
Composite



 

 1       ' נוסח א-'טכנולוגיה לכיתות הבמבחן במדעים ו

 

 

 

 

 .בבחינה שלפניכ� שלושה פרקי�

 .הזמ� המוקצב הוא שעה וחצי

 . השאלות בבחינהכל לענות על חובה

 

 .בכל משימה כמה שאלות.  משימות2בפרק  :1פרק 

גורמי� המשפיעי� על שינויי� "ו" עול� היצורי� החיי�",  שאלות בנושאי�10בפרק  :2פרק 

 ".בסביבה  

 ".כדור האר� והיקו�"ו" מידע ותקשורת", "חומרי� ואנרגיה",  שאלות בנושאי�12בפרק  :3פרק 

 

ובשאלות אחרות עליכ� לכתוב את , בשאלות מסוימות עליכ� להקי� בעיגול את התשובה הנכונה

 .התשובה במקו� המיועד לכ�

 

 

!בהצלחה 



 

 ' נוסח א-'טכנולוגיה לכיתות הבמבחן במדעים ו   2

 1פרק 

 

   1משימה 

 4-1שאלות , עולם היצורים החיים: הנושא

 

 הדבורי	 של גלית ורמי

סוג (ה� הציבו שתי כוורות דבורי� בשני שדות הדומי� זה לזה בגודל� ובצורת� : י ערכו ניסויגלית ורמ

 ). הדבורי� ומספר� בשתי הכוורות היה זהה

ה� הציבו במרכזו של ' את כוורת ב. שרובו כלניות לבנות', ה� הציבו במרכזו של שדה א' את כוורת א

 .שרובו כלניות אדומות', שדה ב

ובאותו זמ� ער� רמי את ', סוי ערכה גלית תצפיות על פעילות הדבורי� בכוורת שבשדה אבמהל� ימי הני

 .  'אות� תצפיות על פעילות הדבורי� בכוורת שבשדה ב

 

 השאלות

1. 

 

 ? מה הייתה מטרת הניסוי

 לבדוק א� העונה שבה נער� הניסוי משפיעה על פעילות הדבורי� )1(

 לות הדבורי� לבדוק א� צבע הפרחי� בשדה משפיע על פעי )2(

 לבדוק א� מספר הדבורי� בכוורת משפיע על פעילות הדבורי� )3(

 לבדוק א� המיקו� של הכוורת בשדה משפיע על פעילות הדבורי� )4(

 

2. 

 

 .ושכל התנאי� האחרי� יהיו זהי�, גלית ורמי הקפידו שרק תנאי אחד בניסוי יהיה שונה בי� שני השדות

 ___?   ______________מהו התנאי השונה . א

 : ציינו שני תנאי� שהיו זהי� בי� שני השדות בניסוי . ב

   ___________________      __________________ 

  



 

 3       ' נוסח א-'טכנולוגיה לכיתות הבמבחן במדעים ו

 : בתו� הניסוי סיכמו גלית ורמי את תצפיותיה� באופ� הבא .3

 . עפו הרחק מחוץ לשדה הכלניות הלבנות וחזרו לכוורת רק בסוף היום' הדבורים מכוורת א"

 ." נשארו מרבית שעות היום בשדה הכלניות האדומות'  הדבורים מכוורת ב,לעומת זאת

 ?מה יכולי� גלית ורמי להסיק מתצפיותיה�

 כות תמיד לפרחי� הסמוכי� לכוורתהדבורי� נמש )1(

 ' נמשכות לכלניות הלבנות שבשדה אאינ�הדבורי�  )2(

 'נמשכות לכלניות האדומות שבשדה ב אינ�הדבורי�  )3(

 שפעת מצבע הפרחי� בשדהה מופעילות הדבורי� אינ )4(

 

ה� חוזרות , כאשר ה� מוצאות פרחי� כאלה. בכל כוורת יש כמה דבורי� שיוצאות לחפש פרחי� ע� צו� .4

לפי מספר . כדי לסמ� לה� מה המרחק שבי� הפרחי� לכוורת, לכוורת ורוקדות לפני שאר הדבורי�

 שאר הדבורי� מה מרחק הפרחי� יודעות, מספיקה לעשות בזמ� מסוי�" הרוקדת"הסיבובי� שהדבורה 

 .הטבלה הבאה מתארת תצפיות של חוקרי� שבדקו תופעה זו. ע� הצו� מהכוורת

 

