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הנחיות כלליות לבודקים
בכל שאלות המבחן אם התלמיד לא כתב תשובה או לא סימן תשובה, יש לתת לו ציון 0.  *

בפריטים מסוג רב–בררה )ר"ב( ובכל סעיף בפריטים הסגורים אם התלמיד סימן יותר מתשובה אחת, יש לתת לו   *
ציון 0.

שימו לב:  * 
 בפריטים הפתוחים אם התלמיד כתב את התשובה הנכונה והוסיף מידע לא רלוונטי הסותר אותה ומעיד

על חוסר הבנה, התשובה תיחשב שגויה. 

המזכירות הפדגוגית  ראמ"ה   
הרשות הארצית  	

למדידה והערכה בחינוך   

מדינת ישראל
משרד החינוך
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המזכירות הפדגוגית  ראמ"ה   
הרשות הארצית  	

למדידה והערכה בחינוך   

מדינת ישראל
משרד החינוך

 מספר
הפריט

 סוג
הפריט

אפשרויות הציון על–פי רמות הביצוע/התשובה הנכונה
הציון

נושא 1: חומרים ואנרגיה

ר"ב1
8

4 4
8

0

– +

2 = תשובה נכונה: )1(  

כל תשובה אחרת  = 0

2 ,0

2 = תשובה נכונה: )2( מוליכות חשמליתר"ב2

כל תשובה אחרת  = 0

2 ,0

2 = תשובה נכונה: )3( נחושתר"ב3

כל תשובה אחרת  = 0

2 ,0

2 = תשובה נכונה: )1( פחםר"ב4

כל תשובה אחרת  = 0

2 ,0

3 = אחת משתי האפשרויות האלה: פתוח5
 התכונה: משיכה/נמשך למגנט/מגנטיות	 

הדרך: תשובה הכוללת התייחסות לפעולה שיש לבצע באמצעות 
 המגנט, ולא רק לעצם השימוש בו,

לדוגמה:
התכונה: מגנטיות  — 

הדרך: לקרב את המגנט לתערובת.
 התכונה: מסיסות במים/מלח מתמוסס במים/מסיסות	 

הדרך: תשובה הכוללת התייחסות לשתי הפעולות האלה — הוספת מים 
 לתערובת וגם סינון,

לדוגמה:
התכונה: להמיס את המלח במים.  — 

הדרך: שמים מים ומסננים.
הערות:   

תשובה המתייחסת להפרדת התערובת לפי צבע החומרים, תיחשב   —
תשובה נכונה. 

אם צוינה תכונה שגויה, אך בתיאור הדרך נכתבו תכונה נכונה ודרך   —
נכונה, התשובה תיחשב נכונה,

לדוגמה:
התכונה: נוזל  —

הדרך: לשים מים על התערובת כדי שהמלח יתמוסס ואחר כך לסנן.
1 = ציון תכונה נכונה ודרך שגויה או ציון תכונה שגויה ודרך נכונה )שאין 

בתיאור הדרך ציון של תכונה נכונה( או ציון התכונה "מסיסות" וכתיבת 
פעולה אחת נכונה בלבד בדרך. 

הערה: תשובה שבה נכתבה תכונה נכונה, אך הדרך אינה כוללת פירוט של   
 הפעולה שיש לבצע להפרדת התערובת, תקבל ניקוד חלקי,

לדוגמה:
התכונה: הברזל נמשך למגנט.  — 

הדרך: הפרדת התערובת בעזרת מגנט.
כל תשובה אחרת  = 0

3 ,1 ,0
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המזכירות הפדגוגית  ראמ"ה   
הרשות הארצית  	

למדידה והערכה בחינוך   

מדינת ישראל
משרד החינוך

 מספר
הפריט

 סוג
הפריט

אפשרויות הציון על–פי רמות הביצוע/התשובה הנכונה
הציון

2 = תשובה הכוללת התייחסות לכך שנעליים עשויות מחומר מבדד )שאינו פתוח6
 מוליך(, ולכך שגוף האדם מוליך זרם חשמלי,

לדוגמה,

גוף האדם מוליך חשמל והנעליים לא, לכן אם ננעל נעליים לא   —
נתחשמל.

