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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 כדדמ )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)הןש"ך(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 "המ
שאןיבןי:מhttp://rama.education.gov.ilמ,מבקטגידוהמ"מיצ"ב	פנימי	תש"ע".

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 בחתמהןש"ך,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)הןש"ך(מב ן טוקהמ אוןהמה'מ שקפיןמכןמהנישכום,מכןמה וי ניויןמיכןמ
הךקדיניןמה יפוךוםמבןאנוןמה ו ירוםמהןשס"ימ)כדדמ(מ אוןיןמכ'—ה'.

ב בחתמנברקיןמההבנהמיהש וטהמב וי ניויןמשיניןמב ספדוםמיבפךי יןמבש  וםמיבשבדום,מיבנישכמ
נישכוםמ בותמ הואי ןמ ש במ בהתמ גםמשכ יןמשנרדשןמ בותמהשכ יןמ יפוךיןמ יה רורין.מ הגוכי טדוהמ

שנ  רימבןחי ומה ספדום,מהפךי יןמיהגוכי טדוה.

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

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

 השכ יןמהתמשגדןויןמי יאדיןמיח קתמכונתמשגדןוין.

בטב המש ה תמ יצגמ פדטמה בחתמכשדמפידסםמבכןדמהכונטדנטמש מדכ "המאבדמבכיקטיבדמ9דדמ.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

מ•מ ש ךיויןמשיניןמש מהשבדמהפשיטמ)אי  מווציגמ ספדוםמטבךוום
י–'ד'מאשבדום,מ ספדוםמ ךידבוםמישבדוםמהגרי וםמ –ת(

•ממ ש ךיןמהשבדמהךשדינומ)אשבדמש אנהימדתמכימדדת(מיהבנהמה ןבססןמך מ
ה בנהמהךשדינומ

•מ ךבדמ שבדמךשדינומ שבדמפשיט
שבדוםמפשיטוםמך מושד–ה ספדום •ממ

השייכןמשבדוםמפשיטוםמיךשדינווםמ •ממ
ש יןמשינוםמ שבדמפשיט,מצ ציםמיהדחבהמי ךבדמ  ספדמ ךידבמ שבד •ממ
חובידמיחוסידמשבדוםמפשיטום,מ ספדוםמ ךידבוםמישבדוםמךשדינווםמ •ממ

אפ מש םמבשבדמפשיטמ)אחובידמחיזד( •ממ
שכ יןמ ו י ויןמהבירקיןמכןמ ש ךיןמהשבד,מהשייכןמשבדוםמישכ יןמ •ממ

ה ש ביןמפךי יןמחובידמיחוסידמבשבדוםמפשיטוםמיךשדינוום

א–%ד4

	מספרים	ופעולות	—
 ספדוםמטבךווםמ

)אי  מד(מיחקדמנןינום

האדןמ ספדוםמ“גרי ום"מיהבנןמה בנהמהךשדינו •ממ
ושד–ה ספדוםמ •ממ

ןדגו ומחובידמיןדגו ומחוסידמבןחיםמהכ פוםמ)אי  מ שייכין( •ממ
אפ מ)אי  מאפ מבךשדיןמיב כיןמש  יןמיאפ מ ספדמרי–ספדןומכימ מ•ממ
מן ן–ספדןומב ספדמחר–ספדןו,מיאתמאפ מ ספדמרי–ספדןומב ספדמ

רי–ספדןו(
חו יקמב ח קמחר–ספדןומאשה חי קמהיכמ ספדמרי–ספדןומכימ ספדמ •ממ

ן ן–ספדןומ)אי  מחו יקמךםמשכדון(
חו יקמב ח קמרי–ספדןומשהיכמךשדןמש  ה •ממ

ןאיניןמש מ אפ יןמיסו נומהןח קיןמ •ממ
סרדמפךי יןמ)אי  משו ישמבסיגדוום( •ממ

שו ישמבחיקומהפךי ין:מחו יף,מקוביץמיפו יג,מחיקומה–דמיחיקומה–ת •ממ
•ממ ספדוםמדכשינווםמי ספדוםמפדוקוםמ

•ממ ש ךיןמשייויתמיכו–שייוית,מ ש ךיןמפךי יןמחשבית,מקשדמבותמהפךי ין,מ
השפךןמשוניומבכחרמ  ספדומהןדגו ,מ ש ךיןמהשכדוןמבחו יק

ווציגוםמגדכפווםמש מנןינוםמ)רוכגד ין:מך יריןמי ק ין( •ממ
חושיבמ  יצךמיןאיניןמה  יצך •ממ

שכ יןמ ו י ויןמחר–ש בוין,משכ יןמרי–ש בויןמישכ יןמדב–ש בויןמ •ממ
 א מהסיגוםמ

נוןיחמסואיווםממ •ממ

א–35%

זייויןמ—מזוהיו,משוים,מ ויתמ זייויןמחרין,מושדיןמיקהיןמיהשייכה,מכי רתמגיאומטריה	ומדידות		 •ממ
 וריןמב ך ין

•ממ קבו יןמי כינאיןמ
•ממ צי ךוםמ—מח קומה צי ךוםמ)אי  מכ אסינום(,מ צי ךוםמ שיא  ום

•ממ שי שוםמ—מןאיניןמי ויתמך –פומצ ךיןמיך –פומזייויןמ)  כמחושיבומזייויןמ
ב שי שום(,מגיבהמב שי ש

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

ןוביןמ—מח קומןובין,מפדוסיןמ •ממ
כידע,מהוקף,משטח,משטחמפנוםמינפחמןוביןמ—משו ישמבוחוריןמ ורהמ •ממ

 ןכו ין,מחושיבומהוקפוםמישטחוםמש מ צי ךוםמ)  בנום,מ קבו ויןמ
שכונתמ  בנוםמי שי שום(

שו ישמבוחוריןמ ורהמ  רוריןמ שק מיז ת •ממ
שכ יןמ ו י ויןמהאי  יןמשו ישמבורךמבא מכחרמ הנישכוםמהנ"  •ממ

א–5%מ
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מיפוי המבחן א.2 
בטב המש ה תמ יצגןמ פןמה בחת,מה פדטןמכןמהנישכוםמיכןמה וי ניויןמהנרדשיןמארומ השובמך מ

שכ יןמה בחת.

נושא	מיומנויות

תרגילים
שאלות	מילוליות

מיומנויות	נוספות
מושגים

תכונות
תרגיל

משוואה
השוואת	
תרגילים

שאלה	
חד–

שלבית

שאלה	
דו–

שלבית

שאלה	
רב–

שלבית

שאלת	
חקר

	שאלה
אוריינית/

)אינטגרטיבית(

נימוק	
או	
הסבר

הצגת	
דרך	
פתרון

סרטוט

מספרים	ופעולות
חיקומה–מדמיה–מת

דמ

חיקומסרדמ
הפךי ין

3ת,מכמ

מספרים	שלמים
 בנהמךשדינו

9תכ

חובידמיחוסיד
ת,מדת

ד3

אפ מיחו יק
מ,מתת,ממת

4ת,מכת
4

7תכ—ב,מ
8ת,מת3

38
38ג—ר

כדבךמפךי ין
3ת

9תב

שברים
 היןמהשבדמ

הפשיט
תמ,מ3מ

תמ

משבדוםמך 
ושד–ה ספדום

5

ש יןמשינוםמ
 שבד

מ3כ
דמ,מ4מכ—ג

מ3

השייכןמשבדום
כ,מ5מ

ח קמ הש ם
ד3

חובידמיחוסידמ
שבדוםמפשיטום

מ3כ
7,מממכ-ב

כמ,מ
7מכ—ב

מ3
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נושא	מיומנויות

תרגילים
שאלות	מילוליות

מיומנויות	נוספות
מושגים

תכונות
תרגיל

משוואה
השוואת	
תרגילים

שאלה	
חד–

שלבית

שאלה	
דו–

שלבית

שאלה	
רב–

שלבית

שאלת	
חקר

	שאלה
אוריינית/

)אינטגרטיבית(

נימוק	
או	
הסבר

הצגת	
דרך	
פתרון

סרטוט

 היןמהשבדמ
הךשדינו

8מ,מ9מ,מ
מ3כ

מ3

חובידמיחוסידמ
שבדוםמךשדינוום

מ3כ
3

חקר	נתונים
  יצך

השייכןמסואיוום
5ת

5ת

גיאומטריה	ומדידות
 רוריןמז ת

ת3
ת3

ת3

 רוריןמ שק 
ד3

ד3

 רוריןמכידע
מ3ב

9
מ3

זייוין
8

 שי שום
34כ—ג

כ3,מ
37ב—ר

34כ—ג

 דיבךום
35ב,מ
37כ—ב

כ3,מ
37כ—ב

35כ

שטחוםמיהוקפום
כ3

37כ,מר
37

37ג

גיפוםמינפחום
33
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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

מספרים	ופעולות	
בשלמים	וחקר	

נתונים

ת,ממ,מדת,מתת,ממת,מ3ת,מ
4ת

4,מ7תכ,מ7תב,מ8ת,מ
9תכ,מ9תב,מ38כ,מ38ב

5ת,מכת,מ38ג,מ38ר

מספרים	ופעולות	
בשברים

7,מממכ,מממב,מ4מכ,מ5,מכ,מ4מג,מ9מ
4מב

3,מדמ,מ3מ,מ5מ,מכמ,מ8מ,מ
מ3כ

תמ,מ7מכ,מ7מב,ממ3ג

9,מד3,ממ3ב,מ34כ,מ35כ,מ37כ8,מ33,מ35בגיאומטריה	ומדידות
34ב,מ34ג,מכ3,מ37ב,מ

37ר

ת3,מ37ג
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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	חמישי,	כ"א	בסיוון	התש"ע,	3	ביוני	2010מכימבטייחמש 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 בחתמ)ניסחמכ'(,משהיכמהניסחמשויךבדמ ן  ורום.מ
כםמושמחששמ הךןקיןמב בחת,מך מבון–הספדמ הוךדעמבהןכם,מ  ש מ ןגבדמכןמההשגחהמבאוןיןמכימ

 בחידמבא 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



חוברת הנחיות — מיצ"ב פנימי במתמטיקה לכיתה ה' התש"ע16

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(.

השו ישמב חשביתמכסידמבא מח קומה בחתמ א  מהנבחנום.מהכוסידמח מגםמך מ 2.	מ
ן  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(.

מחשבון:מהשו ישמב חשביתמאסורמבא 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

ושמ צוותמשה בחתמ ידאבמ שכ יןמסגידיןמ)דב–בדדה(מי שכ יןמפןיחין.מבשכ יןמהסגידיןמ 	.3
כןמ ושמ אןיבמ הפןיחיןמ בשכ יןמ כיןה.מ הן  ורוםמ ס תמ יך מ כחןמ נאינהמ ןשיבהמ ושמ

הןשיבהמב 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
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פרק ג':  הנחיות לבדיקת המבחן
פרק זה כולל מידע שיסייע לצוות בית–הספר בבדיקת המבחן ובציינונו. הפרק מציג את המחוון 
ואת ההנחיות לשימוש בו וגם הנחיות הנוגעות לחישוב הציונים על–ידי שימוש בכלי עזר שונים. 
כמו כן, מוצגות בפרק הצעות לחישוב הציונים בהתאם לצורכי בית–הספר ומוצגים הסברים על 

ההשוואה בין הנתונים של בית–הספר ובין נתוני קבוצות ההשוואה. 

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
יכןמ )דב–בדדהופןיח(,מכןמהןשיבהמהנאינהמ א מפדוט,מ דביןמןוכידמש מד יןמהבוציךמהכפשדוין,מ

טייחמהצויתמ ןשיבה.

שימו	לב,	

ושמ ןןמנוקירמ א משכ המבנפדר. •מ

הן  ורמוקב מכפסמנקיריןמך מא משכ המש כמהשובמך וה. •מ

בך ירהמשאיןדןהמ"טייחמהצויתמ ןשיבה",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.

בשכ יןמהסגידיןמ)דב–בדדה(מושמ הןווחסמ שכ המשבהמסו תמהן  ורמויןדמ ןשיבהמכחן,מאכו ימ •מ
 כמהשובמך והמא  .
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מחוון למבחן במתמטיקה לכיתה ה', מיצ"ב פנימי, התש"ע

 2

 

מיצ"ב  

המזכירות	הפדגוגיתמ ראמ"ה	 	
הדשיןמהכדצוןמ  

מ  רורהמיהךדאהמבחוניעמ

מדינת	ישראל
 שדרמהחוניע

 חייתמ  בחתמ3מ,מ5כ,מככ,מ7כמבמתמטיקהמ אוןהמה',	נוסח	א',מהתש"ע
מחוון	לאינטרנט	-	עדכון

23,65,66,67-03-05-01-01-01-009-010-05 מבחן 23, 65, 66, 67 במתמטיקה לכיתה ה' (5) — נוסח א'            
        23_65_66_67-MAT-010-5A-SOF-p-net-idkun ,11:12,23/06    

מספר
הפריט

סוג
הפריט

טווח	הציון	ההנחיות	לקידודהתשובה	הנכונה
לתשובה

ןשיבהמנאינה3,839פןיח1 2	נק'	—מ

ןשיבהמשגיוה 0	נק'	—מ

ד,ממ

ןשיבהמנאינה252פןיח2 2	נק'	—מ

ןשיבהמשגיוה 0	נק'	—מ

ד,ממ

ןשיבהמנאינה27.70 ש"חמאומ27 ש"חמי–מ70מכג'.פןיח3 2	נק'	—מ

ןשיבהמשגיוה 0	נק'	—מ

ד,ממ

ןשיבהמנאינה4 ו רוםמבקביצהפןיח4 2	נק'	—מ

ןשיבהמשגיוה 0	נק'	—מ

ד,ממ

פןיח5

14
5

1
5

10 2

ןשיביןמנאינין 2	נק'	—מ

ןשיבהמכחןמנאינה 1	נק'	—מ

ןשיבהמשגיוה 0	נק'	—מ

ד—מ

א מווציגמ ספדומש מ2מהשינהמ כ המפןיח6
ה יפוךוםמבשכ ה.

ןשיבהמנאינה 1	נק'	—מ

ןשיבהמשגיוה 0	נק'	—מ

ד,מת

פןיח7
12מאומא מווציגמ ספדומכחדמש מ2.

6
ןשיבהמנאינה2 ,מ 2	נק'	—מ

ןשיבהמשגיוה 0	נק'	—מ

ד,ממ

זייוןמכ'ד"ב8 ןשיבהמנאינה)1(מ 2	נק'	—מ

ןשיבהמשגיוה 0	נק'	—מ

ד,ממ

ןשיבהמנאינה 800מ טדוםפןיח9 2	נק'	—מ

ןשיבהמשגיוה 0	נק'	—מ

ד,ממ

המשך	בעמוד	הבא
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מיצ"ב  

המזכירות	הפדגוגיתמ ראמ"ה	 	
הדשיןמהכדצוןמ  

מ  רורהמיהךדאהמבחוניעמ

מדינת	ישראל
 שדרמהחוניע

 חייתמ  בחתמ3מ,מ5כ,מככ,מ7כמבמתמטיקהמ אוןהמה',	נוסח	א',מהתש"ע
מחוון	לאינטרנט	-	עדכון

23,65,66,67-03-05-01-01-01-009-010-05 מבחן 23, 65, 66, 67 במתמטיקה לכיתה ה' (5) — נוסח א'            
        23_65_66_67-MAT-010-5A-SOF-p-net-idkun ,11:12,23/06    

מספר
הפריט

סוג
הפריט

טווח	הציון	ההנחיות	לקידודהתשובה	הנכונה
לתשובה

ןשיבהמנאינה2,378פןיח10 2	נק'	—מ

ןשיבהמשגיוה 0	נק'	—מ

ד,ממ

ןשיבהמנאינה468פןיח11 2	נק'	—מ

ןשיבהמשגיוה 0	נק'	—מ

ד,ממ

ןשיבהמנאינה153פןיח12 2	נק'	—מ

ןשיבהמשגיוה 0	נק'	—מ

ד,ממ

ןשיבהמנאינה27פןיח13 2	נק'	—מ

ןשיבהמשגיוה 0	נק'	—מ

ד,ממ

ןשיבהמנאינה24 = 6 : 144פןיח14 2	נק'	—מ

ןשיבהמשגיוה 0	נק'	—מ

ד,ממ

 דינופןיח15

הנימוקמאי  מכןמה דאובוםמהבכום:

א'מ—מהןווחסיןמ אעמש ספדמה רבקיןמ
ש מדינומקטתמ  ספדמה רבקיןמש מויכ .

ב'מ—מהןווחסיןמ אעמשושמסואיומגרי מ
ויןדמ הדוםמ רבקהמכרי המ ןיעמ ספדממ
קטתמש מ רבקיןמ כשדמ הדוםמ רבקהמ

כרי המ ןיעמ ספדמגרי מויןדמש מ
 רבקין.

ןשיבהמנאינהמהאי  ןמ 2	נק'	—מ
 פחיןמכןמ דאובמב'.

ןשיבהמנאינהמהאי  ןמדקמ 1	נק'	—מ
כןמ דאובמכ'.

ןשיבהמנאינהמ  כמנו יקמאומ 0	נק'	—מ
ןשיבהמשגיוה.

ד—מ

ןשיבהמנאינה10,000 > 10 × 999פןיח16 2	נק'	—מ

ןשיבהמשגיוה 0	נק'	—מ

ד,ממ

30מ חבדיןפןיח17 ןשיבהמנאינהא.  1	נק'	—מ

ןשיבהמשגיוה 0	נק'	—מ

ד,מת

90מש"חפןיח ןשיבהמנאינהב.  2	נק'	—מ

ןשיבהמשגיוה 0	נק'	—מ

ד,ממ

ןשיבהמנאינה420מ טדוםפןיח18 2	נק'	—מ

ןשיבהמשגיוה 0	נק'	—מ

ד,ממ

המשך	בעמוד	הבא
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מיצ"ב  

המזכירות	הפדגוגיתמ ראמ"ה	 	
הדשיןמהכדצוןמ  

מ  רורהמיהךדאהמבחוניעמ

מדינת	ישראל
 שדרמהחוניע

 חייתמ  בחתמ3מ,מ5כ,מככ,מ7כמבמתמטיקהמ אוןהמה',	נוסח	א',מהתש"ע
מחוון	לאינטרנט	-	עדכון

23,65,66,67-03-05-01-01-01-009-010-05 מבחן 23, 65, 66, 67 במתמטיקה לכיתה ה' (5) — נוסח א'            
        23_65_66_67-MAT-010-5A-SOF-p-net-idkun ,11:12,23/06    

מספר
הפריט

סוג
הפריט

טווח	הציון	ההנחיות	לקידודהתשובה	הנכונה
לתשובה

100מ טבךיןמש מ10מכג'פןיח19 ןשיבהמנאינהא.  2	נק'	—מ

ןשיבהמשגיוה 0	נק'	—מ

ד,ממ

80מ טבךיןמש מ10מכג'פןיח ןשיבהמנאינהב.	 2	נק'	—מ

ןשיבהמשגיוהמ 0	נק'	—מ

ושמ ןןמנוקירמ  כמכםמחושבימ 	*
כןמסעמא מה טבךיןמ
ש מסךופוםמכ'מי–ב'מ

)180מ טבךין(.

ד,ממ

1פןיח20
4

2
8

× =1

או	א מווציגמ ספדומכחדמש מ1.

ןשיבהמנאינה 2	נק'	—מ

ןשיבהמשגיוה 0	נק'	—מ

ד,ממ

המשך	בעמוד	הבא
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מיצ"ב  

המזכירות	הפדגוגיתמ ראמ"ה	 	
הדשיןמהכדצוןמ  

מ  רורהמיהךדאהמבחוניעמ

מדינת	ישראל
 שדרמהחוניע

 חייתמ  בחתמ3מ,מ5כ,מככ,מ7כמבמתמטיקהמ אוןהמה',	נוסח	א',מהתש"ע
מחוון	לאינטרנט	-	עדכון

23,65,66,67-03-05-01-01-01-009-010-05 מבחן 23, 65, 66, 67 במתמטיקה לכיתה ה' (5) — נוסח א'            
        23_65_66_67-MAT-010-5A-SOF-p-net-idkun ,11:12,23/06    

מספר
הפריט

סוג
הפריט

טווח	הציון	ההנחיות	לקידודהתשובה	הנכונה
לתשובה

 כפןיח21

נימוקים	אפשריים:

מ)קטתמ ש ם(מאומא מ
1
4

+ + <1
2

1
5

1

הסבדמה ביססמך מאעמשסאיםמהשבדוםמ

קטתמ –מ1מ)א מן  ורומהאוןה(.

או:

מ)קטתמ חצו(מאומא מהסבדמ 1
4

1
5

1
2

+ <

ה ביססמך מאעמשחצומ הן  ורוםמבחדימ

מקטתמ חצו. 1
4

1
5

+ בחיגמרד המי–

או:

מ ן  ורומהאוןהמ כמבחדימבחיג. 1
20

אומ

או:

הסבדמה ביססמך מריג המ ספדוןמש מ
 ספדמהן  ורוםמבאוןה,מ  ש :מכםמ

באוןהמושמ20מן  ורום,מן  ורמכחרמ כמ
בחדמבחיג;מכםמבאוןהמושמ40מן  ורום,מ

שנומן  ורוםמ כמבחדימבחיג.

ןשיבהמנאינה 2	נק'	—מ

ןשיבהמשגיוה 0	נק'	—מ

הןשיבהמ" כ"מ  כמנו יקמ 	*
ןוחשבמןשיבהמשגיוה.מ

ד,ממ

פןיח22
3מאומא מווציגמ ספדומכחדמש מ

1
6

א.	

 ספדמזה.

ןשיבהמנאינה 2	נק'	—מ

ןשיבהמשגיוה 0	נק'	—מ

ד,ממ

פןיח
1מאומא מווציגמ ספדומכחדמ

1
10

מ,מ 11
10

ב.	

ש מ ספדמזה.

ןשיבהמנאינה 2	נק'	—מ

ןשיבהמשגיוה 0	נק'	—מ

ד,ממ

ד"ב23
ק"ג 1

4
ןשיבהמנאינה)3(מ 1	נק'	—מ

ןשיבהמשגיוה 0	נק'	—מ

ד,מת

המשך	בעמוד	הבא
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מיצ"ב  

המזכירות	הפדגוגיתמ ראמ"ה	 	
הדשיןמהכדצוןמ  

מ  רורהמיהךדאהמבחוניעמ

מדינת	ישראל
 שדרמהחוניע

 חייתמ  בחתמ3מ,מ5כ,מככ,מ7כמבמתמטיקהמ אוןהמה',	נוסח	א',מהתש"ע
מחוון	לאינטרנט	-	עדכון

23,65,66,67-03-05-01-01-01-009-010-05 מבחן 23, 65, 66, 67 במתמטיקה לכיתה ה' (5) — נוסח א'            
        23_65_66_67-MAT-010-5A-SOF-p-net-idkun ,11:12,23/06    

מספר
הפריט

סוג
הפריט

טווח	הציון	ההנחיות	לקידודהתשובה	הנכונה
לתשובה

2פןיח24
10 5

= 1 ןשיבהמנאינהא.	 1	נק'	—מ

ןשיבהמשגיוה 0	נק'	—מ

ד,מת

2פןיח
10

6=
30

ןשיבהמנאינהב.	 1	נק'	—מ

ןשיבהמשגיוה 0	נק'	—מ

ד,מת

10פןיח
10

5=
5

ןשיבהמנאינהג.	 1	נק'	—מ

ןשיבהמשגיוה 0	נק'	—מ

ד,מת

ד"ב25
משטחמ

1
3
השטחמהכפידמגרי מ –מ 	)3(

משטחמהדוביך 1
2
הדוביךמיקטתמ –מ

ןשיבהמנאינה 2	נק'	—מ

ןשיבהמשגיוה 0	נק'	—מ

ד,ממ

פןיח26
15מ 3

1
2

3: ( )+ =1
1
2

.1
1
2
אומהש  ןמווציגמ ספדומכחדמש מ

ןשיבהמנאינה 2	נק'	—מ

ןשיבהמשגיוה 0	נק'	—מ

ד,ממ

דוגמאותמ פןדיניןמכפשדוום:פןיח27 א.	

	 4 6
1

10 10
+ = 	

או מ

	 4 6
1

8 12
+ = 	

אומא מכפשדיןמכחדןמשבהמסאיםמ
השבדוםמשייהמ –מ1.

ןשיבהמנאינה 2	נק'	—מ

ןשיבהמשגיוה 0	נק'	—מ

הש  ןמ אנהמכחרמב ברמןוחשבמ 	*
ןשיבהמשגיוה.מ

ד,ממ

כפשדיןמשינהמ הפןדיתמה יפוךמפןיח ב.	
בסךוףמכ'.

ןשיבהמנאינה 2	נק'	—מ

ןשיבהמשגיוה 0	נק'	—מ

הש  ןמ אנהמכחרמב ברמןוחשבמ 	*
ןשיבהמשגיוה.

