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 תשע"ד חשון 

 2193אוקטובר    

 לכבוד:
 בחטיבות העליונותמורים למתמטיקה ו םרכזי

 יחידות לימוד 5-ו 4ברמות של במתמטיקה שינויים במבנה ההיבחנות  הנדון:
 (2196) השינויים תקפים החל ממועד קיץ תשע"ד

 מתמטיקה שלום,ל םמורירכזים ול

. הפיקוח על הוראת המתמטיקה ת שלעבר בדיקה מחודשיחידות  0-ו 6מבנה ההיבחנות ברמות של 

 ,(30816יחידות ) 6ן הראשון ברמת במבנה ההיבחנות בשאלו יםלאור הבדיקה הוחלט לערוך שינוי

  (.30813יחידות ) 0( ובשאלון השני ברמת 30814יחידות ) 0ון הראשון ברמת בשאל

ייעשו שינויים במבנה הבחינה ובמבנה השאלות אשר יאפשרו למורה לרווח את ההוראה בנוסף, 

 כדי לאפשר לנבחנים יותאם למשך זמן הבחינהבבחינה אורך השאלות . וללמד לעומק את הנושאים

 .במהלך הבחינה בהיזמן לקריאה ולחש

 (30816יחידות ) 6שאלון ראשון 

 שעות.  3.0בהיקף של  יישארמשך הבחינה 

 הפירוט הבא:פי על  8שאלות מתוך  0הנבחן יענה על 

 מילוליות, גאומטריה אנליטית, הסתברות(. )שאלות 3שאלות מתוך  2בחירה של ללא שינוי.  :פרק א'

 במישור(. טריגונומטריהבמישור, )גאומטריה  2מתוך  9בחירה של שאלה  פרק ב':

טריגונומטריה אך יידרש שימוש בשאלה בגאומטריה לא בתינתן שאלה אחת מכל אחד מהנושאים. 

 מותר יהיה להשתמש בטריגונומטריה לפתרון השאלה.

פולינומים, שורש ריבועי, פונקציות  :)חדו"א של 3שאלות מתוך  2חירה של בלא שינוי. ל :פרק ג'

  רציונאליות(.

 (30814יחידות ) 0שאלון ראשון 

 שעות.  3.0בהיקף של  יישארמשך הבחינה 

 הפירוט הבא:פי על  8שאלות מתוך  0הנבחן יענה על 

 )שאלות מילוליות, סדרות, הסתברות(. 3שאלות מתוך  2בחירה של ללא שינוי. : פרק א'

 (.במישור טריגונומטריהבמישור, גאומטריה ) 2מתוך  9בחירה של שאלה  פרק ב':

טריגונומטריה אך יידרש שימוש בשאלה בגאומטריה לא ב .תינתן שאלה אחת מכל אחד מהנושאים

 מותר יהיה להשתמש בטריגונומטריה לפתרון השאלה.
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פולינומים, שורש ריבועי, פונקציות  :)חדו"א של 3שאלות מתוך  2בחירה של ללא שינוי.  :רק ג'פ

 רציונאליות וטריגונומטריות(.

 (30813) יחידות 0ברמת שני השאלון ב

לא תופענה שאלות עם סעיפים לא תלויים מנושאים שונים )למשל, סעיף מרוכבים וסעיף  .9

 בגאומטריה אנליטית(.

)למשל, לא תהיה שאלה המשלבת  מתחומים שונים א ישולבו יותר משני נושאיםלבאותה שאלה  .2

 גאומטריה אנליטית, וקטורים ומספרים מרוכבים(.
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