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

מ בחנומה וצ"במהחוצינווםמ ש שוםמ הךדאהמדחבן–הוקףמ סא ןמה אינהמגםמ"הךדאהמש מ  ורה"מ
הבון–ספדוןמ בןיעמהקהו המ השינוםמ יחשביתמ נ ךנוםמ רותמ י ןתמ כחדויןויןמ )הש" (.מ טדןהמ ךיררמ
מ,Furtak(.מהדציתמ צ צםמאא מ עדדמ )בודנביום,מ4דדמ;מ מי חיצהמ המך מד ןמההושגוםמש מהן  ורוםמ
מהכפשדמכןמההש איןמהש ו ויןמש מה בחנוםמהחוצינווםמך מבון–הספדמהבוכמ ורומךראיתמ ןאינן
מההךדאהמהכדצוןמבשנה" מהןשס"ז1מ.מב סגדןמךראיתמזה,מהירגשהמחשוביןהמש מהךדאהמפנו וןמ ךצבן,

ה ןבצךןמך –ורומצייןוםמבון–ספדווםמיןיכ ןמכןמהצדאוםמהספצופווםמש הם.מ

חוצינו",מ )" וצ"במ חוצינווםמ א וםמ בכ צךיןמ ה ןבצךןמ בון–ספדוןמ הךדאהמ זימ ש בןמ  ןאינןמ
י שדןוםמ פנו ומ בכיפתמ ה יךבדוםמ חוצינווםמ בצרמ בחנוםמ בןו–הספד(מ ה יךבדמ דבךמ כיא יסווןמ
ש ישהמ דאובום: ש מ שו יבמ ך מ הפנו ומ ישןןמ ה וצ"במ פנו ו"(.מ )" וצ"במ ב ברמ בון–הספדמ מכןמ
יךריןמ קציךויןמ בשוןיףמ דכ "המ ך –ורומ שפיןחמ חוצינו–כיבווקטובו,מ כדצומ הךבדןמ בחתמ )כ(מ
י פ "דום,מה שקףמכןמןאנוןמה ו ירוםמיכןמהסטנרדטוםמש מורךמיש מהבנה;מ)ב(מברוקהמפנו וןמש מ
ה בחתמך –ורומצייןמבון–הספדמ)בסויךמ חייתמה צידףמ  בחת(,מה כפשדןמ הפוקמ שיבמכושומיקביצןומ
פרגיגויןמ ןיבניןמ י סווךןמ  ידהמ גבשמ רךן,מ ןחיםמ בא מ הן  ורוםמ ש מ הש וטהמ ך מ ורןמ  הודמ
בד ןמהאוןה;מ)ג(מהשייכהמבותמהושגומהן  ורוםמבבון–הספדמ בותמנןינומקביציןמההשייכהמ)ניד יןמ
מכדצוין(,מה ןקב וםמ ךובירמה  צכוםמש מ בחנומה וצ"במהחוצינומבןחו ןמשנןמה ו ירוםמהבכהמ

)ב ד,מ7דדמ(.

מ טדןמה וצ"במהפנו ומהוכמ ספקמ שיבמ ורומשוסווךמ קוריםמה  ורהמש מהן  ורום,מ הןדוךמך מ
מן  ורוםמשכונםמשי טוםמבןאנוםמיב וי ניויןמהנרדשום,מ זהיןמכןמהפךדמבותמהבוציךוםמה ציפוםמ
מ בותמהבוציךוםמבפיך ,מי הךדועמכןמהכפקטובויןמש מהפךי יןמשנךשיןמ צ ציםמהפךד.מ היןהמש מ
בשופידמ יואי ןהמ סווךמ מ,Black & Wiliam(מ )998ת ש המ השו ישויןמ הוכמ פנו וןמ ךצבןמ מהךדאהמ

ןה ועמה  ורהמבהןהייןימ)מדדממ,Dannמ;994תמ,Airasian(.מ

שו ישמב בחנומה וצ"במ צדאוםמפנו ווםמואי מ הויןמ ניףמ צ וחהמי שופיד:מה  צכוםמואי וםמ ספקמ
כןמה ורךמהרדישמ ןה ואומקב ןמהח טיןמא  מבון–ספדוום,משאבןוום,מאוןןווםמיפדטנוום,מ סווךמ
ה ו ירוםמ ביחתמ ןאנויןמ כבתמ י ש שמ הן  ורום,מ הנרדשןמ תמ יהד המ ה ציפוםמ ההושגוםמ מבהגרדןמ
יש מחי שה,מבד ןמ נקיריןמש מחיזקמ ואי וםמ סווךמבזוהיומ הבון–ספדוין.מ בחנומה וצ"במהפנו ווםמ
הפדטמיבד ןמהאוןה,מ ספקמ ורךמך מצדאוםמ שןנוםמשושמ ןןמ הםמ ךנה,מ קרםמחשובהמןאנינוןמ
בון–ספדון,מ הגרודמוךרוםמ ביססומנןינום,מ ןדיםמ דכווהמדחבהמויןדמש מה ךדאןמי גבשמכ יןמ ורהמ

 כחדויןוין.

משו ישמב גייתמדחבמאא מהכפשדמש מנןינוםמפנו ווםמיחוצינווםמוסווךמ הבותמטיבמויןדמכןמה צוכין
הבון–ספדוןמ)נבי,מתדדמ(.מ

תמ ורךמך מךראיתמ ןאינןמההךדאהמ יפוךמבחיזדמ נא" מסחו3)כ(מסךוףממ-ת.4:מ“ ןאינןמההךדאהמהכדצוןמי ורך

ממך מה וצ"במהחוצינומיהפנו ו".
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ערכת המיצ"ב הפנימי
 בחתמה וצ"במבמתמטיקה	לכיתה	ה'מהיךבדמהשנהמ)הןשך"כ(מבבןו–הספדמב סגדןמה וצ"במהחוצינו,מ

יהיכמ יגשמ אםמ צידעמשו ישמפנוםמבון–ספדומ) וצ"במפנו ו(.

ה בחתמפיןחמבורומהדשיןמהכדצוןמ  רורהמיהךדאהמבחוניעמ)דכ "ה(,מב וייומיךרןמהוגיומשא  המכןמ
ה פ "דוןמ הידכןמה ן טוקהמיכןמצייןה,מ ן טוקכום,מ י חומחוניעמ ן טומי ידוםמה   רוםמ
 ן טוקהמבבןו–הספדמהוסירוום.מבייךרןמההוגיומיבןה ועמהאןובהמהוימשיןפוםמנצוגוםמ א מה גזדום.מ

נישכומה בחתמ שקפוםמכןמןאנוןמה ו ירוםמי ןכו וםמ חי דמהנ  רמבאוןיןמכ'—ה'.

ושמ דכיןמב בחתמזהמא ומהךדאהמפנוםמבון–ספדומה ןייסףמ א ומההךדאהמהכחדוםמשבשו ישמבבון–
הספדמ כידעמהשנה.מכפשדמ השן שמבימאןח וףמ  בחתמ סאםמבון–ספדו,מאכשדמברוקןמה חבדין,מ
נוןיחמהןיצכיןמיה  ורהמש מהןיצכיןמווךשימך –ורומצייןמבון–הספד.מושמ זאידמאומתוצאות	המיצ"ב	
הפנימי	נועדו	לשימוש	פנימי,	ובית–הספר	אינו	נדרש	לדווח	עליהן	לכל	גורם	שהוא.מה טדהמהוכמ
 כפשדמ צייןמבון–הספדמ הפוקמ ןה ועמברוקןמה בחנוםמי ה  צכוםמש הםמןיבניןמ)בד ןמהן  ור,מ
בד ןמהאוןהמיבד ןמןאנוןמה ו ירוםמהבון–ספדון(משוסווךימ הן קרמבוךרוםמחוניאווםמי ו ירוום,מ

י קרםמכןמהושגומהן  ורום.

ךדאהמזימניךרהמ סווךמ צייןמבון–הספדמבהךבדןמה בחת,מבברוקןימיבהפקןמהןיך ןמ  ני.

בהןכםמ י פךי מ הךדאהמ כןמ בךויתמ בבון–הספד,מ י  ץמ קדיכמ ה בחתמ אח קמ ההוךדאיןמ הךבדןמ
 הנחויןמה יפוךיןמבה.מושמ צוות,מאומבון–הספדמואי מ קביךמ ןאינןמהךבדהמיוכימהךדאהמשינהמש מ
ה בחנום,מכעמחשוב	לזכור	כי	ככל	שיישמרו	כללי	ההעברה	וההערכה	המומלצים,	כך	יהיו	התוצאות	
של	המבחן	מהימנות	יותר,	תקפות	יותר	ובנות	השוואה	לנתוני	קבוצות	ההשוואה	)נורמות	ארציות(.מ
נןינומקביציןמההשייכהמוחישבימך –פומןיצכיןמה וצ"במהחוצינו,מיופידס ימך –ורומדכ "המבךירמא המ

חירשום.

בכל	הנוגע	לתוכני	המבחן	ולקישורם	לתכנית	הלימודים	אפשר	לפנות	לגב'	תמי	גירון,	מדריכה	
	ארצית	במתמטיקה,	בטלפון	050-6288954	או	בדוא"למtamiavi@netvision.net.ilמ,מ

או	לאנשי	הקשרמ)דשו ןמכנשומהקשדמ יפוךהמבסיףמהחיבדן(.

פדטוםמניספוםמך מכיריןמה וצ"במהפנו ומיחי דומךזדמנוןתמ  ציכמבכןדמהכונטדנטמש מדכ "ה,מ
שאןיבןי:מhttp://rama.education.gov.ilמ,מבקטגידוהמ"מיצ"ב	פנימי	תשע"א".

שאלות	על	אודות	המיצ"ב	הפנימי	אפשר	להפנות:
 meitzav@education.gov.ilלדוא"למ 	•

לטלפון	03-7632888 	•

פנימי	 מיצ"ב	 "פורום	 <<מ דיוןמ קבוצות	 ב שינוןמ דכ "המ בכןדמ —מ הפנימימ המיצ"ב	 לפורום	 	•
בכ צךיןמ נךשוןמ יהוכמ ב ברמ האנוסהמ פידיםמ ויךרןמ  ידוםמ אחרים".מ פנימיים	 	ומבחנים	

.pnimi7ממיהסוס ה:מpnimiשםמה שן ש:מ
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חוברת ההנחיות שלפניכם כוללת ארבעה פרקים:

פרק	א'	-	תיאור	המבחן:מ פדטמה בחתמי ופיומה בחת.

פודיטמ בבון–הספד,מ ה בחתמ הךבדןמ הוךדאיןמ קדכןמ המבחן:מ להעברת	 הנחיות	 	- ב'	 פרק	
ההןכ יןמ נבחנוםמבך ומצדאוםמ ויחרום,מהנחויןמא  ויןמ הךבדןמה בחתמיהצךיןמ הןכ ןמ

ה בחתמ צידאומבון–הספד.מ

פרק	ג'	-	הנחיות	לבדיקת	המבחן:מה חייתמיההנחויןמ שו ישמבימבךןמברוקןמה בחת,מהנחויןמ
 חושיבמהצוינוםמ)בכיפתמורנומכימ  יחשב(,מהןכ ןמחושיבמהצוינוםמ צידאומבון–הספדמיהסבדוםמ
בןו–הספד,מ )א  מ יבותמהןיצכיןמש מקביציןמההשייכהמ בון–הספדמ ןיצכיןמ בותמ ך מההשייכהמ

בןו–ספדמריבדומךבדוןמיבןו–ספדמריבדומךדבון(.מ

פרק	ד'	-	הפקת	תועלת	מהמבחן:	 ורךמיריג כיןמ נוןיחמח קמ הפדוטוםמב בחתמהןשך"כ,מ
זוהיומקשווםמש מן  ורוםמיכסטדטגויןמ פןדיתמקשווםמכ ה.מ

	עבודה	נעימה	ופורייה!
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פרק א':  תיאור המבחן
מפרט המבחן א.1 

שכ יןמ בחתמה וצ"במ)הןשך"כ(מב ן טוקהמ אוןהמה'מ שקפיןמכןמהנישכום,מכןמה וי ניויןמיכןמ
הךקדיניןמה יפוךוםמבןאנוןמה ו ירוםמהןשס"ימ)עדדמ(מ אוןיןמכ'—ה'.

ב בחתמנברקיןמההבנהמיהש וטהמב וי ניויןמשיניןמב ספדוםמיבפךי יןמבש  וםמיבשבדום,מיבנישכמ
גכי טדווהמי רורין.מבותמהשכ יןמ יפוךיןמגםמשכ יןמשנרדשןמבהתמהואי ןמ ש במבותמנישכוםמשנ  רימ

בןחי ומה ספדום,מהפךי יןמיהגכי טדווה.

השכ יןמהתמבד יןמקישומשיניןמירידשיןמ וי ניויןמחשובהמשינין:מורךמיזוהיו,מחשובהמכ גידון ון,מ
וושיםמיןיבנהמחשבינוןמיחופישמפןיחמיהנ קה.

 ט יןמה בחתמ גיינין:משכ יןמ סיגמדב–בדדה,משכ יןמפןיחיןמשושמ התמפןדיתמכחר,משכ יןמפןיחיןמ
שושמ התמויןדמ פןדיתמכחרמישכ יןמהרידשיןמהנ קהמכימןוכידמהרדעמ פןדיתמב ו וםמיבןדגו ום.מח קמ

 השכ יןמהתמשגדןויןמי יאדיןמיח קתמכונתמשגדןוין.

בטב המש ה תמ יצגמ פדטמה בחתמכשדמפידסםמבכןדמהכונטדנטמש מדכ "המאבדמבכיקטיבדמדתדמ.מ
ה פדטמ ןכדמבפודיטמכןמנישכומה בחת,מכןמנישכומה שנהמיכןמה שק מהוחסומש מא מנישכמב בחת.
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משקל	יחסינושאי	משנה	—	פירוטנושא	ראשי

	מספרים	
	ופעולות	—	

שבדוםמפשיטוםמ
יךשדינוום

ש ךיויןמשיניןמש מהשבדמהפשיטמ)אי  מווציגמ ספדוםמ 
מטבךווםמי–‘ד'מאשבדום,מ ספדוםמ ךידבוםמישבדום

הגרי וםמ –ת(

ש ךיןמהשבדמהךשדינומ)אשבדמש אנהימדתמכימדדת(מיהבנהמ 
ה ןבססןמך מה בנהמהךשדינומ

ךבדמ שבדמךשדינומ שבדמפשיט 

שבדוםמפשיטוםמך מושד–ה ספדום

השייכןמשבדוםמפשיטוםמיךשדינווםמ

ש יןמשינוםמ שבדמפשיט,מצ ציםמיהדחבהמי ךבדמ  ספדמ
 ךידבמ שבד

מחובידמיחוסידמשבדוםמפשיטום,מ ספדוםמ ךידבום
ישבדוםמךשדינווםמ

)אפ מש םמבשבדמפשיטמ)אחובידמחיזד

שכ יןמ ו י ויןמהבירקיןמכןמ ש ךיןמהשבד,מהשייכןמ
שבדוםמישכ יןמה ש ביןמפךי יןמחובידמיחוסידמבשבדוםמ

פשיטוםמיךשדינוום

פדוטוםמה ש בוםמורךמי וי ניויןמבנישכמשבדוםמךםמנישכוםמ
כחדוםמאגיתמ ספדוםמש  ום,מגכי טדווהמכימ רורין

א–מ%ד4

	מספרים	
	ופעולות	—

 ספדוםמטבךווםמ
מ)אי  מד(

יחקדמנןינום

האדןמ ספדוםמ“גרי ום"מיהבנןמה בנהמהךשדינו

ושד–ה ספדוםמ

)ןדגו ומחובידמיןדגו ומחוסידמבןחיםמהכ פוםמ)אי  מ שייכין

אפ מ)אי  מאפ מבךשדיןמיב כיןמש  יןמיאפ מ ספדמרי–ספדןומ
כימן ן–ספדןומב ספדמחר–ספדןו,מיאתמאפ מ ספדמרי–ספדןומ

ב ספדמרי–ספדןו(

חו יקמב ח קמחר–ספדןומאשה חי קמהיכמ ספדמרי–ספדןומכימ
 ספדמן ן–ספדןומ)אי  מחו יקמךםמשכדון(

חו יקמב ח קמרי–ספדןומשהיכמךשדןמש  ה

ןאיניןמש מ אפ יןמיסו נומהןח קיןמ

)סרדמפךי יןמ)אי  משו ישמבסיגדוום

משו ישמבחיקומהפךי ין:מחו יף,מקוביץמיפו יגמיחיקומה–מד
יחיקומה–מת

ספדוםמדכשינווםמי ספדוםמפדוקוםמ 

,מ ש ךיןמשייויתמיכו–שייוית,מ ש ךיןמפךי יןמחשבית
קשדמבותמהפךי ין,מהשפךןמשוניומבכחרמ  דאובומןדגו ,מ

 ש ךיןמהשכדוןמבחו יק

)ווציגוםמגדכפווםמש מנןינוםמ)רוכגד ין:מך יריןמי ק ין

חושיבמ  יצךמיןאיניןמה  יצך

משכ יןמ ו י ויןמחר–ש בוין,משכ יןמרי–ש בויןמישכ יןמ
דב–ש בויןמ א מהסיגום

נוןיחמסואיווםממ

פדוטוםמה ש בוםמורךמי וי ניויןמבנישכמ ספדוםמש  וםמךםמ
נישכוםמכחדוםמאגיתמשבדום,מגכי טדווהמכימ רורין

א–מ35%
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משקל	יחסינושאי	משנה	—	פירוטנושא	ראשי

גאומטרייה	
ומדידות	

זייויןמ—מזוהיו,משוים,מ ויתמ זייויןמחרין,מושדיןמיקהיןמ
יהשייכה,מכי רתמ וריןמב ך ין

קבו יןמי כינאיןמ 

,)מ צי ךוםמ—מח קומה צי ךוםמ)אי  מכ אסינום
 צי ךוםמ שיא  ום

מ שי שוםמ—מןאיניןמי ויתמך –פומצ ךיןמיך –פומזייוין
)  כמחושיבומזייויןמב שי שום(,מגיבהמב שי ש

מ דיבךוםמ—מנוןיחמןאינין,מ ויתמ דיבךוםמיקשדומהא המבונוהם,מ
גיבהמב קבו וין

ןוביןמ—מח קומןובין,מפדוסיןמ

כידע,מהוקף,משטח,משטחמפנוםמינפחמןוביןמ—משו ישמבוחוריןמ
 ורהמ ןכו ין,מחושיבומהוקפוםמישטחוםמש מ צי ךוםמ

)  בנום,מ קבו ויןמשכונתמ  בנוםמי שי שום(

שו ישמבוחוריןמ ורהמ  רוריןמ שק מיז ת

משכ יןמ ו י ויןמהאי  יןמשו ישמבורךמבא מכחר
 הנישכוםמהנ" 

פדוטוםמה ש בוםמורךמי וי ניויןמבנישכמגכי טדווהמי רוריןמ
ךםמנישכוםמכחדוםמאגיתמשבדוםמי ספדוםמש  ום

א–מ5%מ
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מיפוי המבחן
א.2 

	מיומנויות

נושאים

מושגים
תרגילים

שאלות	מילוליות
מיומנויות	נוספות

זיהוי	
והכרת	
מושגים

תכונות
תרגיל

	משוואה
וחישוב	
שאינו	
ישיר

השוואת	
תרגילים

שאלה	
	חד–

שלבית

	שאלה	
	דו–

שלבית

שאלה	
רב–

שלבית

שאלת	
חקר

	שאלה
אוריינית/

אינטגרטיבית

נימוק	
או	
הסבר

הצגת	
דרך	
פתרון

סרטוט

מספרים	שלמים	וחקר	נתונים
חובידמיחוסיד

מתכ,מ
דתכ

אפ מיחו יק
7תכ-ר

תב,מ
דתב-ג

תת
מ,מעתכ—ב

8ת
מ7תכ—ר
8ת

דכשינווםמ
יפדוקום

3ת

כדבךמפךי ין
4ת,מ5ת

חיקומסרדמ
הפךי ין

מת

  יצך
9ת

שברים
 היןמהשבדמ

הפשיט
ד3

9מ
34

33

משבדוםמך 
ושד–ה ספדום

7מכ—ג

השייכןמשבדום
מ3כ—ב
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	מיומנויות

נושאים

מושגים
תרגילים

שאלות	מילוליות
מיומנויות	נוספות

זיהוי	
והכרת	
מושגים

תכונות
תרגיל

	משוואה
וחישוב	
שאינו	
ישיר

השוואת	
תרגילים

שאלה	
	חד–

שלבית

	שאלה	
	דו–

שלבית

שאלה	
רב–

שלבית

שאלת	
חקר

	שאלה
אוריינית/

אינטגרטיבית

נימוק	
או	
הסבר

הצגת	
דרך	
פתרון

סרטוט

א יןמיח ק
מ3

38כ—ב
39

39

חובידמיחוסידמ
שבדוםמפשיטום

4,מ8מכ—ג
ת3כ—ג

 היןמהשבדמ
הךשדינו

ע3
35

חובידמיחוסידמ
שבדוםמךשדינוום

37
5

גאומטרייה	ומדידות
 רוריןמ שק 

דמ
דמ

 רוריןמכידעמ
9

 קבו יןמ
י כינאין

7
7

 צי ךום
תמ,מעמ

עמ

 דיבךום
ע,מ8

8

שטחוםמיהוקפום
5מב

ממ,מ3מ
4מכ—ב

4מב
ממ

גיפוםמינפחום
5ממכ—ג
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שכ יןמה בחתמ ווצגיןמד יןמחשובהמשינין:

ידע	וזיהוימ—משכ יןמשנברקמבהתמורךמיזוהיומש מ ישגוםמיש מךיברין. א.מ

חשיבה	אלגוריתמיתמ—משכ יןמשנברקןמבהתמהואי ןמ בצךמחושיבוםמה ביססוםמך מכ גידון וםמ ב.	
שגדןווםמפשיטוםמי ידאבום.

חשיבה	תהליכית	)יישום	ותובנה	חשבונית(מ—משכ יןמשנברקןמבהתמהואי ןמ קשדמבותמ ישגוםמ ג.מ
י הןכוםמ יר מ ן טומ סוטיכצוהמ ו י ון,מישכ יןמשבהתמ ןבקשמהן  ורמ  ציכמכןמהפןדיתמ

ברדאוםמה ביססיןמך מןיבנהמחשבינון.

חיפוש	פתוח	והנמקהמ—משכ יןמבד ןמחשובהמגביההמהרידשיןמנוןיחמ)כנ וזהמיסונןזה(,מחופישמ ד.מ
פןיחמ  צוכןמרדעמהפןדית,מחקדמיהנ קה.

חשיבמ זאידמשד יןמהחשובהמהתמרמות	מצופותמיכותמ רךןמב ריוקמ הומד ןמהחשובהמש מהן  ורמבז תמ
פןדיתמהשכ ה.מד ןמהחשובהמש מהן  ורמבז תמהפןדיתמן יוהמב ורןמההואדיןמש ימךםמשכ יןמרי יןמ

יךםמהןאנוםמשהשכ המ ווצגן,מיבכסטדטגוהמשובחדמהן  ורמ פןדיתמהשכ ה.

 ה תמטב המיבהמ ופיומשכ יןמה בחתמ פומהנישכוםמהדכשווםמי פומד יןמהחשובהמה ציפיןמש הת.

רמת	החשיבה

הנושא	הראשי

חשיבה	תהליכית	חשיבה	אלגוריתמיתידע	וזיהוי
)יישום	ותובנה(

חיפוש	פתוח	והנמקה

תכ,מתב,מדתכ,מדתב,ממספרים	שלמים
דתג,מתת,מ3ת

מ,ממת,מ4ת,מ5ת,מעתכ,מ
עתב,מ9ת

7תכ,מ7תב,מ7תג,מ7תר,מ
8ת

4,מ7מג,מ8מכ,מ8מב,מ7מכ,מ7מב,מע3שברים
8מג,מ35,מ37

3,מ5,מ9מ,מד3,מת3כ,מ
ת3ב,ממ3כ,ממ3ב,מ33,מ

34,מ38כ,מ38ב

ת3ג,מ39

4מכ,מ4מב,מעמ7,מ8,מדמ,מתמ,מממ,מ3מ5מכ,מ5מב,מ5מגע,מ9גאומטרייה	ומדידות
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פרק ב': הנחיות להעברת המבחן
מבחן  של  ההעברה  לקראת  מראש  להיערך  לבית–הספר  לסייע  שמטרתו  מידע  מכיל  זה  פרק 
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.

היערכות לקראת העברת המבחן ב.1 
מועד	העברת	המבחן:מ בחתמזהמ ויךרמ הךבדהמ קדכןמסיףמשנןמה ו ירוםמש מאוןהמה'.מושמ קווםמכןמ
ה בחתמבבון–הספדמביום	שלישי,	כ"ז	באייר	התשע"א,	31	במאי	2011מכימבטייחמש מךרמח ושהמו ומ

 ו ירוםמ  יךרמזהמ)בכושידמה נה (.מ

הוקףמ ך מ ה בחת,מ ך מ יךרמ הנבחניןמ באוןיןמ לתלמידים:מ י  ץמ הירוךמ דכשמ ן  ורוםמ 	הודעה	
מהחי דמהנא  מבימיך מהשו ישוםמשווךשימבןיצכיןוי,מיזכןמבהןכםמ הח טןמבון–הספדמ)הכםמהצויתמוו סד

 ן  ור,מהכםמהצויתמוןבטכמבןךירה,מהכםמןוש חמהירךהמ הידוםמיארי ה(.

	שמירה	על	הסודיות	של	שאלות	המבחן	בתוך	בית–הספר	ומחוצה	לו:מ י  ץמ הךבודמכןמה בחתמ א 
אוןיןמה'מבכיןימויםמיבכיןהמשךה.מהךבדהמש מה בחתמבאוןיןמ קבו יןמבהפדשומז תמך י המ גדיםמ
 "ר ופה"מש מהשכ ין.מניסףמך מאע,מ כחדמש ריבדמב בחתמשויךבדמבבןו–ספדמדבום,מושמ ש ידמאא מ
הכפשדמך מחוסוינםמש מה בחנוםמיך מחוסוינהמש מחיבדןמהנחויןמזימגםמ כחדמשה בחתמאבדמהןקוום.

התאמת	תוכן	המבחן	לצורכי	בית–הספר:מדכימסךוףמב.4.

נוסח	המבחן:מךדאהמזימךיסקןמבניסחמכחרמב ברמש מה בחת,משהיכמהניסחמשויךבדמ ן  ורום.מכםמושמ
חששמ הךןקיןמב בחת,מך מבון–הספדמ הוךדעמבהןכם,מ  ש מ ןגבדמכןמההשגחהמבאוןיןמכימ בחידמ

בא מפןדיתמכדגינומכחדמשוודכהמ נאית.

היערכות	לבחינת	תלמידים	בעלי	צרכים	מיוחדים:מההוךדאיןמ ויםמהבחונהמאי  ןמהןווחסיןמ ןכו המ
 ן  ורוםמבך ומצדאוםמ ויחרום.מארומ ןןמ ךנהמהי םמ ן  ורוםמכ י,מושמ הוךדעמ בךירמ יךר.מ קדכןמ
 בחתמה וצ"במואותמבון–הספדמ דכשמכ צךומבחונהמ ויחרוםמ)  ש ,מחיבדיןמ יגר יןמ ן  ורוםמשושמ
יוורךמכןמ ב.ממש ה ת(מ )דכימסךוףמ יאיחמכרםמבהןכםמ צידעמ נפדרןמ וקצהמאוןהמ מ הםמקשוומדכווה(,מ
הן  ורוםמהזאכוםמך מכיריןמההןכ יןמשוקב ימ)  ש ,משאןיבמןשיביןמה בחת,מהפסקין,מוצוכהמ
קביציןמ ב.ממ פידטוםמ בסךוףמ טקסטוםמ ו י וום(.מ יהקדכןמ ה בחתמ  קטךוםמ ח יקןמ  שודיןום,מ

הן  ורוםמבך ומהצדאוםמה ויחרוםמיכיפתמההןווחסיןמכ והתמב וצ"במהפנו ו.

החזרת	המבחנים	לתלמידים:מכפשדמ החזודמ ן  ורוםמכןמ חבדיןמה בחתמאשביךווםמ כחדמ יךרמ
הךבדןמה בחתמ) טך ומש ודןמסירוין(.מ
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התייחסות לתלמידים בעלי צרכים מיוחדים ב.2 
המיצ"ב  במסגרת  מיוחדים  צרכים  בעלי  לתלמידים  האפשריות  בהתאמות  עוסק  הזה  הסעיף 
את  לבטא  שיוכלו  כדי  והוגנים,  נאותים  בתנאים  להיבחן  אלו  לתלמידים  לאפשר  יש  הפנימי2. 
המיצ"ב  במבחני  שיתקבלו.  הנתונים  באיכות  לפגוע  בלי  וזאת  במלואן,  הלימודיות  יכולותיהם 
הפנימי רצוי לספק לתלמידים בעלי צרכים מיוחדים את התנאים הניתנים להם בלמידה השוטפת 
יקצה  המיוחדים,  הצרכים  בעלי  התלמידים  מיפוי  לאחר  השנה.  לאורך  בבית–הספר  ובמבחנים 
בית–הספר לפי הצורך כיתות בחינה נפרדות שבהן יספק את התנאים הנדרשים לתלמידים האלה 
חוברת  קצרה,  זמן  תוספת  המורה,  על–ידי  התלמידים  של  מילוליות  תשובות  כתיבת  )הקראה, 

מבחן מוגדלת וכדומה(.

להלן	פירוט	אופן	ההתייחסות	לקבוצות	של	תלמידים	בעלי	צרכים	מיוחדים:

	תלמידים	הלומדים	בכיתות	של	החינוך	המיוחד:ממה בחתמניךרמ בריקמכןמד ןמהש וטהמש מהן  ורום
בחי דמה ו ירוםמך –פומןאנוןמה ו ירוםמהא  ון.מ אתמבון–הספדמואי מ כפשד,מך –פומשוקי מרךןי,מ
הןכ יןמבהןכםמ ןח"ומ)ןאנוןמחוניאוןמוחורנון(מש מא מן  ור.מךםמזכן,מברי המ  וצ"במהחוצינו,מ

כותמחיבהמ בחיתמכןמהן  ורוםמהכ ה.

תלמידים	עולים	חדשים	הנמצאים	פחות	משנה	אחת	בארץ	ותלמידים	בכיתות	אולפן	או	בכיתות	
קלט:מה בחתמניךרמ בריקמכןמד ןמהש וטהמבחי דמה ו ירוםמש מן  ורוםמהשי טוםמבשפןמה בחת.מ
ך מאת,מ בחתמזהמכונימ ןכוםמ כיא יסווןמהן  ורוםמהזכן.מךםמזכן,מבון–הספדמדשכומ שקי מכןמ
יך –פו בשפהמ ש וטןםמ ך –פומ ורןמ בןנכוםמ יןכ ום,מ הכ המ הן  ורוםמ כןמ מהכפשדיןמ בחיתמ

ואי ןםמ הבותמאה אהמטקסטמאןיב.

תלמידים	עולים	חדשים	הנמצאים	בארץ	בין	שנה	אחת	לשלוש	שנים:מ י  ץמ סווךמבהקדכןמה בחתמ
)הקדכןמטקסטוםמ ו י ווםמב בר(מ ן  ורוםמה ןקשוםמבקדוכהמה שןוואוםמ קביצהמזי.מארומ ךשיןמ
זכןמב ומ הפדוךמ ן  ורוםמהכחדום,מדציומ הקציןמאוןהמנפדרןמשבהמויא מה ידהמ הקדוכמ הםמכןמ

ה בחת.מ

ן  ורומ וובחנימ אוצרמ ההח טהמ השילוב:מ מתכנית	 לתמיכה	 הזכאים	 רגילות	 בכיתות	 	תלמידים	
מהשו יבמב וצ"במהפנו ומנןינהמ שוקי מרךןימש מצייןמבון–הספד.מ כחדמשה בחתמ ביססמך מןאנון
ושמ זכן,מ ךםמ הכ ה.מ הן  ורוםמ ש מ ה  ורהמ שכונימ ןכוםמ הוקףמ ווןאתמ הא  ון,מ ה ו ירוםמ
צייןמ ך וןוהםמ אוןה.מ את,מ ךםמ ב בחתמ ךצםמהשןןפיןםמ ש מ יהחבדןוןמ הדגשוןמ בחשוביןמ מ האודמ
הדגשויןמ הקיגנוטובוין,מ בהןכםמ ואי יןוהםמ יזכןמ כיןם,מ אוצרמ בחיתמ צדועמ שקי מ בון–הספדמ
יהחבדןוין,מיבהןכםמ ןח"ומש מא מן  ור.מא ימאת,מבון–הספדמואי מ פטידמכיןםמ ח קוםמ סיו וםמ

ש מה בחתמכימ שכ יןמקשין,מכימ פצ מבךבידםמכןמה בחתמ א המ קטךום.

מממב בחנומה וצ"במהחוצינומנוןנימןנכוםמכחורום,מך –פומה יגרדמבחיזדמ נא" מ"הידכיןמקבך"מסחו3)כ(מסךוףמ3-ת.4מ

מממבנישכמהןכ יןמ ן  ורוםמבך ומצדאוםמ ויחרוםמב בחנוםמכדצווםמ)ה וצ"בו" כהמ ישגום"ו בחנומהח "ר(מממממ
ממבבןו–הספדמהוסירווםמיבחטוביןמהבונוום.
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נא  וםמ זימ בקביצהמ השילוב:מ מתכנית	 לתמיכה	 זכאים	 שאינם	 למידה	 לקויות	 בעלי	 תלמידים	
יבותמש כ(,מ חוצינומ גידםמ בורומ )בותמשךבדימכבחיתמ זאכוםמ ן ואהמ ןאנוןמהשו יבמ ן  ורוםמשכונםמ
כעמ ן יררוםמךםמקשוומ  ורה,מבךוקדמבקדוכהמיבאןובה.מהאיינהמהוכמ ן  ורוםמשבון–הספדמהאודמ
בבון–הספדמ ה ןקוו וםמ יב בחנוםמ השיטףמ ה  ורהמ בןה ועמ ןנכוםמ יןכ וםמ בצידעמ ספקמ הםמ
 כידעמהשנה.ממומלץ	כי	תלמידים	אלה	ייבחנו	במבחן	הנוכחי	באותו	אופן	שבו	נוהגים	לבחון	אותם	
	בדרך	כלל	בבית–הספר.	ן  ורוםמבעלי	קשיים	בקשב	ובריכוזמוובחנימבןנכוםמ יןכ וםמך –פומהצידעמ

)חרדמנפדר,מאוןהמשקטה,מח יקןמה בחתמ א המ קטךוםמיארי ה(.

חיבדןמ בחתמ יגר ן.מ יוקב ימ הדגו המ באוןהמ וובחנימ כ המ ן  ורוםמ ראייה:מ קשיי	 בעלי	 	תלמידים	
ך מבון–הספדמ הוךדעמ דכשמ צו יםמהחיבדןמבהגר ה.מ

כותמ הקדוכמטקסטמ ן טומהאןיבמבשפהמפיד  וןמ) ספדום,מןדגו ום,מסו נומ 	1.	מ
כו–שייוית,מ שייכיןמיארי ה(.

ה בחתמ א  מ ח קומ בא מ כסידמ כחדמ ךזדמ חי דמ בא מ כימ ב חשביתמ השו ישמ 2.	מ
הנבחנום.מהכוסידמח מגםמך מן  ורוםמבך ומצדאוםמ ויחרום.

!
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הנחיות כלליות להעברת המבחן בכיתה ב.3 
הנחיות  על–פי  המבחן  העברת  בכיתה.  המבחן  להעברת  כלליות  הנחיות  מוצגות  הזה  בסעיף 
אחידות תתרום להבטחת מהימנות המבחן, ותיתן לכל תלמיד הזדמנות שווה לבטא את ידיעותיו 

ואת מידת שליטתו בחומר הלימודים.

שעת	העברת	המבחן	ומשכו

•מ י  ץמ קווםמכןמה בחתמבשךיןמשבהתמהן  ורוםמךדנוום,מישכותמבסבובהמגיד וםמהך י וםמ הפדוךמ
 הם.מה וצ"במהחוצינומ ןקווםמבשךיןמהש ושוןמיהדבוךוןמש מויםמה ו ירום,מי י  ץמ הךבודמגםמ

כןמה בחתמהפנו ומבשךיןמהכ ה.

ןיאנתמ זהמ ז תמ הפסקות.מ שעמ ללא	 דקות	 	90 היכמ בש  יןימ ה יךבדמ ה יקצבמ  בחתמ הז תמ •מ
וזרקקימ ן  ורוםמ כםמ ה בחת.מ שכ יןמ א מ ך מ בנוניחיןמ ויא ימ השובמ שהן  ורוםמ אעמ
באפיףמ קצדה,מ ז תמ ןיספןמ כפשדמ ןןמ הםמ ה בחת,מ כןמ ארומ הש וםמ ניספיןמ רקיןמ  א המ
רקין.מ 5תמ ך מ הךי המ ז תמ ןיספןמ ש כמ ןןמ בא מ קדה,מ י  ץמ בון–הספד.מ מ הח טןמ
כותמ זדזמכןמ ך מ שעמהז תמהךי רמ דשיןם,מכי םמ ושמ הירוךמ ן  ורוםמ  פנומהןח ןמה בחתמ

הן  ורוםמב ה עמה בחתמיכותמ אןיבמך מה יחמכןמ שעמהז תמהניןדמ סויםמה בחת.

ה בחתמ פנומ כןמ שסוו ימ הן  ורוםמ כםמ וקבךמ בון–הספדמ המוקצב:מ הזמן	 תום	 לפני	 המבחן	 סיום	
ןיםמהז תמה יקצבמוושכדימבאוןהמכימוצכימהחיצה.מדציומ ךיררמכןמהן  ורוםמהכ המ בריקמשיבמכןמ

ןשיביןוהם,מידקמ כחדמ אתמ  סידמכןמ חבדיןוהם.

