י העשויי להופיע
א .קשיי הנובעי מאי!שליטה בעובדות הכפל.
ב .שגיאות הנובעות מהבנה לקויה של המבנה העשרוני .במקרי אלה עשויות להתקבל תשובות כאלה:
 .1לא כותבי ב"זיכרו" כאשר כופלי וג כאשר מחברי את המכפלות:
37
×
14
128
37
498
 .2ממקמי במקו שגוי את מכפלת העשרות:
37
×
14
128
37
165
ג .הבנה שגויה של חוק הפילוג:
" .1החלה" של האלגורית לחיבור על כפל )כופלי עשרות בעשרות ויחידות ביחידות(:
37 × 14 = 30 × 10 + 7 × 4 = 300 + 28 = 328
שגיאה זו נובעת בדר כלל מלמידה אוטומטית של האלגורית  ,ללא שלבי ביניי המבוססי על הבנה ועל המחשה.
שגיאה דומה יכולה להופיע ג בחישוב במאונ:
37
×
14
28
30
328

 .2חוסר הבנת הקשר שבי משמעות ה"פעמי " לחוק הפילוג:
37 × 14 = 37 × 10 + 4 = 374
בשעת הבדיקה מומל! לשי לב
למגוו האסטרטגיות שהתלמידי משתמשי בה לפתרו השאלה .מומל להציג בכיתה אסטרטגיות שונות ,לשוחח על העקרונות של כל
אסטרטגיה ,לראות מה דומה ומה שונה בי האסטרטגיות ולהשוות בי יעילות השימוש של כל אסטרטגיה בתרגילי שוני .
לכל דיו על אסטרטגיה נכונה או שגויה חשוב לצר סכמה מוחשית )רצוי של מלב( כדי להבהיר את המכפלות החלקיות השונות.
מומל לבדוק אצל תלמידי שאותרו אצל שגיאות הקשורות למבנה העשרוני את ההבנה הבסיסית של המבנה העשרוני ואת היכולת
שלה לפתור תרגילי חיבור וחיסור שיש בה המרות.
ביסוס המבנה העשרוני חיוני ליכולת לפתור בעזרת האלגורית המסורתי של הכפל .נית לעקו זמנית קושי זה על!ידי הוראה של
האלגורית שאיננו מקוצר לכפל ,על!ידי פתרו הכולל שימוש בסכמות של המלב או בעזרת כל דר אחרת שבה התלמידי מחשבי את
ארבע המכפלות החלקיות ומחברי אות בדר שאינה מקוצרת.
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שאלה 11
השלימו את המספר החסר.
63 : _____ = 21
תשובה:

63 : 3 = 21
ניקוד 2 :נק' – תשובה נכונה
 0נק' – תשובה שגויה
אפיו השאלה
נושא :מספרי ופעולות בשלמי – משוואות כפל וחילוק
השאלה בודקת פתרו משוואת חילוק שבה המחולק והמנה ה מספרי דו!ספרתיי .
רמת חשיבה צפויה :חשיבה אלגוריתמית
רמת קושי צפויה :יתפרס בהמש
מופיע בתכנית הלימודי
כיתה ב'  :עמוד  – 43הכפל והחילוק כפעולות הפוכות
כיתה ג' :עמוד  – 60פתירת משוואות כפל וחילוק
כיתה ה' :עמוד  – 106חילוק במספר דו! ספרתי
הידע הדרוש לפתרו השאלה
כיתות א'–ב' :הבנת משמעויות שונות של הכפל ושל החילוק )כולל הקשר שבי הפעולות( ,הכרת משוואות
כיתות ג'–ד' :עובדות הכפל והחילוק בתחו ה!  ,100כפל מספר דו!ספרתי במספר חד!ספרתי; פתרו משוואות כפל וחילוק
כיתה ה' :חילוק במספר דו!ספרתי
אסטרטגיות צפויות לפתרו השאלה
א .שיו משמעות חילוק לתרגיל :חילוק לחלקי – לכמה קבוצות צרי לחלק את  63א בכל קבוצה יש ?21
ב .הסתמכות על הבנת הקשרי שבי המספרי במשוואה )אפשרות להיעזר באנלוגיה לתרגיל דומה במספרי קטני יותר( :ביצוע
התרגיל  63 : 21כדי למצוא את הנעל במשוואה.
דוגמאות לשגיאות או לקשיי העשויי להופ יע
הנחה שגויה שבכל משוואת חילוק ,כדי למצוא את הנעל יש לבצע פעולת כפל ,וכתוצאה מכ ביצוע התרגיל:
 . 63 × 21במקרה זה עשויה להתקבל התשובה:
63 : 1,323 = 21
תשובה כזו מתאפיינת בכ שלא נעשתה בקרה אומדנית על התוצאה.
בשעת הבדיקה מומל! לשי לב
מומל להנחות את התלמידי המתקשי בתרגיל כזה לתת משמעות "סיפורית" לתרגיל :למשל" ,לכמה קבוצות צרי לחלק את  63כדי
שבכל קבוצה יהיו  21חפצי ?" אסטרטגיה זו עשויה לסייע למציאת הפתרו ,ג א הוא יימצא על!ידי חיבור חוזר של . 21
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שאלה 12
השלימו את המספר החסר.
150 – 5 × ____ = 0
תשובה:

150 – 5 × 30 = 0
ניקוד 2 :נק' – תשובה נכונה
 0נק' – תשובה שגויה
אפיו השאלה
נושא :מספרי ופעולות בשלמי – סדר פעולות החשבו ,כפל בעשרות שלמות וחוקי ה!  0וה! 1
השאלה בודקת פתרו משוואה שהיא ביטוי ששווה ל!  ,0והוא כולל שתי פעולות :כפל וחיסור.
רמת חשיבה צפויה :חשיבה תהליכית )תובנה חשבונית(
רמת קושי צפויה :יתפרס בהמש
מופיע בתכנית הלימודי
כיתה ג' :עמודי  – 61 ,60תכונות ה!  0וה!  ,1כפל בעשרות שלמות; עמוד  – 64סדר הפעולות והשימוש בסוגריי
כיתה ד' :עמוד  – 87סדר הפעולות ,תכונות ה!  0וה! 1
הידע הדרוש לפתרו השאלה
כיתות ב'–ג' :משמעות הכפל והחילוק ,פתרו משוואות כפל וחילוק ,עובדות כפל וחילוק בתחו ה!  ,100סדר פעולות החשבו ,כפל
בעשרות שלמות
כיתה ד' :סדר פעולות החשבו
אסטרטגיות צפויות לפתרו השאלה
פתרו המשוואה מבוסס על ראייה גלובלית של כל השוויו ,פירוקו והשלמת המספר החסר.
שלב א' :הבנה שכדי לשמור על השוויו )לקבל  0בתוצאת התרגיל( יש לחסר  150מ! . 150
שלב ב' :עבודה על!פי חוקי סדר הפעולות וחיפוש המספר החסר במשוואה . 5 × ___ = 150 :מציאת המספר החסר יכולה להיות
מבוססת על ידיעת עובדת הכפל ) (5 × 30 = 150או על ביצוע תרגיל החילוק. 150 : 5 :
דוגמאות לשגיאות או לקשיי העשויי להופיע
א .טעות הנובעת מאי!שמירה על חוקי סדר פעולות החשבו .במקרה זה עשויה להופיע התשובה השגויה הזאת150 – 5 × 0 = 0 :
)מתו הנחה שבשלב הראשו בוצע החיסור ,150 – 5 = 145 :ולאחר מכ ההפרש הוכפל ב!  0כדי לקבל  .(0אותה טעות יכולה
להתקבל ג כתוצאה מכתיבה אוטומטית של  0הנשענת על הידיעה שכדי לקבל מכפלה שהיא  0יש לכפול ב! . 0
ב .טעות הנובעת מחוסר שליטה בכפל בעשרות .במקרה זה עשויה להתקבל התשובה הזאת150 – 5 × 3 = 0 :
בשעת הבדיקה מומל! לשי לב
לתלמידי שלא שמרו על חוקי סדר פעולות החשבו או שנמנעו מלפתור את המשוואה .ייתכ שתלמידי אלה מתקשי לראות ראייה
גלובלית את התבנית השלמה ,או שאינ מודעי לכ שיש להביט בכל התבנית .ייתכ שתלמידי אלה סבורי שכל תרגיל בחשבו יש
לפתור משמאל לימי ,ובמקרה הזה ה אינ יודעי מה לעשות.
ע תלמידי אלה מומל לעבוד על משימות שונות הדורשות ראייה גלובלית ומכילות יותר מפעולה אחת )משוואה שיש בה רק פעולה
אחת נית לפתור על!ידי ביצוע הפעולה ההפוכה ,ללא צור בראייה גלובלית ובפירוק של המשוואה( .לפיתוח מיומנויות אלה יש חשיבות
רבה בלימודי האלגברה.
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שאלה 13
הגורמי הראשוניי של  42ה___________ :
תשובה:

7 ,3 ,2
ניקוד 2 :נק' – תשובה נכונה :רק שלושה גורמי ראשוניי ,ושלושת נכוני
 1נק' – תשובה חלקית :רק שני גורמי ראשוניי  ,ושניה נכוני
 0נק' – רק גור ראשוני אחד נכו או תשובה שגויה
הערה :תשובה הכוללת גורמי ראשוניי נכוני וג גורמי שגויי  ,תיחשב תשובה שגויה.
אפיו השאלה
נושא :מספרי ופעולות בשלמי – מספרי ראשוניי ופריקי
השאלה בודקת יכולת שימוש באלגורית כלשהו לפירוק מספר לגורמי וזיהוי גורמי ראשוניי מבי הגורמי של המספר.
רמת חשיבה צפויה :חשיבה אלגוריתמית
רמת קושי צפויה :יתפרס בהמש
מופיע בתכנית הלימודי
כיתה ד' :עמוד  – 88מספרי ראשוניי ופריקי
הידע הדרוש לפתרו השאלה
כיתות א'–ב' :הבנת משמעות הכפל והחילוק
כיתה ג' :כפל וחילוק בתחו לוח הכפל ,ייצוג מספר כמכפלה של שני גורמי
כיתה ד' :הכרת המספרי הראשוניי  ,ייצוג מספר כמכפלה של מספר גורמי  ,אלגורית לפירוק מספר לגורמי ראשוניי
אסטרטגיות צפויות לפתרו השאלה
פירוק לגורמי של המספר  42באחת מהדרכי האלה:
א .עבודה על!פי השלבי הבאי :
• זיהוי המספר  42כמכפלה של  6ו! . 7
• זיהוי המספר  7כראשוני והמספר  6כפריק.
• ייצוג המספר  6כמכפלה של  2ו! . 3
ב .עבודה על!פי השלבי הבאי :
• זיהוי המספר  42כזוגי וחלוקתו ב!  . 2מתקבלת התוצאה . 21
• זיהוי המספר  21כמכפלה של  3ו! . 7
ג .עבודה על!פי השלבי הבאי :
• זיהוי המספר  42ככפולה של  3וחלוקתו ב!  . 3מתקבלת התוצאה . 14
• זיהוי המספר  14כמכפלה של  2ו! . 7
דוגמאות לשגיאות או לקשיי העשויי להופיע
קושי להבדיל בי המושגי "גורמי " ל"גורמי ראשוניי " .כתוצאה מכ עשויות להתקבל התשובות 6 :ו!  7או  2ו! . 21
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שאלה 14
בחנות לנעלי ספורט יש  7מדפי.
על כל מד אפשר להניח לא יותר מ  21קופסאות נעליי.
על המדפי יש בס .הכ ו ל  130קופסאות נעליי.
כמה קופסאות נוספות אפשר להניח על המדפי?

תשובה ______ :קופסאות
תשובה:

 17קופסאות
ניקוד 2 :נק' – תשובה נכונה
 0נק' – תשובה שגויה
אפיו השאלה
נושא :מספרי ופעולות בשלמי – ארבע פעולות במספרי שלמי
השאלה בודקת פתרו בעיה מילולית דושלבית שנדרש בה כפל של מספר דו!ספרתי במספר חד!ספרתי ולאחר מכ חיסור מספר תלת!
ספרתי ממספר תלת!ספרתי .בפתרו השאלה יש צור בהבנת המושג "לא יותר מ."...
רמת חשיבה צפויה :חשיבה תהליכית )יישו (
רמת קושי צפויה :יתפרס בהמש
מופיע בתכנית הלימודי
כיתה ד' :עמוד  – 86שאלות דו!שלביות
הידע הדרוש לפתרו השאלה
כיתות א'–ב' :חיבור וחיסור עד  ,100הכרת מספרי דו!ספרתיי ומספרי תלת!ספרתיי  ,הבנת משמעות פעולות החיבור ,החיסור,
הכפל והחילוק; בעיות חד!שלביות ב!  4הפעולות
כיתות ג'–ד' :חיסור בתחו המאות ,כפל וחילוק בתחו לוח הכפל ,כפל מספר דו!ספרתי במספר חד!ספרתי ,בעיות מילוליות דו!שלביות
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אסטרטגיות צפויות לפתרו השאלה
א .שלב א' :חישוב המספר המרבי של קופסאות שנית להניח על כל המדפי . 21 × 7 = 147 :
להל דוגמה לחישוב המבוסס על ציור סכמטי של הסיטואציה )מספר על כל מד ( וחיבור .ייתכ שהתלמיד חיבר ולא כפל בשל
הנוחיות לחבר את המספרי הנתוני .

שלב ב' :חיסור מספר הקופסאות המונחות על כל המדפי ממספר הקופסאות שאפשר להניח על כל המדפי . 147 – 130 = 17 :
את שני השלבי אפשר ג לבטא בתרגיל אחד. 7 × 21 – 130 :
ב .באמצעות שימוש באומד ,שימוש בנקודת אחיזה וניסוי וטעייה מבוקרי :
א היו  140קופסאות ,היה אפשר לסדר  20קופסאות על כל מד )בהתבסס על ידיעת עובדת הכפל .(7 × 20 = 140 :לאחר מכ אפשר
להוסי עוד קופסה אחת לכל מד )על!פי הנתוני אפשר להניח  21קופסאות על כל מד ( .כלומר ,בס הכול להוסי  10קופסאות,
שה ההפרש בי  140ל! ) 130הקופסאות שכבר מונחות( ,ועוד  7קופסאות.
דוגמאות לשג יאות או לקשיי העשויי להופיע
א .קושי בהבנת המבנה הלוגי הדו!שלבי של השאלה .במקרה זה עשויות להתקבל תשובות כגו:
 7 × 21 = 147 .1אצל תלמידי שביצעו רק שלב אחד של השאלה.
 130 – 21 = 109 .2אצל תלמידי שהסיקו מבנה חיבורי )ג בשל המונח "בס הכול"(.
ב .היאחזות במספרי בשאלה בלי לקרוא או להבי את הסיטואציה .במקרה זה יש להניח שהתלמידי יחלקו את  21ב! ) 7בגלל הקשר
הכפלי ,המוכר לתלמידי  ,בי המספרי ( .כתוצאה מכ עשויה להתקבל תשובה סופית שתבטא קשר חיבורי כלשהו בי המספרי
 130ו!  ,3למשל 127 :או .133
ג .קושי בהבנה שבמשפט "כמה קופסאות נוספות "..למעשה מבוטא הפרש ,ולכ יש לבצע פעולת חיסור .יש להניח שקושי זה והיאחזות
במילה "נוספות" כמילה המרמזת על פעולת חיבור ,עשויי לגרור ביצוע פעולת חיבור של מספרי מבי המספרי הנתוני או של
מספרי שהתקבלו כתוצאות ביניי .
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בשעת הבדיקה מומל! לשי לב
א .לתלמידי המשתמשי באסטרטגיות שונות של סימו מילי מרמזות או מספרי  ,ואינ קוראי או מביני את הסיטואציה
הכללית .בשאלה זו יש מספר רב של "מוקשי " בדמות מילי כגו" :בס הכול" או "נוספות" שאינ מכוונות בהכרח לפעולת חיבור.
כמו כ ,בי המספרי  7ו!  21אי צור לבצע פעולת חילוק ואי שימוש בקשר הכפלי ביניה  .מומל שלא להנחות תלמידי להשתמש
באסטרטגיות של "מילי מרמזות" ,אלא לכוו אות לקריאת השאלה במלואה ,לניתוח הסיטואציה ולהבנתה.
ב .חשוב לשי לב ג לתלמידי המתקשי בהבנת המבנה הלוגי של שאלה דו!שלבית .מומל לבחו את הביצועי שלה ג בשאלות
אחרות במבח שיש בה יותר משלב אחד .ע תלמידי כאלה יש לעבוד על ניתוח שלבי הסיטואציה המוצגת בכל שאלה ועל התאמת
פעולה חשבונית לכל שלב בסיטואציה .על מנת להבהיר את ההתאמה בי כל שלב בסיטואציה לביטוי החשבוני המבטא את אותו
השלב ,מומל שלא לבטא את כל התהליכי המוצגי בסיטואציה בתרגיל אחד שיש בו כמה פעולות .עדי לבטא כל שלב על!ידי
ביטוי המתאי לו .ביטוי מורכב המכיל כמה שלבי וכמה פעולות מקשה על התלמידי  ,ועשוי לגרור לעתי שימוש שגוי בחוקי סדר
פעולות החשבו ופתרו שגוי.
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שאלה 15
בדלי היו בס .הכול  88כלניות ,חלק לבנות וחלק אדומות.
את כל הכלניות סידרו ב  8זרי שווי.
בכל זר סידרו  5כלניות לבנות.
כמה כלניות אדומות יש בכל זר ?

