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  מחוון למבחן במתמטיקה
 בנוסח |  חכיתה 
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  לבדיקת המבחן כלליות הנחיות
המשתמשים במערכת ההקלדה,  הן לבודקי המבחן החיצוי החיותבמחוון . ב"לפיכם מחוון למבחן מיצ

  הן למשתמשי גרסת האיטרט. 

  . : מבחן החיצוי כתובות לצד הסמללבודקי הייחודיות החיות   

  

 , צייר"לא יודע" עה תשובות, כגון כי לא יסה התלמיד לעות על שאלה או ם אין תשובה או ראהא  

  ".לא עה" יקלידו בודקי המיצ"ב החיצוי וכו', ציור, העתיק הוראות

  .0תו את הציון ימשתמשי גרסת האיטרט י  

  

   שאלות פתוחות:

 שאיה כתובה במקום המיועד לה, תיחשב תשובה כוה.  תשובה כוה  

  אם כתבה דרך הפתרון אף על פי שהיא לא דרשה, יש להתעלם ממה ולעסוק בתשובה בלבד.   

  בכל מקום במחוון שבו כתוב "דרך פתרון אפשרית", יש לקבל כל דרך כוה.   

  אין להפחית קודות אם כתב מידע עודף שאיו סותר את דרך הפתרון, אלא אם כן צוין אחרת.   

  בפתרון משוואות כל איבר שגוי ייחשב טעות אחת.  

. וש הבודקהמיועדות לשימ משבצותיש , השאלות הפתוחותד השמאלי של צמבחן החיצוי, בב  

יכתבו את הציון של כל סעיף בשאלה פתוחה במשבצת המתאימה,  בודקי המיצ"ב החיצוי

  ולאחר מכן יקלידו את הציון במערכת ההקלדה. 

  

  :שאלות רב־ברירה

  יקלידו את מה שסימן התלמיד. בודקי המיצ"ב החיצוי  

  ובת התלמיד לפי המחוון.משתמשי גרסת האיטרט יעריכו את תש  

   יקלידו "סימון מרובה". בודקי המיצ"ב החיצויאם סימן התלמיד כמה תשובות,   

  .0משתמשי גרסת האיטרט ייתו את הציון   
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  1 שאלה

  אלגברי :תחום
  אלגוריתמית חשיבה :חשיבה רמת
  .דאח בנעלם פשוטה משוואה לפתור :השאלה מטרת

  x = 5 :תשובה 'ק 2

  אחרת אפשרות כל 'ק 0

  

  2 שאלה

 מספרי תחום:
  תהליכית חשיבה רמת חשיבה:

  ממוצע בסיטואציה מילולית.  לחשב מטרת השאלה:

  מסרוים 30 :תשובה 'ק 2

  אחרת אפשרות כל 'ק 0

 

  3 שאלה

  גאומטרי תחום:
 תהליכית חשיבה רמת חשיבה:

  .המלבן תכונות בעזרת במשולש זווית לחשב מטרת השאלה:

  α = 65º :תשובה 'ק 2

  אחרת אפשרות כל 'ק 0

 

  4 שאלה

  מספרי :תחום
  תהליכית חשיבה :חשיבה רמת
  .מספרים עיגול בעזרת גדלים שני בין יחס לחשב :השאלה מטרת

  1:  3)  3( :תשובה 'ק 3

  אחרת אפשרות כל 'ק 0

  .התלמיד שסימן המ את יקלידו החיצוי ב"המיצ בודקי  
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  5 שאלה

  מספרי :תחום
  תהליכית חשיבה :חשיבה רמת
  לחשב אחוזים בסיטואציה מילולית.  :השאלה מטרת

  ש"ח 550 :תשובה 'ק 3

  אחרת אפשרות כל 'ק 0

 

  6 שאלה

  אלגברי :תחום

  זיהוי-ידע :חשיבה רמת
  .שלו הגרף יןוב קווית פונקציה של אלגברי ייצוג בין להתאים :השאלה מטרת

 ) 1( :תשובה 'ק 3

  

