ראמ"ה

מדינת ישראל
משרד החינוך

הרשות הארצית
למדידה והערכה בחינוך

המזכירות הפדגוגית

מחוון למבחן  67 ,66 ,65 ,23במתמטיקה לכיתה ה' ,נוסח א' ,התשע"א
מחוון לאינטרנט  -עדכון
הנחיות כלליות לבודקים
* בכל שאלות המבחן אם התלמיד לא כתב תשובה או לא סימן תשובה ,יש לתת לו ציון .0
* בפריטים הפתוחים (בניית תשובה) יש להעריך את התשובה לפי ההנחיות המפורטות במחוון ,ולרשום את הציון
המתאים.
* בפריטים מסוג רב–בררה (ר"ב) אם התלמיד סימן יותר מתשובה אחת ,יש לתת לו ציון .0
* יש לבדוק תרגילים שבהם בוצע החישוב בצד ,ולקבל תשובות נכונות גם אם הן לא הועתקו למקום המיועד לכך.
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הרשות הארצית
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מחוון למבחן  67 ,66 ,65 ,23במתמטיקה לכיתה ה' ,נוסח א' ,התשע"א
מחוון לאינטרנט  -עדכון
ההנחיות לקידוד

התשובה הנכונה

מספר
הפריט

סוג
הפריט

1

פתוח

1,819

2

פתוח

4,010

3

פתוח

20,000 : 400

 2נק' — תשובה נכונה

או

 0נק' — תשובה שגויה

4

פתוח

5

פתוח

6

פתוח

3
5

7

פתוח

א .סימון צלע סמוכה לצלע המודגשת
בסרטוט:

 2נק' — תשובה נכונה

הערכים
לקידוד
2 ,0

 0נק' — תשובה שגויה
 2נק' — תשובה נכונה

2 ,0

 0נק' — תשובה שגויה

= 20,000

× 400

2 ,0

* כתיבת התרגיל 400 × 50
תיחשב תשובה נכונה.

 30ספרים

 2נק' — תשובה נכונה

2 ,0

 0נק' — תשובה שגויה
 0.80או  0.8או
אחר של מספר זה.

8
10

או כל ייצוג מספרי

 1נק' — תשובה נכונה

1 ,0

 0נק' — תשובה שגויה
 1נק' — תשובה נכונה

1 ,0

 0נק' — תשובה שגויה
 2נק' — תשובה נכונה

2 ,0

 0נק' — תשובה שגויה

או

ב .סימון צלע נגדית לצלע המודגשת
בסרטוט:

מבחן 67 ,66 ,65 ,23

2

 2נק' — תשובה נכונה

2 ,0

 0נק' — תשובה שגויה
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מחוון למבחן  67 ,66 ,65 ,23במתמטיקה לכיתה ה' ,נוסח א' ,התשע"א
מחוון לאינטרנט  -עדכון
ההנחיות לקידוד

התשובה הנכונה

מספר
הפריט

סוג
הפריט

8

פתוח

כל קטע המאונך לקטע הנתון (הקטע או
המשכו יוצרים עם הקטע הנתון זווית בת
 0נק' — תשובה שגויה
 .)90°למשל:
* קטע מאונך שסורטט מחוץ
לגריד המשבצות ,ייחשב תשובה
נכונה.

9

פתוח

 963מטרים

10

פתוח

א1616 .

פתוח

ב400 .

פתוח

ג0 .

פתוח

ד752 .

11

פתוח

 20כלניות אדומות

12

פתוח

א 80 .צעדים

פתוח

ב 300 .צעדים

 2נק' — תשובה נכונה

 2נק' — תשובה נכונה

הערכים
לקידוד
2 ,0

2 ,0

 0נק' — תשובה שגויה
 2נק' — תשובה נכונה

2 ,0

 0נק' — תשובה שגויה
 2נק' — תשובה נכונה

2 ,0

 0נק' — תשובה שגויה
 2נק' — תשובה נכונה

2 ,0

 0נק' — תשובה שגויה
 2נק' — תשובה נכונה

2 ,0

 0נק' — תשובה שגויה
 2נק' — תשובה נכונה

2 ,0

 0נק' — תשובה שגויה
 2נק' — תשובה נכונה

2 ,0

 0נק' — תשובה שגויה
 2נק' — תשובה נכונה

2 ,0

 0נק' — תשובה שגויה
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למדידה והערכה בחינוך