תשובה ______ :כלניות אדומות
תשובה:

 6כלניות אדומות
ניקוד 2 :נק' – תשובה נכונה
 0נק' – תשובה שגויה
אפיו השאלה
נושא :מספרי ופעולות בשלמי – ארבע פעולות במספרי שלמי
השאלה בודקת פתרו בעיה מילולית דושלבית שנית לפתור אותה באמצעות חילוק של מספר דו!ספרתי במספר חד!ספרתי ולאחר מכ
חיסור שני מספרי בתחו ה!  ,10או באמצעות כפל שני מספרי בתחו לוח הכפל ,חיסור מספר דו!ספרתי ממספר דו!ספרתי וחילוק
בתחו לוח הכפל.
רמת חשיבה צפויה :חשיבה תהליכית )יישו (
רמת קושי צפויה :יתפרס בהמש
מופיע בתכנית הלימודי
כיתה ד' :עמוד  – 86שאלות דו!שלביות
הידע הדרוש לפתרו השאלה
כיתות א'– ב'  :חיבור וחיסור עד  , 100הבנת משמעות הכפל והחילוק ; בעיות חד! שלביות בכפל ובחילוק
כיתות ג'– ד'  :כפל וחילוק בתחו לוח הכפל ,חילוק מספר דו! ספרתי במספר חד! ספרתי ,בעיות מילוליות
דו! שלביות
אסטרטגיות צפויות לפתרו השאלה
א .שלב א' :חישוב מספר הכלניות בכל זר – 88 : 8 = 11
שלב ב' :חישוב מספר הכלניות האדומות בכל זר על!ידי חיסור מספר הכלניות הלבנות ממספר הכלניות הכולל בכל זר – 11 – 5 = 6
לדוגמה:

ב .שלב א' :חישוב מספר הכלניות הלבנות בכל הזרי 5 × 8 = 40 :
שלב ב' :חישוב מספר הכלניות האדומות בכל הזרי על!ידי חיסור מספר הכלניות הלבנות מהמספר הכולל של
הכלניות – 88 – 40 = 48
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אסטרטגיות צפויות לפתרו השאלה )המש(.
שלב ג' :חישוב מספר הכלניות האדומות בכל אחד מהזרי על!ידי חילוק מספר הכלניות האדומות במספר הזרי – 48 : 8 = 6
לדוגמה:

הערה :יש להניח שתלמידי רבי יבצעו את כל החישובי או את חלק בעל!פה.
דוגמאות לשגיאות או לקשיי העשויי להופיע
קושי בהבנת המבנה הלוגי של השאלה וקושי להבי את הקשר בי שני השלבי בשאלה.
במקרה זה עשויות להתקבל התשובות האלה:
 88 : 8 = 11 .1זיהוי פעולת חילוק זו הוא קל יחסית ,ה בשל הסיטואציה המרמזת על חלוקה פיזית של הכלניות וה בשל הקשר
הכפלי הבולט שבי המספרי  88ו! . 8
 8 × 5 = 40 .2ג זיהוי פעולת הכפל הוא קל יחסית ,בשל העובדה שמוצגת סיטואציה של קבוצות שוות.
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שאלה 16
חתול וג'ירפה הקיפו יחד את החצר של ג החיות.
בכל פע שהג'ירפה צעדה צעד אחד ,החתול צעד  10צעדי.
א.

כמה צעדי צעד החתול כאשר הג'ירפה צעדה  20צעדי?

תשובה _____:צעדי

ב.

כדי להקי את החצר ,צעד החתול  600צעדי.
כמה צעדי  צעדה הג'ירפה כדי להקי את החצר?

תשובה _____ :צעדי
תשובות:

א.

 200צעדי

ב.

 60צעדי

ניקוד:
סעי א' 2 :נק' – תשובה נכונה
 0נק' – תשובה שגויה
סעי ב' 2 :נק' – תשובה נכונה
 0נק' – תשובה שגויה
אפיו השאלה
נושא :מספרי ופעולות בשלמי – כפל וחילוק במספרי שלמי
בשאלה שני סעיפי  :בסעי א' שאלה הבודקת בעיה מילולית חדשלבית של כפל ,ובסעי ב' שאלה הבודקת בעיה מילולית חדשלבית
של חילוק .פתרו השאלה דורש חשיבה פרופורציונלית ברמה בסיסית )בעיות התאמה(.
רמת חשיבה צפויה :חשיבה תהליכית )יישו (
רמת קושי צפויה :יתפרס בהמש
מופיע בתכנית הלימודי
כיתה ד' :עמוד  – 86שאלות מילוליות של כפל וחילוק
כיתה ה' :עמוד  – 107שאלות בארבע הפעולות במספרי טבעיי
הידע הדרוש לפתרו השאלה
כיתות א'–ב' :הבנת משמעות הכפל והחילוק ,בעיות חד!שלביות בחיבור ובכפל
כיתות ג'–ד' :עובדות הכפל והחילוק בתחו לוח הכפל ,בעיות כפל וחילוק )הרחבה(
כיתה ה' :שאלות בארבע הפעולות במספרי טבעיי
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אסטרטגיות צפויות לפתרו השאלה
א .הבנה שמספר הצעדי שהחתול צועד גדול פי  10ממספר הצעדי שהג'ירפה צועדת .לכ בסעי א' יש לכפול את מספר הצעדי של
הג'ירפה ב!  ,10ובסעי ב' יש לחלק את מספר הצעדי של החתול ב! . 10
ב .סרטוט או ציור סכמטי המציגי את ההתאמה בי צעד אחד של הג'ירפה ל!  10צעדי של החתול.
דוגמאות לשגיאות או לקשיי העשויי להופיע
א .קושי בהבנה שמדובר במצב כפלי בשל העובדה שהמצב אינו טיפוסי לקבוצות שוות או למספר "פעמי " ,אלא זהו מצב המתאר
התאמה.
ב .החלפת הפעולות – ביצוע כפל במקו חילוק וחילוק במקו כפל – מצביעה על קושי בהבנה אינטואיטיבית של יחס ישר ושל יחס
הפו )חשיבה פרופורציונלית בסיסית(.
בשעת הבדיקה מומל! לשי לב
לתלמידי המתקשי לראות את המצבי הבסיסיי של חשיבה פרופורציונלית כמקרה פרטי של כפל .חשוב להציג לתלמידי אלה
סוגי שוני של בעיות ברמה בסיסית שיש בה מצבי של יחס ישר ושל יחס הפו ,ולשוחח את על הפתרו ברמה אינטואיטיבית .יחד
ע זאת ,יש לזכור שהחשיבה הפרופורציונלית מתפתחת בגיל מאוחר יותר ותטופל לעומק בשלבי מאוחרי יותר של הלמידה.
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שאלה 17
כופלי מספר דו ספרתי ב 12
א.

הא אפשר לקבל את התוצאה ? 1,200
נמקו את תשובתכ.

ב.

הא אפשר לקבל את התוצאה ? 130
נ מקו את תשובתכ.

ג.

הא אפשר לקבל את התוצאה ? 720
נמקו את תשובתכ.

ד.

הא אפשר לקבל תוצאה שהיא מספר אי זוגי ?
נ מקו את תשובתכ.

תשובות:

א.

לא .נימוק הכולל התייחסות לכ .שאי מספר דו ספרתי שא נכפול אותו ב  12נקבל . 1,200

ב.

לא .נימוק הכולל התייחסות לכ .ש  130אינו כפולה של . 12

ג.

כ .נימוק הכולל הצגת דר .ח ישוב שלפיה  720הוא כפולה של  12ושל מספר דו ספרתי.

ד.

לא .נימוק הכולל התייחסות לכ .שכל הכפולות של  12ה זוגיות או לכ .ש  12הוא מספר זוגי,
וכל כפולה של מספר זוגי היא זוגית.

ניקוד:
סעי א' 1 :נק' – תשובה נכונה
 0נק' – תשובה שגויה
הערה :התשובה "לא" ללא נימוק תיחשב תשובה שגויה.
סעי ב' 1 :נק' – תשובה נכונה
 0נק' – תשובה שגויה
הערה :התשובה "לא" ללא נימוק תיחשב תשובה שגויה.
סעי ג' 1 :נק' – תשובה נכונה
 0נק' – תשובה שגויה
הערה :התשובה "כ" ללא נימוק תיחשב תשובה שגויה.
סעי ד' 1 :נק' – תשובה נכונה
 0נק' – תשובה שגויה
הערה :התשובה "לא" ללא נימוק תיחשב תשובה שגויה.
אפיו השאלה
נושא :מספרי ופעולות בשלמי – כפל וחילוק במספרי שלמי
השאלה בודקת יכולת ניתוח והנמקה של תשובות אפשריות לפעולת כפל .הניתוח מבוסס על פעולות הכפל והחילוק של מספרי דו!
ספרתיי  ,אומד גודל תוצאות ,הכרת כפולות בעשרות ובמאות שלמות ,הכרת כפולות של מספר או הבנה ויישו הקשר שבי כפל
לחילוק והכרת תכונת הזוגיות של מכפלות.
רמת חשיבה צפויה :חיפוש פתוח
רמת קושי צפויה :יתפרס בהמש
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מופיע בתכנית הלימודי
כיתה ה' :עמודי  – 106 ,105כפל :חזרה ,הרחבה והעמקה ,חילוק במספר דו!ספרתי ,אומד תוצאות של פעולות ,אומד כמויות ,פיתוח
תחושה למספרי גדולי
הידע הדרוש לפתרו השאלה
כיתות א'–ב' :הבנת משמעות הכפל והחילוק והכרת העשרות והמאות השלמות ,הכרת תכונת הזוגיות של מספרי ; הכרת המונחי :
מספר חד!ספרתי ,דו!ספרתי ,תלת!ספרתי
כיתה ג' :עובדות הכפל והחילוק בתחו לוח הכפל ,הבנת הקשרי שבי כפל לחילוק ,כפל בעשרות ובמאות שלמות; בעיות כפל וחילוק
)הרחבה(
כיתה ד' :כפל מספרי דו!ספרתיי במספרי דו!ספרתיי ותלת!ספרתיי  ,הכרת תכונת הזוגיות של מכפלות ,חילוק בעשרות שלמות
כיתה ה' :חקירה וניתוח של מכפלות ,אומד מכפלות ,חילוק במספר דו!ספרתי
אסטרטגיות צפויות לפתרו השאלה
סעי ב'
א .הכרת עובדת הכפל ב!  12 × 100 = 1200 :100וידיעה ש!  100הוא מספר תלת!ספרתי הגדול מכל מספר דו!ספרתי .לכ לא נית
לכפול את  12במספר דו!ספרתי ולקבל את התוצאה . 1200
לדוגמה:

ב .ביצוע פעולת החילוק 1200 : 12 = 100 :והבנה ש התוצאה שהתקבלה –  – 100ה י א מספר תלת! ספרתי ולא מספר דו!
ס פרתי ,כפי שמתבקש בנתוני השאלה.
לדוגמה:

ג .הישענות על העובדה שהמספר  99הוא המספר הדו!ספרתי הגדול ביותר ,והמכפלה של  12ו!  99איננה . 1,200
לדוגמה:
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סעי ג'
א .הכרת עובדת הכפל 12 × 10 = 120 :והבנה שכדי לקבל  130יש להוסי ל!  120רק  10ולא  ,12ולכ לא תתקבל מכפלה של . 12
לדוגמה:

ב .הישענות על הכרת עובדת הכפל 12 × 10 :ובדיקת כפולה אחת גדולה יותר. 12 × 11 :

ג .ביצוע פעולת החילוק) :שארית  . 130 : 12 = 10 (10כתוצאה מכ הבנה ש!  130איננו כפולה של . 12
ידיעה ש!  100הוא מספר תלת!ספרתי הגדול מכל מספר דו!ספרתי .לכ לא נית לכפול את  12במספר דו!ספרתי ולקבל את התוצאה
. 1,200

סעי ד'
א .ביצוע פעולת החילוק 720 : 12 = 60 :בדרכי שונות )חילוק ארו ,חיסור חוזר ,פילוג על!ידי ביטוי המחולק לסכומי המתחלקי
ב! .(12
לדוגמה:
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ב .פתרו המשוואה 12 × ___ = 720 :על!ידי הישענות על עובדות כפל ידועות ,אומד ובדיקת התוצאה המדויקת של המכפלה.
לדוגמה:

במקרה זה אי דרישה להצגת דר החישוב ,והנימוק יכול לכלול רק את התשובה המספרית .לדוגמה:

הערה :ג תלמידי שמכירי את  72ככפולה של  12ומסיקי מכ ש!  720הוא ג כפולה של  ,12צריכי להראות שהגור השני
במכפלה הוא דו!ספרתי.

סעי ד'
ידיעה שכאשר כופלי מספר זוגי בכל מספר מתקבלת תוצאה זוגית .מאחר ש!  12הוא מספר זוגי ,אי אפשר לקבל מכפלה שהיא אי!זוגית.
דוגמאות לשגיאות או לקשיי העשויי להופיע
א .ניסוח השאלה מבוסס על הבנת הכללה ודורש יכולת פירוק מצבי מוכללי  .בשאלה לא מוצגות דוגמאות מספריות והתלמידי
צריכי להציג בעצמ דוגמאות מספריות ,או לחלופי ,לדעת מהי ההכללה .לכ עשויי להתעורר קשיי בהבנת המצב המתמטי
שהשאלה מציגה.
ב .קושי בניסוח הנימוקי  .במקרי אלה עשויי להיכתב נימוקי שאינ מלאי  ,ניסוחי לא ברורי  ,או נימוקי שאינ מתמטיי ,
כלומר כאלה שאינ מבוססי על עובדות חשבו או על תכונות המספרי .
לדוגמה:
סעי ג':
נימוק לא ברור:

הערה :נימוק יכול להיות מדויק ג א הוא כתוב בשפה אינטואיטיבית ,ללא שימוש מדויק במינוחי מתמטיי מקובלי  .יחד ע
זאת ,על המורה להבחי בי המקרי שבה רעיו מתמטי מובע בצורה ברורה ,לבי המקרי שבה המורה עושה "השלמות" של מה
שכתב התלמיד ,כי נדמה לו שהוא מבי למה התלמיד התכוו .הדוגמה שלעיל מייצגת מקרה שבו המורה עשוי לפרש בעצמו למה
התכוו התלמיד במשפט "מרכיב את  ,"130כאשר קיימת סבירות גבוהה שלא זו כוונת התלמיד.
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נימוק שאיננו מתמטי:

סעי ד'
נימוק לא מלא :העובדה ש!  12הוא מספר זוגי איננה מספיקה .יש לציי שכל כפולה של מספר זוגי היא זוגית.