  אחרת אפשרות כל 'ק 0

  .התלמיד שסימן מה את יקלידו החיצוי ב"המיצ בודקי  

 

  7 שאלה

  גאומטרי תחום:

 זיהוי-ידע :חשיבה רמת
  .קטע מיוחד במשולש (תיכון) לזהות מטרת השאלה:

 )3( :תשובה 'ק 3

  

  אחרת אפשרות כל 'ק 0

  .התלמיד שסימן מה את יקלידו חיצויה ב"המיצ בודקי  
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  8 שאלה

  אלגברי :תחום

  זיהוי-ידע :חשיבה רמת
  .תכונותיה לפי פונקציה משוואת לזהות :השאלה מטרת

  y= – 5x + 10)  4( :תשובה 'ק 3

  אחרת אפשרות כל 'ק 0

  .התלמיד שסימן מה את יקלידו החיצוי ב"המיצ בודקי  

  

  9 שאלה

   גאומטרי תחום:
   פתוח חיפוש רמת חשיבה:

  .זווית-קהה משולש של ההגדרה את ליישם מטרת השאלה:

  . 98º -וקטה מ 90º - כל זווית הגדולה מ :תשובה 'ק 2

  אחרת אפשרות כל 'ק 0
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  א10 שאלה

  אלגברי :תחום
  אלגוריתמית חשיבה :חשיבה רמת
  .הפילוג חוק בעזרת אחד בנעלם משוואה לפתור :השאלה מטרת

 x = – 5.5 :תשובה

  דרך פתרון אפשרית:

8x – 3(2x –7) = 6x + 43 

8x – 6x + 21 = 6x + 43 

2x + 21 = 6x + 43 

– 4x = 22 

x = – 5.5 

 

פתיחת   ניקוד
  סוגריים

כינוס איברים דומים 
  חיבור הנגדי""ו

 x"חילוץ" 

        ק' 5

  ק' 3

    חסר/שגוי  

  עקבי לטעות  טעות אחת  

  עקבי לטעות  עקבי לטעות  טעות אחת

  שתי טעויות   ק' 1

  כל אפשרות אחרת  ק' 0
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  ב10 שאלה

  אלגברי :תחום
  אלגוריתמית חשיבה :חשיבה רמת
  .אחד בנעלם" פרופורציה משוואת" לפתור :השאלה מטרת

 x = 12 :תשובה

  דרך פתרון אפשרית:

  

 

12x

605x

608x3x

0x
x

152x

4

3












  

  

הכפלה במכנה המשותף   ניקוד
  פתיחת סוגרייםו

 x"חילוץ"   "חיבור הנגדי"

       ק' 4

  ק' 2

    חסר/שגוי  

  עקבי לטעות   טעות אחת  

  עקבי לטעות  עקבי לטעות  טעות אחת

  ק' 0

  אחרת, לדוגמה:  אפשרות כל

  המוים: הכפלת של הגורמים שי של שגויה קביעה

  4 ∙ 3 = x (2x –15)  

   או    

  3 = 2x – 15 
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  11 שאלה

  מספרי :תחום
   תהליכית חשיבה :חשיבה רמת
  .עוגה בדיאגרמת צורני לייצוג בטבלה מספרי מייצוג לעבור :השאלה מטרת

  :לדוגמה, גזרות ארבע של צביעה :תשובה 'ק 3

  

  .: אין להפחית קודות אם לא צבע החלק המתאים בדיאגרמה, אלא כתב "ארבע גזרות"הערה

  אחרת אפשרות כל 'ק 0

  

  12 שאלה

  מספרי :תחום
   תהליכית חשיבה :חשיבה רמת
  .מאורע של הסתברות לחשב :השאלה מטרת

 :תשובה 'ק 3
10

3
  30%כל ייצוג כון אחר, לדוגמה:  או 

  אחרת אפשרות כל 'ק 0
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  13 שאלה

  אלגברי :תחום
   אלגוריתמית חשיבה :חשיבה רמת

  .לפי גרף ישר של שיפוע למצוא  :השאלה מטרות
  .לו המקביל הגרף לפי ישר משוואת למצוא

 g(x) = 3x – 5 :תשובה

  