י כמ בותמהאוןיןמהנבחניןמבךןמה בחתמ וךבידמ אומה ידהמ  ן טוקהמ השגחה	בכיתת	האם:מ י  ץמ
וש שמ שגוחמבכףמכחןמ הת.מ צידעמההשגחהמבאוןהמ י  ץמ  ניןמ ידהמשאינומ   רמכןמה קציך.
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תפקידיו של המורה למתמטיקה: 

מתן	הבהרות	לפני	התחלת	המבחן:	 פנומהןח ןמה בחתמו סידמה ידהמ  ן טוקהמ פומ 1.מ
שוקי מרךןימהבהדיןמא  ויןמ ן  ורוםמבאוןיןמהנבחניןמבניגךמ ןיאנומה בחת.מ

הוכמ סווךמ הפנו ומ ה בחתמ ש מ ה טדיןמ כחןמ המבחן:מ בזמן	 התלמידים	 שאלות	 תיעוד	 2.מ
ושמ יכןמהקשווםמש הם.מ פואע,מ הורוךיןמש מהן  ורוםמ   ידהמ  ן טוקהמ  פיןמכןמ
חשוביןמ ןוךירמהשכ יןמשהן  ורוםמשיכ וםמבז תמה בחת.מ י  ץמאומה ידהמ  ן טוקהמ
ך –פומ שיכ ום.מ יודשיםמכןמהשכ יןמשהן  ורוםמ הנבחניןמ באוןיןמ בז תמה בחתמ וךבידמ
השכ יןמהכ המיך –פומןיצכיןמה בחתמויא מה ידהמ פןחמןיבניןמפרגיגויןמי הסוקמ סקניןמ

שושפוךימך מכיפתמההידכהמבאוןה.מ

תפקידיו של המורה המשגיח בשעת המבחן: 

1.מ פקחמך מה ה עמהןקותמש מה בחתמי ש ידמך מהסרדמיך מטיהדמהבחונה.

שכ יןמ ך מ כותמ השובמ ן  ורוםמ אומ שו ימ במ ךצ כו.מ בכיפתמ ךיברמ ן  ורמ שא מ 2.מ יירכמ
הךיסקיןמבןחיםמהןיאת,מ הקדוכמכןמשכ יןמה בחת,מכימ אייתמכןמהן  ורוםמ ןשיבהמ

הנאינה.

3.מ וצידמכייודןמךבירהמשקטהמינוניחה,מ  כמ חץמש מז ת,משןכפשדמ ן  ורוםמ בטכמכןמהורךמ
ש הםמבצידהמהטיבהמבויןד.

4.מ סווךמ ן  ורוםמבפןדיתמבךויןמטאנויןמ)רפיסמ כמבדיד,מחיבדןמפגי המיארי ה(,מכימבפןדיתמ
בךויןמכושויןמשאינן	קשורות	לתוכן	המבחןמ) ןתמכושידמ כאי מי שןיןמב ה עמה בחתמ

ך –פומ רונויןמבון–הספד,מטופי מבבךויןמחדוגיןמיאי'(.מ

5.מ ךיררמכןמהן  ורוםמ השובמך מא משכ יןמה בחת,מי בקשמ הםמ בריקמכןמןשיביןוהםמ
 פנומהגשןמה בחתמ  ידה.

כונימ ה ידהמ  ן טוקהמ )כםמ ה בחתמ ב ה עמ שיכ וםמ שהן  ורוםמ השכ יןמ כןמ 6.מ ןךרמ
נ צכמבאוןה(.מדכימסךוףמ“ןפקורוימש מה ידהמ  ן טוקה"מש ךו .

כחןמ שכ יןמ א מ ך מ ןשיבהמ ה יקצהמ א מ הנקיריןמ כןמ ספדמ ה יחמ ך מ כפשדמ אןיבמ 	.7
ה בחת.

תלמידים	הזכאים	לתנאי	מבחן	מותאמים:מן  ורוםמכ ימוקב ימכןמהןנכוםמה פידטוםמבסךוףמב.ממ
ש ךו מבאוןיןמהכםמ)  ש ,מחיבדיןמ בחתמ יגר ין(,מכימויפנימ אוןהמכחדןמ) צידעמהקדכה,מאןובןמ

מןשיביןמ ו י ויןמש מהן  ורוםמך –ורומה ידהמיארי ה(.

כלי	עזר:	השו ישמב חשביתמכימבא מחי דמךזדמכחדמאסורמבא מח קומה בחת.מ 	!
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הנחיות לתלמידים לפני חלוקת המבחן:

ושמ הסבודמ ן  ורוםמכןמ טדןמה בחת. 	.1

ושמ צוותמא המז תמךי רמ דשיןם.מ 	.2

בשכ יןמ סיגמ פןיחין.מ י שכ יןמ דב–בדדהמ שה בחתמ ידאבמ שכ יןמ סיגמ ושמ צוותמ 	.3	
דב–בדדהמושמןשיבהמנאינהמכחןמיך מהן  ורוםמ ס תמכיןה.מבשכ יןמהפןיחיןמושמ אןיבמ

כןמהןשיבהמב קיםמה ויךרמ אע.

ושמ הסבודמ ן  ורוםמ המוהוהמך והםמ ךשיןמכםמוסוו ימכןמה בחתמ פנומהז ת. 4.מ

ושמ השכ ין.מ א מ ך מ י השובמ ה דבוןמ בדצוניןמ ושמ בקשמ הן  ורוםמ הןווחסמ  בחתמ 	.5
 הצוךמ הםמ נסיןמי השובמך מא משכ ה,מגםמכםמנר המ הםמשכונםמוירךוםמכןמהןשיבהמכימ

שכונםמבטיחוםמשןשיבןםמנאינה.

כאו ה,מ )וצוכהמ שודיןום,מ ה בחתמ בשךןמ ההןנהגיןמ ניה ומ כןמ ושמ הסבודמ ן  ורוםמ 	.6
שכו ןמשכ יןמיאי'(.

הנחיות	לתלמידים	לאחר	חלוקת	המבחנים:מכםמהיח טמ שניןמכןמןיאתמה בחתמי כמ א י מבימכןמא מ
השכ יןמ)דכימסךוףמב.4מש ה ת(,מושמ הבהודמ ן  ורוםמך מכו ימשכ יןמך והםמ השובמיך מכו ימ כ.מ

ושמ הבהודמאומהשכ יןמה ביט יןמ כמווא  ימבחושיבמהצוית.מ י  ץמ אןיבמפדטוםמכ המך מה יח.
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התאמות לצורכי בית–הספר בתוכן המבחן       ב.4 
ובאופן העברתו

ה וצ"במהפנו ומהיכמ בחתמפנוםמבון–ספדו,מיכחרמהוןדיניןמהניבךוםמ אעמהיכמשנוןתמ הןכו ימ צידאומ
בון–הספדמ)זכןמבנוגירמ  וצ"במהחוצינומשבימהךבדהמיברוקהמסטנרדטויןמהתמהאדחוין(.

דציומ הךבודםמ י אתמ רךןמ ןחיםמ בא מ ה ו ירוםמ בה ו המ ןאנויןמ נבנוםמ ה וצ"במ ךקדינון,מ בחנומ
 ן  ורוםמב ןאינןםמה  כה.מךםמזכן,מקוו ןמשיניןמבותמבןו–הספדמבןה ואומההידכה–  ורה,מי בחתמ
ה וצ"ב,מבש מהויןימסטנרדטומיכחור,מ ךןוםמכונימנ צכמבה ו המ  כהמךםמההידכהמיה  ורהמבאוןהמ

 סיו ן.

 פואע,מבון–הספדמדשכו,מ פומשוקי מרךןי,מ הךבודמכןמ בחתמה וצ"במהפנו ומיוכימ הךדועמכיןימברדאוםמ
שיניןמ כ המה יפוךיןמבהנחוין.מא י ד,מקוו ןמכפשדיןמ ךדיעמהןכ יןמב בחתמאעמשןיצכיןוימויא ימ
 סווךמ בון–הספדמבןה ואומקב ןמהח טיןמבניגךמ ןאניתמההידכהמיה  ורהמבנישכומה ו ירמהנברקום,מ

יבניגךמ הןפןחיןםמש מ י רוםמבך ומואי יןמשינין.

העברה	לא	סטנדרטית	של	המיצ"ב	הפנימי	לא	תאפשר	לערוך	השוואה	 ךםמזכן,מחשיבמ זאידמאומ
תקפה	להישגי	קבוצות	ההשוואה	הארציות.

להלן	כמה	אפשרויות	להגמשת	השימוש	במיצ"ב	הפנימי:
התאמת	תוכן	המבחן	לנלמד	בכיתה:מ י  ץמ ךוותמ דכשמבשכ יןמה בחתמיבנישכוםמהנא  וםמבימ 1.מ
י בריקמבכוזימ ורהמנ  רימא מכ המבאוןה.מ כידמה  צכוםמכפשדמ בט משכ יןמ סיו ין,מכימש כמ
 א י מכיןתמבחושיבמהצויתמהאי  .מבכיפתמזהמכפשדמגםמ הןכוםמכןמה בחתמ ן  ורוםמ ןקשום.

התאמות	בהעברת	המבחן	בכיתה: 2.מ

משך	הבחינהמ—מבון–הספדמואי מ הח וטמכםמ הכדועמכןמ שעמהבחונהמכימ קצדימבהןכםמ •מ
 שוניווםמשךדעמב בחתמכימך מוסירמשוקי וםמכחדום.

העברת	המבחן	בכמה	מקטעיםמ—מכפשדמ ח קמכןמה בחתמ א המ קטךוםמי הךבודםמב יךרוםמ •מ
שינום,מ פומסרדמהנישכוםמשוקבךמבון–הספד.

שינוי	בהליך	הבדיקהמ—מדכימסךוףמג.3. 3.מ



חוברת הנחיות 1085 — מיצ"ב פנימי במתמטיקה לכיתה ה', התשע"א22



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

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. 

המחוון וההנחיות לשימוש בו בעת בדיקת   ג.1 
המבחנים

הפדוטמ סיגמ כןמ ה חייתמ צוותמ הכפשד.מ אא מ נךשהמ כ ץמ פןחמ חייתמ פידטמ ה ידום,מ מ ניחויןמ
)דב–בדדהופןיח(,מכןמהןשיבהמהנאינהמ א מפדוט,מכןמההנחויןמ נוקירמיכןמטייחמהךדאוםמ ןשיבה.

שימו	לב,	

בך ירהמשאיןדןהמ"כפשדיויןמהצוית",מהךדאוםמכימטייחמהךדאוםמ ןווחסוםמ כפשדיויןמהנוקירמ •מ
)כיןתמכפשדיויןמ יפוךיןמגםמברףמדואיזמהצוינום(.מכם,מ  ש ,מאןיבמאומהנוקירמהיכמ2-0,מהן  ורמ
ואי מ קב מכפסמנקירין,מנקירהמכחןמכימממנקירין.מכםמאןיבמ2,0,מהן  ורמואי מ קב מכפסמנקיריןמ

כימממנקירין,מ  כמנוקירמבונוום.

ושמ ןןמנוקירמ א משכ המבנפדר. •מ

בכל	שאלות	המבחןמכםמהן  ורמ כמאןבמןשיבהמכימ כמסו תמןשיבה,מושמ ןןמ ימצויתמד.מ •מ

ב חיית,מ ה פידטיןמ ההנחויןמ הןשיבהמ פומ כןמ ושמ הךדועמ ןשיבה(מ )בנווןמ הפתוחיםמ בפריטים	 •מ
י דשיםמכןמהצויתמה ןכום.מ

בפריטים	מסוג	רב–בררהמ)ד"ב(מכםמהן  ורמסו תמויןדמ ןשיבהמכחן,מושמ ןןמ ימצויתמד.מ •מ

ושמ בריקמןדגו וםמשבהםמביצךמהחושיבמבצר,מי קב מןשיביןמנאיניןמגםמכםמהתמ כמהיךןקימ  קיםמ •מ
ה ויךרמ אע.מ
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מחוון למבחן במתמטיקה לכיתה ה', מיצ"ב פנימי, התשע"א
 חייתמ  בחתמ4מ,מ85,מע8,מ87מבמתמטיקהמ אוןהמה',	נוסח	ב',מהתשע"א

מחוון	לאינטרנט	-	עדכון

 2

 

מיצ"ב  

המזכירות	הפדגוגיתמ ראמ"ה	 	
הדשיןמהכדצוןמ  

מ  רורהמיהךדאהמבחוניעמ

מדינת	ישראל
 שדרמהחוניע

24,85,86,87-03-05-02-01-01-010-011-05 מבחן 24, 85, 86, 87 במתמטיקה לכיתה ה' (5) — נוסח ב'            
        14_85_83_87-MAT-0  -5B-SOF-p-net-idkun , 3: 5313:01: 1    

מספר
הפריט

סוג
הפריט

הערכים	ההנחיות	לקידודהתשובה	הנכונה
לקידוד

1,949פןיח1 ןשיבהמנאינהא.	 2	נק'	—	

ןשיבהמשגיוה 0	נק'	—	

ד,ממ

15פןיח ןשיבהמנאינהב.		 2	נק'	—	

ןשיבהמשגיוה 0	נק'	—	

ד,ממ

ןשיבהמנאינה25,000מרפוםפןיח2 2	נק'	—	

ןשיבהמשגיוה 0	נק'	—	

ד,ממ

ןשיבהמנאינה20מספדוםפןיח3 2	נק'	—	

ןשיבהמשגיוה 0	נק'	—	

ד,ממ

1פןיח4
6

ןשיבהמנאינה 1	נק'	—	

ןשיבהמשגיוה 0	נק'	—	

ד,מת

פןיח5
340משק ום

1
2
340.50משק וםמאומ

אומ340משק וםמי–מ50מכג'

ןשיבהמנאינה 2	נק'	—	

ןשיבהמשגיוה 0	נק'	—	

ד,ממ

ןשיבהמנאינה)4(מד"ב6 2	נק'	—	

ןשיבהמשגיוה 0	נק'	—	

ד,ממ

המשך	בעמוד	הבא
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 חייתמ  בחתמ4מ,מ85,מע8,מ87מבמתמטיקהמ אוןהמה',	נוסח	ב',מהתשע"א
מחוון	לאינטרנט	-	עדכון

 3

 

מיצ"ב  

המזכירות	הפדגוגיתמ ראמ"ה	 	
הדשיןמהכדצוןמ  

מ  רורהמיהךדאהמבחוניעמ

מדינת	ישראל
 שדרמהחוניע

24,85,86,87-03-05-02-01-01-010-011-05 מבחן 24, 85, 86, 87 במתמטיקה לכיתה ה' (5) — נוסח ב'            
        14_85_83_87-MAT-0  -5B-SOF-p-net-idkun , 3: 5313:01: 1    

מספר
הפריט

סוג
הפריט

הערכים	ההנחיות	לקידודהתשובה	הנכונה
לקידוד

א מקטךמה כינעמ קטךמהנןיתמ)הקטךמכימפןיח7
ה שאימויצדוםמךםמהקטךמהנןיתמזייוןמבןמ

90°(.מ  ש :

ןשיבהמנאינה 2	נק'	—	

ןשיבהמשגיוה 0	נק'	—	

*מקטךמ כינעמשסידטטמ חיץממ
מ גדורמה שבצין,מווחשבמןשיבהממ

נאינה.ממ מ

ד,ממ

ןשיבהמנאינה)4(ד"ב8 2	נק'	—	

ןשיבהמשגיוה 0	נק'	—	

ד,ממ

1,000  טדוםד"ב9 ןשיבהמנאינה)3(מ 2	נק'	—	

ןשיבהמשגיוה 0	נק'	—	

ד,ממ

3,090פןיח10 ןשיבהמנאינהא.		 2	נק'	—	

ןשיבהמשגיוה 0	נק'	—	

ד,ממ

4,792פןיח ןשיבהמנאינהב.		 2	נק'	—	

ןשיבהמשגיוה 0	נק'	—	

ד,ממ

518פןיח ןשיבהמנאינהג.		 2	נק'	—	

ןשיבהמשגיוה 0	נק'	—	

ד,ממ

ןשיבהמנאינה3פןיח11 2	נק'	—	

ןשיבהמשגיוה 0	נק'	—	

ד,ממ

ןשיבהמנאינה30פןיח12 2	נק'	—	

ןשיבהמשגיוה 0	נק'	—	

ד,ממ

המשך	בעמוד	הבא
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 חייתמ  בחתמ4מ,מ85,מע8,מ87מבמתמטיקהמ אוןהמה',	נוסח	ב',מהתשע"א
מחוון	לאינטרנט	-	עדכון
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מיצ"ב  

המזכירות	הפדגוגיתמ ראמ"ה	 	
הדשיןמהכדצוןמ  

מ  רורהמיהךדאהמבחוניעמ

מדינת	ישראל
 שדרמהחוניע

24,85,86,87-03-05-02-01-01-010-011-05 מבחן 24, 85, 86, 87 במתמטיקה לכיתה ה' (5) — נוסח ב'            
        14_85_83_87-MAT-0  -5B-SOF-p-net-idkun , 3: 5313:01: 1    

מספר
הפריט

סוג
הפריט

הערכים	ההנחיות	לקידודהתשובה	הנכונה
לקידוד

ןשיבהמנאינה:מדקמש ישהמ2,מ3,מ7פןיח13 2	נק'	—	
גורמים	ראשוניים,מ
יש ישןםמנאינום

ןשיבהמח קון:מדקמ 1	נק'	—	
שנומגיד וםמדכשינוום,מ

ישנוהםמנאינום

דקמגידםמדכשינומכחרמנאיתמ 0	נק'	—	
כימןשיבהמשגיוה

*מןשיבהמהאי  ןמגיד וםמממ
דכשינווםמנאינוםמיגםמגיד וםממ מ
שגיוום,מןוחשבמןשיבהמשגיוה.מ מ

ד—מ

ןשיבהמנאינה17מקיפסכיןפןיח14 2	נק'	—	

ןשיבהמשגיוה 0	נק'	—	

ד,ממ

ןשיבהמנאינה6מא נויןמכרי יןפןיח15 2	נק'	—	

ןשיבהמשגיוה 0	נק'	—	

ד,ממ

200מצךרוםפןיח16 ןשיבהמנאינהא.	 2	נק'	—	

ןשיבהמשגיוה 0	נק'	—	

ד,ממ

60מצךרוםפןיח ןשיבהמנאינהב.	 2	נק'	—	

ןשיבהמשגיוה 0	נק'	—	

ד,ממ

המשך	בעמוד	הבא
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 חייתמ  בחתמ4מ,מ85,מע8,מ87מבמתמטיקהמ אוןהמה',	נוסח	ב',מהתשע"א
מחוון	לאינטרנט	-	עדכון

 5

 

מיצ"ב  

המזכירות	הפדגוגיתמ ראמ"ה	 	
הדשיןמהכדצוןמ  

מ  רורהמיהךדאהמבחוניעמ

מדינת	ישראל
 שדרמהחוניע

24,85,86,87-03-05-02-01-01-010-011-05 מבחן 24, 85, 86, 87 במתמטיקה לכיתה ה' (5) — נוסח ב'            
        14_85_83_87-MAT-0  -5B-SOF-p-net-idkun , 3: 5313:01: 1    

מספר
הפריט

סוג
הפריט

הערכים	ההנחיות	לקידודהתשובה	הנכונה
לקידוד

תשובה:מ כפןיח17 א.		
נו יקמכימהןדגו מהאי  וםמ

הןווחסיןמ אעמשכותמ ספדמרי–ספדןומ
שכםמנאפי מכיןימב–מ12מנקב מ

1,200,מכימ אעמשצדועמ אפי מב ספדמ
ן ן–ספדןומארומ קב מ1,200,מכימ

 אעמשצדועמ אפי מב–מ100מארומ קב מ
1,200מ)ב ומ צוותמש–מ100מהיכמ

 ספדמן ן–ספדןו(.

ןשיבהמנאינה 1	נק'	—	

ןשיבהמשגיוה 0	נק'	—	

*	הןשיבהמ" כ"מ  כמנו יק
ןוחשבמןשיבהמשגיוה. מ

ד,מת

תשובה:מ כפןיח ב.		
נו יקמהאי  מהןווחסיןמ אעמש–מ130מ

כונימאפי המש מ12,מכימ אעמ
ש–מ12 : 130מכונימ ספדמש ם.מ

ןשיבהמנאינה 1	נק'	—	

ןשיבהמשגיוה 0	נק'	—	

*	הןשיבהמ" כ"מ  כמנו יק
ןוחשבמןשיבהמשגיוה. מ

ד,מת

תשובה:מאתפןיח ג.		
נו יקמהאי  מהצגןמרדעמחושיבמ
ש פוהמ720מהיכמאפי המש מ12מ
יש מ ספדמרי–ספדןו,מכימהצגןמ

הןדגו מ60 × 12.

ןשיבהמנאינה 1	נק'	—	

ןשיבהמשגיוה 0	נק'	—	

*	הןשיבהמ"את"מ  כמנו יק
ןוחשבמןשיבהמשגיוה. מ

ד,מת

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

ש מ ספדמזיגומהוכמזיגון.מ

ןשיבהמנאינה 1	נק'	—	

ןשיבהמשגיוה 0	נק'	—	

*	הןשיבהמ" כ"מ  כמנו יקמ
ןוחשבמןשיבהמשגיוה. מ

ד,מת

תשובה:	)ת(	בחניןמש מויכ מפןיח18
הסברים	אפשריים:

הצגןמ חודמךופדיתמכחרמבשתי	 	.I
החנויותמוהשוואת	מחירים

הצגןמ חודמא יןמשייהמש מךפדיניןמ 	.II
)הגרי המ – 1(מבשתי	החנויות,מגםמ

  כמהשייכןמ חודום

הצגןמא יןמהךפדיניןמשכפשדמ 	.III
 קניןמבכל	אחת	מהחנויותמבכיןימ

הסאים

הסבדמנאיתמ)גםמכםמ כמ 2	נק'	—	
סי נהמןשיבהמכימכםמ
סי נהמןשיבהמשגיוה(

ןשיבהמ  כמהסבדמכימ 0	נק'	—	
ןשיבהמהאי  ןמהסבדמ
שגיומ)גםמכםמסי נהמ

ןשיבהמנאינה(

ד,ממ

המשך	בעמוד	הבא
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 חייתמ  בחתמ4מ,מ85,מע8,מ87מבמתמטיקהמ אוןהמה',	נוסח	ב',מהתשע"א
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 6

 

מיצ"ב  

המזכירות	הפדגוגיתמ ראמ"ה	 	
הדשיןמהכדצוןמ  

מ  רורהמיהךדאהמבחוניעמ

מדינת	ישראל
 שדרמהחוניע

24,85,86,87-03-05-02-01-01-010-011-05 מבחן 24, 85, 86, 87 במתמטיקה לכיתה ה' (5) — נוסח ב'            
        14_85_83_87-MAT-0  -5B-SOF-p-net-idkun , 3: 5313:01: 1    

מספר
הפריט

סוג
הפריט

הערכים	ההנחיות	לקידודהתשובה	הנכונה
לקידוד

ןשיבהמנאינהבבנוותמהזהמ3מו רוםמבממוצעמ  שפחה.פןיח19 2	נק'	—	

ןשיבהמשגיוה 0	נק'	—	

ד,ממ

ןשיבהמנאינה100פןיח20 2	נק'	—	

ןשיבהמשגיוה 0	נק'	—	

ד,ממ

ןשיבהמנאינה)4(ד"ב21 2	נק'	—	

ןשיבהמשגיוה 0	נק'	—	

ד,ממ

סדטיטמ  בתמששטחימ8מ שבציןפןיח22
מאכ ה:ממ

ןשיבהמנאינה 1	נק'	—	

ןשיבהמשגיוה 0	נק'	—	

ד,מת

ןשיבהמנאינה6	ס" פןיח23 2	נק'	—	

ןשיבהמשגיוה 0	נק'	—	

ד,ממ

המשך	בעמוד	הבא
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 חייתמ  בחתמ4מ,מ85,מע8,מ87מבמתמטיקהמ אוןהמה',	נוסח	ב',מהתשע"א
מחוון	לאינטרנט	-	עדכון
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מיצ"ב  

המזכירות	הפדגוגיתמ ראמ"ה	 	
הדשיןמהכדצוןמ  

מ  רורהמיהךדאהמבחוניעמ

מדינת	ישראל
 שדרמהחוניע

24,85,86,87-03-05-02-01-01-010-011-05 מבחן 24, 85, 86, 87 במתמטיקה לכיתה ה' (5) — נוסח ב'            
        14_85_83_87-MAT-0  -5B-SOF-p-net-idkun , 3: 5313:01: 1    

מספר
הפריט

סוג
הפריט

הערכים	ההנחיות	לקידודהתשובה	הנכונה
לקידוד

פןיח24
31מס "ד

1
2

א.	
ןשיבהמנאינה 2	נק'	—	

ןשיבהמשגיוה 0	נק'	—	

ד,ממ

הסבדמהאי  מהןווחסיןמ דאובוםמפןיח ב.	
הבכום:

רכיב	1:מחושיבמנאיתמש משטחמדוביךמ 	
)  ש ,משטחמהפןקון(מיוכימש מ

שטחמה  בנוםמה דאובוםמכןמצידןמ
ה"דוש",מגםמ  כמאןובןמןדגו 

רכיב	2:מחושיבמנאיתמש משטחמ שי ש 	

רכיב	3:מןוכידמב ו וםמכימבןדגו מ 	
ש מקשדמש מפודיקמיהדאבהמש מ

השטחום.מכםמבדאובמזהמהיצגמהקשדמ
הנאיתמיושמטךיןמבחושיב,מדאובמזהמ

ווחשבמנאית.

הסבדמהאי  מכןמש ישןמ 3	נק'	—	
הדאובום

הסבדמהאי  משנומדאובוםמ 2	נק'	—	
ב בר

הסבדמהאי  מדאובמכחרמ 1	נק'	—	
ב ברמ

הסבדמשגיו 0	נק'	—	

ב קדהמש מח יקןמה חי שמ *מ
 דוביךוםמש מתמס "דמ

י  שי שוםמושדו–זייון,מושמ
 ןןמכןמ  יכמהנקיריןמדקמ
כםמהיצגמהסבדמה ןווחסמ

 וחסמשבותמשטחמה שי שוםמ
 שטחמהדוביךום.מ

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

ד—3

ןשיבהמנאינהא.	27מס "קפןיח25 2	נק'	—	

ןשיבהמשגיוה 0	נק'	—	

ד,ממ

ןשיבהמנאינהב.	9מס "דפןיח 1	נק'	—	

ןשיבהמשגיוה 0	נק'	—	

ד,מת

ןשיבהמנאינהג.	54מס "דפןיח 1	נק'	—	

ןשיבהמשגיוה 0	נק'	—	

ד,מת

המשך	בעמוד	הבא
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מיצ"ב  

המזכירות	הפדגוגיתמ ראמ"ה	 	
הדשיןמהכדצוןמ  

מ  רורהמיהךדאהמבחוניעמ

מדינת	ישראל
 שדרמהחוניע

24,85,86,87-03-05-02-01-01-010-011-05 מבחן 24, 85, 86, 87 במתמטיקה לכיתה ה' (5) — נוסח ב'            
        14_85_83_87-MAT-0  -5B-SOF-p-net-idkun , 3: 5313:01: 1    

מספר
הפריט

סוג
הפריט

הערכים	ההנחיות	לקידודהתשובה	הנכונה
לקידוד

כחןמ כפשדיויןמהפןדיתמהכ ה:מפןיח26

 .I

  .II

 .III

 .IV

 .V

 .VI

 .VII

 .VIII

ןשיבהמנאינה 2	נק'	-	

ןשיבהמשגיוה 0	נק'	-	

*	א 	סדטיטמשהיכמן ינןמדכומש מ
כחרמהסדטיטוםמה יצגום,מווחשבמ מ

ןשיבהמנאינה. מ

ד,ממ

המשך	בעמוד	הבא
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המשך	בעמוד	הבא

 חייתמ  בחתמ4מ,מ85,מע8,מ87מבמתמטיקהמ אוןהמה',	נוסח	ב',מהתשע"א
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מיצ"ב  

המזכירות	הפדגוגיתמ ראמ"ה	 	
הדשיןמהכדצוןמ  

מ  רורהמיהךדאהמבחוניעמ

מדינת	ישראל
 שדרמהחוניע

24,85,86,87-03-05-02-01-01-010-011-05 מבחן 24, 85, 86, 87 במתמטיקה לכיתה ה' (5) — נוסח ב'            
        14_85_83_87-MAT-0  -5B-SOF-p-net-idkun , 3: 5313:01: 1    

מספר
הפריט

סוג
הפריט

הערכים	ההנחיות	לקידודהתשובה	הנכונה
לקידוד

א.פןיח27

0 1 2 3
3
8

ןשיבהמנאינה 1	נק'	-	

ןשיבהמשגיוה 0	נק'	-	

ד,מת

ב.פןיח

0 1 2 3
1
21

ןשיבהמנאינה 1	נק'	-	

ןשיבהמשגיוה 0	נק'	-	

ד,מת

ג.פןיח

0 1 2 3
5
4

ןשיבהמנאינה 1	נק'	-	

ןשיבהמשגיוה 0	נק'	-	

ד,מת

א.	2פןיח28

או	א מווציגמ ספדומכחדמש מ ספדמזה.

ןשיבהמנאינה 2	נק'	-	

ןשיבהמשגיוה 0	נק'	-	

ד,ממ

פןיח
11

1
9

ב.	

או	א מווציגמ ספדומכחדמש מ ספדמזה.

10מןוחשבמןשיבהמנאינה.
10
9

הןשיבה	

ןשיבהמנאינה 2	נק'	-	

ןשיבהמשגיוה 0	נק'	-	

ד,ממ

פןיח
1

5
6

ג.	

או	א מווציגמ ספדומכחדמש מ ספדמזה.מ

ןשיבהמנאינה 2	נק'	-	

ןשיבהמשגיוה 0	נק'	-	

ד,ממ

ןשיבהמנאינה4פןיח29 2	נק'	-	

ןשיבהמשגיוה 0	נק'	-	

ד,ממ
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מיצ"ב  

המזכירות	הפדגוגיתמ ראמ"ה	 	
הדשיןמהכדצוןמ  

מ  רורהמיהךדאהמבחוניעמ

מדינת	ישראל
 שדרמהחוניע

24,85,86,87-03-05-02-01-01-010-011-05 מבחן 24, 85, 86, 87 במתמטיקה לכיתה ה' (5) — נוסח ב'            
        14_85_83_87-MAT-0  -5B-SOF-p-net-idkun , 3: 5313:01: 1    

מספר
הפריט

סוג
הפריט

הערכים	ההנחיות	לקידודהתשובה	הנכונה
לקידוד

ןשיבהמנאינה9פןיח30 2	נק'	—	

ןשיבהמשגיוה 0	נק'	—	

ד,ממ

3א.פןיח31
4

2
3

9
12

8
12

+ = +
					 	 	

אומא משנומשבדוםמכחדוםמשה אנהמש הםמ
1מ.

5
12

12מיסאי םמשייהמ –מ

ןשיבהמנאינה 1	נק'	-	

ןשיבהמשגיוה 0	נק'	-	

*	אןובןמה ינהמש מכחרמהשבדוםמ
ממב ברמןוחשבמןשיבהמשגיוה.

ד,מת

					פןיח 5
6 9

15
18

4
18

+ = +2 	 					 ב.					

אומא משנומשבדוםמכחדוםמשה אנהמש הםמ
1מ.

1
18

18מיסאי םמשייהמ –מ

ןשיבהמנאינה 1	נק'	-	

ןשיבהמשגיוה 0	נק'	-	

*	אןובןמה ינהמש מכחרמהשבדוםמ
ממב ברמןוחשבמןשיבהמשגיוה.

ד,מת

2	פןיח
5

2
3

6
15

10
15

+ = + 	 	 ג.	
		 	 	

2
5

1
3

1
15

10
15

+ = + 	 	 או:	

אומא משנומשבדוםמכחדוםמה ןכו וםמ
 שייוית.

ןשיבהמנאינה 1	נק'	-	

ןשיבהמשגיוה 0	נק'	-	

*	אןובןמה ינהמש מכחרמהשבדוםמ
ממב ברמןוחשבמןשיבהמשגיוה.

ד,מת

7ד"ב32
12

)מ(מ ןשיבהמנאינהא.	 1	נק'	-	

ןשיבהמשגיוה 0	נק'	-	

ד,מת

פןיח
מיקטתמ –מ1,מ 2

3
א משבדמהגרי מ –מ ב.	

 ריג ה:
11
12

10,מ
12

,מ 9
12

,מ 5
6
מ מ

ןשיבהמנאינה 2	נק'	-	

ןשיבהמשגיוה 0	נק'	-	

ד,ממ

פןיח33
מאומ"ךשודון"מהךיגה 1

10

ןשיבהמנאינה 2	נק'	—	

ןשיבהמשגיוה 0	נק'	—	

ד,ממ

ןשיבהמנאינה 3מצךרוםפןיח34 2	נק'	-	

ןשיבהמשגיוה 0	נק'	-	

ד,ממ

המשך	בעמוד	הבא
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מיצ"ב  

המזכירות	הפדגוגיתמ ראמ"ה	 	
הדשיןמהכדצוןמ  

מ  רורהמיהךדאהמבחוניעמ

מדינת	ישראל
 שדרמהחוניע

24,85,86,87-03-05-02-01-01-010-011-05 מבחן 24, 85, 86, 87 במתמטיקה לכיתה ה' (5) — נוסח ב'            
        14_85_83_87-MAT-0  -5B-SOF-p-net-idkun , 3: 5313:01: 1    

מספר
הפריט

סוג
הפריט

הערכים	ההנחיות	לקידודהתשובה	הנכונה
לקידוד

2.9ד"ב35 ןשיבהמנאינה)מ(מ 2	נק'	-	

ןשיבהמשגיוה 0	נק'	-	

ד,ממ

ד"ב36
3

5
100

+ )3(מ
ןשיבהמנאינה 2	נק'	-	

ןשיבהמשגיוה 0	נק'	-	

ד,ממ

ןשיבהמנאינה0.54פןיח37 2	נק'	—	

ןשיבהמשגיוה 0	נק'	—	

ד,ממ

30מ וטדוםפןיח38 ןשיבהמנאינהא.	 2	נק'	-	

ןשיבהמשגיוה 0	נק'	-	

ד,ממ

1פןיח
6
מאוממ

10
60

ב.		

או	א מווציגמ ספדומכחדמש מ ספדמזה.מ

ןשיבהמנאינה 2	נק'	-	

ןשיבהמשגיוה 0	נק'	-	

ד,ממ

תשובה:	 כפןיח39

נימוקים	אפשריים:	

נו יקמה ביססמך מחושיבמ ספדמ 	.I
הך ירוםמבא מכחרמ הספדום.

נו יקמה ביססמך מאעמש–מ20מ 	.II
ך ירוםמהםמח קמשינהמבא מכחרמ

,מ 1
4
מגרי מ –מ 1

3
 הספדום,מכימש–מ

י אתמהש  וםמשינום.מנו יקמזהמ
חוובמ א י מהןווחסיןמ קשדמשבותמ
גיר מהח קמ ש םמ) ספדמהך ירוםמ

בספד(.

נו יקמנאית 2	נק'	—	

נו יקמשגיומכימןשיבהמ 0	נק'	—	
  כמנו יק

*מהןשיבהמ" כ"מ  כמנו יקמ
מממןוחשבמןשיבהמשגיוה.

ד,ממ
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הנחיות לבדיקת המבחן ולחישוב הציונים ג.2 

כללי

את,מ יצךמ ווברקימבורומצייןמה ידוםמ  ן טוקהמבבון–הספד.מא ימ  יצךמאומה בחנוםמש מא מאוןהמ
משדאזמה קציךמכימדאזמהשאבה,מכימ ומשו ינהמ צידעמאעמבורומ נה מבון–הספד,מו יימכןמהןה ועמהזה.מ
ושמ בריקמכןמה בחנוםמבהןכםמ  חייתמה צידףמ ךו מ)ג.ת(מיבצ וריןמכ וי.מזאדימאומןיצכיןמה בחנוםמ

ניךרימ שו ישמפנו ו,מיבון–הספדמכונימנרדשמ רייחמך והתמ א מגידםמשהיכ.מ

כלי עזר לחישוב הציונים של המיצ"ב הפנימי ולמיפויָם

מערכת	 הושגום:מ י  ופיומ צוינוםמ א וםמ  יחשבוםמ חושיבמ שנומ בןו–הספדמ דכ "המ ך ורהמ דשיןמ
המנב"ס/המנבסון	והמיצבית,משפיןחהמבורומדכ "ה.מא וםמכ המ חשבוםמכןמהצוינוםמבד ןמהן  ורמ
בכיפתמכיטי טו,מ ספקוםמנןינוםמהנוןנוםמ השייכהמבותמקביציןמן  ורוםמי כפשדוםמקב ןמןדשו וםמ
רקמבבןו–ספדמשהךבודימכןמ בד ןמהאוןהמכימבד ןמהשאבה.משנומהא וםמהכ המ ןכו וםמ שו ישמ

ה בחתמבש  יןי.

—מ הנןינוםמ ורנווםמ חושיבמ א וםמ ה בחתמ הכ ה,מ צידפוםמ  חבדיןמ הסטטוסטווםמ הא וםמ ך מ מניסףמ
ןי ע(מ פנומהק רןמ )א ומ הואי וםמ הויןמש במ קרוםמ כיתתימ מיפוי	 ודף	 לתלמיד	 ציונים	 ריכוז	 דף	

הנןינוםמ  נבסיתמכימ  וצבון.

ארומשוהוהמכפשדמ קב מן ינהמבון–ספדון,מושמ קב מהח טהמכחורהמבניגךמ א ומשוש שמכןמבון–
להשתמש	בכלי	בית–ספרי	אחיד	 הספדמ ךובירמהנןינום.מושמ הנחיןמכןמא  מה ידוםמבבון–הספדמ
לניתוח	כל	תוצאות	המיצ"ב	הפנימי:מ נב"סו נבסיתמכימ וצבוןמ)א ומה ביססמך מכקס (.מארומ הגוךמ
 ורומהח טהמבון–ספדוןמושמ הבוכמבחשביתמכןמד ןמה וי ניןמש מא  מ ידומבון–הספדמבא ומהךובירמ
יהשו ישמ כקס ,מ בןיאנןמ בסוסוןמ ש וטהמ שושמ הםמ ב וצבוןמ ןכוםמ  ידוםמ השו ישמ השינום:מ

ב נבסיתמ ןכוםמ  ידוםמבך ומ וי ניןמבסוסוןמבךבירהמךםמ דאובוםמב נבסית.מ

חישוב	הציונים	באמצעות	מנב"ס	ומנבסון א.	