ג .עשוי להתעורר קושי בהבנת המבנה הכללי של השאלה :תלמידי שלא יבינו שהמשפט הראשו בשאלה מתייחס לכל ארבעת הסעיפי
של השאלה.
ד .קושי לחשב חילוק מספר תלת!ספרתי במספר דו!ספרתי בסעי ג'.
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שאלה 18
בחנות של יעקב מחיר  7עפרונות הוא  6ש"ח .
בחנות של יואל מחיר  5עפרונות הוא  3ש"ח .
באיזו חנות זול יותר לקנות  70עפרונות?

1
2

בחנות של יואל
בחנות של יעקב

הסבירו כיצד הגעת לתשובה.
תשובה:

בחנות של יואל

)(1

הסברי אפשריי:
 . 1הצגת מחיר ע י פרו אחד בשתי החנויות והשוואת מחירי
 . 2הצגת מחיר כמות שווה של עפרונות )הגדולה מ  ( 1בשתי החנויות  ,ג ללא השוואת מחירי
 . 3הצגת כמות העפרונות שאפשר לקנות בכל אחת מהחנויות באותו הסכו
ניקוד 2 :נק' – הסבר נכו )ג א לא סומנה תשובה או א סומנה תשובה שגויה(
 0נק' – תשובה ללא הסבר או תשובה הכוללת הסבר שגוי )ג א סומנה תשובה נכונה(
אפיו השאלה
נושא :מספרי ופעולות בשלמי – שאלות כוללות אינטגרטיביות
השאלה בודקת יכולת ניתוח והנמקה של מצבי כפל ויחס ישר.
רמת חשיבה צפויה :חיפוש פתוח
רמת קושי צפויה :יתפרס בהמש
מופיע בתכנית הלימודי
כיתה ה' :עמודי  – 107 ,106כפל :חזרה ,הרחבה והעמקה ,חילוק במספר דו!ספרתי ,אומד תוצאות של פעולות ,אומד כמויות ,פיתוח
תחושה למספרי גדולי  ,שאלות כוללות אינטגרטיביות
הידע הדרוש לפתרו השאלה
כיתות א'–ב' :הבנת משמעות הכפל והחילוק
כיתה ג' :עובדות הכפל והחילוק בתחו לוח הכפל ,הבנת הקשרי שבי כפל לחילוק ,הבנת משמעות הכפל בהקשר ליחס ישר )שאלות
התאמה(
כיתה ד' :שאלות כוללות אינטגרטיביות המשלבות הבנה מעמיקה של הפעולות
כיתה ה' :חקירה וניתוח של מצבי שוני  ,חקירת מכפלות ,בעיות אינטגרטיביות וחקירת מצבי כדאיות שוני
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אסטרטגיות צפויות לפתרו השאלה
א .חישוב המחיר של  70עפרונות בכל אחת מהחנויות:
בחנות של יעקב –  6 × 10 = 60מבוסס על ההבנה ש!  70גדול פי  10מ! . 7
בחנות של יואל –  3 × 14 = 42מבוסס על ההבנה ש!  70גדול פי  14מ!  ,5או על ביצוע תרגיל החילוק.70 : 5 = 14 :
להל דוגמאות לתשובות תלמידי :

הערה:
בתשובה השנייה צורת הכתיבה בביטויי החשבוניי שגויה ואיננה שומרת על שוויו .חשוב להפנות את תשומת לב התלמידי לכ,
א על פי שבבדיקת המבח נקבע שלא מורידי על כ נקודות )מאחר שמטרת השאלה היא בדיקת ההסבר לדר החישוב ,ולא בדיקת
היכולת לכתוב ביטויי מתמטיי נכוני (.
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ב .חישוב המחיר של כל עיפרו בכל אחת מהחנויות:

6

בחנות של יעקב –

7
בחנות של יואל –

3
5

= 6:7
= 3:5

יש להניח שבמקרה זה ישוו בי שני השברי ולא יהפכו את השברי לחלקי שקלי המבוטאי באגורות .זאת מאחר שאת השבר
המבטא את המחיר בחנות של יעקב לא נית להפו לאגורות .השוואת השברי יכולה להיעשות בדרכי שונות ,ביניה השוואה
לשל :
ל!
לכ,

6

יש להוסי מעט מאוד )רק

7
6

1

( כדי להגיע לשל  .ואילו ל!

7
גדול מ!

7

3

3

יש להוסי כמעט חצי )

5

2

( כדי להגיע לשל .

5

ובחנות של יואל זול יותר.

5

ג .מאחר שידוע המחיר של  7עפרונות בחנות אחת ושל  5עפרונות בחנות האחרת ,אפשר לחשב כמה יעלו  35עפרונות בכל אחת
מהחנויות:
בחנות של יעקב – 6 × 5 = 30
בחנות של יואל – 3 × 7 = 21
מנתו זה אפשר להסיק שמחיר  70עפרונות זול יותר בחנות של יואל ,או שאפשר ג לכפול את הסכומי שהתקבלו ב! ) 2כי  70גדול
פי  2מ!  (35כדי להגיע למסקנה זו.
דוגמאות לשגיאות או לקשיי העשויי להופיע
א .קושי בהבנת המצב הכפלי הנדרש לצור חישוב המחיר של  70או  35עפרונות .קושי זה נובע מכ שהתלמידי רגילי למצבי שבה
נתו לה המחיר של פריט אחד ולא של קבוצת פריטי .
ב .עלול להתעורר קושי אצל תלמידי שיבחרו באסטרטגיה של חישוב המחיר של עיפרו אחד בכל אחת משתי החנויות .במקרה זה יש
צור לבצע פעולת חילוק ,והקושי הוא שהמספר המבטא את המחיר של קבוצת הפריטי איננו מתחלק במספר הפריטי .
ג .קושי במציאת מספר הקבוצות שצרי לחשב במקרה של החנות של יואל )בחנות של יעקב המצב ברור יותר בשל הקשר המספרי
הבולט בי  7ל! .(70
ד .קושי בהבנה שנית לבטא את המחיר של כל עיפרו באמצעות שבר )הבנה של משמעות השבר כמנת שני שלמי (.
ה .תלמידי שיבחרו לחשב את המחיר של כל עיפרו וירצו לבטא את המחיר בשקלי ובאגורות ,ייתקלו בקושי לבטא באגורות

6

שקל.

7
ו .קושי להסביר )במילי או בתרגילי ( את דר הפתרו.
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שאלה 19
בבניי גרות ארבע משפחות:
למשפחת כה  4ילדי,
למשפחת שקד  4ילדי,
למשפחת פז  3ילדי,
למשפחת ברק ילד אחד.

כמה ילדי בממוצע יש למשפחה בבניי הזה?

תשובה :בבניי הזה ______ ילדי בממוצע למשפחה.

תשובה:

בבניי הזה  3ילדי בממוצע למשפחה.
ניקוד 2 :נק' – תשובה נכונה
 0נק' – תשובה שגויה
אפיו השאלה
נושא :חקר נתוני  ,ממוצע )במבח נכנס לקטגוריה של מספרי ופעולות בשלמי ( – חישוב ממוצע
שאלה מילולית הבודקת חישוב ממוצע.
רמת חשיבה צפויה :יישו
רמת קושי צפויה :יתפרס בהמש
מופיע בתכנית הלימודי
כיתה ה' :עמוד  – 109חישוב ממוצע
הידע הדרוש לפתרו השאלה
כיתות א'–ב' :חיבור והבנת משמעויות החילוק
כיתה ג' :עובדות הכפל והחילוק בתחו לוח הכפל
כיתה ה' :חישוב ממוצע
אסטרטגיות צפויות לפתרו השאלה
א .חיבור מספר הילדי בכל המשפחות וחלוקת הסכו ב! . 4
ב" .העברה" של ילדי ממשפחה למשפחה כ שיהיה מספר שווה של ילדי בכל אחת מהמשפחות.
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חלק ג' :גאומטרייה ומדידות
שאלה 20

משקל אפרוח הוא  40גר.
משקל תרנגולת הוא  4ק"ג.

פי כמה משקל התרנגולת גדול ממשקל האפרוח ?

תשובה_________ :
תשובה:

פי 100
ניקוד 2 :נק' – תשובה נכונה
 0נק' – תשובה שגויה
אפיו השאלה
נושא :גאומטרייה ומדידות – מדידות משקל
שאלה מילולית חדשלבית הבודקת את הקשר בי גר לק"ג .לפתרו הבעיה נדרשת הבנת המושג "פי".
רמת חשיבה צפויה :יישו ותובנה חשבונית
רמת קושי צפויה :יתפרס בהמש
מופיע בתכנ ית הלימודי
כיתה ד' :עמוד  – 86שאלות אינטגרטיביות הקשורות במידות של אור ומשקל
כיתה ה' :עמוד  – 107שאלות אינטגרטיביות
הידע הדרוש לפתרו השאלה
כיתות א'–ב' :הכרת מספרי דו!ספרתיי  ,מבנה המספר והבנת משמעויות הכפל והחילוק ,מדידות משקל
כיתה ג' :מבנה עשרוני של מספרי בתחו הרבבה ,הגדלה והקטנה פי  10ופי  ,100עובדות הכפל והחילוק בתחו לוח הכפל ,בעיות
השוואה כפליות ,מדידות משקל ,הכרת היחידות "גר " ו"קילוגר "
כיתות ד'–ה' :שאלות אינטגרטיביות
אסטרטגיות צפויות לפתרו השאלה
בשלב הראשו יש להמיר את הק"ג ב!  1,000גר  .לאחר מכ קיימות כמה אפשרויות להשוואה .לדוגמה:
א .בדיקה – כמה פעמי  40מוכל ב!  4,000באמצעות חילוק ,חיבור חוזר או הבנת משמעות האפסי במספר.
ב .חילוק  4,000ב!  – 40על בסיס ההבנה שמדובר בשאלת השוואה כפלית ,ובשאלה כזו משתמשי בכפל ובחילוק.
ג .הבנה או חישוב כמה עשרות יש ב!  ,1,000והבנה שאותו יחס מתקיי בי  40ל! . 4,000
דוגמאות לשגיאות או לקשיי העשויי להופיע
א .קושי הנובע מהמרה שגויה של ק"ג בגר  .הטעות הנפוצה היא המרת ק"ג אחד ב!  100גר  .במקרה זה עשויה להופיע התשובה "פי
."10
ב .התשובה "פי  "10יכולה להופיע ג כתוצאה מהבנה שמדובר בשאלת השוואה כפלית ,אבל משווי בי המספרי  4ו!  . 40כל זאת
בלי להתייחס ליחידות ולעובדה שהתרנגולת כבדה מהאפרוח.
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שאלה 21
סמנו את המרובע שאחד האלכסוני שלו מחלק אותו
לשני משולשי שווי שוקיי .

1

3

2

4

תשובה:

ניקוד 2 :נק' – תשובה נכונה
 0נק' – תשובה שגויה
אפיו השאלה
נושא :גאומטרייה ומדידות – תכונות מרובעי  ,מיו משולשי
השאלה בודקת את יישו תכונת האלכסוני בדלתו וזיהוי משולש שווה!שוקיי  .לצור פתרו השאלה יש להכיר את המושג "אלכסו".
רמת חשיבה צפויה :חשיבה תהליכית )יישו ותובנה(
רמת קושי צפויה :יתפרס בהמש
מופיע בתכנית הלימודי
כיתה ג' :עמוד  – 70מיו משולשי
כיתה ד' :עמודי  – 91 ,90תכונות משולשי ומרובעי
כיתה ה' :עמוד  – 112ניתוח תכונות מרובעי
הידע הדרוש לפתרו השאלה
כיתות א'–ב' :הכרת מצולעי שוני )לרבות מרובעי שוני ומשולשי שוני ( ,מדידות אור
כיתה ג' :מרובעי – הכרת הריבוע ,חקירת תכונות הריבוע ,מדידות אור והיק  ,משולשי – זיהוי ומיו על!פי צלעות
כיתה ד' :תכונות משולשי ומרובעי  ,אלכסו במצולעי
כיתה ה' :מרובעי – ניתוח וחקירת תכונות מרובעי
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אסטרטגיות צפויות לפתרו השאלה
א .סרטוט האלכסוני בכל מרובע וחיפוש משולש שווה!שוקיי .
ב .זיהוי הדלתו והישענות על הגדרת הדלתו כמרובע הבנוי משני משולשי שווי!שוקיי .
ג .חיפוש בי המרובעי מרובע שיש לו שתי צלעות סמוכות שוות באורכ היכולות להיות השוקיי של משולש שווה!שוקיי .
דוגמאות לשגיאות או לקשיי העשויי להופיע
קושי הנובע מאי!הכרת האלכסו או מאי!יכולת לזהות או לדמות אלכסו במצולע .במקרה זה יש להניח שהתלמידי ייחסו למושג
"אלכסו" את הקווי המשופעי בסרטוטי המקבילית ,הטרפז והדלתו ,ויתקשו להמשי בפתרו השאלה .מאחר שבסרטוט הנתו
האלכסו הקצר בדלתו איננו קו "משופע" ,עשוי להתעורר קושי מיוחד בזיהוי שלו כאלכסו.
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שאלה 22
לפניכ מקבילית.
סרטטו מלב ששטחו שווה לשטח המקבילית .

תשובה:

סרטוט מלב ששט חו  8משבצות כאלה:
ניקוד 1 :נק' – תשובה נכונה
 0נק' – תשובה שגויה
אפיו השאלה
נושא :גאומטרייה ומדידות – שטחי של מרובעי
השאלה בודקת יכולת מנייה של יחידת שטח וסרטוט מצולע חדש בעל אותו מספר יחידות שטח.
רמת חשיבה צפויה :חשיבה תהליכית )יישו ותובנה(
רמת קושי צפויה :יתפרס בהמש
מופיע בתכנית הלימודי
כיתה ה' :עמוד  – 114מדידות שטחי
הידע הדרוש לפתרו השאלה
כיתות א'–ב' :הכרת מצולעי שוני )לרבות מרובעי שוני ( ,מדידות שטח ,חישוב שטח מלב
כיתה ג' :מרובעי
כיתה ד' :מדידות שטח
כיתה ה' :מרובעי  ,מדידות שטח
אסטרטגיות צפויות לפתרו השאלה
א .פירוק והרכבה של שטח המקבילית :הזזה של ה"משולש" ששטחו  2משבצות כ שיוצמד למשולש השני הזהה לו.
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אסטרטגיות צפויות לפתרו השאלה )המש(.
ב .חישוב שטח המקבילית על!ידי מניית מספר יחידות השטח הריבועיות )וחישוב שני משולשי כיחידה אחת( ,ולאחר מכ סרטוט מלב
ששטחו שווה לשטח זה .במקרה זה ייתכנו שני מלבני שוני )שאורכי צלעותיה מספרי שלמי ( .מידות האחד 1 × 8 :יחידות
ריבועיות נתונות ,ומידות האחר 2 × 4 :יחידות ריבועיות נתונות .אפשר ליצור עוד אי!סו מלבני מתאימי שאורכי צלעותיה
אינ מספרי שלמי .
ג .חישוב שטח המקבילית בעזרת הנוסחה ,והמש כפי שמתואר באסטרטגיה ב'.
דוגמאות לשגיאות או לקשיי העשויי להופיע
א .מנייה של משולש כיחידת שטח השווה לשטח ריבוע .תלמידי יכולי לטעות טעות זו א ה משתמשי באסטרטגיה של מניית
יחידות השטח במקבילית.
ב .טעויות הנובעת מבלבול בי המושגי "שטח" ו"היק " .ייתכנו תשובות שבה התלמידי ימנו את יחידות השטח של המקבילית
ויסרטטו מלב שמספר יחידות ההיק שלו שווה למספר יחידות השטח של המקבילית.
אצל תלמידי שיתייחסו להיק במקו לשטח ,עשויות להופיע טעויות שכיחות במושג ההיק  ,כמו מניית האלכסו של ריבוע כיחידת
אור השווה לאור צלע הריבוע.
בשעת הבדיקה מומל! לשי לב
א .לתלמידי המבלבלי בי המושגי "שטח" ו"היק " ולהבהיר לה את משמעות המושגי  .מושגי אלה דומי למושגי
שמשתמשי בה בחיי היו !יו  ,כמו "שטיח" ו"להקי " ,ונית להיעזר באנלוגיות למושגי המוכרי כתומכי זיכרו.
ב .לתלמידי שאינ מכירי את העקרונות המרכזיי במדידת שטח ,לדוגמה :מוני יחידות שאינ שוות בשטח )ריבועי ומשולשי (
כיחידות שטח .ע תלמידי אלה מומל לחזור על עקרונות מדידות השטח.