 משוואת הישר  bהערך של  mהערך של   ניקוד

        ק' 3

  ק' 2

     חסרה/שגויה

  )x(כולל השמטת 

  עקבית לטעות  שגוי  

  ק' 1

m  0,3   עקבית לטעות  

  חסרה/שגויה   חסר/שגוי

  )x(כולל השמטת 

  ק' 0
  : לדוגמה, אחרת אפשרות כל

b = –5    או   g(x) = –5  
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  14 שאלה

  גאומטרי :תחום
   תהליכית חשיבה :חשיבה רמת
  .קודקודיות וזוויות צמודות זוויות בעזרת במשולש זוויות לחשב :השאלה מטרת

 B = 75º∢ :תשובה

  דרך פתרון אפשרית:

∢ACB = ∢ECD = 45º    שוות הן תקודקודיו כי זוויות.  

 ∢BAC = 60º   180 הוא צמודות זוויות כי סכוםº. 

  .180ºכי סכום הזוויות במשולש הוא     B = 75º∢מכאן: 

  דרך פתרון אפשרית אחרת:

 למשולש חיצוית וויתז בעזרת חישוב

 : ותהער

אם כתב המשפט  בלבד) תתקבל רק 75º -ו 45ºוית חיצוית למשולש (כתיבת הזוויות דרך פתרון בעזרת זו   .1

   בזווית חיצוית למשולש. העוסק

או בזווית חיצוית  במשולש הזוויות בסכום או צמודות בזוויות העוסק הימוק אם קודות להפחית אין  .2

  :לדוגמה, כתרגיל כתב – למשולש

– ∢BAC = 180º – 120º = 60º 

– ∢B = 180º – (60º + 45º) = 75º 

– ∢B = 120º – 45º = 75º 

 

 אחד הנימוקים  (*)B∢∢∢∢    גודל  (*) BAC∢∢∢∢וגודל ACB∢∢∢∢  דלגו  ניקוד

  '      ק 4

  ק' 3

      חסרים/רק גודל זווית אחת

    טעות אחת בחישוב

  כל הימוקים חסרים/שגויים     ק' 2

  ק' 1

  כל הימוקים חסרים/שגויים  רק גודל זווית אחת

   שאיו טעות בחישוב חסר/שגוי רק גודל זווית אחת

  ו טעות בחישוב חסר/שגוישאי   

  כל אפשרות אחרת  ק' 0

(*) בסרטוט או בדרך הפתרון 
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  א15 שאלה

  אלגברי :תחום
   אלגוריתמית חשיבה :חשיבה רמת

  .אחד בנעלם שוויון-אי לפתור :השאלה מטרת

 x > – 3 :תשובה

  דרך פתרון אפשרית:

– 7x – 1 < 20 

– 7x < 21 

x > – 3 

  . < x– 3 התשובה וכתבה, למשוואה שוויון- האי הפך הפתרון בדרך אם קודות יתלהפח אין: הערה

 וויוןש- סימן האי x"חילוץ"  "חיבור הנגדי"  ניקוד

        ק' 4

  ק' 3
  שגוי    

    עקבי לטעות  טעות אחת

  שגוי     ק' 2

 ק' 0

  , לדוגמה:אחרת אפשרות כל

  x < 3: למשל, טעויות שתי  –

  :משלל ,x-בה מקדם שלילי ל תשובה שיש  –
– x < 3 ; – x > – 3 ; – 7x < 21  

 x = –3התשובה   –
  

  ב15 שאלה

  אלגברי :תחום
   אלגוריתמית חשיבה :חשיבה רמת

  .המספרים ציר על והמיקום הכיוון לפי שלו הגרף ביןו שוויון-אי של פתרון בין להתאים :השאלה מטרת

 3–מת המספר ) והשל2בחירה כוה של הגרף ( :תשובה

  
  :הערות

  . קודות אם הייתה טעות בסעיף א והתשובה בסעיף ב כוה לפי המחוון לתתאין    .1
 . זו התשובה עקבית לטעותאין להפחית קודות אם הייתה טעות בסעיף א, ובסעיף ב    .2