ד,ממ

הש  ןמש ישהמ ספדוםמ1 , 0.95 , 0.9 , 0.85 , 0.8פןיח28 3	נק'	—מ
נאינום.

הש  ןמשנומ ספדוםמנאינום. 2	נק'	—מ

הש  ןמ ספדמכחרמנאית. 1	נק'	—מ

ןשיבהמשגיוה 0	נק'	—מ

ד-3

המשך	בעמוד	הבא
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מיצ"ב  

המזכירות	הפדגוגיתמ ראמ"ה	 	
הדשיןמהכדצוןמ  

מ  רורהמיהךדאהמבחוניעמ

מדינת	ישראל
 שדרמהחוניע

 חייתמ  בחתמ3מ,מ5כ,מככ,מ7כמבמתמטיקהמ אוןהמה',	נוסח	א',מהתש"ע
מחוון	לאינטרנט	-	עדכון

23,65,66,67-03-05-01-01-01-009-010-05 מבחן 23, 65, 66, 67 במתמטיקה לכיתה ה' (5) — נוסח א'            
        23_65_66_67-MAT-010-5A-SOF-p-net-idkun ,11:12,23/06    

מספר
הפריט

סוג
הפריט

טווח	הציון	ההנחיות	לקידודהתשובה	הנכונה
לתשובה

ןשיבהמנאינה)4(	 כןווםמןשךוםמיח שמכ פוין.ד"ב29 2	נק'	—מ

ןשיבהמשגיוה 0	נק'	—מ

ד,ממ

ןשיבהמנאינה1,350	גדםפןיח30 2	נק'	—מ

ןשיבהמשגיוה 0	נק'	—מ

ד,ממ

15משודוםפןיח31

ההסבדמאי  מכןמה דאובוםמהבכום:מ

משךהמשייהמ 3
4
א'	—מהןווחסיןמ אעמש–מ

 –מ45מרקין.

ב'	—מהןווחסיןמ)ברדעמחובידוןמכימ
אפ ון(מ א המפך וםמ3מ"נאנס"מב–מ45.

ןשיבהמנאינהמהאי  ןמ 2	נק'	—מ
לפחותמכןמ דאובמב'.

ןשיבהמנאינהמ  כמהסבדמאומ 1	נק'	—מ
ןשיבהמנאינהמהאי  ןמדקמ

כןמ דאובמכ'.

ןשיבהמשגיוהמהאי  ןמ —מ מ
 פחיןמכןמ דאובמב'מיבימ

טךיןמחושיב.

ןשיבהמשגיוהמ  כמהסבדמכימ 0	נק'	—מ
  כמהןווחסיןמבהסבדמכףמ
 כמ כחרמ שנומה דאובום.

ד-מ

פןיח32
4מק" ,מ4.7מק" מאומא מווציגמ

7
10

א.	
 ספדומכחדמש מ ספדמזה.

ןשיבהמנאינה 1	נק'	—מ

ןשיבהמשגיוה 0	נק'	—מ

ד,מת

2,500מ טדוםפןיח ןשיבהמנאינהב.	 1	נק'	—מ

ןשיבהמשגיוה 0	נק'	—מ

ד,מת

רונהמצךרהמ הדמויןדמ  וא .מד"ב )1(מ ןשיבהמנאינהג.	 1	נק'	—מ

ןשיבהמשגיוה 0	נק'	—מ

ד,מת

המשך	בעמוד	הבא
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מיצ"ב  

המזכירות	הפדגוגיתמ ראמ"ה	 	
הדשיןמהכדצוןמ  

מ  רורהמיהךדאהמבחוניעמ

מדינת	ישראל
 שדרמהחוניע

 חייתמ  בחתמ3מ,מ5כ,מככ,מ7כמבמתמטיקהמ אוןהמה',	נוסח	א',מהתש"ע
מחוון	לאינטרנט	-	עדכון

23,65,66,67-03-05-01-01-01-009-010-05 מבחן 23, 65, 66, 67 במתמטיקה לכיתה ה' (5) — נוסח א'            
        23_65_66_67-MAT-010-5A-SOF-p-net-idkun ,11:12,23/06    

מספר
הפריט

סוג
הפריט

טווח	הציון	ההנחיות	לקידודהתשובה	הנכונה
לתשובה

ןשיבהמנאינה)3(	ד"ב33 2	נק'	—מ

ןשיבהמשגיוה 0	נק'	—מ

ד,ממ

א.	פןיח34

	

ןשיבהמנאינה 2	נק'	—מ

ןשיבהמשגיוה 0	נק'	—מ

ד,ממ

דוגמאותמ פןדיניןמכפשדוום:פןיח ב.	

או 	

	

	

	

	

	

או	א מ שי שמקהה–זייוןמכחד.

ןשיבהמנאינה 2	נק'	—מ

ןשיבהמשגיוה 0	נק'	—מ

ד,ממ

ג.	פןיח

	

ןשיבהמנאינה 2	נק'	—מ

ןשיבהמשגיוה 0	נק'	—מ

ד,ממ
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מיצ"ב  

המזכירות	הפדגוגיתמ ראמ"ה	 	
הדשיןמהכדצוןמ  

מ  רורהמיהךדאהמבחוניעמ

מדינת	ישראל
 שדרמהחוניע

 חייתמ  בחתמ3מ,מ5כ,מככ,מ7כמבמתמטיקהמ אוןהמה',	נוסח	א',מהתש"ע
מחוון	לאינטרנט	-	עדכון

23,65,66,67-03-05-01-01-01-009-010-05 מבחן 23, 65, 66, 67 במתמטיקה לכיתה ה' (5) — נוסח א'            
        23_65_66_67-MAT-010-5A-SOF-p-net-idkun ,11:12,23/06    

מספר
הפריט

סוג
הפריט

טווח	הציון	ההנחיות	לקידודהתשובה	הנכונה
לתשובה

ןשיבהמנאינהא.	פןיח35 2	נק'	—מ

ןשיבהמשגיוה 0	נק'	—מ

ד,ממ

ר ןיתפןיח ןשיבהמנאינהב.	 2	נק'	—מ

ןשיבהמשגיוה 0	נק'	—מ

כםמהןשיבהמך מסךוףמכ'משגיוה,מ *ממ
כותמ ןןמנוקירמך מסךוףמב'.

ד,ממ

ןשיבהמנאינה20 ס" פןיח36 2	נק'	—מ

ןשיבהמשגיוה 0	נק'	—מ

ד,ממ

32מס" פןיח37 ןשיבהמנאינהא.	 2	נק'	—מ

ןשיבהמשגיוה 0	נק'	—מ

ד,ממ

8מס" פןיח ןשיבהמנאינהב.	 2	נק'	—מ

ןשיבהמשגיוה 0	נק'	—מ

ד,ממ

ההסבדמאי  מהןווחסיןמ  דאובוםמפןיח ג.	
הבכום:מ

א'	—מה שי שמשייה–שיקוום,מי אתמ
כידעמא מכחןמ שןומהצ ךיןמ
ה כינאיןמזימ זימהיכמ4מס" .

אומא מהסבדמכחדמה ביססמך מאעמ
שה שי שמשייה–שיקוום.

ב'	—מכידעמצ ךמה  בתמהיכמ12מס" ,מ
י אתמכידעמהקטךמה סי תמבכיןמAמ

היכ:מ8 = 4 – 12
אומהצגןמהןדגו מב בר.מ

הסבדמנאיתמהאי  מכןמ דאובמ 2	נק'	—מ
כ',מגםמ  כמ דאובמב'.מ

הסבדמנאיתמהאי  מדקמכןמ 1	נק'	—מ
 דאובמב'.מ

0	נק'	—מ  כמהסבדמכימהסבדמשגיו.מ

ד-מ

8מס "דפןיח ןשיבהמנאינהד.  2	נק'	—מ

ןשיבהמשגיוה 0	נק'	—מ

ד,ממ

המשך	בעמוד	הבא
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מיצ"ב  

המזכירות	הפדגוגיתמ ראמ"ה	 	
הדשיןמהכדצוןמ  

מ  רורהמיהךדאהמבחוניעמ

מדינת	ישראל
 שדרמהחוניע

 חייתמ  בחתמ3מ,מ5כ,מככ,מ7כמבמתמטיקהמ אוןהמה',	נוסח	א',מהתש"ע
מחוון	לאינטרנט	-	עדכון

23,65,66,67-03-05-01-01-01-009-010-05 מבחן 23, 65, 66, 67 במתמטיקה לכיתה ה' (5) — נוסח א'            
        23_65_66_67-MAT-010-5A-SOF-p-net-idkun ,11:12,23/06    

מספר
הפריט

סוג
הפריט

טווח	הציון	ההנחיות	לקידודהתשובה	הנכונה
לתשובה

ןשיבהמנאינהא.	פןיח35 2	נק'	—מ

ןשיבהמשגיוה 0	נק'	—מ

ד,ממ

ר ןיתפןיח ןשיבהמנאינהב.	 2	נק'	—מ

ןשיבהמשגיוה 0	נק'	—מ

כםמהןשיבהמך מסךוףמכ'משגיוה,מ *ממ
כותמ ןןמנוקירמך מסךוףמב'.

ד,ממ

ןשיבהמנאינה20 ס" פןיח36 2	נק'	—מ

ןשיבהמשגיוה 0	נק'	—מ

ד,ממ

32מס" פןיח37 ןשיבהמנאינהא.	 2	נק'	—מ

ןשיבהמשגיוה 0	נק'	—מ

ד,ממ

8מס" פןיח ןשיבהמנאינהב.	 2	נק'	—מ

ןשיבהמשגיוה 0	נק'	—מ

ד,ממ

ההסבדמאי  מהןווחסיןמ  דאובוםמפןיח ג.	
הבכום:מ

א'	—מה שי שמשייה–שיקוום,מי אתמ
כידעמא מכחןמ שןומהצ ךיןמ
ה כינאיןמזימ זימהיכמ4מס" .

אומא מהסבדמכחדמה ביססמך מאעמ
שה שי שמשייה–שיקוום.

ב'	—מכידעמצ ךמה  בתמהיכמ12מס" ,מ
י אתמכידעמהקטךמה סי תמבכיןמAמ

היכ:מ8 = 4 – 12
אומהצגןמהןדגו מב בר.מ

הסבדמנאיתמהאי  מכןמ דאובמ 2	נק'	—מ
כ',מגםמ  כמ דאובמב'.מ

הסבדמנאיתמהאי  מדקמכןמ 1	נק'	—מ
 דאובמב'.מ

0	נק'	—מ  כמהסבדמכימהסבדמשגיו.מ

ד-מ

8מס "דפןיח ןשיבהמנאינהד.  2	נק'	—מ

ןשיבהמשגיוה 0	נק'	—מ

ד,ממ

המשך	בעמוד	הבא
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מיצ"ב  

המזכירות	הפדגוגיתמ ראמ"ה	 	
הדשיןמהכדצוןמ  

מ  רורהמיהךדאהמבחוניעמ

מדינת	ישראל
 שדרמהחוניע

 חייתמ  בחתמ3מ,מ5כ,מככ,מ7כמבמתמטיקהמ אוןהמה',	נוסח	א',מהתש"ע
מחוון	לאינטרנט	-	עדכון

23,65,66,67-03-05-01-01-01-009-010-05 מבחן 23, 65, 66, 67 במתמטיקה לכיתה ה' (5) — נוסח א'            
        23_65_66_67-MAT-010-5A-SOF-p-net-idkun ,11:12,23/06    

מספר
הפריט

סוג
הפריט

טווח	הציון	ההנחיות	לקידודהתשובה	הנכונה
לתשובה

א מכפשדיןמה ביססןמך מהחיקויןמפןיח38 א.	
ש פוהמה ספדמשב שבצןמהכפידהמ

היכמ אפ המש משנומ ספדוםמ
האןיבוםמבשןומ שבציןמ בניןמ

הס יאיןמזימ זימ)גםמכםמה ספדוםמ
כונםמש  ום(.

דוגמה:	 	

	
6

10

60320
	

	12

3

3666
	

ושמ קב מגםמ אפ יןמש מ *מ
 ספדוםמש כמאי םמש  ום,מ
בןנכומשה אפ המ ןכו ה.

הש  המנאינהמש משןוממ 2	נק'	—מ
הןבנוין.מ

הש  המנאינהמש מןבנוןמ 1	נק'	—מ
כחן.מ

ןשיבהמשגיוה 0	נק'	—מ

ממ *ממ   שנומןדגו וםמשסרדמהגיד וםמ
בהםמהיח ףמ)  ש :מ10 × 6 מ
י–מ6 × 10(מוןקב ימאשנומ מ

ןדגו וםמשינום.מ מ

**מ    כמוןקב ימשנומןדגו וםמזהוםמ
ממממממבכיןהמןבנון.מ

***מ  כמןןקב מהש  המח קוןמש מ
ממממממןבנון.

ד—מ

ןשיבהמכפשדון:פןיח ב.	

	

10

5

50225
	

ושמ קב מגםמ אפ יןמש מ *מ
 ספדוםמש כמאי םמש  ום,מ
בןנכומשה אפ המ ןכו ה.

ןשיבהמנאינה 1	נק'	—מ

ןשיבהמשגיוה 0	נק'	—מ

ממ *ממ   שנומןדגו וםמשסרדמהגיד וםמ
בהםמהיח ףמ)  ש :מ10 × 5מ מ

י–מ5 × 10(מוןקב ימאשנו מ
ןדגו וםמשינום.מ מ

**מ    כמוןקב ימשנומןדגו וםמזהוםמ
ממממממבכיןהמןבנון.מ

***מ  כמןןקב מהש  המח קוןמש מ
ממממממןבנון.

ד,מת

המשך	בעמוד	הבא
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מיצ"ב  

המזכירות	הפדגוגיתמ ראמ"ה	 	
הדשיןמהכדצוןמ  

מ  רורהמיהךדאהמבחוניעמ

מדינת	ישראל
 שדרמהחוניע

 חייתמ  בחתמ3מ,מ5כ,מככ,מ7כמבמתמטיקהמ אוןהמה',	נוסח	א',מהתש"ע
מחוון	לאינטרנט	-	עדכון

23,65,66,67-03-05-01-01-01-009-010-05 מבחן 23, 65, 66, 67 במתמטיקה לכיתה ה' (5) — נוסח א'            
        23_65_66_67-MAT-010-5A-SOF-p-net-idkun ,11:12,23/06    

מספר
הפריט

סוג
הפריט

טווח	הציון	ההנחיות	לקידודהתשובה	הנכונה
לתשובה

	38
)המשך(

דרכי	פתרון	אפשריות:פןיח ג.	

כותמ ספדוםמ ןכו ום. 	• 	

הסבר:	קווםמדקמןדגו מכחר: 	 		
13 = 13 × 1 ,מאומ13מהיכמ ספדממ מ
דכשינו,מיגםמבןדגו מזהמה ספדממ מ

13מ יפוךמפך וום.מ מ

הש  ןמ ספדוםמשכונםמש  וםממ 	• 	
ממממש אפ ןםמהוכמ13.מב קדהמזהמממ

ממממוונןתמנוקירמ  כ.

ןשיבהמנאינה 1	נק'	—מ

ןשיבהמשגיוה 0	נק'	—מ

ושמ ןןמנוקירמ  כמגםמכםמ כמ 	*
ציותמש–מ13מהיכמ ספדמדכשינו,מ

כ כמציותמשקווםמדקמןדגו מ
כחרמה ןכוםמ  אפ המ13 ,מ

יבכיןי ןדגו מה ספדמ13מ יפוךמ
פך וום.

הןשיבה:מ"אומ13מהיכמ ספדמ 	**
דכשינו",מ  כמהסבדמאוצרמךיברהמ

זימ שפוךהמך מהגיד וםמש מ
ה ספדמ13,מןוחשבמןשיבהמשגיוה.

הןשיבהמ" כ"מ  כמנו יקמ 	***
ןוחשבמןשיבהמשגיוה.מ

ד,מת

דרכי	פתרון	אפשריות:פןיח ד.	

כותמ ספדוםמ ןכו ום. 	• 	

הסבר:	אומשןומה אפ יןמהוחוריןמ 	 		
הכפשדויןמהת:מ7 × 7מי–מ49 × 1מ,מ מ
יבא מכחןמ התמושמחזדהמש מויןד מ
מ פךםמכחןמך מכיןימ ספדמאגידם

כימא אפ ה. מ

הש  ןמ ספדוםמשכונםמש  וםמ 	• 	
מממש אפ ןםמהוכמ49.מב קדהמזהמ

מממוונןתמנוקירמ  כ.

ןשיבהמנאינהמהאי  ןמכןמ 2	נק'	—מ
צויתמהךיברהמשושמ

2	אפשרויותמ הצגןמ49מ
א אפ ןמשנומ ספדום

)1 × 49מ, 7 × 7(מיש ו המ
ש מכפשדיןמכחןמ פחיןמאומ
צויתמשה ח קוםמש מ49מהם 

1, 49מי–מ7מב בר.

ןשיבהמנאינהמח קוןמהאי  ןמ 1	נק'	—מ
הצגת	אפשרות	אחתמ הצגןמ

49מא אפ ןמשנומ ספדוםמ
)1 × 49מכימ7 × 7(מיש ו המ
ש מהכפשדיןמהזכןמאומצויתמ
ש מח קמ ה ח קוםמש מ49.

ןשיבהמשגיוה 0	נק'	—מ

הןשיבה:	"אומ49מהיכמ ספדמ 	*
דוביךו",מ  כמהסבדמאוצרמךיברהמ

זימ שפוךהמך מהגיד וםמש מ
ה ספדמ49,מןוחשבמןשיבהמשגיוה.

הןשיבה	" כ"מ  כמנו יקמ 	**
ןוחשבמןשיבהמשגיוה.מ

ד—מ
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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
השינום:מהשו ישמבא ומהכקס מ ןכוםמ  ידוםמשושמ הםמש וטהמבסוסוןמבןיאנןמכקס ,מיהשו ישמ

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
כיןםמ ב נב"סוב נבסיתמ כפשדמ ש ידמ הצוינוםמ ןוךירמ הפנו ו.מ ה וצ"במ צוינומ הק רןמ  שםמ
י ש בםמבןאנוןמההךדאהמש מבון–הספד.מבניסף,מןוךירמהצוינוםמב נב"סוב נבסיתמ כפשדמ הפוקמ
ריחיןמווחירווםמ  וצ"במהפנו ומהאי  וםמהשייכהמ נןינוםמהכדצווםמה ביססוםמך מנןינומה וצ"במ

החוצינו.

בו וםמ ה נב"סמ וושי ומ ש מ ונה ןמ יהן ואהמ השודיןמ כפשדמ פניןמ  יקרמ י ן ואהמ מ הרדאהמ
בשךין חגמ יבךדבומ י'מ יבויםמ ד5:3ת(,מ השךהמ כחדומ ) י  ץמ פניןמ ד7:3ד-ד3:מממ בשךיןמ מכ'-ה',מ

ד7:3ד-דד:4ת,מבט 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	תש"ע"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
 צידפוםמ  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 ה תמא המריג כין.

דוגמאות מ

שאלה 8 )פריט רב–בררה(: תשובה נכונה של התלמיד, כפי שמפורט במחוון, תזכה 
את התלמיד ב–2 נקודות. במקרה זה יש להקיף את הספרה 2 בדף ריכוז הציונים, בשורה 

המתייחסת לשאלה 8. אם התלמיד שגה, או שלא השיב על השאלה כלל, הוא יקבל 0 נקודות. 
במקרה זה יש להקיף את הספרה 0 בדף ריכוז הציונים, בשורה המתייחסת לשאלה 8.

שאלה 38א )פריט פתוח(: תשובה מלאה של התלמיד הכוללת השלמה נכונה של שתי 
התבניות תזכה את התלמיד ב–2 נקודות. במקרה זה יש להקיף את הספרה 2 בדף ריכוז 

הציונים, בשורה המתייחסת לפריט 38א. תשובה חלקית הכוללת רק השלמה נכונה של תבנית 
אחת תזכה את התלמיד בנקודה 1. במקרה זה יש להקיף את הספרה 1 בדף ריכוז הציונים, 

בשורה המתייחסת לשאלה 38א. אם התלמיד כתב תשובה שגויה או שלא השיב על השאלה 
כלל, הוא יקבל 0 נקודות. במקרה זה יש להקיף את הספרה 0 בדף ריכוז הציונים, בשורה 

המתייחסת לשאלה 38א.
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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 בגוכי טדוהמ צויתמ ש  ום,מ
הצוינוםמ דואיזמ ברףמ נפדרמ בטידמ נישכמ יפוךמ )א מ הנישכמ בכיןימ הן  ורמ שצבדמ האי  מ הנקיריןמ

 ן  ור(.

הנחיות	לחישוב	ידני	של	הציון	הכולל	במבחן 	.3

הצויתמהאי  מב בחתמ חישבמך –פומסאיםמהנקיריןמשצבדמהן  ורמבא מהנישכום.מטייחמהצוינוםמנךמ מ
בותמדמ –דדת.

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	התש"ע

ושמ ס תמכןמ ספדמהנקיריןמשקוב מהן  ורמבא משכ המכימסךוףמבהןכםמ  פידטמב חיית.

אוןה:מה3 שםמהן  ורוה:מממממממממממממממדרורממממממממממממ

מספרים	השאלה
	גיאומטריההשאלהשלמים

שבריםהשאלהומדידות

דמשכ המ3דמשכ המ8דמשכ המת

דתמשכ המ5דמשכ המ9דמשכ הממ

דתשכ המכדמשכ המד3דמשכ המ4

דמשכ המ7דתמשכ המת3דמשכ המדת

דמשכ המדמדתשכ הממ3בדמשכ המתת

דמשכ המתמדמשכ המ33דמשכ הממת

דמשכ המממכדמשכ המ34כדמשכ המ3ת

דמשכ המממבדמשכ המ34בדמשכ המ4ת

דתשכ המ3מדמשכ המ34גדתמשכ המ5ת

דתשכ המ4מכדמשכ המ35כדמשכ המכת

דתשכ המ4מבדמשכ המ35בדתשכ המ7תכ

דתשכ המ4מגדמשכ המכ3דמשכ המ7תב

דמשכ המ5מדמשכ המ37כדמשכ המ8ת

דמשכ המכמדמשכ המ37בדמשכ המ9תכ

דמשכ המ7מכדתמשכ המ37גדמשכ המ9תב

דמשכ המ7מבדמשכ המ37רדתמשכ המ38כ

דתמ3שכ המ8מדתשכ המ38ב

דמשכ המ9מדתשכ המ38ג

דתשכ הממ3כדתמשכ המ38ר

דתשכ הממ3ג

ציונים	באחוזים

( )
___%

35
100× =( )

___%
31

100× =( )
___%

34
100× =

ציון	בשבריםציון	בגיאומטריה	ומדידותציון	במספרים	שלמים

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

837179 292227

78

הדף נועד לשימוש בית–ספרי ולא להעברה לכל גורם שהוא. 
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דף ריכוז ציונים לתלמיד 
 )עותקים של דף זה מצורפים במעטפה(

דף	ריכוז	ציונים	לתלמיד	)לחישוב	ידני(	—	מתמטיקה	לכיתה	ה'	—	מיצ"ב	פנימי	התש"ע
ושמ ס תמכןמ ספדמהנקיריןמשקוב מהן  ורמבא משכ המכימסךוףמבהןכםמ  פידטמב חיית.