תשובה הכוללת התייחסות לכך שנעליים עשויות מחומר מבדד )שאינו   = 1
 מוליך(, או לכך שגוף האדם מוליך זרם חשמלי,

לדוגמה:

כי הסוליה של הנעליים עשויה מגומי וגומי הוא חומר מבדד, ולכן אי   —
אפשר להתחשמל.

כל תשובה אחרת, כולל תשובות שנעשה בהן שימוש במושג מדעי שגוי,  = 0 
לדוגמה:

נעליים מפרידות חשמל.  —

2—0

1 = מוצקפתוח7 א. 

כל תשובה אחרת, כולל קרח.  = 0

1 ,0

1 = נוזלפתוח ב. 

כל תשובה אחרת  = 0

1 ,0

1 = במדידה העשירית/10פתוח ג. 

.100°C כל תשובה אחרת, כולל  = 0

1 ,0

תשובה המלווה בהסבר הכולל התייחסות להתאדות המים )אין הכרח פתוח  = 3 ד. 
 להשתמש במושג "התאדות"(, 

לדוגמה:

לא, כמות המים שבכלי ָקטנה, כי חלק מהמים התאדו.  —

לא, מפני שחלק מהמים התאדו בסוף הניסוי.  —

לא, חלק מהמים הפכו לגז במדידה העשירית.  —

תשובה המלווה בהסבר שגוי או תשובה ללא הסבר.  = 0  

3 ,0 
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המזכירות הפדגוגית  ראמ"ה   
הרשות הארצית  	

למדידה והערכה בחינוך   

מדינת ישראל
משרד החינוך

 מספר
הפריט

 סוג
הפריט

אפשרויות הציון על–פי רמות הביצוע/התשובה הנכונה
הציון

התשובות הנכונות:סגור8

חומר שעבר עיבודחומר טבעישם החומר

עפַרת ברזל

סוכר

נפט

שמן זית

אבן גיר

סימון חמש תשובות נכונות  = 2

סימון ארבע או שלוש תשובות נכונות  = 1

סימון של פחות משלוש תשובות נכונות  = 0

הערה: סימון של שתי התשובות האפשריות עבור אותו שם של חומר ייחשב   
תשובה שגויה.

2—0

2 = תשובה נכונה: )4( הן מוליכות חשמל.ר"ב9

כל תשובה אחרת  = 0

2 ,0

2 = תשובה נכונה: )3( מוט המתכתר"ב10

כל תשובה אחרת  = 0

2 ,0
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המזכירות הפדגוגית  ראמ"ה   
הרשות הארצית  	

למדידה והערכה בחינוך   

מדינת ישראל
משרד החינוך

 מספר
הפריט

 סוג
הפריט

אפשרויות הציון על–פי רמות הביצוע/התשובה הנכונה
הציון

נושא 2: כדור הארץ והיקום

התשובות הנכונות:פתוח11 א. 

80  .1

50  .2

10  .3

סימון שלוש תשובות נכונות  = 2

סימון של פחות משלוש תשובות נכונות  = 0

2 ,0

חרסית/במשורה 3פתוח  = 1 ב. 

כל תשובה אחרת   = 0  

1 ,0

תשובה נכונה: )3( יש קשר בין סוג הקרקע שבמשפך למידת חלחולר"ב  = 2  ג. 
המים.   

כל תשובה אחרת  = 0  

2 ,0

2 = ציון הקרקע החרסיתית והתייחסות למידת החלחול הקטנה/לקצב פתוח ד. 
החלחול הִאטי של המים דרכה/ליכולת אגירת המים הגבוהה.

כל תשובה אחרת  = 0  

2 ,0

ציון שתי סיבות הכוללות התייחסות לבעיה בכמות המים הזמינים, לדוגמה: פתוח12  = 2
 מיעוט גשמים, שאיבת יתר, בזבוז מים, ו/או לפגיעה באיכות המים,

לדוגמה:

זיהום מקורות המים/הזרמת שפכים למקורות המים, והמלחה של מי   —
תהום.

הערה: תשובה המתייחסת לאידוי מקורות המים, תיחשב תשובה נכונה,    
לדוגמה:

הטמפרטורה בארץ גבוהה ולכן המים מתאדים.  —

ציון סיבה אחת נכונה או שתי סיבות שהאחת היא הכללה והאחרת מדגימה   = 1
אותה, לדוגמה: בזבוז מים ושטיפת מכוניות בצינור.

הערה: אם נכתבו יותר משתי סיבות, ייבדקו רק שתי הסיבות שנכתבו   
ראשונות.