המרחק שבי� הכוורת לפרחי� מה� 

 חזרה הדבורה

" רוקדת"מספר הסיבובי� שדבורה 

  שניות�15מספיקה לעשות ב

 9  מטר100

 7  מטר200

 4  מטר1,000

 

 ):הקיפו את התשובה הנכונה( המילי� המודגשות השלימו את המשפט הבא בעזרת . א

 .קט� יותר/ גדול יותר  שניות 15�מספר הסיבובי� ב, ככל שהמרחק של הפרחי� מהכוורת קט� יותר 

 

 תארו את הניסוי שעשו החוקרי� כדי להגיע למסקנה שמספר הסיבובי� בריקוד הדבורה הוא . ב

 .סימ� למרחק שבי� הפרחי� לכוורת

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 
  



 

 ' נוסח א-'טכנולוגיה לכיתות הבמבחן במדעים ו   4

 

   2ימה מש

 6-1שאלות , עולם מעשה ידי אדם: הנושא

 
 על הנייר 

העצי� המיועדי� לייצור . רוב סוגי הנייר מיוצרי� מעצי�. בכל יו� אנו משתמשי� בנייר למטרות רבות

את התאית . בבתי החרושת מפיקי� מהעצי� חומר הנקרא תאית. נייר נכרתי� ומועברי� לבתי חרושת

 .ובסופו של דבר היא הופכת לנייר, ולוחצי� במכונות גדולותמייבשי� , סוחטי�, מבשלי�

 

כריתת העצי� משפיעה . כדי לייצר נייר בכמות שתספיק לשימושי� השוני� יש לכרות הרבה מאוד עצי�

בעלי החיי� שחיו עליה� ובסביבת� נאלצי� , כאשר כורתי� עצי�: למשל. על הסביבה בדרכי� שונות

וכאשר כורתי� , העצי� ה� שמחזיקי� את האדמה במקומה, מו כ�כ. למצוא מקומות מחיה אחרי�

כריתת העצי� ג� משפיעה . ממקומה בגלל הרוחות והגשמי�) עוברת(הקרקע החשופה נסחפת , אות�

 .לרעה על הרכב האוויר

 

 השאלות

1. 

 

  ?מהו חומר הגל� שממנו מייצרי� את רוב סוגי הנייר

 __________________: תשובה

 

2. 

 

 ? מיוצר מנייראינו מהבאי� איזה

 קרטו� )1(

 עיתו� )2(

 ע� )3(

 מחברת )4(

 

3. 

 

 ? מידע זה�איזו בעיה מתוארת בקטע

 מחסור בנייר )1(

 נזק סביבתי )2(

 ייבוש התאית )3(

 בזבוז נייר )4(

 
  



 

 5       ' נוסח א-'טכנולוגיה לכיתות הבמבחן במדעים ו

  : המתוארת בקטעהציעו פתרו� טכנולוגי לבעיה  .א .4

__________________________________________________________________  

 :פרטו כיצד כיתתכ� יכולה לעזור בפתרו� שהצעת� . ב

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

תות , מי שוקומחפשי� סוג נייר שיתאי� לייצור אריזת משקה חדש בטע" שלוק"המהנדסי� של מפעל  .5

 ? להיות לנייר שיבחרו המהנדסי�חייבותאילו מהתכונות הבאות . ובננה

 ):יכולה להיות יותר מתשובה אחת נכונה(הקיפו בעיגול את התשובות הנכונות 

 קשיח ועמיד .א

 שאפשר לאטו� אותו בפני נוזלי� .ב

 בעל יכולת ספיגה גבוהה .ג

 מחוספס .ד

 

6. 

 

 : הנייר המיוצרת ביו� בארבעה מפעלי� שוני�לפניכ� גר� המראה את כמות

 
 )בטונות(כמות נייר ביו�  

  500 

  400  

  300  

  200  

  100  

  0 

 'מפעל א ' מפעל ב ' מפעל ג 'מפעל ד 

 

 ? _________ טונות נייר ביו�300�בכמה מהמפעלי� מייצרי� יותר מ



 