אוןה:ממממממממממממממ שםמהן  ורוה:מממממממממממממממממממממממממממממממממממ

מספרים	השאלה
גיאומטריה	השאלהשלמים

שבריםהשאלהומדידות

דמשכ המ3דמשכ המ8דמשכ המת

דתמשכ המ5דמשכ המ9דמשכ הממ

דתשכ המכדמשכ המד3דמשכ המ4

דמשכ המ7דתמשכ המת3דמשכ המדת
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דמשכ המתמדמשכ המ33דמשכ הממת
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דמשכ המממבדמשכ המ34בדמשכ המ4ת

דתשכ המ3מדמשכ המ34גדתמשכ המ5ת

דתשכ המ4מכדמשכ המ35כדמשכ המכת

דתשכ המ4מבדמשכ המ35בדתשכ המ7תכ
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דתמ3שכ המ8מדתשכ המ38ב

דמשכ המ9מדתשכ המ38ג

דתשכ הממ3כדתמשכ המ38ר

דתשכ הממ3ג

	

ציונים	באחוזים

( )
___%

35
100× =( )

___%
31

100× =( )
___%

34
100× =

ציון	בשבריםציון	בגיאומטריה	ומדידותציון	במספרים	שלמים

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

הדף נועד לשימוש בית–ספרי ולא להעברה לכל גורם שהוא. 
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יש לרשום את מספר הנקודות שקיבל התלמיד בכל שאלה או סעיף בהתאם למפורט במחוון
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43  

  הפקת תועלת מהמבחן: 'ד פרק
  

  'מתמטיקה לכיתה ה, ע"ב התש"מבח� המיצ –ניתוח פריטי� 

  . מבח�למבח� לשאלות הואת תשובות התלמידי	 ע "תשהב הפנימי לשנת "מבח� המיצלנתח את יע לכ	 ילפניכ	 יסשהפרק 

  :חלקי	שני בפרק 

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

  .הלימודי	

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

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

   .להתעורר בשעת פתרו� השאלה

  .מיו� שאלות המבח� למקבצי	 העוסקי	 בנושאי	 שוני	 ובמיומנויות שונותמופיע  בחלק השני

  

, ה	יכולת הביצוע המתמטית שלאת ו של תלמידיכ	 להכיר ולהערי� את הידע לכ	יסייע בפרק אנו מקווי	 שהחומר המובא 

  . כ	יצד תכנית הלימודי	 הנדרשת ולפתח את המקצועיות שלכ	 ושל עמיתבבסיס נתוני ההערכה  נתב את ההוראה עלל

�להעמיק ולנסות להבי� את החשיבה של התלמיד שהניעה אותו להשיב כפי שהשיב על , לצד בדיקת נכונות התשובות, מומל

את ושלה	 שגויות התפיסות את ה, ה	הפתרו� של דרכי לנתח אתהתלמידי	 מאפשר בתשובות עיו� מעמיק . השאלה

 הנתוני	 אל. ספרה� ביתהכיתה וברמת  תרמב, רמה האישית של כל תלמידלמידה בהעבודה והדרכי  את ולהכיר ,טעויותה

  . כל שאלה מוצג החלק הרלוונטי מהמחוו�בצד , לנוחיותכ	. נתוני	 הכמותיי	 שנית� להפיק מהמבח�את המשלימי	 

  .זהפרק ב הפנימיי	 וע	 "צעות לעבודה ע	 מבחני המיצה כמהלפניכ	 

ניתוח כזה עשוי לחדד את הבנת תכנית . בפרקפי הפרמטרי	 המופיעי	 � ניתוח השאלות השונות המופיעות במבח� על .1

  . הנושאי	 המתמטיי	 והדידקטיי	 ולכוו� להוראה יעילה יותראת , הלימודי	

 לכ	 לקבל ניתוח כזה יסייע . י	אלות ובי� תשובות שונות של תלמידבי� שומציאת קשרי	 תשובות התלמידי	 ניתוח  .2

בנושאי	  ,יחידי	של או תלמידי	  קבוצותשל , הכיתהשל  בחומר השליטהשל התלמידי	 ועל הידע ראשוני על  מושג

  .מרכזיי	 שבתכנית הלימודי	

כיתתית על שימוש באסטרטגיות שגיאות יאפשר לכ	 לקבל תמונה של איסו$ מידע כיתתי של אסטרטגיות לפתרו� ו .3

 .אצל תלמידי	 או בכיתה כולהיעילות ופחות יעילות ועל תפיסות שגויות העשויות להופיע 

 חשובבתכנו� כל נושא שנלמד . בשעת תכנו� ההוראה לשנת הלימודי	 הבאהשימוש במידע שאת	 מפיקי	 מהמבח�  .4

ידע , הידע הקוד	 כולל הבנת מושגי	. הנושא החדש בחשבו� את הידע הקוד	 הדרוש לתלמידי	 כדי ללמוד את להביא

כ� ו ,תשובות התלמידי	מנית� להיעזר בתובנות שעלו מניתוח שאלות המבח� ו. פרוצדוראלי והבנת עקרונות מתמטיי	

 .נדרש כידע קוד	חומר השליטה בהבנה והללמוד על ה

5.  �מגוו� של מיומנויות המוצגות התבוננות ב הבנת נושא דר�לבחו� חשוב . לא להסתמ� על ניתוח של שאלה אחתשמומל

הצעה להתבוננות במקבצי	 של שאלות העשויי	 להצביע על הפרק מוגשת בסו$  ,להקל עליכ	 כדי. בשאלות שונות

ולאיתור ידע מעמיק בנושא  ,יש לזכור שמספר השאלות במבח� מצומצ	 ,ע	 זאת. אחת או על מיומנות אחד נושא

 .מבח� זהשבת ספציפי אי� להסתפק רק בשאלו

חשוב לשי	 לב שבשלבי . שאלהבפתרו� הפי רמות החשיבה המצופות � ניתוח השאלות במבח� ותשובות התלמידי	 על .6

 ובה�, להציג לתלמידי	 מגוו� של שאלות באותו נושא כדאיהלמידה השוני	 או בכל חזרה או הבניה מחודשת של ידע 

הופ� לידע " שאלות דומות"חשוב לזכור שתרגול . הפתרו� ג	 שאלות הדורשות רמת חשיבה גבוהה והסבר של דרכי

 .או יכולת פתרו� של שאלות שאינ� מוכרות הגבוה ברמהואינו מפתח חשיבה  ,אלגוריתמי

  . 'ו� 'ספרי ששותפי	 בו ג	 מורי	 המלמדי	 בכיתות א� ידי הצוות המתמטי הבית� ייעשו עלאלה מומל� שניתוחי	 
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 א"התשע',  למיפוי תלמידים בכיתה זהנחיותערכה – ת "מבדק עמי– חוברת

 :     שימו לב

 ייתכן שתאתרו בכיתתכם . בפרק הוצגו כמה דוגמאות לאסטרטגיות מצופות לפתרון ולקשיים העלולים להופיע. א

 .שתפו את התלמידים בחשיבה ונסו להבין את התהליך שהוביל לתשובה, הקפידו לנתח אותן.     אסטרטגיות נוספות

 אך לעתים הם עשויים להעיד, ולכן ייתכן ששגיאה או שחוסר הבנה הם מקריים, מספר השאלות במבחן מצומצם. ב

 לעתים, עליכם להציג לתלמיד או לקבוצת התלמידים מטלות נוספות, כדי לוודא שאכן קיים קושי בתחום.    על קושי

 .ובייחוד עליכם לעקוב באמצעות שיחה אחר תהליכי החשיבה והעבודה,    מדורגות

תרגול התלמידים בבנייה         , המלווה בשימוש באמצעי המחשה, טיפול אמיתי בקשיים מצריך בניית תכנית מדורגת. ג

 . ובנייה מסודרת של מושגים ושל מיומנויות, ידי ציור או סרטוט סכמטי-עצמית של ייצוגים שונים על

 

 עמוד במבחן  שאלה' מס

 שאלות ברמת בסיס – ' אחלק

 46  עמוד 1' מס שאלה
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 51  עמוד 3' מס שאלה

 53  עמוד 4' מס שאלה
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  שאלות ברמת בסיס –' חלק א

  

  1שאלה 

  :פתרו

3,185 + 654 =  

  :תשובה

3,185 + 654 = 3,839 

  תשובה נכונה – 'נק 2 :  ניקוד

  תשובה שגויה – 'נק 0            

  � השאלהאפיו

  חיבור וחיסור בשלמי	 – מספרי	 ופעולות בשלמי	 :נושא

  .המרה אחת בעשרותו, ספרתי� ספרתי למספר ארבע� חיבור מספר תלת פתרו� תרגילהשאלה בודקת 

  .התרגיל מוצג במאוז�

   חשיבה אלגוריתמית: רמת חשיבה צפויה

  קלה: רמת קושי צפויה

  מופיע בתכנית הלימודי�

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

  הידע הדרוש לפתרו� השאלה

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

  .אומד� תוצאות ,האלפי	חיבור וחיסור בתחו	 , נה עשרוני של מספרי	 תלת ספרתיי	מב :'כיתה ג

  תרו� השאלהאסטרטגיות צפויות לפ

  : חיבור המרכיבי	 השוני	 של המספרי	.א

                                                                                       3,185 + 654 =  

3,000 + (100+600) + (80 + 50) + (5 + 4) = 3,000 + 700 + 130 + 9 = 3,839  

אי� הכוונה שהתלמיד יכתוב את . דר� החשיבה הצפויה של התלמידאת  ציגהמבצורה מפורטת  הפתרו� כתיבת :הערה

את תוצאות ) בדרכי	 שונות(ויכתבו  פה� ליש להניח שחלק מהתלמידי	 יחשבו חלק מהשלבי	 בע. הפתרו� בדר� זו

  . הסופית כדי שיסייעו לה	 בחישוב התוצאה, הביניי	

 

במקרה זה המחוברי	 של סכומי הביניי	 יופיעו . ספרת האלפי	אפשר ג	 להתחיל לחבר מ( בשלבי	 חישוב במאונ�. ב

     :)בסדר הפו�

      

 

  

  

  

  

  

  .פי האלגורית	 המקובל� חישוב במאונ� על. ג

  

3,185  

654 
+
  

9  

130  

700  

3,000  

3,839 
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  עשויי� להופיע הקשיי� לדוגמאות לשגיאות או 

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

                                      

  .כתיבה מלאה של תוצאות הביניי	 ללא ביצוע המרה                                    

  

  

  

  שכותבי	 את ספרת היחידות במקו	 לבצע המרה של" טכנית"מבוסס על ידיעה                                     

  . עשרות שבתרגיללולהוסי$ את העשרת , יחידות 3 � ובאחת בעשרת יחידות   13                                    

  

  

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

  

  
  

        

   

3,185  

654 
+
  

37139 

3,185  

654 
+
  

3,739 
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  2שאלה 

  :פתרו

42 ×××× 6 =  

  :תשובה

42 ×××× 6 = 252  

  תשובה נכונה – 'נק 2  :ניקוד

  תשובה שגויה – 'נק 0  

  אפיו� השאלה

  כפל במספרי	 שלמי	 – 	 ופעולות בשלמי	מספרי :נושא

בביצוע התרגיל באמצעות האלגורית	 המסורתי יש . ספרתי� ספרתי במספר חד� דו כפל מספר פתרו� תרגילהשאלה בודקת 

  .  התרגיל מוצג במאוז�. המרה אחת

  חשיבה אלגוריתמית: רמת חשיבה צפויה

  קלה :רמת קושי צפויה

  מופיע בתכנית הלימודי�

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

  הידע הדרוש לפתרו� השאלה

  . ספרתיי	� הכרת מספרי	 דו, הבנת משמעות הכפל: 'ב! 'כיתות א

הער�  :הבנת המבנה העשרוני – הכרת מספרי	 בתחו	 האלפי	, שליטה בעובדות הכפל בתחו	 לוח הכפל: 'ג! 'כיתות ב

שימוש , לרבות האלגורית	 לכפל בטור ,ספרתי בדרכי	 שונות� רתי במספר חדספ� כפל מספר דו, הכמותי של כל ספרה

  .אומד� תוצאות, חוקי סדר הפעולות, בחוק הפילוג



 49
 ע"התש' ב פנימי במתמטיקה לכיתה ה"מיצ – חוברת הנחיות

 

 ע"התש' ב פנימי במתמטיקה לכיתה ה"מיצ – ותחוברת הנחי

 

49  

  אסטרטגיות צפויות לפתרו� השאלה

  :)פי המבנה העשרוני� ספרתי על� פילוג הגור	 הדו(כפל בעזרת חוק הפילוג . א

  

  42 × 6 = (40 + 2) × 6 = 40 × 6 + 2 × 6 = 240 + 12 = 252 
  

אי� הכוונה שהתלמיד יכתוב את . דר� החשיבה הצפויה של התלמיד כתיבת הפתרו� בצורה מפורטת מציגה את :הערה

אחרי	 יכתבו את פירוק . פה� לחלק	 בעאת יש להניח שחלק מהתלמידי	 יחשבו את כל השלבי	 או . הפתרו� בדר� זו

  . ת הביניי	 של המכפלותאו שיכתבו רק את תוצאו, בדרכי	 שונות 42המספר 

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

   :כפל בעזרת האלגורית	 המקוצר לכפל מאונ�. ג

  

  

  

  

  

  :באמצעות חיבור חוזר. ד

42 + 42 + 42 + 42 + 42 + 42 = 252 

  

לתלמידי	  ת יעילה וסטרטגיה זו יכולה להיא( 3 � ב )84(ולאחר מכ� כפל הסכו	   42+  42באמצעת חיבור חוזר של . ה

   .)5 � שאינ	 שולטי	 בעובדות הכפל של המספרי	 הגדולי	 מ

                   

     42       

                 ×  
6            

       12  

  240        

252                            

   

                                                1   

    42        

                 ×  
6            

                  252  
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  דוגמאות לשגיאות או לקשיי� העשויי� להופיע 

  .שליטה בעובדות הכפל� קשיי	 הנובעי	 מאי. א

  :הכגו� אלעשויות להתקבל תשובות  הבמקרי	 אל. שגיאות הנובעות מהבנה לקויה של המבנה העשרוני. ב

  

  

                      .ללא המרה ,כתיבה מלאה של תוצאת הביניי	                                                           

  

  

  

  חיבור : תו� כדי ביצוע האלגורית	 ,שמירה על חוקי סדר הפעולות� אי                                                       

  .  6 � לפני הכפל ב) 1 + 4(העשרות                                                        

  

  

  

  .  במקו	 ספרת העשרות" זיכרו�"כתיבת ספרת היחידות ב                                                         

  

  

  :ל בלי מת� תשומת לבכלל מלמידה אוטומטית של האלגורית	 לכפ נובעות בדר�אלה שגיאות 

תלמידי	 בדר� כלל שולטי	 באפיו� כל ספרה במספר . )2 + 40 = 42(ספרתי � להרכב הכמותי של המספר הדו •

  .אבל  לא תמיד שולטי	 בהרכב הכמותי ,"ספרת העשרות"כ או "ספרת היחידות"כ

 . להבנת האלגורית	 והקשר שלו למבנה העשרוני •

  

  : לדוגמה ,ילוגהבנת חוק הפ� שגיאות שמקור� באי. ג

42 × 6 = 40 × 6  +  2 = 242 
  

המייצג ללא יצירת דימוי חזותי  ,המבוסס על חוק הפילוגשגיאה זו נובעת בדר� כלל מלמידה אוטומטית של האלגורית	 

  : לדוגמה ,את המכפלה ואת המכפלות החלקיות

   

  

  

  

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

      42  

                 ×  
6               

              2412   

     

                                            1   

     42  

                 ×  
  6         

              302   

     

                                         2   

      42 

                ×  
  6               

              261   

     

40 

6 

2 
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  3שאלה 

  

  . ח"ש 13.85חבילת גרעיני� עולה 

  . מחבילת הגרעיני� 2בילת בוטני� עולה פי ח

  

  ? מה המחיר של חבילת הבוטני�

  

  ח"ש_________ : תשובה

  :תשובה

   .'אג 70 ! וח "ש 27 אוח "ש 27.70

  תשובה נכונה – 'נק 2  :ניקוד

  תשובה שגויה – 'נק 0  

  אפיו� השאלה

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

שהאחת , שתי המרותו, שנדרשת בה פעולת חיבור שני מספרי	 עשרוניי	 שלבית! מילולית חדבעיה פתרו� השאלה בודקת 

  ".פי"הבנת המושג  רשת בשאלהנדכמו כ� . בעשרתיחידות  10מה� היא המרה של 

   ) יישו	(חשיבה תהליכית : רמת חשיבה צפויה

  קלה: רמת קושי צפויה

  ית הלימודי�מופיע בתכנ

  חיבור וחיסור שברי	 עשרוניי	 – 102עמוד  ;משמעות השבר העשרוני – 101עמוד  :'הכיתה 

  הידע הדרוש לפתרו� השאלה

   .ספרתיי	� דוהכרת מספרי	 , 20 � בתחו	 הור סעובדות חי: 'ב! 'כיתות א

, אומד� תוצאות, ור במאונ�בשל חיאלגורית	  .מיקו	 עשרוני, ער� כמותי של כל ספרה, המרות – מבנה עשרוני: 'כיתה ג

  ".פי"הכרת המושג , בהמרת שטרות ומטבעותהעוסקות שאלות 

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

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

  ויות לפתרו� השאלהאסטרטגיות צפ

  . פה� במאונ� או בעל 13.85+  13.85: חיבור
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13.85 

       +       

13.85   . 

2616.10 

13.85 

       +       

13.85   . 

26.60 

  עשויי� להופיע הקשיי� לדוגמאות לשגיאות או 

  

   .  כתוצאה מכ� אי� יכולת לעבור למבנה המתמטי של השאלה". 2פי "הבנת המושג � קושי שמקורו באי. א
  
  : האלהבמקרה זה צפויות השגיאות . ונ�טעויות הנובעות מחוסר שליטה במבנה העשרוני ובחיבור מספרי	 במא. ב
  
  

                                    

   

  . כתיבה מלאה של תוצאות הביניי	 ללא ביצוע המרות                     

  

  

  

  

  
  

                                           שכותבי	 את ספרת היחידות במקו	 לבצע " טכנית"מבוסס על ידיעה 

                                                          .                                 . המרות

  

  בשעת הבדיקה מומל' לשי� לב

תכ� שמקור הטעות בכל שלוש השאלות הוא חוסר הבנת מרכיבי המבנה העשרוני יי.  2 � ו 1לתלמידי	 שטעו בשאלות 

  .  למבנה העשרוניוהקשר של האלגוריתמי	 ) המרה, הקבצה(

על חיבור ו, על המבנה העשרוני באמצעות אמצעי המחשה המאפשרי	 הקבצה והמרה הע	 תלמידי	 אלמומל� לעבוד 

במיוחד בביצוע פעולות , עשרוניי	לשברי	 חשוב להציג את הדמיו� שבי� שלמי	 . וחיסור בשלמי	 ובשברי	 עשרוניי	

  . חיבור וחיסור
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  4אלה ש

  

  . קבוצות שוות 30 ! ילדי� הסתדרו ב 120

  ? כמה ילדי� יש בכל קבוצה

  

  ילדי� בקבוצה_______ :תשובה

  :תשובה

  ילדי� בקבוצה 4

  תשובה נכונה – 'נק 2  :ניקוד

  תשובה שגויה – 'נק 0  

  אפיו� השאלה

  חילוק עשרות שלמות – מספרי	 ופעולות בשלמי	 :נושא

  . בביצוע הפעולה נדרש חילוק לעשרות שלמות. חילוק לחלקי	 בהשיש  שלבית! לולית חדמי בעיהפתרו� השאלה בודקת 

   )יישו	(חשיבה תהליכית : רמת חשיבה צפויה

  קלה :רמת קושי צפויה

  מופיע בתכנית הלימודי�

  שאלות כפל וחילוק – 65עמוד  :'כיתה ג

   חילוק בעשרת שלמה – 80עמוד  :'כיתה ד

  הידע הדרוש לפתרו� השאלה

  . מנייה בעשרות שלמות ובמאות שלמות, ספרתי� מבנה מספר דו. עובדות כפל וחילוק, משמעויות כפל וחילוק :'ב! 'כיתות א

  .חילוקבפתרו� בעיות מילוליות בכפל ו, חילוקכפל ועובדות  :'כיתה ג

  עשויי� להופיע הקשיי� לדוגמאות לשגיאות או 

  . ילדי	 בקבוצה 40: כתיבת התשובה

 . ללא אומד� התוצאה הסבירה ,במספרשאפסי	 בטכני בשימוש  מקור הטעות

   

  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
  



 54
 ע"התש' ב פנימי במתמטיקה לכיתה ה"מיצ – חוברת הנחיות  54

 

  5שאלה 

  

  .מספרי�! לפניכ� ישר

כתבו את המספרי�  
5

1
   ,

5

4
  . המספרי�! במקומות המתאימי� על ישר 1

              

  

  

             

  :תשובה

  

         

  תשובות נכונות –' נק 2  :ניקוד

  נכונה אחתתשובה  – 'נק 1  

  השגוי התשוב –' נק 0  

  אפיו� השאלה

  המספרי	  � שברי	 פשוטי	 על ישר – ופעולות בשברי	 	מספרי :נושא

  . המספרי	� השבר כנקודה על ישר ייצוג השאלה בודקת את

    וזיהוי ידע: רמת חשיבה צפויה

  קלה :רמת קושי צפויה

  ע בתכנית הלימודי�מופי

  המספרי	� הצגת השבר כנקודה על ישר – 98עמוד  :'כיתה ה

  הידע הדרוש לפתרו� השאלה

  .המספרי	 ופירוש יחס הסדר על הישר� הכרת ישר: 'ב! 'כיתות א

הכרת משמעויות , הכרת שברי	 יסודיי	, המספרי	 לתחומי מספרי	 גדולי	� הרחבת ההיכרות ע	 ישר :'ד! 'כיתות ג

  .שמות שוני	 לשבר, יחסי סדר גודל בי� שברי	, מספרי	 מעורבי	, השבר הפשוטשונות של 

  מספרי	 מעורבי	 ושלמי	 על , ייצוג שברי	, המספרי	� הרחבת המשמעות של השבר כנקודה על ישר: 'כיתה ה

  .המספרי	� ישר
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  6שאלה 

  

  .לפניכ� שלושה שברי� השווי� זה לזה

        3

6
   ,

10

20
   ,

4

8
  

  . כתבו מספר נוס, השווה לשברי� אלה

  

  _________: תשובה

              

  :תשובה

  . השונה מאלה המופיעי� בשאלה 2כל ייצוג מספרי של 

  

  תשובה נכונה – 'נק 1  :ניקוד

  תשובה שגויה – 'נק 0  

  אפיו� השאלה

  ייצוג מספר טבעי כשבר  , שמות שוני	 לשבר – מספרי	 ופעולות בשברי	 :נושא

  .  השבר כמייצג מספרי	 שלמי	 וייצוג אותו מספר בייצוגי	 מספריי	 שוני	 הכרת מושג אתהשאלה בודקת 

  ידע וזיהוי  : רמת חשיבה צפויה

  קלה :רמת קושי צפויה

  מופיע בתכנית הלימודי�

  ייצוג אפס ומספר טבעי בצורה של שבר, שמות שוני	 לשבר, כרת השבר הפשוטה – 77, 76 י	עמוד :'כיתה ד

  צמצו	 והרחבה – 98עמוד  :'ה כיתה

  הידע הדרוש לפתרו� השאלה

  .מהות השבר כחלק של יחידה, חלק של כמות המבוטא כשבר יסודי, הכרת השברי	 היסודיי	 :'כיתה ג

  .מות שוני	 לשברש, הכרת משמעויות שונות של השבר הפשוט :'כיתה ד

  .צמצו	 והרחבה: 'כיתה ה

  אסטרטגיות צפויות לפתרו� השאלה

  .ידי דימוי ההמחשה שלה	� זיהוי כל אחד מהשברי	 על. א

  . זיהוי היחס שבי� המונה למכנה בכל אחד מהשברי	. ב

    . צמצו	 השברי	. ג

  דוגמאות לשגיאות או לקשיי� העשויי� להופיע 

 זיהוי השברי	 ע	 המספר
2

  . נובע מהתפיסה שכל שבר קט� משל	 :2 ע	 המספר ולא 1
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  7שאלה 

  

  :פתרו    

                          =+
6

1
1

6

5
                                   

:התשוב

  

                       
2

6

1
1

6

5 2      או     +=
6

1
1

6

5   ) 2 של אחר מספרי ייצוג כל או(   +=

  

  תשובה נכונה –' נק 2  :ניקוד

  תשובה שגויה –' נק 0   

  אפיו� השאלה

  חיבור וחיסור שברי	 פשוטי	 – מספרי	 ופעולות בשברי	 :נושא

     .מכני	 שווי	בעל חיבור שבר למספר מעורב תרגיל פתרו�  השאלה בודקת

   וזיהוי או חשיבה אלגוריתמית ידע: רמת חשיבה צפויה

  קלה :רמת קושי צפויה

  מופיע בתכנית הלימודי�

  )מוכלי	(מכני	 שווי	 או מכני	 קרובי	 בעלי ומספרי	 מעורבי	 חיבור וחיסור שברי	  –  78, 77 י	עמוד :'כיתה ד

  חיבור וחיסור שברי	 – 99עמוד  :'כיתה ה

  הידע הדרוש לפתרו� השאלה

  .	 יסודיי	הכרת שברי :'כיתה ג

חיבור וחיסור שברי	 שווי	 , מספרי	 מעורבי	, שמות שוני	 לשבר, הכרת משמעויות שונות של השבר הפשוט :'כיתה ד

  .באמצעות מודלי	 ואמצעי המחשה ומספרי	 מעורבי	

    .שברי	 חיבור וחיסור: 'כיתה ה

  אסטרטגיות צפויות לפתרו� השאלה

 � זיהוי מיידי ש  .א
6

5
משלי	 את  

6

1
או דימוי או סרטוט סכמטי של שני , שלמי	שני ולכ� ביחד יש  ,לשל	 

 . שלמי	 שניהמספרי	 וזיהוי שה	 משלימי	 זה את זה ל

 . פי האלגורית	 לחיבור שברי	 בעלי מכני	 שווי	� השל	 והמוני	 עלחיבור   .ב

הפיכת המספר המעורב   .ג
6

1
 � ל 1

6

7
 � וחיבור ל 

6

5
חיבור (פי האלגורית	 לחיבור שברי	 בעלי מכני	 שווי	 � על 

  .)מוני	

  

  דוגמאות לשגיאות או לקשיי� העשויי� להופיע 

הפיכת   .א
6

1
 � ל 1

6

11
או , של השל	 למונה" העלאה אוטומטית"	 ויכול לנבוע מחוסר הכרה של מספרי	 מעורבי. 