0 = כל תשובה אחרת

2—0
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המזכירות הפדגוגית  ראמ"ה   
הרשות הארצית  	

למדידה והערכה בחינוך   

מדינת ישראל
משרד החינוך

 מספר
הפריט

 סוג
הפריט

אפשרויות הציון על–פי רמות הביצוע/התשובה הנכונה
הציון

תשובה נכונה: )4( היווצרות טלר"ב13  = 2 א. 

כל תשובה אחרת  = 0  

2 ,0

תשובה הכוללת התייחסות לתהליך ההתעבות,פתוח  = 2  ב. 
לדוגמה:

כי אדי המים שבאוויר מתעבים על הבקבוק וגם על העלים, וכך   —
נוצר הטל. 

הערה: תשובה הכוללת התייחסות נכונה למושג "התעבות", אך לא    
מצוין בה במפורש מושג זה, תיחשב תשובה נכונה.

כל תשובה אחרת   = 0  

הערה: תשובה המתארת נכון את תהליך ההתעבות, אך נעשה בה   
 שימוש במושג מדעי שגוי, תיחשב תשובה שגויה, 

לדוגמה:

כשמכניסים בקבוק למקרר מצטברות עליו טיפות מים כי אדי   —
המים שיש במקרר קופאים, וכך קורה גם בטל. 

2 ,0

2 = תשובה נכונה: )3(  ר"ב14

כל תשובה אחרת  = 0

2 ,0

2 = תשובה נכונה: )4( כדור הארץ השלים ַהָקפָה אחת סביב השמש.ר"ב15

כל תשובה אחרת  = 0

2 ,0
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המזכירות הפדגוגית  ראמ"ה   
הרשות הארצית  	

למדידה והערכה בחינוך   

מדינת ישראל
משרד החינוך

 מספר
הפריט

 סוג
הפריט

אפשרויות הציון על–פי רמות הביצוע/התשובה הנכונה
הציון

נושא 3: עולם היצורים החיים

ציון אחד משלושת המאפיינים האלה והעתקת המשפט המתאים או חלק פתוח16  = 3
ממנו:

 הזנה/תזונה/ניזונים — לאלמוגים יש זרועות–ציד שבעזרתן הם תופסים 	 
יצורים זעירים החיים בים ומהם הם ניזונים.

רבייה/התרבות — שונית אלמוגים היא מושבה של מיליוני אלמוגים 	 
הנוצרת לאט במשך מיליוני שנים.

תנועה — יש זרועות ציד שבעזרתן הם תופסים יצורים זעירים. 	 

כל תשובה אחרת, כולל אכילה.  = 0

3 ,0

 2 = מחלקה: זוחלים; שם בעל החיים: נחשי–מים/צבי–יםפתוח17
מחלקה: יונקים; שם בעל החיים: דולפין

ציון של מחלקה אחת נכונה ושם של בעל חיים המשתייך לאותה מחלקה.  = 1

כל תשובה אחרת  = 0

2—0

2 = תשובה נכונה: )4( בשונית האלמוגים חיים בעלי חיים שונים.ר"ב18

כל תשובה אחרת  = 0

2 ,0

2 = תשובה נכונה: )2( זימיםר"ב19

כל תשובה אחרת  = 0

2 ,0

התשובות הנכונות:סגור20

שם הצמח
חלק הצמח שאותו נוהגים לאכול

פרחיםפריעליםשורש
גזר

מלפפון

חסה

כרובית

עגבנייה

3 = סימון חמש תשובות נכונות

סימון ארבע או שלוש תשובות נכונות  = 2

סימון שתי תשובות נכונות  = 1

סימון תשובה אחת נכונה בלבד  = 0

הערה: סימון של יותר מתשובה אחת עבור אותו שם של צמח ייחשב   
תשובה שגויה.

3—0
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המזכירות הפדגוגית  ראמ"ה   
הרשות הארצית  	

למדידה והערכה בחינוך   

מדינת ישראל
משרד החינוך

 מספר
הפריט

 סוג
הפריט

אפשרויות הציון על–פי רמות הביצוע/התשובה הנכונה
הציון

ציון שניים משלושת המאפיינים האלה: פתוח21  = 3
 מקור	 

נוצות	 

עצמות חלולות	 

ציון מאפיין אחד נכון בלבד, או ציון מאפיין אחד נכון ומאפיין אחד שגוי.  = 1

הערה: אם נכתבו יותר משני מאפיינים, ייבדקו רק שני המאפיינים   
שנכתבו ראשונים.