  

 השלמת המספר החסר בחירת הגרף  ניקוד

      ק' 3

  חסרה   ק' 2

  ק' 0
  , לדוגמה:תאחר אפשרות כל

  בחירה שגויה של הגרף  –

  בחירה כוה של הגרף והשלמה שגויה של המספר החסר  –
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  א16 שאלה

   מספרי :תחום
   תהליכית חשיבה :חשיבה רמת
  לקרוא נתונים מתוך גרף (מהירות).  :השאלה מטרת

  קמ"ש 20  )2( :תשובה 'ק 3

  אחרת אפשרות כל 'ק 0

  .התלמיד שסימן מה את ידויקל החיצוי ב"המיצ בודקי  

  

  ב16 שאלה

   אלגברי :תחום
   תהליכית חשיבה :חשיבה רמת

  לחשב אחוזים בסיטואציה מילולית.   :השאלה מטרות
  . שלה המילולי הייצוג לפי קווית פונקציה של גרף לסרטט

   :תשובה

 

  :הערות

  שעות. 3 - אין להפחית קודות אם זמן הריצה של וגה בגרף קטן מ  .1

  מדויק.בסורטט הגרף לא ין להפחית קודות אם א  .2

   וז לטעות עקבית התשובה ב ובסעיף א, בסעיף טעות הייתה אם קודות להפחית יןא  .3

 .כוה לפי המחוון התשובה הבא) או בעמוד אפשרויות (ראו

  .-xקודות אם הגרף של וגה מתחיל מכל קודה על ציר הלהפחית  יןא  .4



  MAT-019-8A-SOF-p-shipur         ,18/6/2019 06:06  13-33        ,33-03-08-02-01-01-018-019-05  (תשע"ט) במתמטיקה לכיתה חב נוסח  33מיצ"ב | מבחן 

 רשות הארצית למדידה והערכה בחינוך, משרד החינוךה –כל הזכויות שמורות לראמ"ה 

 

  הגרף  ניקוד

   ק' 3

  ק' 2

 לא רציף (סרטוט קודות)

 ן.והשיפוע כו x-על ציר הקודה מאיו מתחיל 

  , לדוגמה: אחרת אפשרות כל  ק' 0
  בעל שיפוע שגוי

 

 :לטעות העקבית תשובהל האפשרויות להלן

 התשובה בסעיף ב  התשובה בסעיף א

  קמ"ש 10  .1

 

  קמ"ש 30 .3

 

  קמ"ש 50 .4
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  17 שאלה

  אלגברי :תחום
   תהליכית חשיבה :חשיבה רמת
  .אלגברית או חישובית בדרך מילולית שאלה לפתור :השאלה מטרת

 ש"ח 4.5 :תשובה

  דרך פתרון אפשרית:

x שוקולד חלב חטיף של המחיר את מייצג.  

8x + 4(x + 1.5) = 60 

8x + 4x + 6 = 60 

12x = 54 

x = 4.5 

  :הערות

  .מייצג העלם מה כתב לא אם קודות להפחית אין   .1

  ).מריר שוקולד חטיף של המחיר( ח"ש 6 היא שכתבה והתשובה כוה הפתרון דרך אם קודות להפחית אין   .2

  

 כתיבת תרגיל/משוואה/  ניקוד
 מערכת משוואות

המשוואה/ /פתרון התרגיל
  מערכת המשוואות

   ק' 5

  טעות אחת    ק' 4

  ק' 3

  חסר/יותר מטעות אחת  

מחיר חטיף שוקולד חלב ומחיר חטיף 
 שוקולד מריר הוחלפו זה בזה:

8(x + 1.5) + 4x = 60 

  או

8x + 4(x – 1.5) = 60 

  עקבי לטעות/חסר/שגוי

  ק' 1

ביטויים אלגבריים  ה של שיכתיב
 כוים: 

8x , 4(x + 1.5) 