אי  יןמ יהתמ הפנו וום,מ ה וצ"במ ש מ בחנומ הנןינוםמ היןכ ימ הזנןמ יה נבסיתמ ה נב"סמ מ ךדאיןמ
  שקמה כפשדמ בון–הספדמ ק יטמכןמ בחנומה וצ"במהפנו ווםמושודיןמ  נבסיתמכימ  נב"ס,מ
 שםמהק רןמצוינומה וצ"במהפנו ו.מןוךירמהצוינוםמב נב"סוב נבסיתמ כפשדמ ש ידמכיןםמי ש בםמ
אע,מןוךירמהצוינוםמב נב"סוב נבסיתמ כפשדמ הפוקמ ך מ ניסףמ בון–הספד.מ בןאנוןמההךדאהמש מ
ריחיןמווחירווםמ  וצ"במהפנו ומהאי  וםמהשייכהמ נןינוםמהכדצווםמה ביססוםמך מנןינומה וצ"במ

החוצינו.

ממ הרדאהמי ן ואהמכפשדמ פניןמ  יקרמהשודיןמיהן ואהמש מ ונה ןמוושי ומה נב"סמבו וםמכ'-ה',מ
מבשךיןמד7:3ד-ד3:מממ) י  ץמ פניןמכחדומהשךהמד5:3ת(,מיבויםמי'מיבךדבומחגמבשךיןמד7:3ד-דד:4ת,מ

בט פית:מ03-9298111.מ

moked-manbas@kishurim.k12.ilריכ" מ ן ואה:מ מ

www.education.gov.il/manbasכןדמהכונטדנטמש מ ונה ןמוושי ומה נב"ס:מ מ
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חישוב	הציונים	באמצעות	המיצבית ב.	

דכ "המ ך ורהמ דשיןמבןו–הספדמ"מיצבית–כיתתית"	ו"מיצבית–שכבתית"מ חושיבמההושגוםמ מ
הן	 הפנימי	 המיצ"ב	 ממבחני	 אחד	 כל	 בעבור	 שפותחו	 המיצביות	 י  פיוָם.מ הפנו ומ ב וצ"במ
קובצי	אקסל	שהותאמו	למבנה	הייחודי	של	כל	מבחן.מה וצבוןמהאוןןוןמ כפשדןמ חשבמכןמ
האוןהמ הושגומ ש מ ן ינןמ צבמ י ספקןמ הפנו ו,מ ה וצ"במ ב בחתמ האוןהמ ן  ורומ ש מ הצוינוםמ
בשאבה;מ הן  ורוםמ א  מ הושגומ ך מ )ת(מ שינום:מ נןינוםמ השאבןוןמ ספקןמ ה וצבוןמ מב בחת.מ
)מ(מך מהשייכהמבותמהושגומהאוןיןמה קבו יןמב בחתמה וצ"במהפנו ו;מ)3(מך מהשייכהמבותמנןינומהשאבהמ
נןינומה וצ"במהחוצינו.מ ך מ )הניד יןמהכדצוין(מה ביססוםמ מ נןינומקביציןמההשייכהמהכדצויןמ
בקטגידוהמ http://rama.education.gov.ilמ באןיבן:מ דכ "המ בכןדמ ופידס ימ מה וצבויןמ

"מיצ"ב	פנימי	תשע"א"מס יעמ  יךרומה וצ"במהפנו ו.מ

חישוב	הציונים	באופן	ידני ג.	

ארומ חשבמכןמהצוינוםמבכיפתמורנומכפשדמ הוךזדמבדף	ריכוז	הציונים	הידני	של	כל	תלמיד	ו/או	בדף	 מ
המיפוי	הכיתתי.מרפומדואיזמהצוינוםמהורנווםמש מא מהן  ורוםמ)ד4מךיןקום(מיאתמרףמ ופיומאוןןומ
 צידפוםמב ךטפה.מדכימבך ירוםמ39-38מריג המ רףמדואיזמצוינוםמ  כ,משחישבימבימא מהצוינוםמש מ
ן  ורמכחר,מיריג המ רףמדואיזמצוינוםמדוק.מא ומזהמהיןכםמ הךבדןמה וצ"במהפנו ו,מיניךרמ כפשדמ

  ידומבון–הספדמ בריקמכןמה בחנוםמברדעמוךו המיניחה.

להלן	הנחיות	לבדיקת	המבחן	ולחישוב	הציונים	באופן	ידני:
הנחיות	כלליות 	.1

ברוקןמהשכ יןמב בחתמ פומה חייתמה צידף:מכפשדיויןמהנוקירמבא מסךוףמיבא משכ המ יגרדיןמ •מ
דואיזמהצוינוםמכןמ ושמ ס תמברףמ דואיזמהצוינום.מ י ציוניןמבהןכםמ אעמברףמ  דכשמב חייתמ

הנוקירמ א משכ המכימסךוף.מ

רותמשכ המש כמךנימך והמארותמןשיבהמשגיוה.מבשנומה קדוםמוקב מהן  ורמכפסמנקירין.מךםמ •מ
זכן,מ י  ץמשה ידהמודשיםמ ךצ ימכןמהשכ יןמשהן  ורוםמ כמהשובימך והת,מארומשויא מ

   ירמ התמך מנישכוםמשהאוןהמ ןקשהמבהםמכימש כמ  רהמכיןם.

הנחיות	לחישוב	ידני	של	ציון	התלמיד	בכל	נושא	במבחן 	.2

בךבידמא מן  ורמושמ חשבמכןמהצויתמבא מכחרמ ש ישןמהנישכוםמהבכוםמבנפדר:מצויתמב ספדוםמ מ
סאיםמ ך –פומ נישכמ בא מ הצויתמ כןמ בשבדום.מ חשבוםמ יצויתמ י רוריןמ בגכי טדווהמ צויתמ ש  ום,מ
הנקיריןמהאי  משצבדמהן  ורמבכיןימהנישכמ ןיעמא  מהנקיריןמבנישכמ)א מנישכמ יפוךמבטידמ

נפדרמברףמדואיזמהצוינוםמ ן  ור(.

הנחיות	לחישוב	ידני	של	הציון	הכולל	במבחן 	.3

הצויתמהאי  מב בחתמ חישבמך –פומסאיםמהנקיריןמשצבדמהן  ורמבא מהנישכום.מטייחמהצוינוםמנךמ מ
בותמדמ –דדת.
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הנחיות	לשימוש	בדף	המיפוי	הכיתתי	ולחישוב	מדדים	כיתתיים 	.4

רףמה ופיומהאוןןומה יפוךמבה שעמניךרמ כפשדמכןמחושיבםמש מה ררוםמהאוןןווםמבד ןמ •מ
הפדוט,מבד ןמהנישכמיבד ןמהצויתמהאי  מש מה בחת.מבןיםמברוקןמה בחנוםמ י  ץמ הךןוקמ
הצויתמ כןמ אעמ חשבמ יכחדמ נישכ,מ ה שןוואוםמ כיןימ בפדוטוםמ ן  ורמ א מ ש מ הצוינוםמ כןמ

ה  יצךמש מא מהן  ורוםמבאוןהמבד ןמהפדוטום,מבד ןמהנישכוםמיבד ןמה בחתמאי י.

שו ימ במאומברףמה ופיומהאוןןומהפדוטוםמ סירדוםמ פומנישכום.מרףמה ופיומהאוןןומ יצגמ •מ
בחיבדןמזימ שםמריג המיהיכמגםמ צידףמב ךטפהמ שו ישאם.

נןינומקביציןמההשייכהמ)ניד יןמכדצוין(מאינםמאי  וםמךי וםמחרשוםמין  ורוםמה קב וםמ •מ
)אכשדמהםמ ן ואהמ ןאנוןמהשו יב.מ את,מארומ השייןמכןמה  יצךמהאוןןומ נןינוםמהכ המ

וןפדס י(,מושמ חשבמכןמה  יצךמהאוןןומב ומקביציןמהן  ורוםמהכ ה.

א ימאת,מ י  ץמ חשבמ  יצךמאוןןומהאי  מן  ורוםמבך ומ קיויןמ  ורהמי  יצךמאוןןומשכונימ •מ
אי  מכןמהן  ורוםמהכ ה,מבךוקדמכםמןנכומההובחניןמש הםמשינוםמבןא ון.
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התאמת חישוב הציונים לצורכי בית–הספר ג.3 
הסיפומ הצויתמ בחושיבמ ואי מ הויןמ דאובמ היכמ י אתמ בון–ספדומ פנוםמ ניךרמ שו ישמ הפנו ומ ה וצ"במ

בןךירה,מיזכןמ פומהח טןמבון–הספד.מ ה תמא המכפשדיויןמ חושיבמצוינומהן  ורום:

קביציןמההשייכהמ וכפשדמהשייכהמ צוינומ זהמ צויתמ ב בחתמה קידו.מ א  מהשכ יןמ צויתמ פומ א.מ ןתמ
שופידס ימך –ורומדכ "ה.

ב.מ ןתמצויתמדקמך מבסוסמהשכ יןמיהנישכוםמשנ  רימבאוןה.

ה בחתמ בסוסמ ך מ יהכחדמ באוןה,מ שנ  רימ בנישכוםמ השכ יןמ בסוסמ ך מ הכחרמ צוינום,מ שנומ ג.מ ןתמ
בא  יןי.מהצויתמה ביססמך מא  מה בחתמוכפשדמ השייןמכןמצויתמבון–הספדמ צויתמש מקביציןמ

ההשייכה.

ד.מ ןתמשנומצוינום,מצויתמכחרמך מבסוסמהשכ יןמבנישכוםמשנ  רימבשנןמה ו ירוםמהניאחון,מיצויתמ
כחדמ)בךבידמה ידה(מה ןבססמך מהשכ יןמבנישכוםמשנ  רימבךבדמכימבנישכוםמשךרוותמ כמנ  רי.

הערות:	

כפשדיויןמכ,מג,מרמ חווביןמ הךבודמכןמה בחתמב ןאינןימה  כה,מגםמכםמדקמח קמ תמהנישכוםמ 	*
נ  רימבאוןה.מ

כםמה בחתמ כמהיךבדמ ן  ורוםמב ןאינןמ  כה,מושמ ךדיעמשוניווםמב ספדמהנקיריןמה יקצין 	**	
 א משכ המישכ ה,מיזכןמך –פומשוקי מרךןימש מה ידה.

השוואה לנתוני קבוצות ההשוואה   ג.4 
)נורמות ארציות(

דכ "המןפדסםמכןמנןינומקביציןמההשייכהמ)א  מבןו–הספד,מבןו–ספדמריבדומךבדוןמיבןו–ספדמריבדומ
ךדבון(מך מס עמהןיצכיןמש מבןו–הספדמשנבחנימב בחתמה וצ"במהחוצינו.מבון–הספדמויא מ השייןמכןמ
הושגוימ הושגוםמש מבןו–ספדמרי ום.מהסבדוםמבניגךמ השייכהמזימופידס ימבכןדמהכונטדנטמש מדכ "המ
בךירמא המחירשום.מזאדי,מכםמןח וטימ ךדיעמשוניווםמא שהםמב בחתמ)ב בנהי,מבכיפתמהךבדןימכימבכיפתמ

הךדאןי(,מ כמןיא ימ השייןמכןמההושגוםמש אםמ נןינומקביציןמההשייכה.
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דף ריכוז ציונים לתלמיד
דוגמה	למילוי	דף	ריכוז	ציונים	לתלמיד	)לחישוב	ידני(	—	מתמטיקה	לכיתה	ה'	—	מיצ"ב	פנימי	התשע"א

ושמ ס תמכןמ ספדמהנקיריןמשקוב מהן  ורמבא משכ המכימסךוףמבהןכםמ  פידטמב חיית.

שםמהן  ורוה:מממממממממממממממרועיממממממממממממממממממממממממאוןה:מה4

מספרים	השאלה
	גאומטרייההשאלהשלמים

שבריםהשאלהומדידות

דמשכ המ3דמשכ המעדמשכ המתכ

דתשכ המ4דמשכ המ7דמשכ המתב

דמשכ המ5דמשכ המ8דמשכ הממ

דתשכ המ7מכדמשכ המ9דמשכ המדתכ

דתשכ המ7מבדמשכ המדמדמשכ המדתב

דתשכ המ7מגדמשכ המתמדמשכ המדתג

דמשכ המ8מכדתשכ המממדמשכ המתת

דמשכ המ8מבדמשכ המ3מדמשכ הממת

דמשכ המ8מגדמשכ המ4מכדתמשכ המ3ת

דמשכ המ9מדתמ3שכ המ4מבדמשכ המ4ת

דמשכ המד3דמשכ המ5מכדמשכ המ5ת

דתשכ המת3כדתשכ המ5מבדמשכ המעתכ

דתשכ המת3בדתשכ המ5מגדמשכ המעתב

דתשכ המת3גדמשכ המעמדתשכ המ7תכ

דתשכ הממ3כדתשכ המ7תב

דמשכ הממ3בדתשכ המ7תג

דמשכ המ33דתשכ המ7תר

דמשכ המ34דמשכ המ8ת

דמשכ המ35דמשכ המ9ת

דמשכ המע3

דמשכ המ37

דמשכ המ38כ

דמשכ המ38ב

דמשכ המ39

ציונים	באחוזים

( )
___%

34
100× =( )

___%
26

100× =( )
___%

40
100× =

ציון	בשבריםציון	בגאומטרייה	ומדידותציון	במספרים	שלמים

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

822873
197530

הדף נועד לשימוש בית–ספרי ולא להעברה לכל גורם שהוא. 
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דף ריכוז ציונים לתלמיד 
דף	ריכוז	ציונים	לתלמיד	)לחישוב	ידני(	—	מתמטיקה	לכיתה	ה'	—	מיצ"ב	פנימי	התשע"א

ושמ ס תמכןמ ספדמהנקיריןמשקוב מהן  ורמבא משכ המכימסךוףמבהןכםמ  פידטמב חיית.

שםמהן  ורוה:מממממממממממממממממממממממממממממממממממממממאוןה:ממממממממממממממ

מספרים	השאלה
	גאומטרייההשאלהשלמים

שבריםהשאלהומדידות

דמשכ המ3דמשכ המעדמשכ המתכ

דתשכ המ4דמשכ המ7דמשכ המתב

דמשכ המ5דמשכ המ8דמשכ הממ

דתשכ המ7מכדמשכ המ9דמשכ המדתכ

דתשכ המ7מבדמשכ המדמדמשכ המדתב

דתשכ המ7מגדמשכ המתמדמשכ המדתג

דמשכ המ8מכדתשכ המממדמשכ המתת

דמשכ המ8מבדמשכ המ3מדמשכ הממת

דמשכ המ8מגדמשכ המ4מכדתמשכ המ3ת

דמשכ המ9מדתמ3שכ המ4מבדמשכ המ4ת

דמשכ המד3דמשכ המ5מכדמשכ המ5ת

דתשכ המת3כדתשכ המ5מבדמשכ המעתכ

דתשכ המת3בדתשכ המ5מגדמשכ המעתב

דתשכ המת3גדמשכ המעמדתשכ המ7תכ

דתשכ הממ3כדתשכ המ7תב

דמשכ הממ3בדתשכ המ7תג

דמשכ המ33דתשכ המ7תר

דמשכ המ34דמשכ המ8ת

דמשכ המ35דמשכ המ9ת

דמשכ המע3

דמשכ המ37

דמשכ המ38כ

דמשכ המ38ב

דמשכ המ39
	

ציונים	באחוזים

( )
___%

34
100× =( )

___%
26

100× =( )
___%

40
100× =

ציון	בשבריםציון	בגאומטרייה	ומדידותציון	במספרים	שלמים

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

הדף נועד לשימוש בית–ספרי ולא להעברה לכל גורם שהוא. 
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דף מיפוי כיתתי — מתמטיקה לכיתה ה' מיצ"ב פנימי התשע"א
רגיל/

עולה/	
משולב

גאומטרייה	ומדידותמספרים	שלמים

	מספר	השאלה/
הסעיף

שם	התלמיד
תמ
כ

מת
ב

דתממ
כ

דתמ
ב

דתמ
ג

עתמ5ת4ת3תמתתת
כ

עתמ
ב

7תמ
כ

7תמ
ב

7תמ
ג

7תמ
ר

הציון	9ת8ת
בנושא

4ממ3מממתמדמ789ע
כ

ת

מ

3

4

5

ע

7

8

9

דת

תת

מת

3ת

4ת

5ת

עת

7ת

8ת

9ת

דמ

תמ

ממ

3מ

4מ

5מ

עמ

7מ

8מ

9מ

ד3

ת3

מ3

33

34

35

ע3

37

38

39

ד4



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

יש לרשום את מספר הנקודות שקיבל התלמיד בכל שאלה או סעיף בהתאם למפורט במחוון

גאומטרייה	ומדידות	
הציון	שברים)המשך(

הכולל	
במבחן 4ממ

ב
5ממ
כ

5ממ
ב

5ממ
ג

הציון	עמ
בנושא

7ממ345
כ

7ממ
ב

7ממ
ג

8ממ
כ

8ממ
ב

8ממ
ג

ת3מד93מ
כ

ת3מ
ב

ת3מ
ג

מ3מ
כ

מ3מ
ב

38מ37ע3334353
כ

38מ
ב

הציון	39
בנושא

ת

מ

3

4

5

ע

7

8

9

דת

תת

מת

3ת

4ת

5ת

עת

7ת

8ת

9ת

דמ

תמ

ממ

3מ

4מ

5מ

עמ

7מ

8מ

9מ

ד3

ת3

מ3

33

34

35

ע3

37

38

39

ד4

ממ  יצךמאוןןומ  כמן  ורוםמ שי בוםמיךי ום:מ   יצךמאוןןומש מא מהן  ורום:מ
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  הפקת תועלת מהמבחן: 'ד פרק
  

  מבח� המיצ"ב התשע"א, מתמטיקה לכיתה ה' –ניתוח פריטי� 

לשאלות ואת תשובות התלמידי	  א"עתשהמבח� המיצ"ב הפנימי לשנת לנתח את יע לכ	 ילפניכ	 יסשהפרק 

  . מבח�ה

  חלקי	:שני בפרק 

קשר למיומנויות וללמרכיבי תוכ�, מבח�. הניתוח מתייחס בשאלות הניתוח של כל אחת מ מופיע בחלק הראשו�

  לתכנית הלימודי	.

לכל  ,כמו כ�שאלה. כל ת רמת החשיבה המצופה בשעת הפתרו� ורמת הקושי המשוערת של ומצוינ ותבניתוח השאל

קשיי	 או מפורטי	 אסטרטגיות צפויות לפתרו� ו מובאות שאלה נער� ניתוח של הידע הדרוש לפתרו� השאלה,

וניתוח  תלמידי	,של תשובות לבחלק מהשאלות מוצגות דוגמאות  .רר בשעת פתרו� השאלהשגיאות העשויי	 להתעו

  להבי� את התשובות של תלמידיכ	 ולנתח את דרכי עבודת	. לכ	 יסייעו אלה . אנו מקווי	 שניתוחי	 שלה�

זה יאפשר מיו�  מיו� שאלות המבח� למקבצי	 העוסקי	 בנושאי	 שוני	 ובמיומנויות שונות.מופיע  בחלק השני

מומל� שלא התבוננות רחבה יותר על הביצועי	 של התלמידי	 בהקשר לנושא או למיומנות מסוימי	. לכ	 

נושא דר� התבוננות במגוו� מיומנויות המוצגות בשאלות הבנה של להסתמ� על ניתוח של שאלה אחת. חשוב לבחו� 

מוגשת בסו  הפרק הצעה להתבוננות , פריטי	 שנדרש בה	 ידע דומה כמהלהתרש	 מ שונות. כדי להקל עליכ	

ע	 זאת, יש לזכור שמספר השאלות יחד להצביע על נושא אחד או על מיומנות אחת. העשויות במקבצי	 של שאלות 

 במבח� מצומצ	, ולאיתור ידע מעמיק בנושא ספציפי אי� להסתפק רק בשאלות שבמבח� זה.

  

דרכי ולנסות להבי� את התעמק בתשובות התלמידי	 למומל� לצד הנתוני	 הכמותיי	 שנית� להפיק מהמבח�, 

על השאלה. עיו� מעמיק בתשובות התלמידי	 מאפשר לנתח את דרכי  ולהשיב כפי שהשיב 	אות והחשיבה שהניע

של כל תלמיד הפתרו� שלה	, את התפיסות השגויות שלה	 ואת הטעויות, ולהכיר את דרכי העבודה והלמידה 

  הספר. ! ברמת הכיתה וברמת ביתבודה וכ� את דרכי העברמה האישית, 

  החלק הרלוונטי מהמחוו�. ג	 כל שאלה מוצג בלנוחיותכ	, 

  

צד תכנית הלימודי	 בבסיס נתוני ההערכה  לנתב את ההוראה על לכ	יסייע זה בפרק אנו מקווי	 שהחומר המובא 

  כ	. יולפתח את המקצועיות שלכ	 ושל עמית ,הנדרשת

  

  :במהל� עבודתכ	 זהפרק ובהמיצ"ב הפנימי  �מבחב זרכיצד להיעהצעות  כמהלפניכ	 

  בפרקפי הפרמטרי� המופיעי� � ניתוח השאלות השונות המופיעות במבח� על .1

, את האפשרויות הנושאי	 המתמטיי	 והדידקטיי	את ניתוח כזה עשוי לחדד את הבנת תכנית הלימודי	,   

  � להוראה יעילה יותר. לכווכ� ו השונות לתשאול ולהתאמת נושא לרמות חשיבה שונות,

  י�בי� שאלות ובי� תשובות שונות של תלמידומציאת קשרי� תשובות התלמידי� ניתוח  .2

 קבוצותשל , כולה הכיתהשל  השליטהשל התלמידי	 ועל הידע ראשוני על  מושגסייע בקבלת יניתוח כזה   

 ניתוח כזהא	 במהל�  .מרכזיי	 שבתכנית הלימודי	הבנושאי	  כל תלמיד בנפרד שלומסוימות תלמידי	 

בנושא מרכזי, מומל� להמשי� לאתר את הקשיי	 באמצעות שיחות שהתלמידי	 אינ	 שולטי	 לה חשש וע

 ודרכי הערכה נוספות.  

 איסו� מידע כיתתי על אסטרטגיות לפתרו�, על שגיאות ועל דרכי הנמקה והצדקה .3

, פחות יעילותיותר ואסטרטגיות יעילות שימוש בבנוגע ללכ	 לקבל תמונה כיתתית אפשר יאיסו  מידע זה   

מסוימי	 אצל תלמידי	 להופיע  לולותתפיסות שגויות העל בנוגעו הצגת דר� העבודהליכולת ההנמקה ובנוגע ל

של כיתה וה לשהעתידיות מומל� לתכנ� את דרכי ההוראה  המתקבלתעל בסיס התמונה  .כיתה כולהקרב האו ב

   כיתות אחרות בבית הספר. 
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 מידע המופק מהמבח� בשעת תכנו� ההוראה לשנת הלימודי� הבאהשימוש ב .4

בחשבו� את הידע הקוד	 הדרוש לתלמידי	 כדי ללמוד את  להביא חשובחדש כל נושא ההוראה של בתכנו�   

הידע הקוד	 כולל הבנת  ואת העקרונות המתמטיי	 שאמורי	 להיות מיושמי	 בפרקי	 החדשי	. ,הנושא

עלו מניתוח שאלות המבח� ינית� להיעזר בתובנות שבנת עקרונות מתמטיי	. מושגי	, ידע פרוצדורלי וה

ללמידת  נדרשחומר הבשיש לה	  שליטההעל ושל התלמידי	 הבנה ללמוד על העל מנת  ,תשובות התלמידי	מו

במהל� זמ� להקצות מומל�  ,על בסיס התמונה המתקבלת מתשובות התלמידי	כמו כ�,  .הנושא החדש

פה, מודעות לשימוש ! כגו�: חישובי	 בעל ,פי תכנית הלימודי	! מיומנויות הנדרשות עלההוראה ללימוד ה

 פעילויות לפיתוח הראייה החזותית. ו בתובנה חשבונית

  פי רמות החשיבה המצופות בפתרו� השאלה� עלניתוח השאלות במבח� ותשובות התלמידי�  .5

להציג לתלמידי	  כדאי ,מחודשת של ידע חשוב לשי	 לב שבשלבי הלמידה השוני	 או בכל חזרה או הבניה  

שאלות הדורשות רמת חשיבה גבוהה והסבר כ� שאלות אלגוריתמיות ו ביניה� ,מגוו� של שאלות באותו נושא

ואינו מפתח  ,לידע אלגוריתמיבמש� הזמ� של דרכי הפתרו�. חשוב לזכור שתרגול "שאלות דומות" הופ� 

לזכור שהידע המתמטי כולל יש יחד ע	 זאת,  ות שאינ� מוכרות.או יכולת פתרו� של שאל הגבוה ברמהחשיבה 

 ג	 יכולת אלגוריתמית. 

 

  ששותפי	 בו מורי	 ,ספרה ביתב קהידי צוות המתמטי! ייעשו עלשל המבח� השוני	  	ניתוחימומל� שה

   מתמטיקה בכיתות השונות.המלמדי	 

  

       שימו לב:

. להופיעהעלולי	 קשיי	 לכ� דוגמאות טגיות מצופות לפתרו� ואסטרלשונות  דוגמאותמוצגות שאלות ניתוח הב  א.

 שהובילו לתשובה נכונה או שגויה. כדי להבי� את האסטרטגיה נוספותאסטרטגיות בכיתתכ	 שתאתרו תכ� יי

  לתשובה.שהוביל ובהבנת התהלי�  ה	בפענוח דר� החשיבה של 	ולשת  אות י	התלמיד חשוב לשוחח ע	

עשויי	 ג	 ה	  לעתי	 מקריי	, א� ה	חוסר הבנה ששגיאה או ייתכ� שלכ� ו ,ומצ	מספר השאלות במבח� מצ  ב.

מטלות  תלמידי	האו לקבוצת  /הלתלמיד , עליכ	 להציגבתחו	 קיי	 קושי א	לוודא  כדיעל קושי.  להעיד

  .שלה	 י החשיבה והעבודהתהליכ אחרשיחה אמצעות לעקוב בו ,מדורגות נוספות, לעתי	

         , תרגול התלמידי	 בבנייהשימוש באמצעי המחשההכוללת יי	 מצרי� בניית תכנית מדורגת טיפול אמיתי בקש  ג. 

מיומנויות של ובנייה מסודרת של מושגי	 ו ידי ציור או סרטוט סכמטי,! עצמית של ייצוגי	 שוני	 על

   מקושרי	 לרעיונות מתמטיי	 מרכזיי	. ה
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  אור השאלהית  במבח� שאלהה' מס

  שאלות ברמה בסיסית – 'א חלק

  .המרה אחת בעשרותע	 ספרתי, ! ספרתי למספר ארבע! תרגיל חיבור מספר תלת א1' מס שאלה

  .ספרתית! ספרתי, כשהמנה דו! ספרתי במספר חד! חילוק מספר דו תרגיל   ב1שאלה מס' 

ספרתי (עשרות ! ספרתי (מאות שלמות) במספר דו! של כפל מספר תלת שלבית! אלה חדש 2שאלה מס' 

  .)ותשלמ

     .יסודיבשבר של חישוב חלק של כמות המבוטא  שלבית! שאלה חד  3שאלה מס' 

    .תרגיל חיסור שבר משל	   4שאלה מס' 

ואחריה  2 ! שלבית שנדרשת בה פעמיי	 פעולת חיבור, או פעולת כפל ב! בעיה מילולית דו 5שאלה מס' 

  .במאותפעולת חיבור. בתהלי� החישוב נדרשת המרה אחת של עשרות 

  .זיהוי מושג האלכסו� במרובע   6שאלה מס' 

  .נו מקביל לשוליי	 של הד )שאינמאונ� לקטע (קו  סרטוט   7שאלה מס' 

  .סרטוט של מלב�דימוי או  מלב� לאחר השלמת סרטוט זיהוי   8שאלה מס' 

  .בי� קילומטרי	 למטרי	היחס  תעיידשאלה הבודקת את    9שאלה מס' 

  שאלות בנושא מספרי� ופעולות בשלמי� – 'ב חלק

בעשרות ע	 המרה כפולה (מאות  ,ספרתי! ספרתי ממספר ארבע! תרגיל חיסור מספר ארבע  א10שאלה מס' 

  .)a-a( החיסור נדרש הידע של העובדה:). בי� עובדות במאותואלפי	 

ת	 ספרתי. בביצוע התרגיל באמצעות האלגורי! ספרתי במספר תלת! חד תרגיל כפל מספר  ב10שאלה מס' 

  .שתי המרותלבצע המסורתי יש 

ספרתי. בביצוע התרגיל באמצעות האלגורית	 ! ספרתי במספר דו! דו תרגיל כפל מספר  ג10שאלה מס' 

  המרה אחת בתהלי� הכפל והמרה אחת בתהלי� חיבור המכפלות. לבצע המסורתי יש 

  ספרתיי	.  ! בה המחולק והמנה ה	 מספרי	 דומשוואת חילוק ש  11שאלה מס' 

  . 0 ! שתי פעולות (כפל וחיסור) והוא שווה ל בביטוי שיש בומשוואה   12שאלה מס' 

ספרתי לגורמי	, ! שאלה הבודקת יכולת שימוש באלגורית	 כלשהו לפירוק מספר דו  13שאלה מס' 

  שוניי	 מבי� הגורמי	 של המספר.וזיהוי גורמי	 רא

ולאחר  ,ספרתי! ספרתי במספר חד! שלבית שנדרש בה כפל של מספר דו! בעיה מילולית דו  14שאלה מס' 

רו� השאלה יש צור� בהבנת ספרתי. בפת! ספרתי ממספר תלת! מכ� חיסור מספר תלת

  ."..לא יותר מ.המושג "

ספרתי במספר ! שלבית שנית� לפתור אותה באמצעות חילוק של מספר דו! בעיה מילולית דו  15ס' שאלה מ

, או באמצעות כפל שני מספרי	 10 ! ספרתי ולאחר מכ� חיסור שני מספרי	 בתחו	 ה! חד

  ספרתי וחילוק בתחו	 לוח הכפל.  ! ספרתי ממספר דו! בתחו	 לוח הכפל, חיסור מספר דו

כולל בעיה  , וסעי  ב'שלבית של כפל! מילולית חד הבעיכולל סעי  א'  :שני סעיפי	  16אלה מס' ש

דורש חשיבה פרופורציונלית ברמה שתי הבעיות חילוק. פתרו� שלבית של ! מילולית חד

  .בסיסית (בעיות התאמה)

! ספרתי זוגי במספר דו! כפל מספר דוסעיפי	 המתייחסי	 לחקר אפשרויות של ארבעה   17שאלה מס' 

אומד�  ,אפשריות מכפלותספרתי. בי� השאר, השאלה בודקת יכולת ניתוח והנמקה של 

בעשרות ובמאות שלמות, הכרת כפולות  ספרתי! של מספר דו גודל תוצאות, הכרת כפולות

  תכונת הזוגיות של מכפלות. שלהבנה ויישו	 ו ,של מספר

  

 שיש לבדוק בה כדאיות של קנייה באמצעות ניתוח מצבי כפל ויחס ישר. בעיה מילולית  18מס'  שאלה

  חישוב.  הדר�  הסבר שלבתשובה נדרש 

  .חישוב ממוצעהבודקת שאלה מילולית   19שאלה מס' 
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  ומדידות גאומטרייהשאלות בנושא  – 'ג חלק

 שאלהגר	 לק"ג. לפתרו� ה בי�היחס ידיעת את הבודקת שלבית ! שאלה מילולית חד  20ס' שאלה מ

  נדרשת הבנת המושג "פי".

וזיהוי משולש סרטוט של אלכסוני	 במרובעי	, יכולת סרטוט או דימוי בודקת השאלה   21שאלה מס' 

  שוקיי	. ! שווה

וסרטוט מלב� בעל אותו מספר  ,בודקת יכולת מניית יחידות שטח של מקביליתהשאלה   22שאלה מס' 

  יחידות שטח. 

, חישוב היק  של משולש וחישוב צלע של ריבוע "היק "מושג ההבנת  בודקת אתהשאלה   23שאלה מס' 

  של הריבוע.  היק בהינת� ה

חישוב הפירוק וההרכבה של שטחי	 לצור� עקרו�  של יישו	היכולת  את בודקתהה שאל  24שאלה מס' 

זווית ! מבוסס על יכולת חישוב שטח משולש ישר . חישוב השטחשטח של צורה מורכבת

  תכונת אור� הצלעות בריבוע. 	. לביצוע החישוב נדרשת הכרת ושטחי ריבועי

", שטח פני	 של קובייה"ו "אהשטח פ", "נפח קובייה"הכרת המושגי	  תבודקת אהשאלה   25שאלה מס' 

  . ואת יכולת החישוב שלה	

זווית ושל מקביליות שונות, יכולת דימוי ! הכרת תכונות של משולש ישרבודקת השאלה   26שאלה מס' 

י קריטריוני	 פ! זווית ומקביליות שונות ויכולת חלוקת צורה לצורות על! משולש ישר

   נתוני	.

  שאלות בנושא מספרי� ופעולות בשברי�  – 'ד חלק

  המספרי	. ! ייצוג שלושה שברי	 כנקודות על ישר  27שאלה מס' 

  שלושה תרגילי חיבור וחיסור שברי	 ומספרי	 מעורבי	.   28שאלה מס' 

עלי מכני	 זרי	, שכל אחד מה	 הוא ייצוג אחר חיבור שני שברי	 ב –בסעי  א'  •

  . 1 המספר של

 אותו מכנה.  יש חלקי	 השברי	 שלה	לחיבור שני מספרי	 מעורבי	 ש –בסעי  ב'  •

	 בשני המספרי	 יחיסור שבר ממספר מעורב. החלקי	 השברי –בסעי  ג'  •

בצע מכני	 זרי	 זה לזה. במהל� ביצוע פעולת החיסור יש צור� לידי ! עלמבוטאי	 

  המרה של של	. 

  . 1שהמכפלה היא  ,שבר בנעל	של משוואת כפל   29שאלה מס' 

  באמצעות שימוש של	 הבנת ההכלה של שבר יחידה במספר את  בודקתהשאלה   30שאלה מס' 

  במושג "פי". 

הנעלמי	 ה	 המוני	 ולק משוויונות בי� שני תרגילי חיבור שברי	, שלוש משוואות שה� ח  31שאלה מס' 

  של השברי	. 

   שני מספרי	.צא בי� ממספר הנ בעלי מכני	 זרי	, ומציאתשברי	  השוואת  32שאלה מס' 

לחלקי	  ת חלק משל	שלבית שנבדקת בה הכלת שבר בשבר, חלוק! חדמילולית  בעיה  33שאלה מס' 

  באופ� יחסי לשל	.  י	 המתקבלי	ושיו	 החלק שווי	

  שלבית שנבדקת בה הכלת שבר במספר של	. ! חדמילולית בעיה   34שאלה מס' 

  חיסור שבר עשרוני משל	.  35שאלה מס' 

שבר מבנה המספר העשרוני: זיהוי הער� שמייצגות הספרות ב הכרת בודקת אתהשאלה   36שאלה מס' 

  .  10והכרת השבר העשרוני כשבר פשוט שמכנהו חזקה של  עשרוני

  מספרי	 עשרוניי	.  של שוויו� בי� שני תרגילי חיבור בו קיי	 שמשוואה המוצגת בביטוי   37שאלה מס' 

הבנת  . בבעיה הראשונה נבדקתשלבית! חדמילולית  הבעי כל אחד מה	בששני סעיפי	   38ס' שאלה מ

, ובבעיה השנייה יש לבטא את השבר שמהווה כמות חלקית מכמות השבר כחלק מכמות

  יש להציג את דר� החישוב.הבעיות בפתרו� שלמה. 

בהינת� גודל שוני	 השוואת שלמי	 של בה המיומנות  שלבית שנבדקת! חדמילולית בעיה   39שאלה מס' 

. בפתרו� (אותה כמות לחלקי	 שוני	) והכמות המתאימה לכל חלק של כל של	 החלק

  השאלה נדרשת הנמקה. 
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  יתבסיס השאלות ברמ –חלק א' 

  

  א1שאלה 

  :פתרו

  1,573 + 376 = 

  תשובה:

1,573 + 376 = 1,949 

  תשובה נכונה – נק' 2  ניקוד:

  תשובה שגויה – נק' 0  

  אפיו� השאלה

  חיבור וחיסור בשלמי	 – מספרי	 ופעולות בשלמי	 :נושא

  המרה אחת בעשרות.ע	 ספרתי, !ספרתי למספר ארבע!חיבור מספר תלת פתרו� תרגילהשאלה בודקת 

  התרגיל מוצג במאוז�.

   חשיבה אלגוריתמיתרמת חשיבה צפויה: 

   יתפרס	 בהמש� :צפויה קושי רמת

  בתכנית הלימודי� מופיע

  הרבבה בתחו	 החשבו� פעולות – 58, 57 עמודי	 :'ג כיתה

  הידע הדרוש לפתרו� השאלה

  ספרתיי	!ספרתיי	 והתלת!מבנה המספרי	 הדו ,100עד , חיבור וחיסור 10חיבור וחיסור עד  :'ב–'כיתות א

  אומד� תוצאות האלפי	,בתחו	  חיבור וחיסור, ספרתיי	!וארבעספרתיי	 !נה עשרוני של מספרי	 תלתמב :'כיתה ג

  אסטרטגיות צפויות לפתרו� השאלה

  חיבור המרכיבי	 השוני	 של המספרי	:   א.

1,573 + 376 = 

1,000 + (500 + 300) + (70 + 70) + (3 + 6) =1,000 + 800 + 140 + 9 = 1,949 

  

 ויכתב י	אי� הכוונה שהתלמיד .י	דר� החשיבה הצפויה של התלמידאת  מציגהבצורה מפורטת  הפתרו� כתיבת :הערה

ויכתבו (בדרכי	 שונות) את  פה! לחלק מהשלבי	 בעאת את הפתרו� בדר� זו. יש להניח שחלק מהתלמידי	 יחשבו 

  . הסופית תוצאות הביניי	, כדי שיסייעו לה	 בחישוב התוצאה

  לדוגמה: 
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  י	 אל המחובר הראשו�: המרכיבשל והוספה בשלבי	  ,פירוק המחובר השני למרכיבי	  ב.