המזכירות הפדגוגית

מחוון למבחן  67 ,66 ,65 ,23במתמטיקה לכיתה ה' ,נוסח א' ,התשע"א
מחוון לאינטרנט  -עדכון
ההנחיות לקידוד

התשובה הנכונה

מספר
הפריט

סוג
הפריט

13

פתוח

 17קופסאות

14

פתוח

תשובה )2( :בחנות של יעקב
הסברים אפשריים:

15

ר"ב

(3 )4

16

פתוח

א .מספר אי–זוגי

פתוח

ב .מספר אי–זוגי השונה מהמספר
בסעיף א'

 0נק' — תשובה שגויה

פתוח

ג .תשובה )2( :צריך להיות אי–זוגי.

 1נק' — תשובה נכונה

 2נק' — תשובה נכונה

הערכים
לקידוד
2 ,0

 0נק' — תשובה שגויה

 .Iהצגת מחיר עיפרון אחד בשתי
החנויות והשוואת מחירים
 .IIהצגת מחיר כמות שווה של עפרונות
(הגדולה מ–  )1בשתי החנויות ,גם
ללא השוואת מחירים

 2נק' — הסבר נכון (גם אם לא
סומנה תשובה או אם
סומנה תשובה שגויה)

2 ,0

 0נק' — תשובה ללא הסבר או
תשובה הכוללת הסבר
שגוי (גם אם סומנה
תשובה נכונה)

 .IIIהצגת כמות העפרונות שאפשר
לקנות בכל אחת מהחנויות באותו
הסכום
 2נק' — תשובה נכונה

2 ,0

 0נק' — תשובה שגויה
 1נק' — תשובה נכונה

1 ,0

 0נק' — תשובה שגויה

וגם נימוק שיכלול התייחסות לכך
שיש לכפול את המספר  ,5או מספר
אי–זוגי ,במספר זוגי כדי שתתקבל
תוצאה שהיא מספר זוגי.

 1נק' — תשובה נכונה

1 ,0

1 ,0

 0נק' — תשובה ללא הסבר או
תשובה הכוללת הסבר
שגוי (גם אם סומנה
תשובה נכונה)

או נימוק בדרך השלילה שיבהיר
שאם המספר החסר יהיה זוגי,
התוצאה הסופית שתתקבל תהיה
אי–זוגית.
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מספר
הפריט

סוג
הפריט

ההנחיות לקידוד

התשובה הנכונה

הערכים
לקידוד

17

פתוח

תשובה :לא
נימוק נכון יכלול התייחסות לכך
 0נק' — תשובה שגויה
שבקופסה יש יותר כדורים שעליהם
מספרים המתחלקים ב– ( 3כדורים
שנועה מוציאה) מאשר כדורים שעליהם
מספרים המתחלקים ב– ( 4כדורים שרות
מוציאה).

2 ,0

18

ר"ב

א )2( .גדולה מ–  1,200וקטנה
מ– 1,600

 2נק' — תשובה נכונה

2 ,0

פתוח

ב .הסבר נכון יכלול התייחסות לכך ש–
 396קטן מ–  400וגדול מ–  ,300או
לכך ש–  396קטן מעט מ– . 400

 0נק' — תשובה שגויה

19

פתוח

 8שנים ו–  10חודשים

 1נק' — תשובה נכונה

20

פתוח

100

 2נק' — תשובה נכונה

 0נק' — תשובה שגויה
 2נק' — תשובה נכונה

2 ,0

1 ,0

 0נק' — תשובה שגויה
 2נק' — תשובה נכונה

2 ,0

 0נק' — תשובה שגויה
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מספר
הפריט

סוג
הפריט

21

פתוח

ההנחיות לקידוד

התשובה הנכונה

 2נק'  -תשובה נכונה

אחת מאפשרויות הפתרון האלה:
.I

.V

.II

.VI

.III

.VII

.IV

.VIII

הערכים
לקידוד
2 ,0

 0נק'  -תשובה שגויה
* כל סרטוט שהוא תמונת ראי של
אחד הסרטוטים המוצגים ,ייחשב
תשובה נכונה.
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מחוון למבחן  67 ,66 ,65 ,23במתמטיקה לכיתה ה' ,נוסח א' ,התשע"א
מחוון לאינטרנט  -עדכון
מספר
הפריט

סוג
הפריט

22

ר"ב

א)1( .