  או

8(x – 1.5) , 4x 

  חסר/שגוי

  כתיבה כוה של המשוואה 

8x + 4y = 60 

  והמשוואה האחרת חסרה/שגויה

 חסר/שגויעקבי לטעות/

  כתיבת משוואה ללא סוגריים:

8x + 4x + 1.5 = 60 

  או

8x – 1.5 + 4x = 60 

 עקבי לטעות/חסר/שגוי

  אחרת אפשרותכל   ק' 0
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  18 שאלה

  אלגברי :תחום
   אלגוריתמית חשיבה :חשיבה רמת
  .נעלמים בשני משוואות מערכת לפתור :השאלה מטרת

 = x :תשובה
2

1
     ,      y = – 4 

  דרך פתרון אפשרית:

  ראשון:הם עלהמציאת 

4x 7y 26

6x y 7       / 7

4x 7y 26

42x 7y 49

46x 23

1
x

2

  


  
  


 




 

  :השי העלם מציאת

 (הצבה במשוואה הראשוה)

4y

287y

267y
2

1
4






  

  

 )yאו  xהנעלם הראשון (  ניקוד
  כולל 

  הצגת דרך פתרון

  )yאו  xהנעלם השני (
  כולל/לא כולל 
 הצגת דרך פתרון

     ק' 5

  הצבה כוה והמשך חסר/שגוי    ק' 4

  פתרון שגוי/סר/הצבה שגויהח    ק' 3

  עקבי לטעות  טעות אחת בדרך הפתרון  

  טעות אחת בדרך הפתרון  טעות אחת בדרך הפתרון  ק' 2

  כל אפשרות אחרת  ק' 0
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  19 שאלה

  גאומטרי :תחום
   פתוח חיפוש :חשיבה רמת

  . שוקיים-שווה משולש של ההגדרה את להכיר  :השאלה ותמטר
  ליישם את משפט פיתגורס.

 ) לא2( :תשובה

  :ימוק אפשרי

AB2 + 42 = 62 

AB2 + 16 = 36 

AB2 = 20 

20AB   

AB  4               לכן

  :ימוק אפשרי אחר

42 + 42 = 62 

32  36 

  : הערות

20AB וכתב", לא" סומן אם קודות להפחית אין   .1  המשך ללא.  

 כון הימוק אך, כלל תשובה סומה שלא"אי אפשר לקבוע" או  או" כן" סומן אם קודות להפחית אין   .2

  ".לא" בסימון במפורש ועוסק

  

 סימון  נימוק  ניקוד

     ק' 4

  ק' 3

  עקבי לטעות  תרגיל/משוואה כוים וטעות אחת בהמשך

    ללא המשך 2AB = 20כתיבת 

  חסר/שגוי  חושב כון ABאורך הצלע 

  ק' 1
תרגיל/משוואה כוים ויותר מטעות אחת בהמשך 

  ללא המשך או

  עקבי לטעות/חסר/שגוי

  כל אפשרות אחרת  ק' 0

  

? 



  MAT-019-8A-SOF-p-shipur         ,18/6/2019 06:06  17-33        ,33-03-08-02-01-01-018-019-05  (תשע"ט) במתמטיקה לכיתה חב נוסח  33מיצ"ב | מבחן 

 רשות הארצית למדידה והערכה בחינוך, משרד החינוךה –כל הזכויות שמורות לראמ"ה 

  

  א20 שאלה

  אלגברי :תחום
  תהליכית חשיבה :חשיבה רמת
  .שלה המילולי התיאור לפי קווית פונקציה משוואת לבנות :השאלה מטרת

 y = 12x + 700אפשרות א:       :תשובה

  y = 40xב:     אפשרות 

 אין להפחית קודות אם משוואות הישרים הוחלפו זו בזו.: הערה

  

הפונקציה המתאימה   ניקוד
  לאפשרות א

הפונקציה המתאימה 
 לאפשרות ב

     ק' 3

  ק' 2
  חסרה/שגויה  

    חסרה/שגויה

 כל אפשרות אחרת  ק' 0

  