  . יחידות 10מהחלת שיטת ההמרה של מספרי	 שלמי	 על שברי	 והבנה שבכל של	 יש 

  . ולאחר מכ� חיבור מונה למונה ומכנה למכנה, הפיכת המספר המעורב לשבר שהמונה שלו גדול מהמכנה  .ב

  בשעת הבדיקה מומל' לשי� לב

על  הע	 תלמידי	 אלמומל� לעבוד . באופ� אוטומטי את המכני	 כופלי	ה	 ו ,זהי	 שהמכני	לתלמידי	 שאינ	 מבחיני	 

 .בעזרת המחשות וסרטוטי	 סכמטיי	 של שברי	בניית של	 מחלקי	 שווי	 ועל חיבור 
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  8שאלה 

  

  : במרובע שבסרטוט היא הישרההזווית 

 .'זווית א )1(

  .'זווית ב )2(

  .'זווית ג )3(

 .'זווית ד )4(

  

  :תשובה

  .'זווית א )1(

  תשובה נכונה –' נק 2  :ודניק

  תשובה שגויה –' נק 0  

  אפיו� השאלה

  זוויות – גיאומטריה ומדידות :נושא

  .זווית ישרה בתו� מצולעשל זיהוי השאלה בודקת 

  ידע וזיהוי: רמת חשיבה צפויה

  קלה: רמת קושי צפויה

  מופיע בתכנית הלימודי�

  זוויות במצולע – 69עמוד  :'כיתה ג

  � השאלההידע הדרוש לפתרו

  .הכרת מרובעי	 :'ב! 'כיתות א

  .זוויות במצולע, מיו� זוויות, זווית :'כיתה ג

  אסטרטגיות צפויות לפתרו� השאלה

  .פי ראייה� זיהוי הזווית הישרה על. א

    .)פינה של ד$, למשל(מדידת הזוויות באמצעות מתוו� כלשהו שהוא בעצמו זווית ישרה . ב

  ויי� להופיע דוגמאות לשגיאות או לקשיי� העש

  ".צורה פתוחה"נובע מזיהוי זווית כ :קושי לזהות זוויות בתו� מצולע 
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  9שאלה 

  

  . מ"ק 1גיל משתת, במרו' לאור0 מסלול של 

  . מטרי� כדי לסיי� את המסלול 200נותרו לו עוד 

  ? כמה מטרי� כבר עבר

  

  מטרי� _______ : תשובה

  : תשובה

  מטרי� 800

  תשובה נכונה – 'נק 2  :יקודנ

  תשובה שגויה – 'נק 0  

  אפיו� השאלה

  יחידות למדידות אור� , מדידות אור� – גיאומטריה ומדידות :נושא

   .למטרי	 ילומטרי	פעולת חיסור שנבדק בה הקשר בי� קהכוללת  שלבית� חד מילוליתשאלה 

   )יישו	(חשיבה תהליכית : רמת חשיבה צפויה

  הקל: רמת קושי צפויה

  מופיע בתכנית הלימודי�

   קילומטרי	מדידות אור� במטרי	 וב – 70עמוד  :'כיתה ג

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

  הידע הדרוש לפתרו� השאלה

, משמעות פעולת החיסור ושאלות מילוליות בחיסור. יחידות האור� סנטימטר ומטר הכרת, מדידות אור�: 'ב! 'כיתות א

   .ספרתיי	� ספרי	 התלתהכרת המ

  . חיבור וחיסור בתחו	 האל$, ספרתיי	� הכרת מספרי	 ארבע, מבנה עשרוני, מדידות אור� ביחידות שונות: 'כיתה ג

   .חזרה על מידות אור�: 'כיתה ד

  אסטרטגיות צפויות לפתרו� השאלה

  . 1000 -  200: וחיסור מטרי	 1000 � במ "ק 1המרת 

   העשויי� להופיע דוגמאות לשגיאות או לקשיי� 

טעות זו . מטרי	 100יש  ילומטרשבכל ק יחושבלפיה שלמטר עשויה לגרו	 לטעות  קילומטרהיחס שבי� ידיעת חוסר 

שבה  ,י	הידע בשיטת כתיבת המספרי	 העשרוני על סמ�(מטר אחד יש בהיחס שבי� מספר הסנטימטרי	 שבשמירת מקורה 

מטרי	 במקו	  80תשובה ל להגיע אפשרטעות זו בעקבות ). 1:10הוא תמיד ו, היחס שבי� המקומות בטבלת הפוזיציה קבוע

  .   מטרי	 800
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  מספרי� ופעולות בשלמי� –' ב חלק
  
  

  10שאלה 

  :פתרו

2,805 – 427  =  

  :תשובה

2,805 – 427  =  2,378 

  תשובה נכונה – 'נק 2   :ניקוד

  תשובה שגויה – 'נק 0  

  אפיו� השאלה

  חיבור וחיסור בשלמי	 – מספרי	 ופעולות בשלמי	 :שאנו

ועשרות בעשרות מאות (המרה כפולה ו, ספרתי� ספרתי ממספר ארבע� חיסור מספר תלת פתרו� תרגילבודקת  השאלה

  . 0ספרת העשרות במחוסר היא שבה ) יחידותב

  .התרגיל מוצג במאוז�

   חשיבה אלגוריתמית: רמת חשיבה צפויה

  נוניתבי: רמת קושי צפויה

  מופיע בתכנית הלימודי�

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

  הידע הדרוש לפתרו� השאלה

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

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

  אסטרטגיות צפויות לפתרו� השאלה

   .המקובלפי האלגורית	 � חיסור במאונ� על .א

  : חיסור בשלבי	. ב

2,805 – 427 = 2,805 – 400 – 20 – 7  

20 – 7 – 400 – 2,805 = 427 – 2,805  :או

   

אי� הכוונה שהתלמיד יכתוב את . התלמידדר� החשיבה הצפויה של כתיבת הפתרו� בצורה מפורטת מציגה את  :הערה

   .פה� או את כול	 בעל חלק מהשלבי	את מהתלמידי	 יחשבו  יש להניח שחלק. הפתרו� בדר� זו

  ":נקודות אחיזה"שמשולב בו שימוש בחיסור בשלבי	  .ג

2,805 – 427 =  

2,805 – 400 = 2,405 

2,405 – 30 + 3 = 2,378   
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2,805 

       -       

427   . 

2288 

2,805 

       -       

427   . 

2422 

2,805 

       -       

427   . 

2402 

2,805  

-  

427   . 

2488 

  יי� להופיע דוגמאות לשגיאות או לקשיי� העשו

          במקרה זה עשויות להופיע התשובות. הבנת המבנה העשרוני וההמרה� טעויות הנובעות מאי: בחיסור במאונ�. א

  : האלה

                                   

                                     

  

     

  

   7יחידות כדי לאפשר חיסור  10 � בהמאות  8 � מהמרת מאה אחת                                          

  עשרות 10 � בולאחר מכ� המרה של מאה נוספת , יחידות 5 � יחידות מ                                             

  . 0 � מ 2כדי לאפשר חיסור של                                                             

  

� טעות זו נובעת מאי. בתרגיל במאונ�להבנת המבנה העשרוני היא מיקו	 שגוי של המחסר עת הנוגטעות נפוצה אחרת 

מבטאת ער� גדול יותר מספרת האלפי	 של ) 4(ספרת המאות של המחסר שמאחר , תרגיל זהב. קרו� הפוזיציהיהבנת ע

מקו	 "בלת החיסור בתרגיל לבצע את פעותקלו בקושי יי, יש להניח שתלמידי	 שיכתבו בצורה שגויה זו, )2(המחוסר 

  . יזנחו אותו ולא ימשיכו לפתור, או לחלופי� ,תכ� שבעקבות קושי זה ה	 יבינו ששגו בכתיבת התרגיליי". השמאלי ביותר

                                                                        

חוסר מטעויות הנובעות , חסר מספר גדול ממספר קט�א נית� לטעויות הנובעות מתפיסה שגויה של: בחיסור במאונ�  .ב

 במקרה זה עשויות להופיע התשובות. חוסר הבנה או הכרה של רעיו� הפריטהמהנובעות ו 0שליטה בפעולות שיש בה� 

  : האלה

  

                                          .                             בכל עמודה חיסור המספר הגדול מהמספר הקט�

  

                                                 

  

  שימוש  :ובעשרות, חיסור המספר הקט� מהמספר הגדול: ביחידות                                                           

                                                              0התוצאה היא  0 � חסרי	 מספר ממא	  שלפיו בכלל המוטעה

                                                        ,"כלו	"הוא  0 � ומתאי	 לתיאור הכמותי שמאוד אינטואיטיבי (

                                                         .)אפשר לחסר� אי" כלו	"ולכ� מ

  

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

  

 .   20שגיאות הנובעות מחוסר שליטה בעובדות החיסור עד   .ג

 : פה בשלבי	 עשויה להופיע השגיאה הבאה� בחיסור בעל  .ד

2,805 – 427 =  

2,805 – 400 = 2,405 

2,405 – 30 - 3 = 2,372  

  .  3ולהוסי$ " לפצות"יש  ,27מקו	 ב 30הבנת העובדה שא	 מחסרי	 � השגיאה עשויה לנבוע מאי   

  

  בשעת הבדיקה מומל' לשי� לב

חשוב לבדוק  .המרות ופריטות, פוזיציה: תלמידי	 שהשגיאות שלה	 נובעות מחוסר הבנה מעמיקה של המבנה העשרוניל

 . העקרונות אל ה שלהבנשנדרשת בה� במקביל שאלות נוספות 

  

  
  

בלי לבצע " 10מוסיפי	 "בכל מקרה שלא נית� לחסר 

מבוסס על ידיעה  .המרה של יחידה אחת גדולה יותר

ללא הבנת עיקרו� ההמרה " 10מוסיפי	 "ש" טכנית"

 .והפריטה



 61
 ע"התש' ב פנימי במתמטיקה לכיתה ה"מיצ – חוברת הנחיות

 

 ע"התש' ב פנימי במתמטיקה לכיתה ה"מיצ – ותחוברת הנחי

 

61  

  

  11שאלה 

  :פתרו

13 ×××× 36 =  

  :תשובה

13 ×××× 36 = 468  

  תשובה נכונה – 'נק 2  :ניקוד

  תשובה שגויה – 'נק 0  

  אפיו� השאלה

  כפל במספרי	 שלמי	 – מספרי	 ופעולות בשלמי	 :נושא

   . התרגיל מוצג במאוז�. ספרתי� ספרתי במספר דו� דו כפל מספר תרגילפתרו� השאלה בודקת 

  אלגוריתמיתחשיבה : רמת חשיבה צפויה

  יתבינונ :רמת קושי צפויה

  מופיע בתכנית הלימודי�

  ספרתי� כפל במאונ� בגור	 דו – 80עמוד  :'דכיתה 

  הידע הדרוש לפתרו� השאלה

  . ספרתיי	� הכרת מספרי	 דו, הבנת משמעות הכפל: 'ב! 'כיתות א

הער�  :הבנת המבנה העשרוני – הכרת מספרי	 בתחו	 האלפי	, שליטה בעובדות הכפל בתחו	 לוח הכפל: 'ג! 'כיתות ב

האלגורית	  לרבות ,ספרתי בדרכי	 שונות� ספרתי במספר חד� כפל מספר דו, כפל עשרות בעשרות. תי של כל ספרההכמו

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

  .ספרתי� ספרתי במספר דו� כפל מספר דו: 'כיתה ד
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  אסטרטגיות צפויות לפתרו� השאלה

התרגיל  כתבו אתיש להניח שחלק מהתלמידי	 ישתמשו בחוק החילו$ וי .לכפל מאונ�מקוצר הכפל בעזרת האלגורית	 . א

   :כתרגיל כפל של מספר גדול במספר קט�

  
  
  

                                                      
  :או                                                               

  
  
  
  :לכפל מאונ�) שאיננו מקוצר(אלגורית	 כפל בעזרת ה. ב
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  

   :למשל ,י	 שונות המבוססות על חוק הפילוגדרכ. ג

36 × 13 = 36 × 10 + 36 × 3 = 360 + (30 × 3 + 6 × 3) = 360 + 90 + 18 = 468                

  

הכוונה שהתלמיד יכתוב את  אי�. דר� החשיבה הצפויה של התלמיד  כתיבת הפתרו� בצורה מפורטת מציגה את :הערה

שלבי הביניי	  שחלק	 יכתבו את או ,פה� יש להניח שחלק מהתלמידי	 יחשבו חלק מהשלבי	 בעל. הפתרו� בדר� זו

יישמר השוויו� בלי ש ,התהלי�על או אפילו " פירוקי המספר"סימני	 שוני	 המצביעי	 על ויוסיפו , נפרדי	כתרגילי	 

  .  המתמטי

  

  :באמצעות שטחי מלבני	 או המחשת חוק הפילוג

  

  

  

  

  

  

  ":מקלות"או בשיטת ה

  .מקל עבה מייצג עשרות              

   .מקל דק מייצג יחידות              

  

  :ל התקבלווס� הכ     

  18= יחידות ליחידות בי� מפגשי	  18

     60 =לעשרות יחידות בי� מפגשי	  6

     90= לעשרות יחידות בי� מפגשי	  9

    300= לעשרות עשרות בי�  מפגשי	 3

  468=  ל וכהס�                                

                   

    13        

                 ×  
36          

     78 

39      

        468                 

                   

                       36        

                 ×  
  13     

  18  

  90 

  60 

  300 

  460 

   

                   

     36        

                 ×  
13         

   108 

36     

        468                 

30 × 10 

30 × 3  

30 6 

10 

3  

6 × 10 

6 × 3 
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  עשויי� להופיע הקשיי� לדוגמאות לשגיאות או 

  .שליטה בעובדות הכפל� אימקשיי	 הנובעי	 . א

  :כאלהעשויות להתקבל תשובות  הבמקרי	 אל. שגיאות הנובעות מהבנה לקויה של המבנה העשרוני. ב

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :או                                                                 

  

  

  

  

  

  ):כופלי	 עשרות בעשרות ויחידות ביחידות( של האלגורית	 לחיבור על כפל" להחה"חוק הפילוג והבנה שגויה של . ג

36 × 13 = 30 × 10 + 6 × 3 = 300 + 18 = 318                                   

  

   .המחשהעל ו ללא שלבי ביניי	 המבוססי	 על הבנה ,שגיאה זו נובעת בדר� כלל מלמידה אוטומטית של האלגורית	

  : בחישוב במאונ� ג	 יכולה להופיע שגיאה דומה

  

   

  

                   

  

  

 

  בשעת הבדיקה מומל' לשי� לב

וחח על לש, ציג בכיתה אסטרטגיות שונותמומל� לה. למגוו� האסטרטגיות שהתלמידי	 השתמשו בה� לפתרו� השאלה

כל אסטרטגיה של יעילות השימוש בי� להשוות לראות מה דומה ומה שונה בי� האסטרטגיות ו, אסטרטגיהשל כל העקרונות 

  . בתרגילי	 שוני	

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

לא כותבי	 בזיכרו� ג	 בכפל וג	 
  .בחיבור המכפלות

             

      36        

                       ×  
  13             

    98  

          36           

                358   

             

    13        

                 ×  
36         

    18   

30         

                     318   

מיקו	 לא נכו� של   
  .מכפלת העשרות

             

  13        

                   ×  
  36   

  78 

  39     

  117  

אבל כ� , לא שומרי	 בזיכרו� בכפל
  . שומרי	 בחיבור המכפלות

             

      36        

                       ×  
  13             

    98  

          36            

                 458   

מיקו	 לא נכו� של   
  .ותמכפלת העשר

             

  36   

                   ×  
  13     

  108 

  36     

  144  
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  12שאלה 

  :פתרו

765 : 5 =  

  :תשובה

765 : 5 = 153  

  תשובה נכונה – 'נק 2  :ניקוד

  שובה שגויהת – 'נק 0  

  אפיו� השאלה

  חילוק מספרי	 שלמי	 – מספרי	 ופעולות בשלמי	 :נושא

  . התרגיל מוצג במאוז�. ספרתי� ספרתי במספר חד� חילוק מספר תלתפתרו� תרגיל השאלה בודקת 

  חשיבה אלגוריתמית: רמת חשיבה צפויה

  בינונית :רמת קושי צפויה

  מופיע בתכנית הלימודי�

  ספרתי� מחלק חד ,חילוק ארו� – 82, 81 י	עמוד :'דכיתה 

  הידע הדרוש לפתרו� השאלה

  .)חילוק להכלה וחילוק לחלקי	( החילוקשונות של ת יוהבנת משמעו: 'ב! 'כיתות א

פי המבנה העשרוני שלו � ויכולת ארגו� המספר מחדש על הכרת מבנה המספר, ספרתיי	� הכרת מספרי	 תלת :'ג! 'כיתות ב

כפל , שליטה בעובדות הכפל והחילוק בתחו	 לוח הכפל, והרחבה של משמעויות החילוק ביסוס .מבני	 נוספי	פי � עלו

חילוק ע	 , 10 � ספרתי כשהמנה גדולה מ� ספרתיי	 במחלק חד� חילוק מספרי	 דו, וחילוק בעשרות שלמות ובמאות שלמות

  .שארית

   .ספרתי� ספרתיי	 במחלק חד� חילוק מספרי	 תלת :'ד הכית
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  רו� השאלהאסטרטגיות צפויות לפת

  .  5 � בעזרת האלגורית	 המבוסס על חיסור חוזר של כפולות ה  .א
 :למשל ,בסו$ התהלי� חיבור כל המנות

 

  
  
 

  

  
  
  
  
  

100 + 20 + 20 + 10 + 3 = 153                                                                                                  

 

  
לבטא את המחולק  במקרה זה נית�. ולאו דוקא בדר� הפורמלית המקובלת ,כתיבה בדרכי	 שונותה .גחוק הפילובעזרת . ב

        :פי המבנה העשרוני שלו� כסכו	 מספרי	 על
  

                       5: 5 = 140 + 12 + 1 = 143  765 : 5 = ( 700 + 60 + 5 ) : 5 = 700 : 5 + 60 : 5 + 5  
  
  
  
  
  
  
  
  
  :לגורית	 המסורתי לחילוק ארו�בעזרת הא. ג
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  עשויי� להופיע הקשיי� לדוגמאות לשגיאות או 

, לכ�. ער� הכמותי שה� מייצגותבספרות ולא משתמשי	 בבדר� זו של פתרו� : בפתרו� בעזרת האלגורית	 לחילוק ארו�

עשויה , למשל. י	 של תהלי� הפתרו�יות הנובעות מפירוש שגוי של השאריות המתקבלות בשלבי	 השונועשויות להיות טע

  . ואיסו$ השאריות 5 � כתוצאה מחילוק כל ספרה ב היאהשגיאה .  111 = 5 : 765) 3שארית :   (להתקבל התשובה

  בשעת הבדיקה מומל' לשי� לב

לשוחח על , מומל� להציג בכיתה אסטרטגיות שונות. תרגיללמגוו� האסטרטגיות שהתלמידי	 השתמשו בה� לפתרו� ה

  . כל אסטרטגיה בתרגילי	 שוני	של יעילות השימוש בי� ולהשוות , כל אסטרטגיהל עקרונות שה

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                   

    765 : 5 =      

  -  

100       500            

     265 

     100                20 

20          100            

        65 

        50                10 

        15                  3  

   

                   

    765 : 5  = 153     

5     
-

   

    26  

25     

      15 

15           

        0 
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  13שאלה 

  :פתרו

13 + 7 ×××× 2  =       

  :תשובה

13 + 7 ×××× 2  = 27  

  תשובה נכונה – 'נק 2  :ניקוד

  תשובה שגויה – 'נק 0  

  אפיו� השאלה

  עולות החשבו�פ סדר – מספרי	 ופעולות בשלמי	 :נושא

   . שיש בו פעולת חיבור ופעולת כפלתרגיל  פתרו�השאלה בודקת 

  אלגוריתמיתחשיבה : רמת חשיבה צפויה

  בינונית :רמת קושי צפויה

  מופיע בתכנית הלימודי�

  סדר הפעולות והשימוש בסוגריי	 – 65 ,64 ודי	עמ :'גכיתה 

  סדר הפעולות והשימוש בסוגריי	 – 87עמוד : 'כיתה ד

  דע הדרוש לפתרו� השאלההי

  .הכרת עובדות כפל וחילוק, חיבור מספרי	 בתחו	 המאה :'ב! 'כיתות א

  .סדר הפעולות, 100 � עובדות הכפל והחילוק בתחו	 ה :'ד! 'כיתות ג

  דוגמאות לשגיאות או לקשיי� העשויי� להופיע 

  .   40: תשובהבמקרה זה תתקבל ה. שלא לפי חוקי סדר הפעולות "שמאל לימי�"פתרו� התרגיל מ
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   14שאלה 

  . המספר החסר את השלימו

____ : 6 = 24  

  

    :התשוב

144 : 6 = 24  

  תשובה נכונה – 'נק 2  :ניקוד

  תשובה שגויה – 'נק 0  

  אפיו� השאלה

  אות כפל וחילוקומשו – מספרי	 ופעולות בשלמי	 :נושא

לצור� פתרו� . ספרתי� ספרתי והמחלק מספר חד� המחולק הוא מספר תלתשבה לוק חיפתרו� משוואת בודקת  השאלה

  . ספרתי� ספרתי במספר חד� מספר דושל כפל ולבצע ההפיכות שבי� כפל לחילוק  להבי� אתהמשוואה יש 

  אלגוריתמיתחשיבה : רמת חשיבה צפויה

   בינונית :רמת קושי צפויה

  מופיע בתכנית הלימודי�

  הכפל והחילוק כפעולות הפוכות –  43עמוד  :'בכיתה 

  פתירת משוואות כפל וחילוק  – 60עמוד : 'כיתה ג

  הידע הדרוש לפתרו� השאלה

  .הבנת משמעות הכפל והחילוק :'ב! 'כיתות א

פתרו� , ספרתי� ובמספר דוספרתי � חדספרתי במספר � כפל מספר דו, 100 � עובדות הכפל והחילוק בתחו	 ה :'ד! 'כיתות ג

  . ילוקמשוואות כפל וח

  אסטרטגיות צפויות לפתרו� השאלה

  6 × 24: הזה ביצוע תרגיל הכפל, לחילוקההפיכות שבי� כפל הבנת  סמ� על

  עשויי� להופיע הקשיי� לדוגמאות לשגיאות או 

  .  4 :וכתיבת התשובה ,24 � ו 6 כפל בי� המספרי	של קשר כ� שיש היצמדות ל
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  15שאלה 

  

  : מדבקות בצבעי� שוני� 4לרוני יש 

  

  

  

  

  : מדבקות בצבעי� שוני� 5ליואל יש 

     

  

  

  

  

   .ילדי� הרי� בעיניי� עצומות מדבקה אחת מהמדבקות שלוכל אחד מה

  . נמקו? אדומהלהרי� מדבקה  יותר גדול סיכוילמי משני הילדי� יש 

  :התשוב

  לרוני 

  : כולל את המרכיבי� הבאי� הנימוק

 . לכ0 שמספר המדבקות של רוני קט� ממספר המדבקות של יואל סותהתייח – 'א

, מדבקות של קט� מספר מתו0 אדומה מדבקה להרי� יותר גדול סיכוי שיש לכ0 התייחסות – 'ב

   .מדבקות של יותר גדול מספר מתו0 אדומה מדבקה להרי� מאשר

  .'לפחות את מרכיב בהכוללת  נכונה תשובה –' נק 2: ניקוד

  . 'נכונה הכוללת רק את מרכיב א תשובה –' נק 1 

  .תשובה שגויה או נימוק ללא נכונה תשובה –' נק 0 

  אפיו� השאלה

  ניתוח סיכויי	 – חקר נתוני	 :נושא

       .נימוקשנדרש בה  שגרתית לאבעיה פתרו� בודקת  השאלה

  חיפוש פתוח והנמקה: רמת חשיבה צפויה

  קשה : רמת קושי צפויה

  ימודי�מופיע בתכנית הל

  השוואת סיכויי	, ניתוח סיכויי	 – 90עמוד  :'כיתה ד

  הידע הדרוש לפתרו� השאלה

  . השוואת סיכויי	 המבוססת על ערכי	 מספריי	, הסיכויי	בי� זיהוי מצבי	 שנית� להשוות בה	  :'ד הכית

  עשויי� להופיע הקשיי� לדוגמאות לשגיאות או 

להרי	 מדבקה אדומה ולכ� הסיכוי שלו  ,ליואל יש יותר מדבקותשלפיה ות עשויה להוביל לטע" סיכוי"הבנת המושג � אי

   . גדול יותר

  
  
  
  
  
  



 69
 ע"התש' ב פנימי במתמטיקה לכיתה ה"מיצ – חוברת הנחיות

 

 ע"התש' ב פנימי במתמטיקה לכיתה ה"מיצ – ותחוברת הנחי

 

69  

  16שאלה 

  

  . ביותר האפשרי הגדול השל� המספרהשלימו את 

  

_____ ×××× 10 < 10,000 

  :תשובה

999  ×××× 10 < 10,000  

  תשובה נכונה – 'נק 2  :ניקוד

  תשובה שגויה – 'נק 0  

  אפיו� השאלה

  כפל בעשרות שלמות ובמאות שלמות – רי	 ופעולות בשלמי	מספ :נושא

  .שוויו�� בתו� איפתרו� משוואה השאלה בודקת 

  חיפוש פתוח : רמת חשיבה צפויה

  קשה                 : רמת קושי צפויה

  מופיע בתכנית הלימודי�

  כפל בעשרות שלמות ובמאות שלמות – 61עמוד  :'כיתה ג

  רות שלמות ובמאות שלמותכפל בעש – 80עמוד  :'כיתה ד

  הידע הדרוש לפתרו� השאלה

ההפיכות בי� הכפל  – הבנת משמעות הכפל והחילוק, הכרה והבנה של משוואות, שוויו�� הכרת סימ� האי :'ב! 'כיתות א

  .  10כפולות של , לחילוק

  .  הכרת מספרי	 בתחו	 הרבבה, מבנה עשרוני, 100 � וב 10 � כפל ב :'ד! 'כיתות ג

  צפויות לפתרו� השאלה אסטרטגיות

 � מספר קט� מ מציאתלאחר מכ� .   1,000 = 10 : 10,000 – 10 � ב 10,000חילוק  :שימוש בהפיכות הכפל והחילוק  .א

1,000 . 