כל תשובה אחרת  = 0

3 ,1 ,0

תשובה נכונה: )4( נשימהר"ב22  = 2

כל תשובה אחרת  = 0

2 ,0

2 = תשובה נכונה: )1(  ר"ב23

כל תשובה אחרת  = 0

2 ,0
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המזכירות הפדגוגית  ראמ"ה   
הרשות הארצית  	

למדידה והערכה בחינוך   

מדינת ישראל
משרד החינוך

 מספר
הפריט

 סוג
הפריט

אפשרויות הציון על–פי רמות הביצוע/התשובה הנכונה
הציון

נושא 4: האדם, התנהגותו, בריאותו ואיכות חייו

תשובה נכונה: )3( כתף  ר"ב24  = 2 א. 

כל תשובה אחרת  = 0  

2 ,0

2 = תנועה סיבובית/לכל הכיוונים/כמו מכתש ועלי/360o/לכל כיוון/פתוח ב. 
לסובב/מעוגלת )עיגולית(

כל תשובה אחרת  = 0  

2 ,0

2 = תשובה נכונה: )2( סידןר"ב25

כל תשובה אחרת  = 0

2 ,0

2 = תשובה נכונה: )1( מערכת השריריםר"ב26

כל תשובה אחרת  = 0

2 ,0

2 = תשובה נכונה: )3( חילוף גזים עם הסביבהר"ב27

כל תשובה אחרת  = 0

2 ,0
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מדינת ישראל
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הפריט

 סוג
הפריט

אפשרויות הציון על–פי רמות הביצוע/התשובה הנכונה
הציון

נושא 5: מערכות אקולוגיות ואיכות הסביבה

תשובה נכונה: )2( צמחונייםר"ב28  = 1 א. 

כל תשובה אחרת  = 0  

1 ,0

תשובה נכונה: )1( טורפיםר"ב  = 1 ב. 

כל תשובה אחרת  = 0  

1 ,0

2 = תשובה הכוללת התייחסות לכך שמושית השבע טורפת את כנימת העלים, פתוח29
המזיקה לעצי התפוז.

הערה: תשובה נכונה שלא מצוינים בה במפורש שם העץ )תפוז( ו/או שם   
 הכנימה )כנימת העלים(, תיחשב תשובה נכונה, 

לדוגמה:

כי מושית השבע אוכלת את מי שגורם נזק.  —

תשובה הכוללת התייחסות רק לכך שמושית השבע טורפת את כנימת   = 1
העלים, ללא התייחסות לנזק שגורמת כנימת העלים לעצי התפוז.

כל תשובה אחרת  = 0

2—0

תשובה נכונה: )2( קטנה ר"ב30  = 1 א. 

כל תשובה אחרת  = 0  

1 ,0

תשובה נכונה: )1( גדלהר"ב  = 1 ב. 

כל תשובה אחרת  = 0  

1 ,0

תשובה הכוללת התייחסות לכך שהדברה באמצעות מושית השבע עדיפהפתוח31  = 4 
כי עלותה נמוכה/היא בריאה יותר/היא אינה מזיקה למרכיבי הסביבה 

הדוממים ו/או החיים, או לכך שהדברה באמצעות ריסוס מזיקה למרכיבי 
 הסביבה,
לדוגמה:

באמצעות מושית השבע, כי כך הפירות יהיו אורגניים/בריאים יותר.  —

הערה: תשובה הכוללת התייחסות לכך שהדברה בחומר ריסוס עדיפה כי   
היא פשוטה יותר/נוחה יותר, מהירה ויעילה, תיחשב תשובה נכונה. 

כל תשובה אחרת  = 0

4 ,0
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הפריט

אפשרויות הציון על–פי רמות הביצוע/התשובה הנכונה
הציון

תשובה הכוללת התייחסות לכך שכדי לייצר נייר כורתים עצים, והדבר פתוח32  = 2 א. 
פוגע בסביבה. 

הערה: תשובה המתייחסת להגדלת נפח האשפה, תיחשב תשובה נכונה.    