 ' נוסח א-'טכנולוגיה לכיתות הבמבחן במדעים ו   6

 2פרק 

 5-1שאלות , עולם היצורים החיים: הנושא 

 . רבות האד� עוסק בביות צמחי מאכל ובהשבחת�שני� .1

 ?מהי מטרת הביות וההשבחה של צמחי המאכל

 להשתמש בצמחי� לצור� בניית בתי�  )1(

 להגדיל את התוצרת החקלאית המתקבלת מהצמחי� )2(

 לאפשר גידול של הצמחי� ג� באור וג� בחוש� )3(

 לאפשר גידול של הצמחי� ללא שימוש במי� )4(

 

 . של מחזור החיי� של הצמחלפניכ� שלושה תיאורי�  .2

  )הקיפו בעיגול(  :  אחד מהתיאורי� ציינו א� הוא נכו� או לא נכו�כלליד 

 לא נכו�/ נכו�  פרי           נבט            זרע . א

 לא נכו�/ נכו�  זרע           נבט            פרי . ב

 לא נכו�/ נכו�  זרע           נבט            צמח . ג

 

 .ציפורי� רבות נודדות בעונת החור� לארצות אחרות .3

 :ציינו שתי סיבות לנדידת הציפורי� בחור�

 _______________________________________________________________. א

 _______________________________________________________________. ב

 

  



 

 7       ' נוסח א-'טכנולוגיה לכיתות הבמבחן במדעים ו

 ?בתו� הגו� שלד אי�בעלי החיי� הסוגי� הבאי� של לאיזה מ .4

 דגי� )1(

 עופות )2(

 יונקי� )3(

 חרקי� )4(

 

 . בחממות) עגבניות, למשל(חקלאי� רבי� בוחרי� לגדל צמחי�  .5

 :  תרונות לשימוש בחממהציינו שני י

 _______________________________________________________________.א

 ________________________________________________________________.ב

 

 

 

 

 

 

 



 

 ' נוסח א-'טכנולוגיה לכיתות הבמבחן במדעים ו   8

  10-6 שאלות ,)מערכות אקולוגיות ואיכות הסביבה(גורמים המשפיעים על שינויים בסביבה : הנושא 

.  אחד העלי� הוא עלה של ע� שעל ענפיו חיי� זחלי טוואי המשי. לפניכ� ציורי� של ארבעה עלי� שוני� .6

 .הקיפו אותו בעיגול

 
 

 

 

 )1( )2( 

 

 

 

 

 )3(  )4( 

 . לפניכ� רשימה של תנאי סביבה ומרכיבי סביבה .7

 ".מרכיב סביבה"או " תנאי סביבה" סעי� ברשימה ציינו א� הוא כלליד 

 )הקיפו בעיגול ( 

 מרכיב סביבה/  תנאי סביבה   קרקע .א

 מרכיב סביבה/  תנאי סביבה   אור  .ב

 מרכיב סביבה /  תנאי סביבה   טמפרטורה .ג

 מרכיב סביבה /  תנאי סביבה   מינרלי� .ד

 מרכיב סביבה/  תנאי סביבה   אוויר .ה

 מרכיב סביבה/  תנאי סביבה   לחות .ו

 

  



 

 9       ' נוסח א-'טכנולוגיה לכיתות הבמבחן במדעים ו

 . והוא מעוניי� לקנות חומר ריסוס שיעזור לו להג� על הצמחי� מפני מזיקי�, איציק הוא מנהל משתלה .8

 ?איזה מהחומרי� הבאי� היית� ממליצי� לו לקנות

  חרקי� הניזוני� מצו� של פרחי�משמיד )1(

  משמיד חרקי� הניזוני� מגבעולי צמחי� )2(

  משמיד חרקי� הניזוני� משאריות של צמחי� שנבלו )3(

 משמיד חרקי� הניזוני� מעלי� שנשרו )4(

 

א� להרוס קרקע כזו , כדי שתיווצר קרקע פורייה שמתקיימי� בה יצורי� חיי�, דרושות אלפי שני� .9

 . ו דוגמה המראה כיצד אפשר להרוס קרקע כזו בתו� זמ� קצרתנ. אפשר בתו� זמ� קצר

_________________________________________________________________ 

 

 ?    נגר� לקרקע היער בעקבות כריתת העצי� הצומחי� בונזקאיזה  .10

 .שורשי העצי� שנכרתו נרקבי� בקרקע והופכי� למזו� ליצורי� החיי� באדמה )1(

 .  ולה להישר�וא� העצי� נכרתי� הקרקע על, צמרות העצי� מגנות על הקרקע מפני קרני השמש )2(