1,573 + 376   

1,573 + 300 = 1,873 

1,873 + 70 = 1,943 

1,943 + 6 = 1,949 

כ�  70לפרק" את "בשלב השני אפשר  מחוברי	 למרכיבי	 שנוח לחבר אות	 למשל,לפרק" את ה"אפשר ג	  זו חישוב יתבאסטרטגי  

  :לדוגמה שיהיה קל לחבר את המספרי	,

1,873 + 70 = 1,873 + 30 + 40 = 1,903 + 40 = 1,943     

  בחישוב זה נעשה שימוש בחוק הקיבו� של החיבור.   

     :בשלבי	 חישוב במאונ�  .ג

  

  

   :לחבר מספרת האלפי	חישוב במאונ� בשלבי	, כאשר מתחילי	   .ד

  

  שימוש ב"זיכרו�". ורתי, המסופי האלגורית	 !חישוב במאונ� על  .ה

  עשויי� להופיע הקשיי� לדוגמאות לשגיאות או 

  : האלה הבנת המבנה העשרוני וההמרה. במקרה זה עשויות להופיע התשובות!טעויות הנובעות מאי  א

ור" האלגורית	 ומהסתכלות על כל "ט כתיבה רק של ספרת היחידות של כל סכו	. הדבר נובע בדר� כלל מזכירה טכנית של  .1

  כתרגיל בפני עצמו.

  

2.  

1,573 + 376 = 1,8149  

  

 אלפי	. לתלמיד קשהלמאות ולעשרות, ל שמירה על הפרדה בי� יחידותכדי הרגל" לפתור תרגילי	 במאוז� תו� טעות זו נובעת מ"  

  כותב את כל המספר.  ואולכ� ה ,ותלזכור" את היחידות המומר" מאוד

הפסיק את  הוא מיק	, את התרגיל פתר התלמידלאחר שבמקרה זה, . 18,149התוצאה:ג	 תקבל יכולה להס אותה טעות על בסי  

  גודל התוצאה. ל עאומדנית בחוסר בקרה ג	 תשובה כזו מאופיינת פי כלל שלמד. !על

  . 20שליטה בעובדות החיבור עד !מאיהנובעות טעויות חישוב   ב.

1, 573 

376     
+
  

1,849 

1,573 

376     
+
  

9  

140  

800  

1,000  

1,949 

1,573 

376     
+
  

1,000 

800  

140  

9           

1,949 
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  בשעת הבדיקה מומל! לשי� לב

 נוספות שאלות במקביל לבדוק חשוב. ופריטות המרות, פוזיציה: העשרוני המבנה של הבנה מחוסר ותנובע שלה	 שהשגיאות לתלמידי	

  . אלה עקרונות של הבנה בה� שנדרשת

  .המילוליות בשאלות אלגוריתמי	 וביצוע ,אחרות בשאלות ג	 העשרוני במבנה הקשורות טעויות לבדוק מומל�

 לצור�. בה� ולטפל השגויות התפיסות מקור את לאתר חשוב ,העשרוני במבנה הקשורות שגיאות כמה אצל	 מצאושנ תלמידי	 אצל

 ובפעולות העשרוני במבנה תהעוסק ,'ד לכיתה ההערכה ערכת של הראשו� בחלק להשתמש נית� טיפול לדרכי הצעות העלאתו איתורה

 קישור להל�. התלמידי	 ע	 עבודה לדרכי והצעות תלמידי	 של שגיאות לניתוח הכוונה יש זו ערכה של למורה במדרי� .והחיסור החיבור

  : לערכה
/Rama/MivchaneyMadafLamore02/MathematikaKitaDalet/Arca_math_4_2008_heb.htmhttp://cms.education.gov.i l /EducationCMS/Units 
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  ב1שאלה 

  :פתרו

  75 : 5 =  

  תשובה:

75 : 5 = 15  

  תשובה נכונה –נק'  2  ניקוד:

  תשובה שגויה –נק'  0  

  אפיו� השאלה

  לוק מספרי	 שלמי	חי –מספרי	 ופעולות בשלמי	  :נושא

  ספרתית. התרגיל מוצג במאוז�. !המנה דובמקרה שבו ספרתי, !ספרתי במספר חד!חילוק מספר דופתרו� תרגיל השאלה בודקת 

  חשיבה אלגוריתמיתרמת חשיבה צפויה: 

  יתפרס	 בהמש� :צפויה קושי רמת

  מופיע בתכנית הלימודי�

  חילוק בתחו	 המאה – 63עמוד  :כיתה ג'

  ש לפתרו� השאלההידע הדרו

  ספרתיי	!הבנת משמעויות שונות של החילוק (חילוק להכלה וחילוק לחלקי	), הכרת מספרי	 דוב': –כיתות א'

ביסוס והרחבה של  ;פי מבני	 נוספי	!פי המבנה העשרוני שלו ועל!הכרת מבנה המספר ויכולת ארגו� המספר מחדש על ג':–כיתות ב'

  כפל והחילוק בתחו	 לוח הכפלמשמעויות החילוק, שליטה בעובדות ה

  

  אסטרטגיות צפויות לפתרו� השאלה

   75 = 5 × 15כרו� של עובדת הכפל:יידע וז  .א

קא בדר� הפורמלית המקובלת. במקרה זה נית� לבטא את המחולק כסכו	 ובדרכי	 שונות, ולאו דואפשר לכתוב בעזרת חוק הפילוג.   ב.

  פי המבנה העשרוני שלו:      !מספרי	 על

                   = 10 + 5 = 15  75 : 5 = (50 + 25) : 5 = 50 : 5 + 25 : 5 + 5  

  בעזרת האלגורית	 המסורתי לחילוק ארו�:  ג.

  

  

  

  

  דוגמאות לשגיאות או לקשיי� העשויי� להופיע 

  . לי	 כאלההתנסות בפתרו� תרגי!, או מאי10 !תרגילי חילוק שהמנה שלה	 גדולה משל היכרות !קושי הנובע מאי  א.

שהספרות במספר מייצגות. לכ� תלמידי	 ער� הכמותי זו של פתרו� קשה לראות את הפתרו� בעזרת האלגורית	 לחילוק ארו�: בדר�   ב.

,  5 !ב 5חילוק מולאחר מכ�  5 !ב 7כתוצאה מחילוק תהלי� הפתרו�. למשל, ב פירוש של השארית המתקבלתהרבי	 שוגי	 במת� 

   .  5 !ב 7בשל השארית המתקבלת כתוצאה מחילוק  . זאת 11 = 5 : 75)2: (שארית שגויהה עשויה להתקבל התשובה

כפי שה	 רגילי	 בביצוע כפל את פעולת החילוק מספרת היחידות (יש להניח שחלק מהתלמידי	 השוגי	 שגיאה זו מתחילי	 לבצע   

  ולא מספרת העשרות.   ,וחיבור)

                   

    75 : 5  = 15     

5     
-

   

    25  

25       

       0        
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  בשעת הבדיקה מומל! לשי� לב

תכ� שחלק מהתלמידי	 זוכרי	 יבה� נית� לראות א	 תלמידי	 ששגו בפתרו� התרגיל, מביני	 את מהות החילוק. ישת לשאלות אחרו

לשאול  י	את משמעות החילוק להכלה, יכול י	המכיר י	עובדות של חילוק ואינ	 מביני	 את המשמעויות השונות של הפעולה. תלמיד

חשוב להפנות את תשומת לב	 של תלמידי	 פתרו� ללא ביצוע אלגורית	 מורכב. ולהגיע ל ,75 !"נכנס" ב 15כמה פעמי	  	את עצמ

ללמד תלמידי	 שאינ	 מכירי	 את משמעות החילוק להכלה יש את ההמכירי	 את משמעות החילוק להכלה לאפשרות פתרו� בדר� זו. 

  בה	. ש. הבנת החילוק להכלה חיונית להבנת השברי	 והפעולות ולתרגל אותה משמעות זו

תלמידי כיתות ד'. כמו כ�, נית� להיעזר להערכת ית� לאתר קשיי	 בהבנת משמעויות החילוק השונות באמצעות החלק השני של הערכה נ

  . לסיוע וכדי לתכנ� דרכי פעולה מתאימות י	טיב להבי� את הקשיי	 של התלמידיבמדרי� למורה של ערכה זו כדי לה

    להל� קישור לערכה: 
http://cms.education.gov.i l /EducationCMS/Units/Rama/MivchaneyMadafLamore02/MathematikaKitaDalet/Arca_math_4_2008_heb.htm 
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  2שאלה 

  דפי�. 500בחבילת דפי� אחת יש 

  חבילות?  50 � מה דפי� יש בכ

  

                                                             תשובה: ____________  דפי�

  תשובה:

  דפי� 25,000

  תשובה נכונה –נק'  2  :ניקוד

  תשובה שגויה –נק'  0  

  אפיו� השאלה

  כפל מספרי	 שלמי	 –מי	 מספרי	 ופעולות בשל :נושא

   ).שלמותספרתי (עשרות !ספרתי (מאות שלמות) במספר דו!כפל מספר תלת שיש לבצע בהשלבית �פתרו� שאלה חד השאלה בודקת

  יישו	 רמת חשיבה צפויה: 

  יתפרס	 בהמש� :צפויה קושי רמת

  מופיע בתכנית הלימודי�

   וחילוק כפל שאלות – 65 עמוד ;שלמות ובמאות שלמות בעשרות כפל –  61 עמוד ':ג כיתה

  הידע הדרוש לפתרו� השאלה

  ספרתיי	 !ספרתיי	 ותלת!, הכרת מספרי	 דו5משמעות פעולת הכפל, כפולות של  ב':–כיתות א'

  שאלות כפל וחילוק, כפל בעשרות שלמות ובמאות שלמות :כיתה ג'

  אסטרטגיות צפויות לפתרו� השאלה

  . 50 × 500  :הכפל תרגיל וחישוב יפלכ מצב זיהוי

  אוטומטי תו� כדי שימוש בחוקי הקיבו� והחילו : !בדר� כלל החישוב נעשה באופ� טכני

500 × 50 = 5 ×100 × 5 × 10 = 5 × 5 × 100 × 10 = 25 × 1000 = 25,000   

  . לתוצאה מימי� אפסי	 שלושה והצמדת  5 × 5כפלה ידי!על יתבצע הטכני הפתרו�

  העשויי� להופיע  דוגמאות לשגיאות או לקשיי�

המספרי	 הנתוני	 בשאלה גדולי	. לרוב קושי ר שאלעתי	 תלמידי	 מתקשי	 לזהות את המצב הכפלי כזיהוי המצב הכפלי. קושי ב  א.

  זה נובע מעיסוק בבעיות כפל וחילוק רק במספרי	 שה	 בתחו	 לוח הכפל. 

הנובעת  ,10עשויה להתקבל התשובה הסיטואציה. כתוצאה מכ� קושי הנובע משימוש באסטרטגיות של סימו� נתוני	 בלי להבי� את   ב.

  .  500 !ו 50מראיית קשר בי� המספרי	 

  טעויות הנובעות מחישוב שגוי של המכפלה. בדר� כלל הצמדת מספר שגוי של אפסי	.   ג.

  . 5 × 5חוסר שליטה בעובדת הכפל:  ד.
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  3שאלה 

  ספרי�.  80בספרייה יש 

1

4
  מהספרי� ה� באנגלית. 

  כמה ספרי� באנגלית יש בספרייה? 

  

                                                             תשובה: ________  ספרי�

  תשובה:

  ספרי� 20

  תשובה נכונה –נק'  2  :ניקוד

  תשובה שגויה –נק'  0  

  אפיו� השאלה

  חלק של כמות חישוב  –מספרי	 ופעולות בשברי	  :נושא

     יסודי.בשבר של חישוב חלק של כמות המבוטא  שלבית�חדשאלה פתרו�  השאלה בודקת

   יישו	רמת חשיבה צפויה: 

  יתפרס	 בהמש� :צפויה קושי רמת

  מופיע בתכנית הלימודי�

  )1(שבר שהמכנה שלו חלק של כמות המבוטא בשבר יסודי  – 68עמוד  ':גכיתה 

  שאלות מילוליות בשברי	 – 78עמוד כיתה ד': 

  הידע הדרוש לפתרו� השאלה

   הכרת השברי	 חצי ורבעכיתה ב': 

  , חלק של כמות המבוטא בשבר יסודיהכרת שברי	 יסודיי	 כיתה ג':

   שאלות הקשורות למשמעות השברכיתה ד': 

  אסטרטגיות צפויות לפתרו� השאלה

  קבוצות שוות.   4 !ל את הכמותמות יש לחלק המבוסס על ההבנה שכדי למצוא רבע של כ 4 !ב 80חילוק 

  או לקשיי	 העשויי	 להופיע  לשגיאותדוגמאות 

  . 4 !ב 80תלמידי	 יכפלו את  ,כתוצאה מחוסר הבנת מהות השבר  א.

בה הכמות הכללית וכמות חלקית, תלמידי	 שנתונות הבנת הסיטואציה כסיטואציה מכתוצאה מחוסר הבנה של מהות השבר ו  ב.

לחסר עשויי	 
1

4
  . 80 !מ
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  4שאלה 

  

  :פתרו    

  −
5

1 =
6

  

  תשובה:

−
1

6

5
1 =

6

  

  תשובה נכונה –נק'  1  :ניקוד

  תשובה שגויה –נק'  0  

  אפיו� השאלה

  חיבור וחיסור שברי	 פשוטי	 –מספרי	 ופעולות בשברי	  :נושא

     חיסור שבר משל	.פתרו� תרגיל  השאלה בודקת

  ).תלמידי	 יענו ברמת ידע וזיהויאפשרות ש(יש חשיבה אלגוריתמית רמת חשיבה צפויה: 

  יתפרס	 בהמש� :צפויה קושי רמת

  מופיע בתכנית הלימודי�

  חיבור וחיסור שברי	, ייצוג שלמי	 כשבר –  78, 77עמודי	  כיתה ד':

  בור וחיסור שברי	חי – 99עמוד  :כיתה ה'

, בעזרת אמצעי ובאופ� אינטואיטיבי ,השל	עוסקי	 בהרכבי	 שוני	 של  ,) בכיתה ג'1 בעלי מונהבשלב לימוד השברי	 היסודיי	 ( :הערה

  . חיסור שברי	 בעלי אותו מכנה בתחו	 השל	בבחיבור וג	  המחשה,

  הידע הדרוש לפתרו� השאלה

  הכרת שברי	 יסודיי	 כיתה ג':

כשבר, חיבור וחיסור שברי	 בעלי מכני	 שווי	 שלמי	 הכרת משמעויות שונות של השבר הפשוט, שמות שוני	 לשבר, ייצוג  :כיתה ד'

  באמצעות מודלי	 ואמצעי המחשה

    שברי	 חיבור וחיסורכיתה ה': 

  אסטרטגיות צפויות לפתרו� השאלה

 אחרי	. חלקי	 הה 5 !והפרדה בי� חלק אחד ל ,י	חלקי	 שוו 6 !דימוי של ייצוג כלשהו של של	 המחולק לציור או   א.

!הפיכת השל	 ל  ב.
6

6
 וחיסור 

5

6
  ממנו.   
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  דוגמאות לשגיאות או לקשיי� העשויי� להופיע 

!לאחר הפיכת השל	 ל  א.
6

6
 וחיסור 

6

5
 ,טעויות הנובעות מהתייחסות למספרי	 המופיעי	 במונה כאל תרגילממנו, עלולות להיות  

 : הזאת התשובה השגויהופיע עשויה להובמקביל למספרי	 המופיעי	 במכנה כאל תרגיל. במקרה זה 

6 5 1

6 6 0
− = 

!ב 1חוסר הבנה שנית� להמיר את   ב.
6

6
אפשר אי�  �לא יבי הואכי  ,להמשי� לפתור את התרגיל לתכ� שהתלמיד לא יוכי. במקרה זה י

  .  5 !מ 1ר את יויחס ,מחסרי	 מספר קט� ממספר גדול"פי הכלל השגוי של "!יפעל עלייתכ� ג	 ש.  1 !מ 5לחסר 

    

  לדוגמה:  

  

  

  

 

 במכנה.  6 !מ 1חיסור לבמונה ו 5 !מ 1עשוי להוביל לחיסור  ב'!א' ושילוב של שתי התפיסות השגויות שהוצגו לעיל בסעיפי	   ג.

  

  בשעת הבדיקה מומל! לשי� לב

לבדוק את חשוב  ,תרגילי	 בתחו	 השברי	ברמה הטכנית תכ� שחלק	 פתרו נכו� ילתלמידי	 המתקשי	 בהבנת מהות השבר. מאחר שי

כדי  ,ייצוגי	 קונקרטיי	 וסרטוטי	 סכמטיי	 עלתלמידי	 אלה  לעבוד ע	מומל� בר באמצעות שאלות נוספות. שהמהות  ת	 אתהבנ

דימוי מנטלי של ייצוג של	 כשבר. כאשר בוני	 את השל	 באמצעות גזרות או חלקי	 אחרי	 המייצגי	 את שברי היחידה,  אצל	שייווצר 

של של	 ברור דימוי  י	בש אצל התלמידבכתיבת תרגילי חיבור וחיסור. בדר� זו, יש להניח שיתגאת הסרטוט ה וימומל� ללוות את הבני

דימויי	 מנטליי	 בבניית ימוי זה יסייע בהמש� דגיבוש שנית� לארג� אותו באמצעות שברי יחידה שוני	 שמספר	 שווה למכנה שלה	. 

יפה של באמצעות של 	ואי אפשר לפתור אותשימוש באלגורית	  נדרשפתרו� שלה	 בוג	 ישמש כלי לביטוי תרגילי	 ש ,מורכבי	 יותר

   ידע.

השבר הכרת בשעת: לדוגמה
5

6
  : חיבור בתרגיל מבוטא להיות יכול זה רו יצ. יחד שמצרפי	 שישיות 5 !מ אותו בוני	 ,

1 1 1 1 1 5

6 6 6 6 6 6
+ + + + = 

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

5 1
1

6 6
− =

  

1 5
1

6 6
− =  
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  5שאלה 

  שקלי�. 180.50 מחיר מעיל הוא

  שקלי�. 80מחיר חולצה הוא 

  ד� קנה מעיל ושתי חולצות. 

  

  הבגדי� שקנה?  כלכמה שיל� ד� עבור 

  

  תשובה: _________ שקלי�

  תשובה:

  או  שקלי� 340.50
1

340
2

  אג' 50 � שקלי� ו 340  או שקלי�  

  תשובה נכונה –נק'  2  ניקוד:

  תשובה שגויה –נק'  0  

  אפיו� השאלה

  משמעות מספרי	 עשרוניי	, חיבור מספרי	 עשרוניי	  –מספרי	 ופעולות בשברי	  :נושא

של מספרי	  ואחריה פעולת חיבור 2 !או פעולת כפל ב פעמיי	 פעולת חיבור,שנדרשת בה  שלבית�דופתרו� בעיה מילולית השאלה בודקת 

  מאות. בבתהלי� החישוב נדרשת המרה אחת של עשרות  עשרוניי	.

   חשיבה תהליכית (יישו	) רמת חשיבה צפויה: 

  יתפרס	 בהמש� :צפויה קושי רמת

  מופיע בתכנית הלימודי�

  חיסור שברי	 עשרוניי	חיבור ו – 102משמעות השבר העשרוני; עמוד  – 101עמוד  :כיתה ה'

  הידע הדרוש לפתרו� השאלה

   ספרתיי	!, הכרת מספרי	 דו20 !בתחו	 הור סעובדות חי משמעות חיבור וחיסור, שאלות איסו ,ב': –כיתות א'

אלגורית	 של חיבור במאונ�, אומד� תוצאות, שאלות  ;המרות, ער� כמותי של כל ספרה, מיקו	 עשרוני – מבנה עשרוניכיתה ג': 

  עוסקות בהמרת שטרות ומטבעותה

   ייצוגי	 מספריי	 שוני	 לשבר הכרת השברי	 הפשוטי	,כיתה ד': 

  הרחבה וצמצו	, חיבור וחיסור שברי	 בעלי מכני	 מוכלי	, שברי	 עשרוניי	, חיבור שברי	 עשרוניי	 כיתה ה': 

  אסטרטגיות צפויות לפתרו� השאלה

  וחיבור התוצאה למחיר המעיל.  80+  80או  2 × 80של שתי החולצות:  מחירפה של ה!חישוב בעל  א.

  260.50 = 80 + 180.50  בשלבי	: 80 + 80 + 180.50 חישוב התוצאה של התרגיל  ב.

        260.50  +80  =340.50 

  דוגמאות לשגיאות או לקשיי� העשויי� להופיע 

תשומת לב לעובדה שנקנו שתי חולצות, בחוסר ורה או ולא של שתי חולצות ומעיל. טעות זו מק ,חישוב המחיר של חולצה אחת ומעיל  א.

   הנובע מזיהוי פעולה אחת בשאלות מילוליות. "קיבעו�"באו 
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  180.50 

                   + 

  80        

  0      8      

  1780.50 

  180.50 

                 + 

  80   

  80           

  182.10 

   שה	 שוני	 זה מזה במספר הספרות שלה	. טעויות הנובעות מחוסר שליטה במבנה העשרוני ובחיבור מספרי	   ב.

  : האלה זה עשויות להופיע השגיאותבמקרה 

 : מיקו	 של הספרות בשני המחוברי	ה שלא נשמר בהבה הנובעת מכתישגיאה  •

  

  

                                    

   

פי !כתיבה שאיננה עלמו ,עשיריות, מאיות)	 במספר (יישברהיצגות את החלקי	 הכרת ער� הספרות המי!הנובעת מאישגיאה  •

ות יחיד"פי הכלל !עלמימי� לשמאל ( וכותבי	פרה ספרה מתחת לס לפיו יש לכתובש ,עקרו� הפוזיציה של הכתיבה העשרונית

  .)מתחת ליחידות..."

  

  

  

  

  בשעת הבדיקה מומל! לשי� לב

  :האלה קשיי	ל

קושי לתרג	 סיטואציה מילולית למצב מורכב שנדרשת בו יותר מפעולת חישוב אחת. במקרה זה יש להניח שהתלמיד יתקשה בכל   .1

  ופיע ג	 אצל תלמידי	 שיודעי	 לבצע חישובי	 בתחומי מספרי	 שוני	. שלביות. קושי זה עשוי לה!השאלות שה� דו

  הכרת השברי	 העשרוניי	.!אימ נבועעשוי ל –י	 במספר העשרוני (עשיריות ומאיות) יקושי בהבנת החלקי	 השבר  .2

ד שקיי	 קושי כזה, חש א	 יש ובעקבות כ� קושי בהבנת השברי	 העשרוניי	. ,קושי בהבנת המבנה העשרוני של מספרי	 שלמי	  .3

  לבדוק במקביל שאלות נוספות שנדרשת בה� הבנה של עקרונות המבנה העשרוני: חשוב

  המרות ופריטות. פוזיציה, ער� הספרות במספר,

  אלגוריתמי	 בשאלות המילוליות.הביצוע וג	 את  ,נוספות במבח� טעויות הקשורות במבנה העשרוני בשאלותג	 מומל� לבדוק 

מומל� ולטפל בה�.  חשוב לאתר את מקור התפיסות השגויות ,שגיאות הקשורות במבנה העשרוניכמה צאו אצל	 אצל תלמידי	 שנמ

 ,לצד הדגשת רעיו� הפוזיציה ,והמרה לעבוד ע	 תלמידי	 אלה על המבנה העשרוני באמצעות אמצעי המחשה המאפשרי	 הקבצה

בשלמי	 ובשברי	 עשרוניי	. חשוב להציג את הדמיו� בי� וחיסור  הער� המספרי של הספרות במספר. כמו כ�, חשוב לחזור על חיבור

  שלמי	 לשברי	 עשרוניי	, במיוחד בביצוע פעולות חיבור וחיסור. 
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  6שאלה 

  שלה?  האלכסוני�באיזו מהמקביליות שלפניכ� מסורטטי� שני 

  

  :התשוב

)4 (   

  

   

  תשובה נכונה –נק'  2  ניקוד:

  בה שגויהתשו –נק'  0  

  אפיו� השאלה

  הכרת מושג האלכסו� במרובע – יה ומדידותיגאומטר :נושא

  האלכסו� במרובע. זיהוי מושגהשאלה בודקת 

   ידע וזיהוי רמת חשיבה צפויה: 

  יתפרס	 בהמש� :צפויה קושי רמת

  מופיע בתכנית הלימודי�

  בנייה וזיהוי של אלכסו� במצולע – 90עמוד  :כיתה ד'

  פתרו� השאלההידע הדרוש ל

  הכרת מצולעי	 :ב'–כיתות א'

  הכרת מרובעי	 :כיתה ג'

  מצולעי	, אלכסו� במצולע כיתה ד': 

  אסטרטגיות צפויות לפתרו� השאלה

  . זה לזה דקודי	 שאינ	 סמוכי	ושני קבי� קטע המחבר הוא אלכסו�  פיהזיהוי המבוסס על הכרת ההגדרה של

  פיע דוגמאות לשגיאות או לקשיי� העשויי� להו

  משימוש שפתי במילה "אלכסו�".  תנובע –שאינ	 מאונכי	 או מקבילי	 לשוליי	 של הד ) בחירה של קווי	 משופעי	 (

הקיי	 על התנאי  י	מקפיד 	אינ 	באופ� חזותי את מושג האלכסו� במרובע, א� ה י	מזה) 3מסיח (בהבוחרי	  י	יש להניח שתלמיד

  דקודי	.ושני קבי� קטע המחבר  – בהגדרת האלכסו�
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  7שאלה 

  לקו המודגש.   מאונ.סרטטו קו 

  

  :התשוב

  .)900כל קטע המאונ. לקטע הנתו� (הקטע או המשכו יוצרי� ע� הקטע הנתו� זווית בת 

   למשל: 

  

  תשובה נכונה –נק'  2  ניקוד:

  תשובה שגויה –נק'  0  

  נכונה. קטע מאונ� שסורטט מחו� לגריד המשבצות, ייחשב תשובה  הערה:

  אפיו� השאלה

  יחס המאונכות – ומדידות גאומטרייה :נושא

  שאיננה מקבילה או מאונכת לדפנות הד ).משופעת" (בצורה "המסורטט לקטע  קו מאונ� מושג וסרטוטשל ידע השאלה בודקת 

    יישו	רמת חשיבה צפויה: 

  יתפרס	 בהמש� :צפויה קושי רמת

  מופיע בתכנית הלימודי�

  מאונכות ומקבילות  – 69 עמוד :'גכיתה 

  הידע הדרוש לפתרו� השאלה

  קווי	 ישרי	, הכרה אינטואיטיבית של זווית ישרה הכרת  :ב'–כיתות א'

  ישרי	 מקבילי	 וישרי	 מאונכי	, זוויות ישרות :כיתה ג'

  אסטרטגיות צפויות לפתרו� השאלה

   זווית ישרה.  הכרת התכונה ששני ישרי	 מאונכי	 יוצרי	 ביניה	המבוסס על  סרטוט
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  דוגמאות לשגיאות או לקשיי� העשויי� להופיע 

  ד :לשולי הסרטוט של קטע שנמצא במצב מאונ� 

  

  או            

 עשויי	 הרשת קווי, בנוס  .מאוז� אשהו לישר הניצב ישר :כלומר, גאומטריי	 שאינ	 בהקשרי	" מאונ�" במושג משימוש נובעת זו טעות

 ד  של שוליי	ל מאונכי	 או מקבילי	 שה	 במצב רק ומאונכי	 מקבילי	 לישרי	 שנחשפו שלתלמידי	 להניח יש. זה מסוג טעות לעודד

 אינ	 	הקווי שבה	 סרטוטי	ל התלמידי	 את לחשו  חשוב הוראהה מהל�ב, לכ�. זה מסוג טעות לטעות יותר גדולה נטייה תהיה, נייר

  .   הד  שוליל מאונכי	 או מקבילי	 בהכרח
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  8שאלה 

  במרובע.  שתי צלעותלפניכ� סרטוטי� של 

  . מלב�סמנו את הסרטוט שא� יוסיפו לו שתי צלעות, יוכל להתקבל 

  

      1�  2�      3�    4�    

  :התשוב

)4 (  

 

 

   

  תשובה נכונה –נק'  2  ניקוד:

  תשובה שגויה –נק'  0  

  אפיו� השאלה

  מרובעי	 הכרת – ומדידות גאומטרייה :נושא

  מבוססי	 על הכרת התכונות של המלב�.  הדימויהסרטוט ו של מלב�.דימוי יכולת או מלב� של  סרטוטדקת יכולת בו השאלה

   יישו	 רמת חשיבה צפויה: 

  יתפרס	 בהמש� :צפויה קושי רמת

  מופיע בתכנית הלימודי�

  היכרות ע	 ריבוע, מלב� – 70עמוד  :כיתה ג'

  ריבוע ומלב� – 91עמוד  כיתה ד':

  מרובעי	: ניתוח תכונות, מיו� מרובעי	 – 112עמוד כיתה ה': 

  הידע הדרוש לפתרו� השאלה

  זיהוי ובנייה) מרובעי	 (הכרת  :ב'–כיתות א'

  היכרות ע	 תכונות הריבוע והמלב� :ד'–כיתות ג'

  ומיו� מרובעי	  ,בעי	, ביניה	 הריבוע והמלב�ניתוח תכונות מרוכיתה ה': 

  אסטרטגיות צפויות לפתרו� השאלה

  : זווית ישרה ושתי צלעות סמוכות שאינ� שוות באורכ�.  טיפוס של המלב�)!ונות המלב� (אבהתבססות על תכ  א.

ידי השוואה !על, ובדיקה ו בחלק�א יותאפשרתשובות האו דימוי הסרטוט) של שתי הצלעות החסרות בכל הניסוי וטעייה: סרטוט (  .ב

   ידי בדיקת התכונות של המרובע שסורטט.!מלב�, או עלשיש לתלמידי	 ללדימוי 

  דוגמאות לשגיאות או לקשיי� העשויי� להופיע 

  להשלי	 למלב�.כדי לסרטט את שתי הצלעות החסרות יתקשו  ,מלב�נ	 יודעי	 לדמיי� שאי י	תלמיד
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  9שאלה 

   ילומטר אחד? כמה מטרי� יש בק

  מטרי� 10  �1

  מטרי� 100  �2

  מטרי� 1,000  �3

  מטרי� 10,000  �4

   תשובה:

  מטרי� 1,000 )3(

  תשובה נכונה –נק'  2  ניקוד:

  תשובה שגויה –נק'  0  

  אפיו� השאלה

  יחידות למדידות אור�  –ומדידות  גאומטרייה :נושא

   טרי	.בי� קילומטרי	 למש יחסהעוסק ב מושגשל שאלה הבודקת ידע 

   ידערמת חשיבה צפויה: 

  יתפרס	 בהמש� :צפויה קושי רמת

  מופיע בתכנית הלימודי�

  מדידות אור� במטרי	 ובקילומטרי	  – 70עמוד  :כיתה ג'

  מדידות: חזרה על מידות אור� – 92עמוד  :כיתה ד'

  הידע הדרוש לפתרו� השאלה

   "מטר"ו "סנטימטר"מדידות אור�, הכרת יחידות האור� ב': –כיתות א'

  מדידות אור� ביחידות שונותכיתה ג': 

  חזרה על מידות אור�כיתה ד': 

  אסטרטגיות צפויות לפתרו� השאלה

  שליפת ידע

  דוגמאות לשגיאות או לקשיי� העשויי� להופיע  

היחס  הכרתקורה במטרי	. טעות זו מ 100חוסר שליטה ביחס שבי� קילומטר למטר עשוי לגרו	 לטעות שלפיה יחושב שבכל קילומטר יש 

   סנטימטר למטר.שבי� 
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  מספרי� ופעולות בשלמי� –ב'  חלק
  

  א10שאלה 

  :פתרו

  5,089 – 1,999 =  

  תשובה:

5,089 – 1,999  = 3,090 

  נכונה תשובה –' נק 2  :ניקוד

  שגויה תשובה –' נק 0  

  אפיו� השאלה

  חיבור וחיסור בשלמי	 –מספרי	 ופעולות בשלמי	  :נושא

 בי�. )במאות אלפי	ו בעשרות מאות( כפולה המרה ע	 ספרתי!ארבע ממספר ספרתי!ארבע מספר חיסור תרגיל פתרו� קתבוד השאלה

  .)a!a( בחיבור 0 !ה חוק ג	 נדרש ,בשאלה הנדרשות החיסור עובדות

  התרגיל מוצג במאוז�.

   חשיבה אלגוריתמיתרמת חשיבה צפויה: 

  יתפרס	 בהמש� :צפויה קושי רמת

  ת הלימודי�מופיע בתכני

  פעולות החשבו� בתחו	 הרבבה – 58, 57עמודי	  :כיתה ג'

  הידע הדרוש לפתרו� השאלה

  ספרתיי	!ספרתיי	 והתלת!, מבנה המספרי	 הדו100, חיבור וחיסור עד 10חיבור וחיסור עד  :ב'–כיתות א'

  תוצאות ספרתיי	, חיבור וחיסור בתחו	 האלפי	, אומד�!מבנה עשרוני של מספרי	 תלת :כיתה ג'

  אסטרטגיות צפויות לפתרו� השאלה

  פי האלגורית	 המקובל. !חיסור במאונ� על  א.

  :ידי שימוש בעיקרו� של שמירת ההפרש!חיסור בשני שלבי	 על  ב.

5,089 – 1,999 = 5,090 – 2,000 = 3,090 

  :1 !חיסור אלפי	 שלמי	) ולאחר מכ� הוספת ה( 1 !חיסור מספר גדול ב  .ג

5,089 – 2,000 + 1 = 3,089 + 1 = 3,090  

  על ארגו� מחודש של המחסר:  ותו� כדי שילוב אסטרטגיות המבוססות על עקרו� הפיצוי חיסור בשלבי	   ד.

5,089 – 1,999 = 5,089 – 1,000 – 900 – 90 – 9  

5,089 – 1,000 = 4,089  

  :9 סורבחיו 90. כ� ג	 בחיסור  100ולחבר  1,000ד לחסר ונוח מא ,900די לחסר את כ  

  

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 

  : 1ועוד  89אפשר ג	 לחסר  90 !כדי לחסר את ה  

3,189 – 90 = 3,189 – 89 – 1 = 3,100 – 1 = 3,099 

  :9בשלב זה נותר לחסר   

3,099 – 9 = 3,090 

את הפתרו�  ויכתב י	. אי� הכוונה שהתלמידי	יבת הפתרו� בצורה מפורטת מציגה את דר� החשיבה הצפויה של התלמידכת :הערה  

  פה. !בדר� זו. יש להניח שחלק מהתלמידי	 יחשבו את חלק מהשלבי	 או את כול	 בעל
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5,089 

       -       

1,999        

2,990 

5,089 

       -       

1,999   . 

4,910 

5,089 

       -    

1,999    . 

4, 910 

5,089  

           -  

1,999      

4,190 

  דוגמאות לשגיאות או לקשיי� העשויי� להופיע 

  האלה: עשויות להופיע התשובות  בנת המבנה העשרוני וההמרה. במקרה זהה!בחיסור במאונ�: טעויות הנובעות מאי  א.

פעולה זו מבוססת על  .10" בלי לבצע המרה ביחידה שגדולה פי 10בכל מקרה שלא נית� לחסר, "מוסיפי	 

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

  

  

 כדי לאפשר חיסור שלבמאה אל  נוס   עשרות, ולאחר מכ� המרת 9יסור כדי לאפשר ח עשרות 10 !ב אל  אחדהמרת 

  מאות. 9

  

  

טעויות הנובעות מחוסר שליטה או , א נית� לחסר מספר גדול ממספר קט�בחיסור במאונ�: טעויות הנובעות מתפיסה שגויה של  ב.

  שויות להופיע התשובות האלה: והנובעות מחוסר הבנה או הכרה של רעיו� הפריטה. במקרה זה ע 0בפעולות שיש בה� 

  

  חיסור המספר הגדול מהמספר הקט�. :בכל עמודה

  

  

 ,0 !בכלל המוטעה שלפיו א	 מחסרי	 מספר מ: שימוש מאותחיסור המספר הקט� מהמספר הגדול, וב :עשרותב

   0התוצאה היא 

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

  בי� התפיסות השגויות שהוצגו לעיל. המשלבות עשויות להופיע שגיאות נוספות  :הערה  

  . 20שגיאות הנובעות מחוסר שליטה בעובדות החיסור עד   ג.

 :ורשימוש בעקרו� הפיצוי של החיבור, במקו	 בהבנת תכונות ההפרש בחיס  ד.

5,089 – 1,999 = 5,088 – 2,000 = 5,088 

פה. !כדי להגיע לתרגיל שקל לבצע אותו בעל אחרההמספר אחד המספרי	 והקטנת  ה שלהחלת עקרו� הפיצוי על החיסור גרר הגדל  

   ור.באותו שיעפרש יש להגדיל או להקטי� את שני המספרי	 הפעולה זו הקטינה את ההפרש ולא שמרה עליו. כדי לשמור על ה

  התוצאה.על במקרה זה ג	 בולט חוסר הבקרה האומדנית 

  למשל: רק של חלק ממנו וחיבור החלק הנוס .ולאחר מכ� חיסור , ארגו� מחודש של המחסר  ה.

5,089 – 1,999 = 

5,089 – 1,000 = 4,089 

4,089 + 999 = 5,088   

  . למשל, בתרגיל:י	ספרתי!וד י	מספר עוסקי	 בחיסורהד בקרב תלמידי	 צעירי	 ומאנפוצה טעות זו   

  לעשר".  2"צרי� להוסי   12, כי כדי לקבל 2ולאחר מכ� יוסיפו  24 = 10 – 34יחסרו:  ה	 12 – 34  

  ההסבר המתמטי לטעות הוא:   

34 – 10 – 2 = 34 – (10 + 2) ≠ 34 – 10 + 2  

  התוצאה. על ג	 במקרה זה בולט חוסר הבקרה האומדנית   

  הגדלה וההקטנה של החיסור: שימוש שגוי בתכונות ה  ו.

5,089 – 1,999 = 5,089 – 2,000 – 1 = 3,088 

 .  1,999!כדי להגיע ל  2,000!מ 1ג	 טעות זו נובעת מההבנה שיש לחסר   
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  בשעת הבדיקה מומל! לשי� לב

לבדוק במקביל  חשוב לתלמידי	 שהשגיאות שלה	 נובעות מחוסר הבנה מעמיקה של המבנה העשרוני: פוזיציה, המרות ופריטות.  .א

  שאלות נוספות שנדרשת בה� הבנה של עקרונות אלה. 