כל תשובה אחרת  = 0  

2 ,0 

תשובה הכוללת התייחסות לאופן שבו השימוש בכלים העשויים מצמחי פתוח  = 2 ב. 
 מאכל מפחית את הפגיעה בסביבה,

לדוגמה:

הכלים מתפרקים כעבור זמן קצר, וכך לא מצטברת אשפה רבה.  —

כשהכלים מתפרקים, לא נפלטים חומרים רעילים.  —

הצמחים שמהם מייצרים את הכלים הם משאב מתחדש.   —

הכלים משמשים מזון לבעלי החיים.  —

כל תשובה אחרת  = 0  

הערה: תשובה הכוללת התייחסות לכך שכורתים פחות עצים, תיחשב   
תשובה שגויה. 

2 ,0 

תשובה הכוללת התייחסות לחשיבות העשרת האוויר בחמצן ו/או להפחתת פתוח33  = 3
 כמות הפחמן הדו–חמצני באוויר,

לדוגמה:

הריאות הירוקות פולטות חמצן ו/או קולטות פחמן דו–חמצני.  —

כל תשובה אחרת  = 0

הערה: תשובה שאינה כוללת התייחסות לחילופי הגזים, תיחשב תשובה   
 שגויה, 

לדוגמה:

מקום לבעלי חיים ולצמחים  —

מקום נעים שאפשר לבלות בו  —

מספקות אוויר נקי לערים/מטהר/מסנן את האוויר  —

שיהיה אוויר  —

3 ,0
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נושא 6: עולם מעשה ידי אדם

תשובה נכונה: )4( צבעוניּותר"ב34  = 2 א. 

כל תשובה אחרת  = 0  

2 ,0

תשובה נכונה: )2( בחירת חומרים מתאימים לייצור הנעלייםר"ב  = 2 ב. 

כל תשובה אחרת  = 0  

2 ,0

כתיבת שני יתרונות הגיוניים שיש לשימוש במחשב לצורך לימודים,פתוח35  = 2  א. 
לדוגמה:

חיסכון בנייר  —
אפשרות להגיע למקורות מידע מגוונים/להרבה מידע  —

אין צורך בציוד רב. המחשב מרכז את כל החומר הנדרש ללימודים.  —
השתתפות בפורומים באינטרנט  —

במחשב אפשר לבצע פעולות שאי אפשר לעשות במחברת רגילה:   —
שמירת קובצי קול, אחסון מידע וחיפוש מידע, ארגון החומר 

הכתוב.

כתיבת יתרון אחד בלבד  = 1

הערה: אם נכתבו יותר משני יתרונות, ייבדקו רק שני היתרונות 
שנכתבו ראשונים.

כל תשובה אחרת  = 0  

2—0

כתיבת שני חסרונות הגיוניים שיש לשימוש במחשב לצורך לימודים,פתוח  = 2  ב. 
לדוגמה:

עלות המחשב גבוהה/המחשב יקר.  —
יש צורך בידע ובמיומנויות כדי להשתמש במחשב.  —

מחשב צורך חשמל.  —
לפעמים המחשב נתקע/חומרים נמחקים/חומרים לא נשמרים.  —

מחשב כבד יותר ממחברת.  —
מחשב פולט קרינה.  —

כתיבת חיסרון אחד בלבד  = 1

הערה: אם נכתבו יותר משני חסרונות, ייבדקו רק שני החסרונות 
שנכתבו ראשונים.

כל תשובה אחרת,  = 0 
לדוגמה:

יותר מזהם  —
השימוש בדפים נוח יותר.  —

2—0
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תשובה נכונה: )2( שעוןר"ב36  = 2 א. 

כל תשובה אחרת  = 0  

2 ,0

תשובה הכוללת התייחסות לשניים מבין המאפיינים האלה:פתוח  = 2 ב. 

 המרכיבים במערכת טכנולוגית פועלים בהכרח יחד ובתיאום.	 

חיסרון או ליקוי באחד ממרכיבי המערכת הטכנולוגית ישפיעו על 	 
פעולתה.

במערכת טכנולוגית מתבצעות פעולות של קלט ושל פלט.	 

תשובה הכוללת התייחסות נכונה למאפיין אחד בלבד.   = 1  

הערה: אם נכתבו יותר משני מאפיינים, ייבדקו רק שני המאפיינים 
שנכתבו ראשונים.

כל תשובה אחרת, כולל התשובות: "מראה מידע" ו"צורכת אנרגיה".  = 0  

2-0


