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 .אוריינות מתמטית .1

.  ות המתמטיתתמשך המגמה של הדגשת האוריינובשנים הבאות ל הקרובה "בשנה

הדורשות , (מתוך כל הנושאים הנלמדים" )מציאותיות"הכוונה היא לפתרון בעיות 

 .אצל התלמידיםשאמור להיות שגור ניתוח ויישום הידע המתמטי , יכולת קריאה

פתרון , הצורך בניתוח מילולי של שאלותהמורים מתבקשים להדגיש בהוראתם את 

המורים . של שאלות שאינן שגרתיותוכן פתרון , שאלות מילוליות שגרתיות

לשלב שאלות מסוגים אלה בבחינות התקופתיות של , במידת האפשר, מתבקשים

 .התלמידים לאורך השנה

שלב אוריינות מתמטית נהבגרות בשנת הלימודים הקרובה בחינות בשאלוני גם 

ושאלות שפתרונן , יושם דגש על פתרון שאלות עתירות מלל. בנושאים שבבחינה

פירוט לגבי שילוב אוריינות מתמטית  . ויישום ידע מתמטי חניתו, ס על תובנהמבוס

 .7א מופיע בסעיף "ל תשע"ל בשנה"יח 3בשאלוני 

 .(2011)א "תשעביטול המיקוד במתמטיקה החל ממועד קיץ  .2

לא יתפרסם  (2011)א "תשעהחל ממועד קיץ , 4/ל תשע''מנכחוזר ב על פי האמור

 .רות במתמטיקהמיקוד לשאלוני בחינות הבג

תכניות הבחינה המפורסמות באתר רשום בחומר הלימוד שיידרש בכל שאלון בגרות 

 :ר למתמטיקה"המפמ

/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Matematika 

והיא , פרסם מיקוד התקבלה על פי המלצתה של ועדת המקצועההחלטה לא ל

הבנוי באופן היררכי ונשען , מתבססת על אופיו המיוחד של תחום הדעת מתמטיקה

 .על ידע ועל מיומנויות הנבנים נדבך על גבי נדבך

פירוט החומר . צומצם חומר הלימוד בשאלוני הבחינה, לאור ביטול המיקוד

: ר בכתובת"באתר המפמ בכל הרמות מופיעהמצומצם 

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Ma

tematika/ChativaElyona/ 

 .(2011)א "תשעקה החל ממועד קיץ בגרות במתמטיבחינת המבנה ההיבחנות ב .3

יוחל מבנה  (2011)א "תשעהחל משנת הלימודים , 7/ל תשע''מנכחוזר על פי האמור ב

 .באופן מדורג  בחינת הבגרות החדש על כל החטיבות העליונות בארץ

את לימודיהם בכיתות  שהתחילוכל התלמידים ( 2011)א "ל תשע"החל משנה, לפיכך

 :םיבחנו בשאלונים הבאי' י

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Matematika/
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Matematika/ChativaElyona/
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Matematika/ChativaElyona/
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 (40%) 35807   ,(60%) 35806   :ל"יח 5תלמידי 

 (35%) 35805   ,(65%) 35804   :ל"יח 4תלמידי 

 (35%) 35805   ,(65%) 35806    :או 

 

 (40%) 35803   ,(35%) 35802   ,(25%) 35801   :ל"יח 3תלמידי 

 [.35805רק למי שלא ניגש לשאלון ] (100%) 35804:     או

לשאלון  וגם לא ניגש 35805רק למי שלא ניגש לשאלון ( ]100%) 35806:     או

35807.] 