  וביצוע אלגוריתמי	 בשאלות המילוליות. ,אחרות מומל� לבדוק טעויות הקשורות במבנה העשרוני בשאלות  

לצור� בה�. ולטפל  חשוב לאתר את מקור התפיסות השגויות ,שגיאות הקשורות במבנה העשרוניכמה אצל תלמידי	 שנמצאו אצל	   

העוסק במבנה העשרוני ובפעולות החיבור והחיסור. לתשומת  ,ערכת ההערכה לכיתה ד'נית� להשתמש בחלק הראשו� של האיתור 

  והצעות לדרכי עבודה ע	 התלמידי	. להל� קישור לערכה:  התלמידי	 הכוונה לניתוח שגיאותיש  של ערכה זובמדרי� למורה  ,לבכ	

http://cms.education.gov.i l /EducationCMS/Units/Rama/MivchaneyMadafLamore02/MathematikaKitaDalet/Arca_math_4_2008_heb.htm 

, ולסייע מספרי	 קטני	בבצורה שגויה בתכונות החיסור חשוב לעבוד על תכונות החיסור ע	 תלמידי	 המשתמשי	   .ב

   אנלוגיה בי� השימוש בחוקי הפעולות במספרי	 הגדולי	 לפעולות במספרי	 הגדולי	.לבצע לה	 לבסס יכולת 
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  ב10שאלה 

  :פתרו

   8 ×××× 599 = 

  ה:תשוב

8 ×××× 599 = 4,792 

  נכונה תשובה –' נק 2  :ניקוד

  שגויה תשובה –' נק 0  

  אפיו� השאלה

  כפל במספרי	 שלמי	 – מספרי	 ופעולות בשלמי	 :נושא

. שתי המרותספרתי. בביצוע התרגיל באמצעות האלגורית	 המסורתי יש !תלתספרתי במספר !חד כפל מספר פתרו� תרגילהשאלה בודקת 

  אוז�.  התרגיל מוצג במ

  חשיבה אלגוריתמיתרמת חשיבה צפויה: 

  יתפרס	 בהמש� :צפויה קושי רמת

  מופיע בתכנית הלימודי�

  ספרתיי	)!כפל במאונ� (במספרי	 חד – 62עמוד  ':כיתה ג

  הידע הדרוש לפתרו� השאלה

  ספרתיי	 !הבנת משמעות הכפל, הכרת מספרי	 תלתב': –כיתות א'

הער�  :ספרתיי	!תלתמספרי	 כפל בעשרות שלמות, הבנת המבנה העשרוני של חו	 לוח הכפל, שליטה בעובדות הכפל בת: כיתה ג'

לרבות האלגורית	 לכפל  ,ספרתי בדרכי	 שונות!ספרתי במספר חד!כפל מספר דו; עקרונות הפוזיציה וההמרה הכמותי של כל ספרה,

  בטור, שימוש בחוק הפילוג, חוקי סדר הפעולות, אומד� תוצאות

  ת צפויות לפתרו� השאלהאסטרטגיו

  כפל בעזרת חוק הפילוג:  א.

  :  1 – 600 !כ 599ייצוג המספר   .1

8 × 599 = 8 × (600 – 1) = 8 × 600 – 8 × 1 = 4,800 – 8 = 4,792  

  פי המבנה העשרוני:!ספרתי על!ייצוג הגור	 התלת  .2  

  8 × 599 = 8 × 500 + 8 × 90 + 8 × 9 = 4,000 + 720 + 72 = 4,792 

כתיבת הפתרו� בצורה מפורטת מציגה את דר� החשיבה הצפויה של התלמידי	. אי� הכוונה שהתלמידי	 יכתבו את  :הערה  

פה. אחרי	 יכתבו את ארגו� המספר !הפתרו� בדר� זו. יש להניח שחלק מהתלמידי	 יחשבו את כל השלבי	 או את חלק	 בעל

  של המכפלות. בדרכי	 שונות, או שיכתבו רק את תוצאות הביניי	  599

  :  1 – 600  !כ 599וייצוג המספר   2 – 10!כ 8ייצוג  המספר   .3

  

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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    500 + 90 + 9        

                 ×  
   8                           

     4000+720+72=4792          

     

  ג. לדוגמה: פי חוק הפילו!אחד הגורמי	 בדר� אחרת המאפשרת חישוב מהיר על ייצוג  .4

  

  

  

  

  

  

  

  : 2 !במקו	 לכפול בביצוע חיבור מספר לעצמו ו  2 × 2 × 2 = 8!הבנה ששימוש ב  ב.

  

2 × 599 = 2 × 600 – 2 = 1,198 

 

1,198 + 1,198 = 2,396 

 

2,396 + 2,396 = 4,792 

מבוססת על תכונת    סדר הגורמי	החלפת , המבוסס ג	 הוא על חוק הפילוג. כפל בעזרת האלגורית	 (שאינו מקוצר) לכפל מאונ�  ג.

   :החלופיות של הכפל

  

  : כ�את האלגורית	 שאינו מקוצר אפשר ג	 לכתוב   

  

  

  

  

  

   :כפל בעזרת האלגורית	 המקוצר לכפל מאונ�  .ד

  

  

  

  

  

  דוגמאות לשגיאות או לקשיי� העשויי� להופיע 

  הכפל.שליטה בעובדות !קשיי	 הנובעי	 מאי  א.

  :העשויות להתקבל תשובות כגו� אל השגיאות הנובעות מהבנה לקויה של המבנה העשרוני. במקרי	 אל  ב.

המכפלה ללא  כולל רק את ספרת היחידות של המכפלות. טעות כזו יכולה לנבוע כתוצאה מכתיבת ספרת היחידות שלהפתרו�   .1

                                                           :כרו�" של העשרות במכפלותי"שמירה בז

  

  

  

  

  

  

  

599   

              ×  
8          

72  

720 

4000   

   4792    

                                                      

    599        

                 ×  
8             

                                      4022    

     

                                                  77    

    599        

                 ×  
8             

               4792    
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  :פי סדר ה"אמירה" של המספר!כתיבת ספרת העשרות של המכפלות (במקו	 ספרת היחידות) על  .2

  

  :כלל מלמידה אוטומטית של האלגורית	 לכפל בלי מת� תשומת לב נובעות בדר�אלה כשגיאות   

     ולהבנת הערכי	 שכל ספרה מייצגת.  )9 + 90 + 500 = 599(ספרתי !תלתהמספר הלהרכב הכמותי של  •

 להבנת האלגורית	 והקשר שלו למבנה העשרוני.  •

    לדוגמה: .חוק הפילוגבשגוי בשימוש שגיאות שמקור�   ג.

1.    

599 × 8 = 500 × 8 + 99 

2.    

599 × 8 = 600 × 8 – 1  

3.    

599 × 8 = 600 × 8 – 599   

  קשורה ג	 להבנת פעולת הכפל.השגיאה שת המקרי	 בשלו  

פעמי	 או,  8מוכפל  599המספר  ,להבי� שבמקרה של התרגיל הזה י	על התלמיד –משמעויות הכפל יכולות להיות מיוצגות כ"פעמי	"   

, ולא 8רת ויש לחסר , הרי הכפילו אותו פע	 אחת מיות600 !ב  8פעמי	. לכ� א	 מכפילי	 את המספר  599מוכפל  8לחלופי�, המספר 

   .)3(המקרה של תרגיל  599

  לדוגמה:  .שמידותיו ה� גורמי המכפלהשל מלב� סכמטי באמצעות סרטוט אפשר ג	 לייצג את המכפלה   

   

  

  

  

  

  

את המרכיבי	 בבירור בייצוג זה נית� לראות  המכפלות נית� לחלק את המלב� למלבני משנה בדרכי	 רבות.בביצוע הנוחיות לש	   

  י	 של ייצוג התרגיל באמצעות חוק הפילוג.השונ

ושיטת הכפל: "העצמות ב) 10(ראו בשאלה "שיטת המקלות"  , בי� היתר,על חוק הפילוג ה�המסתמכות נוספות אסטרטגיות אפשריות   

   של נפייר". 

       22                                         

    599        

                 ×  
8             

   4277       

   

500  90 9  

8  
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  בשעת הבדיקה מומל! לשי� לב

לבדוק במקביל  רוני: פוזיציה, המרות ופריטות. חשובלתלמידי	 שהשגיאות שלה	 נובעות מחוסר הבנה מעמיקה של המבנה העש  א.

  שאלות נוספות שנדרשת בה� הבנה של עקרונות אלה. 

  וביצוע אלגוריתמי	 בשאלות המילוליות. ,אחרות מומל� לבדוק טעויות הקשורות במבנה העשרוני בשאלות  

ולטפל בה�. נית�  ת מקור התפיסות השגויותחשוב לאתר א ,שגיאות הקשורות במבנה העשרוניכמה אצל תלמידי	 שנמצאו אצל	   

 ,העוסק במבנה העשרוני ובפעולות החיבור והחיסור. לתשומת לבכ	 ,להשתמש לצור� כ� בחלק הראשו� של ערכת ההערכה לכיתה ד'

  הכוונה לניתוח שגיאות התלמידי	 והצעות לדרכי עבודה ע	 התלמידי	. להל� קישור לערכה: יש במדרי� למורה 
http://cms.education.gov.i l /EducationCMS/Units/Rama/MivchaneyMadafLamore02/MathematikaKitaDalet/Arca_math_4_2008_heb.htm 

ד לעזור לתלמידי	 לראות את הקשר שבי� הבנת המבנה העשרוני בפעולות החיבור והחיסור, לבי� הצור� ביישו	 עקרונות וחשוב מא  

  המבנה העשרוני בתרגילי כפל של מספרי	 גדולי	.  

  

� במוב� של הבוצות שוות וק בראייתבצורה שגויה את חוק הפילוג, מומל� לבדוק את הבנת פעולת הכפל ה�  יישמואצל תלמידי	 ש  ב.

"פעמי	". בי� השאר, חשוב לבדוק א	 התלמידי	 מייחסי	 את משמעות הכפל ג	 לפעולות במספרי	 גדולי	, וא	 ה	 מקשרי	 בי� 

כולל האלגורית	 המסורתי במאונ�). לכ� יש ( שטח מלב� לפעולת הכפל. מרבית האסטרטגיות לחישוב כפל מבוססות על חוק הפילוג

השימוש בחוק זה. ייצוג פעולת הכפל באמצעות שטח מלב� היא דר� טובה ויעילה על מנת להמחיש את  ר יכולתופיחשיבות רבה לש

 של מספרי	 גדולי	יכול לשמש כלי עזר לחישוב מכפלות  מודל המלב�חוק הפילוג. כפל, את חוק החילו  ואת במשמעות ה"פעמי	" 

  בהרכבי	 שוני	.
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  ג10אלה ש

  :פתרו

  37 ×××× 14 =  

  תשובה:

37 ×××× 14 = 518  

  תשובה נכונה –נק'  2  ניקוד:

  תשובה שגויה –נק'  0  

  אפיו� השאלה

  כפל מספרי	 שלמי	 –מספרי	 ופעולות בשלמי	  :נושא

ש המרה אחת בביצוע התרגיל באמצעות האלגורית	 המסורתי יספרתי. !ספרתי במספר דו!דו כפל מספר פתרו� תרגילהשאלה בודקת 

  התרגיל מוצג במאוז�.  בתהלי� הכפל והמרה אחת בתהלי� חיבור המכפלות. 

  חשיבה אלגוריתמיתרמת חשיבה צפויה: 

  יתפרס	 בהמש� :צפויה קושי רמת

  מופיע בתכנית הלימודי�

  ספרתי!כפל במאונ� בגור	 דו – 80עמוד  ':כיתה ד

  הידע הדרוש לפתרו� השאלה

  ספרתיי	!ת הכפל, הכרת מספרי	 דוהבנת משמעוב': –כיתות א'

, המרות ופוזיציה. שליטה בעובדות הבנת המבנה העשרוני: הער� הכמותי של כל ספרה –הכרת מספרי	 בתחו	 האלפי	 ג': –כיתות ב'

, נ�מאוספרתי בדרכי	 שונות, לרבות האלגורית	 לכפל ב!ספרתי במספר חד!כפל עשרות בעשרות, כפל מספר דו הכפל בתחו	 לוח הכפל,

  שימוש בחוק הפילוג, חוקי סדר הפעולות, אומד� תוצאות

    ספרתי!ספרתי במספר דו!כפל מספר דוכיתה ד': 

  אסטרטגיות צפויות לפתרו� השאלה

   :כפל בעזרת האלגורית	 המקוצר לכפל מאונ�  א.

  

              

  :ל מאונ�כפל בעזרת האלגורית	 (שאיננו מקוצר) לכפ  ב.

  

  
  

  

    37        

                 ×  
14         

   148 

   37    

        518                  

37       

       ×  
14    

28  

120 

70  

300 

518 
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  : הזאת כתב ג	 בצורהיאותה אסטרטגיה יכולה לה  

  

  

  

  

  דרכי	 שונות המבוססות על חוק הפילוג, למשל:   ג.

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  

  

את  ויכתב י	. אי� הכוונה שהתלמידי	דר� החשיבה הצפויה של התלמיד  כתיבת הפתרו� בצורה מפורטת מציגה את :הערה  

כתבו את שלבי הביניי	 כתרגילי	 פה, או שחלק	 י!הפתרו� בדר� זו. יש להניח שחלק מהתלמידי	 יחשבו חלק מהשלבי	 בעל

  נפרדי	, ויוסיפו סימני	 שוני	 המצביעי	 על "פירוקי המספר" או אפילו על התהלי�, בלי שיישמר השוויו� המתמטי.  

  

לצור� ביטוי חוק הפילוג ב תלמידי	 רבי	 משתמשי	 בסכמות של מלב� כדי לייצג את תרגיל הכפל. סכמה זו עוזרת לה	 בשימוש  .2

  החלקיות. המכפלות

  

  שיטה זו מבוססת על חוק הפילוג. ג	 ": שיטת ה"מקלות  .3

  ד ברורה.  ופי ההרכב העשרוני שלה	 בצורה מא!משו	 שהיא מאפשרת לייצג את המספרי	 עלשימוש השיטה נוחה ל  

  קל עבה מייצג עשרות.מ   

  מקל דק מייצג יחידות.     

  

  ס� הכול התקבלו:ב  

  28  בי� יחידות ליחידות = "מפגשי	" 28  

    120  בי� יחידות לעשרות = "מפגשי	" 12  

     70  בי� יחידות לעשרות = "מפגשי	" 7  

    300  בי� עשרות לעשרות = "מפגשי	" 3  

        518      ול =ס� הכ  

  

30 × 10 

30 × 4 

30 7  

10 

4  

7 × 10 

7 × 4 

                   

    37   =>       30 + 7         

                 ×  
=>       10 + 4                                   14      

                      300 + 70 + 120 + 28 = 518   
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  י� העשויי� להופיע דוגמאות לשגיאות או לקשי

  שליטה בעובדות הכפל.!קשיי	 הנובעי	 מאי  א.

  שגיאות הנובעות מהבנה לקויה של המבנה העשרוני. במקרי	 אלה עשויות להתקבל תשובות כאלה:  ב.

  לא כותבי	 ב"זיכרו�" כאשר כופלי	 וג	 כאשר מחברי	 את המכפלות:  .1

  

  וי את מכפלת העשרות: ממקמי	 במקו	 שג  .2

  

  :הבנה שגויה של חוק הפילוג  ג.

  "החלה" של האלגורית	 לחיבור על כפל (כופלי	 עשרות בעשרות ויחידות ביחידות):  .1

37 × 14 = 30 × 10 + 7 × 4 = 300 + 28 = 328         

  ית	, ללא שלבי ביניי	 המבוססי	 על הבנה ועל המחשה. שגיאה זו נובעת בדר� כלל מלמידה אוטומטית של האלגור  

  שגיאה דומה יכולה להופיע ג	 בחישוב במאונ�:   

  

  חוסר הבנת הקשר שבי� משמעות ה"פעמי	" לחוק הפילוג:  .2

37 × 14 = 37 × 10 + 4 = 374  

  בשעת הבדיקה מומל! לשי� לב

בה� לפתרו� השאלה. מומל� להציג בכיתה אסטרטגיות שונות, לשוחח על העקרונות של כל משתמשי	 י	 למגוו� האסטרטגיות שהתלמיד

  אסטרטגיה, לראות מה דומה ומה שונה בי� האסטרטגיות ולהשוות בי� יעילות השימוש של כל אסטרטגיה בתרגילי	 שוני	. 

  כדי להבהיר את המכפלות החלקיות השונות. י של מלב�)(רצו לצר  סכמה מוחשיתיה חשוב כל דיו� על אסטרטגיה נכונה או שגול

מבנה העשרוני ואת היכולת של המומל� לבדוק אצל תלמידי	 שאותרו אצל	 שגיאות הקשורות למבנה העשרוני את ההבנה הבסיסית 

  שלה	 לפתור תרגילי חיבור וחיסור שיש בה	 המרות. 

 של הוראה ידי!על זה קושי זמנית לעקו  נית�. הכפל של המסורתי רית	האלגו בעזרת לפתור ליכולת חיוני העשרוני המבנה ביסוס

 את מחשבי	 התלמידי	 שבה אחרת דר� כל בעזרת או המלב� של בסכמות שימוש הכולל פתרו� ידי!על, לכפל מקוצר שאיננו האלגורית	

  .מקוצרת שאינה בדר� אות� ומחברי	 החלקיות המכפלות ארבע

  
  
  
  
  
  

       

      37        

                       ×  
  14             

    128    

              37           

                   498   

37        

       ×  
14     

128  

37       

165  

    37        

                 ×  
   14     

    28   

30         

                     328   
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  11שאלה 

  המספר החסר.  את השלימו

  63 : _____ = 21  

  תשובה:

63 : 3 = 21  

  תשובה נכונה –נק'  2  ניקוד:

  תשובה שגויה –נק'  0  

  אפיו� השאלה

  משוואות כפל וחילוק –מספרי	 ופעולות בשלמי	  :נושא

   .י	ספרתי!דו י	מספרוהמנה ה	 חילוק שבה המחולק פתרו� משוואת השאלה בודקת 

  לגוריתמיתחשיבה ארמת חשיבה צפויה: 

  יתפרס	 בהמש� :צפויה קושי רמת

  מופיע בתכנית הלימודי�
  הכפל והחילוק כפעולות הפוכות –  43עמוד  :כיתה ב'

  פתירת משוואות כפל וחילוק  – 60עמוד כיתה ג': 

    ספרתי! חילוק במספר דו – 106עמוד  כיתה ה':

  הידע הדרוש לפתרו� השאלה

  הכרת משוואות  (כולל הקשר שבי� הפעולות), החילוקשל הכפל ול שת יות שונוהבנת משמעו :ב'–כיתות א'

  פתרו� משוואות כפל וחילוק ;ספרתי!ספרתי במספר חד!, כפל מספר דו100 !עובדות הכפל והחילוק בתחו	 ה :ד'–כיתות ג'

  ספרתי !חילוק במספר דו כיתה ה':

  אסטרטגיות צפויות לפתרו� השאלה

  ? 21א	 בכל קבוצה יש  63לכמה קבוצות צרי� לחלק את  – ילוק לחלקי	ח: שיו� משמעות חילוק לתרגיל  א.

ביצוע  :באנלוגיה לתרגיל דומה במספרי	 קטני	 יותר)אפשרות להיעזר הקשרי	 שבי� המספרי	 במשוואה (הבנת הסתמכות על   ב.

  כדי למצוא את הנעל	 במשוואה.   21 : 63התרגיל

  יע דוגמאות לשגיאות או לקשיי� העשויי� להופ

  :התרגיל ביצוע מכ� וכתוצאה, כפל פעולת לבצע יש הנעל	 את למצוא כדי, חילוק משוואת שבכל שגויה הנחה

  : תשובהה להתקבל עשויה זה במקרה. 21 × 63 

63 : 1,323 = 21   

   . התוצאה לע אומדנית בקרה נעשתה לאש בכ� אפיינתתמ כזו תשובה

  בשעת הבדיקה מומל! לשי� לב

כדי  63לכמה קבוצות צרי� לחלק את " משמעות "סיפורית" לתרגיל: למשל, תתבתרגיל כזה להמתקשי	 ת התלמידי	 מומל� להנחות א

    . 21ידי חיבור חוזר של !ג	 א	 הוא יימצא על ,מציאת הפתרו�ללסייע אסטרטגיה זו עשויה  "חפצי	? 21שבכל קבוצה יהיו 
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  12שאלה 

  השלימו את המספר החסר.

  150 – 5 ×××× ____ = 0  

  

  תשובה:

150 – 5 ×××× 30 = 0 

  

  תשובה נכונה –' נק 2  :ניקוד

  תשובה שגויה –נק'  0  

  אפיו� השאלה

    1 !וה 0 !וחוקי ה , כפל בעשרות שלמותסדר פעולות החשבו� – למי	מספרי	 ופעולות בש :נושא

  עולות: כפל וחיסור. שתי פוהוא כולל  ,0 !ביטוי ששווה ל שהיא משוואה פתרו� השאלה בודקת

  חשיבה תהליכית (תובנה חשבונית) רמת חשיבה צפויה: 

  יתפרס	 בהמש� :צפויה קושי רמת

  מופיע בתכנית הלימודי�

  סדר הפעולות והשימוש בסוגריי	 – 64עמוד  ;, כפל בעשרות שלמות1 !וה 0 !תכונות ה – 61, 60י	 עמוד :כיתה ג'

  1 !וה 0 !נות הסדר הפעולות, תכו – 87עמוד  :כיתה ד'

  הידע הדרוש לפתרו� השאלה

, כפל , סדר פעולות החשבו�100 !משמעות הכפל והחילוק, פתרו� משוואות כפל וחילוק, עובדות כפל וחילוק בתחו	 ה ג':–כיתות ב'

  בעשרות שלמות

  סדר פעולות החשבו� :כיתה ד'

  אסטרטגיות צפויות לפתרו� השאלה

  לובלית של כל השוויו�, פירוקו והשלמת המספר החסר.פתרו� המשוואה מבוסס על ראייה ג

  .  150 !מ 150בתוצאת התרגיל) יש לחסר  0לקבל ': הבנה שכדי לשמור על השוויו� (אשלב 

 להיות יכולה החסר המספר מציאת.  150 = ___ × 5  :במשוואה החסר המספר וחיפוש הפעולות סדר חוקי פי!על עבודה': ב שלב

 .  5 : 150: החילוק תרגיל ביצוע על או )150 = 30 × 5( הכפל בדתעו ידיעת על מבוססת

  

  דוגמאות לשגיאות או לקשיי� העשויי� להופיע 

    0 = 0 × 5 – 150: הזאת שמירה על חוקי סדר פעולות החשבו�. במקרה זה עשויה להופיע התשובה השגויה!טעות הנובעת מאי  א.

אותה טעות יכולה  .)0כדי לקבל  0 !ההפרש הוכפל ב ולאחר מכ� 145 = 5 – 150, מתו� הנחה שבשלב הראשו� בוצע החיסור:(

  .  0 !יש לכפול ב 0ידיעה שכדי לקבל מכפלה שהיא ההנשענת על  0כתוצאה מכתיבה אוטומטית של ג	 להתקבל 

     0 = 3 × 5 – 150:  הזאתטעות הנובעת מחוסר שליטה בכפל בעשרות. במקרה זה עשויה להתקבל התשובה   ב.

  בשעת הבדיקה מומל! לשי� לב

מתקשי	 לראות ראייה שתלמידי	 אלה תכ� ילתלמידי	 שלא שמרו על חוקי סדר  פעולות החשבו� או שנמנעו מלפתור את המשוואה. י

סבורי	 שכל תרגיל בחשבו� יש שתלמידי	 אלה תכ� י. יכל התבניתבשאינ	 מודעי	 לכ� שיש להביט גלובלית את התבנית השלמה, או 

  אינ	 יודעי	 מה לעשות.ה	 זה הובמקרה  ,פתור משמאל לימי�ל

ומכילות יותר מפעולה אחת (משוואה שיש בה רק פעולה  מומל� לעבוד על משימות שונות הדורשות ראייה גלובלית הע	 תלמידי	 אל

יש חשיבות אלה פיתוח מיומנויות ל .ללא צור� בראייה גלובלית ובפירוק של המשוואה) ,ידי ביצוע הפעולה ההפוכה!אחת נית� לפתור על

  .האלגברהבלימודי רבה 
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  13שאלה 

  ה�: ___________ 42של  הראשוניי�הגורמי� 

  תשובה:

2 ,3 ,7  

  , ושלושת	 נכוני	גורמי� ראשוניי�תשובה נכונה: רק שלושה  –נק'  2  ניקוד:

  תשובה חלקית: רק שני גורמי	 ראשוניי	, ושניה	 נכוני	 – נק' 1  

  רק גור	 ראשוני אחד נכו� או תשובה שגויה –' נק 0  

  תשובה הכוללת גורמי	 ראשוניי	 נכוני	 וג	 גורמי	 שגויי	, תיחשב תשובה שגויה.  הערה:  

  אפיו� השאלה

  מספרי	 ראשוניי	 ופריקי	 –מספרי	 ופעולות בשלמי	  :נושא

  וי גורמי	 ראשוניי	 מבי� הגורמי	 של המספר. כלשהו לפירוק מספר לגורמי	 וזיה שימוש באלגורית�יכולת השאלה בודקת 

  אלגוריתמיתחשיבה רמת חשיבה צפויה: 

  יתפרס	 בהמש� :צפויה קושי רמת

  מופיע בתכנית הלימודי�

  מספרי	 ראשוניי	 ופריקי	 – 88עמוד  :כיתה ד'

  הידע הדרוש לפתרו� השאלה

  הבנת משמעות הכפל והחילוק :ב'–כיתות א'

  ייצוג מספר כמכפלה של שני גורמי	תחו	 לוח הכפל, כפל וחילוק ב :כיתה ג'

  הכרת המספרי	 הראשוניי	, ייצוג מספר כמכפלה של מספר גורמי	, אלגורית	 לפירוק מספר לגורמי	 ראשוניי	כיתה ד': 

  אסטרטגיות צפויות לפתרו� השאלה

  : האלה באחת מהדרכי	 42פירוק לגורמי	 של המספר 

  : השלבי	 הבאי	 פי!עבודה על  א.

  . 7 !ו 6כמכפלה של  42זיהוי המספר  •

 .כפריק 6כראשוני והמספר  7זיהוי המספר  •

 . 3 !ו 2כמכפלה של  6ייצוג המספר  •

  פי השלבי	 הבאי	: !עבודה על  ב.

 . 21. מתקבלת התוצאה  2 !כזוגי וחלוקתו ב 42זיהוי המספר  •

  .  7 !ו 3כמכפלה של  21זיהוי המספר  •

  	: פי השלבי	 הבאי!עבודה על ג. 

 . 14. מתקבלת התוצאה  3 !וחלוקתו ב 3ככפולה של  42זיהוי המספר  •

   . 7 !ו 2כמכפלה של  14זיהוי המספר  •

  דוגמאות לשגיאות או לקשיי� העשויי� להופיע 

  . 21 !ו 2 או 7 !ו 6 :התשובות להתקבל עשויות מכ� כתוצאה". ראשוניי	 גורמי	"ל" גורמי	" המושגי	 בי� להבדיל קושי
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  14שאלה 

  מדפי�. 7בחנות לנעלי ספורט יש 

  קופסאות נעליי�.  21 � מ לא יותרעל כל מד� אפשר להניח 

  קופסאות נעליי�.  130ל ועל המדפי� יש בס. הכ

   אפשר להניח על המדפי�? נוספותקופסאות כמה 

  

   קופסאותתשובה: ______ 

  תשובה:

  קופסאות 17

  תשובה נכונה –נק'  2  ניקוד:

  תשובה שגויה – נק' 0  

  אפיו� השאלה

  ארבע פעולות במספרי	 שלמי	 –מספרי	 ופעולות בשלמי	  :נושא

!מספר תלתספרתי ולאחר מכ� חיסור !ספרתי במספר חד!של מספר דו כפל שנדרש בה שלבית�דומילולית פתרו� בעיה השאלה בודקת 

   .".תר מ..לא יורו� השאלה יש צור� בהבנת המושג "בפת ספרתי.!ספרתי ממספר תלת

  חשיבה תהליכית (יישו	)רמת חשיבה צפויה: 

  יתפרס	 בהמש� :צפויה קושי רמת

  מופיע בתכנית הלימודי�

  שלביות!שאלות דו – 86עמוד  :כיתה ד'

  הידע הדרוש לפתרו� השאלה

חיסור, הות החיבור, פעולהבנת משמעות ספרתיי	, !תלתמספרי	 ספרתיי	 ו!הכרת מספרי	 דו, 100חיבור וחיסור עד  :ב'–כיתות א'

  הפעולות  4 !בשלביות !בעיות חד ;הכפל והחילוק

  שלביות!ספרתי, בעיות מילוליות דו!ספרתי במספר חד!מספר דו כפלכפל וחילוק בתחו	 לוח הכפל, חיסור בתחו	 המאות,  :ד'–כיתות ג'
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  אסטרטגיות צפויות לפתרו� השאלה

  .147 = 7 × 21 של קופסאות שנית� להניח על כל המדפי	:  רביהמספר המשלב א': חישוב   א.

תכ� שהתלמיד חיבר ולא כפל בשל ימספר על כל מד ) וחיבור. יסס על ציור סכמטי של הסיטואציה (להל� דוגמה לחישוב המבו  

  המספרי	 הנתוני	. לחבר אתהנוחיות 

  

  .  17 = 130 – 147: ופסאות שאפשר להניח על כל המדפי	נחות על כל המדפי	 ממספר הקקופסאות המומספר הסור שלב ב': חי  

 .  130 – 21 × 7את שני השלבי	 אפשר ג	 לבטא בתרגיל אחד:   

  , שימוש בנקודת אחיזה וניסוי וטעייה מבוקרי	: באמצעות שימוש באומד�  ב.

 אפשרלאחר מכ� . )140 = 20 × 7 בהתבסס על ידיעת עובדת הכפל:( קופסאות על כל מד  20סדר אפשר להיה  ,קופסאות 140א	 היו   

 ,סאותקופ 10להוסי  בס� הכול כל מד ). כלומר,  על קופסאות  21פי הנתוני	 אפשר להניח !עללהוסי  עוד קופסה אחת לכל מד  (

       קופסאות.  7ועוד  ,מונחות)הקופסאות שכבר ( 130 !ל 140שה� ההפרש בי� 

  יאות או לקשיי� העשויי� להופיע דוגמאות לשג

   במקרה זה עשויות להתקבל תשובות כגו�:של השאלה. שלבי !הדוקושי בהבנת המבנה הלוגי   א.

  אצל תלמידי	 שביצעו רק שלב אחד של השאלה.  147 = 21 × 7  .1

   .ל")ואצל תלמידי	 שהסיקו מבנה חיבורי (ג	 בשל המונח "בס� הכ 109 = 21 – 130  .2

בגלל הקשר ( 7 !ב 21 ת במספרי	 בשאלה בלי לקרוא או להבי� את הסיטואציה. במקרה זה יש להניח שהתלמידי	 יחלקו אתהיאחזו  ב.

שתבטא קשר חיבורי כלשהו בי� המספרי	  עשויה להתקבל תשובה סופיתכתוצאה מכ� . )הכפלי, המוכר לתלמידי	, בי� המספרי	

  . 133או  127למשל:  ,3 !ו 130

ולכ� יש לבצע פעולת חיסור. יש להניח שקושי זה והיאחזות  ,שבמשפט "כמה קופסאות נוספות.." למעשה מבוטא הפרשקושי בהבנה   ג.

מספרי	 מבי� המספרי	 הנתוני	 או של  במילה "נוספות" כמילה המרמזת על פעולת חיבור, עשויי	 לגרור ביצוע פעולת חיבור של

  מספרי	 שהתקבלו כתוצאות ביניי	. 
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  בשעת הבדיקה מומל! לשי� לב

הסיטואציה  ואינ	 קוראי	 או מביני	 את ,באסטרטגיות שונות של סימו� מילי	 מרמזות או מספרי	המשתמשי	 לתלמידי	   א.

ל" או "נוספות" שאינ� מכוונות בהכרח לפעולת חיבור. ובס� הכשל "מוקשי	" בדמות מילי	 כגו�: "מספר רב יש הכללית. בשאלה זו 

להשתמש תלמידי	 להנחות  מומל� שלאאי� צור� לבצע פעולת חילוק ואי� שימוש בקשר הכפלי ביניה	.  21 !ו 7בי� המספרי	  ,כמו כ�

   הסיטואציה ולהבנתה.לקריאת השאלה במלואה, לניתוח  , אלא לכוו� אות	של "מילי	 מרמזות"באסטרטגיות 

שאלות בג	  את הביצועי	 שלה	לבחו� שלבית. מומל� !של שאלה דולתלמידי	 המתקשי	 בהבנת המבנה הלוגי חשוב לשי	 לב ג	   ב.

תאמת העל והמוצגת בכל שאלה  על ניתוח שלבי הסיטואציהיש לעבוד כאלה אחרות במבח� שיש בה� יותר משלב אחד. ע	 תלמידי	 

אותו המבטא את וני שלב בסיטואציה לביטוי החשב מנת להבהיר את ההתאמה בי� כל עלסיטואציה. בפעולה חשבונית לכל שלב 

ידי !עלפעולות. עדי  לבטא כל שלב כמה שיש בו  בתרגיל אחד שלא לבטא את כל התהליכי	 המוצגי	 בסיטואציהשלב, מומל� ה

בחוקי סדר שגוי ועשוי לגרור לעתי	 שימוש  ,מקשה על התלמידי	פעולות  כמהו שלבי	כמה מורכב המכיל  ביטויביטוי המתאי	 לו. 

    תרו� שגוי. ופ פעולות החשבו�
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  15שאלה 

  כלניות, חלק� לבנות וחלק� אדומות. 88בדלי היו בס. הכול 

  זרי� שווי�.  8 � את כל הכלניות סידרו ב

  כלניות לבנות. 5בכל זר סידרו 

  ? כלניות אדומות יש בכל זרכמה 

  

   כלניות אדומותתשובה: ______ 

  תשובה:

  כלניות אדומות 6

  תשובה נכונה –נק'  2  ניקוד:

  תשובה שגויה –נק'  0  

  אפיו� השאלה

  במספרי	 שלמי	 ארבע פעולות –מספרי	 ופעולות בשלמי	  :נושא

ספרתי ולאחר מכ� !ספרתי במספר חד!שנית� לפתור אותה באמצעות חילוק של מספר דו שלבית�דומילולית פתרו� בעיה השאלה בודקת 

ספרתי וחילוק !ספרתי ממספר דו!, או באמצעות כפל שני מספרי	 בתחו	 לוח הכפל, חיסור מספר דו10 !חיסור שני מספרי	 בתחו	 ה

   בתחו	 לוח הכפל. 

  חשיבה תהליכית (יישו	)רמת חשיבה צפויה: 

  יתפרס	 בהמש� :צפויה קושי רמת

  מופיע בתכנית הלימודי�

  תשלביו!שאלות דו – 86עמוד  :כיתה ד'

  הידע הדרוש לפתרו� השאלה
  שלביות בכפל ובחילוק! בעיות חד ;הבנת משמעות הכפל והחילוק, 100חיבור וחיסור עד  :ב'–כיתות א'

  בעיות מילוליות  ספרתי,! ספרתי במספר חד! חילוק מספר דוכפל וחילוק בתחו	 לוח הכפל,  :ד'–כיתות ג'

    שלביות! דו

  אסטרטגיות צפויות לפתרו� השאלה

     11 = 8 : 88 – מספר הכלניות בכל זרא': חישוב  שלב  א.

 6 = 5 – 11  – בכל זריות הלבנות ממספר הכלניות הכולל ידי חיסור מספר הכלנ!שלב ב': חישוב מספר הכלניות האדומות בכל זר על  

  לדוגמה: 

  

  

  

  

 

   40 = 8 × 5שלב א': חישוב מספר הכלניות הלבנות בכל הזרי	:   ב.

  ידי חיסור מספר הכלניות הלבנות מהמספר הכולל של!ספר הכלניות האדומות בכל הזרי	 עלשלב ב': חישוב מ  

   48 = 40 – 88 – הכלניות
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  (המש.) אסטרטגיות צפויות לפתרו� השאלה

       6 = 8 : 48 – ידי חילוק מספר הכלניות האדומות במספר הזרי	!שלב ג': חישוב מספר הכלניות האדומות בכל אחד מהזרי	 על

  לדוגמה: 

  

  

  

  

  

  פה. !החישובי	 או את חלק	 בעלכל יש להניח שתלמידי	 רבי	 יבצעו את  הערה:  

  דוגמאות לשגיאות או לקשיי� העשויי� להופיע 

  השאלה וקושי להבי� את הקשר בי� שני השלבי	 בשאלה. קושי בהבנת המבנה הלוגי של 

    : האלה במקרה זה עשויות להתקבל התשובות

  ה פיזית של הכלניות וה� בשל הקשרעל חלוקהמרמזת זיהוי פעולת חילוק זו הוא קל יחסית, ה� בשל הסיטואציה  11 = 8 : 88  .1

  .   8 !ו 88הכפלי הבולט שבי� המספרי	 

  ג	 זיהוי פעולת הכפל הוא קל יחסית, בשל העובדה שמוצגת סיטואציה של קבוצות שוות.  40 = 5 × 8  .2
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  16שאלה 

  חתול וג'ירפה הקיפו יחד את החצר של ג� החיות. 

  צעדי�.  10בכל פע� שהג'ירפה צעדה צעד אחד, החתול צעד 

 צעדי�?  20כמה צעדי� צעד החתול כאשר הג'ירפה צעדה   א.

  

  תשובה:_____  צעדי�  

  

 צעדי�.  600כדי להקי� את החצר, צעד החתול   ב.

 � צעדה הג'ירפה כדי להקי� את החצר? כמה צעדי  

  

  תשובה: _____ צעדי�  

  תשובות:

  צעדי�  200  א.

  צעדי� 60  ב.