 ,חיפוש המספר השל	 הגדול ביותר, כלומר. חיפוש אחר מספר שישלי	 את המשוואה בלי לבצע את הפעולה ההופכית  .ב

  .  10,000� פר קט� מיתקבל מס ,10 � שא	 נכפול אותו ב

  דוגמאות לשגיאות או לקשיי� העשויי� להופיע 

כתוצאה מכ� עשויות ". השל	 הגדול ביותר: "או בהבנת ההוראה המורכבת" מספר של	"קושי בהבנת המושג   .א

 . 999 � קטני	 מהלהופיע תשובות שה� מספרי	 שאינ	 שלמי	 או מספרי	 

עשויי	 , שני ביטויי	 המשווה בי�כסימ�  ולא, וה בי� שני מספרי	שוויו� כסימ� המשו� תלמידי	 שמזהי	 סימ� אי  .ב

 .   10,000 > 10: מאחר  ש, לא להבי� מה נדרש מה	ש

להופיע  הבמקרה זה עשוי. וכתוצאה מכ� הכפלת המספרי	 המופיעי	 בביטוי ,קושי בהבנת משוואות כפל  .ג

  .  100,000: התשובה
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  17שאלה 

  

   .ח"ש 10ברות הוא מח 3המחיר של 

 ?ח "ש 100 ! כמה מחברות אפשר לקנות ב  .א

  

  מחברות_____  :תשובה

  

 ?מחברות 27מה המחיר של   .ב

  

  ח"ש_____ : תשובה

  :תשובות

  מחברות 30. א
  

  ח"ש 90. ב

  : ניקוד

  תשובה נכונה – 'נק 1: 'סעי$ א

  תשובה שגויה – 'נק 0   

  תשובה נכונה – 'נק 2: 'סעי$ ב

  שגויה תשובה – 'נק 0              

  אפיו� השאלה

  כפל וחילוק במספרי	 שלמי	 – מספרי	 ופעולות בשלמי	 :נושא

לצור� פתרו� השאלה יש ). 'סעי$ ב(כפל של ו) 'סעי$ א(של חילוק  לא שגרתיות שלביות! פתרו� בעיות חדבודקת  השאלה

נובעת מהעובדה שיחידת הבסיס לה השאהשגרתיות של � אי. 100 � לבצע בשני הסעיפי	 פעולות כפל וחילוק בתחו	 ה

  . ולכ� פתרו� השאלה דורש חשיבה פרופורציונלית ברמה בסיסית, מורכבת ממספר פריטי	

  )יישו	(חשיבה תהליכית : רמת חשיבה צפויה

  קשה                      – 'סעי$ ב ;בינונית – 'סעי$ א: רמת קושי צפויה

  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

  .)הרחבה(ות כפל וחילוק בעי, עובדות הכפל והחילוק בתחו	 לוח הכפל :'ד! 'כיתות ג

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

 : 'סעי, א

ממספר המחברות שאפשר  10גדול פי ח "ש 100 � ולכ� מספר המחברות שאפשר לקנות ב ,10 � מ 10גדול פי  100 � הבנה ש

 . ח"ש 10 � לקנות ב

 

  :'סעי, ב

 .  10 × 9:הואמחברות  27של ולכ� המחיר  ,3 � מ 9גדול פי  27 � הבנה ש  .א

 3את המחיר של  להפחיתצרי� אז , ח"ש 100 � מחברות ב 30א	 אפשר לקנות  :'סעי$ אשבפתרו� הפתרו� המבוסס על   .ב

 :מחברות הוא 27ולכ� המחיר של , ח"ש 10מחברות הוא  3מחיר� של . מחברות 27מחברות כדי להגיע למחיר של 

  . ח"ש 10 – 100

  לקשיי� העשויי� להופיע  דוגמאות לשגיאות או

אינה היחידה הבסיסית החוזרת על עצמה , כלומר. מחברת אחתשל מחברות ולא  3 שלקושי הנובע מהעובדה שמוצג מחיר 

    . הצגה זו דורשת הבנה פרופורציונלית ראשונית של יחס ישר. פריטי	 3אלא  ,אחדפריט מייצגת 
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  18שאלה 

  

  . פעמי� 5יוני הקי, את אול� הספורט 

  . מטרי� 525ל ר' יוני והכבס0 

  .פעמי� 4צבי הקי, את האול� 

  

  ? כמה מטרי� ר' צבי

  

   מטרי�______ : תשובה

  :התשוב

  מטרי� 420

  תשובה נכונה – 'נק 2  :ניקוד

  תשובה שגויה – 'נק 0  

  אפיו� השאלה

  כפל וחילוק במספרי	 שלמי	 – מספרי	 ופעולות בשלמי	 :נושא

  . ספרתי� ספרתי במספר חד� חילוק וכפל של מספר תלתשיש בה  שלבית! דו פתרו� בעיההשאלה בודקת 

  )יישו	(חשיבה תהליכית : רמת חשיבה צפויה

  בינונית                    : רמת קושי צפויה

  מופיע בתכנית הלימודי�

  שלביות� שאלות דו – 86עמוד  :'כיתה ד

  ידע הדרוש לפתרו� השאלהה

  .חילוקבכפל ושלביות ב� בעיות חד .הכפל והחילוקהבנת משמעות  :'ב! 'כיתות א

  בעיות מילוליות  ,ספרתי� ספרתי במספר חד� כפל וחילוק מספר תלת, כפל וחילוק בתחו	 לוח הכפל :'ד! 'כיתות ג

  .שלביות� דו

  אסטרטגיות צפויות לפתרו� השאלה

יוני את הקי$ ידי חלוקת מספר המטרי	 הכולל במספר הפעמי	 ש� של אול	 הספורט על חישוב אור� ההיק$: 'שלב א

    105 = 5 : 525 – האול	

    420 = 4 × 105  – צבי את האול	הקי$ הכפלת אור� ההיק$ במספר הפעמי	 ש: 'שלב ב

  דוגמאות לשגיאות או לקשיי� העשויי� להופיע 

במקו	  15עשויה להתקבל התוצאה   5 : 525בחישוב התרגיל . השאלה שגיאה הנובעת מטעות חישוב בשלב הראשו� של

105  .  
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  19שאלה 

  

  ח"ש 10למשה יש שני מטבעות של  

 .'אג 10של  תהוא פרט מטבע אחד למטבעו  .א

  ? כמה מטבעות קיבל

  

  'אג 10מטבעות של _________ :תשובה

   

 .משה פרט את המטבע השני  .ב

עה מטבעות של  הוא קיבל תמורתו ארב
2

1
  ואת השאר קיבל , )'אג 50( ח "ש 

  .'אג 10במטבעות של 

  

  ? קיבל משה' אג 10כמה מטבעות של 

  

  'אג 10מטבעות של _________ :תשובה

  

  :תשובות

 'אג 10מטבעות של  100  .א

             'אג 10מטבעות של  80   .ב

   :ניקוד

  תשובה נכונה – 'נק 2: 'סעי$ א

  תשובה שגויה – 'נק 0               

  תשובה נכונה –' נק 2: 'סעי$ ב

  תשובה שגויה –' נק 0              

  . )מטבעות 180( 'ב� ו 'יש לתת ניקוד מלא א	 חישבו את ס� כל המטבעות של סעיפי	 א :הערה

  אפיו� השאלה

  ס$ שימוש בכ, פי המבנה העשרוני� המרות על – מספרי	 ופעולות בשלמי	 :נושא

בעיה ופתרו�  )המרת יחידות הכס$ זהה למבנה העשרוני(הבנת המבנה העשרוני , יחידות הכס$ ה שלהשאלה בודקת הכר

בפתרו� השאלה  יש צור� . כפל וחילוק ,חיסור, חיבור: שנית� לפתור אותה באמצעות ארבע פעולות החשבו� שלבית! רב

  .באגורותשקלי	 להמיר 

  )יישו	(ית חשיבה תהליכ: רמת חשיבה צפויה

  בינונית : רמת קושי צפויה

  מופיע בתכנית הלימודי�

  )אינטגרטיביות(שאלות כוללות  – 107עמוד  :'הכיתה 

  הידע הדרוש לפתרו� השאלה

, מבנה המספר העשרוני, 100 � חיבור וחיסור בתחו	 ה, בעיות איסו$, משמעות פעולות החיבור והחיסור: 'ב! 'אכיתות 

  .כפל בעשרות, עות כפל וחילוקמשמ, הכלת עשרות במאות

   . המרה ופריטה, מבנה עשרוני ,חצי מכמות, הכרת החצי ,שלביות� שאלות דו, חילוקושאלות כפל , כפל במאות: 'ד! 'כיתות ג
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  אסטרטגיות צפויות לפתרו� השאלה

  :'סעי, א

ח "ש 1מטבע של , לכ�. ח"ש 10 � לח "ש 1בי� היחס וכ� ג	  ,1:10הוא  ח"ש 1 � ל' אג 10הידע שהיחס בי�  על סמ�  .א

 מטבעות של  100 � ל שווהח "ש 10 מטבע שלו', אג 10מטבעות של  10 � ל שווה

  . 'אג 10

 . 'אג 1000 � ח שווי	 ל"ש 10 – אגורותבח "ש 10המרת מטבע של : 'שלב א  .ב

  או כמה עשרות יש , 1000 � מוכל ב 10כמה פעמי	 ) ידעעל סמ� או (ידי חילוק � חישוב על: 'שלב ב

  .  1000 � ב

  

  :'סעי, ב

  . 'אג 200ח או "ש 2 –ח "שחישוב הער� של ארבעה מטבעות של חצי 

מטבעות  80 � ב' אג 800 ויומרו  800 = 200 – 1000: יבוצע תרגיל החיסור, באגורותח "ש 10 � הומרו כל הא	 

  . 'אג 10של 

חישוב זה מבוסס . 'אג 10של ח במטבעות "ש 8 ולהמירח "ש 10 � ח  מ"ש 2היא לחסר , יעילה יותר, דר� אחרת

  ולכ� יש לכפול  ,'אג 10מטבעות של  10 � שווה לח "ש 1 � שבדר� כלל על הידיעה 

  .    ח"ש 8 � ל י	שוו הכדי לדעת כמה מטבעות כאל 8 � ב
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  ) כולל שאלות אינטגרטיביות שיש בה� שברי�(מספרי� ופעולות בשברי�  –' ג חלק
  

  20לה שא

  .השלימו את המספר החסר

8

2

4

1 =




×  

  :תשובה

8

2
1

4

1   )1כל ייצוג מספרי אחר של  או(  ×=

  
  תשובה נכונה – 'נק 2  :ניקוד

  תשובה שגויה – 'נק 0  

  אפיו� השאלה

     1 � כפל ב, שמות שוני	 לשבר – מספרי	 ופעולות בשברי	 :נושא

   .)שמות שוני	 לשבר(שבר בצורות שונות ייצוג ו משוואהפר חסר בהשלמת מס השאלה בודקת

  )תובנה(תהליכית חשיבה : רמת חשיבה צפויה

  בינונית :רמת קושי צפויה

  מופיע בתכנית הלימודי�

  כפל של	 בשבר – 78עמוד  ;שמות שוני	 לשבר – 77 ,76עמודי	  :'כיתה ד

   צמצו	 והרחבה – 98עמוד  :'כיתה ה

  פתרו� השאלההידע הדרוש ל

  .הכרת שברי	 יסודיי	, פתרו� משוואות כפל, 1 � כפל ב, משמעות הכפל :'ג! 'בכיתות 

  .כפל שבר בשל	,שמות שוני	 לשבר, הכרת משמעויות שונות של השבר הפשוט :'כיתה ד

  .צמצו	 והרחבה :'ה כיתה

  אסטרטגיות צפויות לפתרו� השאלה

 � שהבנה  ,האחד: בשני תחומי	 הבנהשל ו שילוב של ידעפתרו� המשוואה מצרי� 
8

2

4

1 ג	  1 � החלת חוק הכפל ב ,והשני ,=

  . 1החסר במשוואה הוא שהמספר הסקת המסקנה  סמ� זאתעל . על שברי	
  

יש להניח שיהיו תלמידי	 שיצמצמו את 
8

2
 � ל  

4

1
ירחיבו את שאו   

4

1
 � ל 

8

2
ששני המספרי	 ייווכחו ורק בשלב זה , 

  . 1החסר במשוואה הוא המספר ולכ�  ,שווי	

  דוגמאות לשגיאות או לקשיי� העשויי� להופיע 
  .א

 
8

2
2

4

1   . מספרההבנה ששני השברי	 ה	 ייצוג של אותו � נובע מאי     ×=

  .ב

8

2

2

2

4

1 קשורי	      שאינ	 שני מספרי	  אלמכנה כולמונה ומהתייחסות לראיית השבר כמספר אחד � אינובע מ    ×=

  . לזהזה 
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  21שאלה 

  

  התבקש לבחור חוג אחד בלבד' כל אחד מתלמידי כיתה ה 

  . שבו הוא רוצה להשתת,

4

1
  . מהתלמידי� בחרו בחוג ספורט 

2

1
  .מהתלמידי� בחרו בחוג דרמה 

5

1
  .מהתלמידי� בחרו בחוג ציור 

  .נמקו? תלמיד בכיתה בחר חוג כלהא�     

  : תשובה

  לא

  : אפשריי� נימוקי�

1 כי •
5

1

2

1

4

1    1 ! מ קט� השברי� שסכו� כ0 על המבוסס הסברכל  או) קט� משל�( ++>

   .)הכיתה תלמידי כל(

 כי •
2

1

5

1

4

1   כל הסבר המבוסס על כ0 שחצי מהתלמידי� בחרו בחוג דרמה  או) מחצי קט�( +>

 ! ו
5

1

4

1  .מחצי קט� +

 עוד, הדרמה ובחוג הספורט בחוג הבחירה לאחר •
4

ציור  בחוגכי , בחרו בחוג לא התלמידי� �מ 1

בחרו רק 
5

1
 ! מאחר ש. מהתלמידי� 

4

1

5

1  .הרי לא כל התלמידי� בחרו בחוג , >

כי  •
5

1
 . מתלמידי הכיתה לא בחרו בחוג 

, תלמידי� 20א� בכיתה יש : למשל, הסבר המבוסס על דוגמה מספרית של התלמידי� בכיתה •

  .שני תלמידי� לא בחרו בחוג, י�תלמיד 40א� בכיתה יש  ;בחוגתלמיד אחד לא בחר 

  , מלב�, עיגול צורתב( החלקי� שלעל סרטוט סכמטי של השל� ו המבוסס נימוק ג� ייתכ�

  . הסבר לצדוו, )המספרי�! ישר

  תשובה נכונה – 'נק 2  :ניקוד

  תשובה שגויה – 'נק 0  

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

  אפיו� השאלה

   לשל	 ולחצי והבנת מושג השל	 השוואת שברי	 , חיבור וחיסור שברי	 פשוטי	 – 	 ופעולות בשברי	מספרי :נושא

חיבור  ,הבנת מושג השל	נבדקי	 בניתוח הסיטואציה . לנמקיכולת ו )שאלה מילולית(ניתוח סיטואציה  השאלה בודקת

  ).ולחצי 1 � לרבות השוואה ל(והשוואת שברי	 ) או אומד� סכומ	(שברי	 

  חיפוש פתוח והנמקה: חשיבה צפויה רמת

  קשה :רמת קושי צפויה
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  מופיע בתכנית הלימודי�

  שאלות מילוליות בשברי	  – 78עמוד  ;השוואת שברי	 בדרכי	 אינטואיטיביות ללא אלגורית	 – 77עמוד  :'כיתה ד

  ור וחיסור שברי	שאלות חיב, השוואת שברי	, חיבור וחיסור שברי	, משמעויות השבר – 100–98עמוד  :'כיתה ה

  הידע הדרוש לפתרו� השאלה

  ".רבע"ומושג ה" חצי"מושג ה, )הפחתה(וחיסור ) איסו$(שאלות חיבור  :'ב! 'כיתות א

  .הכרת שברי	 יסודיי	: 'כיתה ג

חיבור וחיסור , השלמה לשל	, מספרי	 מעורבי	, שמות שוני	 לשבר, הכרת משמעויות שונות של השבר הפשוט :'כיתה ד

הבנת משמעות , השוואת שברי	 בדרכי	 אינטואיטיביות ללא אלגורית	, )מכני	 דומי	בעלי מכני	 שווי	 ולי בע(שברי	 

  . שאלות מילוליות בשברי	, השל	

השוואה לשל	 , השוואת שברי	, חיבור וחיסור שברי	 ,)1 � לרבות משמעות ה(משמעויות נוספות של שברי	 : 'כיתה ה

   .ר בשברי	פתרו� שאלות חיבור וחיסו, ולחצי
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  אסטרטגיות צפויות לפתרו� השאלה

  :אסטרטגיותכמה לאחר מכ� צפויות . השל	הוא התלמידי	 בכיתה שמספר בשאלה זו נדרש בשלב הראשו� להבי� 

סימו� השברי	 המייצגי	 את החלק של התלמידי	 . המספרי	� מלב� או ישר, עיגולצורת סרטוט סכמטי של השל	 ב  .א

  . שעדיי� נשאר חלק המייצג קבוצת תלמידי	 שלא בחרו בחוגטוט והבנה מהסר ,שבחר בכל חוג

  : דוגמאות לייצוגי	

  

  

: חיבור כל השברי	  .ב
20

19

2

1

5

1

4

1 עוד  ונשאר.  ++=
20

1
 . חוגבהתלמידי	 שלא בחרו מכל  

אל החלק 

 20

1
  : בדרכי	 הבאותג	 אפשר להגיע  

  

4

3
עוד נותרו . מהתלמידי	 בחרו בחוגי	 ספורט ודרמה 

4

1
   :מכא�ו  ,

20

1

5

1

4

1 =− .  

  :או

2

1
 � מה. מהתלמידי	 בחרו בחוג ספורט 

2

1
:  שנותרו 

20

1

5

1

4

1

2

1 או  −−=
20

1
)

5

1

4

1
(

2

1 =+− .  

  

קוד	 חיבור שני השברי	  – התרגיל האחרו� יוצג בשני שלבי	שתכ� יי :הערה
5

1

4

1 +,  

 � ולאחר מכ� חיסור התוצאה מ
2

1
 .  
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 : הבאת דוגמה למספר התלמידי	 בכיתה ולחלוקה לחלקי	  .ג

  . תלמידי	 40נניח שבכיתה יש 

  . תלמידי	 בחרו בחוג ספורט 20 כלומר –צי מה	 בחרו בחוג ספורט ח

  . תלמידי	 בחרו בחוג דרמה 10כלומר  –רבע מה	 בחרו בחוג דרמה 

  .תלמידי	 בחרו בחוג ציור 8כלומר  –חמישית מה	 בחרו בחוג ציור 

  .      תלמידי	 שלא בחרו בחוג 2נשארו עוד 

  דוגמאות לשגיאות או לקשיי� העשויי� להופיע 

  . ולל של כל תלמידי הכיתה מייצג את השל	הכשהמספר ה קושי בהבנ. א

 � ש הבנה� אי :הבנת סדר גודל השברי	� שמקורה באיטעות . ב
5

1
 � קט� מ 

4

1
 .  

    .בעלי מכני	 זרי	קושי בחיבור שברי	 . ג

  . הבנת הסיטואציהבקושי בבניית ייצוג מוחשי לשאלה היכול לסייע . ד

  בדיקה מומל' לשי� לבבשעת ה

בייחוד תלמידי	 שהתקשו בפתרו� (למידה שבה התלמידי	 משתמשי	 בייצוגי	 ויזואליי	 שוני	 של השל	 ושל החלקי	 

המתייחס חשוב לכוו� את התלמידי	 לאפשרות של ייצוג הנתוני	 בסרטוט סכמטי ולאפשרות של כתיבת נימוק ). השאלה

  .לייצוג
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  22שאלה 

  

   .הבאי� פתרו את התרגילי�    

−=            .              א
6

1

3

1
3  

+=    .                     ב
2

1

5

3
                

  :תשובות

         .                 א
6

1
3

6

1

3

1
3 של  כל ייצוג מספרי אחר או(   −=

6
1

3(  

         .             ב
10

1
1

2

1

5

3 או       +=
10

11

2

1

5

3 כל ייצוג מספרי אחר של  או(  +=
10
1

1(  

  

  : ניקוד

  תשובה נכונה – 'נק 2:  'סעי$ א

  תשובה שגויה – 'נק 0                

  נכונה תשובה – 'נק 2:  'סעי$ ב

  תשובה שגויה – 'נק 0               

  אפיו� השאלה

  חיבור וחיסור שברי	 פשוטי	 – מספרי	 ופעולות בשברי	 :נושא

   .ומספרי	 מעורבי	 חיבור וחיסור שברי	 פתרו� תרגילי השאלה בודקת

  .ללא פריטה מכני	 מוכלי	בעל  ממספר מעורב ור שברסחי – 'בסעי$ א •

שנית� לבטא אותו כמספר  1 � הפתרו� המתקבל הוא שבר גדול מ. מכני	 זרי	בעלי  י	ור שברבחי – 'בסעי$ ב •

  . מעורב

  חשיבה אלגוריתמית : רמת חשיבה צפויה

  בינונית :רמת קושי צפויה

  מופיע בתכנית הלימודי�

  )מוכלי	(מכני	 שווי	 או מכני	 קרובי	 בעלי חיבור וחיסור שברי	  – 77עמוד  :'כיתה ד

  חיבור וחיסור שברי	 – 99עמוד  :'כיתה ה

  הידע הדרוש לפתרו� השאלה

  .הכרת שברי	 יסודיי	 :'כיתה ג

חיבור וחיסור שברי	 שווי	 , מספרי	 מעורבי	, שמות שוני	 לשבר, הכרת משמעויות שונות של השבר הפשוט :'כיתה ד

  .ושברי	 דומי	 באמצעות מודלי	 ואמצעי המחשה

  .שברי	 חיבור וחיסור, נה משות$מכ ,הרחבה וצמצו	 של שברי	: 'כיתה ה
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  אסטרטגיות צפויות לפתרו� השאלה

  : 'סעי, א

 � ידיעה שעל המספרי	 וקשר שבי� פתרו� המבוסס על הכרת ה  .א
6

2

3

1 על סמ� ידע  חישוב אוטומטי של הפתרו�.  =

 . זה

 

: השבר שבמספר המעורבשל חלק הרחבת ה :הרחבהפתרו� באמצעות   .ב
6

2
3

3

1
3  לאחר מכ�  ,=

חיסור 
6

1
 � מ 

6

2
 .  

 

: פתרו� באמצעות הפיכת המספר המעורב לשבר והרחבה  .ג
6

20

3

10

3

1
3  לאחר מכ� .  ==

חיסור 
6

1
 � מ 

6

20
  . ר כשבר שהמונה שלו גדול מהמכנהלהשאי אושלמי	 " להוציא"בשלב זה אפשר .  

  

.  18במקרה זה יתקבל המכנה . הכפלת המכני	 זה בזהידי � עלפתרו� בעזרת האלגורית	 למציאת מכנה משות$   .ד

וה� בהפיכת המספר המעורב לשבר , מספר המעורבשבהשבר של דר� זו יכולה להיות מיושמת ה� בהרחבת החלק 

  .  18 שלו מכנהלשבר שההרחבתו בו

  

  : 'סעי, ב

ידי הרחבת שני השברי	 לשברי	 � מציאת מכנה משות$ על: מכני	 זרי	בעלי לחיבור שברי	 אלגורית� הפתרו� באמצעות 

  . השברי	 בורולאחר מכ� חי, המכני	 של שני השברי	 תשהמכנה שלה	 הוא מכפל

  . הסופית אפשר לבטא במספר מעורב או בשבר שהמונה שלו גדול מהמכנההתוצאה את 

   
  דוגמאות לשגיאות או לקשיי� העשויי� להופיע 

  : 'סעי, א

: השמטת השלמי	 תו� כדי החישוב תגרור את הטעות הבאה  .א
6

1

6

1

3

1
3 =− . 