  ב20 שאלה

  אלגברי :תחום
   תהליכית חשיבה :חשיבה רמת
  .קוויות פונקציות שתי בין להשוות :השאלה טרתמ

 כיסות 25 :תשובה

  דרך פתרון אפשרית:

12x + 700 = 40x 

28x = 700 

x = 25 

  זו. התשובה עקבית לטעותאין להפחית קודות אם הייתה טעות בסעיף א, ובסעיף ב : הערה

  

פתרון   כתיבת תרגיל/משוואה  ניקוד
 התרגיל/המשוואה

     ק' 3

2 'ק    חסר/שגוי  

  אחרתאפשרות כל   ק' 0
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  א21 שאלה

   גאומטרי :תחום

   זיהוי-ידע :חשיבה רמת
  .חופפים משולשיםב שוות זוויות לזהות :השאלה מטרת

  :תשובה

  ∢ = E∢C   .1א

 ∢ = CBA∢EBD   .2א

  ל ייצוג כון אחר.כ או

 . ∢CBA ההתשוב מקוםּבִ  ∢B התשובה אם כתבה 2: אין לתת קודות בסעיף אהערה

  

  EBD∢∢∢∢השלמת   C∢∢∢∢השלמת   ניקוד

   ק' 2

  ק' 1
  חסרה/שגויה  

    חסרה/שגויה

  אחרת אפשרות כל  ק' 0

  

  ב21 שאלה

  גאומטרי :תחום
   תהליכית חשיבה :חשיבה רמת
  לזהות צלעות שוות במשולשים חופפים.  :השאלה תמטר

  x – z)  2( :תשובה 'ק 2

  אחרת אפשרות כל 'ק 0

  .התלמיד שסימן מה את יקלידו החיצוי ב"המיצ ודקיב  
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  א22 שאלה

   מספרי תחום:
   תהליכית חשיבה רמת חשיבה:

   .ריבוע שטח מתוך נתון שטח של האחוז את לחשב :השאלה תמטר

 %20 :תשובה

  דרך פתרון אפשרית:

20%100%
900

180
  

  
  חישוב האחוז  ניקוד

   ק' 3

  ק' 2

  ת בחישובטעות אח

,  0.2כתיבת התשובה כשבר, לדוגמה: 
900

180
  ,

5

1
  

  תשובה כוה ללא הצגת דרך הפתרון  ק' 1

  אחרת אפשרות כל  ק' 0

  

  ב22 שאלה

  גאומטרי :תחום
   תהליכית חשיבה :חשיבה רמת

  . שטחו לפי זווית-ישר משולשב ניצב אורך לחשב :השאלה מטרת

 AE=  מ"ס 12 :תשובה

  דרך פתרון אפשרית:

12AE

180AE15

180
2

AE30






  

  דרך פתרון אפשרית אחרת:

180 2
12

30


  

  
  פתרון התרגיל/המשוואה  תרגיל/משוואהכתיבת   ניקוד

    ק' 3

  חסר/שגוי    ק' 2

  תשובה כוה ללא הצגת דרך הפתרון  ק' 1

  אחרת אפשרות כל  ק' 0
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  א23 שאלה

   גאומטרי :תחום
   תהליכית חשיבה :חשיבה רמת
  .צירים במערכת המסורטטים משולשים שני של שטחים בין יחס לחשב :השאלה מטרת

 3פי  :תשובה

  :הסבר אפשרי

   צלע משותפת). ACלשי המשולשים צלע השווה באורכה (

  .ABCבה לצלע זו במשולש מאורך הגו 3גדול פי  ADCאורך הגובה לצלע זו במשולש 

  .)ABCמשטח המשולש  3גדול פי  ADC ש(לכן שטח המשול

  אחר: הסבר אפשרי

8ביחידות שטח:   ABCשטח המשולש 
2

28



  

42ביחידות שטח:   ADCשטח המשולש 
2

68



  

  .)ABCמשטח המשולש  3גדול פי  ADC(לכן שטח המשולש 

  