96

שאלה 23
לפניכ סרטוט מוקט של משולש ושל ריבוע.
היק המשולש שווה להיק הריבוע.

מה אור .צלע הריבוע?

תשובה __________:ס"מ
תשובה:

 6ס"מ
ניקוד 2 :נק' – תשובה נכונה
 0נק' – תשובה שגויה
אפיו השאלה
נושא :גאומטרייה ומדידות – היק מצולעי  :מרובעי ומשולשי  ,תכונות הריבוע
השאלה בודקת את ידע המושג "היק " ,חישוב היק ומציאת אור צלע ריבוע באמצעות יישו תכונת אור הצלעות בריבוע.
רמת חשיבה צפויה :חשיבה תהליכית )יישו ותובנה(
רמת קושי צפויה :יתפרס בהמש
מופיע בתכנית הלימודי
כיתה ג' :עמוד  – 70מדידת היק של מצולע ,מרובעי שוני  :תכונות
כיתה ד' :עמודי  – 92 ,91ריבוע ומלב ,מדידות ,נוסחאות היק מלב
כיתה ה' :עמודי  – 112–110תכונות מרובעי ומשולשי
הידע הדרוש לפתרו השאלה
כיתות א'–ב' :הכרת מצולעי שוני )לרבות מרובעי שוני ומשולשי שוני ( ,מדידות אור והיק  ,מושגי – צלע והיק  ,הכרת יחידת
האור "סנטימטר"
כיתה ג' :מרובעי – הכרת הריבוע ,חקירת תכונות הריבוע ,מדידות אור והיק
כיתה ד' :ריבוע ומלב ,חזרה על מידות אור
כיתה ה' :מרובעי – ניתוח וחקירת תכונות מרובעי
אסטרטגיות צפויות לפתרו השאלה
שלב א' :חישוב היק המשולש.
שלב ב' :חלוקת ההיק ב!  4על בסיס הידע שכל הצלעות בריבוע שוות באורכ.
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שאלה 24
ָג זרו פתקית נייר ריבועית  ,וקיבלו מחומש ומשולש.
לפניכ סרטוט של המחומש והמשולש .

א.

מה שטחו של המחומש ?
תשובה __ __ ____:סמ "ר

ב.

הסבירו )במילי ,בתרגילי או בסרטוט( כיצד חישבת את שטחו של המחומש.

תשובות:

א.

1

 31סמ"ר

2

ב.

הסבר הכולל התייחסות למרכיבי הבאי :
•

הצגה )במילי ,בתרגיל או בסרטוט( של פירוק המחומש למצולע י שסכו או שהפרש
שטח שווה לשטח המחומש

•

חישוב שטחי המצולעי

•

הצגת תרגיל המתאר את חישוב השטח הכולל של המחומש

ניקוד:
סעי א' 2 :נק' – תשובה נכונה
 0נק' – תשובה שגויה
סעי ב' 3 :נק' – הסבר הכולל את מרכיב ג' לפחות.
 2נק' – הסבר הכולל את מרכיבי א' ו!ב' או את מרכיב ב' בלבד ,בתנאי שחושב שטח המשולש.
 1נק' – הסבר הכולל את מרכיב א' בלבד.
 0נק' – הסבר שגוי
הערה :א התשובה בסעי ב' שגויה כתוצאה מגרירת טעות חישוב מסעי א' ,ובסעי ב' נכתב ההסבר בהתא לטעות זו ,יש לתת 3
נקודות על סעי ב'.
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אפיו השאלה
נושא :גאומטרייה ומדידות – תכונות אור הצלעות בריבוע ,שטחי של מלבני  ,משולשי וצורות מורכבות
השאלה בודקת יישו עקרו הפירוק וההרכבה של שטחי לצור חישוב שטח של צורה מורכבת ,חישוב שטח של משולש ישר!זווית
ושטח של ריבועי  .לביצוע החישובי נדרשת שליטה בתכונת אור הצלעות בריבוע.
רמת חשיבה צפויה :חיפוש פתוח
רמת קושי צפויה :יתפרס בהמש
מופיע בתכנית הלימודי
כיתה ד' :עמודי  – 92 ,91תכונות הריבוע ,נוסחאות שטח מלב
כיתה ה' :עמוד  – 114מדידות שטחי  ,חישובי שטח של מלבני  ,ריבועי ומשולשי
הידע הדרוש לפתרו השאלה
כיתות א'–ב' :הכרת מצולעי שוני  ,לרבות מצולעי שאינ משוכללי  ,הכרת המושג "שטח" ,חישוב שטח של מלב ,משמעות הכפל
בחישוב שטח ,הכרת תכונות הריבוע ,מדידות אור ויחידות אור
כיתות ג'–ד' :עובדות הכפל והחילוק ,הכרת מלב וריבוע ותכונותיה  ,יחידות שטח ,נוסחאות של שטח מלב ,מיו משולשי על!פי
צלעות וזוויות
כיתה ה' :ניתוח תכונות מרובעי  ,שטח משולש
אסטרטגיות צפויות לפתרו השאלה
א .חישוב אור הניצבי במשולש ישר!הזווית על!ידי פעולת החיסור ,6 – 3 :וחישוב שטח המשולש ישר!הזווית הקט ) 4.5סמ"ר(.
חישוב שטח הריבוע הגדול ) 36סמ"ר( וחיסור שטח המשולש משטח הריבוע.
ב .חלוקת המחומש ,חישוב השטח של כל אחד מהחלקי  ,וחיבור המספרי המבטאי את השטחי :
• ל!  3ריבועי ששטח כל אחד מה הוא  9סמ"ר ולמשולש ישר!זווית ששטחו  4.5סמ"ר.
• למלב ששטחו  18סמ"ר ,לריבוע ששטחו  9סמ"ר ולמשולש ישר!זווית ששטחו  4.5סמ"ר.
הערה :את שטחו של המשולש אפשר לחשב בעזרת נוסחת שטח משולש ישר!זווית :מכפלת הניצבי חלקי  2או מחצית משטח הריבוע.
דוגמאות לשגיאות או לקשיי העשויי להופיע
א .קושי לפרק את הצורה המורכבת למרכיבי שיודעי לחשב את שטח .
ב .קושי בחישוב שטח המשולש .שגיאה אופיינית היא ששטח המשולש הוא  9סמ"ר ,והיא נובעת מכ שמכפילי את הניצבי אבל לא
מחלקי ב! . 2
ג .קושי הנובע מההבנה שיש לחשב היק במקו לחשב שטח .במקרה זה יש להניח שהתלמיד לא ייתקל בקושי במציאת אורכו של היתר
במשולש ישר!הזווית.
בשעת הבדיקה מומל! לשי לב
א .לתלמידי המבלבלי בי המושגי "שטח" ו"היק " .יש להבהיר לתלמידי אלה את משמעות המושגי  .מושגי אלה דומי
למושגי שמשתמשי בה בחיי היו !יו  ,כמו "שטיח" ו"להקי " ,ונית להשתמש באנלוגיות למושגי המוכרי כתומכי זיכרו.
ב .לתלמידי המתקשי לפרק צורה ולחשב את שטחה של צורה מורכבת על!ידי חישוב סכו או הפרש של שטחי חלקיי שלה .בשלב
הראשו יש לתרגל את התלמידי האלה בפירוק ובהרכבה על!ידי גזירה של צורות ושימור השטח בלי לחשבו ,ורק בשלב השני להוסי
את חישוב השטח.
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שאלה 25
לפניכ קובייה שאור .הצלע שלה הוא  3ס"מ.

א.

מה נפח הקובייה?
תשובה __________ :סמ"ק

ב.

מה שטח פאה אחת של הקובייה?
תשובה __________ :סמ"ר

ג.

מה שטח הפני של הקובייה?
תשובה __________ :סמ"ר

תשובות:

א.

 27סמ"ק

ב.

 9סמ"ר

ג.

 54סמ"ר

ניקוד:
סעי א' 2 :נק' – תשובה נכונה
 0נק' – תשובה שגויה
סעי ב' 1 :נק' – תשובה נכונה
 0נק' – תשובה שגויה
סעי ג' 1 :נק' – תשובה נכונה
 0נק' – תשובה שגויה
אפיו השאלה
נושא :גאומטרייה ומדידות – תיבות
השאלה בודקת את הכרת המושגי " :נפח תיבה"" ,שטח פאה" ו"שטח פני של קובייה" ,ויכולת חישוב של שטח פאה ריבועית ,של שטח
פני של קובייה ושל נפח קובייה.
רמת חשיבה צפויה :אלגוריתמית
רמת קושי צפויה :יתפרס בהמש
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מופיע בתכנית הלימודי
כיתה ד' :עמודי  – 92 ,91מדידות שטח ,נפח תיבה ושטח פני של תיבה
הידע הדרוש לפתרו השאלה
כיתה ב' :משמעות הכפל ,מושג השטח ,הכרת המלב וחישוב שטח המלב ,הכרת תיבות וגופי תלת!ממדיי
כיתה ג' :הכרת המושג "נפח" ומדידת נפחי של גופי  ,משמעות הכפל ,עובדות הכפל בתחו לוח הכפל ,חישוב שטח מלבני
כיתה ד' :הכרת התיבות והקובייה ,יחידות למדידת שטח )סמ"ר( ולמדידת נפח )סמ"ק( ,שטח פני
אסטרטגיות צפויות לפתרו השאלה
סעי א'
א .שימוש בנוסחה לחישוב נפח :מכפלת שלושת ממדי הקובייה.
ב .חישוב כמה קוביות של  1סמ"ר יש ב"קומה" הראשונה ,וחיבור המספר שלוש פעמי  ,או מניית מספר הקוביות שיש ב"עמוד" אחד
והכפלה במספר העמודי שבכל הקובייה.
סעי ב'
א .מניית מספר יחידות השטח.
ב .כפל.3 × 3 :
ג .מכפלת השטח של פאה אחת ב! . 6
דוגמאות לשגיאות או לקשיי העשויי להופיע
א .קושי הנובע מאי!הכרת המושגי .
ב .קושי בראייה מרחבית.
סעי א'
קושי לדמות את הקוביות שאינ נראות .במקרה זה עשויה להתקבל התשובה 19 :סמ"ק – מספר הקוביות הנראות.
בשאלה זו עשויה ג להתקבל תשובה נכונה מהסיבה הלא!נכונה :תלמידי שימנו את מספר הריבועי הנראי בסרטוט ,יקבלו את
המספר  ,27שהוא ג מספר יחידות הנפח בקובייה.
סעי ג'
מנייה של מספר הריבועי הנראי בתמונה ) (27בלי להתחשב בעובדה שלקובייה  6פאות.
בשעת הבדיקה מומל! לשי לב
לתלמידי המתקשי לדמות את המבטי הלא!נראי של הקובייה .חשוב מאוד לתת לתלמידי משימות שבה יהיה עליה לבנות
מקוביות קטנות מבני הנראי בתמונה .עבודה ביישומוני הממחישי בצורה אינטראקטיבית את המבטי השוני של תיבות עשויה
לפתח את יכולת הראייה המרחבית ואת הבנת המבנה של תיבות .חשוב לתרגל מעבר מייצוג לייצוג ומעבר מסרטוט דו!ממדי לבנייה
מוחשית בתלת!ממד או להפ .חשוב שלתלמידי יהיה דימוי מנטלי של מושגי תלת!ממדיי  ,ביניה התיבה והקובייה.
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שאלה 26
לפניכ סרטוט ש ל מלב.
על היק המלב מסומנות נקודות הנמצאות במרחקי שווי זו מזו.
סרטטו שני קטעי ישרי לפי הדרישות האלה:
 כל קטע יחבר בי שתי נקודות.
 הקטעי יחלקו את המלב לשני משולשי ישרי זווית ולמקבילית אחת .

תשובה:
.I

. II

. III

. VI

.V

. IV

. IIV

. IIIV
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ניקוד 2 :נק' – תשובה נכונה
 0נק' – תשובה שגויה
הערה :כל סרטוט שהוא תמונת ראי של אחד הסרטוטי המוצגי  ,ייחשב תשובה נכונה.
אפיו השאלה
נושא :גאומטרייה ומדידות – משולשי ומרובעי
השאלה בודקת יכולת יישו של תכונות משולש ישר!זווית ומקביליות שונות ,עלידי סרטוט.
רמת חשיבה צפויה :חיפוש פתוח
רמת קושי צפויה :יתפרס בהמש
מופיע בתכנית הלימודי
כיתה ג' :עמוד  – 70מיו משולשי לפי זוויות ולפי צלעות ,מרובעי  :הכרת ריבוע ,מלב ,מקבילית ,מעוי ,טרפז ודלתו
כיתה ה' :עמוד  – 112מרובעי  :ניתוח תכונות ,מיו מרובעי וקשרי הכלה
הידע הדרוש לפתרו השאלה
כיתות א'–ב' :הכרת מצולעי  ,משולשי ומרובעי
כיתה ג' :זוויות ,מיו זוויות ,תכונות של משולשי  ,מיו משולשי על!פי זוויות ,מיו משולשי על!פי צלעות ,הכרת מרובעי
כיתה ד' :הכרת הריבוע והמלב
כיתה ה' :ניתוח תכונות המרובעי  ,מיו מרובעי וקשרי הכלה
אסטרטגיות צפויות לפתרו השאלה
ניסוי וטעייה תו כדי הישענות על הכרת התכונות של הצורות הנדרשות ,או דימוי הצורות.
דוגמאות לשגיאות או לקשיי העשויי להופיע
קושי בהבנת מכלול האילוצי עשוי לגרור חלוקה של המלב לשני משולשי ישרי!זווית )על!ידי סרטוט האלכסו( .במקרה כזה התייחס
התלמיד רק לאחד התנאי שבהוראה.
לדוגמה:
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חלק ג' – מספרי ופעולות בשברי
שאלה 27
חברו בקו כל אחד מהשברי למקו המתאי על ישר המספרי.
א.

3
8

ב.

1
2

ג.

5
4

1

תשובות:

א.

3

2

0

1

3
8
ב.

3

1

2

0

1
1
2
ג.

3

1

2

0

5
4
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ניקוד:
סעי א' 1 :נק' – תשובה נכונה
 0נק' – תשובה שגויה
סעי ב' 1 :נק' – תשובה נכונה
 0נק' – תשובה שגויה
סעי ג' 1 :נק' – תשובה נכונה
 0נק' – תשובה שגויה
אפיו השאלה
נושא :מספרי ופעולות בשברי – שברי פשוטי על ישר!המספרי
השאלה בודקת את ייצוג השבר כנקודה על ישר!המספרי .
רמת חשיבה צפויה :סעיפי א' ו!ב' – ידע וזיהוי ,סעי ג' – חשיבה אלגוריתמית
רמת קושי צפויה :יתפרס בהמש
מופיע בתכנית הלימודי
כיתה ה' :עמוד  – 98הצגת השבר כנקודה על ישר!המספרי
הידע הדרוש לפתרו השאלה
כיתות א'–ב' :הכרת ישר!המספרי ופירוש יחס הסדר של מספרי על הישר
כיתות ג'–ד' :הרחבת ההיכרות ע ישר!המספרי לתחומי מספרי גדולי  ,הכרת שברי יסודיי  ,הכרת משמעויות שונות של השבר
הפשוט ,מספרי מעורבי  ,יחסי סדר גודל בי שברי  ,שמות שוני לשבר
כיתה ה' :הרחבת המשמעות של השבר כנקודה על ישר!המספרי  ,ייצוג שברי  ,מספרי מעורבי ושלמי על
ישר!המספרי
אסטרטגיות צפויות לפתרו השאלה
כל קטע בי שני מספרי שלמי על ישר!המספרי שבשאלה מחולק ל! 8חלקי שווי  .לכ צפויות שתי אסטרטגיות לפתרו
סעיפי ב' ו!ג' של השאלה:
א .ייצוג השברי כשמיניות:

12
8
2
8

=

=1

4
8

=1

10
8

=

1
2
5
4

 1אפשר למנות  12שמיניות מנקודת ה!  ,0או למנות  4שמיניות מ! . 1
אפשר למנות  10שמיניות מנקודת ה!  ,0או למנות  2שמיניות מ! . 1

ב .סימו נקודת האמצע שבי  1ל!  2כמבטאת את השבר
ההבנה ש!