לגרו	  ותגדול עשוימספר שמחסרי	 מספר קט� מ" כלל"החלת הוהבנה שצרי� לחסר מונה ממונה ומכנה ממכנה   .ב

:  חישוב הבאביצוע הל
3

0
3

6

1

3

1
3 =−  . 

  
  : 'סעי, ב

: חיבור מונה למונה ומכנה למכנה  .א
7

4

2

1

5

3 =+ .  

הסתפקות בהרחבת המכני	 . תרגילי חיבור או חיסורהפעולה בביצוע וקושי הנובע מחוסר הבנת פעולת ההרחבה   .ב

: הבאה במקרה זה עשויה להופיע השגיאה .אפשר לבצע פעולות בי� שברי	 מאותו סוגיהיה כדי ש
10

4

2

1

5

3 =+, 

: תהיה ולאחר צמצו	 התשובה
5

2
  .  
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  בשעת הבדיקה מומל' לשי� לב

ידי	 שאינ	 מבחיני	 במכני	 דומי	 או שהופכי	 את כל המספר המעורב לשבר כדי לבצע פעולת חיסור ממספר לתלמ

של המרת החלק ו יאת מכנה משות$ קט� יותרלאפשרות של מצ ההלב של תלמידי	 אלמומל� להסב את תשומת . מעורב

  . ספרי	 קטני	 יותרשבשימוש במוליעילות  ,)יש צור� בפריטהא	 חלק מהשלמי	 המרת או (השבר בלבד 

. המספר המעורבלציור ייצוג כלשהו של אות	 מומל� לכוו�  ,את כל השלמי	 שבמספר המעורבפורטי	 התלמידי	 יש א	 

  . שאי� צור� בפריטת כל השלמי	 כדי לבצע את החיסורבאמצעות הציור יוכלו להבחי� 
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  23שאלה 

  

  .בשקיות שמשקל� שווה במפעל אורזי� צימוקי�

 שקיות צימוקי� הוא  5משקל 
4

1
   .ג"ק 1

  ? כמה שוקלת שקית צימוקי� אחת

 ג"ק 1  )1(

)2(  
2

1
 ג "ק 

)3( 
 4

1
 ג"ק 

)4(  
5

1
  ג"ק 

  :התשוב

)3( 
4

1
  ג"ק 

  תשובה נכונה –' נק 2  :ניקוד

  תשובה שגויה –' נק 0  

  אפיו� השאלה

הכלת שבר יחידה בשבר  ,מספרי	 מעורבי	, לשבר שמות שוני	, משמעות השבר הפשוט – מספרי	 ופעולות בשברי	 :נושא

   .ובמספר מעורב

 ה שללפתרו� השאלה נדרשת הבנ. שנבדקת בה הכלת שבר יחידה במספר מעורב שלבית� חדבעיה פתרו� השאלה בודקת 

  . שלמי	 לשברי	 וידיעת שמות שוני	 לשבר ולמספר מעורב פריטת

  )יישו	 ותובנה חשבונית(חשיבה תהליכית : רמת חשיבה צפויה

  להק :יהרמת קושי צפו

  מופיע בתכנית הלימודי�

  מספרי	 מעורבי	, שמות שוני	 לשבר, הכרת השבר הפשוט – 76עמוד  :'כיתה ד

  משמעויות השבר הפשוט – 98עמוד  :'כיתה ה

  הידע הדרוש לפתרו� השאלה

   .חילוקבושאלות בכפל , "רבע"וה" חצי"הכרת ה, )חילוק להכלה(הבנת משמעויות שונות של כפל ושל חילוק : 'כיתה ב

   .הכרת שברי	 יסודיי	: 'כיתה ג

  .מספרי	 מעורבי	, שמות שוני	 לשבר, משמעויות שונות של שברי	: 'ה! 'כיתות ד

  אסטרטגיות צפויות לפתרו� השאלה

המודל וחלוקת  ,מספרי	ה� מלב� או ישר, עיגול ,סכמטי של מודלבציור מספר המעורב פתרו� באמצעות ייצוג ה  .א

"   נכנס"נית� להמחיש כמה פעמי	 דל המו באמצעות. לרבעי	
4

1
 � בג "ק 

4

1
 . ג"ק 1

  . פתרו� באמצעות דימוי הייצוגי	 המוזכרי	 לעיל. ב

  המרת: פתרו� באמצעות ייצוג מספרי. ג
4

1
 � ב 1

4

5
 .  

  . פעמי	 5חיבור חוזר שלה ידי � עלאו , 5 � ידי הכפלתה ב� בדיקת כל אחת מהתשובות על. ד
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  24שאלה 

  

  .השלימו בכל סעי, את המספר החסר

  . א
5

1

10
=  

  

  . ב
6

10

2 =  

  

.   ג
5

5

10
=  

  

  : תשובות

.   א 
5

1

10
=2

  

  

.   ב
30

6

10

2 =  

  

    .ג
5

5

10
=10

  

                  

  :ניקוד

  תשובה נכונה – 'נק 1 : 'סעי$ א

  תשובה שגויה – 'נק 0               

  תשובה נכונה – 'נק 1:  'סעי$ ב

  תשובה שגויה – 'נק 0               

  תשובה נכונה – 'נק 1:  'סעי$ ג

  תשובה שגויה – 'נק 0               

  האפיו� השאל

    1 � שברי	 שווי	 ל, שברי	 פשוטי	 הרחבה וצמצו	 :נושא

   . ייצוג מספרי	 שלמי	 כשברי	של הבנת העיקרו� של ייצוג שבר בשמות שוני	 ו, הרחבה ביצוע פעולת השאלה בודקת

  ידע וזיהוי – 'סעי$ ג ;אלגוריתמיתחשיבה  – 'ב� ו' סעיפי	 א: רמת חשיבה צפויה

  קלה :רמת קושי צפויה

  

  בתכנית הלימודי� מופיע

  "קרובי	"הכרת השברי	 היסודיי	 ויחסי	 בי� שברי	  – 68, 67 י	עמוד :'גכיתה 

  ייצוג אפס וכל מספר טבעי בצורה של שבר, שמות שוני	 לשבר – 77, 76 י	 עמוד :'דכיתה 

  צמצו	 והרחבה – 98עמוד : 'כיתה ה
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  הידע הדרוש לפתרו� השאלה

  .עובדות הכפל והחילוק, ת הכפל והחילוקומשמעות פעול, "ערב"וה" חצי"הכרת ה: 'ב! 'כיתות א

  .הכרת שברי היחידה ויחסי	 בי� שברי	 קרובי	.  100 � עובדות כפל וחילוק בתחו	 ה, משמעות הכפל והחילוק: 'כיתה ג

   . ייצוג מספרי	 שלמי	 בצורה של שבר, שמות שוני	 לשבר, משמעות השבר, הכרת שברי	: 'כיתה ד

   .ו	 והרחבהצמצ: 'כיתה ה

  אסטרטגיות צפויות לפתרו� השאלה

  : 'סעי, א

הכרת הקשר שבי� השברי	   .א
5

1
 � ו 

10

2
  .והשלמת המספר החסר על בסיס ידע 

   בכ�והבחנה  ,חלקי	 שווי	 10 � חלוקתו לחמישה חלקי	 שווי	 ולאחר מכ� ל, כלשהושל של	 ציור מודל   .ב

 � ש
5

1
 � שווה ל 

10

2
 . 

 . והכפלת המונה בהתא	 10 � ל 5הקשר שבי� סמ� זיהוי גור	 ההרחבה על   .ג

 

  : 'סעי, ב

סימו�, כלשהושל של	 ציור מודל   .א

 10

2
 ,)חלקי	 3 � כל חלק ל(חלקי	 שווי	  6 � החלקי	 ל חלוקת שני ,ממנו 

( הה חלקי	 כאלוזיהוי או חישוב כמ
3

1
 � מ 

10
1

 . את כל השל	 "יכסו" )

 . והכפלת המונה בהתא	 ,6 � ל 2הקשר שבי� סמ� על ) 3(זיהוי גור	 ההרחבה   .ב

 

  : 'סעי, ג

זיהוי השבר 
5

5
על בסיס ידע זה השלמת המונה . בה	 המונה והמכנה שווי	ש, לשל	השווי	 שברי	  הכרתסמ� כשל	 על  

  . החסר בשבר השני
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  25שאלה 

  

  . לפניכ� ריבוע שצלעותיו מודגשות

  .חלק משטח הריבוע צבוע באפור

  . סמנו את המשפט הנכו�

  

  ! קט� מ השטח האפור )1(
4

1
  .שטח הריבוע  

  ! השטח האפור גדול מ  )2(
4

1
 ! מ שטח הריבוע וקט�  

3

1
 .שטח הריבוע 

  ! השטח האפור גדול מ   )3(
3

1
 ! מ שטח הריבוע וקט�  

2

1
   .שטח הריבוע 

  ! השטח האפור גדול מ    )4(
2

1
  .שטח הריבוע  

     

  : תשובה

  ! ר גדול מהשטח האפו  )3(
3

1
 ! מ שטח הריבוע וקט�  

2

1
                   .שטח הריבוע 

  תשובה נכונה –' נק 2  :ניקוד

  תשובה שגויה –' נק 0  

  אפיו� השאלה

  השוואת שברי	 פשוטי	  – מספרי	 ופעולות בשברי	 :נושא

  .ביניה	השוואה ו שברי	הכרת השאלה בודקת 

  )תובנה חשבונית(חשיבה תהליכית : רמת חשיבה צפויה

  בינונית :רמת קושי צפויה

  מופיע בתכנית הלימודי�

  השוואת שברי	 בדרכי	 אינטואיטיביות ללא אלגורית	 – 77עמוד  :'כיתה ד

  השוואת שברי	 – 99עמוד  :'כיתה ה

  הידע הדרוש לפתרו� השאלה

  .י	שטח, "רבע"וה" חצי"הכרת ה: 'ב! 'כיתות א

  .השוואת שברי יחידה, הכרת שברי היחידה: 'כיתה ג

, השוואה לשל	, השוואת שברי	 בדרכי	 אינטואיטיביות, שמות שוני	 לשבר, משמעות השבר, הכרת שברי	: 'כיתה ד

   .השוואה לחצי

  . השוואת שברי	: 'כיתה ה
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  אסטרטגיות צפויות לפתרו� השאלה

זווית שוות � ורשת הבנה שכל שתי יחידות שצורת� משולש ישרהמנייה ד. מנייה של יחידות השטח הצבועות  .א

 � חישוב ש ,מנייהנוס$ על ה. יחידות שטח 4ל צבועות והכ ס�ב. ליחידה ריבועית אחת
3

1
שווה יחידות שטח  9 � מ 

 � השטח הצבוע גדול מ, לכ�. יחידות 3 � ל
3

1
 � משבצות ה� פחות מ 4 ,על כ� נוס$. שטח הריבוע 

2

1
, שטח הריבוע 

כי 
2

1
 � שווה ליחידות  9 � מ 

2

1
 . יחידות 4

  

הזזה של אחד  מדמי	במקו	 למנות את יחידות השטח פרט לכ� ש ',ביצוע הפעולות המפורטות בסעי$ א  .ב

 . יחידות שטח מצירו$ שני המשולשי	 האפורי	 4המשולשי	 האפורי	 ויצירת ריבוע של 

 

 � נית� לראות שצבוע יותר מיהיה שינוי מקומ	 של החלקי	 הצבועי	 כ� שבאופ� ויזואלי   .ג
3

1
 � ופחות מ 

2

1
שטח  

  :לדוגמה ,הריבוע

  

  

  

  דוגמאות לשגיאות או לקשיי� העשויי� להופיע 

 6במקרה זה תלמידי	 עשויי	 למנות . ביחידת מידה אחידה וההכרח במדידתו "שטח"שג מוהקושי בהבנת   .א

  � אליה� כיחידות שטח ולהתייחס 
9

6
 .  

 . שהוא אינו שטח רצי$משל	 קושי בראיית חלק   .ב

  ... גדול מוג	 כ... ג	 כקט� מיוגדר מקומו של השבר כדי ש שצריכי	 להתקיי	 תנאי	 מסוימי	 הקושי בהבנ  .ג

קושי זה נובע מהתפיסה שהשבר הוא חלק מיחידה . ג	 שטחי	 שאינ	 רציפי	 קושי בהבנה שנית� לבטא כשבר  .ד

  .  לבי� כמויות שה� יחידות שטח" חלק מכמות"ות השבר כעלקשר בי� משממהבעיה או , ושטחו רצי$ אחת
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  26שאלה 

  .השלימו את המספר החסר

3)
2

1
3(:15 =+  

  :תשובה

3)
2

1
1

2

1
3(:15 השלמת ייצוג מספרי אחר של  או(  +=

2

1
1(  

  
  תשובה נכונה –' נק 2: ניקוד

  תשובה שגויה –' נק 0         

  אפיו� השאלה

     ) מספרי	 מעורבי	( שברי	 פשוטי	ת חיבור וחיסור ומשווא, סדר פעולות החשבו� – מספרי	 ופעולות בשברי	 :נושא

  .  הביטוי המוצג כמשוואה מכיל תרגיל חיבור מספרי	 מעורבי	 וסוגריי	. משוואההשלמת מספר חסר ב השאלה בודקת

   )תובנה חשבונית(חשיבה תהליכית : רמת חשיבה צפויה

  בינונית :רמת קושי צפויה

  מופיע בתכנית הלימודי�

  בסוגריי	 סדר הפעולות והשימוש – 64עמוד  :'כיתה ג

סדר הפעולות והשימוש  – 87עמוד  ;מכני	 זהי	בעלי בי	 חיבור וחיסור שברי	 ומספרי	 מעור – 78 ,77עמודי	  :'כיתה ד

  בסוגריי	

   חיבור וחיסור שברי	 – 99עמוד  :'כיתה ה

  הידע הדרוש לפתרו� השאלה

הכרת שברי	  ,100 � כפל וחילוק בתחו	 ה עובדות ,וחילוק פתרו� משוואות כפל, משמעות הכפל והחילוק :'ג! 'כיתות ב

  .סדר פעולות החשבו� ,יסודיי	

בעלי חיבור וחיסור שברי	 ומספרי	 מעורבי	 , מספרי	 מעורבי	, הכרת משמעויות שונות של השבר הפשוט :'כיתה ד

  .סדר פעולות החשבו�, משוואות חיבור וחיסור שברי	 ומספרי	 מעורבי	, מכני	 זהי	

  .  שאלות אינטגרטיביות, חיסור שברי	חיבור ו :'ה כיתה

  אסטרטגיות צפויות לפתרו� השאלה

   :השלמת הגור	 החסר במשוואת החילוק

  .3 =___ : 15 – בשלב הראשו� חיפוש אחר המספר החסר במשוואה

:בשלב השני השלמת המשוואה

 

5__
2

1
3 =+  .  

ידי ביצוע הפעולות � ולא על ,השלמת מספרי	על סמ� עובדות ו שליש להניח שהשלמת שתי המשוואות תיעשה על בסיס ידע 
  . ההפוכות

  
  דוגמאות לשגיאות או לקשיי� העשויי� להופיע 

 .הפתרו� שלה דורש  אנליזה וסינתזהשקושי בהתמודדות ע	 משימה שאי� לה אלגורית	 לפתרו� ו  .א

 .פעולות ג	 בשלמי	 וג	 בשברי	 	ביטויי	 שיש בה הכרת� אי  .ב

5(3  .ג
2

1
3(:15  אתבו חיפוש אחר המספר שא	 נחלק : תוצאה מביצוע רק שלב אחד בפתרו� המשוואהכ  +=

  .  3תוצאה את הנקבל , 15 המספר
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  27שאלה 

  .השלימו בתרגיל שלפניכ� מספרי� מתאימי�  .א

1
64 =+  

   .'השלימו בתרגיל שלפניכ� מספרי� שוני� מאלה שהשלמת� בסעי, א  .ב

1
64 =+  

  

  :תשובות

  :לפתרונות אפשריי� דוגמאות  .א

1
12

6

8

4 =+    ,   1
10

6

10

4 =+     , 1
8

6

16

4    אפשרות כל או( +=

  
  )1 ! ל שווה השברי� סכו� שבה אחרת

     
  .'אפשרות שונה מהפתרו� המופיע בסעי, א  .ב

  
  : ניקוד

  ה נכונהתשוב – 'נק 2: 'סעי$ א

  תשובה שגויה – 'נק 0              

  תשובה נכונה –' נק 2: 'סעי$ ב

  תשובה שגויה –' נק 0              

  . שגויה השלמת מכנה אחד תיחשב תשובה :הערה

  אפיו� השאלה

  השלמה לשל	, חיבור וחיסור שברי	 פשוטי	 – מספרי	 ופעולות בשברי	 :נושא

   .פתרונות אפשריי	 כמהיש למשוואה . משוואה	 בהשלמת מספרי	 חסרי השאלה בודקת

  חיפוש פתוח : רמת חשיבה צפויה

  קשה :רמת קושי צפויה

  מופיע בתכנית הלימודי�

  מכני	 שווי	 או קרובי	בעלי  חיבור וחיסור שברי	 – 78 ,77עמודי	  :'כיתה ד

  חיבור וחיסור שברי	 – 99עמוד  :'כיתה ה

  הידע הדרוש לפתרו� השאלה

הכרת שברי	 , 100 � עובדות כפל וחילוק בתחו	 ה ,משמעות הכפל והחילוק, משוואות חיבור וחיסור :'ג! 'בכיתות 

   .יסודיי	

, שמות שוני	 לשבר, ייצוג מספרי	 שלמי	 כשברי	, משמעות השל	, הכרת משמעויות שונות של השבר הפשוט :'כיתה ד

  .וואות חיבור וחיסור שברי	מש, ומכני	 קרובי	 מכני	 זהי	בעלי חיבור וחיסור שברי	 

  .חיבור וחיסור שברי	, הרחבה וצמצו	 :'ה כיתה
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  אסטרטגיות צפויות לפתרו� השאלה

כתוצאה מכ� ניסיו� להתאי	 מכנה לכל אחד מהשברי	 כ� שכל . תפיסה ראשונית שהשל	 מורכב משני חצאי	  .א

 . שבר יהיה שווה לחצי

והבנה שבשל	 יש ) 10(סכו	 המוני	 ב הבחנה  .ב
10

 .  10השברי	 הוא לשני המכנה המתאי	 , לכ�.  10

: למשל ,שני חצאי	מ השוני	ניסיו� לפירוק השל	 להרכבי	   .ג
4

3

4

1 פי � שברי	  עלוהרחבת כל אחד מה. +

1: בדר� זו נית� להגיע לפתרו�). מוני	 נתוני	(האילוצי	 הנתוני	 
8

6

16

4 אופ� אפשר ג	 לבטא את באותו .  +=

  . השל	 בהרכבי	 אחרי	 נוספי	
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  28שאלה 

  

  . ביניה� שוות" קפיצות"כ0 שתתקבל סדרה של מספרי� שה, השלימו את המספרי� החסרי�

  

0.8 ,  ____ ,  0.9  ,  ____  ,  ____  

  

  :תשובות

 0.8 ,  0.85 ,  0.9  ,  0.95  ,  1  

  

  .השלמת שלושה מספרי	 נכוני	 – 'נק 3  :ניקוד

  .השלמת שני מספרי	 נכוני	 – 'נק 2  

  .השלמת מספר אחד נכו� – 'נק 1  

  תשובה שגויה – 'נק 0  

  אפיו� השאלה

  סדרות, חיבור וחיסור מספרי	 עשרוניי	, מבנה המספר העשרוני – מספרי	 ופעולות בשברי	 :נושא

  .פי המבנה העשרוני� שיטת כתיבת שברי	 עלהכרת השאלה בודקת 

  )תובנה חשבונית(חשיבה תהליכית : רמת חשיבה צפויה

  בינונית :רמת קושי צפויה

  מופיע בתכנית הלימודי�

  סדרות, חיבור וחיסור שברי	 עשרוניי	, משמעות השבר העשרוני – 104–101 י	עמוד :'כיתה ה

  הידע הדרוש לפתרו� השאלה

" קפיצות"שה של מספרי	 הכרת סדרות, משמעות פעולת החיבור, ספרתיי	 והשוואה ביניה	� מספרי	 דו :'ב! 'כיתות א

   .ומעבר בי� עשרות 5, 2מנייה בקבוצות של  ,	 שוותביניה

  .שברי	 יסודיי	, מבנה המספר העשרוני :'כיתה ג

  .מהות השל	, שלמי	 כשברי	 ייצוג, השוואת שברי	, ת שוני	 לאותו שברשמו, מהות –שברי	 פשוטי	 : 'כיתה ד

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

   .עשרוניי	

  אסטרטגיות צפויות לפתרו� השאלה

    0.8שהמספר החסר בי�  הבנההידיעה אוטומטית המבוססת על סמ� על  0.85בשלב הראשו� השלמת המספר   .א

 0.5בקפיצות של " מנייה", לאחר מכ�.  0.85הוא )  שווה השני המספרי	 האלבינו לבי� שהמרחק (  0.9 � ל

  .  1 � ו 0.9והשלמת המספרי	 

 ,כלומר( 0.1הוא  0.8 � ל 0.9ההפרש בי�   .ב
10

1
  :ולכ�, ) 

100

10

10

1  )שוות בגודל�" קפיצות"שתי (חצי מההפרש .  =

05.0 � שווה ל
100

5   . וכ� הלאה 0.8 � ל 0.05מחברי	 , לכ�.  =
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  דוגמאות לשגיאות או לקשיי� העשויי� להופיע 

קושי זה נובע מספירת המספרי	 כאילו ה	 . קיי	 עוד מספר וקושי במציאתו 0.9 � ל 0.8קושי בהבנה שבי�   .א

 . וכ� הלאה 9, 8: מספרי	 שלמי	 עוקבי	

    

 כאילו ה	 מספרי	 שלמי	 עוקבי	 ת המספרי	זו נובעת מספיר ג	 טעות : 0.92 , 0.91 , 0.9 , 0.81 , 0.8  .ב

בי� כל שהקשר של  חוסר ראייה ותבטעות כזו ג	 ניכר.  0.81יופיע  0.8מיד אחרי , לכ�. 0.80 = 0.8   � הבנה שמו

  . בי� כל המספרי	שעל ההפרשי	 הקבועי	  שמירה� ואיבסדרה שהמספרי	 

 

  .המספרי	 בסדרה בלי לשמור על ערכ	של  הכתיבהנובע משמירה על צורת .  0.1 � ל  0.95 � ממעבר    .ג

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 93
 ע"התש' ב פנימי במתמטיקה לכיתה ה"מיצ – חוברת הנחיות

 

 ע"התש' ב פנימי במתמטיקה לכיתה ה"מיצ – ותחוברת הנחי

 

93  

  29שאלה 

  

  : שווה ל 0.295המספר 

 .מאתיי� תשעי� וחמש )1(

 .מאתיי� תשעי� וחמש עשיריות )2(

 . מאתיי� תשעי� וחמש מאיות )3(

   .מאתיי� תשעי� וחמש אלפיות )4(

  :תשובה

  .מאתיי� תשעי� וחמש אלפיות )4(

  תשובה נכונה –' נק 1  :ניקוד

  תשובה שגויה –' נק 0  

  אפיו� השאלה

  מבנה המספר העשרוני – מספרי	 ופעולות בשברי	 :נושא

והכרת השבר העשרוני כשבר  זיהוי הער� שמייצגות הספרות במספר: מבנה המספר העשרוניהכרת  השאלה בודקת את

  .  10נהו חזקה של פשוט שמכ

  ידע וזיהוי : רמת חשיבה צפויה

  קלה :רמת קושי צפויה

  מופיע בתכנית הלימודי�

השבר העשרוני כשבר שמכנהו , אלפיות, מאיות, עשיריות: הכרת המונחי	, משמעות השבר העשרוני – 101עמוד  :'כיתה ה

   ומהוכד 1000, 100, 10

  הידע הדרוש לפתרו� השאלה

  . הכרת שברי יחידה, )לרבות המרות(חיבור וחיסור מספרי	 שלמי	 , מבנה העשרוני במספרי	 שלמי	הבנת ה: 'כיתה ג

   שמות שוני	 לשבר, השוואת שברי	, הכרת שברי	: 'כיתה ד

שברי	 בהספרות שמייצגות ער� המשמעות המיקו	 ו, משמעות הנקודה, הכרת השברי	 העשרוניי	, הרחבה: 'כיתה ה

מעבר , ומהוכד 1000, 100, 10השבר העשרוני כשבר שמכנהו , אלפיות, מאיות, עשיריות – י	הכרת המונח, עשרוניי	

  . משבר עשרוני לשבר פשוט

  אסטרטגיות צפויות לפתרו� השאלה

הער� הכמותי על סמ� הבנת ו ,פי המבנה העשרוני� הבנת הער� שכל ספרה מייצגת על סמ� קריאת הער� של המספר על. א