ר"ב

ב)4( .

פתוח

א 16 .סמ"ר

פתוח

ב 96 .סמ"ר

פתוח

ג 64 .סמ"ק

ר"ב

()2

ההנחיות לקידוד

התשובה הנכונה

 1נק' — תשובה נכונה

הערכים
לקידוד
1 ,0

 0נק' — תשובה שגויה

 2נק' — תשובה נכונה

2 ,0

 0נק' — תשובה שגויה

23

 1נק' — תשובה נכונה

1 ,0

 0נק' — תשובה שגויה
 1נק' — תשובה נכונה

1 ,0

 0נק' — תשובה שגויה
 2נק' — תשובה נכונה

2 ,0

 0נק' — תשובה שגויה
24

 1נק' — תשובה נכונה

 6ס"מ

1 ,0

 0נק' — תשובה שגויה
 2ס"מ
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משרד החינוך

הרשות הארצית
למדידה והערכה בחינוך

מחוון למבחן  67 ,66 ,65 ,23במתמטיקה לכיתה ה' ,נוסח א' ,התשע"א
מחוון לאינטרנט  -עדכון
ההנחיות לקידוד

התשובה הנכונה

מספר
הפריט

סוג
הפריט

25

פתוח

א 8 .סמ"ר

פתוח

ב .הסבר הכולל התייחסות לרכיבים
הבאים:

 2נק' — תשובה נכונה

הערכים
לקידוד
2 ,0

 0נק' — תשובה שגויה

רכיב  :1חישוב נכון של שטחי
המצולעים הדרושים לחישוב השטח
של החלק שאינו מכוסה (מלבן
ומשולש או שני מלבנים) ,גם ללא
כתיבת התרגילים.
רכיב  :2תיאור במילים או בתרגיל
של קשר של פירוק והרכבה של
השטחים .אם ברכיב זה הוצג הקשר
הנכון ויש טעות חישוב ,רכיב זה
ייחשב נכון.

 2נק' — הסבר הכולל את שני
הרכיבים

2—0

 1נק' — הסבר הכולל רכיב אחד
בלבד
 0נק' — הסבר שגוי
* במקרה של חלוקת השטחים
לריבועים של  1סמ"ר או
לריבועים ולמשולשים ישרי–
זווית ,יש לתת את מלוא
הנקודות רק אם הוצג הסבר
המתייחס ליחס שבין שטח
המשולשים לשטח הריבועים.
** יש לבדוק את סעיף ב' גם אם
התשובה בסעיף א' שגויה.
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התשובה הנכונה

מספר
הפריט

סוג
הפריט

26

פתוח

א.

פתוח

ב.

פתוח

ג.

פתוח

17
א.
21
או כל ייצוג מספרי אחר של מספר זה.

פתוח

3
ב.
8
או כל ייצוג מספרי אחר של מספר זה.
11
התשובה
 2תיחשב תשובה נכונה.
8

פתוח

ג4 .
9
או כל ייצוג מספרי אחר של מספר זה.

 1נק'  -תשובה נכונה
2

3

1
2

0

1

3

1

1

3
8

3

0

1

7
4

27

מבחן 67 ,66 ,65 ,23

0

3

1

9

1 ,0

 0נק'  -תשובה שגויה

 1נק'  -תשובה נכונה
2

1 ,0

 0נק'  -תשובה שגויה

 1נק'  -תשובה נכונה
2

הערכים
לקידוד

1 ,0

 0נק'  -תשובה שגויה

 2נק'  -תשובה נכונה

2 ,0

 0נק'  -תשובה שגויה
 2נק'  -תשובה נכונה

2 ,0

 0נק'  -תשובה שגויה

 2נק'  -תשובה נכונה

2 ,0

 0נק'  -תשובה שגויה
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המזכירות הפדגוגית

מחוון למבחן  67 ,66 ,65 ,23במתמטיקה לכיתה ה' ,נוסח א' ,התשע"א
מחוון לאינטרנט  -עדכון
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התשובה הנכונה

מספר
הפריט

סוג
הפריט

28

פתוח

3 1
,
12 4
או כל ייצוג מספרי אחר של מספר זה.