1
4

=1

5
4

1
2

 , 1וסימו נקודת האמצע שבי

1
2

 1ל!  1כמבטאת את השבר

5
4

)מבוסס על

(.

דוגמאות לשגיאות או לקשיי העשויי להופיע
1
1
5
5
כ!  . 1טעות זו נובעת מהסתכלות על המונה של השבר כעל מספר
כ!  ,וסימו הנקודה שערכה
א .סימו הנקודה שערכה
2
8
4
8
ה"קפיצות" ,ללא התייחסות למכנה ולכמה חלקי השל שעל הציר מחולק.
ב .מניית השנתות )הקווי שעל הציר( ולא המרווחי שבי שנת לשנת.
ג .תלמידי המזהי את השברי כמייצגי שטחי )כחלק משל ( ומתקשי לייצג את השבר בדרכי אחרות.
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בשעת הבדיקה מומל! לשי לב
לתלמידי המתקשי למק את השבר שבסעי א' במקומו הנכו .חשוב לבדוק בשיחה מה מקור הקושי:
לתלמידי שנראה שיש לה תפיסה שגויה כלשהי הקשורה בהבנת ישר!המספרי  ,יש להבהיר את משמעות סידור המספרי על הישר
תחילה במספרי שלמי ורק לאחר מכ לעבור לשברי .
לתלמידי שהשבר מזוהה אצל רק כחלק משל במודל כלשהו ,וה מתקשי לראות אותו כנקודה על הישר ,יש להבהיר את המעבר
מייצוג לייצוג כאשר שני הייצוגי מסמלי אותו שבר :בכל אחד מהייצוגי חשוב לראות את השל  ,את החלוקה לחלקי השווי ואת
מניית מספר החלקי .
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שאלה 28
פתרו :
א.

3 7
= +
3 7

ב.

2
8
= +2
9
9

ג.

1 1
= −
3 2

8

2

תשובות:

א.

3 7
− =2
3 7

ב.

2
8
1
+ 2 = 11
9
9
9

או כל ייצוג מספרי אחר של . 2
 8או

2
8 100
= +2
9
9
9

1
או כל ייצוג מספרי אחר של
9
10
התשובה
9
ג.

1 1
5
− =1
3 2
6

11

 10תיחשב תשובה נכונה .
 2או

ניקוד:
סעי א' 2 :נק' – תשובה נכונה
 0נק' – תשובה שגויה
סעי ב' 2 :נק' – תשובה נכונה
 0נק' – תשובה שגויה
סעי ג' 2 :נק' – תשובה נכונה
 0נק' – תשובה שגויה
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 8או

2
8
10
+ 2 = 10
9
9
9

8

5
1 1 11
=  2 −או כל ייצוג מספרי אחר של
6
3 2
6

1

אפיו השאלה
נושא :מספרי ופעולות בשברי – חיבור וחיסור שברי פשוטי
השאלה בודקת פתרו תרגילי חיבור וחיסור שברי ומספרי מעורבי :
• בסעי א' – חיבור שני שברי בעלי מכני זרי  ,שכל אחד מה הוא ייצוג אחר של . 1
• בסעי ב' – חיבור שני מספרי מעורבי שבחלקי השבריי שלה אותו מכנה.
• בסעי ג' – חיסור שבר ממספר מעורב .החלקי השבריי בשני המספרי מבוטאי במכני הזרי זה לזה .במהל ביצוע פעולת
החיסור יש צור לבצע המרה בשל .
רמת חשיבה צפויה :חשיבה אלגוריתמית ו/או תהליכית )תובנה חשבונית(
רמת קושי צפויה :יתפרס בהמש
מופיע בתכנית הלימודי
כיתה ד' :עמוד  – 77חיבור וחיסור שברי בעלי מכני שווי או מכני קרובי )מוכלי (
כיתה ה' :עמוד  – 99חיבור וחיסור שברי
הידע הדרוש לפתרו השאלה
כיתה ג' :הכרת שברי יסודיי
כיתה ד' :הכרת משמעויות שונות של השבר הפשוט ,שמות שוני לשבר ,ייצוג שלמי כשברי  ,מספרי מעורבי  ,חיבור וחיסור שברי
שווי ושברי דומי באמצעות מודלי ואמצעי המחשה
כיתה ה' :הרחבה וצמצו של שברי  ,מכנה משות  ,חיבור וחיסור שברי
אסטרטגיות צפויות לפתרו השאלה
סעי א'
א .זיהוי ששני השברי ה ייצוג של המספר  ,1ולכ התרגיל שקול לתרגיל1 + 1 = 2 :

ב .מציאת מכנה משות לשני השברי וחיבור המוני = 2 :

42
21

=

21
21

+

21
21

=

7
7

+

3
3

סעי ב'
א .חיבור השלמי ולאחר מכ החלקי השבריי של המספר:

1
9

= 11

10
9

= 10

8
9

+

2
9

= 10 +

8
9

+2

2
9

8

2
8
9
+
8

אפשר ג לכתוב במאונ:

2
9
____
10

1
= 11
9

10
9
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אפשר ג לבצע את החיבור כמו באלגורית לחיבור שלמי במאונ .ההמרה מתבצעת תו כדי תהלי החיבור ,והשל נרש
ב"זיכרו" בטור של השלמי :

2

1

8
9
+
8
2
9
1
11
9

סעי ג'
א .שלב א' :הבאת שני השברי למכנה משות
שלב ב' :פריטה של של אחד על!פי המכנה המשות או פריטת שני השלמי על!פי המכנה המשות
שלב ג' :ביצוע החיסור –

5
6

=1

11
6

=

3
6
3
6

−

−

8
6

=1

14
6

=

3
6
3
6

2

−

=2

6
2

−

=2

6

1
2
1
2

−

−

1
3
1
3

2

2

הפתרו השני יכול להיות מלווה בהוצאת שלמי ובביטוי התוצאה הסופית על!ידי מספר מעורב.
ב .שלב א' :הפיכת המספר המעורב לשבר
שלב ב' :הבאת שני השברי למכנה משות
שלב ג' :ביצוע החיסור –

11
6

ג .שלב א' :חיסור
שלב ב' :חיבור
וש !

2
6

=

1
3

1
2
1
2

=

3
6

−

14
6

2

3

מ! 2

) 1ההפרש שהתקבל( ל!

 .מכא שהתוצאה היא:

5
6

1
3

פעולה זו יכולה להיעשות בעל!פה תו כדי התבססות על הידע ש:

3
6

=

 . 1אפשר להגיע לתוצאה זו ג על!ידי ייצוג המספרי בעיגולי או בריבועי .

דוגמאות לשגיאות או לקשיי העשויי  להופיע
סעי א'
א .חיבור מונה למונה ומכנה למכנה )ברמה האינטואיטיבית ,המספרי הנתוני "מזמיני " לעשות את הטעות
3 7 10
= +
הזאת= 1 :
3 7 10
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=

1

−

7

1
2

=

1
2

−

1
3

2

ב .תלמידי הבוחרי לחבר את שני המספרי לאחר הרחבת השברי כדי להביא למכנה משות  ,יכולי לבצע טעויות המאפיינות
הרחבות לא נכונות ,לדוגמה:

10

=

21

7
21

=

3

=

21

7
7

+

3
3

סעי ב'
א .המרת

10
9

בשל על!פי בסיס ההמרה הידוע בשלמי  .במקרה זה עשוי להתקבל הפתרו:

= 11

10
9

= 10

8
9

+2

2
9

8

סעי ג'
א .חיסור מונה ממונה ומכנה ממכנה:

0
1

=2

1
2

−

1
3

2

או

6
1

=

1
2

−

7
3

=

1
2

−

1
3

2

ב .חוסר הבנה שאפשר לפרוט את השל  ,עשוי להביא לחיסור השבר הקט מהשבר הגדול )מקביל לשגיאה שבה תלמידי מחסרי את
המספר הקט מהמספר הגדול ללא קשר לאיזה מספר הוא חלק של המחוסר ואיזה הוא חלק של המחסר( .במקרה כזה עשוי להתקבל
הפתרו:

1
6

=

3
6

−

2
6

=2

1

−

2

1
3

2

ג .טעויות הנובעות מהבאה למכנה משות בדר שגויה ,לדוגמה:

בשעת הבדיקה מומל! לשי לב
לתלמידי העובדי ברמה טכנית ,שאינ מבחיני במכני זהי וכופלי באופ טכני את המכני  .למשל ,בתרגיל בסעי ב' ימצאו
תלמידי אלה שהמכנה המשות הוא  .81יש לשי לב ג לתלמידי ההופכי את כל המספר המעורב לשבר כדי לבצע את פעולות
החיבור והחיסור .יש להניח שתלמידי אלה ג לא יבחינו בכ ששני המחוברי בסעי א' ה שני שלמי .
ע תלמידי אלה מומל לעבוד על:
א .ייצוג מספרי בסרטוטי סכמטיי והמחשת פעולות החיבור והחיסור בעזרת הייצוגי הסכמטיי  .ייצוג המספרי בסרטוטי
יסייע לתלמידי להבחי בתכונות המספר וביכולת לבצע פעולות על מרכיבי של המספר ולא על כל המספר.
ב .פירוקי שוני של המספרי המעורבי  ,למשל :לשלמי או לחלקי השבריי במספר מעורב או פירוקי אחרי  .חשוב להסב את
תשומת לב של התלמידי ליכולת השימוש בפירוקי השוני כדי לבצע פעולות חיבור וחיסור בצורה יעילה.
בכל מקרה ,חשוב לתרגל את התלמידי בהתבוננות מקדימה על המספרי בכל תרגיל ,ולהבהיר לה שקיימות דרכי רבות לפתרו
ואי אלגורית אחד שחייבי לבצע.
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שאלה 29
השלימו :

]=1

1
[×
4

תשובה:

1
×4 = 1
4
ניקוד:

 2נק' – תשובה נכונה
 0נק' – תשובה שגויה
אפיו השאלה

נושא :מספרי ופעולות בשברי – כפל של בשבר
השאלה בודקת השלמת מספר חסר במשוואת כפל.
רמת חשיבה צפויה :חשיבה תהליכית )תובנה חשבונית(
רמת קושי צפויה :יתפרס בהמש
מופיע בתכנית הלימודי
כיתה ג' :עמודי  – 68 ,67הכרת שברי יחידה ,מספר הפעמי ששל מכיל שבר יחידה מסוי
כיתה ד' :עמודי  – 78–76הכרת השבר הפשוט ,ייצוג מספר טבעי בצורה של שבר ,כפל של בשבר
הידע הדרוש לפתרו השאלה
כיתות ב'–ג' :משמעות הכפל ,פתרו משוואות כפל ,הכרת שברי יסודיי
כיתה ד' :ייצוגי שוני לשברי ולשלמי  ,ייצוג מספר טבעי בצורה של שבר ,כפל שבר בשל
אסטרטגיות צפויות לפתרו השאלה
פתרו המשוואה מצרי את הבנת משמעות הכפל כ"פעמי " .יש להניח שחלק מהתלמידי ישלימו אוטומטית את המספר החסר
במשוואה על סמ ידע ועל סמ דימוי שיש לה לשל כלשהו המחולק לרבעי .
חלק יסרטטו ייצוג כלשהו של של  ,יחלקו אותו לרבעי ויבדקו כמה פעמי הרבע "נכנס" בשל .
דוגמאות לשגיאות או לקשיי העשויי להופיע
קושי הטמו בהבנה שהמשמעות של פעולת הכפל המוכרת בשלמי נשמרת ג בשברי  .תלמידי שאינ מקשרי בי המשמעות של כפל
בשלמי למשמעות של כפל בשברי  ,יתקשו להבי שמדובר במספר הפעמי שרבע נכלל בשל  .אצל תלמידי אלה מומל לחזק את
הבנת משמעות הכפל בשברי על!ידי חזרה על משמעות הכפל בשלמי והצגת המרכיבי הזהי של הפעולה בשלמי ובשברי )למשל:
מספר הפעמי שכופלי גודל קבוע – בשלמי גודל זה הוא מספר של ובשברי גודל זה הוא שבר(.
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שאלה 30

1
פי כמה  3גדול מ
3

?

תשובה:

פי 9
ניקוד 2 :נק' – תשובה נכונה
 0נק' – תשובה שגויה
אפיו השאלה
נושא :מספרי ופעולות בשברי – מהות השבר
השאלה בודקת את הבנת ההכלה של שבר יחידה במספר שלמי באמצעות שימוש במושג "פי".
רמת חשיבה צפויה :חשיבה תהליכית )תובנה חשבונית(
רמת קושי צפויה :יתפרס בהמש
מופיע בת כנית הלימודי
כיתה ג' :עמודי  – 68 ,67הכרת שברי יחידה ,מספר הפעמי ששל מכיל שבר יחידה מסוי
כיתה ד' :עמודי  – 78–76הכרת השבר הפשוט ,ייצוג מספר טבעי בצורה של שבר ,כפל של בשבר
הידע הדרוש לפתרו השאלה
כיתות ב'–ג' :משמעות הכפל ,הכרת שברי יסודיי והבנה כמה פעמי שבר יסודי מוכל בשל  ,הכרת המושג "פי"
כיתה ד' :ייצוגי שוני לשברי ולשלמי  ,ייצוג מספר טבעי בצורה של שבר ,כפל שבר בשל
אסטרטגיות צפויות לפתרו השאלה
א .הבנה שבכל של יש שלושה שלישי  ,ולכ ב!  9שלמי יש תשעה שלישי  .מכא ש!  3שלמי גדולי פי  9משליש אחד.
ב .סרטוט שלושה שלמי בצורת עיגול ,מלב או ייצוג אחר ,ובדיקה כמה פעמי שלושת השלמי מכילי את השליש.

ג .בניית משוואת כפל= 3 :

1
3

×] [

ומציאת מספר הפעמי שיש לכפול את

1
3

כדי לקבל . 3

דוגמאות לשגיאות או לקשיי  העשויי להופיע
המושג "פי" מוכר בהקשר כפלי בשלמי  .יכול להתעורר קושי לקשרו לתחו השברי .
בשעת הבדיקה מומל! לשי לב
להבנת משמעות השבר אצל תלמידי שהתקשו בשאלה .חשוב לחזק את הבנת משמעות השבר לא רק בהקשר של חלוקת השל לחלקי
שווי  ,אלא ג בהקשר של הפעולה ההפוכה :בדיקה כמה פעמי השל מכיל חלק )שבר( מסוי  .פעולה זו מבוססת על הבנת החילוק
להכלה ,ומומל לקשר אותה לשאלות כמו" :פי כמה גדול השל משבר יחידה מסוי ?"" ,פי כמה גדולי מספר שלמי משבר יחידה
מסוי ?" ו"פי כמה קט שבר יחידה מסוי מהשל ?".
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שא לה 31
השלימו מספרי מתאימי.

א.

3 2
= +
+
4 3 12 12

ב.

5 2
= +
+
6 9 18 18

ג.

2
10
= +
+
5 3 15 15
תשובות:

א.

3 2
9
8
= +
+
4 3 12 12
5
ל
12

ב.