  ניקוד: 

  תשובה נכונה –נק'  2  סעי  א':

  תשובה שגויה –נק'  0    

  תשובה נכונה –נק'  2  סעי  ב':

  תשובה שגויה –נק'  0    

  אפיו� השאלה

  במספרי	 שלמי	כפל וחילוק  –מספרי	 ופעולות בשלמי	  :נושא

 שלבית�בעיה מילולית חדבסעי  ב' שאלה הבודקת ו ,כפלשל  שלבית�חדית למילו הבעיהבודקת בסעי  א' שאלה  :בשאלה שני סעיפי	

  .(בעיות התאמה). פתרו� השאלה דורש חשיבה פרופורציונלית ברמה בסיסית חילוקשל 

  חשיבה תהליכית (יישו	)רמת חשיבה צפויה: 

  יתפרס	 בהמש� :צפויה קושי רמת

  מופיע בתכנית הלימודי�

  שאלות מילוליות של כפל וחילוק   – 86עמוד  :כיתה ד'

  שאלות בארבע הפעולות במספרי	 טבעיי	 – 107עמוד  :כיתה ה'

  הידע הדרוש לפתרו� השאלה

  שלביות בחיבור ובכפל!בעיות חד הבנת משמעות הכפל והחילוק, :ב'–כיתות א'

  פל והחילוק בתחו	 לוח הכפל, בעיות כפל וחילוק (הרחבה)עובדות הכ :ד'–כיתות ג'

  שאלות בארבע הפעולות במספרי	 טבעיי	 :כיתה ה'
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  אסטרטגיות צפויות לפתרו� השאלה

ת מספר הצעדי	 של א ספר הצעדי	 שהג'ירפה צועדת. לכ� בסעי  א' יש לכפולממ 10 מספר הצעדי	 שהחתול צועד גדול פיהבנה ש  א.

  . 10 !ובסעי  ב' יש לחלק את מספר הצעדי	 של החתול ב ,10 !הג'ירפה ב

  צעדי	 של החתול.  10 !את ההתאמה בי� צעד אחד של הג'ירפה ל י	סרטוט או ציור סכמטי המציג  ב.

  דוגמאות לשגיאות או לקשיי� העשויי� להופיע 

מצב המתאר זהו  למספר "פעמי	", אלאלקבוצות שוות או  קושי בהבנה שמדובר במצב כפלי בשל העובדה שהמצב אינו טיפוסי  א.

  התאמה. 

יחס של ישר ו על קושי בהבנה אינטואיטיבית של  יחס המצביע – ביצוע כפל במקו	 חילוק וחילוק במקו	 כפל – החלפת הפעולות  ב.

     הפו� (חשיבה פרופורציונלית בסיסית).

  בשעת הבדיקה מומל! לשי� לב

לתלמידי	 אלה חשוב להציג  .יסיי	 של חשיבה פרופורציונלית כמקרה פרטי של כפללראות את המצבי	 הבסהמתקשי	 לתלמידי	 

ולשוחח את	 על הפתרו� ברמה אינטואיטיבית. יחד  ,יחס הפו�של יחס ישר ו 	 שלמצבישיש בה� ברמה בסיסית סוגי	 שוני	 של בעיות 

  ל לעומק בשלבי	 מאוחרי	 יותר של הלמידה. ע	 זאת, יש לזכור שהחשיבה הפרופורציונלית מתפתחת בגיל מאוחר יותר ותטופ
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  17שאלה 

  12 � ב ספרתי� דוכופלי� מספר 

  ? 1,200הא� אפשר לקבל את התוצאה   א.

  נמקו את תשובתכ�.  

  ?130הא� אפשר לקבל את התוצאה   ב.

  מקו את תשובתכ�.נ  

  ?720הא� אפשר לקבל את התוצאה   ג.

  את תשובתכ�. נמקו  

  ? זוגי� איהא� אפשר לקבל תוצאה שהיא מספר   ד.

  מקו את תשובתכ�.נ  

  תשובות:

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

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

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

  הוא מספר זוגי,  12 � ה� זוגיות או לכ. ש 12לא. נימוק הכולל התייחסות לכ. שכל הכפולות של   ד.

   וכל כפולה של מספר זוגי היא זוגית.  

  ניקוד: 

  תשובה נכונה –נק'  1  סעי  א':

  תשובה שגויה –נק'  0    

  ללא נימוק תיחשב תשובה שגויה. התשובה "לא"  הערה:    

  תשובה נכונה –נק'  1  סעי  ב':

  תשובה שגויה –נק'  0    

  התשובה "לא" ללא נימוק תיחשב תשובה שגויה.  הערה:    

  תשובה נכונה –נק'  1  סעי  ג':

  תשובה שגויה –נק'  0    

  התשובה "כ�" ללא נימוק תיחשב תשובה שגויה. הערה:    

  ונהתשובה נכ –נק'  1  סעי  ד':

  תשובה שגויה –נק'  0    

  התשובה "לא" ללא נימוק תיחשב תשובה שגויה.  הערה:    

  אפיו� השאלה

  כפל וחילוק במספרי	 שלמי	 –מספרי	 ופעולות בשלמי	  :נושא

!של תשובות אפשריות לפעולת כפל. הניתוח מבוסס על פעולות הכפל והחילוק של מספרי	 דו יכולת ניתוח והנמקההשאלה בודקת 

רתיי	, אומד� גודל תוצאות, הכרת כפולות בעשרות ובמאות שלמות, הכרת כפולות של מספר או  הבנה ויישו	 הקשר שבי� כפל ספ

  חילוק והכרת תכונת הזוגיות של מכפלות.ל

  חיפוש פתוח רמת חשיבה צפויה: 

  יתפרס	 בהמש� :צפויה קושי רמת
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  מופיע בתכנית הלימודי�

ספרתי, אומד� תוצאות של פעולות, אומד� כמויות, פיתוח !חזרה, הרחבה והעמקה, חילוק במספר דו: פלכ – 106, 105עמודי	  :כיתה ה'

  תחושה למספרי	 גדולי	

  הידע הדרוש לפתרו� השאלה

הכרת המונחי	:  ;, הכרת תכונת הזוגיות של מספרי	והכרת העשרות והמאות השלמות הבנת משמעות הכפל והחילוק :ב'–כיתות א'

   ספרתי!ספרתי, תלת!רתי, דוספ!מספר חד

בעיות כפל וחילוק  ;, כפל בעשרות ובמאות שלמותלחילוקעובדות הכפל והחילוק בתחו	 לוח הכפל, הבנת הקשרי	 שבי� כפל  :כיתה ג'

  (הרחבה)

  שלמות ספרתיי	, הכרת תכונת הזוגיות של מכפלות, חילוק בעשרות!ספרתיי	 ותלת!ספרתיי	 במספרי	 דו!כפל מספרי	 דו :כיתה ד'

    ספרתי!חילוק במספר דו אומד� מכפלות, חקירה וניתוח של מכפלות,כיתה ה': 

  אסטרטגיות צפויות לפתרו� השאלה

  'ב סעי 

ספרתי. לכ� לא נית� !מכל מספר דוהגדול ספרתי !הוא מספר תלת 100 !וידיעה ש 1200 = 100 × 12: 100 !הכרת עובדת הכפל ב  א.

  . 1200 התוצאה ולקבל אתספרתי !במספר דו 12לכפול את 

  לדוגמה:   

  

  

! דומספר ספרתי ולא ! א מספר תלתיה – 100 – התוצאה שהתקבלהוהבנה ש 100 = 12 : 1200ביצוע פעולת החילוק:   ב.

  פרתי, כפי שמתבקש בנתוני השאלה. ס

  לדוגמה:   

  

  . 1,200איננה  99 !ו 12של המכפלה ספרתי הגדול ביותר, ו!הוא המספר הדו 99הישענות על העובדה שהמספר   .ג

  לדוגמה:   
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  'ג סעי 

   . 12, ולכ� לא תתקבל מכפלה של 12ולא  10ק ר 120 !ליש להוסי   130והבנה שכדי לקבל  120 = 10 × 12הכרת עובדת הכפל:   א.

  לדוגמה:

   

  

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

  

  .  12איננו כפולה של  130 !. כתוצאה מכ� הבנה ש10 = 12 : 130 ) 10ביצוע פעולת החילוק: (שארית   ג.

 התוצאה ספרתי ולקבל את!במספר דו 12ספרתי. לכ� לא נית� לכפול את !מכל מספר דוהגדול ספרתי !הוא מספר תלת 100 !ידיעה ש  

1,200 .  

  

  

  'ד סעי 

  י	 קידי ביטוי המחולק לסכומי	 המתחל!חילוק ארו�, חיסור חוזר, פילוג עלבדרכי	 שונות (60 = 12 : 720 ביצוע פעולת החילוק:   א.

  .)12 !ב

  לדוגמה:   
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  ידי הישענות על עובדות כפל ידועות, אומד� ובדיקת התוצאה המדויקת של המכפלה.!על  720 = ___ × 12פתרו� המשוואה:   ב.

  לדוגמה:

     

  

  

  

  

  

  

  והנימוק יכול לכלול רק את התשובה המספרית. לדוגמה:  ,ה זה אי� דרישה להצגת דר� החישובבמקר  

  

הגור	 השני ש הראות, צריכי	 ל12הוא ג	 כפולה של  720 !ומסיקי	 מכ� ש 12ככפולה של  72מכירי	 את שג	 תלמידי	  הערה:  

  ספרתי. !במכפלה הוא דו

  

   'סעי  ד

  זוגית. !אי אפשר לקבל מכפלה שהיא אי ,הוא מספר זוגי 12 !שבכל מספר מתקבלת תוצאה זוגית. מאחר ידיעה שכאשר כופלי	 מספר זוגי 

  דוגמאות לשגיאות או לקשיי� העשויי� להופיע 

 י	בשאלה לא מוצגות דוגמאות מספריות והתלמיד ודורש יכולת פירוק מצבי	 מוכללי	. הכללהניסוח השאלה מבוסס על הבנת   א.

קשיי	 בהבנת המצב המתמטי להתעורר ההכללה. לכ� עשויי	 מהי דוגמאות מספריות, או לחלופי�, לדעת  	בעצמלהציג  כי	צרי

  שהשאלה מציגה. 

 ,מתמטיי	נימוקי	 שאינ	  ניסוחי	 לא ברורי	, או  ,נימוקי	 שאינ	 מלאי	להיכתב עשויי	  הקושי בניסוח הנימוקי	. במקרי	 אל  ב.

  תכונות המספרי	. על ובדות חשבו� או מבוססי	 על עשאינ	  הכלומר כאל

  לדוגמה:   

  : 'סעי  ג  

  נימוק לא ברור:   

  

בשפה אינטואיטיבית, ללא שימוש מדויק במינוחי	 מתמטיי	 מקובלי	. יחד ע	 א	 הוא כתוב נימוק יכול להיות מדויק ג	  הערה:  

של מה "השלמות" המורה עושה בי� המקרי	 שבה	 בצורה ברורה, לרעיו� מתמטי מובע להבחי� בי� המקרי	 שבה	  העל המור ,זאת

לפרש בעצמו למה עשוי לעיל מייצגת מקרה שבו המורה שכי נדמה לו שהוא מבי� למה התלמיד התכוו�. הדוגמה התלמיד, כתב ש

  התלמיד. לא זו כוונת ", כאשר קיימת סבירות גבוהה ש130התלמיד במשפט "מרכיב את התכוו� 
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  איננו מתמטי: נימוק ש  

  

  'סעי  ד  

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

  

ארבעת הסעיפי	  מתייחס לכלבשאלה שהמשפט הראשו� : תלמידי	 שלא יבינו של השאלההכללי קושי בהבנת המבנה להתעורר עשוי   ג.

  של השאלה. 

   .'בסעי  גספרתי !ספרתי במספר דו!שי לחשב חילוק מספר תלתקו  ד.
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  18שאלה 

  .ש"ח 6עפרונות הוא  7בחנות של יעקב מחיר 

  . ש"ח 3עפרונות הוא  5בחנות של יואל מחיר 

  עפרונות?  70באיזו חנות זול יותר לקנות 

  בחנות של יואל  �1

  בחנות של יעקב  �2

  הגעת� לתשובה. כיצד  הסבירו

  :התשוב

  בחנות של יואל   )1(

  הסברי� אפשריי�:

  פרו� אחד בשתי החנויות והשוואת מחירי� יהצגת מחיר ע  .1

  , ג� ללא השוואת מחירי�בשתי החנויות) �1 הצגת מחיר כמות שווה של עפרונות (הגדולה מ  .2

  הסכו�הצגת כמות העפרונות שאפשר לקנות בכל אחת מהחנויות באותו   .3

  הסבר נכו� (ג	 א	 לא סומנה תשובה או א	 סומנה תשובה שגויה) –נק'  2  ניקוד:

  ללא הסבר או תשובה הכוללת הסבר שגוי (ג	 א	 סומנה תשובה נכונה)תשובה  –נק'  0  

  אפיו� השאלה

  שאלות כוללות אינטגרטיביות  –מספרי	 ופעולות בשלמי	  :נושא

  של מצבי כפל ויחס ישר. יכולת ניתוח והנמקההשאלה בודקת 

  חיפוש פתוחרמת חשיבה צפויה: 

  יתפרס	 בהמש� :צפויה קושי רמת

  מופיע בתכנית הלימודי�

ספרתי, אומד� תוצאות של פעולות, אומד� כמויות, פיתוח !חזרה, הרחבה והעמקה, חילוק במספר דו :כפל – 107, 106עמודי	  :כיתה ה'

  ינטגרטיביותתחושה למספרי	 גדולי	, שאלות כוללות א

  הידע הדרוש לפתרו� השאלה

  הבנת משמעות הכפל והחילוק  :ב'–כיתות א'

, הבנת משמעות הכפל בהקשר ליחס ישר (שאלות לחילוקעובדות הכפל והחילוק בתחו	 לוח הכפל, הבנת הקשרי	 שבי� כפל  :כיתה ג'

  התאמה) 

  פעולותשאלות כוללות אינטגרטיביות המשלבות הבנה מעמיקה של ה :כיתה ד'

    חקירה וניתוח של מצבי	 שוני	, חקירת מכפלות, בעיות אינטגרטיביות וחקירת מצבי כדאיות שוני	כיתה ה': 
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  אסטרטגיות צפויות לפתרו� השאלה

  עפרונות בכל אחת מהחנויות:  70חישוב המחיר של   א.

  . 7 !מ 10גדול פי  70 !מבוסס על ההבנה ש 60 = 10 × 6   – בחנות של יעקב  

  . 14 = 5 : 70, או על ביצוע תרגיל החילוק:5 !מ 14גדול פי  70 !מבוסס על ההבנה ש 42 = 14 × 3  –בחנות של יואל   

  להל� דוגמאות לתשובות תלמידי	:   

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 הערה:  

, כ�ל וב להפנות את תשומת לב התלמידי	בתשובה השנייה צורת הכתיבה בביטויי	 החשבוניי	 שגויה ואיננה שומרת על שוויו�. חש

ולא בדיקת  החישוב, השאלה היא בדיקת ההסבר לדר�שמטרת (מאחר  קודותשבבדיקת המבח� נקבע שלא מורידי	 על כ� נא  על פי 

   .היכולת לכתוב ביטויי	 מתמטיי	 נכוני	)
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  חישוב המחיר של כל עיפרו� בכל אחת מהחנויות:   ב.

   – בחנות של יעקב  
6

6 : 7
7

=  

   –בחנות של יואל   
3

3 : 5
5

= 

מאחר שאת השבר  יש להניח שבמקרה זה ישוו בי� שני השברי	 ולא יהפכו את השברי	 לחלקי שקלי	 המבוטאי	 באגורות. זאת  

בדרכי	 שונות, ביניה� השוואה  ולה להיעשותהמבטא את המחיר בחנות של יעקב לא נית� להפו� לאגורות. השוואת השברי	 יכ

  לשל	: 

  !ל  
6

7
 יש להוסי  מעט מאוד (רק

1

7
  !) כדי להגיע לשל	. ואילו ל

3

5
יש להוסי  כמעט חצי (

2

5
  כדי להגיע לשל	.  )

לכ�, 
6

7
 !גדול מ

3

5
  ובחנות של יואל זול יותר.  

  

עפרונות בכל אחת  35עפרונות בחנות האחרת, אפשר לחשב כמה יעלו  5עפרונות בחנות אחת ושל  7מאחר שידוע המחיר של   ג.

  מהחנויות: 

    30 = 5 × 6  –בחנות של יעקב   

       21 = 7 × 3  –בחנות של יואל   

גדול  70(כי  2 !עפרונות זול יותר בחנות של יואל, או שאפשר ג	 לכפול את הסכומי	 שהתקבלו ב 70מנתו� זה אפשר להסיק שמחיר   

  ) כדי להגיע למסקנה זו.   35 !מ 2פי 

  דוגמאות לשגיאות או לקשיי� העשויי� להופיע 

בה	 שעפרונות. קושי זה נובע מכ� שהתלמידי	 רגילי	 למצבי	  35או  70חיר של לצור� חישוב המהנדרש קושי בהבנת המצב הכפלי   א.

  נתו� לה	 המחיר של פריט אחד ולא של קבוצת פריטי	. 

פרו� אחד בכל אחת משתי החנויות. במקרה זה יש יבחרו באסטרטגיה של חישוב המחיר של עיקושי אצל תלמידי	 שעלול להתעורר   ב.

  פריטי	 איננו מתחלק במספר הפריטי	. ההמספר המבטא את המחיר של קבוצת שהוא והקושי  ,לבצע פעולת חילוק צור�

המספרי בשל הקשר  יותר בחנות של יעקב המצב ברורלחשב במקרה של החנות של יואל ( ושי במציאת מספר הקבוצות שצרי�ק  .ג

  ). 70 !ל 7בי� הבולט 

  הבנה של משמעות השבר כמנת שני שלמי	).שבר (מצעות אבפרו� יבטא את המחיר של כל עקושי בהבנה שנית� ל  .ד

באגורות  לבטאבקושי  ותקליאגורות, יבלבטא את המחיר בשקלי	 ווירצו פרו� ילחשב את המחיר של כל עשיבחרו  י	תלמיד  .ה
6

7
  שקל. 

  במילי	 או בתרגילי	) את דר� הפתרו�. קושי  להסביר (  .ו
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  19שאלה 

  בבניי� גרות ארבע משפחות:

  ילדי�,  4למשפחת כה� 

  ילדי�, 4למשפחת שקד 

  ילדי�, 3למשפחת פז 

  למשפחת ברק ילד אחד. 

  

  יש למשפחה בבניי� הזה?  בממוצעכמה ילדי� 

  

  למשפחה.  בממוצעתשובה: בבניי� הזה ______ ילדי� 

  

  :התשוב

  ילדי� בממוצע למשפחה. 3בבניי� הזה 

  תשובה נכונה –נק'  2  ד:ניקו

  תשובה שגויה –נק'  0  

  אפיו� השאלה

   חישוב ממוצע – )מספרי	 ופעולות בשלמי	חקר נתוני	, ממוצע (במבח� נכנס לקטגוריה של  :נושא

  .ממוצע חישובהבודקת  מילולית שאלה

   יישו	 רמת חשיבה צפויה: 

  יתפרס	 בהמש� :צפויה קושי רמת

  מופיע בתכנית הלימודי�

  חישוב ממוצע – 109עמוד  :ה ה'כית

  הידע הדרוש לפתרו� השאלה

  חיבור והבנת משמעויות החילוק  :ב'–כיתות א'

  עובדות הכפל והחילוק בתחו	 לוח הכפל  :כיתה ג'

    ממוצע חישובכיתה ה': 

  אסטרטגיות צפויות לפתרו� השאלה

  .  4 !ב הסכו	 חיבור מספר הילדי	 בכל המשפחות וחלוקת  א.

   רה" של ילדי	 ממשפחה למשפחה כ� שיהיה מספר שווה של ילדי	 בכל אחת מהמשפחות. "העב  ב.
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  ומדידות  גאומטרייהג': חלק 
  

  20שאלה 

  

  גר�. 40משקל אפרוח הוא 

  ק"ג. 4משקל תרנגולת הוא 

    

  ? משקל התרנגולת גדול ממשקל האפרוח פי כמה

  

  תשובה: _________

  :תשובה

  100פי 

  תשובה נכונה – נק' 2  ניקוד:

  תשובה שגויה –נק'  0  

  אפיו� השאלה

   מדידות משקל –ומדידות  גאומטרייה :נושא

  . רו� הבעיה נדרשת הבנת המושג "פי"גר	 לק"ג. לפת את הקשר בי�הבודקת  שלבית�חדשאלה מילולית 

    ותובנה חשבונית יישו	רמת חשיבה צפויה: 

  יתפרס	 בהמש� :צפויה קושי רמת

  ית הלימודי�מופיע בתכנ

  אינטגרטיביות הקשורות במידות של אור� ומשקל שאלות – 86עמוד כיתה ד': 

  שאלות אינטגרטיביות – 107עמוד  :כיתה ה'

  הידע הדרוש לפתרו� השאלה

   כפל והחילוק, מדידות משקלוהבנת משמעויות ה ספרתיי	, מבנה המספר!הכרת מספרי	 דו :ב'–כיתות א'

, בעיות עובדות הכפל והחילוק בתחו	 לוח הכפל, 100ופי  10מספרי	 בתחו	 הרבבה, הגדלה והקטנה פי  שלעשרוני מבנה  :כיתה ג'

  פליות, מדידות משקל, הכרת היחידות "גר	" ו"קילוגר	"השוואה כ

    שאלות אינטגרטיביות: ה'–'ד ותכית

  אסטרטגיות צפויות לפתרו� השאלה

  אפשרויות להשוואה. לדוגמה: כמה לאחר מכ� קיימות  גר	. 1,000 !בבשלב הראשו� יש להמיר את הק"ג 

  .או הבנת משמעות האפסי	 במספר חיבור חוזרבאמצעות חילוק,  4,000 !מוכל ב 40כמה פעמי	  – בדיקה  א.

  ובשאלה כזו משתמשי	 בכפל ובחילוק. ,על בסיס ההבנה שמדובר בשאלת השוואה כפלית – 40 !ב 4,000חילוק   ב.

  .  4,000 !ל 40, והבנה שאותו יחס מתקיי	 בי� 1,000 !מה עשרות יש בהבנה או חישוב כ  ג.

    

  דוגמאות לשגיאות או לקשיי� העשויי� להופיע 

גר	. במקרה זה עשויה להופיע התשובה "פי  100 !ב. הטעות הנפוצה היא המרת ק"ג אחד בגר	קושי הנובע מהמרה שגויה של ק"ג   א.

10 ."  

. כל זאת  40 !ו 4, אבל משווי	 בי� המספרי	 ופיע ג	 כתוצאה מהבנה שמדובר בשאלת השוואה כפלית" יכולה לה10התשובה "פי   ב.

  בלי להתייחס ליחידות ולעובדה שהתרנגולת כבדה מהאפרוח.  
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  21שאלה 

  סמנו את המרובע שאחד האלכסוני� שלו מחלק אותו 

  . שוקיי�� משולשי� שווילשני 

1234  
  תשובה: 

  

  תשובה נכונה –נק'  2  ניקוד:

  תשובה שגויה –נק'  0  

  אפיו� השאלה

  תכונות מרובעי	, מיו� משולשי	 –ומדידות  גאומטרייה :נושא

  . "אלכסו�"מושג הלצור� פתרו� השאלה יש להכיר את  שוקיי	.!האלכסוני	 בדלתו� וזיהוי משולש שווהיישו� תכונת השאלה בודקת את 

   חשיבה תהליכית (יישו	 ותובנה) ה: רמת חשיבה צפוי

  יתפרס	 בהמש� :צפויה קושי רמת

  מופיע בתכנית הלימודי�

   מיו� משולשי	 – 70עמוד  :כיתה ג'

  תכונות משולשי	 ומרובעי	 – 91, 90 י	עמוד :כיתה ד'

  ניתוח תכונות מרובעי	  – 112עמוד כיתה ה': 

  הידע הדרוש לפתרו� השאלה

  לעי	 שוני	 (לרבות מרובעי	 שוני	 ומשולשי	 שוני	), מדידות אור�הכרת מצוב': –כיתות א'

  פי צלעות !זיהוי ומיו� על – ור� והיק , משולשי	הכרת הריבוע, חקירת תכונות הריבוע, מדידות א –מרובעי	 כיתה ג': 

  במצולעי	 תכונות משולשי	 ומרובעי	, אלכסו�כיתה ד': 

  מרובעי	 ניתוח וחקירת תכונות –מרובעי	 כיתה ה': 
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  אסטרטגיות צפויות לפתרו� השאלה

  שוקיי	. !סרטוט האלכסוני	 בכל מרובע וחיפוש משולש שווה  .א

  שוקיי	.!זיהוי הדלתו� והישענות על הגדרת הדלתו� כמרובע הבנוי משני משולשי	 שווי  ב.

  שוקיי	. !וקיי	 של משולש שווהלהיות השהיכולות שוות באורכ� סמוכות מרובעי	 מרובע שיש לו שתי צלעות י� החיפוש ב  ג.

  דוגמאות לשגיאות או לקשיי� העשויי� להופיע 

 למושג ייחסו שהתלמידי	 להניח יש זה במקרה. במצולע אלכסו� לדמות או לזהות יכולת!אימ או האלכסו� תהכר!מאי הנובע קושי

 הנתו� בסרטוטש מאחר .השאלה בפתרו� �להמשי ויתקשו ,והדלתו� הטרפז, המקבילית בסרטוטי המשופעי	 הקווי	 את "אלכסו�"

   . כאלכסו� שלו בזיהוי מיוחד קושי להתעורר עשוי ,"משופע" קו איננו בדלתו� הקצר האלכסו�
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  22שאלה 

    לפניכ� מקבילית.

   .שווה לשטח המקבילית ששטחוסרטטו מלב� 

  

  : תשובה

  משבצות כאלה:  8חו סרטוט מלב� ששט

  תשובה נכונה –נק'  1  ניקוד:

  תשובה שגויה –נק'  0  

  אפיו� השאלה

  שטחי	 של מרובעי	 –ומדידות  גאומטרייה :נושא

   בעל אותו מספר יחידות שטח. יכולת מנייה של יחידת שטח וסרטוט מצולע חדש השאלה בודקת

   תהליכית (יישו	 ותובנה) חשיבה רמת חשיבה צפויה: 

  יתפרס	 בהמש� :צפויה קושי רמת

  מופיע בתכנית הלימודי�

  מדידות שטחי	   – 114עמוד  :כיתה ה'

  הידע הדרוש לפתרו� השאלה

  הכרת מצולעי	 שוני	 (לרבות מרובעי	 שוני	), מדידות שטח, חישוב שטח מלב� ב': –כיתות א'

  מרובעי	כיתה ג': 

  מדידות שטחכיתה ד': 

  מרובעי	, מדידות שטח כיתה ה': 

  אסטרטגיות צפויות לפתרו� השאלה

   משבצות כ� שיוצמד למשולש השני הזהה לו.  2פירוק והרכבה של שטח המקבילית: הזזה של ה"משולש" ששטחו   א.
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  (המש.) אסטרטגיות צפויות לפתרו� השאלה

משולשי	 כיחידה אחת), ולאחר מכ� סרטוט מלב�  שנימניית מספר יחידות השטח הריבועיות (וחישוב  ידי!חישוב שטח המקבילית על  ב.

יחידות  8 × 1 צלעותיה	 מספרי	 שלמי	). מידות האחד: אורכי שתכנו שני מלבני	 שוני	 (יקרה זה יששטחו שווה לשטח זה. במ

צלעותיה	 אורכי סו  מלבני	 מתאימי	 ש!�אפשר ליצור עוד אי נות.יחידות ריבועיות נתו   4 × 2:מידות האחרוריבועיות  נתונות, 

  מספרי	 שלמי	.אינ	 

   . 'בבאסטרטגיה והמש� כפי שמתואר  ,הנוסחהחישוב שטח המקבילית בעזרת   ג.

  דוגמאות לשגיאות או לקשיי� העשויי� להופיע 

מניית  משתמשי	 באסטרטגיה שלה	  א	טעות זו ת תלמידי	 יכולי	 לטעומנייה של משולש כיחידת שטח השווה לשטח ריבוע.   א.

  יחידות השטח במקבילית. 

 תהמקבילי את יחידות השטח שלימנו  י	תכנו תשובות שבה� התלמידיי .""היק ו "טעויות הנובעת מבלבול בי� המושגי	 "שטח  ב.

  מלב� שמספר יחידות ההיק  שלו שווה למספר יחידות השטח של המקבילית.  יסרטטוו

ריבוע כיחידת  כמו מניית האלכסו� של ,עשויות להופיע טעויות שכיחות במושג ההיק  ,שיתייחסו להיק  במקו	 לשטחלמידי	 תאצל   

    אור� השווה לאור� צלע הריבוע. 

  בשעת הבדיקה מומל! לשי� לב

למושגי	  דומי	 את משמעות המושגי	. מושגי	 אלהולהבהיר לה	  "היק "ו "שטח"בי� המושגי	 המבלבלי	 לתלמידי	   א.

  כתומכי זיכרו�. להיעזר באנלוגיות למושגי	 המוכרי	ונית�  ,"להקי "וכמו "שטיח"  ,יו	!בחיי היו	שמשתמשי	 בה	 

(ריבועי	 ומשולשי	)  לדוגמה: מוני	 יחידות שאינ� שוות בשטח� ,לתלמידי	 שאינ	 מכירי	 את העקרונות המרכזיי	 במדידת שטח  ב.

    .השטחמדידות מומל� לחזור על עקרונות  האל כיחידות שטח. ע	 תלמידי	
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  23שאלה 

  ריבוע.ושל  משולששל  לפניכ� סרטוט מוקט�

�  הריבוע. להיק�שווה המשולש  היק

  

  הריבוע?  אור. צלעמה 

  

  תשובה:__________ ס"מ 

  תשובה: 

  ס"מ 6

  תשובה נכונה –נק'  2  ניקוד:

  תשובה שגויה –נק'  0  

  אפיו� השאלה

  היק  מצולעי	: מרובעי	 ומשולשי	, תכונות הריבוע  –ומדידות  גאומטרייה :נושא

  בריבוע. אור� הצלעות  תכונתיישו�  ומציאת אור� צלע ריבוע באמצעות חישוב היק  ,"היק "מושג הידע השאלה בודקת את 

   חשיבה תהליכית (יישו	 ותובנה) רמת חשיבה צפויה: 

  יתפרס	 בהמש� :צפויה קושי רמת

  מופיע בתכנית הלימודי�

  מדידת היק  של מצולע, מרובעי	 שוני	: תכונות  – 70עמוד  :כיתה ג'

  ריבוע ומלב�, מדידות, נוסחאות היק  מלב� – 92, 91עמודי	  :כיתה ד'

  תכונות מרובעי	 ומשולשי	 – 112–110עמודי	 כיתה ה': 

  הידע הדרוש לפתרו� השאלה

צלע והיק , הכרת יחידת  –הכרת מצולעי	 שוני	 (לרבות מרובעי	 שוני	 ומשולשי	 שוני	), מדידות אור� והיק , מושגי	 ב': –א' כיתות

  האור� "סנטימטר"

  הכרת הריבוע, חקירת תכונות הריבוע, מדידות אור� והיק  –מרובעי	 כיתה ג': 

  ריבוע ומלב�, חזרה על מידות אור�כיתה ד': 

  ניתוח וחקירת תכונות מרובעי	 –עי	 מרובכיתה ה': 

  אסטרטגיות צפויות לפתרו� השאלה

   היק  המשולש.שלב א': חישוב 

   הידע שכל הצלעות בריבוע שוות באורכ�. על בסיס 4 !חלוקת ההיק  בשלב ב': 
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  24שאלה 

  , וקיבלו מחומש ומשולש.ריבועיתזרו פתקית נייר גָ 

  .לפניכ� סרטוט של המחומש והמשולש

  

 ? שטחו של המחומשמה   א.

  "ר__ סמ__תשובה:____  

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

  תשובות:

  א.
1

31
2

  סמ"ר

   :הבאי� הכולל התייחסות למרכיבי� הסבר  .ב

י� שסכו� או שהפרש הצגה (במילי�, בתרגיל או בסרטוט) של פירוק המחומש למצולע •

 שטח� שווה לשטח המחומש

 חישוב שטחי המצולעי� •

 הצגת תרגיל המתאר את חישוב השטח הכולל של המחומש •

  ניקוד:

  תשובה נכונה –נק'  2  סעי  א':

  תשובה שגויה –נק'  0    

  .הסבר הכולל את מרכיב ג' לפחות –נק'  3  ':בסעי  

  את מרכיב ב' בלבד, בתנאי שחושב שטח המשולש.ב' או !הסבר הכולל את מרכיבי	 א' ו –נק'  2    

  הסבר הכולל את מרכיב א' בלבד. –נק'  1    

  הסבר שגוי –נק'  0    

 3א	 התשובה בסעי  ב' שגויה כתוצאה מגרירת טעות חישוב מסעי  א', ובסעי  ב' נכתב ההסבר בהתא	 לטעות זו, יש לתת  הערה:

  נקודות על סעי  ב'. 
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  אפיו� השאלה

  ריבוע, שטחי	 של מלבני	, משולשי	 וצורות מורכבותתכונות אור� הצלעות ב –ומדידות  טרייהגאומ :נושא

זווית !חישוב שטח של משולש ישרלצור� חישוב שטח של צורה מורכבת,  הפירוק וההרכבה של שטחי	 עקרו�יישו�  השאלה בודקת

  בריבוע. ריבועי	. לביצוע החישובי	 נדרשת שליטה בתכונת אור� הצלעות שטח של ו

  חיפוש פתוחרמת חשיבה צפויה: 

  יתפרס	 בהמש� :צפויה קושי רמת

  מופיע בתכנית הלימודי�

  , נוסחאות שטח מלב�ריבועתכונות ה – 92 ,91 י	עמוד :כיתה ד'

  , חישובי שטח של מלבני	, ריבועי	 ומשולשי	  מדידות שטחי	 – 114עמוד  :כיתה ה'

  הידע הדרוש לפתרו� השאלה

הכרת המושג "שטח", חישוב שטח של מלב�, משמעות הכפל  מצולעי	 שאינ	 משוכללי	,הכרת מצולעי	 שוני	, לרבות ': ב–כיתות א'

  מדידות אור� ויחידות אור� ריבוע,בחישוב שטח, הכרת תכונות ה

פי !יו� משולשי	 על, יחידות שטח, נוסחאות של שטח מלב�, מה	תכונותיוריבוע עובדות הכפל והחילוק, הכרת מלב� וד': –כיתות ג'

  צלעות וזוויות

  ניתוח תכונות מרובעי	, שטח משולשכיתה ה': 

  אסטרטגיות צפויות לפתרו� השאלה

סמ"ר).  4.5הזווית הקט� (!, וחישוב שטח המשולש ישר 3 – 6:חיסורפעולת הידי !הזווית על!חישוב אור� הניצבי	 במשולש ישר  א.

  ר שטח המשולש משטח הריבוע. סמ"ר) וחיסו 36חישוב שטח הריבוע הגדול (

  וחיבור המספרי	 המבטאי	 את השטחי	: ,חלוקת המחומש, חישוב השטח של כל אחד מהחלקי	  ב.

 סמ"ר. 4.5זווית ששטחו !סמ"ר ולמשולש ישר 9ריבועי	 ששטח כל אחד מה	 הוא  3 !ל •

 סמ"ר. 4.5זווית ששטחו !סמ"ר ולמשולש ישר 9סמ"ר, לריבוע ששטחו  18למלב� ששטחו  •

  ריבוע. המשטח מחצית או  2חלקי זווית: מכפלת הניצבי	 !את שטחו של המשולש אפשר לחשב בעזרת נוסחת שטח משולש ישר הערה:

  דוגמאות לשגיאות או לקשיי� העשויי� להופיע 

  קושי לפרק את הצורה המורכבת למרכיבי	 שיודעי	 לחשב את שטח	.   א.

מכ� שמכפילי	 את הניצבי	 אבל לא  תנובע , והיאסמ"ר 9היא ששטח המשולש הוא ית אופיינשגיאה  קושי בחישוב שטח המשולש.  ב.

  .  2 !מחלקי	 ב

תקל בקושי במציאת אורכו של היתר יהבנה שיש לחשב היק  במקו	 לחשב שטח. במקרה זה יש להניח שהתלמיד לא יהקושי הנובע מ  ג.

  הזווית. !במשולש ישר

  בשעת הבדיקה מומל! לשי� לב

 את משמעות המושגי	. מושגי	 אלה דומי	יש להבהיר לתלמידי	 אלה  ."היק "ו "שטח"בי� המושגי	 המבלבלי	 די	 לתלמי  א.

  .כתומכי זיכרו� ונית� להשתמש באנלוגיות למושגי	 המוכרי	 ,"להקי "ו "שטיח"כמו  ,יו	!בחיי היו	שמשתמשי	 בה	 למושגי	 

בשלב ידי חישוב סכו	 או הפרש של שטחי	 חלקיי	 שלה. !על צורה מורכבת לפרק צורה ולחשב את שטחה שלהמתקשי	 לתלמידי	   ב.

, ורק בשלב השני להוסי  וידי גזירה של צורות ושימור השטח בלי לחשב!הרכבה עלבפירוק וב האלהתלמידי	 הראשו� יש לתרגל את ה

  את חישוב השטח. 
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  25שאלה 

  ס"מ.  3לפניכ� קובייה שאור. הצלע שלה הוא 

  

  הקובייה?  נפחמה   א.

  תשובה: __________ סמ"ק      

  של הקובייה?  פאה אחתמה שטח   ב.

  תשובה: __________ סמ"ר     

  של הקובייה?  שטח הפני�מה   .ג

  תשובה: __________ סמ"ר  

  :תשובות

  סמ"ק 27  א.

  סמ"ר 9  ב.

  סמ"ר  54  ג.

  : ניקוד

  תשובה נכונה –' נק 2  :'סעי  א

  שגויה תשובה –נק'  0    

  תשובה נכונה –נק'  1  :'סעי  ב

  תשובה שגויה –נק'  0               

  תשובה נכונה –נק'  1  :'סעי  ג

  תשובה שגויה –נק'  0    

  אפיו� השאלה

  תיבות   –ומדידות  גאומטרייה :נושא

שטח של שטח פאה ריבועית,  לויכולת חישוב ש, "שטח פני	 של קובייה"ו "שטח פאה", "נפח תיבה" :המושגי	 הכרת השאלה בודקת את

  .נפח קובייהשל פני	 של קובייה ו

   אלגוריתמית רמת חשיבה צפויה:

  יתפרס	 בהמש� :צפויה קושי רמת
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  מופיע בתכנית הלימודי�

  מדידות שטח, נפח תיבה ושטח פני	 של תיבה  – 92, 91עמודי	  :כיתה ד'

  הידע הדרוש לפתרו� השאלה

  ממדיי	!הכרת תיבות וגופי	 תלתהשטח, הכרת המלב� וחישוב שטח המלב�,  כפל, מושגהמשמעות כיתה ב': 

  ומדידת נפחי	 של גופי	, משמעות הכפל, עובדות הכפל בתחו	 לוח הכפל, חישוב שטח מלבני	 "נפח"מושג ההכרת כיתה ג': 

      הכרת התיבות והקובייה, יחידות למדידת שטח (סמ"ר) ולמדידת נפח (סמ"ק), שטח פני	כיתה ד': 

  אסטרטגיות צפויות לפתרו� השאלה

  'סעי  א

  שימוש בנוסחה לחישוב נפח: מכפלת שלושת ממדי הקובייה.   א.

