
 
 

 

 מדינת ישראל
 משרד החינוך

 ראמ"ה
 הרשות הארצית למדידה 

 והערכה בחינוך

 המזכירות הפדגוגית
 

 ראמ"ה
 הרשות הארצית למדידה 

 והערכה בחינוך

 ראמ"ה
 הרשות הארצית למדידה 

 והערכה בחינוך

 ראמ"ה
 הרשות הארצית למדידה 

 והערכה בחינוך

 ראמ"ה
 והערכה בחינוך ידההרשות הארצית למד

 
ע"

ש
ת

 ט
20
19

 

 rama@education.gov.il  1 / 2 דוא"ל: http://rama.education.gov.il І: ה בשירות הלמידהמדיד -ראמ"ה  מיצ"ב

 
  (2019) ט, תשע"חלכיתה  מתמטיקהמבחן המיצ"ב בפרט מ  

 
' בתוכני הלימוד ובעקרונות חשליטתם של תלמידי כיתות  נבדקת' חמבחן המיצ"ב במתמטיקה לכיתות ב

 מבחן.המפרט המבחן מגדיר את מבנה  כנית הלימודים.ובת כתוביםההמתמטיים 

 

 

 :האלההמסמכים  מפרט המבחן מבוסס על

 תכנית הלימודים של כיתה ז' -

 תכנית הלימודים של כיתה ח' -

מערכת משוואות ממעלה  כולל, 'ח-ו 'ת הלימודים של כיתה זוכניואים מתבנושעוסקות שאלות המבחן 

 ראשונה בשני נעלמים.

 

 תיאור המבחן

  –שאלות המבחן מגוונות ויש בהן 

 שאלות אינטגרטיביות( שילוב בין נושאים ובין תחומים מתמטיים(; 

  כנית ושבתומים התחמן שימוש במגוון מושגים, סימנים מקובלים ואלגוריתמים שנלמדו בכל אחד

    הלימודים; 

  אוריינות מתמטיתשל שילוב; 

 ( ייצוג שימוש במגוון ייצוגים של תופעות)מילולי, מספרי, גרפי וסימבולי.  

 

 –כדי להשיב על השאלות, יידרשו התלמידים  

 ( מספרית, גרפית, אלגברית ךדר כגוןלהשתמש במגוון דרכי פתרון) ; 

 באמצעות משפטים  לנמקםחישובים ו לבצע, ליישם אותםלדעת ה וימושגים בגאומטרי להכיר

  ;(שתיכתבבכל דרך ת מתמטינכונה  התקבל הוכחתבסיסיות ) לכתוב הוכחותשנלמדו, 

  ולנמק )בשאלות פתוחות(. במילים או בתרגילים,להציג דרך פתרון 

mailto:rama@education.gov.il
http://meyda.education.gov.il/files/Mazkirut_Pedagogit/Matematika/math7tavla.doc
http://meyda.education.gov.il/files/Mazkirut_Pedagogit/Matematika/math7tavla.doc
http://meyda.education.gov.il/files/Mazkirut_Pedagogit/matematika/math8_02.doc
http://meyda.education.gov.il/files/Mazkirut_Pedagogit/matematika/math8_02.doc


 
 

 

 מדינת ישראל
 משרד החינוך

 ראמ"ה
 הרשות הארצית למדידה 

 והערכה בחינוך

 המזכירות הפדגוגית
 

 ראמ"ה
 הרשות הארצית למדידה 

 והערכה בחינוך

 ראמ"ה
 הרשות הארצית למדידה 

 והערכה בחינוך

 ראמ"ה
 הרשות הארצית למדידה 

 והערכה בחינוך

 ראמ"ה
 והערכה בחינוך ידההרשות הארצית למד

 
ע"

ש
ת

 ט
20
19

 

 rama@education.gov.il  2 / 2 דוא"ל: http://rama.education.gov.il І: ה בשירות הלמידהמדיד -ראמ"ה  מיצ"ב

 ברמות חשיבה שונות:במבחן הן שאלות ה 

 המבחן(מ 15%-)כ של מושגים ושל עובדות ידע וזיהוי 

  שוויונות המבוססים על אלגוריתמים -משוואות ואי ופתרוןחישובים  ביצוע –חשיבה אלגוריתמית

 מהמבחן( 25%-פשוטים ומורכבים )כ שגרתיים,

 סיטואציהלמודל מתמטי  התאמתבין מושגים מנושאים שונים,  קישור – חשיבה תהליכית     

  משוואותלבעיות מילוליות  תרגום בין ייצוגים שונים, מעבריומית )מציאותית(, -םיו

 מהמבחן( 50%-)כ

 הן לכל אחת מדרך הפתרון המתאימה  ומציאתשגרתיות  שאינן בעיות ניתוח – חיפוש פתוח

 הנמקות באופן מילולי או מתמטי ועוד  ניסוח ;באמצעות כלים מתמטיים שנלמדו

 מהמבחן( 10%-)כ

 

 וסרגל. מדעי, אך לא המחשבון שבטלפון הנייד(-מחשבון )מדעי או לא העזרים הנדרשים במבחן:

 

 התחומים הנבדקים במבחן

 חסיימשקל  תחום

 25%־כ מספרי

 45%־כ אלגברי

 30%־כ גאומטרי
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