או תלמיד שנבחן , 35805גם בשאלון  35804תלמיד שנבחן בנוסף לשאלון ! שימו לב

ציון מתמטיקה יהיה זכאי ל לא, 35805או  35807גם בשאלון  35806בנוסף לשאלון 

 .ל"יח 3בהיקף של בתעודת בגרות 

, (2011)א "תשעל "ב בשנה"א י"תמטיקה לתלמידי יאפשרויות ההיבחנות במ .4

 .ולנבחני משנה( 2012)ב "ל תשע"ב בשנה"לתלמידי י

בהתאם לשיטת ' את כיתות יא החלו ללמד "ל תשע"בבתי ספר שבהם רק בשנה

ב "תלמידי יוכן , (2011)א "תשעל "ב בשנה"א י"תלמידי י יבחנו, ההיבחנות החדשה

, 35001: שאלוני הצבירה שמספריהםשנים אלה בב משנה נבחניכן ב ו"ל תשע"בשנה

35002 ,35003 ,35004 ,35005 ,35006,  35007.  

יהיה המועד האחרון שבו יהיו קיימים שאלוני הצבירה ( 2013)ג "מועד חורף תשע

 .35007  ,35006, 35005, 35004, 35003, 35002, 35001: שמספריהם

ל "יח 4כחלק מרמת  35003בשאלון  לא יוכר הציון( 2013)ג "החל ממועד קיץ תשע

 4ולכן ציון כזה לא ישוקלל כחלק מציון הבגרות ברמת , גם לתלמיד שנבחן בו בעבר

 .ל"יח

 נושאי השאלונים

אשר ייבחנו לפי תוכנית ל "יח 5 -ברשימת הנושאים המצומצמת עבור התלמידים 

ב "י כיתות יוכן תלמיד, (2011)א "תשעל "ב בשנה"א וי"תלמידי כיתות י), הצבירה

 :היא בהתאם למפורט להלן משנה נבחניכן ו, (ב"ל תשע"בשנה

ובשאר הנושאים על פי הנדרש  ,35805בשאלון על פי הנדרש  סדרות : 35005שאלון 

 .35804בשאלון 

ובשאר  ,35807בשאלון על פי הנדרש  טריגונומטריית המרחב: 35006שאלון 

 . 35806בשאלון הנושאים על פי הנדרש 

 .35807בשאלון  לנדרשבהתאם : 35007 שאלון
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אשר ייבחנו לפי תוכנית ל "יח 4 -ברשימת הנושאים המצומצמת עבור התלמידים 

ב "וכן תלמידי כיתות י, (2011)א "תשעל "ב בשנה"א וי"תלמידי כיתות י), הצבירה

 :היא בהתאם למפורט להלן משנה נבחניכן ו, (ב"ל תשע"בשנה

 .35803אלון בש לנדרשבהתאם : 35003שאלון 

, טכניקה אלגברית: בנושאים 35804בשאלון  לנדרשבהתאם : 35004שאלון 

אלגברה של : בנושאים 35805בשאלון  לנדרשובהתאם , א"טריגונומטרייה וחדו

 .א"וחדו  טריגונומטריית המרחב ,בעיות גדילה ודעיכה, לוגריתמים, חזקות

בשאר הנושאים על פי הנדרש ו ,35805בשאלון על פי הנדרש  סדרות : 35005שאלון 

 .35804בשאלון 

אשר ייבחנו לפי תוכנית ל "יח 3 -ברשימת הנושאים המצומצמת עבור התלמידים 

ב "וכן תלמידי כיתות י, (2011)א "תשעל "ב בשנה"א וי"תלמידי כיתות י), הצבירה

 :היא בהתאם למפורט להלן משנה נבחניכן ו, (ב"ל תשע"בשנה

 .35803בשאלון  רשלנדבהתאם : 35003שאלון 

 .35802בהתאם לצמצום שבשאלון : 35002שאלון 

: ל בכתובת"יח 3בתוכנית  14' בעמרשום בהתאם ל: 35001שאלון 

ionCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Mahttp://cms.education.gov.il/Educat

tematika/ChativaElyona/ 

 .(2013) ג"ל תשע"המרת שאלונים לנבחני משנה החל משנה .5

ג יוכלו תלמידים שנבחנו במבנה הצבירה לשפר את ציוניהם "החל ממועד קיץ תשע

 .כנבחני משנה באמצעות השאלונים החדשים על פי טבלאות ההמרה המובאות להלן

 