 0נק'  -תשובה שגויה

29

פתוח

א.

 1נק'  -תשובה נכונה

 2נק'  -תשובה נכונה

9
8 2 3
+
= +
 0 12 12 3 4נק'  -תשובה שגויה

הערכים
לקידוד
2 ,0

1 ,0

או כל שני שברים אחרים שהמכנה שלהם * כתיבת המונה של אחד השברים
5
בלבד תיחשב תשובה שגויה.
.1
 12וסכומם שווה ל–
12
פתוח

ב.

15
4 5 2
+
= +
18 18 6 9

 1נק'  -תשובה נכונה

1 ,0

 0נק'  -תשובה שגויה

או כל שני שברים אחרים שהמכנה שלהם * כתיבת המונה של אחד השברים
 18וסכומם שווה ל– . 1 1
בלבד תיחשב תשובה שגויה.
18
30

31

פתוח

5 5 5 5 5
א+ + + + < 5 .
6 6 6 6 6

פתוח

ב .הסבר נכון יכלול התייחסות לכך
5
5
ש–  < 1ולכן  5פעמים קטן
6
6
מ– . 5

 0נק'  -תשובה שגויה

ר"ב

א0.65 )4( .

 1נק'  -תשובה נכונה

פתוח

ב .כל שבר הגדול מ–  0.5וקטן מ– ,0.6

 2נק'  -תשובה נכונה

2 ,0

 0נק'  -תשובה שגויה
 2נק'  -תשובה נכונה

2 ,0

1 ,0

 0נק'  -תשובה שגויה

לדוגמה0.501 ,0.59 ,0.51 :
32

ר"ב

(1.09 )3

33

ר"ב

5
()2
100

 2נק'  -תשובה נכונה

2 ,0

 0נק'  -תשובה שגויה
 2נק'  -תשובה נכונה

2 ,0

 0נק'  -תשובה שגויה

מבחן 67 ,66 ,65 ,23

 2נק'  -תשובה נכונה

3+

2 ,0

 0נק'  -תשובה שגויה
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מדינת ישראל

ראמ"ה

המזכירות הפדגוגית

משרד החינוך

הרשות הארצית
למדידה והערכה בחינוך

מחוון למבחן  67 ,66 ,65 ,23במתמטיקה לכיתה ה' ,נוסח א' ,התשע"א
מחוון לאינטרנט  -עדכון
ההנחיות לקידוד

התשובה הנכונה

מספר
הפריט

סוג
הפריט

34

פתוח

 4צעדים

35

פתוח

 60כרטיסים

36

פתוח

1
6

37

פתוח

א 30 .ליטרים

פתוח

1
10
או
ב.
60
6
או כל ייצוג מספרי אחר של מספר זה.

פתוח

תשובה :לא

 2נק' — נימוק נכון

נימוקים אפשריים:

 0נק' — נימוק שגוי או תשובה
ללא נימוק

 2נק'  -תשובה נכונה

הערכים
לקידוד
2 ,0

 0נק'  -תשובה שגויה
 2נק'  -תשובה נכונה

2 ,0

 0נק'  -תשובה שגויה
 2נק' — תשובה נכונה

או "שישית" העוגה

2 ,0

 0נק' — תשובה שגויה
 2נק'  -תשובה נכונה

2 ,0

 0נק'  -תשובה שגויה

38

 .Iנימוק המבוסס על חישוב מספר
העמודים בכל אחד מהספרים.
 .IIנימוק המבוסס על כך ש–  20הם
חלק שונה בכל אחד מהספרים ,או
1
1
ש– גדול מ–
 ,ולכן השלמים
3
4
שונים .נימוק זה חייב לכלול
התייחסות לקשר שבין גודל החלק
לשלם (מספר העמודים בספר).

מבחן 67 ,66 ,65 ,23

11

 2נק'  -תשובה נכונה

2 ,0

 0נק'  -תשובה שגויה
2 ,0

* התשובה "לא" ללא נימוק
תיחשב תשובה שגויה.
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