  .  הכולל של המספר

    . כתיבת המספר כשבר פשוט. ב
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  30שאלה 

  

  :אורית מכינה סלט פירות מ

2

1
,  ע'! ג תפוחי"ק 

4

1
  . גר� אגסי� 600 ! ג בננות ו"ק

  ? כמה גר� שוקלי� הפירות בסלט הפירות של אורית

      

 גר�__________ :תשובה

  

  : התשוב

  גר�  1,350 

  תשובה נכונה – 'נק 2  :ניקוד

  תשובה שגויה – 'נק 0  

  אפיו� השאלה

החלק הוא שבר (מציאת חלק מכמות , יחידות למדידת משקל – גיאומטריה ומדידותמספרי	 ופעולות בשברי	 ו :נושא

  חיבור מספרי	 שלמי	, )יחידה

   . חישוב חלק מכמות וחיבור, גרמי	בקילוגר	 המרת הבודקת אינטגרטיבית מילולית שאלה 

  )יישו	(חשיבה תהליכית : רמת חשיבה צפויה

  בינונית :רמת קושי צפויה

  מופיע בתכנית הלימודי�

 – 71עמוד  ;חלק של כמות המבוטא בשבר יסודי – 68עמוד  ;ספרתיי	� חיבור מספרי	 תלת – 58 ,57עמודי	  :'כיתה ג

  מדידות משקל 

  אינטגרטיביות שאלות – 86עמוד  :'כיתה ד

  שאלות אינטגרטיביות – 107 עמוד :'כיתה ה

  הידע הדרוש לפתרו� השאלה

משמעות חיבור , הכרת יחידות המשקל – משקלמדידות , חילוק בתחו	 לוח הכפל, הבנת משמעויות החילוק: 'ב! 'כיתות א

  ). איסו$(ושאלות חיבור 

חיבור וחילוק , ני	 לשברשמות שו, מציאת חלק של כמות המבוטא בשבר יסודי, הכרת השברי	 היסודיי	: 'ד! 'כיתות ג

  .שאלות אינטגרטיביות ,)אינטואיטיבי – ללא אלגורית	(חיבור שברי	 בעלי מכני	 דומי	 , ספרתיי	� מספרי	 תלת

  .שאלות אינטגרטיביות: 'כיתה ה

  אסטרטגיות צפויות לפתרו� השאלה

  .  ל הכמויות המבוטאות בגרמי	חיבור כ, לאחר מכ�. גרמי	ב ההע� והבננות והצגת� ג תפוחי"חישוב הכמות החלקית מק  .א

חיבור  .ב
4

3

2

1

4

1 לאחר מכ� חישוב כמה ה	 ו,  +=
4

3
: ג בדר� הבאה"מתו� ק 

4

1
גר	 ולכ�  250ג הוא "ק

4

3
     גדול  

  

  . גר	 750 � גר	 ל 600האחרו� מחברי	  בשלב. גר	 750 � ושווה ל) או באמצעות חיבור חוזר( 3פי    

  דוגמאות לשגיאות או לקשיי� העשויי� להופיע 

של בהחלת כללי ההמרה מקור הטעות . גר	 100ג יש "ק 1 � והנחה שבבגרמי	 ג "ק 1בהמרת שימוש בכללי המרה שגויי	 

  .בסנטימטרי	מטר 
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  31שאלה 

  

תכנית שירי� ברדיו נמשכת 
4

3
  . שעה 

  . דקות 3כל שיר מושמע במש0 

  ? כמה שירי� אפשר להשמיע ברצ, בתכנית

  

  שירי�_____ :תשובה

  . הסבירו במילי� או בתרגילי� כיצד הגעת� לתשובה

  : תשובה

  שירי�  15

  : הסבר כולל את המרכיבי� הבאי�ה

 ! התייחסות לכ0 ש – 'א
4

3
  . דקות 45 ! שעה שווה ל 

  .  45 ! ב "נכנס" 3לכמה פעמי� ) כפליתאו  חיבוריתבדר0 (התייחסות  – 'ב

  . 'את מרכיב ב לפחותהכולל והסבר  תשובה נכונה – 'נק 2  :ניקוד

  . 'הכולל רק את מרכיב אנכונה והסבר או תשובה הסבר נכונה ללא תשובה  – 'נק 1        

  . ובו טעות חישוב' ות את מרכיב בהכולל לפחוהסבר תשובה שגויה  –                      

  .חד משני המרכיבי	לאא$ לא ללא הסבר או ללא התייחסות בהסבר תשובה שגויה  – 'נק 0         

  אפיו� השאלה

  חלק משל	: מספרי	 ופעולות בשברי	 ,ביטוי יחידות זמ� כחלק משעה ובדקות, מדידות זמ� – גיאומטריה ומדידות :נושא

בשבר  החלק מבוטא(בדקות חלק של שעה המרת בשלב הראשו� השאלה בודקת . שלבית� דולית שאלה אינטגרטיבית מילו

  כשהמנה גדולה , ספרתי� ספרתי במספר חד� נדרש לבצע חילוק מספר דוהשאלה של בשלב השני ). פשוט

  .   בשאלה נדרש ג	 תיאור דר� הפתרו�. 10 � מ

  חיפוש פתוח והנמקה: רמת חשיבה צפויה

  בינונית :רמת קושי צפויה

  מופיע בתכנית הלימודי�

  מדידות זמ� – 48עמוד : 'כיתה ב

   מדידות זמ� – 72עמוד  :'כיתה ג

  שאלות אינטגרטיביות – 86עמוד  :'כיתה ד

  שאלות אינטגרטיביות – 107עמוד  :'כיתה ה

  הידע הדרוש לפתרו� השאלה

, "רבע"ו "חצי"הכרת השברי	 , )ורבעי שעותות שעכולל חצאי (חישובי זמ� , קריאת שעו� – מדידות זמ�: 'ב! 'כיתות א

   .עובדות כפל וחילוק, חילוק בתחו	 לוח הכפל, הבנת משמעויות החילוק

בתחו	 לוח הכפל וחילוק חילוק , מציאת חלק של כמות המבוטא בשבר יסודי, הכרת השברי	 היסודיי	: 'ד! 'כיתות ג

  .שאלות אינטגרטיביות ,10 � בתחו	 המאה כשהמנה גדולה מ

  .שאלות אינטגרטיביות: 'כיתה ה
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  אסטרטגיות צפויות לפתרו� השאלה

המרת הביטוי : בשלב הראשו�
4

3
 : הידע שעל סמ�  :למשל ,המרה זו יכולה להיעשות בכמה דרכי	. בדקותשעה 

4

1

2

1

4

3   � לכ� בו ,דקות 15דקות וברבע שעה יש  30הידע שבחצי שעה יש סמ� על ,  =+
4

3
  . דקות 45שעה יש  

חישובי	 דומי	 המבוססי	 על פירוקי	 אחרי	 של המספר , לחלופי�, או
4

3
: כמו  ,

4

1

4

1

4

1

4

3 � ולכ� ב, =++
4

3
שעה יש 

   :או. דקות  15 + 15 + 15
4

1
1

4

3  � ולכ� ב ,=−
4

3
   .דקות  15 – 60שעה יש 

  

   .)ג	 כא� צפויות אסטרטגיות שונות לחילוק(  3 : 45 – חילוק: בשלב השני
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  32שאלה 

  

  .מיכל ודינה יצאו מבתיה� בדיוק באותו זמ� וצעדו אחת לקראת השנייה

ומיכל צעדה ) קילומטרי�(מ "ק 2.5שדינה צעדה  ה� נפגשו לאחר
5

1
  . מ"ק 2

  

  

 ? בי� הבית של מיכל לבית של דינה בקילומטרי�מה המרחק   .א

  

  מ"ק__________ : תשובה

  

 ? צעדה דינה עד שהיא נפגשה ע� מיכל מטרי�כמה    .ב

  

  מטרי�__________ : תשובה

  

 .סמנו את המשפט הנכו�  .ג

 .ר יותר ממיכלדינה צעדה מה  )1(

 .מיכל צעדה מהר יותר מדינה  )2(

 .שתי הבנות צעדו באותו קצב  )3(

     . אי אפשר לדעת מי צעדה מהר יותר  )4(

  

  : תשובות

או  מ"ק 4.7. א
10

7
  )4.7או כל ייצוג מספרי אחר של (מ "ק 4

  מטרי� 2,500. ב

  .דינה צעדה מהר יותר ממיכל )1(. ג
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  : ניקוד

  תשובה נכונה – 'נק 1:  'א סעי$

  תשובה שגויה – 'נק 0               

  ה נכונהתשוב – 'נק 1:  'סעי$ ב

   שגויה תשובה –' נק 0               

  תשובה נכונה –' נק 2 :' ג סעי$

  תשובה שגויה  –' נק 0               

  אפיו� השאלה

  .יחידות למדידת אור� :גיאומטריה ומדידות ,לעשרוניי	 שברי	 פשוטי	קשר בי�  – מספרי	 ופעולות בשברי	 :נושא

ייצוג מספרי	 , )במטרי	מ "ק(המרות של יחידות אור� חישובי יישומי� של שנבדקי	 בה  אינטגרטיביתמילולית שאלה 

  . והבנת יחס ישר) עשרוניי	 או פשוטי	(השוואה בי� שברי	 , מעורבי	 כשבר פשוט וכמספר עשרוני

  חיפוש פתוח והנמקה – 'סעי$ ג ;)יישו	(חשיבה תהליכית  – 'סעי$ ב ;אלגוריתמיתחשיבה  – 'סעי$ א :רמת חשיבה צפויה

  קשה :רמת קושי צפויה

  מופיע בתכנית הלימודי�

  מדידות אור� ויחידות מידה  – 70עמוד  :'כיתה ג

  מספרי	 מעורבי	 והשוואת שברי	 – 77 ,76 י	עמוד :'דכיתה 

  השוואת שברי	 עשרוניי	, מעבר משבר עשרוני לשבר פשוט, שברי	 עשרוניי	 �  105 – 101עמודי	 : 'כיתה ה

  הידע הדרוש לפתרו� השאלה

  .מדידות אור� ,מבנה המספר, 100 � חיבור מספרי	 בתחו	 ה, משמעות החיבור והחיסור: 'ב! 'כיתות א

   .הכרת השברי	 היסודיי	, �מדידות אור� ויחידות למדידת אור, חיבור מספרי	 גדולי	, נה עשרוניבמ: 'כיתה ג

  .שאלות אינטגרטיביות, שמות שוני	 לשבר, השוואת שברי	 ,שברי	 פשוטי	 ומספרי	 מעורבי	: 'כיתה ד

, שלביות בארבע פעולות במספרי	 טבעיי	� שאלות רב ,)הרחבה והעמקה, חזרה(פעולות במספרי	 שלמי	 : 'כיתה ה

   .השוואת שברי	 עשרוניי	, מעבר משבר עשרוני לשבר פשוט, רוניי	שברי	 עש, השוואת שברי	 פשוטי	, הרחבה וצמצו	
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  אסטרטגיות צפויות לפתרו� השאלה

   :'סעי, א

: כשבר פשוט 2.5ייצוג   .א
10

5
או  2

2

1
: וביצוע תרגיל חיבור ,2

5

1
2

10

5
2 או  +

5

1
2

2

1
2 חירת לשי	 לב שבב יש. +

 � כ 2.5לכתיבת אסטרטגיה זו אי� יתרו� 
2

1
על פני  2

10

5
חיבור הראשו� יש למצוא מכנה לפתרו� תרגיל ה. 2

  יש למצוא מכנה משות$ בי� שני מספרי	 זרי	  ולפתרו� התרגיל השני ,)10 � ו 5(משות$ בי� שני מכני	 מוכלי	 

 ).5 � ו 2(

 

ייצוג   .ב
5

1
 .  2.5 + 2.2: חיבורביצוע תרגיל ו ,2.2: כמספר עשרוני 2

  

: המרחקי	 במטרי	ביטוי שני   .ג
5

1
22200  :חיבורתרגיל וביצוע  ,מטרי	  2.5 = 2500, מטרי	 =

  

  2200 + 2500 .  

  

   :'סעי, ב

	 וקישור ידע זה להבנת ער� הספרות מטרי 1000מ יש "הידע שבכל קסמ� על  ,מטרי	 2500 � במ "ק 2.5המרת   .א

 . במספר העשרוני

 מ ה	"ק 2.5 � הבנה ש  .ב
2

1
 500= מ "חצי ק, מטרי	 2000= מ "ק 2אז  ,מטרי	 1000= מ "ק 1א	  ומכא� ,מ"ק 2

 . מטרי	 2500ובס� הכול צעדה דינה מטרי	 

  

   :'סעי, ג

 :שני המספרי	 ה בי�מבוסס על השווא
5

1
ידי ייצוג שני המספרי	 כשברי	 פשוטי	 או � ההשוואה תיעשה על.  2.5 � ו 2

(כמספרי	 עשרוניי	 
2

1
2

5

1
2 ככל שהולכי	 מהר יותר עוברי	 , שבזמ� קבוע להבי�השוואה יש ה לענוס$ ).  2.5< 2.2,  >

  . מרחק גדול יותר

  

   דוגמאות לשגיאות או לקשיי� העשויי� להופיע

 . מטרי	 100 � במ "ק 1טעות נפוצה היא המרת . במטרי	מ "טעויות הנובעות מהמרה שגויה של ק  .א

   ). או להפ�(פשוט בשבר מספר עשרוני של קושי בהמרה   .ב
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  ומדידות גיאומטריה –' ד חלק
  

  33שאלה 

  

  ? איזו מהצורות הבאות אפשר לקפל לקובייה

  

  :תשובה

)3(  
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  תשובה נכונה – 'נק 2  :ניקוד

  תשובה שגויה –' נק 0  

  אפיו� השאלה

  תיבות   – גיאומטריה ומדידות :נושא

  ) קובייה(תכונותיה ויכולת דימוי קיפול פריסה נתונה לגו$ , הפריסה של הקובייההכרת  השאלה בודקת את

   ידע וזיהוי :רמת חשיבה צפויה

  קשה: רמת קושי צפויה

ית הלימודי� בתכנ   מופיע 

ד ד :'כיתה  תיבה, תיבות – 92 ,91 י	עמו   נפח 

  הידע הדרוש לפתרו� השאלה

  .ממדיי	�הכרת תיבות וגופי	 תלת: 'כיתה ב

  .)לרבות קובייה(פריסה של תיבה : 'כיתה ד

� השאלה לפתרו יות  צפו ות    אסטרטגי

ש   .א י ידיעה שבפריסה  ו הפריסה  ות  ייה מה�  4 :פאות 6הכרת תכונ ת  2 � ו ,בשורהצמודות אחת לשנ נמצאו

י צדי השורה   . צד אחרבכל אחת , משנ

�   .ב ו יסי י�נ ו  לדמי ז בייהאי לקו   . מהפריסות המוצעות מתקפלת 
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  34שאלה 

  

 ,מהנקודות שבסרטוט שלוש חברו  .א

   זווית! ישרכ0 שיתקבל משולש 

      . שהנקודות ה� קדקודיו

  

  

  

  

 ,מהנקודות שבסרטוט שלושחברו   .ב

   זווית! קההבל משולש כ0 שיתק

  . שהנקודות ה� קדקודיו

  

  

  

  

 ,מהנקודות שבסרטוט שלושחברו   .ג

  זוויות! חדכ0 שיתקבל משולש 

  . שהנקודות ה� קדקודיו, שוקיי�! שווה

  

  

  

  

  :תשובות

    .א
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  :אפשריי� לפתרונות דוגמאות  .ב

  

  

  :או  

  

  .אחר זווית–קהה משולש כל או

    .ג

    

  �מופיע בתכנית הלימודי

  מיו� משולשי	 לפי זוויות ולפי צלעות – 70עמוד  :'כיתה ג

  הידע הדרוש לפתרו� השאלה

  .מדידות אור�, משולשי	, הכרת מצולעי	 :'ב! 'כיתות א

  .פי צלעות� מיו� משולשי	 על, פי זוויות� מיו� משולשי	 על, תכונות של משולשי	, מיו� זוויות, זוויות :'כיתה ג

  השאלה אסטרטגיות צפויות לפתרו�

  . סרטוט משולשי	 שוני	 ובדיקה א	 המשולש שסורטט מתאי	 לתכונה שהוגדרה: ניסוי וטעייה  .א

  .  נקבל משולש המתאי	 לתכונה שהוגדרה, חיפוש נקודות בסרטוט שא	 נחבר ביניה�  .ב
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  דוגמאות לשגיאות או לקשיי� העשויי� להופיע 

  : 'סעי, א

  המשולש יסורטט : בדר� שאינה שגרתית זווית המסורטט על הד$� קושי לדמות משולש ישר 

  זווית מסורטטי	 � בעוד במרבית המקרי	 משולשי	 ישרי  :  כ�

  

  

  : או כ� : על הד$ כ�

                                           

  

  : 'סעי, ג

  . זוויות� שוקיי	 וג	 חד� שווה: תייחס לשתי תכונות יחדקושי לה
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  35שאלה 

  

  .מרובע אלכסוניהקטעי� המסורטטי� לפניכ� ה� 

 . סרטטו את צלעות המרובע  .א

  

  

  ________________:כתבו את ש� המרובע שהתקבל  .ב

    

ת בו   :תשו

   .א

�  .ב   דלתו

  : ניקוד

  תשובה נכונה – 'נק 2  :'א סעי$

  תשובה שגויה – 'נק 0               

  תשובה נכונה – 'נק 2  :'סעי$ ב

  תשובה שגויה – 'נק 0  

  . 'אי� לתת ניקוד על סעי$ ב, שגויה' א	 התשובה על סעי$ א: הערה

  אפיו� השאלה

   מרובעי	 –ת גיאומטריה ומדידו :נושא

  . פי אלכסוניו� מרובע על סרטוטו דלתו�י זיהו ,אלכסוני	 במרובעהכרת השאלה בודקת 

  ידע וזיהוי – 'סעי$ ב ;)סרטוט( תאלגוריתמיחשיבה  – 'סעי$ א: רמת חשיבה צפויה

  להק: רמת קושי צפויה

  מופיע בתכנית הלימודי�

  מרובעי	 שוני	 הכרת – 70עמוד  :'גכיתה 

  אלכסו� במצולע  – 90עמוד  :'דכיתה 

   בעי	 לפי אלכסוניה	 וחקירת תכונות המרובעי	בניית מרו – 112עמוד : 'כיתה ה

  הידע הדרוש לפתרו� השאלה

  .הכרת מרובעי	 שוני	: 'ב! 'כיתות א

  .הכרת מרובעי	: 'כיתה ג

    .אלכסוני	 במצולעי	 :'כיתה ד

  . פי אלכסוניה	� בניית מרובעי	 על: 'כיתה ה
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  36שאלה 

  

  תצלעו! שווה משולשושל  ריבועשל ) מוקט�(לפניכ� סרטוט 

  . שיש לה� צלע משותפת

  .מ"ס 15היק, המשולש הוא 

  

  ? מהו היק, הריבוע

  

  מ "ס__________ :תשובה

  : התשוב

  מ"ס  20

  תשובה נכונה – 'נק 2  :ניקוד

  תשובה שגויה – 'נק 0  

  אפיו� השאלה

  צלעות � והתכונות הריבוע ותכונות משולש שו, מרובעי	 ומשולשי	: היק$ מצולעי	 – גיאומטריה ומדידות :נושא

. הצורותהיק$  לחישוב בינו הקשראת ו, צלעות� משולש שווהריבוע ובאור� הצלעות בתכונת  יישו� את שאלה בודקתה

  .בתהלי� הפתרו� יש להבחי� בצלע משותפת

   ) יישו	 ותובנה(חשיבה תהליכית : רמת חשיבה צפויה

  בינונית: רמת קושי צפויה

  מופיע בתכנית הלימודי�

  תכונות  :מרובעי	 שוני	, מדידת היק$ של מצולע, מיו� משולשי	 לפי צלעות: שולשי	מ – 70עמוד  :'גכיתה 

  נוסחאות היק$ מלב�, מדידות. זוויות במשולששל תכונות של צלעות ו, ריבוע ומלב� – 92 ,91י	 עמוד :'כיתה ד

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

  הידע הדרוש לפתרו� השאלה

 צלע – מושגי	 ,והיק$ מדידות אור�, )לרבות מרובעי	 שוני	 ומשולשי	 שוני	( שוני	 צולעי	מהכרת : 'ב! 'כיתות א

  ."סנטימטר"הכרת יחידת האור�  ,והיק$

חקירת תכונות , ריבועה הכרת – מרובעי	, שוויו� צלעות – של צלעותתכונות , פי צלעות� מיו� משולשי	 על: 'כיתה ג

  .ור� והיק$מדידות א, הריבוע

  .חזרה על מידות אור�, זוויות במשולששל תכונות של צלעות ו, ריבוע ומלב�: 'כיתה ד

  .ניתוח וחקירת תכונות מרובעי	 – מרובעי	: 'כיתה ה

  אסטרטגיות צפויות לפתרו� השאלה

  . מ"ס   5 = 3 : 15: משולשהחישוב אור� כל צלע מצלעות : 'שלב א

  . מ"ס  20 = 4 × 5 – חישוב היק$ הריבוע: 'שלב ב

  .  כל צלע במשולש ולאחר מכ� בריבוע עשויה לסייע בתהלי� הפתרו� כתיבת האור� של

   עשויי� להופיע הקשיי� לדוגמאות לשגיאות או 

ג	 לחישוב היק$ המשולש וג	 : שבאותו אור� משתמשי	 פעמיי	 חוסר הבנהכתוצאה מכ� . צלע המשותפתלהבחי� בקושי 

  .   מ"ס 15הוא לפיו היק$ הריבוע שיתקבל שתפיסה שגויה זו עשויה להוביל לחישוב שגוי  .לחישוב היק$ הריבוע
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  37שאלה 

  

  . מ"ס 12 ! מ ו"ס 4של מלב� שאור0 צלעותיו ט ולפניכ� סרט

  .שוקיי�! שווה זווית! ישר משולשבעו באפור בתו0 המלב� צָ 

  

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 ? מהו היק, המלב�  .א

  

  מ"ס______ :תשובה

  

 . בלי למדוד בסרגל, Aאת אורכו של הקטע המסומ� באות מצאו   .ב

  

  מ"ס______ :תשובה

 

 .בלי למדוד בסרגל, Aהסבירו כיצד אפשר למצוא את אורכו של הקטע המסומ� באות   .ג

 

 ? מהו שטח המשולש האפור  .ד

  
  ר"סמ______ :תשובה

  

  :תשובות

  מ"ס 32. א

  מ"ס 8. ב

  :הבאי� למרכיבי� התייחסות כולל הסברה. ג

      , מ"ס 4 הוא לזו זו המאונכות הצלעות משתי אחת כל אור0 ולכ�, שוקיי�! שווה המשולש – 'א

  . שוקיי�! שווה שהמשולש כ0 על המבוסס אחר הסבר כל או

   8 = 4 – 12: הוא A באות המסומ� הקטע אור0 ולכ�, מ"ס 12 הוא המלב� צלע אור0 – 'ב

  .בלבד התרגיל הצגת או       

 ר"סמ 8. ד



 108
 ע"התש' ב פנימי במתמטיקה לכיתה ה"מיצ – חוברת הנחיות  108

 

  : ניקוד

  תשובה נכונה – 'נק 2:  'סעי$ א

  תשובה שגויה – 'נק 0                

  תשובה נכונה – 'נק 2:  'סעי$ ב

  תשובה שגויה – 'נק 0               

  .'ב מרכיב ללא ג	', א מרכיב את הכולל נכו� הסבר – 'נק 2:  'סעי$ ג

  .'הכולל רק את מרכיב ב נכו� הסבר –' נק 1               

  .ללא הסבר או הסבר שגוי – 'נק 0               

  תשובה נכונה –' נק 2:  'סעי$ ד

  תשובה שגויה –' נק 0               

  אפיו� השאלה

  שטח משולש , שוקיי	� זווית שווה� תכונות אור� הצלעות במלב� ובמשולש ישר – גיאומטריה ומדידות :נושא

 חישוב שטחו, שוקיי	� שווהזווית � ישרתכונות אור� הצלעות במשולש ב� ולאור� הצלעות במיישו� תכונות  השאלה בודקת

  . זווית� משולש ישר

  : רמת חשיבה צפויה

  אלגוריתמיתחשיבה : 'סעי$ א

  יישו	 ותובנה גיאומטרית וחשבונית – חשיבה תהליכית: 'סעי$ ב

  חיפוש פתוח והנמקה: 'סעי$ ג

  שבוניתיישו	 ותובנה גיאומטרית וח – חשיבה תהליכית: 'סעי$ ד

  : רמת קושי צפויה

  קלה: 'סעי$ א

  בינונית: 'סעי$ ב

  קשה: 'סעי$ ג

  בינונית: 'סעי$ ד

  מופיע בתכנית הלימודי�

  ושל היק$ שטח מלב�של נוסחאות  – 92עמוד  ;זוויות במשולששל תכונות של צלעות ו, תכונות המלב� – 91עמוד  :'כיתה ד