 ל עבור נבחני משנה שנבחנו בשיטת הצבירה"יח 5לוני המרת שא

 צירוף השאלונים להשלמה צירוף השאלונים החסרים

35005  +35006  +35007 35806  +35807 

35005  +35006 35806 

35006  +35007 # 
35886  +35807 

35005  +35007 * 
35885  +35807 

35005 * 
35885 

35006 # 
35886 

35007 35807 

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Matematika/ChativaElyona/
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Matematika/ChativaElyona/
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 הערות

  35806תתקיים באותו זמן שתתקיים בו הבחינה בשאלון  35885הבחינה בשאלון 

 ובגא ומטרייה שתשאלנהבהסתברות , בסדרות, ותכלול את השאלות באלגברה

כדי , 35806שאינה מופיעה בשאלון , עשויה להיות שאלה נוספת. 35806שאלון ב

 .שאלות 5להגיע לסך של 

  35806באותו זמן שתתקיים בו הבחינה בשאלון  תתקיים 35886הבחינה בשאלון 

. 35806שאלון ב שתשאלנה א"ותכלול את השאלות בטריגונומטרייה ובחדו

 5כדי להגיע לסך של  35806, שאינה מופיעה בשאלון, עשויה להיות שאלה נוספת

 .שאלות

 ל עבור נבחני משנה שנבחנו בשיטת הצבירה"יח 4המרת שאלוני 

 צירוף השאלונים להשלמה םצירוף השאלונים החסרי

35003  +35004  +35005 35804  +35805 

35004  +35005 35804  +35805 

35003  +35004 * 
35884  +35803 

35003  +35005 # 
 35803+ א 35885

35003 --- 

35004 * 
35884 

35005 # 
 א35885

 

 הערות

  35804ה בשאלון תתקיים באותו זמן שתתקיים בו הבחינ 35884הבחינה בשאלון 

. 35804שאלון שתשאלנה ב א"ותכלול את השאלות בטריגונומטרייה ובחדו

 5כדי להגיע לסך של  35804הבחינה תכלול שאלה נוספת שאינה מופיעה בשאלון 

א של "חדו, אלגברה, גדילה ודעיכה(: או בחלקם)שאלות בנושאים הבאים 

 .פונקציות מעריכיות ולוגריתמיות

  תתקיים באותו זמן שתתקיים בו הבחינה בשאלון  א35885הבחינה בשאלון

שתשאלנה  בהסתברות ובגיאומטרייה, ותכלול את השאלות באלגברה 35804

כדי  35804, שאינה מופיעה בשאלון, עשויה להיות שאלה נוספת. 35804שאלון ב

 .שאלות 5להגיע לסך של 
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 ל עבור נבחני משנה שנבחנו בשיטת הצבירה"יח 3המרת שאלוני 