ג.
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1

5 2 15 4
= +
+
6 9 18 18
1
ל
18

או כל שני שברי אחרי שהמכנה שלה  12וסכומ שווה

או כל שני שברי אחרי שהמכנה שלה  18וסכומ שווה

1

2 2
6 10
= +
+
5 3 15 15

או כל שני שברי אחרי המתאימי לשוויו.

ניקוד:
סעי א' 1 :נק' – תשובה נכונה
 0נק' – תשובה שגויה
הערה :כתיבת המונה של אחד השברי בלבד תיחשב תשובה שגויה.
סעי ב' 1 :נק' – תשובה נכונה
 0נק' – תשובה שגויה
הערה :כתיבת המונה של אחד השברי בלבד תיחשב תשובה שגויה.
סעי ג' 1 :נק' – תשובה נכונה
 0נק' – תשובה שגויה
הערה :כתיבת המונה של אחד השברי בלבד תיחשב תשובה שגויה.
אפיו השאלה
נושא :מספרי ופעולות בשברי – חיבור וחיסור שברי פשוטי בעלי מכני קרובי ובעלי מכני זרי
השאלה בודקת השלמת מספרי חסרי במשוואות .המשוואות ה חלק משוויונות בי שני תרגילי חיבור של שברי  ,והנעלמי ה מוני
בשברי .
רמת חשיבה צפויה :סעיפי א' ו!ב' – חשיבה תהליכית )תובנה חשבונית( ,סעי ג' – חיפוש פתוח
רמת קושי צפויה :יתפרס בהמש
מופיע בתכנית הלימודי
כיתה ד' :עמודי  – 78 ,77חיבור וחיסור שברי בעלי מכני שווי או קרובי
כיתה ה' :עמוד  – 99חיבור וחיסור שברי
הידע הדרוש לפתרו השאלה
כיתות ב'–ג' :משוואות חיבור וחיסור ,משמעות הכפל והחילוק ,עובדות כפל וחילוק בתחו ה!  ,100הכרת שברי יסודיי
כיתה ד' :הכרת משמעויות שונות של השבר הפשוט ,שברי גדולי מ!  ,1שמות שוני לשבר ,חיבור וחיסור שברי בעלי מכני זהי
ומכני קרובי  ,משוואות חיבור וחיסור שברי
כיתה ה' :הרחבה וצמצו  ,חיבור וחיסור שברי
אסטרטגיות צפויות לפתרו השאלה
סעי א'
א .מבנה המשוואה כפי שהוא מוצג ,והעובדה שהמכנה שבאג הימני הוא מכפלת שני המכני שבאג השמאלי ,עשויי לרמוז על כ
שהפעולה שהתבצעה היא הרחבת השברי  ,ולמעשה באג השמאלי מוצגי אותו התרגיל ואות השברי  ,רק שכל שבר מבוטא
ב"ש " אחר .לכ ,יש לצפות שהמוני החסרי יושלמו על!ידי הרחבה :המונה הראשו יהיה מכפלה של  3ו!  ,3והמונה השני יהיה
מכפלה של  2ו! . 4
ב .שלב א' :פתרו התרגיל שבאג השמאלי של המשוואה

17
12

=

8
12

+

9
12

=

2
3

+

3
4

שלב ב' :השלמה של שני מספרי שלמי שסכומ . 17
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סעי ב'
א .ההבנה שהמספר  18הוא כפולה של שני המכני שבאג השמאלי ,עשויה לרמוז על כ שהפעולה שהתבצעה היא הרחבת השברי ,
ולמעשה באג השמאלי מוצגי אותו תרגיל ואות שברי  ,רק שכל שבר מבוטא ב"ש " אחר .לכ ,יש לצפות שהמוני החסרי
יושלמו על!ידי הרחבה :המונה הראשו יהיה מכפלה של  6ו!  ,3והמונה השני יהיה מכפלה של  2ו! . 2
ב .שלב א' :פתרו התרגיל שבאג השמאלי של המשוואה

19
18

=

4
18

+

15
18

=

2
9

+

5
6

שלב ב' :השלמה של שני מספרי שלמי שסכומ . 19
יש להניח שתלמידי שיבחרו באסטרטגיה א' בפתרו לסעי א' ,ישתמשו באותה אסטרטגיה ג בפתרו לסעי ב' ,וכ ג בנוגע
לאסטרטגיה ב'.

סעי ג'
א .פתרו על!פי אותו עיקרו שהוצג באסטרטגיה א' בשני הסעיפי הקודמי  :הרחבה של השברי בשני התרגילי בהתאמה .כלומר,
10
2
6
השבר השמאלי שבאג הימני יורחב ל!
.
 ,והשבר הימני שבאג השמאלי יהיה  ,שהוא צמצו של
15
3
15
ב .פתרו על!ידי ניסוי וטעייה :השלמה של מספר כלשהו באחד המקומות החסרי שבאחד האגפי  ,פתרו התרגיל באותו אג והשלמה
האחר כ שהשוויו יישמר .למשל ,א נשלי את המספר  1במונה החסר שבאג השמאלי:
ֵ
של המספר החסר באג

11
15
ונפתור את התרגיל ,נקבל את התוצאה:

11
15

=

5
15

+

6
15

=

1
3

+

2
5

 .כדי לשמור על השוויו בי שני האגפי  ,נכתוב את המספר  1במונה החסר שבאג

הימני.
על!פי אסטרטגיה זו ,כל מספר שהוא שווה או גדול מ!  1שיוצב במקו החסר באג השמאלי ,יאפשר הצבה של מספר של באג
הימני .לעומת זאת ,לא כל מספר של שהוא שווה או גדול מ!  1שיוצב במקו החסר באג הימני ,יאפשר השלמה של מספר של
במקו החסר באג השמאלי .לדוגמה ,א נציב במקו החסר באג הימני את המספר  ,2נקבל:

10
15

+

2
15

=

במקרה זה אי מספר של שאפשר להציב במקו החסר באג השמאלי.
דוגמאות לשגיאות או לקשיי העשויי להופיע
א .קושי בהבנת השוויו בי שני האגפי .
ב .קושי הנובע מחוסר יכולת לפתור תרגילי חיבור בעלי מכני שוני  ,או קושי הנובע מתפיסות שגויות הקשורות בחיבור שברי .
במקרי אלה יש להניח שלביטויי לא תהיה משמעות עבור התלמידי  ,וה יבחרו שלא לענות על שאלה זו.
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3

+

2
5

שאלה 32

2
1
סמנו את השבר הגדול מ והקט מ
3
2

א.

1
ב.

8
12

7
12

2

2
כתבו שבר גדול מ
3

3

6
12

4

5
12

וקט מ 1

תשובה__________:
תשובות :

א.

7
) (2
12

ב.

11 10
9
5
2
,
,
,
וקט מ  , 1לדוגמה:
כל שבר הגדול מ
12 12 12 6
3

ניקוד:
סעי א' 1 :נק' – תשובה נכונה
 0נק' – תשובה שגויה
סעי ב' 2 :נק' – תשובה נכונה
 0נק' – תשובה שגויה
אפיו השאלה
נושא :מספרי ופעולות בשברי – השוואת שברי פשוטי
השאלה בודקת השוואת שברי במקרה שבו נדרשי הרחבה או צמצו כדי לבצע את ההשוואה .כמו כ ,נדרשות הבנת רעיו הצפיפות
של שברי ומציאת שבר הנמצא בי שני שברי נתוני .
רמת חשיבה צפויה :חשיבה תהליכית )תובנה חשבונית(
רמת קושי צפויה :יתפרס בהמש
מופיע בתכנית הלימודי
כיתה ד' :עמוד  – 77השוואת שברי בדרכי אינטואיטיביות ללא אלגורית
כיתה ה' :עמוד  – 99השוואת שברי
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הידע הדרוש לפתרו השאלה
כיתות א'–ב' :הכרת ה"חצי" וה"רבע"
כיתה ג' :הכרת שברי היחידה ,השוואת שברי יחידה
כיתה ד' :הכרת שברי  ,משמעות השבר ,שמות שוני לשבר ,השוואת שברי בדרכי אינטואיטיביות ,השוואה לשל  ,השוואה לחצי
כיתה ה' :השוואת שברי  ,הרחבה וצמצו של שברי
אסטרטגיות צפויות לפתרו השאלה
סעי א'
א .שלב א' :הסתמכות על נקודת האחיזה "חצי" וידיעה ש:
שלב ב' :צמצו השבר:
ב .הרחבת שני השברי ,

2
3
1
2

=
ו!

2
3

8
12

1
2

=

 .לכ הפתרו המתאי הוא:

6
12

 .לכ שני השברי ,

7
12

 ,לשברי שהמכנה שלה הוא :12

7
12

ו!

8
12

 ,גדולי מחצי.

.

6
12

=

1
2

,

8
12

=

2
3

 .מכא שהשבר ביניה הוא .

7
12

סעי ב'
א .הסתמכות על דר הפתרו בסעי א' ושימוש בשברי שהמכנה שלה הוא  . 12לכ השברי :

9
12

ב .הכרת שברי שיש בה שימוש רב ושהערכת סדר הגודל ביניה עשויה להוביל לשליפת התשובה:
ג .ביטוי השבר

2
3

כ!

4
6

,

3
4

כדי למצוא שבר נוס הקט מ!  1בעל אותו מכנה .במקרה זה תיכתב התשובה

10
12

,

11
12

יתאימו.

.

5
6

.

דוגמאות לשגיאות או לקש יי העשויי להופיע
א .קושי בהבנת טווח המספרי או קושי בהבנה שיש שני תנאי ליצירת טווח המספרי .
ב .קושי הנובע מאי!הבנה אינטואיטיבית של עקרו הצפיפות :תמיד אפשר למצוא שבר בי שני שברי  .תלמידי שאינ מביני זאת,
עשויי שלא להבי שקיי מספר המתאי לנדרש בסעי ב'.
ג .קושי הנובע מאי!הבנה שאפשר לבטא שבר בייצוגי מספריי שוני )בשמות שוני ( .תלמידי שאינ מביני זאת ,לא יוכלו למצוא
את הקשר שבי המספרי המופיעי בשאלה לבי אפשרויות הפתרו.
ד .קושי הנובע מאי!הבנה בסיסית של השוואת שברי )השוואת שברי יחידה ,השוואה לשל  ,השוואה לחצי(.
בשעת הבדיקה מומל! לשי לב
בשאלה זו נדרשת הבנה מעמיקה של כמה עקרונות מהותיי ובסיסיי בהבנה של השבר הפשוט :השוואת שברי יחידה ,ביטוי שבר על!ידי
כמה ייצוגי מספריי  ,ביטוי המספר  1כשבר ויכולת מעבר מייצוג מספר לייצוג מספרי.
אצל תלמידי שהתקשו בשאלה זו ,מומל לבדוק בעזרת כלי אחרי את ההבנה הבסיסית של העקרונות שהוזכרו ,ולא לתרגל
באמצעות אסטרטגיות טכניות הכוללות השוואה על!ידי מעבר למכנה אחיד והשוואת המוני .
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שאלה 33
דני אכל חצי עוגה.
את שאר העוגה הוא חילק שווה בשווה בי  5חבר י.
איזה חלק מהעוגה השלמה קיבל כל אחד מחמשת החברי?
תשובה__________ :
תשובה:

1
10

או " עשירית " העוגה

ניקוד 2 :נק' – תשובה נכונה
 0נק' – תשובה שגויה
אפיו השאלה
נושא :מספרי ופעולות בשברי – משמעות השבר הפשוט ,שמות שוני לשבר ,הכלת שבר בשבר
השאלה בודקת פתרו בעיה חד!שלבית שנבדקת בה הכלת שבר בשבר ,חלוקת חלק משל ושיו החלק באופ יחסי לשל  .לפתרו
השאלה נדרשות יכולת ייצוג שברי בסכמה ,הבנה מהו השל והבנה שש השבר נקבע על!פי מספר הפעמי שהוא מוכל בשל .
רמת חשיבה צפויה :חשיבה תהליכית )יישו ותובנה חשבונית(
רמת קושי צפויה :יתפרס בהמש
מופיע בתכנית הלימודי
כיתה ד' :עמודי  – 77 ,76הכרת השבר הפשוט ,שמות שוני לשבר ,ייצוג שלמי כשבר
כיתה ה' :עמודי  – 99 ,98משמעויות השבר הפשוט,ייצוגי שוני של שברי
הידע הדרוש לפתרו השאלה
כיתות א'–ב' :הבנת משמעויות שונות של כפל ושל חילוק )חילוק להכלה( ,שאלות בכפל ובחילוק ,הכרת ישר!המספרי  ,משמעות החצי
ושברי יסודיי
כיתות ד'–ה' :משמעויות שונות של שברי  ,שמות שוני לשבר ,ייצוג שלמי כשבר ,חיבור שברי  ,ייצוג שברי על ישר!המספרי ,
שלמי שוני
אסטרטגיות צפויות לפתרו השאלה
א .פתרו באמצעות ייצוג הסיטואציה בציור סכמטי של מודל ,עיגול ,מלב או ישר!המספרי  :בניית של  ,חלוקתו לשני חלקי שווי
ולאחר מכ חלוקת כל אחד מהחצאי ל!  5חלקי שווי .
ב .פתרו באמצעות דימוי מנטלי של ייצוגי מבי אלה המוזכרי באסטרטגיה א'.
ג .פתרו המבוסס על הבנת הקשר שבי המספרי  5 ,2ו!  ,10והבנה שהמספרי מצייני את מספר החלקי שמחלקי את השל .
דוגמאות לשגיאות או לקשיי העשויי להופיע
התשובה השגויה "חמישית" עשויה להופיע כתוצאה מהסתמכות על המשפט "חילק שווה בשווה בי חמישה חברי " ,ומהתעלמות מכ
שהשל שחולק הוא למעשה מחצית העוגה.
בשעת הבדיקה מומל! לשי לב
מומל להציג לתלמידי שכתבו את התשובה "חמישית" שאלות נוספות שנדרש בה איתור השל  ,ולבדוק א ה מודעי לכ שיש
לבדוק על!פי נתוני השאלה מהו השל שאותו מחלקי לחלקי שווי .
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שאלה 34
אורי צועד על מדרכה ישרה.

2
אור .כל צעד שלו הוא
3

מטר.

כמה צעדי עליו לצעוד כדי לעבור מרחק של  2מטרי?

תשובה __________ :צעדי

תשובה:

 3צעדי
ניקוד 2 :נק' – תשובה נכונה
 0נק' – תשובה שגויה
אפיו השאלה
נושא :מספרי ופעולות בשברי – משמעות השבר הפשוט ,הכלת שבר בשל  ,חיבור שברי שווי
השאלה בודקת פתרו בעיה חד!שלבית שנבדקת בה הכלת שבר במספר של  .לפתרו השאלה נדרשות יכולת של חיבור שברי באמצעי
אינטואיטיביי והבנה של ייצוג שלמי כשבר.
רמת חשיבה צפויה :חשיבה תהליכית )יישו ותובנה חשבונית(
רמת קושי צפויה :יתפרס בהמש
מופיע בתכנית הלימודי
כיתה ד' :עמודי  – 77 ,76הכרת השבר הפשוט ,שמות שוני לשבר ,ייצוג שלמי כשבר ,חיבור שברי  ,כפל של בשבר
כיתה ה' :עמודי  – 99 ,98משמעויות השבר הפשוט ,ייצוג שברי על ישר!המספרי  ,חיבור שברי
הידע הדרוש לפתרו השאלה
כיתות א'–ב' :הבנת משמעויות שונות של כפל ושל חילוק )חילוק להכלה( ,שאלות בכפל ובחילוק ,הכרת ישר!המספרי
כיתות ד'–ה' :משמעויות שונות של שברי  ,שמות שוני לשבר ,ייצוג שלמי כשבר ,חיבור שברי  ,ייצוג שברי על ישר!המספרי
אסט רטגיות צפויות לפתרו השאלה
א .פתרו באמצעות ייצוג הסיטואציה בציור סכמטי של מודל ,עיגול ,מלב או ישר!המספרי  :בניית המספר  2על!ידי חיבור חוזר של
ובדיקה כמה פעמי

2
3

"נכנס" ב! . 2

ב .פתרו באמצעות דימוי מנטלי של ייצוגי מבי אלה המוזכרי באסטרטגיה א'.
ג.

