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  איגרת למורי המתמטיקה בחטיבה העליונה

 תזכורת ודגשים לקראת הפעלת תוכנית ההיבחנות החדשה

 שלום,המתמטיקה  למורי

 .ובחינות הבגרות בפתח עומדת להסתיים לימודיםהשנת 

החל משנת הלימודים תשע"ב נבחנים כל תלמידי כתות י"א  כפי שפורסם בחוזרי המפמ"ר,

שאלוני ההיבחנות על פי תוכנית ההיבחנות החדשה שלה מותאמים  במתמטיקהבבחינת הבגרות 

 )שאלונים שכונו שאלוני תכנית הניסוי(. 10210,10218,10211,10213,10213: החדשים

 העקרונות את החדשה וכן להדגיש על  ההנחיות לקראת תוכנית ההיבחנות לחזור אנו מבקשים 

  בכדי שתוכלו לכוון את תלמידיכם בהתאם. ,עליהן היא מבוססת

 הנחיות כלליות

 ופחות על מיומנויות  נושאים, קריאה והמללהבין הבנה, שילוב  :כנית שמה דגש עלותה

בדרך כלל ו. השאלות בבחינת הבגרות דורשות הבנת הנלמד )על פי דרגת השאלון( טכניות

 ן עתירות טכניקה אלגברית. אינ

 בדרך  ,בבחינות הבגרות שאלות רבות הן בעלות סעיפים רבים. מטרת ריבוי הסעיפים היא

 ועל ידי כך להקל עליו. הפתרוןאל לכוון את הנבחן שלב אחר שלב בדרך כלל, 

  שאלה אינו בהכרח מעיד על רמת הקושי שלה ורצוי להנחות את הנבחנים המלל באורך

  .בהתאם

 להתייחס אל מותר  ,מספר סעיפים בהן מופיעיםנבחנים כי בשאלות להסביר לב חשו

 לא הוכחו.הם גם אם כפתורים סעיפים קודמים 

  ,אלא אם כן נאמר בכל דרך שיבחר  הנבחן יכול לפתור כל שאלהבבחינת הבגרות(

אם נבחן משתמש  ,לכן .ובתנאי שפתרונו מבוסס על הבנת דרך הפתרוןבמפורש אחרת( 

כחלק  הוכיח תכנים אלהלעליו  ,הרשמית כנית הלימודיםוחלק מת םשאינים בתכנ

 .מתהליך הפתרון

  יח"ל ובשאלון הראשון ברמת  3המיומנויות והמושגים הנדרשים בשאלון הראשון ברמת

ות אלה נדרשת גם בשאלונים יח"ל מהווים בסיס להמשך ולכן השליטה במיומנוי 0

 באותן הרמות. הבאים 
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 ספות כמו הדרישה לכתיבה מתמטית נכונה ומדויקת ועוד תוכלו למצוא באתר הכוונות נו

 :ר"המפמ

atematikhttp://cms.education.gov.il/educationcms/units/mazkirut_pedagogit/m

a/pinathamafmar/mavo.htm 

 וארגון הזמן משך הבחינה

  ל משך הבחינה לא השתנהיח" 1רמת בשאלוני.  

  (, משך 10213) יח"ל 0 ברמת( ובשאלון הראשון 10213) יח"ל 3 ברמתבשאלון הראשון

דק' לשאלה(, ולכן יש צורך להדריך את הנבחנים  11מעל  ,שעות )כלומר 1.0הבחינה הוא 

בדרך עבודה נכונה בעת המבחן כמו למשל, להתחיל מהפרק שבו הם חשים בטחון רב 

(, ובזמן הבחינה לא להתעכב יותר מדי החשבון דיפרנציאלי ואינטגראלייותר )לרוב פרק 

 על שאלה אחת.

     ב'( )מועד קיץ ומועד תשע"בלבחינות במועדי הקיץ  הנחיות

 יש להדגיש בעיות קניה ומכירה כולל אחוזים וכן , (10211) יח"ל 1שלישי ברמת ה בשאלון

בבעיות ערך קיצון חשוב להדגיש שילוב גרפים עם צורות חשבון אינטגרלי בפולינומים. 

 במישור וכן בעיות ערך קיצון במספרים.

  בין הנושאים. תלמידים  על קישוריות הוא דגשה(, 10213יח"ל ) 3בשאלון הראשון ברמת

רבים נוטים שלא לבחור בבחינה שאלות העוסקות בבעיות ערך קיצון. יש לעודד אותם להביא 

בחשבון גם את השאלות הללו כדי להגדיל את אפשרות הבחירה שלהם. חשוב להדגיש 

קיצון עם גאומטריה במישור ערך לנבחנים את הצורך בשילוב בין נושאים בעיקר שילוב בעיות 

 ו עם שאלות מילוליות.א

  יש  (10213יח"ל ) 0הראשון ברמת  בשאלון .על קישוריות בין נושאים הוא דגשהיח"ל  0ברמת

מילוליות שאלות ב .להדגיש אינדוקציה של אישור זהויות, סדרות חשבוניות וסדרות הנדסיות

בעיות כן )בעיות הספק ו חשוב להתרכז בסוגים השכיחים המופיעים לרוב בבחינות הבגרות

 .תנועה(

בייצוגים  יש להדגיש את הקשרים שבין פונקציה לנגזרותיה בחשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי

 ,טכניקה כמולהדגיש  ולאהבנת חומר הלימוד  את ובאופן כללי להדגיש בעיקר ,השונים

ם. חשוב להדגיש את הצורך בשילוב מיחילוק פולינוו חקירת פונקציות של ערך מוחלט ,למשל

  שאים בבעיות קיצון כמו שילוב גרפים עם צורות במישור.בין נו

 בברכה,

 ד"ר אירמה ג'ן       

מפמ"ר מתמטיקה   
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 העתק:

 גב' דליה פניג, סגנית יו"ר המזכירות הפדגוגית ומנהלת אגף א' פיתוח פדגוגי

  בחינות 'מנהל אגף א ד"ר משה דקלו,

 ד"ר חנה פרל, מנהלת אגף וראש אשכול מדעים 

 יגב' יפה פס, מנהלת האגף לחינוך על יסוד

 מנהלי המחוזות

 ד"ר אסעד מחאג'נה, מפקח על המתמטיקה במגזר הערבי

 על יסודירייז, מדריכה ארצית במתמטיקה, ד"ר רותי 