 השאלון להשלמה שאלון החסרה

35001 35801 

35002 35802 

35003 35803 
 

י ועדה מחוזית "ע מבחן מותאםהתאמות לתלמידים לקויי למידה שאושר להם  .6

 .של משרד החינוך

י ועדה מחוזית "ע שאושר להם מבחן מותאם ,תלמידים לקויי למידה: 35801שאלון 

 .  ש שאלות מלאותיצברו ניקוד השווה לשלו, של משרד החינוך

י ועדה מחוזית "ע שאושר להם מבחן מותאם ,תלמידים לקויי למידה: 35802שאלון 

 .  יצברו ניקוד השווה לשלוש שאלות מלאות, של משרד החינוך

י ועדה מחוזית "ע שאושר להם מבחן מותאם ,תלמידים לקויי למידה: 35803שאלון 

 .ת מתוך שש ללא הגבלה בנושאיםיהיו רשאים לבחור שלוש שאלו, של משרד החינוך

י ועדה מחוזית "ע שאושר להם מבחן מותאם ,תלמידים לקויי למידה: 35804שאלון 

 .  הכוללות לפחות שאלה אחת מכל פרק, יענו על שש שאלות, של משרד החינוך

י ועדה מחוזית "ע שאושר להם מבחן מותאם ,תלמידים לקויי למידה: 35805שאלון 

הניקוד המרבי . ענו על שאלות או חלקי שאלות בניקוד מצטברי, של משרד החינוך

 .נקודות 100לא יעלה על 

י ועדה מחוזית "ע שאושר להם מבחן מותאם ,תלמידים לקויי למידה: 35806שאלון 

 .  הכוללות לפחות שאלה אחת מכל פרק, יענו על שש שאלות, של משרד החינוך

י ועדה מחוזית "ע להם מבחן מותאםשאושר  ,תלמידים לקויי למידה: 35807שאלון 

הכוללות לפחות שאלה אחת , יענו על שלוש שאלות מתוך חמש, של משרד החינוך

 .  מכל פרק

לא תתקיים בבחינות הבגרות במתמטיקה  ב"קיץ תשע החל ממועד: שימו לב

יהיה צורך לפנות לועדת , במקרים חריגים. הכתבה לבוחן נייטרלי: התאמה של

 .חינותהחריגים באגף הב

 א "תשע במועד קיץל "יח 3שילוב אוריינות מתמטית  בשאלוני  .7

אשר בו , עשוי להופיע סעיף מדרגה, ל"יח 3במקצת השאלות שבשאלוני  .א

, מתבקש התלמיד לאחזר מידע שהיה נתון בשאלה עצמה בייצוג מילולי
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דוגמאות לסעיפי מדרגה כאלה ניתן למצוא . טבלאי או גרפי, אלגברי, מספרי

:  ר מתמטיקה בכתובת"פמבאתר מ

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedago

git/Matematika/ChativaElyona/ 

התפלגות נורמלית שפתרונה מבוסס יכללו שאלה ב 35002, 35802שאלונים  .ב

בנוסף לשאלה אחרת בהסתברות או , על גרף ההתפלגות הנורמלית

 .בסטטיסטיקה

בתחום , שאיננה במאגר, תיכלל שאלה בעלת גוון אורייני 35801בשאלון  .ג

 .קריאת גרפים

בתחום , שאיננה במאגר, תיכלל שאלה בעלת גוון אורייני 35802בשאלון  .ד

 .סדרות

 ינות הבגרותנוסחאונים לבח .8

א מוחלפים כל הנוסחאונים לכל שאלוני "החל מבחינת הבגרות במועד קיץ תשע

ר מתמטיקה "דוגמאות לנוסחאונים ניתן למצוא באתר מפמ. הבגרות במתמטיקה

:  בכתובת

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Ma

tematika/ChativaElyona/ 

 :להלן רשימת השאלונים שבהם יהיה ניתן להיעזר בנוסחאונים הבאים

 שאלונים בהם יותר השימוש בנוסחאון שם הנוסחאון

 35003, 35002, 35001, 35803, 35802, 35801 ל"יח 3נוסחאון לתלמידי 

 35005, 35004, 35805, 35804 ל"יח 4נוסחאון לתלמידי 

 35007, 35006, 35807, 35806 ל"יח 5נוסחאון לתלמידי 

 ל"יח 3מאגר שאלות לשאלוני  .9

של ומעודכנת מהדורה מחודשת א "ל תשע"שנה לקראת סיוםלפרסם אנו מתכננים 

ורה המחודשת תכלול את המהד. ל"יח 3מאגר שאלות הבגרות לשאלונים לתלמידי 

. וכן שאלות נוספות, בתוספות המאגר שפורסמו, השאלות שישנן במאגר הנוכחי

המהדורה  .המהדורה לא תכלול שאלות הקשורות לחומר הלימוד שצומצם

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Matematika/ChativaElyona/
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Matematika/ChativaElyona/
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Matematika/ChativaElyona/
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Matematika/ChativaElyona/
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. ב"החל ממועד קיץ תשע 35801, 35001המחודשת תהיה בתוקף לגבי שאלונים 

 .ג"החל ממועד קיץ תשע 35802המהדורה המחודשת תהיה בתוקף לגבי שאלון 

 ר חנה פרל"ד

 ר מתמטיקה"מפמראש אשכול מדעים ו