פתרו באמצעות ייצוג מספרי של משוואה] = 2 :
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[×

2
3

 .מציאת המספר החסר במשוואה על!ידי התנסות בחיבור חוזר של

2
3

.

2
3

שאלה 35
סמנו את המספר הקט ב  0.1מ 3

1
2
3
4

2
2.9
2.99
2.999

תשובה:

)(2

2.9

ניקוד 2 :נק' – תשובה נכונה
 0נק' – תשובה שגויה
אפיו השאלה
נושא :מספרי ופעולות בשברי – מבנה המספר העשרוני ,חיבור וחיסור מספרי עשרוניי
השאלה בודקת את הכרת השיטה לכתיבת שברי על!פי המבנה העשרוני וחיסור שבר עשרוני משל .
רמת חשיבה צפויה :חשיבה אלגוריתמית
רמת קושי צפויה :יתפרס בהמש
מופיע בתכנית הלימודי
כיתה ה' :עמודי  – 104–101משמעות השבר העשרוני ,חיבור וחיסור שברי עשרוניי
הידע הדרוש לפתרו השאלה
כיתות א'–ב' :שיטת הכתיבה העשרונית
כיתה ג' :מבנה המספר העשרוני ,שברי יסודיי
כיתה ד' :שברי פשוטי – מהות ,שמות שוני לאותו שבר ,השוואת שברי  ,ייצוג שלמי כשברי  ,מהות השל
כיתה ה' :שברי עשרוניי  ,חיבור וחיסור שברי עשרוניי
אסטרטגיות צפויות לפתרו השאלה
א .הכרת מבנה המספר ו"ספירה" אחורה בעשיריות.
ב .ביצוע אלגורית של חיסור 3 – 0.1 :במאונ.
דוגמאות לשגיאות או לקשיי העשויי להופיע
א .קושי הנובע מאי!הבנה שאפשר לפרק מספר של לעשיריות.
ב .קושי בביצוע המרות )ייתכ שנובע מאי!הבנה של עקרונות המבנה העשרוני של מספרי (.
בשעת הבדיקה מומל! לשי לב
לתלמידי המתקשי בהבנת העקרונות של הקבצה ,של פריטה ושל המרה .מומל לבדוק אצל תלמידי את הביצוע של תרגילי חיבור
וחיסור בשלמי  ,ובמידת הצור לעבוד את על הבנת עקרונות המבנה העשרוני בשלמי תו כדי קישור לשברי עשרוניי .
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שאלה 36
 3.05שווה ל:

1

300
0
+
+ 5
100
100

2

3
0
5
+
+
100
100
100

3
4

5

3+

100
5
10

3 +

תשובה:

) (3

5

3+

100
ניקוד 2 :נק' – תשובה נכונה
 0נק' – תשובה שגויה
אפיו השאלה
נושא :מספרי ופעולות בשברי – מבנה המספר העשרוני
השאלה בודקת את הכרת המבנה העשרוני של שבר עשרוני :זיהוי הער שמייצגות הספרות במספר ,והכרת השבר העשרוני כשבר פשוט
שמכנהו חזקה של . 10
רמת חשיבה צפויה :ידע וזיהוי
רמת קושי צפויה :יתפרס בהמש
מופיע בתכנית הלימודי
כיתה ה' :עמוד  – 101משמעות השבר העשרוני ,הכרת המונחי  :עשיריות ,מאיות ,אלפיות ,השבר העשרוני כשבר שמכנהו 1000 ,100 ,10
וכדומה
הידע הדרוש לפתרו השאלה
כיתה ג' :הבנת המבנה העשרוני במספרי שלמי  ,חיבור וחיסור מספרי שלמי )לרבות המרות( ,הכרת שברי יחידה
כיתה ד' :הכרת שברי  ,השוואת שברי  ,שמות שוני לשבר
כיתה ה' :הרחבה ,הכרת השברי העשרוניי  ,משמעות הנקודה ,משמעות המיקו והער שמייצגות הספרות בשברי עשרוניי  ,הכרת
המונחי – עשיריות ,מאיות ,אלפיות ,השבר העשרוני כשבר שמכנהו  1000 ,100 ,10וכדומה ,מעבר משבר עשרוני לשבר פשוט
אסטרטגיות צפ ויות לפתרו השאלה
א .קריאת הער של המספר על סמ הבנת הער שכל ספרה מייצגת על!פי המבנה העשרוני ,ועל סמ הבנת הער הכמותי הכולל של
המספר.
ב .כתיבת המספר כשבר פשוט.
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שאלה 37
השלימו את המספר החסר.
______ 2.34 + 1.20 = 3 +
תשובה:

2.34 + 1.20 = 3 + 0.54
ניקוד 2 :נק' – תשובה נכונה
 0נק' – תשובה שגויה
אפיו השאלה
נושא :מספרי ופעולות בשברי – מבנה המספר העשרוני ,חיבור וחיסור מספרי עשרוניי
השאלה בודקת את הכרת השיטה לכתיבת מספרי על!פי המבנה העשרוני ,ידיעת הער שכל ספרה מייצגת בכתיב העשרוני של שברי
ושמירה על שוויו .בפתרו השאלה נדרשת הבנת השקילות שבי שני האגפי בשוויו.
רמת חשיבה צפויה :חשיבה אלגוריתמית
רמת קושי צפויה :יתפרס בהמש
מופיע בתכנית הלימודי
כיתה ה' :עמודי  – 104–101משמעות השבר העשרוני ,חיבור וחיסור שברי עשרוניי
הידע הדרוש לפתרו השאלה
כיתות א'– ב' :שיטת הכתיבה העשרונית  ,הבנת משמעות השוויו
כיתה ג' :מבנה המספר העשרוני
כיתה ה' :שברי עשרוניי  ,חיבור וחיסור שברי עשרוניי
אסטרטגיות צפויות לפתרו השאלה
א .השוואת סכו השלמי בי שני האגפי וסכו החלקי השבריי בי שני האגפי  ,והשלמת החסר כדי שיתקבל שוויו.
ב .חיבור המספרי באג השמאלי ,2.34 + 1.20 = 3.54 :ולאחר מכ השלמת המספר החסר באג הימני כדי שיתקבל שוויו בי
האגפי  .במקרה זה הפתרו יהיה מבוסס על הבנת השוויו ועל פתרו משוואה המסתמ על הבנת הקשר שבי חיבור לחיסור ,ולא
יהיה מבוסס על ההשוואה בי המרכיבי השוני של כל תרגיל תו כדי שמירה על השוויו שבי שני האגפי .
לדוגמה:
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דוגמאות לשגיאות או לקשיי העשויי להופיע
א .קושי הנובע מאי!ידיעה אי לכתוב מספר הקט מ!  1בכתיב עשרוני.
ב .קושי הנובע מאי!הבנת משמעות השוויו .במקרה זה עשוי להיכתב במקו הריק הסכו של המספרי  2.34ו!  1.20או הסכו של
המספרי  2.34ו!  1.20ו! . 3
ג .קושי בהשוואת המרכיבי של התרגילי תו כדי שמירה על השוויו .במקרה זה יש להניח שתתקבל תשובה נכונה על סמ פתרו האג
השמאלי והשלמת המספר החסר באג הימני באמצעות מציאת המספר החסר במשוואת החיבור )ראו דוגמה לעיל(.
בשעת הבדיקה מומל! לשי לב
לתלמידי שאינ מביני את מהות השוויו שבי שני האגפי  .מומל לתת לתלמידי אלה לתרגל משוואות בשלמי שנדרשת בה
השוואה בי שני אגפי שוויו ,ולבחו את האסטרטגיות שבה נוקטי התלמידי  .הבנת משמעות השוויו מאפשרת השוואה בי חלקי
מכל אג וקיזוז והוספה כדי לשמור על השוויו ,כל זאת בלי להזדקק לפתרו של אחד האגפי  .יש חשיבות רבה לתרגול נושאי אלה,
שכ ה הבסיס להבנה אלגברית.
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שאל ה 38
א.

1
ב
3

ְמ ַכ ל דלק של מכונית יש  15ליטרי של דלק.

2
כדי לנסוע מאילת לירושלי במכונית צרי.
3

במ ַכ ל דלק מלא.
מכמות הדלק שיש ְ

כ מה ליטרי של ד לק צרי .כדי לנסוע מאילת לירושלי?

תשובה __________ :ליטרי

ב.

במ ַכ ל דלק מלא של משאית יש  60ליטרי של דלק.
ְ
כדי לנסוע מירושלי לבית שמש במשאית צרי 10 .ליטרי של דלק.

איזה חלק מכמות הדלק שיש ְַ 5מ ָכ ל צרי .כדי לנסוע מירושלי לבית שמש?
תשובה______ ____ :
תשובות:

א.
ב.

 30ליטרי
10
60

או

1

או כל ייצוג מספרי אחר של מספר זה.

6

ניקוד:
סעי א' 2 :נק' – תשובה נכונה
 0נק' – תשובה שגויה
סעי ב' 2 :נק' – תשובה נכונה
 0נק' – תשובה שגויה
אפיו השאלה
נושא :מספרי ופעולות בשברי – משמעות השבר הפשוט ,קשר בי שברי יחידה לשברי בעלי אותו מכנה שהמונה שלה גדול מ! ,1
חלק מכמות
השאלה בודקת פתרו בעיות חד!שלביות שנבדק בה הקשר בי שבר יחידה לשבר אחר בעל אותו מכנה ,והבנת השבר כחלק מכמות.
לפתרו הבעיות נדרשת הבנת משמעות ההתאמה והבנה אינטואיטיבית של יחס ישר.
רמת חשיבה צפויה :חשיבה תהליכית )יישו (
רמת קושי צפויה :יתפרס בהמש
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מופיע בתכנית הלימודי
כיתה ד' :עמודי  – 78–76הכרת השבר הפשוט ,שמות שוני לשבר ,שאלות מילוליות בשברי
כיתה ה' :עמודי  – 99 ,98משמעויות השבר הפשוט
הידע הדרוש לפתרו השאלה
כיתות א'–ב' :הבנת משמעויות שונות של כפל ושל חילוק )חילוק להכלה( ,שאלות בכפל ובחילוק
כיתה ג' :משמעות הכפל ,שאלות התאמה בכפל ,שברי יחידה ,משמעות שברי היחידה כחלק משל וכחלק מכמות
כיתות ד'–ה' :משמעויות שונות של שברי  ,שמות שוני לשבר ,פתרו שאלות מילוליות בשברי
אסטרטגיות צפויות לפתרו השאלה
סעי א'
א .מבוסס על ההבנה ש!

2
3

גדול פי  2מ!

1
3

 ,ועל!כ ,על!פי ההבנה האינטואיטיבית של יחס ישר ,יש להכפיל פי  2את הכמות שהיא

ממכל הדלק.
לדוגמה:

ב .חישוב הכמות שהיא השל ולאחר מכ חישוב
ג .חישוב הכמות שהיא השל ולאחר מכ חיסור

2
3
1
3

ממנה.
ממנה ,מתו ההבנה ש!

2
3

משלימי לשל .

לדוגמה:

דוגמאות לשגיאות או לקשיי העשויי להופיע
2
ליטר.
קושי בהבחנה בי חלק לכמות .במקרה זה עשויה להופיע בסעי א' התשובה:
3
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1
3

שאלה 39

1
תמר קראה
3
1
י על קראה
4

ממספר העמודי בספר הקריאה שלה.
ממספר העמודי בספר הקריאה שלה.

כל אחת מהבנות קראה  20עמודי.
הא י י תכ שבשני הספרי ,של תמר ושל יעל ,יש אותו מספר עמודי? נמקו.

תשובה:

לא.
נימוקי אפשריי:
.1

בספר של תמר יש  60עמודי ,ובספר של יעל יש  80עמודי.

.2

1
1
 20עמודי בספר של תמר ה חלק גדול יותר מ  20עמודי בספר של יעל כי
גדול מ
4
3

.

ניקוד 2 :נק' – נימוק נכו
 0נק' – נימוק שגוי או תשובה ללא נימוק
הערה :התשובה "לא" ללא נימוק תיחשב תשובה שגויה.
אפיו השאלה
נושא :מספרי ופעולות בשברי – משמעות השבר הפשוט ,מציאת השל על!פי חלקו )שבר יחידה(
השאלה בודקת פתרו בעיה חד!שלבית שנבדקת בה מיומנות השוואת שלמי בהינת גודל החלק .בפתרו השאלה נדרשת יכולת הנמקה.
רמת חשיבה צפויה :חיפוש פתוח
רמת קושי צפויה :יתפרס בהמש
מופיע בתכנית הלימודי
כיתה ג' :עמודי  – 68 ,67שבר יסודי
כיתה ד' :עמודי – 78–76שאלות מילוליות בשברי
כיתה ה' :עמוד  – 99השוואת שברי
הידע הדרוש לפתרו השאלה
כיתות א'–ב' :הבנת משמעויות שונות של כפל ושל חילוק )חילוק להכלה( ,שאלות בכפל ובחילוק ,משמעות החצי והרבע
כיתה ג' :משמעות הכפל ,כפל עשרות שלמות במספר חד!ספרתי ,שברי יחידה ,משמעות שברי היחידה כחלק משל וכחלק מכמות וחישוב
השל בהינת החלק )כשבר יחידה(
כיתות ד'–ה' :משמעויות שונות של שברי  ,שמות שוני לשבר ,פתרו שאלות מילוליות בשברי  ,השוואת שברי יחידה
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אסטרטגיות צפויות לפת רו השאלה
א .חישוב מספר העמודי בכל אחד מהספרי  :בספר של תמר יש  20 × 3 = 60עמודי  ,ובספר של יעל יש  20 × 4 = 80עמודי .
ב .הבנה שא

1
3

מספר אחד הוא  20עמודי ובספר האחר  20עמודי ה

1
4

מהספר ,וא

1
4

>

1
3

 ,הרי השל בספר האחר גדול יותר.

ג .ייצוג החלק )שהוא  20עמודי ( בכל אחד מהמקרי בעזרת סרטוט .במקרה הראשו יש "לשכפל" את החלק המייצג  20עמודי 3
פעמי כדי להשלי לשל  ,ובמקרה השני יש לשכפל חלק זה  4פעמי לש כ .לכ במקרה שבו יש "לשכפל" את החלק  4פעמי
השל גדול יותר.
דוגמאות לשגיאות או לקשיי העשויי להופיע
קושי הנובע מאי!יכולת להבי שגודל כל אחד מהשלמי שונה ,ולכ השבר הגדול יותר מייצג באופ יחסי חלק גדול יותר מהשל לעומת
השבר השני .ולכ השל במקרה זה יהיה קט יותר.
סעי א'
א .בחירה שגויה במסיח הראשו )בספר של מיכל יש יותר עמודי ( בשל ההשוואה בי השברי :

1
3

גדול מ!

1
4

 .בחירה זו מצביעה על

הבנה של יחסי גודל בי השברי  ,אבל מעידה על אי!הבנה כיצד גודל החלק משפיע באופ יחסי על השל .
ב .בחירה שגויה במסיח השלישי )בשני הספרי יש אותו מספר עמודי ( יכולה לנבוע מהבנה שגויה שמספר העמודי שקראה כל אחת
הבנות הוא השל  .טעות זו עשויה לנבוע מחוסר הבנה בסיסית של השבר כמייצג חלק משל כלשהו.
סעי ב'
נוס על הקשיי שהוצגו לעיל – קושי בהנמקה .במקרה זה יכולי להופיע נימוקי מסוגי שוני :
•

נימוק הכולל עובדות הנתונות בשאלה ,ללא התייחסות לסיבה לבחירת המסיח בסעי א'.
לדוגמה:

•

נימוק הכולל את המסקנה הסופית ,ללא התייחסות לסיבה מדוע זו המסקנה.
לדוגמה:
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דוגמאות לשגיאות או לקשיי העשויי להופיע )המש(.
•

קושי בביטוי מלא של הרעיו.
בדוגמה הבאה נית לראות שהתלמיד הבי את הרעיו שא השבר הקט יותר מייצג אותו חלק שמייצג השבר הגדול יותר ,הרי
הכמות השלמה תהיה גדולה יותר במקרה של השבר הקט ,כי יש יותר חלקי כאלה בכמות השלמה לעומת המקרה השני .אול
1
1
הוא ניסח את הרעיו באופ שגוי בכ שטע ש!
ולא הסביר את הקשר ל!  20העמודי  ,שה החלק קבוע מתו שתי
גדול מ!
3
4
הכמויות השלמות ,השונות זו מזו.