ב"עמוד" אחד שיש קוביות ה מניית מספר, או שלוש פעמי	המספר וחיבור  ,סמ"ר יש ב"קומה" הראשונה 1חישוב כמה קוביות של   ב.

  והכפלה במספר העמודי	 שבכל הקובייה. 

  'סעי  ב

  .מניית מספר יחידות השטח  א.

 .3 × 3כפל:   ב.

    .  6 !מכפלת השטח של פאה אחת ב  ג.

  דוגמאות לשגיאות או לקשיי� העשויי� להופיע

  הכרת המושגי	.!קושי הנובע מאי  א.

  קושי בראייה מרחבית.   ב.

  'סעי  א

  מספר הקוביות הנראות. –סמ"ק  19קושי לדמות את הקוביות שאינ� נראות. במקרה זה עשויה להתקבל התשובה: 

את  ויקבל ,את מספר הריבועי	 הנראי	 בסרטוטשימנו  י	תלמיד :נכונה!להתקבל תשובה נכונה מהסיבה הלאג	 בשאלה זו עשויה 

  , שהוא ג	 מספר יחידות הנפח בקובייה. 27המספר 

   'סעי  ג

   פאות.   6) בלי להתחשב בעובדה שלקובייה 27ל מספר הריבועי	 הנראי	 בתמונה (מנייה ש

  בשעת הבדיקה מומל! לשי� לב

תלמידי	 משימות שבה� יהיה עליה	 לבנות לתת לד וחשוב מא של הקובייה.נראי	 !הלאלדמות את המבטי	 המתקשי	 לתלמידי	 

ה את המבטי	 השוני	 של תיבות עשוי עבודה ביישומוני	 הממחישי	 בצורה אינטראקטיבית בתמונה.הנראי	 מקוביות קטנות מבני	 

בנייה ל יממד!דוסרטוט מעבר מומעבר מייצוג לייצוג לתרגל חשוב פתח את יכולת הראייה המרחבית ואת הבנת המבנה של תיבות. ל

  	, ביניה	 התיבה והקובייה.  יממדי!מושגי	 תלת יהיה דימוי מנטלי של י	. חשוב שלתלמידלהפ� או ממד!תלתמוחשית ב
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  26שאלה 

  ל מלב�.לפניכ� סרטוט ש

  על היק� המלב� מסומנות נקודות הנמצאות במרחקי� שווי� זו מזו.

  סרטטו שני קטעי� ישרי� לפי הדרישות האלה:

  כל קטע יחבר בי� שתי נקודות. � 

  .  זווית ולמקבילית אחת� לשני משולשי� ישריהקטעי� יחלקו את המלב�  � 

  

  :בהתשו

. I  

  

. II 

  

. III   

  

. VI  

  

. V   

 

. IV  

 

. IIV   

 

. IIIV   
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  תשובה נכונה –' נק 2  :ניקוד

  תשובה שגויה –נק'  0  

  כל סרטוט שהוא תמונת ראי של אחד הסרטוטי	 המוצגי	, ייחשב תשובה נכונה.              הערה:

  אפיו� השאלה

  משולשי	 ומרובעי	   –ומדידות  גאומטרייה :נושא

  .ידי סרטוט�על ,ומקביליות שונות זווית!שולש ישרמשל תכונות יכולת יישו� השאלה בודקת 

  חיפוש פתוח רמת חשיבה צפויה:

  יתפרס	 בהמש� :צפויה קושי רמת

  מופיע בתכנית הלימודי�

  ריבוע, מלב�, מקבילית, מעוי�, טרפז ודלתו� הכרת  :מיו� משולשי	 לפי זוויות ולפי צלעות, מרובעי	 – 70עמוד  :כיתה ג'

  מרובעי	: ניתוח תכונות, מיו� מרובעי	 וקשרי הכלה  – 112עמוד  כיתה ה':

  הידע הדרוש לפתרו� השאלה

  הכרת מצולעי	, משולשי	 ומרובעי	 :ב'–כיתות א'

  פי צלעות, הכרת מרובעי	!פי זוויות, מיו� משולשי	 על!זוויות, מיו� זוויות, תכונות של משולשי	, מיו� משולשי	 על :כיתה ג'

  מלב�הכרת הריבוע והכיתה ד': 

   ניתוח תכונות המרובעי	, מיו� מרובעי	 וקשרי הכלהכיתה ה': 

  אסטרטגיות צפויות לפתרו� השאלה

  , או דימוי הצורות.הישענות על הכרת התכונות של הצורות הנדרשותכדי ניסוי וטעייה תו� 

  דוגמאות לשגיאות או לקשיי� העשויי� להופיע 

התייחס ידי סרטוט האלכסו�). במקרה כזה !עלזווית (!המלב� לשני משולשי	 ישרי ה שללוקקושי בהבנת מכלול האילוצי	 עשוי לגרור ח

  התלמיד רק לאחד התנאי	 שבהוראה. 

  לדוגמה: 
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  מספרי� ופעולות בשברי�  –ג'  חלק
  

  27שאלה 

  המספרי�.� חברו בקו כל אחד מהשברי� למקו� המתאי� על ישר

  א.
3

8
  

1  ב.
1

2
  

  ג.
 

5

4  

               

  
   

  :ותתשוב

    א.

  

  ב.

  

  ג.

  

  

  

 

0 1 2 3

5

4

0 1 2 3
1 
2 1 

0 1 2 3

3 
8 
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  : ניקוד

  נכונהתשובה  – 'נק 1  סעי  א':

  השגוי השובת –' נק 0    

  נכונהתשובה  – 'נק 1  סעי  ב':

  השגוי התשוב –' נק 0    

  נכונהתשובה  – 'נק 1  סעי  ג':

  השגוי התשוב –' נק 0    

  אפיו� השאלה

  המספרי	  !שברי	 פשוטי	 על ישר –מספרי	 ופעולות בשברי	  :נושא

  המספרי	. !השבר כנקודה על ישר ייצוג השאלה בודקת את

  חשיבה אלגוריתמית – ', סעי  גידע וזיהוי – 'ב!ו 'פי	 אסעירמת חשיבה צפויה: 

  יתפרס	 בהמש� :צפויה קושי רמת

  בתכנית הלימודי� מופיע

  המספרי	!הצגת השבר כנקודה על ישר – 98עמוד  :כיתה ה'

  הידע הדרוש לפתרו� השאלה

  על הישר של מספרי	 המספרי	 ופירוש יחס הסדר!הכרת ישרב': –כיתות א'

המספרי	 לתחומי מספרי	 גדולי	, הכרת שברי	 יסודיי	, הכרת משמעויות שונות של השבר !הרחבת ההיכרות ע	 ישר :ד'–כיתות ג'

  הפשוט, מספרי	 מעורבי	, יחסי סדר גודל בי� שברי	, שמות שוני	 לשבר

   המספרי	, ייצוג שברי	, מספרי	 מעורבי	 ושלמי	 על!הרחבת המשמעות של השבר כנקודה על ישרכיתה ה': 

  המספרי	!ישר

  אסטרטגיות צפויות לפתרו� השאלה

   לפתרו� אסטרטגיות שתי צפויות לכ�. שווי	 חלקי	 8!ל מחולק שבשאלה המספרי	!ישר על שלמי	 מספרי	 שני בי� קטע כל

  : השאלה של' ג!ו' ב סעיפי	

  ייצוג השברי	 כשמיניות:   א.

  
1 4 12

1 1
2 8 8
=   .  1 !שמיניות מ 4, או למנות 0 !נקודת השמיניות מ 12אפשר למנות  =

  
5 10 2

1
4 8 8
=   .  1 !שמיניות מ 2, או למנות 0 !שמיניות מנקודת ה 10אפשר למנות =

 כמבטאת את השבר 2 !ל 1מצע שבי� סימו� נקודת הא  ב.
1

1
2

, וסימו� נקודת האמצע שבי� 
1

1
2

כמבטאת את השבר   1 !ל
5

4
(מבוסס על  

!ההבנה ש
5 1

1
4 4
=(.  

  דוגמאות לשגיאות או לקשיי� העשויי� להופיע

 סימו� הנקודה שערכה  א. 
5

8
 !כ 

5

4
וסימו� הנקודה שערכה    ,

1

8
 !כ

1
1

2
מספר על . טעות זו נובעת מהסתכלות על המונה של השבר כ

  על הציר מחולק. שחלקי	 השל	 ולכמה ללא התייחסות למכנה  ,ה"קפיצות"

  מניית השנתות (הקווי	 שעל הציר) ולא המרווחי	 שבי� שנת לשנת.   ב.

   שטחי	 (כחלק משל	) ומתקשי	 לייצג את השבר בדרכי	 אחרות.צגי	 כמייתלמידי	 המזהי	 את השברי	   ג.
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  בשעת הבדיקה מומל! לשי� לב

  במקומו הנכו�. חשוב לבדוק בשיחה מה מקור הקושי: למק	 את השבר שבסעי  א'המתקשי	 לתלמידי	 

מספרי	 על הישר המשמעות סידור להבהיר את המספרי	, יש !תלמידי	 שנראה שיש לה	 תפיסה שגויה כלשהי הקשורה בהבנת ישרל

  לאחר מכ� לעבור לשברי	.  שלמי	 ורקבמספרי	 תחילה 

המעבר יש להבהיר את תלמידי	 שהשבר מזוהה אצל	 רק כחלק משל	 במודל כלשהו, וה	 מתקשי	 לראות אותו כנקודה על הישר, ל

ב לראות את השל	, את החלוקה לחלקי	 השווי	 ואת בכל אחד מהייצוגי	 חשו :מייצוג לייצוג כאשר שני הייצוגי	 מסמלי	 אותו שבר

  מניית מספר החלקי	.  
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  28שאלה 

  

  :פתרו

  א.
3 7

+ =
3 7

    

  ב.
2 8

8 + 2 =
9 9

  

−  ג. =
1 1

2
3 2

  

  תשובות:

א.
  

−
3 7

= 2
3 7

  . 2 כל ייצוג מספרי אחר של   או   

ב.
  

2 8 1
8 + 2 = 11

9 9 9
   או   

2 8 100
8 + 2 =

9 9 9
   או   

2 8 10
8 + 2 = 10

9 9 9
  

כל ייצוג מספרי אחר של  או  
1

11
9

   

התשובה   
10

10
9

  .נכונהתיחשב תשובה  

−  ג.
1 1 5

2 = 1
3 2 6

−   או  
1 1 11

2 =
3 2 6

כל ייצוג מספרי אחר של    או   
5

1
6

  

  ניקוד: 

  נכונה תשובה –' נק 2  ':א סעי 

  שגויה תשובה –' נק 0  

  נכונה תשובה –' נק 2  ':ב סעי 

  שגויה תשובה –' נק 0  

  נכונה שובהת –' נק 2  ':ג סעי 

  שגויה תשובה –' נק 0  
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  אפיו� השאלה

  חיבור וחיסור שברי	 פשוטי	 –מספרי	 ופעולות בשברי	  :נושא

   :חיבור וחיסור שברי	 ומספרי	 מעורבי	 פתרו� תרגיליהשאלה בודקת 

  . 1שכל אחד מה	 הוא ייצוג אחר של בעלי מכני	 זרי	, שני שברי	  בורחי –בסעי  א'  •

 אותו מכנה. שלה	 	 ישני מספרי	 מעורבי	 שבחלקי	 השבריחיבור  –  ב' בסעי •

יצוע פעולת זרי	 זה לזה. במהל� בה	 בשני המספרי	 מבוטאי	 במכני	 יחיסור שבר ממספר מעורב. החלקי	 השברי –בסעי  ג'  •

 .של	בהמרה החיסור יש צור� לבצע 

  נה חשבונית) תובהליכית (ו/או ת: חשיבה אלגוריתמית רמת חשיבה צפויה

  יתפרס	 בהמש� :צפויה קושי רמת

  מופיע בתכנית הלימודי�

  חיבור וחיסור שברי	 בעלי מכני	 שווי	 או מכני	 קרובי	 (מוכלי	) – 77עמוד  כיתה ד':

  חיבור וחיסור שברי	 – 99עמוד  :כיתה ה'

  הידע הדרוש לפתרו� השאלה

  הכרת שברי	 יסודיי	 כיתה ג':

מספרי	 מעורבי	, חיבור וחיסור שברי	 ייצוג שלמי	 כשברי	, ות שונות של השבר הפשוט, שמות שוני	 לשבר, הכרת משמעוי :כיתה ד'

  שווי	 ושברי	 דומי	 באמצעות מודלי	 ואמצעי המחשה

  שברי	 מכנה משות , חיבור וחיסור ,הרחבה וצמצו	 של שברי	כיתה ה': 

  אסטרטגיות צפויות לפתרו� השאלה

  סעי  א'

    2 = 1 + 1, ולכ� התרגיל שקול לתרגיל: 1ני השברי	 ה	 ייצוג של המספר זיהוי שש  א.

 מציאת מכנה משות  לשני השברי	 וחיבור המוני	:  ב.
3 7 21 21 42

2
3 7 21 21 21
+ = + = = 

  סעי  ב'

  חיבור השלמי	 ולאחר מכ� החלקי	 השבריי	 של המספר:  א.
2 8 2 8 10 1

8 2 10 10 11
9 9 9 9 9 9
+ = + + = =  

אפשר ג	 לכתוב  במאונ�:   

2
8

9

8
2

9
____

10 1
10 11

9 9

+

=
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והשל	 נרש	  ,תו� כדי תהלי� החיבורמתבצעת ההמרה החיבור כמו באלגורית	 לחיבור שלמי	 במאונ�. אפשר ג	 לבצע את   

    בטור של השלמי	: "זיכרו�ב"

1
2

8

9

+

8
2

9

1
11

9

  

  

  סעי  ג'

  : הבאת שני השברי	 למכנה משות  א'לב ש  א.

  פי המכנה המשות !פי המכנה המשות  או פריטת שני השלמי	 על!של של	 אחד על : פריטהב'שלב   

  – : ביצוע החיסורג'שלב   

1 1 2 3 8 3 5
2 2 1 1

3 2 6 6 6 6 6
− = − = − =  

1 1 2 3 14 3 11
2 2

3 2 6 6 6 6 6
− = − = − = 

  מעורב. ידי מספר !על בהוצאת שלמי	 ובביטוי התוצאה הסופיתהפתרו� השני יכול להיות מלווה   

  ר המעורב לשברשלב א': הפיכת המספ  ב.

  שלב ב': הבאת שני השברי	 למכנה משות   

   – שלב ג': ביצוע החיסור  

1 1 7 1 14 3 11
2

3 2 3 2 6 6 6
− = − = − =  

  

שלב א': חיסור   ג.
1

2
   2 !מ

שלב ב': חיבור   
1

1
2

 !(ההפרש שהתקבל) ל 
1

3
 הידע ש:תו� כדי התבססות על פה !ה להיעשות בעלפעולה זו יכול

1 3

2 6
=     

 !שו
1 2

3 6
 . מכא� שהתוצאה היא:=

5
1

6
  ריבועי	. בידי ייצוג המספרי	 בעיגולי	 או !ג	 עלאפשר להגיע לתוצאה זו . 

  � להופיע דוגמאות לשגיאות או לקשיי� העשויי
  

  ' א סעי 

המספרי	 הנתוני	 "מזמיני	" לעשות את הטעות  ,(ברמה האינטואיטיבית חיבור מונה למונה ומכנה למכנה  א.

:הזאת
3 7 10

1
3 7 10
+ = =  
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ינות טעויות המאפייכולי	 לבצע  ,כנה משות למכדי להביא	 השברי	 הרחבת לחבר את שני המספרי	 לאחר הבוחרי	 תלמידי	   ב.

 : , לדוגמההרחבות לא נכונות

3 7 3 7 10

3 7 21 21 21
+ = = = 

  'ב סעי 

המרת  א.
10

9
  . במקרה זה עשוי להתקבל הפתרו�:  בשלמי	פי בסיס ההמרה הידוע !עלבשל	 

2 8 10
8 2 10 11

9 9 9
+ = =  

  'ג סעי 

חיסור מונה ממונה ומכנה ממכנה:   א.

  

  

1 1 0
2 2

3 2 1
− או          =

1 1 7 1 6
2

3 2 3 2 1
− = − =  

  

לשגיאה שבה תלמידי	 מחסרי	 את מקביל עשוי להביא לחיסור השבר הקט� מהשבר הגדול ( ,ט את השל	וחוסר הבנה שאפשר לפר  ב.

זה עשוי להתקבל . במקרה כהמחסר)ואיזה הוא חלק של חלק של המחוסר לאיזה מספר הוא גדול ללא קשר המספר המספר הקט� מה

  הפתרו�:

1 1 2 3 1
2 2

3 2 6 6 6
− = − =  

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

  

  

  

   

  בשעת הבדיקה מומל! לשי� לב

ימצאו זהי	 וכופלי	 באופ� טכני את המכני	. למשל, בתרגיל בסעי  ב' אינ	 מבחיני	 במכני	 ש ,ברמה טכניתהעובדי	 לתלמידי	 

את פעולות את כל המספר המעורב לשבר כדי לבצע ההופכי	 תלמידי	 יש לשי	 לב ג	 ל .81 הוא משות המכנה מידי	 אלה שהתל

  ה	 שני שלמי	.ששני המחוברי	 בסעי  א' בכ� יבחינו ג	 לא אלה . יש להניח שתלמידי	 חיסורהחיבור וה

  :עבוד עלמומל� ל הע	 תלמידי	 אל

ייצוג המספרי	 בסרטוטי	  פעולות החיבור והחיסור בעזרת הייצוגי	 הסכמטיי	. המחשתו מטיי	ייצוג מספרי	 בסרטוטי	 סכ  א.

  . המספר יסייע לתלמידי	 להבחי� בתכונות המספר וביכולת לבצע פעולות על מרכיבי	 של המספר ולא על כל

את  חשוב להסב ב או פירוקי	 אחרי	.מספר מעורי	 בישברהלחלקי	 או לשלמי	  :למשל ,י	המעורב י	של המספרשוני	 פירוקי	   ב.

  בצורה יעילה. כדי לבצע פעולות חיבור וחיסור בפירוקי	 השוני	 ליכולת השימוש התלמידי	  לשלב	 תשומת 

 להבהיר לה	 שקיימות דרכי	 רבות לפתרו�ו ,מספרי	 בכל תרגילעל החשוב לתרגל את התלמידי	 בהתבוננות מקדימה  ,בכל מקרה  

  .  שחייבי	 לבצע ואי� אלגורית	 אחד
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  29שאלה 

  :השלימו

[ ]
1

× = 1
4

  

  תשובה:

 

1
× 4 = 1

4
  

  נכונה תשובה –' נק 2  :ניקוד

  שגויה תשובה –' נק 0  

  אפיו� השאלה

     כפל של	 בשבר –מספרי	 ופעולות בשברי	  :נושא

   .ת כפלמשוואהשלמת מספר חסר ב השאלה בודקת

  חשיבה תהליכית (תובנה חשבונית)רמת חשיבה צפויה: 

  יתפרס	 בהמש� :צפויה קושי רמת

  מופיע בתכנית הלימודי�

  מספר הפעמי	 ששל	 מכיל שבר יחידה מסוי	 הכרת שברי יחידה, – 68, 67עמודי	 כיתה ג': 

  	 בשברהכרת השבר הפשוט, ייצוג מספר טבעי בצורה של שבר, כפל של – 78–76עמודי	  :כיתה ד'

  הידע הדרוש לפתרו� השאלה

  משמעות הכפל, פתרו� משוואות כפל, הכרת שברי	 יסודיי	 ג':–כיתות ב'

  כפל שבר בשל	 ייצוגי	 שוני	 לשברי	 ולשלמי	, ייצוג מספר טבעי בצורה של שבר, :כיתה ד'

  אסטרטגיות צפויות לפתרו� השאלה

חלק מהתלמידי	 ישלימו אוטומטית את המספר החסר ש". יש להניח הבנת משמעות הכפל כ"פעמי	את פתרו� המשוואה מצרי� 

  המחולק לרבעי	.  כלשהו של	שיש לה	 לדימוי סמ� ידע ועל  סמ� במשוואה על

  בשל	.  "נכנס" הרבע של	, יחלקו אותו לרבעי	 ויבדקו כמה פעמי	ייצוג כלשהו של חלק	 יסרטטו 

  דוגמאות לשגיאות או לקשיי� העשויי� להופיע 

של כפל תלמידי	 שאינ	 מקשרי	 בי� המשמעות מוכרת בשלמי	 נשמרת ג	 בשברי	. פעולת הכפל השל משמעות הבהבנה שהטמו� שי קו

מומל� לחזק את אלה תלמידי	 אצל פעמי	 שרבע נכלל בשל	. המספר ביתקשו להבי� שמדובר  ,שברי	בשל כפל ת משמעובשלמי	 ל

והצגת המרכיבי	 הזהי	 של הפעולה בשלמי	 ובשברי	 (למשל:  משמעות הכפל בשלמי	חזרה על ידי !עלמשמעות הכפל בשברי	 הבנת 

     .דל זה הוא שבר)ושלמי	 גודל זה הוא מספר של	 ובשברי	 גב – מספר הפעמי	 שכופלי	 גודל קבוע
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  30שאלה 

� מגדול  3פי כמה 
1

3
?  

  

  תשובה:

  9פי 

  

  תשובה נכונה –ק' נ 2  ניקוד:

  תשובה שגויה –נק'  0  

  אפיו� השאלה

    מהות השבר –מספרי	 ופעולות בשברי	  :נושא

  באמצעות שימוש במושג "פי".  ההכלה של שבר יחידה במספר שלמי	הבנת את  השאלה בודקת

  )תובנה חשבוניתחשיבה תהליכית (רמת חשיבה צפויה: 

  יתפרס	 בהמש� :צפויה קושי רמת

  כנית הלימודי�מופיע בת

  מספר הפעמי	 ששל	 מכיל שבר יחידה מסוי	 הכרת שברי יחידה, – 68, 67עמודי	 כיתה ג': 

  הכרת השבר הפשוט, ייצוג מספר טבעי בצורה של שבר, כפל של	 בשבר – 78–76עמודי	  :כיתה ד'

  הידע הדרוש לפתרו� השאלה

  ה פעמי	 שבר יסודי מוכל בשל	, הכרת המושג "פי"והבנה כמ משמעות הכפל, הכרת שברי	 יסודיי	 ג':–כיתות ב'

  ייצוגי	 שוני	 לשברי	 ולשלמי	, ייצוג מספר טבעי בצורה של שבר, כפל שבר בשל	 :כיתה ד'

  אסטרטגיות צפויות לפתרו� השאלה

  .אחד שמשלי 9פי  י	שלמי	 גדול 3 !שלמי	 יש תשעה שלישי	. מכא� ש 9 !ולכ� ב ,הבנה שבכל של	 יש שלושה שלישי	  א.

   ובדיקה כמה פעמי	 שלושת השלמי	 מכילי	 את השליש.  ,עיגול, מלב� או ייצוג אחרצורת סרטוט שלושה שלמי	 ב  ב.

]בניית משוואת כפל:  ג. ]
1

3
3

×  את ומציאת מספר הפעמי	 שיש לכפול =
1

3
    . 3כדי לקבל 

  � העשויי� להופיע דוגמאות לשגיאות או לקשיי

   לתחו	 השברי	. . יכול להתעורר קושי לקשרוהמושג "פי" מוכר בהקשר כפלי בשלמי	

  בשעת הבדיקה מומל! לשי� לב

משמעות השבר לא רק בהקשר של חלוקת השל	 לחלקי	 הבנת להבנת משמעות השבר אצל תלמידי	 שהתקשו בשאלה. חשוב לחזק את 

מסוי	. פעולה זו מבוססת על הבנת החילוק  (שבר)  בדיקה כמה פעמי	 השל	 מכיל חלק :ההפוכהשווי	, אלא ג	 בהקשר של הפעולה 

פי כמה גדולי	 מספר שלמי	 משבר יחידה " ",פי כמה גדול השל	 משבר יחידה מסוי	?"ומומל� לקשר אותה לשאלות כמו:  ,להכלה

     ?".פי כמה קט� שבר יחידה מסוי	 מהשל	"ו ?"מסוי	
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  31לה שא

  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

  וסכומ� שווה 12כל שני שברי� אחרי� שהמכנה שלה�  או 

� ל  
5

1
12

  

  ב.
5 2 15 4

+ = +
6 9 18 18

  וסכומ� שווה 18כל שני שברי� אחרי� שהמכנה שלה�  או 

� ל  
1

1
18

  

  ג.
2 2 6 10

+ = +
5 3 15 15

  כל שני שברי� אחרי� המתאימי� לשוויו�. או   
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  ניקוד: 

  תשובה נכונה –נק'  1  סעי  א':

  תשובה שגויה –נק'  0    

  כתיבת המונה של אחד השברי	 בלבד תיחשב תשובה שגויה. הערה:

  תשובה נכונה –נק'  1  סעי  ב':

  תשובה שגויה –נק'  0    

  כתיבת המונה של אחד השברי	 בלבד תיחשב תשובה שגויה. הערה:

  תשובה נכונה –נק'  1  סעי  ג':

  תשובה שגויה –נק'  0    

  שגויה. כתיבת המונה של אחד השברי	 בלבד תיחשב תשובה הערה:

  אפיו� השאלה

  מכני	 זרי	 בעלימכני	 קרובי	 ובעלי  חיבור וחיסור שברי	 פשוטי	 –מספרי	 ופעולות בשברי	  :נושא

הנעלמי	 ה	 מוני	 ו, שברי	של חיבור  המשוואות ה� חלק משוויונות בי� שני תרגילי ות.משוואהשלמת מספרי	 חסרי	 ב השאלה בודקת

    בשברי	. 

   חיפוש פתוח  –' סעי  ג ,חשיבה תהליכית (תובנה חשבונית) – 'ב!' וסעיפי	 ארמת חשיבה צפויה: 

  יתפרס	 בהמש� :צפויה קושי רמת

  מופיע בתכנית הלימודי�

  חיבור וחיסור שברי	 בעלי מכני	 שווי	 או קרובי	 – 78, 77עמודי	  :כיתה ד'

  חיבור וחיסור שברי	 – 99עמוד  :כיתה ה'

  הידע הדרוש לפתרו� השאלה

  , הכרת שברי	 יסודיי	 100 !משוואות חיבור וחיסור, משמעות הכפל והחילוק, עובדות כפל וחילוק בתחו	 ה ג':–כיתות ב'

שמות שוני	 לשבר, חיבור וחיסור שברי	 בעלי מכני	 זהי	  , 1 !שברי	 גדולי	 מ הכרת משמעויות שונות של השבר הפשוט, :כיתה ד'

  יסור שברי	ומכני	 קרובי	, משוואות חיבור וח

  הרחבה וצמצו	, חיבור וחיסור שברי	 ':ה כיתה

  אסטרטגיות צפויות לפתרו� השאלה

  'סעי  א

כ�  לע, עשויי	 לרמוז ישמאלהשני המכני	 שבאג   מכפלתהוא הימני באג  שמבנה המשוואה כפי שהוא מוצג, והעובדה שהמכנה   א.

שכל שבר מבוטא רק שברי	, ואות	 התרגיל האותו  י	מוצג ישמאלהולמעשה באג   ,שהפעולה שהתבצעה היא הרחבת השברי	

, והמונה השני יהיה 3 !ו 3ידי הרחבה: המונה הראשו� יהיה מכפלה של !ב"ש	" אחר. לכ�, יש לצפות שהמוני	 החסרי	 יושלמו על

   .  4 !ו 2מכפלה של 

   של המשוואה ישמאלשבאג  הפתרו� התרגיל  ':שלב א  ב.
3 2 9 8 17

4 3 12 12 12
+ = + =     

  .  17: השלמה של שני מספרי	 שלמי	 שסכומ	 'שלב ב  
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  ' ב סעי 

הוא כפולה של שני המכני	 שבאג  השמאלי, עשויה לרמוז על כ� שהפעולה שהתבצעה היא הרחבת השברי	,  18ההבנה שהמספר   א.

" אחר. לכ�, יש לצפות שהמוני	 החסרי	 ולמעשה באג  השמאלי מוצגי	 אותו תרגיל ואות	 שברי	, רק שכל שבר מבוטא ב"ש	

  .   2 !ו 2, והמונה השני יהיה מכפלה של 3 !ו 6ידי הרחבה: המונה הראשו� יהיה מכפלה של !יושלמו על

שלב א': פתרו� התרגיל שבאג  השמאלי של המשוואה    ב.
5 2 15 4 19

6 9 18 18 18
+ = + =      

   . 19שלב ב': השלמה של שני מספרי	 שלמי	 שסכומ	   

יש להניח שתלמידי	 שיבחרו באסטרטגיה א' בפתרו� לסעי  א', ישתמשו באותה אסטרטגיה ג	 בפתרו� לסעי  ב', וכ� ג	 בנוגע   

  לאסטרטגיה ב'. 

  

  'ג סעי 

פי אותו עיקרו� שהוצג באסטרטגיה א' בשני הסעיפי	 הקודמי	: הרחבה של השברי	 בשני התרגילי	 בהתאמה. כלומר, !פתרו� על  א.

 !שמאלי שבאג  הימני יורחב להשבר ה
6

15
, והשבר הימני שבאג  השמאלי יהיה

2

3
, שהוא צמצו	 של 

10

15
.  

ותו אג  והשלמה ידי ניסוי וטעייה: השלמה של מספר כלשהו באחד המקומות החסרי	 שבאחד האגפי	, פתרו� התרגיל בא!פתרו� על  ב.

  במונה החסר שבאג  השמאלי:  1ר כ� שהשוויו� יישמר. למשל, א	 נשלי	 את המספר של המספר החסר באג  האֵח 

2 1 6 5 11

5 3 15 15 15
+ = + =  

 ונפתור את התרגיל, נקבל את התוצאה:  
11

15
במונה החסר שבאג   1. כדי לשמור על השוויו� בי� שני האגפי	, נכתוב את המספר 

  הימני. 

שיוצב במקו	 החסר באג  השמאלי, יאפשר הצבה של מספר של	 באג   1 !פי אסטרטגיה זו, כל מספר שהוא שווה או גדול מ!על  

שיוצב במקו	 החסר באג  הימני, יאפשר השלמה של מספר של	  1 !הימני. לעומת זאת, לא כל מספר של	 שהוא שווה או גדול מ

  , נקבל: 2אג  השמאלי. לדוגמה, א	 נציב במקו	 החסר באג  הימני את המספר במקו	 החסר ב

2 2 10

5 3 15 15
+ = +  

  במקרה זה אי� מספר של	 שאפשר להציב במקו	 החסר באג  השמאלי.  

  דוגמאות לשגיאות או לקשיי� העשויי� להופיע 

  קושי בהבנת השוויו� בי� שני האגפי	.   א.

מתפיסות שגויות הקשורות בחיבור שברי	. קושי הנובע מכני	 שוני	, או בעלי ר יכולת לפתור תרגילי חיבור קושי הנובע מחוס  ב.

  שלא לענות על שאלה זו.  ויבחר 	וה ,י	יש להניח שלביטויי	 לא תהיה משמעות עבור התלמידבמקרי	 אלה 
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 � סמנו את השבר הגדול מ  א.
1

2
� והקט� מ

2

3
          

  1�  
8

12
  2�  

7

12
  3�  

6

12
  4�  

5

12
  

� כתבו שבר גדול מ  ב.
2

3
   1 � וקט� מ 

  תשובה:__________     

  : תשובות

 )2(  א.
7

12
   

 � כל שבר הגדול מ  ב.
2

3
, לדוגמה: �1 וקט� מ 

5

6
 , 

9

12
 , 

10

12
 , 

11

12
  

  :ניקוד

  תשובה נכונה –' נק 1  סעי  א':

  תשובה שגויה –נק'  0    

  תשובה נכונה –' נק 2  סעי  ב':

  תשובה שגויה –נק'  0    

  אפיו� השאלה

  השוואת שברי	 פשוטי	  –מספרי	 ופעולות בשברי	  :נושא

ת רעיו� הצפיפות ת הבנוהרחבה או צמצו	 כדי לבצע את ההשוואה. כמו כ�, נדרש י	נדרשבמקרה שבו שברי	  תהשוואהשאלה בודקת 

   שני שברי	 נתוני	. צא בי� מהנ שברמציאת ושל שברי	 

  חשיבה תהליכית (תובנה חשבונית)רמת חשיבה צפויה: 

  יתפרס	 בהמש� :צפויה קושי רמת

  מופיע בתכנית הלימודי�

  השוואת שברי	 בדרכי	 אינטואיטיביות ללא אלגורית	 – 77עמוד  :כיתה ד'

  השוואת שברי	 – 99עמוד  :כיתה ה'
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  הדרוש לפתרו� השאלה הידע

  הכרת ה"חצי" וה"רבע"ב': –כיתות א'

  הכרת שברי היחידה, השוואת שברי יחידהכיתה ג': 

   הכרת שברי	, משמעות השבר, שמות שוני	 לשבר, השוואת שברי	 בדרכי	 אינטואיטיביות, השוואה לשל	, השוואה לחציכיתה ד': 

  , הרחבה וצמצו	 של שברי	השוואת שברי	כיתה ה': 

  אסטרטגיות צפויות לפתרו� השאלה

   'סעי  א

 על נקודת האחיזה "חצי" וידיעה ש:הסתמכות : 'שלב א  א.
6 1

12 2
 ,. לכ� שני השברי	=

7

12
 !ו  

8

12
  גדולי	 מחצי.  ,

 :: צמצו	 השבר'שלב ב  
8 2

12 3
 :. לכ� הפתרו� המתאי	 הוא =

7

12
.  

 ,הרחבת  שני השברי	  ב.
1

2
!ו 

2

3
: 12לשברי	 שהמכנה שלה	 הוא  ,

1 6

2 12
=   ,

2 8

3 12
. . מכא� שהשבר ביניה	 הוא=

7

12
  

  

   'סעי  ב

 . לכ� השברי	: 12סעי  א' ושימוש בשברי	 שהמכנה שלה	 הוא בעל דר� הפתרו� הסתמכות   א.
9

12
  ,

10

12
  ,

11

12
  יתאימו. 

 להוביל לשליפת התשובה: הביניה	 עשויסדר הגודל הערכת שהכרת שברי	 שיש בה	 שימוש רב ו  ב.
3

4
 .  

ביטוי השבר  ג.
2

3
!כ  

4

6
התשובהתיכתב במקרה זה  אותו מכנה.בעל  1 !הקט� מכדי למצוא שבר נוס   

5

6
 .  

  

  יי� העשויי� להופיע דוגמאות לשגיאות או לקש

  טווח המספרי	. ליצירת קושי בהבנת טווח המספרי	 או קושי בהבנה שיש שני תנאי	   א.

זאת,  ני	מבי 	שאינ י	תמיד אפשר למצוא שבר בי� שני שברי	. תלמיד :של עקרו� הצפיפותהבנה אינטואיטיבית !קושי הנובע מאי  ב.

  . 'י  בסענדרש בלהמתאי	 לא להבי� שקיי	 מספר ש י	עשוי

למצוא  וזאת, לא יוכל ני	מבי נ	שאי י	שמות שוני	). תלמידבטא שבר בייצוגי	 מספריי	 שוני	 (הבנה שאפשר לב!קושי הנובע מאי  ג.

  פתרו�. הלבי� אפשרויות  שאלהאת הקשר שבי� המספרי	 המופיעי	 ב

  לחצי).השוואה לשל	,  השוואת שברי	 (השוואת שברי יחידה, השוואהשל הבנה בסיסית !מאיקושי הנובע   ד.

  בשעת הבדיקה מומל! לשי� לב

ידי !עלהבנה של השבר הפשוט: השוואת שברי יחידה, ביטוי שבר בובסיסיי	 עקרונות מהותיי	 כמה בשאלה זו נדרשת הבנה מעמיקה של 

  כשבר ויכולת מעבר מייצוג מספר לייצוג מספרי.  1ייצוגי	 מספריי	, ביטוי המספר  כמה

 כלי	 אחרי	 את ההבנה הבסיסית של העקרונות שהוזכרו, ולא לתרגלעזרת התקשו בשאלה זו, מומל� לבדוק באצל תלמידי	 ש

  מעבר למכנה אחיד והשוואת המוני	.     ידי !עלהשוואה הכוללות אסטרטגיות טכניות  באמצעות
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  עוגה. חצידני אכל 

  י�.   חבר 5את שאר העוגה הוא חילק שווה בשווה בי� 

  קיבל כל אחד מחמשת החברי�?  איזה חלק מהעוגה השלמה

  תשובה: __________ 

  

  תשובה:

1

10
    העוגה  "עשירית" או 

  תשובה נכונה –' נק 2  :ניקוד

  תשובה שגויה –נק'  0  

  אפיו� השאלה

   שבר, הכלת שבר בשבר שמות שוני	 למשמעות השבר הפשוט,  –מספרי	 ופעולות בשברי	  :נושא

לפתרו� בשבר, חלוקת חלק משל	 ושיו	 החלק באופ� יחסי לשל	. שלבית שנבדקת בה הכלת שבר !חדפתרו� בעיה השאלה בודקת 

  פי מספר הפעמי	 שהוא מוכל בשל	. !והבנה שש	 השבר נקבע על השל	מהו , הבנה בסכמהשברי	  ייצוגת יכולת והשאלה נדרש

  ה תהליכית (יישו	 ותובנה חשבונית)חשיברמת חשיבה צפויה: 

  יתפרס	 בהמש� :צפויה קושי רמת

  מופיע בתכנית הלימודי�

  ייצוג שלמי	 כשבר  הכרת השבר הפשוט, שמות שוני	 לשבר, – 77 ,76עמודי	  :כיתה ד'

  ייצוגי	 שוני	 של שברי	משמעויות השבר הפשוט, – 99 ,98עמודי	  :כיתה ה'

  הידע הדרוש לפתרו� השאלה

, משמעות החצי המספרי	!הבנת משמעויות שונות של כפל ושל חילוק (חילוק להכלה), שאלות בכפל ובחילוק, הכרת ישרב': –יתות א'כ

   ושברי	 יסודיי	 

, המספרי	!ייצוג שלמי	 כשבר, חיבור שברי	, ייצוג שברי	 על ישר משמעויות שונות של שברי	, שמות שוני	 לשבר,ה': –כיתות ד'

  שלמי	 שוני	

  אסטרטגיות צפויות לפתרו� השאלה

לשני חלקי	 שווי	  של	, חלוקתוהמספרי	: בניית !פתרו� באמצעות ייצוג הסיטואציה בציור סכמטי של מודל, עיגול, מלב� או ישר  א.