 )3תשובה (פי   הסבר  ניקוד

     ק' 3

  ק' 2

    יחס כון בין הגבהים ללא ציון הצלע המשותפת

  כתיבה כוה של שי התרגילים 

  וחישוב השטח של משולש אחד או שיים חסר/שגוי 

 חסרה/שגויהלטעות/ תעקבי

  לטעות/חסרה/שגויה תעקבי  חישוב כון של שטח משולש אחד והתרגיל האחר חסר/שגוי 

  ק' 1
   חסר

    2 -חישוב שטח המשולשים ללא חילוק ב

 כל אפשרות אחרת  ק' 0

  

  ב23 שאלה

   אלגברי :תחום
  תהליכית חשיבה :חשיבה רמת
  .שלה הגרפי הייצוג ובין קווית פונקציה של האלגברי הייצוג בין להתאים :השאלה מטרת

  BC)  3( :תשובה 'ק 2

  אחרת אפשרות כל 'ק 0

  .התלמיד שסימן מה את יקלידו החיצוי ב"המיצ בודקי  



  MAT-019-8A-SOF-p-shipur         ,18/6/2019 06:06  21-33        ,33-03-08-02-01-01-018-019-05  (תשע"ט) במתמטיקה לכיתה חב נוסח  33מיצ"ב | מבחן 

 רשות הארצית למדידה והערכה בחינוך, משרד החינוךה –כל הזכויות שמורות לראמ"ה 

  

  24 שאלה

  מספרי :תחום
   תהליכית חשיבה :חשיבה רמת
  .זו בתוך זו הנמצאות צורות שתי של שטחים בין מצומצם יחס לחשב :השאלה מטרת

 1:  4.5כל ייצוג כון אחר, לדוגמה:  או 2:  9 :תשובה

  

  יחס השטחים  ניקוד

   ק' 3

  ק' 2

  200:  900איו מצומצם, לדוגמה: היחס כון אך 

  9:  2היחס הפוך וגם מצומצם, לדוגמה: 

  ק' 0
  , לדוגמה:אחרת אפשרות כל

  900:  200היחס הפוך ואיו מצומצם, למשל: 
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  25 שאלה

  גאומטרי :תחום
   תהליכית חשיבה :חשיבה רמת
  .חופפים הם משולשים ששני להוכיח :השאלה מטרת

  : אפשרית הוכחה

∢AMB = ∢CME   קודקודיות הן שוות כי זוויות .  

BM = CM    תוןכי  קודהשהM  היא אמצע הצלעBC .  

∢B = ∢BCE  90 -ל במלבן שוות כי זוויות ו)- ∢BCE היא זווית צמודה ל- ∢BCD(.  

  מקבילים.ישרים יתקבל גם הימוק: זוויות מתחלפות בין   

  זווית.-צלע-לפי משפט חפיפה זווית  ECM  MAB מכאן:

  .פורמלית כתיבה ללא כון מילולי הסבר כל לקבל יש: הערה

  

שלוש הטענות לחפיפת   ניקוד

  המשולשים

אחד הנימוקים 

  העוסק בזוויות

  משפט החפיפה

     ק' 4

  ק' 3

    חסר/שגוי  

 חסר/שגוי   

∢AMB = ∢EMC  

AM = ME  

∢BAM = ∢E  

קריאה שגויה של התון (

 )צלע העוסק באמצע

    

  ק' 2

  חסר/שגוי  חסר/שגוי  

 כוות טעותה שתי

 השלישית והטעה

  שגויה/חסרה

 לא שההוכחה בתאי(

  )זוויות שלוש לפי תהיה

  כון/חסר/שגוי  

  ק' 1

 כוות הטעות שתי

 השלישית והטעה

   שגויה/חסרה

 לא שההוכחה בתאי(

  )זוויות שלוש לפי תהיה

  כון/חסר/שגוי חסר/שגוי

  'ק 0
  כל אפשרות אחרת, לדוגמה: 

   הוכחה לפי שלוש זוויות.
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 בנוסח |  חכיתה |  מתמטיקהמחוון למבחן ב