בדוגמה הבאה מופיע נימוק שבו נתונות הכמות שהיא

1
3

מהשל במקרה הראשו והכמות שהיא

1
4

מהשל במקרה השני ,א לא

מוצג הקשר בי מספר החלקי בכל אחד מהשלמי .
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מיו השאלות למקבצי
א .שאלות שנדרשת בה הבנת המבנה העשרוני :פוזיציה ,עקרו ההמרה והפריטה וייצוג מספר בהרכבי שוני
פירוט הנושא או המיומנות

מספר השאלה
1א

חיבור  :פוזיציה ,המרה ,אומד סדר גודל התוצאה .

1ב

חילוק מספר דו! ספרתי במספר חד! ספרתי :ייצוג מספר בהרכבי שוני  ,ער כמותי שמייצגת
כל ספרה במספר .

2

שאלת כפל במספרי שה מאות שלמות ועשרות שלמות :ייצוג מספר בהרכבי של מאות ו של
עשרות .

5

שאלה מילולית דו! שלבית במספרי עשרוניי  :פוזיציה ,ער כמותי שמייצגת ספרה בשבר
עשרוני והמרה ב שלמי .

 10א

חיסור :פריטה ,ער כמותי שמייצגת ספרה במספר ,ייצוג מספר בהרכבי שוני .

 10ב

כפל מספר תלת! ספרתי ב מספר חד! ספרתי :המרה ,פוזיציה ,ער כמותי שמייצגת ספרה
במספר  ,ייצוג מספר בהרכבי שוני .

 10ג

כפל מספר דו! ספרתי ב מספר דו! ספרתי :המרה ,פוזיציה ,ער כמותי שמייצגת ספרה במספר,
ייצוג מספר בהרכבי שוני .

35

חיסור שבר עשרוני משל  :פוזיציה ,הער הכמותי שמייצגת ספרה במספר ,פריטה והמרה .

36

הער הכמותי שמייצג מספר עשרוני :הער הכמותי שמייצגת ספרה במספר .

ב .הבנת כללי הקבצה שוני )נוס על שאלות שבה מופיעות פעולות בשלמי ,ובה נדרשת הקבצה עלפי המבנה העשרוני(
פירוט הנושא או המיומנות

מספר השאלה
4

חיסור שבר משל  :המרת של בשישיות .

9

יח ס בי קילומטר למטרי  :המרת קילומטר ב מטרי .

20

יחס בי מידות משקל :המרת קילוגר ב גר .

 28א

חיבור שברי  :המרת שברי בשל .

 28ב

חיבור מספרי מעורבי  :המרה ופריטה של מספרי מעורבי לשברי שהמכנה שלה , 9
ו להפ – המרת השברי בשלמי .

ג .שאלות שנדרשת בה הבנת משמעויות שונות של כפל וחילוק
מספר השאלה
1ב

פירוט הנושא או המיומנות
חילוק מספר דו! ספרתי במספר חד! ספרתי )כדי להבי את המשמעות קל לתת לתרגיל את
המשמעות של חילוק לחלקי ( .

2

שאלה מילולית  :כפל .

3

שאלה מילולית של מצ י את חלק מכמות :ה משמעות של מציאת רבע מכמות ה יא חילוק ב! . 4

 10ב

תרגיל כפל מספר תלת! ספרתי במספר חד! ספרתי  :אלגורית מסורתי או פתרו בדר אחרת
הנשענת על חוק הפילוג ,עובדות כפל ,אומד סדר גודל התוצאה .

 10ג
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תרגיל כפל מספר דו! ספרתי במספר דו! ספרתי :אלגורית מסורתי או פתרו בדר אחרת

פירוט הנושא או המיומנות

מספר השאלה

הנשענת על חוק הפילוג ,עובדות כפל ,אומד סדר גודל התוצאה .
11

משוואת חילוק  :נית נת לפתרו על! ידי שימוש בהפיכות בי כפל לחילוק או ב משמעות של חילוק
להכלה .

12

משוואה שיש בה שתי פעולות :כפל וחיסור .

13

מציאת גורמי ראשוניי של מספר :פירוק מספר לגורמי באסטרטגיות שונות – מבנה כפלי
ש ל מספר וחילוק .

14

שאלה מילולית דו! שלבית שיש בה מצב כפלי .

15

שאלה מילולית דו! שלבית שיש לבצע בה חילוק .

16

שאלה מילולית חד! שלבית ) שני סעיפי (  :כפל במוב של התאמה/יחס ישר )חשיבה
פרופורציונית( .

17

שאלת חקר על כפולות :היבטי שוני של כפולות – אומד גוד ל ,כפל בעשרות ו במאות ,שארית
או הבנת הכפל כ"פעמי " ,פירוק כפולות וזוגיות של כפולות .

18

שאלה שיש לבדוק בה כדאיות של קנייה :היבטי שוני של כפל ,של חילוק ו של יחס ישר .

19

שאלה מילולית ב נושא ממוצע  :במהל הפתרו יש לבצע חילוק .

20

שאלה מילולית חד! שלבית שי ש בה שימוש במושג "פי" והבנת הכלה של כמות בכמות .

23

שאלה ב גאומטרייה בנושא היקפי  :ב חישובי יש לבצע חילוק ב! . 4

24

שאלה ב גאומטרייה בנושא שטחי  :ב חישובי יש לבצע פעולת כפל .

 25א

שאלה ב גאומטרייה  :חישוב נפח – את הנפח נית למצוא במנייה או בעזרת מכפלות .

 25ב

שאלה ב גאומטרייה  :חישוב שטח – את השטח נית למצוא במנייה או בעזרת מכפלות .

 25ג

שאלה ב גאומטרייה  :חישוב שטח פני – את שטח הפני נית למצוא במנייה או בעזרת
מכפלות .

 28ג

תרגיל חיסור בשברי בעלי מכני זרי  :לצור הבאת השברי למכנה משות יש להשתמש
בפעולת הכפ ל )בהרחבה( .

29

משוואת כפל בשברי  :בדיקת משמעות ההכלה של רבע בשל .

30

שאלת השוואה כפלית בשברי  :עוסקת ב הכלת שליש בשלושה שלמי .

31

משוואות חיבור שברי  :דורשות מיומנות כפלית לצור הרחבה .

33

שאלה מילולית בשברי  :חלוקה לחל ק י שווי של שבר .

 38א

שאלה מילול ית בשברי  :הבנת הכפל ב!  2במוב של שאלת התאמה )יחס ישר( .
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ד .שאלות שנית לבצע בה את החישוב במהירות וביעילות תו .כדי שימוש בתובנה חשבונית או בידע אוטומטי של עובדות
פירוט הנושא או המיומנות

מספר השאלה
1ב

תרגיל חילוק מספר דו! ספרתי במספר חד! ספרתי שנית לחש ב בע ל! פה .

2

שאלה מילולית של כפל  :נית לחשב את המכפלה בעזרת ידע של עובדות הכפל ו"הוספת"
אפסי .

3

שאלה מילולית של מציאת חלק משל  :מבוססת על חישוב בעל! פה של חילוק  80ב! . 4

4

תרגיל חיסור שבר משל  :נית לפתור בע ל! פה על בסיס הבנת ההרכב של המספר . 1

9

שאל ה הבודקת את היחס בי ק ילומטר למטר  :מבוסס על ידע של עובדות .

 10א

תרגיל חי סור מספר ארבע! ספרתי מ מספר ארבע! ספרתי  :נית לחשב באמצעות תכונת ההפרש
או עקרו הפיצוי ,במהירות ובע ל! פה .

 10ב

כפל מספר חד! ספרתי במספר תלת! ספרתי  :נית לחשב במהירות ו בעל! פה על! ידי שימוש בחו ק
הפילוג והבנת משמעות הכפל כ " פעמי " .

11

משוואת חילוק  :נית לפתור בע ל! פה על! ידי הבנת משמעות החילוק להכלה.

12

משוואה  :נית לחשב במהירות ו בע ל! פה על! ידי הבנת תכונת החיסור. a-a :

15

שאלה מילולית דו! שלבית :נית לחשב בע ל! פה על בסיס ידע של עובדות ב נוגע ל מספרי קטני .

17

שאלת חקר בנושא כפולות :כל סעיפי השאלה ניתני לפתרו ללא חישובי  ,אלא על בסיס
תובנה.

23

שאלה ב גאומטרייה העוסקת בחישוב היקפי  :נית לחשב בע ל! פה על בסיס ידע של עובדות
ב נוגע ל מספרי קטני .

25

שאלה ב גאומטרייה העוסקת בחישובי נפח ,ב שטח ו ב שטח פני  :נית לחשב בע ל! פה על בסיס
ידע של עובדות ב נוגע ל מספרי קטני .

 28א

תרגיל חיבור שברי שנית לחשב אותו במהירות על בסיס ידע אוטומטי של ייצוג של כשבר.

 28ב

תרגיל חיבור מספרי מעורבי שנית לחשב בע ל! פה על בסיס ידע אוטומטי של עובדות.

29

משוואת כפל בשברי  :נית נת לפתרו על בסיס הבנת מהות השבר.

30

שאלת השוואה כפלית בשברי  :ניתנת לפתרו על בסיס הבנת מהות השבר.

32

שאלה העוסקת בהשוואת שברי  :נית לענות באמצעות שימוש בנקודות אחיזה להשוואה.

33

שאלה מילולית בשברי  :ניתנת לפתרו על בסיס הבנת מהות השבר.

34

שאלה מיל ולית בשברי  :ניתנת לפתרו על בסיס הבנת מהות השבר.

35

תרגיל חיסור שבר עשרוני משל  :נית לפתרו על בסיס הבנת מהות השבר העשרוני.

36

ביטוי שבר עשרוני כשבר פשוט  :נית לפתרו על בסיס הבנה וידע של מהות השבר העשרוני.

37

משוואת חיבור בשברי עשרוניי  :נית נת לפתרו  על! ידי השוואת מרכיבי בשוויו.

38

שאלה מילולית בשברי  :נית לחשב בע ל! פה על בסיס ידע אוטומטי של עובדות.

הערה :חשוב לזכור שבחירת האסטרטגיה לפתרו תלויה ג בהעדפה אישית ,ולכ חשוב לדו באפשרויות השונות לפתרו
וביתרונות ובחסרונות של כל אסטרטגיה ,אול יש להשאיר את הבחירה לתלמיד .עצ החשיבה והפעלת שיקול הדעת
בבחירת האסטרטגיה ה התובנה החשבונית המצופה מהתלמיד.
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ה .שאלות מילוליות )סיטואציות הדורשות תרגו של ההתרחשות למודל מתמטי כלשהו(
)יש לשי לב שלא כל שאלה "עתירת מלל" היא שאלה מילולית(
פירוט הנו שא או המיומנות

מספר השאלה
2

תרגו

הסיטואציה לפעול ת כפל.

3

תרגו

הסיטואציה לפעולת חילוק ב! . 4

5

תרגו

הסיטואציה לפעול ו ת כפל ב!  2וחיבור או לפעולות חיבור וחיבור.

14

תרגו

הסיטואציה לתהלי דו! שלבי שיש בו כפל וחיסור.

15

תרגו

הסיטואצי ות לתהלי דו! שלבי שיש בו חילו ק ו/או כפל וחיסור.

16

תרגו

הסיטואציה לפעול ות כפל וחילוק.

18

תרגו

הסיטואציה לפעולות כפל וחילוק שיאפשרו השוואה בי התוצאות ש יתקבלו .

19

תרגו

הסיטואציה לחישוב ממוצע .

20

תרגו

הסיטואצי ה ל השוואה כפלית לאחר המרת יחידות.

33

תרגו

הסיטואציה לייצוג החלקי

34

תרגו

הסיטואצי ה לשאלת הכלה של שבר בשלמי .

38

תרגו

הסיטואציה בשלב א ' לפעול ו ת חיבור או כפל )מצב התאמה(  ,ובשלב ב' לייצוג החלק

באמצעות שברי .

שהתקבל.
39

תרגו

הסיטואציה לייצוג השלמי על! פי החלקי הנתוני .

ו .שאלות שנדרשות בה קריאת נתוני או הצגת בייצוגי שוני שאינ מספריי
פירוט הנושא או המיומנות

מספר השאלה
6

זיהוי נתוני מסרטוט .

7

זיהוי נתוני מסרטוט וסרטוט צורות גאומטריות .

8

זיהוי נתוני מ סרטוט .

21

זיהוי נתוני מ סרטוט .

22

זיהוי נתוני מסרטוט ,חישוב על בסיס נתוני אל ה וסרטוט צורות גאומטריות .

23

זיהוי נתוני מסרטוט וחישוב על בסיס נתוני אל ה .

24

זיהוי נתוני מסרטוט וחישוב על בסיס נתוני אל ה .

25

זיהוי נתוני מסרטוט וחישוב על בסיס נתוני אל ה .

26

זיהוי נתוני מסרטוט וסרטוט צורות גאומטריות .

27

ייצוג מספרי על ישר! המספרי .
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ז .שאלות שנדרשת בה שליטה באלגוריתמי מסוגי שוני
)חלק מהשאלות נית לפתור באסטרטגיות שאינ אלגוריתמיות(
מספר השאלה

ח.

פירוט הנושא או המיומנות

1א

אלגורית לחיבור מספרי שלמי .

1ב

אלגורית לחילוק מספרי שלמי .

2

אלגורית לכפל מספר י שה עשרות ומאות שלמות .

5

אלגורית לחיבו ר מספרי עשרוניי .

 10א

אלגורית לחיסור מספרי שלמי .

 10ב

אלגורית לכפל מספר חד! ספרתי במספר רב! ספרתי .

 10ג

אלגורית לכפל מספר דו! ספרתי במספר דו! ספרתי .

13

אלגורית לפירוק מספר לגורמי ראשוניי .

19

אלגורית לחישוב ממוצע .

23

אלגורית לחישוב היק .

24

אלג ורית מי לחישוב שטח של מלב ושל משולש .

25

אלגורית לחישוב נפח ,שטח ושטח פני .

 28ב

אלגורית לחיבור מספרי מעורבי בעלי אותו מכנה .

 28ג

אלגורית לחיסור שברי בעלי מכני זרי זה לזה .

31

אלגורית להרחבה ו למציאת מכנה משות .

שאלות שנדרשות בה ראייה חזותית ויכולת דימוי מושג בגיאומטריה

מספר השאלה
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פירוט המושג או ה מיומנות

6

זיהוי אלכסוני בסרטוט .

7

סרטוט קו מאונ לקו נתו .

8

הדמיית מלב ו/או התנסות בסרטוט מרובעי ובחירת מלב מבי הסרטוטי .

21

דימוי צורה בתו צורה .

22

דימוי טרנספורמציה של צורות לצור חיש וב שטח של צורה וסרטוט מלב על! פי שטחו.

24

פירוק והרכבה של צורה .

25

דימוי חלקי בלתי נראי בגו תלת! ממדי .

26

דימוי מקבילית ומשולשי ישרי! זווית וסרטוט .

ט.

שאלות שנדרשי בה תיאור דר .הפתרו או נימוק

מספר השאלה
 17א! ד

פירוט ה נושא
כפולות ותכונותיה .

18

כדאיות של קנייה )כפל וחילוק( .

24

חישוב שטח של צורה מורכבת .

39

השוואת שלמי בהינת החלקי והכמויות החלקיות.
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