 .חלקי	 שווי	 5 !להחצאי	 כל אחד מולאחר מכ� חלוקת 

   .'באסטרטגיה אאלה המוזכרי	 פתרו� באמצעות דימוי מנטלי של ייצוגי	 מבי�   ב.

  שהמספרי	 מצייני	 את מספר החלקי	 שמחלקי	 את השל	. והבנה , 10 !ו 5, 2פתרו� המבוסס על הבנת הקשר שבי� המספרי	   ג. 

  דוגמאות לשגיאות או לקשיי� העשויי� להופיע 

כ� התעלמות ממה חברי	", וחילק שווה בשווה בי� חמישמשפט "מהסתמכות על החמישית" עשויה להופיע כתוצאה התשובה השגויה "

  העוגה.  מחצית השל	 שחולק הוא למעשה ש

  בשעת הבדיקה מומל! לשי� לב

שיש ה	 מודעי	 לכ� ולבדוק א	  ,שאלות נוספות שנדרש בה� איתור השל	 תשובה "חמישית"את המומל� להציג לתלמידי	 שכתבו 

   מחלקי	 לחלקי	 שווי	. אותוש השל	מהו פי נתוני השאלה !עללבדוק 
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  אורי צועד על מדרכה ישרה.

אור. כל צעד שלו הוא 
2

3
  מטר. 

  

  מטרי�?  2כמה צעדי� עליו לצעוד כדי לעבור מרחק של 

  

  תשובה: __________ צעדי�

  

  תשובה:

  צעדי� 3

  תשובה נכונה –' נק 2  :ניקוד

  תשובה שגויה –נק'  0  

  אפיו� השאלה

   בשל	, חיבור שברי	 שווי	משמעות השבר הפשוט, הכלת שבר  –ספרי	 ופעולות בשברי	 מ :נושא

יכולת של חיבור שברי	 באמצעי	  תולפתרו� השאלה נדרש במספר של	.שלבית שנבדקת בה הכלת שבר !חדפתרו� בעיה השאלה בודקת 

  . כשברשלמי	  ייצוגהבנה של ואינטואיטיביי	 

  כית (יישו	 ותובנה חשבונית)חשיבה תהלירמת חשיבה צפויה: 

  יתפרס	 בהמש� :צפויה קושי רמת

  מופיע בתכנית הלימודי�

  , כפל של	 בשברחיבור שברי	 ייצוג שלמי	 כשבר, הכרת השבר הפשוט, שמות שוני	 לשבר, – 77 ,76 י	עמוד :כיתה ד'

  חיבור שברי	 המספרי	,!ייצוג שברי	 על ישר ,משמעויות השבר הפשוט – 99 ,98 י	עמוד :כיתה ה'

  הידע הדרוש לפתרו� השאלה

  המספרי	!, הכרת ישרהבנת משמעויות שונות של כפל ושל חילוק (חילוק להכלה), שאלות בכפל ובחילוקב': –ות א'כית

  המספרי	!חיבור שברי	, ייצוג שברי	 על ישר ייצוג שלמי	 כשבר, משמעויות שונות של שברי	, שמות שוני	 לשבר,ה': –כיתות ד'

  רטגיות צפויות לפתרו� השאלהאסט

 ידי חיבור חוזר של!על 2: בניית המספר המספרי	!בציור סכמטי של מודל, עיגול, מלב� או ישר הסיטואציהפתרו� באמצעות ייצוג   א.
2

3
    

ובדיקה כמה פעמי	 
2

3
 .  2 !"נכנס" ב 

  . המוזכרי	 באסטרטגיה א' האלבי� מייצוגי	 מנטלי של י פתרו� באמצעות דימו  ב.

]: של משוואה פתרו� באמצעות ייצוג מספרי  ג.  ]
2

2
3
× ידי התנסות בחיבור חוזר של !. מציאת המספר החסר במשוואה על =

2

3
.  
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                     3 � מ 0.1 � סמנו את המספר הקט� ב

1�  2  

2�  2.9  

3�  2.99  

4�  2.999  

  

  :תשובה

)2(  2.9  

  תשובה נכונה –נק'  2  ניקוד:

  תשובה שגויה –נק'  0  

  אפיו� השאלה

  מבנה המספר העשרוני, חיבור וחיסור מספרי	 עשרוניי	 –מספרי	 ופעולות בשברי	  :נושא

  י וחיסור שבר עשרוני משל	.עשרונפי המבנה ה!כתיבת שברי	 עלל השיטההכרת  את השאלה בודקת

   אלגוריתמיתחשיבה רמת חשיבה צפויה: 

  יתפרס	 בהמש� :צפויה קושי רמת

  מופיע בתכנית הלימודי�

  משמעות השבר העשרוני, חיבור וחיסור שברי	 עשרוניי	 – 104–101עמודי	  :כיתה ה'

  הידע הדרוש לפתרו� השאלה

  שיטת הכתיבה העשרונית ב':–כיתות א'

  מבנה המספר העשרוני, שברי	 יסודיי	 ג': כיתה

  מהות, שמות שוני	 לאותו שבר, השוואת שברי	, ייצוג שלמי	 כשברי	, מהות השל	 –שברי	 פשוטי	 כיתה ד': 

  שברי	 עשרוניי	, חיבור וחיסור שברי	 עשרוניי	 כיתה ה': 

  אסטרטגיות צפויות לפתרו� השאלה

  .שיריותה בעור" אחהכרת מבנה המספר ו"ספירה  א.

   .במאונ�  0.1 – 3ביצוע אלגורית	 של חיסור:   ב.

  דוגמאות לשגיאות או לקשיי� העשויי� להופיע 

  לפרק מספר של	 לעשיריות. אפשרהבנה ש!קושי הנובע מאי  א.

  .הבנה של עקרונות המבנה העשרוני של מספרי	)!מאיתכ� שנובע ייקושי בביצוע המרות (  ב.

  בשעת הבדיקה מומל! לשי� לב

מומל� לבדוק אצל תלמידי	 את הביצוע של תרגילי חיבור המרה. של פריטה ושל בהבנת העקרונות של הקבצה, המתקשי	 לתלמידי	 

  לשברי	 עשרוניי	. קישור תו� כדי עקרונות המבנה העשרוני בשלמי	  וחיסור בשלמי	, ובמידת הצור� לעבוד את	 על הבנת
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                          שווה ל:  3.05

1�  
300 0

+ + 5
100 100

  

2�  
3 0 5

+ +
100 100 100

  

3�  
5

3 +
100

  

4�  
5

3 +
10

  

  תשובה:

)3 (
5

3 +
100

  

  תשובה נכונה –' נק 2  ניקוד:

  תשובה שגויה –נק'  0  

  אפיו� השאלה

  מבנה המספר העשרוני –מספרי	 ופעולות בשברי	  :נושא

והכרת השבר העשרוני כשבר פשוט  ,זיהוי הער� שמייצגות הספרות במספר של שבר עשרוני: מבנה העשרוניההכרת  השאלה בודקת את

  .  10שמכנהו חזקה של 

  ידע וזיהוי רמת חשיבה צפויה: 

  יתפרס	 בהמש� :צפויה קושי רמת

  מופיע בתכנית הלימודי�

 1000, 100, 10עות השבר העשרוני, הכרת המונחי	: עשיריות, מאיות, אלפיות, השבר העשרוני כשבר שמכנהו משמ – 101עמוד  :כיתה ה'

  וכדומה 

  הידע הדרוש לפתרו� השאלה

  הבנת המבנה העשרוני במספרי	 שלמי	, חיבור וחיסור מספרי	 שלמי	 (לרבות המרות), הכרת שברי יחידהכיתה ג': 

  שברי	, שמות שוני	 לשברהכרת שברי	, השוואת כיתה ד': 

הרחבה, הכרת השברי	 העשרוניי	, משמעות הנקודה, משמעות המיקו	 והער� שמייצגות הספרות בשברי	 עשרוניי	, הכרת כיתה ה': 

  וכדומה, מעבר משבר עשרוני לשבר פשוט 1000, 100, 10עשיריות, מאיות, אלפיות, השבר העשרוני כשבר שמכנהו  –המונחי	 

  ויות לפתרו� השאלהאסטרטגיות צפ

פי המבנה העשרוני, ועל סמ� הבנת הער� הכמותי הכולל של !קריאת הער� של המספר על סמ� הבנת הער� שכל ספרה מייצגת על  א.

  המספר.  

  כתיבת המספר כשבר פשוט.     ב.
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  37שאלה 

  

  השלימו את המספר החסר.

                                                          2.34 + 1.20 = 3 + ______ 

  :תשובה

2.34 + 1.20 = 3 + 0.54 

  תשובה נכונה –נק'  2  ניקוד:

  תשובה שגויה –נק'  0  

  אפיו� השאלה

  מבנה המספר העשרוני, חיבור וחיסור מספרי	 עשרוניי	 –מספרי	 ופעולות בשברי	  :נושא

עשרוני של שברי	 הער� שכל ספרה מייצגת בכתיב ידיעת ההעשרוני,  פי המבנה!מספרי	 עלכתיבת ל השיטההכרת  את השאלה בודקת

  ושמירה על שוויו�. בפתרו� השאלה נדרשת הבנת השקילות שבי� שני האגפי	 בשוויו�. 

  אלגוריתמיתחשיבה רמת חשיבה צפויה: 

  יתפרס	 בהמש� :צפויה קושי רמת

  מופיע בתכנית הלימודי�

  שבר העשרוני, חיבור וחיסור שברי	 עשרוניי	משמעות ה – 104–101עמודי	  :כיתה ה'

  הידע הדרוש לפתרו� השאלה

  , הבנת משמעות השוויו�שיטת הכתיבה העשרונית ב':–כיתות א'

  מבנה המספר העשרוני כיתה ג':

  שברי	 עשרוניי	, חיבור וחיסור שברי	 עשרוניי	 כיתה ה': 

  אסטרטגיות צפויות לפתרו� השאלה

  שוויו�. שיתקבל 	 בי� שני האגפי	, והשלמת החסר כדי יי� שני האגפי	 וסכו	 החלקי	 השברביהשוואת סכו	 השלמי	   א.

שוויו� בי� שיתקבל כדי  ניימהולאחר מכ� השלמת המספר החסר באג   ,3.54 = 1.20 + 2.34: ישמאלהחיבור המספרי	 באג    ב.

חיסור, ולא לשבי� חיבור  על הבנת הקשרהמסתמ� שוואה פתרו� מעל במקרה זה הפתרו� יהיה מבוסס על הבנת השוויו� והאגפי	. 

  שמירה על השוויו� שבי� שני האגפי	.    כדי על ההשוואה בי� המרכיבי	 השוני	 של כל תרגיל תו� יהיה מבוסס 

  לדוגמה:   
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  דוגמאות לשגיאות או לקשיי� העשויי� להופיע 

  בכתיב עשרוני. 1 !קט� מהפר ידיעה אי� לכתוב מס!קושי הנובע מאי  א.

של סכו	 האו  1.20 !ו2.34 המספרי	 של סכו	 הבמקו	 הריק להיכתב הבנת משמעות השוויו�. במקרה זה עשוי !הנובע מאיקושי   ב.

  . 3 !ו 1.20 !ו  2.34המספרי	

פתרו� האג  סמ� תשובה נכונה על מרכיבי	 של התרגילי	 תו� כדי שמירה על השוויו�. במקרה זה יש להניח שתתקבל הג. קושי בהשוואת 

  .ראו דוגמה לעיל)את המספר החסר במשוואת החיבור (באמצעות מצי ניימההשמאלי והשלמת המספר החסר באג  

  בשעת הבדיקה מומל! לשי� לב

בה�  תמשוואות בשלמי	 שנדרשלתרגל  השאינ	 מביני	 את מהות השוויו� שבי� שני האגפי	. מומל� לתת לתלמידי	 אללתלמידי	 

חלקי	 בי� השוואה משמעות השוויו� מאפשרת הבנת . נוקטי	 התלמידי	 ולבחו� את האסטרטגיות שבה� ,שני אגפי שוויו�השוואה בי� 

, אלהנושאי	 לתרגול לפתרו� של אחד האגפי	. יש חשיבות רבה להזדקק כל זאת בלי  ,מכל אג  וקיזוז והוספה כדי לשמור על השוויו�

  אלגברית.  הבסיס להבנהה	 שכ� 
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  38ה שאל

� ב  א.
1

3
  ליטרי� של דלק.  15דלק של מכונית יש � לכַ ְמ  

 כדי לנסוע מאילת לירושלי� במכונית צרי.  
2

3
  מלא. דלק� לכַ מכמות הדלק שיש בְמ  

  

  לק צרי. כדי לנסוע מאילת לירושלי�?  ליטרי� של ד מהכ  

  

  תשובה: __________ ליטרי�   

  

  ליטרי� של דלק.  60דלק מלא של משאית יש � לכַ בְמ   ב.

  ליטרי� של דלק.  10צרי. שמש במשאית � כדי לנסוע מירושלי� לבית  

  

  שמש? � ל צרי. כדי לנסוע מירושלי� לביתכָ ְמ מכמות הדלק שיש 5ַ  איזה חלק  

  ______ תשובה: ____  

  :ותתשוב

  ליטרי� 30  א.

  ב.
10

60
   או    

1

6
   כל ייצוג מספרי אחר של מספר זה. או   

  : ניקוד

  תשובה נכונה –' נק  2  :'סעי  א

  תשובה שגויה –נק'  0    

  תשובה נכונה –' נק  2  :'סעי  ב

  תשובה שגויה –נק'  0    

  אפיו� השאלה

, 1 !משמעות השבר הפשוט, קשר בי� שברי יחידה לשברי	 בעלי אותו מכנה שהמונה שלה	 גדול מ –מספרי	 ופעולות בשברי	  :נושא

  חלק מכמות 

ת שנבדק בה� הקשר בי� שבר יחידה לשבר אחר בעל אותו מכנה, והבנת השבר כחלק מכמות. ושלבי!חדפתרו� בעיות השאלה בודקת 

   עות ההתאמה והבנה אינטואיטיבית של יחס ישר.לפתרו� הבעיות נדרשת הבנת משמ

  חשיבה תהליכית (יישו	)רמת חשיבה צפויה: 

  יתפרס	 בהמש� :צפויה קושי רמת
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  מופיע בתכנית הלימודי�

  הכרת השבר הפשוט, שמות שוני	 לשבר, שאלות מילוליות בשברי	 – 78–76עמודי	  :כיתה ד'

  הפשוטמשמעויות השבר  – 99 ,98עמודי	  :כיתה ה'

  הידע הדרוש לפתרו� השאלה

 הבנת משמעויות שונות של כפל ושל חילוק (חילוק להכלה), שאלות בכפל ובחילוקב': –כיתות א'

  כפל, שאלות התאמה בכפל, שברי יחידה, משמעות שברי היחידה כחלק משל	 וכחלק מכמותהמשמעות כיתה ג': 

  , פתרו� שאלות מילוליות בשברי	 לשבר משמעויות שונות של שברי	, שמות שוני	ה': –כיתות ד'

  אסטרטגיות צפויות לפתרו� השאלה

  'סעי  א

 !מבוסס על ההבנה ש  א.
2

3
!מ 2גדול פי 

1

3
 שהיאאת הכמות  2פי ההבנה האינטואיטיבית של יחס ישר, יש להכפיל פי !כ�, על!, ועל

1

3
  

  ממכל הדלק.

  לדוגמה:  

   

  

 ולאחר מכ� חישובשהיא השל	 חישוב הכמות   ב.
2

3
  ממנה. 

חיסורלאחר מכ� ושהיא השל	 חישוב הכמות   ג.
1

3
 !בנה שהממנה, מתו� ה  

2

3
  של	. ל מי	משלי

  לדוגמה:   

 

  

  דוגמאות לשגיאות או לקשיי� העשויי� להופיע 

 :התשובה' א בסעי  להופיע עשויה זה במקרה. לכמות חלק בי� בהבחנה קושי 
2

3
 .ליטר 
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  39שאלה 

 תמר קראה
1

3
  ממספר העמודי� בספר הקריאה שלה. 

 על קראהי
1

4
  ממספר העמודי� בספר הקריאה שלה. 

    עמודי�. 20 כל אחת מהבנות קראה

   תכ� שבשני הספרי�, של תמר ושל יעל, יש אותו מספר עמודי�? נמקו. יהא� י

  

  תשובה:

  לא. 

  נימוקי� אפשריי�:

  עמודי�.  80עמודי�, ובספר של יעל יש  60בספר של תמר יש   .1

 עמודי� בספר של יעל כי 20 � גדול יותר מ עמודי� בספר של תמר ה� חלק 20  .2
1

3
� מ גדול 

1

4
.  

  נימוק נכו� –' נק 2  :ניקוד

  נימוק שגוי או תשובה ללא נימוק –נק'  0  

   התשובה "לא" ללא נימוק תיחשב תשובה שגויה. הערה:  

  אפיו� השאלה

  פי חלקו (שבר יחידה)!מציאת השל	 עלמשמעות השבר הפשוט,  –י	 מספרי	 ופעולות בשבר :נושא

  בפתרו� השאלה נדרשת יכולת הנמקה.  שלמי	 בהינת� גודל החלק.השוואת מיומנות  בה תשלבית שנבדק!חד הפתרו� בעיהשאלה בודקת 

  חיפוש פתוחרמת חשיבה צפויה: 

  יתפרס	 בהמש� :צפויה קושי רמת

  מופיע בתכנית הלימודי�

  יסודי שבר – 68 ,67 עמודי	': ג כיתה

  בשברי	 מילוליות שאלות– 78–76 עמודי	 :'ד כיתה

    שברי	 השוואת – 99 עמוד :'ה כיתה

  הידע הדרוש לפתרו� השאלה

  , משמעות החצי והרבעהבנת משמעויות שונות של כפל ושל חילוק (חילוק להכלה), שאלות בכפל ובחילוקב': –כיתות א'

וחישוב  שברי יחידה, משמעות שברי היחידה כחלק משל	 וכחלק מכמותספרתי, !כפל עשרות שלמות במספר חדכפל, המשמעות כיתה ג': 

  השל	 בהינת� החלק (כשבר יחידה)

  , השוואת שברי יחידהמשמעויות שונות של שברי	, שמות שוני	 לשבר, פתרו� שאלות מילוליות בשברי	ה': –כיתות ד'
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  רו� השאלהאסטרטגיות צפויות לפת

  עמודי	.  80 = 4 × 20 ובספר של יעל יש ,עמודי	 60 = 3 × 20 בספר של תמר יש : חישוב מספר העמודי	 בכל אחד מהספרי	  א.

הבנה שא	  ב.
1

3
עמודי	 ה	  20האחר עמודי	 ובספר  20מספר אחד הוא 

1

4
א	מהספר, ו 

1 1

3 4
  גדול יותר. האחר  ספרהרי השל	 ב, <

 3עמודי	  20לשכפל" את החלק המייצג "יש הראשו� עמודי	) בכל אחד מהמקרי	 בעזרת סרטוט. במקרה  20ייצוג החלק (שהוא  ג.

פעמי	  4החלק לשכפל" את "יש בו . לכ� במקרה שלש	 כ� פעמי	 4 יש לשכפל חלק זה ובמקרה השני כדי להשלי	 לשל	, פעמי	

  השל	 גדול יותר. 

  

  דוגמאות לשגיאות או לקשיי� העשויי� להופיע 

מהשל	 לעומת , ולכ� השבר הגדול יותר מייצג באופ� יחסי חלק גדול יותר כל אחד מהשלמי	 שונהיכולת להבי� שגודל !קושי הנובע מאי

  השל	 במקרה זה יהיה קט� יותר.  ולכ� .השבר השני

  'א סעי 

 מסיח הראשו� (בספר של מיכל יש יותר עמודי	) בשל ההשוואה בי� השברי	:בגויה בחירה ש  א.
1

3
!גדול מ 

1

4
בחירה זו מצביעה על . 

  הבנה כיצד גודל החלק משפיע באופ� יחסי על השל	. !אימעידה על בנה של יחסי גודל בי� השברי	, אבל ה

מספר העמודי	 שקראה כל אחת מהבנה שגויה שלנבוע יכולה מסיח השלישי (בשני הספרי	 יש אותו מספר עמודי	) בשגויה  בחירה  ב.

  . טעות זו עשויה לנבוע מחוסר הבנה בסיסית של השבר כמייצג חלק משל	 כלשהו.הוא השל	 הבנות

   

  'סעי  ב

  	 להופיע נימוקי	 מסוגי	 שוני	: במקרה זה יכולי קושי בהנמקה. –קשיי	 שהוצגו לעיל ה לענוס  

 . 'ללא התייחסות לסיבה לבחירת המסיח בסעי  א ,עובדות הנתונות בשאלההכולל נימוק  •

  לדוגמה: 

  

 ללא התייחסות לסיבה מדוע זו המסקנה. ,את המסקנה הסופיתהכולל נימוק  •

  דוגמה: ל
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  (המש.) דוגמאות לשגיאות או לקשיי� העשויי� להופיע 

 . הרעיו� של מלא בביטוי ושיק •

 הרי, יותר הגדול השבר שמייצג חלק אותו מייצג יותר הקט� השבר שא	 הרעיו� את הבי� שהתלמיד לראות נית� הבאה בדוגמה

 אול	. השני המקרה לעומת השלמה בכמות כאלה חלקי	 יותר יש כי, הקט� השבר של במקרה יותר גדולה תהיה השלמה הכמות

 !ש שטע� בכ� שגוי באופ� ו�הרעי את ניסח הוא
1

4
!מ גדול  

1

3
 שתי מתו� קבוע החלק שה	, העמודי	 20 !ל הקשר את הסביר ולא  

  . מזו זו השונות, השלמות הכמויות

  

  

  

  

  

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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  למקבצי� השאלות מיו�
  

  הרכבי� שוני�וייצוג מספר ב והפריטהפוזיציה, עקרו� ההמרה  :שאלות שנדרשת בה� הבנת המבנה העשרוני  א.

  פירוט הנושא או המיומנות  מספר השאלה

  .המרה, אומד� סדר גודל התוצאה פוזיציה, :חיבור  א1

ספרתי: ייצוג מספר בהרכבי	 שוני	, ער� כמותי שמייצגת ! ספרתי במספר חד! חילוק מספר דו  ב1

   .כל ספרה במספר

של בהרכבי	 של מאות ו שאלת כפל במספרי	 שה	 מאות שלמות ועשרות שלמות: ייצוג מספר  2

  .עשרות

שלבית במספרי	 עשרוניי	: פוזיציה, ער� כמותי שמייצגת ספרה בשבר ! שאלה מילולית דו  5

     .שלמי	בעשרוני והמרה 

     .חיסור: פריטה, ער� כמותי שמייצגת ספרה במספר, ייצוג מספר בהרכבי	 שוני	  א10

פוזיציה, ער� כמותי שמייצגת ספרה ספרתי: המרה, ! חדמספר ספרתי ב! תלתמספר כפל   ב10

  .ייצוג מספר בהרכבי	 שוני	 ,במספר

 ער� כמותי שמייצגת ספרה במספר, ספרתי: המרה, פוזיציה,! דומספר ספרתי ב! דומספר כפל   ג10

  .ייצוג מספר בהרכבי	 שוני	

    .חיסור שבר עשרוני משל	: פוזיציה, הער� הכמותי שמייצגת ספרה במספר, פריטה והמרה  35

  .הער� הכמותי שמייצג מספר עשרוני: הער� הכמותי שמייצגת ספרה במספר  36

  

  פי המבנה העשרוני) �הקבצה עלנדרשת בה� ופעולות בשלמי�, מופיעות בה� ששאלות  לע(נוס�  שוני�קבצה הבנת כללי ה  ב.

  פירוט הנושא או המיומנות  מספר השאלה

  .בשישיותחיסור שבר משל	: המרת של	   4

   .מטרי	בס בי� קילומטר למטרי	: המרת קילומטר יח  9

  .גר	ביחס בי� מידות משקל: המרת קילוגר	   20

  .בשל	חיבור שברי	: המרת שברי	   א28

 ,9חיבור מספרי	 מעורבי	: המרה ופריטה של מספרי	 מעורבי	 לשברי	 שהמכנה שלה	   ב28

  . בשלמי	השברי	  המרת –להפ� ו

  

  וחילוק משמעויות שונות של כפל שאלות שנדרשת בה� הבנת  ג.

  פירוט הנושא או המיומנות  מספר השאלה

(כדי להבי� את המשמעות קל לתת לתרגיל את  ספרתי! ספרתי במספר חד! דוחילוק מספר   ב1

   .המשמעות של חילוק לחלקי	)

  .כפל :שאלה מילולית  2

  . 4 ! יא חילוק במשמעות של מציאת רבע מכמות ההאת חלק מכמות: ישאלה מילולית של מצ  3

מסורתי או פתרו� בדר� אחרת  אלגורית	 :ספרתי! חדספרתי במספר ! תלתתרגיל כפל מספר   ב10

  .עובדות כפל, אומד� סדר גודל התוצאההנשענת על חוק הפילוג, 

ספרתי: אלגורית	 מסורתי או פתרו� בדר� אחרת ! ספרתי במספר דו! תרגיל כפל מספר דו  ג10
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  פירוט הנושא או המיומנות  מספר השאלה

  .עובדות כפל, אומד� סדר גודל התוצאההנשענת על חוק הפילוג, 

משמעות של חילוק בידי שימוש בהפיכות בי� כפל לחילוק או ! לפתרו� על נתנית :משוואת חילוק  11

  .להכלה

   .משוואה שיש בה שתי פעולות: כפל וחיסור  12

מבנה כפלי  – מציאת גורמי	 ראשוניי	 של מספר: פירוק מספר לגורמי	 באסטרטגיות שונות  13

     .ל מספר וחילוקש

   .שלבית שיש בה מצב כפלי! דו שאלה מילולית  14

   .שלבית שיש לבצע בה חילוק! דו שאלה מילולית  15

כפל במוב� של התאמה/יחס ישר (חשיבה : סעיפי	) שנישלבית (! חד שאלה מילולית  16

   .פרופורציונית)

במאות, שארית ול, כפל בעשרות אומד� גוד – שאלת חקר על כפולות: היבטי	 שוני	 של כפולות  17

   .או הבנת הכפל כ"פעמי	", פירוק כפולות וזוגיות של כפולות

      .יחס ישרשל חילוק ושל כפל, של שאלה שיש לבדוק בה כדאיות של קנייה: היבטי	 שוני	   18

  .במהל� הפתרו� יש לבצע חילוק :נושא ממוצעשאלה מילולית ב  19

      .ש בה שימוש במושג "פי" והבנת הכלה של כמות בכמותשלבית שי! שאלה מילולית חד  20

  . 4 ! חישובי	 יש לבצע חילוק בבבנושא היקפי	:  גאומטרייהשאלה ב  23

    .חישובי	 יש לבצע פעולת כפלבבנושא שטחי	:  גאומטרייהשאלה ב  24

  .את הנפח נית� למצוא במנייה או בעזרת מכפלות – חישוב נפח :גאומטרייהבשאלה   א 25

  .את השטח נית� למצוא במנייה או בעזרת מכפלות – חישוב שטח :גאומטרייהשאלה ב  ב25

את שטח הפני	 נית� למצוא במנייה או בעזרת  – חישוב שטח פני	 :גאומטרייהשאלה ב  ג25

  .מכפלות

לצור� הבאת השברי	 למכנה משות  יש להשתמש  :תרגיל חיסור בשברי	 בעלי מכני	 זרי	  ג28

  .ל (בהרחבה)בפעולת הכפ

  .משוואת כפל בשברי	: בדיקת משמעות ההכלה של רבע בשל	  29

   .הכלת שליש בשלושה שלמי	: עוסקת בשאלת השוואה כפלית בשברי	  30

   .דורשות מיומנות כפלית לצור� הרחבה :משוואות חיבור שברי	  31

  .י	 שווי	 של שברקחלוקה לחל: שאלה מילולית בשברי	  33

  .במוב� של שאלת התאמה (יחס ישר) 2 ! הבנת הכפל ב :ית בשברי	שאלה מילול  א38
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  עובדותאוטומטי של בידע  או שימוש בתובנה חשבוניתכדי תו. במהירות וביעילות בצע בה� את החישוב שאלות שנית� ל  ד.

  פירוט הנושא או המיומנות  מספר השאלה

   .פה! לב בעספרתי שנית� לחש! ספרתי במספר חד! חילוק מספר דותרגיל   ב1

עובדות הכפל ו"הוספת" של נית� לחשב את המכפלה בעזרת ידע : כפלשאלה מילולית של   2

 אפסי	.

  . 4 ! ב 80פה של חילוק ! בעלמבוססת על חישוב : שאלה מילולית של מציאת חלק משל	  3

  .  1על בסיס הבנת ההרכב של המספר  פה! לנית� לפתור בע: חיסור שבר משל	תרגיל   4

  .עובדותשל מבוסס על ידע : למטר ילומטרהבודקת את היחס בי� ק השאל  9

תכונת ההפרש נית� לחשב באמצעות  :ספרתי! ארבעמספר מספרתי ! ארבעמספר סור תרגיל חי  א10

 . פה! לאו עקרו� הפיצוי, במהירות ובע

ק ידי שימוש בחו! פה על! בעלובמהירות נית� לחשב  :ספרתי! ספרתי במספר תלת! מספר חדכפל   ב10

  . "פעמי	"הפילוג והבנת משמעות הכפל כ

  ידי הבנת משמעות החילוק להכלה.! עלפה ! לנית� לפתור בע :משוואת חילוק  11

  .a-aידי הבנת תכונת החיסור: ! על פה! לבעבמהירות ונית� לחשב : משוואה  12

  קטני	. מספרי	 נוגע לעובדות בשל על בסיס ידע  פה! לשלבית: נית� לחשב בע! שאלה מילולית דו  15

אלא על בסיס  ,כל סעיפי השאלה ניתני	 לפתרו� ללא חישובי	 שאלת חקר בנושא כפולות:  17

  תובנה. 

עובדות של על בסיס ידע  פה! להעוסקת בחישוב היקפי	: נית� לחשב בע גאומטרייהשאלה ב  23

  מספרי	 קטני	.נוגע לב

על בסיס  פה! לנית� לחשב בעשטח פני	: בשטח ובהעוסקת בחישובי נפח,  גאומטרייהשאלה ב  25

  מספרי	 קטני	.נוגע לעובדות בשל ידע 

   תרגיל חיבור שברי	 שנית� לחשב אותו במהירות על בסיס ידע אוטומטי של ייצוג של	 כשבר.   א28

  על בסיס ידע אוטומטי של עובדות.  פה! לתרגיל חיבור מספרי	 מעורבי	 שנית� לחשב בע  ב28

  נת לפתרו� על בסיס הבנת מהות השבר. נית :משוואת כפל בשברי	  29

  ניתנת לפתרו� על בסיס הבנת מהות השבר. :שאלת השוואה כפלית בשברי	  30

  נית� לענות באמצעות שימוש בנקודות אחיזה להשוואה.  :שאלה העוסקת בהשוואת שברי	  32

  ניתנת לפתרו� על בסיס הבנת מהות השבר. :שאלה מילולית בשברי	  33

  ניתנת לפתרו� על בסיס הבנת מהות השבר. :ולית בשברי	שאלה מיל  34

  נית� לפתרו� על בסיס הבנת מהות השבר העשרוני. :תרגיל חיסור שבר עשרוני משל	  35

  וידע של מהות השבר העשרוני.הבנה נית� לפתרו� על בסיס  :ביטוי שבר עשרוני כשבר פשוט  36

  ידי השוואת מרכיבי	 בשוויו�. ! � עללפתרו נתנית :משוואת חיבור בשברי	 עשרוניי	  37

  על בסיס ידע אוטומטי של עובדות. פה! לנית� לחשב בע :שאלה מילולית בשברי	  38

חשוב לזכור שבחירת האסטרטגיה לפתרו� תלויה ג	 בהעדפה אישית, ולכ� חשוב לדו� באפשרויות השונות לפתרו�  :הערה  

דעת התלמיד. עצ	 החשיבה והפעלת שיקול ללהשאיר את הבחירה יש של כל אסטרטגיה, אול	 ובחסרונות וביתרונות 

  .התובנה החשבונית המצופה מהתלמידה� בבחירת האסטרטגיה 
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  תרגו� של ההתרחשות למודל מתמטי כלשהו) הדורשותשאלות מילוליות (סיטואציות   .ה

  ) מילולית שאלה היא" מלל עתירת" שאלה כל שלא לב לשי� יש(

  שא או המיומנותפירוט הנו  מספר השאלה

   ת כפל.הסיטואציה לפעולתרגו	   2

  . 4 ! ב לפעולת חילוקתרגו	 הסיטואציה   3

  חיבור וחיבור. לפעולות וחיבור או  2 ! ב ת כפלותרגו	 הסיטואציה לפעול  5

  שלבי שיש בו כפל וחיסור.! תרגו	 הסיטואציה לתהלי� דו  14

  ק ו/או כפל וחיסור.שלבי שיש בו חילו! לתהלי� דוות תרגו	 הסיטואצי  15

  ות כפל וחילוק.לפעולהסיטואציה תרגו	   16

  . יתקבלותרגו	 הסיטואציה לפעולות כפל וחילוק שיאפשרו השוואה בי� התוצאות ש  18

  .לחישוב ממוצעתרגו	 הסיטואציה   19

  השוואה כפלית לאחר המרת יחידות. ה לתרגו	 הסיטואצי  20

   באמצעות שברי	.החלקי	  לייצוגתרגו	 הסיטואציה   33

  הכלה של שבר בשלמי	.ה לשאלת תרגו	 הסיטואצי  34

ובשלב ב' לייצוג החלק  ,או כפל (מצב התאמה)ת חיבור ולפעול 'תרגו	 הסיטואציה בשלב א  38

  שהתקבל. 

  .פי החלקי	 הנתוני	! תרגו	 הסיטואציה לייצוג השלמי	 על  39

  

  מספריי� שאינ� ייצוגי� שוני�ב או הצגת� קריאת נתוני�בה� ת ושנדרששאלות   .ו

  פירוט הנושא או המיומנות  מספר השאלה

  .זיהוי נתוני	 מסרטוט  6

  .זיהוי נתוני	 מסרטוט וסרטוט צורות גאומטריות  7

  .סרטוטזיהוי נתוני	 מ  8

  .סרטוטזיהוי נתוני	 מ  21

  .וסרטוט צורות גאומטריות הזיהוי נתוני	 מסרטוט, חישוב על בסיס נתוני	 אל  22

  .הזיהוי נתוני	 מסרטוט וחישוב על בסיס נתוני	 אל  23

  .הזיהוי נתוני	 מסרטוט וחישוב על בסיס נתוני	 אל  24

  .הזיהוי נתוני	 מסרטוט וחישוב על בסיס נתוני	 אל  25

  .וסרטוט צורות גאומטריות זיהוי נתוני	 מסרטוט  26

  .המספרי	! ייצוג מספרי	 על ישר  27
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  שליטה באלגוריתמי� מסוגי� שוני�� בהשאלות שנדרשת   .ז

  )אלגוריתמיות שאינ� באסטרטגיות לפתור נית� מהשאלות חלק(

  פירוט הנושא או המיומנות  מספר השאלה

   .אלגורית	 לחיבור מספרי	 שלמי	  א1

   .אלגורית	 לחילוק מספרי	 שלמי	  ב1

  .י	 שה	 עשרות ומאות שלמותלכפל מספראלגורית	   2

  .עשרוניי	ר מספרי	 אלגורית	 לחיבו  5

   .לחיסור מספרי	 שלמי	אלגורית	   א10

  .ספרתי! ספרתי במספר רב! אלגורית	 לכפל מספר חד  ב10

  .ספרתי! ספרתי במספר דו! אלגורית	 לכפל מספר דו  ג10

  .לפירוק מספר לגורמי	 ראשוניי	אלגורית	   13

  .לחישוב ממוצעאלגורית	   19

  .לחישוב היק אלגורית	   23

  .לחישוב שטח של מלב� ושל משולש	 מיוריתאלג  24

  לחישוב נפח, שטח ושטח פני	.אלגורית	   25

  .אלגורית	 לחיבור מספרי	 מעורבי	 בעלי אותו מכנה  ב28

  .אלגורית	 לחיסור שברי	 בעלי מכני	 זרי	 זה לזה  ג28

  .למציאת מכנה משות ו אלגורית	 להרחבה  31

  

   היאומטריגב מושג ויכולת דימוי ראייה חזותיתבה�  תודרששאלות שנ  .ח

  מיומנותהמושג או הפירוט   מספר השאלה

   .זיהוי אלכסוני	 בסרטוט  6

  .סרטוט קו מאונ� לקו נתו�  7

  הדמיית מלב� ו/או התנסות בסרטוט מרובעי	 ובחירת מלב� מבי� הסרטוטי	.  8

  .דימוי צורה בתו� צורה  21

  פי שטחו.! וב שטח של צורה וסרטוט מלב� עלדימוי טרנספורמציה של צורות לצור� חיש  22

  .פירוק והרכבה של צורה  24

  .ממדי! דימוי חלקי	 בלתי נראי	 בגו  תלת  25

  .זווית וסרטוט! דימוי מקבילית ומשולשי	 ישרי  26
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  בה� תיאור דר. הפתרו� או נימוק י�שאלות שנדרש  . ט

  נושאפירוט ה  מספר השאלה

  .כפולות ותכונותיה�  ד! א17

  .כדאיות של קנייה (כפל וחילוק)  18

  .שטח של צורה מורכבתחישוב   24

  השוואת שלמי	 בהינת� החלקי	 והכמויות החלקיות.   39
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