  מדידות שטחי	 – 114עמוד  :'כיתה ה

  וש לפתרו� השאלההידע הדר

, חישוב שטח של מלב�, "שטח"ו "היק$" 	ימושגההכרת , לרבות משולשי	 ומלבני	 ,הכרת מצולעי	 שוני	 :'ב! 'כיתות א

  .מדידות אור� ויחידות אור�, מלב�תכונות ההכרת , בחישוב שטחמשמעות הכפל 

פי � מיו� משולשי	 על, שטח מלב� של וסחאותנ, יחידות שטח, מלב� ותכונותיו הכרת, עובדות הכפל והחילוק: 'ד! 'כיתות ג

  .צלעות וזוויות

  .שטח משולש, ניתוח תכונות מרובעי	: 'כיתה ה

  אסטרטגיות צפויות לפתרו� השאלה

  :  'ג! 'בסעיפי� 

מ "ס 4לכ� אור� הצלע המונחת על הצלע הארוכה של המלב� הוא . שוקיי	� פי הנתו� המשולש האפור הוא שווה� על  .א

 . מ"ס  8 = 4 – 12: הוא Aאור� הקטע המסומ� באות מכא� ש). יה במשולשכאור� השוק השני(

  . 'לענות על סעי$ ג אי אפשרבמקרה זה . מדידה בסרגל  .ב

  : 'דסעי, 

לאחר מכ� חישוב ו ,)ראו סעי$ קוד	( מ"ס 4הוא אור� צלע המשולש המונחת על הצלע הארוכה של המלב� שהבנה   .א

 . ר"סמ  8= 2 : 4 × 4: פי נוסחת שטח המשולש� על

 .  2 � חישוב שטח הריבוע וחלוקתו ב ,באמצעות סרטוט מ"ס 4השלמה לריבוע שצלעו   .ב

שזהו מאחר (תקבלו המניית מספר יחידות השטח ש, לאחר מכ�. ר"סמ 1חלוקת המשולש ליחידות שטח של   .ג

  .)ר"לאור� היתר משולשי	 ששטח	 בדיוק חצי סמיתקבלו , זווית� שוקיי	 ישר� משולש שווה
  עשויי� להופיע הקשיי� ללשגיאות או  דוגמאות

  .אור� צלע המשולש האפור ולהסיק מתכונות המשולש מהקושי  
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  38שאלה 

  .חוקיות אותהשבה� מספרי� המסודרי� לפי לפניכ� שלוש תבניות   .א

  

  . השלימו בתבניות הבאות מספרי� לפי החוקיות שבתבניות שלמעלה        

  

 כ0 שיופיעו, 'א שבסעי,החוקיות  השלימו בתבנית הבאה מספרי� לפי
  .זה מזה שוני�בתבנית חמישה מספרי� 

  

 כ0 , 'א שבסעי,הא� אפשר להשלי� בתבנית הבאה מספרי� לפי החוקיות 
 ? זה מזה שוני�שיופיעו בתבנית חמישה מספרי� 

  .השלימו את המספרי�, א� כ�

  

  .הסבירו מדוע, א� אי� מספרי� מתאימי�
 כ0 , 'א שבסעי,ית הבאה מספרי� לפי החוקיות הא� אפשר להשלי� בתבנ

 ? זה מזה שוני�שיופיעו בתבנית חמישה מספרי� 
  .השלימו את המספרי�, א� כ�

  

  . הסבירו מדוע, א� אי� מספרי� מתאימי�
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  :ותתשוב

 שני של מכפלה הוא האפורה שבמשבצת המספר שלפיה החוקיות על המבוססת אפשרות כל .א

, )שלמי� אינ� המספרי� א� ג�( לזו זו הסמוכות לבנות שבצותמ בשתי הכתובי� מספרי�

  : לדוגמה

  

  

  :  אפשרית תשובה. ב

  

  . מתאימה שהמכפלה בתנאי שלמי� לא כול�ש מספרי� של מכפלות ג� לקבל יש: הערה

  

  :אפשריות פתרו� דרכי. ג

 . מתאימי� מספרי� אי� •

 המספר זה בתרגילג� ו, ראשוני רמספ הוא 13 כי,  13=13 ×××× 1 :אחד תרגיל רק קיי�: הסבר

 . פעמיי� מופיע 13

 . מלא ניקוד יינת� זה במקרה.  13 היא שמכפלת� שלמי� שאינ� מספרי� השלמת •

  

  :אפשריות פתרו� דרכי. ד

  .מתאימי� מספרי� אי� •

 חזרה יש מה� אחת ובכל,  49 ×××× 1 ! ו  7 ×××× 7 – ה� האפשריות היחידות המכפלות שתי כי: הסבר

  . כמכפלה או כגור� מספר אותו על אחת מפע� יותר של

   .מלא ניקוד �יינת זה במקרה.  49 היא שמכפלת� שלמי� שאינ� מספרי� השלמת •
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  : ניקוד

  .השלמה נכונה של שתי התבניות – 'נק 2: 'סעי$ א

  .השלמה נכונה של תבנית אחת –' נק 1               

  תשובה שגויה – 'נק 0               

  : הערות

  .יתקבלו כשני תרגילי	 שוני	) 10 × 6 � ו 6 × 10 כמו(תרגילי	 שסדר הגורמי	 בה	 הוחל$ שני  •

 . לא יתקבלו שני תרגילי	 זהי	 באותה תבנית •

 . לא תתקבל השלמה חלקית של תבנית •

  

  תשובה נכונה –' נק 1: 'סעי$ ב

  תשובה שגויה – 'נק 0              

  : הערות

  .יתקבלו כשני תרגילי	 שוני	) 10 × 5 � ו 5 × 10 כמו(הוחל$ שני תרגילי	 שסדר הגורמי	 בה	  •

 . לא יתקבלו שני תרגילי	 זהי	 באותה תבנית •

 . לא תתקבל השלמה חלקית של תבנית •

  

  תשובה נכונה  – 'נק 1: 'סעי$ ג

  תשובה שגויה  – 'נק 0              

  

  : הערות

אלא צוי� שקיי	 רק תרגיל אחד המתאי	 למכפלה , יהוא מספר ראשונ 13 � ג	 א	 לא צוי� ש ניקוד מלאיש לתת  •

 . מופיע פעמיי	 13תרגיל המספר הובאותו , 13

תיחשב , 13ללא הסבר כיצד עובדה זו משפיעה על הגורמי	 של המספר , "הוא מספר ראשוני 13כי "התשובה  •

 . תשובה שגויה

  . ללא נימוק תיחשב תשובה שגויה" לא"התשובה  •

                    כמכפלת שני מספרי	 49להצגת  אפשרויות 2ה נכונה הכוללת את ציו� העובדה שיש תשוב – 'נק 2  :'סעי$ ד

  . בלבד 7 � ו 49, 1ה	  49המחלקי	 של שציו�  או לפחות אחתושלילה של אפשרות ) 7 × 7, 1 × 49(

  או 1 × 49(כמכפלת שני מספרי	  49להצגת  אחת אפשרות הצגת הכוללת חלקית נכונה תשובה –' נק 1  

  . 49ציו� של חלק מהחלקי	 של  אוושלילה של האפשרות הזאת ) 7 × 7  

  תשובה שגויה – 'נק 0  

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

  

  אפיו� השאלה

    .  פירוק מכפלה לגורמי	 ולגורמי	 ראשוניי	, כפל וחילוק, חוקיות – מספרי	 ופעולות בשלמי	 :נושא

, מספרי	 הראשוניי	 והפריקי	 והתכונות שלה	ההכרת , מכפלה לגורמי	 פירוק, חוקיות זיהויבודקת ה שאלת חקר

  . הכרת מספרי	 ריבועיי	 והתכונות שלה	 ויכולת הנמקה

  והנמקה חיפוש פתוח: 'ד� 'סעיפי	 ג ;)תובנה חשבונית(חשיבה תהליכית  –' ב� 'סעיפי	 א: רמת חשיבה צפויה

  קשה� יתבינונ :רמת קושי צפויה

  מופיע בתכנית הלימודי�

  שאלות חקר בכפל  – 63עמוד : 'כיתה ג

  מספרי	 ראשוניי	 ופריקי	 – 88 ודעמ :'דכיתה 

  פעילויות נוספותוהעמקה , ההרחב: פעולות חשבו� במספרי	 טבעיי	 – 108, 105 י	עמוד :'כיתה ה
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  הידע הדרוש לפתרו� השאלה

  .סדרות וחוקיות, דות כפל וחילוקעוב, משמעות הכפל והחילוק: 'ב! 'כיתות א

  .סדרות וחוקיות, חקירת כפולות, פירוק מכפלות לגורמי	, בניית מכפלות, כפל :'ה גכית

  .אפשרויות שונות לפירוק מספר למכפלות, מספרי	 ראשוניי	 ופריקי	 :'כיתה ד

   הכללת מבנה או חוקיות על תהלי�, יצירה וחקר של סדרות ושל לוחות מספרי	: 'כיתה ה

  אסטרטגיות צפויות לפתרו� השאלה

  :'ב! 'סעיפי� א

הדרישה שמירה על כדי תו� , החוקיות שבתבניות וחיפוש פתוח של תרגילי	 שהמכפלה שלה	 נתונה בתבניותזיהוי 

  . 'בסעי$ בהמופיעה 

  :'סעי, ג

  . ניסוי וטעייה. א

מכפלת שהיא  ,בלבדאחת פירוק דר� ש כמספר ראשוני והסתמכות על הידיעה שלמספר ראשוני י 13זיהוי המספר . ב

משתמשי	 ) 13 = 13 × 1(הקיי	 וג	 בתרגיל היחיד  ,שני תרגילי כפל שוני	שקיימי	 תכ� ילא י, לכ�. 1 � המספר עצמו ב

  .  13יותר מפע	 אחת במספר 

  :'סעי, ד

  . והסקת מסקנה כתוצאה מכ� 49בדיקת האפשרויות השונות לקבלת המכפלה 
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  למקבצי� השאלות מיו�
  

הרכבי� כמותיי� שוני� , עקרו� ההמרה והפריטה, פוזיציה :שאלות שנדרשת בה� הבנת המבנה העשרוני  .א

  אומד� סדר גודל מספרי�, של מספרי�

  פירוט הנושא או המיומנות  מספר השאלה

  סדר גודל התוצאהאומד� , המרה, פוזיציה, השלמה לעשרת :חיבור וחיסור  1

 ,פי המבנה העשרוני� פירוק מספר על, המרה, פוזיציה :ספרתי� ספרתי במספר חד� כפל מספר דו  2

  אומד� סדר גודל התוצאה

פי המבנה � המרת אגורות לשקלי	 על, המרות, פוזיציה :)כס$( מספרי	 עשרוניי	חיבור   3

  העשרוני

   במספר " מותשל"עשרות  :10חילוק שני מספרי	 שה	 כפולות של   4

  " שלמות"חיסור מאות , פוזיציה, המרה :1000 � מ 200מטרי	 וחיסור  1000 � מ ל"המרת ק  9

  אומד� סדר גודל התוצאה, המרות הכוללחיסור   10

, פי המבנה העשרוני� פירוק מספר על, המרה, פוזיציה: ספרתי� ספרתי במספר דו� כפל מספר דו  11

  אומד� סדר גודל התוצאה 

אומד� סדר , פוזיציה, פירוק מספר וארגונו מחדש :ספרתי� ספרתי במספר חד� מספר תלת חילוק  12

  גודל התוצאה

  מאות במספר שהוא כפולה של מאותשל כפל בעשרות והכלה של עשרות ו  16

  הכלה של עשרות במאה  17

 פירוק :ספרתי� ספרתי במספר חד� ספרתי וכפל מספר תלת� ספרתי במספר חד� חילוק מספר תלת  18

  אומד� סדר גודל התוצאה, פוזיציה, מספר וארגונו מחדש

  פי המבנה העשרוני � המרה ופריטה על: המרת כס$  19

  של פריטת שליש לתשיעיות הרחבת המשמעות   א22

  פריטת מספר מעורב לרבעי	  23

  של פריטה ליחידות קטנות יותרהרחבת המשמעות   24

  � שמייצגת כל ספרה במספר העשרוני הער, פי השיטה העשרונית� ביטוי שברי	 על  28

  קריאת מספר עשרוני והער� שמייצגת ספרה במספר העשרוני  29

  בגרמי	ג "המרת חלקי ק  30

  בדקותהמרת חלקי שעה   31

  במטרי	מ "המרת ק, פי השיטה העשרונית� ביטוי מספרי	 מעורבי	 על  32

  

פי ! בה� נדרשה הקבצה עלו, ת בשלמי�בה� הופיעו פעולוששאלות  לענוס, ( שוני�קבצה הבנת כללי ה  .ב

  ) המבנה העשרוני

  פירוט הנושא או המיומנות  מספר השאלה

  פי המכנה� הקבצה לשלמי	 על  6

   פי המכנה� הקבצה לשלמי	 על  7

  מטרי	 1000= מ "ק 1: כלל ההקבצה  9

  'אג 10פעמי	  10או ' אג 100= ח "ש 1: כלל ההקבצה  19

  ל	 אחדש= עשיריות  10: כלל ההקבצה  28

  גר	 1000= ג "ק 1: כלל ההקבצה  30

  דקות 60= שעה  1: כלל ההקבצה  31

  מטרי	 1000= מ "ק 1: כלל ההקבצה  32
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שאלות השוואה , שארית,  משמעויות של חילוק, משמעויות שונות של כפל שאלות שנדרשת בה� הבנת  .ג

     יצוע פעולות כפל וחילוקואלגוריתמי� שוני� לב שליטה בעובדות הכפל והחילוק ,כפלבתחו� ה

  פירוט הנושא או המיומנות  מספר השאלה

אומד� סדר גודל , עובדות כפל, אלגורית	 :ספרתי� חדספרתי במספר � כפל מספר דותרגיל   2

  התוצאה

 ששניה	 ספרתי� דחספרתי במספר � חילוק מספר תלת, יישו	 חילוק לחלקי	 :שאלה מילולית  4

אומד� סדר גודל , עובדות חילוק, אלגורית	, לחלקי	 משמעות חילוק – "עשרות שלמות"

  התוצאה

  משמעות השבר כחילוק : ייצוג מספרי	 שלמי	 כשברי	  6

אומד� סדר גודל , עובדות כפל, אלגורית	 :ספרתי� ספרתי במספר דו� תרגיל כפל מספר דו  11

  התוצאה

אומד� , כפל וחילוק עובדות, אלגורית	: ספרתי� ספרתי במספר חד� תרגיל חילוק מספר תלת  12

  סדר גודל התוצאה

  עובדות כפל: תרגיל סדר פעולות החשבו� שיש בו פעולת כפל  13

  ספרתי במספר � כפל מספר דו, משמעות החילוק כפעולה הפוכה לכפל: משוואת חילוק  14

  אומד� סדר גודל התוצאה, עובדות כפל, אלגורית	, ספרתי� חד

אומד� , שמעות החילוק כפעולה הפוכה לכפל וכחילוק להכלההבנת מ :)שוויו�� אי(משוואת כפל   16

    סדר גודל התוצאה

  יישו	 הבנת משמעות הכפל והחילוק במוב� של יחס ישר  :שאלה מילולית  17

  ביצוע פעולת חילוק מספר  ,יישו	 משמעות חילוק לחלקי	 וכפל: שאלה מילולית  18

אומד� סדר  ,ספרתי� ספרתי במספר חד� כפל מספר תלתפעולת ו ספרתי� ספרתי במספר חד� תלת

  גודל התוצאה

  .יישו	 חילוק להכלה :שאלה מילולית  19

  1 � כפל ב  20

    משמעות הקשר שבי� מספר החלקי	 לגודל	  : הרחבת שברי	  22

  משמעות חילוק להכלה :שאלה מילולית בשברי	  23

  משמעות הקשר שבי� מספר החלקי	 לגודל	    : הרחבת שברי	  24

  חילוקהכפל והעובדות , קשר בי� כפל לחילוקה: משוואת חילוק  26

) הכמות השלמה(משמעות חילוק לחלקי	  – )שבר יסודי(מציאת חלק מכמות : שאלה מילולית  30

  אומד� סדר גודל התוצאה ,4 � וב 2 � ב 1000וביצוע פעולת חילוק של 

וק לחלקי	 שווי	 וחיבור חוזר חיל – דקות 60 � מ) שלושה רבעי	(מציאת חלק : שאלה מילולית  31

  אומד� סדר גודל התוצאה  ,או כפל

תכונות הגורמי	 של מספר ראשוני ושל , פירוק מספר לגורמי	, כפל בי� מספרי	של זיהוי קשר   38

  מספר ריבועי 
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  או  שימוש בתובנה חשבוניתכדי תו0 במהירות וביעילות בצע בה� את החישוב שאלות שנית� ל   .ד

  עובדותאוטומטי של בידע   

  פירוט הנושא או המיומנות  מספר השאלה

  פה באמצעות חוק הפילוג� נית� לחשב בעל: ספרתי� ספרתי במספר חד� תרגיל כפל מספר דו  2

 שימוש בידע עובדות כפל וחילוק: שאלה מילולית של חילוק לחלקי	  4

  השלמת השברי	 לשל	: חיבור שבר למספר מעורב  7

  1800 � מ  60חיסור  :ל כפל בעזרת תרגיל תומ�פתרו� תרגי  8

   שימוש בידע עובדות חיסור: ה מילולית בחיסורשאל  9

 נית� לחשב באמצעות חוק הפילוג :ספרתי� ספרתי במספר חד� תרגיל חילוק מספר תלת  12

  והבנת סדר גודל המספרי	" פעמי	"שימוש בהבנת משמעות הכפל כ :)שוויו�� אי(כפל משוואת   16

  הבנת היחס הישר וקשר הכפל שבי� מספרי	 במצב כפל :אלות מילוליות בכפלש  17

  שאלה מילולית בנושא השלמה לשל	 והשוואת שברי	   18

  הכרה או הבנת הייצוג המוכלל של של	  ג24

  הזזה מדומה של שטחי	 צבועי	 והשוואת שטחי	, ידי השוואה לחצי� השוואת שברי	 על  25

  עובדותשל ידי פירוק התבנית והשלמת החסר על בסיס ידע � אה עלהשלמת מספר חסר במשוו  26

השוואה לשל	  ,ני	ידי ניסוי וטעייה מכוו� השלמת מכני	 חסרי	 בתרגילי חיבור שברי	 על  27

  מספר אפשרויות לפתרו�  וזיהוי 

  וניתוח תכונות של מכפלות פי דרישות � עלפירוק מכפלה לגורמי	 , זיהוי מבניות וחוקיות  38

ולכ� חשוב לדו� באפשרויות השונות , חשוב לזכור שבחירת האסטרטגיה לפתרו� תלויה ג	 בהעדפה אישית :ערהה

עצ	 החשיבה והפעלת . תלמידללהשאיר את הבחירה יש אול	 , חסרונותיהבו לפתרו� וביתרונות של כל אסטרטגיה

  .התובנה החשבונית המצופה מהתלמידה� דעת בבחירת האסטרטגיה השיקול 

  

  )תרגו� של ההתרחשות למודל מתמטי כלשהו הדורשותסיטואציות (שאלות מילוליות . ה

  ) מילולית שאלה היא" מלל עתירת" שאלה כל שלא לב לשי� יש(   

  פירוט הנושא או המיומנות  מספר השאלה

  )2 � כפל בלפעולת או ( ת חיבורהסיטואציה לפעולתרגו	   3

  לפעולת חילוקתרגו	 הסיטואציה   4

  ) לאחר המרת יחידת המידה( גו	 הסיטואציה לפעולת כפלתר  9

  )ברמה אינטואיטיבית( סיטואציה שיש להבי� בה הסתברות  15

  ות לפעולת כפלתרגו	 הסיטואצי  17

  פעולת כפלל מכ� לפעולת חילוק ולאחרהסיטואציה תרגו	   18

  )לאחר המרת יחידות הכס$(תרגו	 הסיטואציה לפעולת חילוק : 'סעי$ א  19

ובכל הפעולות , חיסור וחילוק, )או חיבור חוזר(סיטואציה מורכבת שיש בה כפל : 'סעי$ ב

  משולבת המרת יחידות כס$

  משל	 חלקי	של תרגו	 הסיטואציה לייצוג של של	 ו  21

23  
כמה פעמי	 צרי� לחבר : חיבור תה למשוואתרגו	 הסיטואצי

4

1
כדי לקבל  

4

1
1?  

לאחר (שברי יחידה משל	 באמצעות לחישוב חלקי	 המבוטאי	 תרגו	 הסיטואציה : 'שלב א  30

  ) המרת יחידות המידה

  תרגו	 הסיטואציה לפעולת חיבור: 'שלב ב

  ה לשאלת חילוקתרגו	 הסיטואצי  31

   :)המלווה בסרטוט(תרגו	 הסיטואציה   32

  לפעולת חיבור  –' בשלב א

  ידות מידהלהמרת יח –' בשלב ב

  להשוואת מספרי	 –' בשלב ג
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  מספריי� שאינ� ייצוגי� שוני�ב או הצגת� קריאת נתוני�בה� ת ושנדרששאלות . ו

  פירוט הנושא או המיומנות  מספר השאלה

  המספרי	� ייצוג נתוני	  בציר  5

   זיהוי נתוני	 מסרטוט  8

  איורזיהוי נתוני	 מ  15

  סרטוטזיהוי נתוני	 מ  25

  )האיור תומ� בנתוני	 המוצגי	 בצורה מילולית ומספרית(וסיטואציה מאיור תוני	 זיהוי נ  32

  צורה מסורטטתזיהוי   33

  וסרטוט צורות גיאומטריות מסרטוט זיהוי נתוני	  34

  מסרטוט וסרטוט צורה גיאומטריתזיהוי נתוני	   35

  זיהוי נתוני	 מסרטוט  36

  זיהוי נתוני	 מסרטוט  37

  מבנה קבוע מטבלת מספרי	 והשלמת מספרי	 בטבלה זיהוי חוקיות ו  38

  

  

  שליטה באלגוריתמי� מסוגי� שוני�בה� שאלות שנדרשת . ז

  )אלגוריתמיות שאינ� באסטרטגיות לפתור נית� מהשאלות חלק( 

  פירוט הנושא או המיומנות  מספר השאלה

  אלגורית	 לחיבור מספרי	 שלמי	 בטור  1

  ספרתי� במספר חדספרתי � לכפל מספר דואלגורית	   2

  אלגורית	 לחיבור מספרי	   3

  לחיסור מספרי	 שלמי	 בטוראלגורית	   10

  בטור ספרתי� ספרתי במספר דו� אלגורית	 לכפל מספר דו  11

חיסור חוזר או חילוק , בעזרת פילוג( ספרתי� ספרתי במספר חד� אלגורית	 לחילוק מספר תלת  12

  )ארו�

  ספרתי� ספר חדספרתי במ� אלגורית	 לכפל מספר דו  14

  ספרתי� ספרתי במספר חד� מספר תלתחילוק ל	 לכפל ומיאלגורית  18

  מכני	 זרי	ובעלי מכני	 קרובי	 בעלי ) ומספרי	 מעורבי	(חיסור שברי	 ללחיבור ואלגורית	   22



 117
 ע"התש' ב פנימי במתמטיקה לכיתה ה"מיצ – חוברת הנחיות

 

 ע"התש' ב פנימי במתמטיקה לכיתה ה"מיצ – ותחוברת הנחי

 

117  

 
  או שלצורות התכונות של  הכרתאו בגיאומטריה  מושג הכרה ויכולת דימוית בה� ודרששאלות שנ. ח

  המושג   

  המושג או התכונותפירוט   מספר השאלה

   זוויות וסוגי זוויות  8

  דימוי קובייה  33

  משולשי	 שוני	  34

  דלתו�, אלכסוני	 במרובעי	, מרובעי	  35

  שתי צורות שיש לה� צלע משותפתבי� הפרדה , צלע משותפת  36

  מלב�, שוקיי	� משולש שווה  37

  

תחילה באמצעות אמצעי המחשה  ,את הדימוי 	בעצמ י	יוצר י	מידהיכולת לדמות מושג גיאומטרי נבנית כאשר תל

בה� על שחשוב להרבות במשימות ובפעילויות , לכ�. ולאחר מכ� באמצעות סרטוט ויצירה עצמית של ייצוג

זוויות יש � במשולש חד: כגו�" חוקי	"הדבקה וסרטוט ולא לשנ� , ידי גזירה� צוגי	 עליהתלמידי	 להיעזר בבניית י

  .זווית יש זווית אחת קהה ושתיי	 חדות וכולי� במשולש קהה, יות חדותשלוש זוו

  
  שאלות שנדרש בה� תיאור דר0 הפתרו� או נימוק. ט

  פירוט המושג או התכונות  מספר השאלה

  סיכוי גדול יותר  15

  השוואת שברי	, השלמה לשל	 ,סכו	 שברי	  21

  חישוב חלק משעה וחילוק להכלה  31

  ת במלב�תכונת אור� הצלעו  37

  הצגת מספר ראשוני ומספר ריבועי כמכפלת שני מספרי	  38
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