היא עלולה , כאשר אי� שורשי� חיי� בקרקע. השורשי� שלה� מתי�, כשכורתי� עצי� )3(

 .להיסח� בגש� למקו� אחר

נפילת עצי� בעוצמה רבה על הקרקע מזעזעת את הקרקע ומשחררת ממנה כמות רבה של  )4(

 .החיוני לקיומה, אוויר

 

 



 

 ' נוסח א-'טכנולוגיה לכיתות הבמבחן במדעים ו   10

 3פרק 

 5-1שאלות , חומרים ואנרגיה: הנושא 

 . אחת מהתכונות הבאות ציינו א� היא מאפיינת קרח או מי� נוזלי�לכליד  .1

  

  התכונה  )הקיפו בעיגול( החומר

 החומר משנה את צורתו בהתא� לכלי בו הוא נמצא. א מי� נוזלי�/ קרח 

 הטמפרטורה של החומר נמוכה מאפס מעלות צלסיוס. ב מי� נוזלי�/ קרח 

 החומר מוצק. ג מי� נוזלי�/ קרח 

 

 ?מה קורה כאשר לוחצי� על מתג החשמל בחדר כדי להדליק אור .2

 הלחיצה על המתג פותחת מעגל חשמלי )1(

 הלחיצה על המתג סוגרת מעגל חשמלי  )2(

 הלחיצה על המתג מחברת חומר מבודד למקור החשמלי )3(

 הלחיצה על המתג מוסיפה חומר מבודד למעגל חשמלי  )4(

 

 ? איזה מהחפצי� הבאי� הוא מקור חשמל .3

  חשמלחוט )1(

 סוללה )2(

 נורת להט )3(

 תנור חימו�  )4(

 

  



 

 11       ' נוסח א-'טכנולוגיה לכיתות הבמבחן במדעים ו

 .בטבלה שלפניכ� רשימה של חומרי� .4

 :לא בעיר או בעירסמנו ליד כל אחד מהחומרי� א� הוא 

 :בטור המתאי��סמנו 

 

  לא בעיר בעיר

 )דוגמה(צמר גפ�    �

 בד טריקו  

 נייר  

 מתכת  

 זכוכית  

 שמ�  

  

�ומר דלק ש הוא חשבעירתו נקייהחומר דלק  .5 

 קל מאוד להבעיר אותו באמצעות גפרור )1(

 אינו פולט פיח ועש� בזמ� הבעירה שלו )2(

 אי� לו ריח )3(

 צבע האש שלו בזמ� בעירה הוא כחול ובהיר )4(

 

 8-6שאלות , מידע ותקשורת: הנושא 

 ?איזה מסוגי המידע הבאי� אפשר להעביר באמצעות מחשב .6

 מידע קולי בלבד  )1(

 מידע חזותי בלבד )2(

 ב בלבדמידע כתו )3(

 מידע חזותי ומידע כתוב , מידע קולי )4(
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 : לפניכ� סיפור שמעורבי� בו קלט ופלט .7  

לפתע נשמעה אזעקה במשרד . והשולח� החל עולה בלהבות, אש התלקחה במשרדו של יוני

 . וטיפות מי� טפטפו ממכשיר מיוחד בתקרה

 ._________הקלט בסיפור הוא  .א

 . _________וג� _ ________הפלט בסיפור הוא  .ב

 

דניאלה מעונינת לשמור מ� הריאיו� . דניאלה רוצה לראיי� את סבתא שלה על קורותיה מאז עלתה לאר� .8  

דניאלה יכולה להשתמש ברשמקול או במצלמת וידאו או במחברת שבה תרשו�  .מידע רב ככל האפשר

 . את הריאיו� מילה במילה

הסבירו ? שיישמר בעזרתו המידע הרב ביותר מ� הריאיו�באיזה אמצעי כדאי לדניאלה להשתמש כ� 

 :את בחירתכ�) נמקו(

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

 12- 9 שאלות, כדור הארץ והיקום: הנושא 

 ? מי מהבאי� יכול להתקיי� ללא מי� .9  

 חיידק )1(

 ציפור )2(

 תולעת )3(

 חול )4(

 



 

 13       ' נוסח א-'טכנולוגיה לכיתות הבמבחן במדעים ו

 . לפניכ� ציור הקשור בבזבוז מי� .10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :מצאו בציור שלוש דוגמאות לבזבוז מי�

 _____________________________. א

 _____________________________. ב

 ______________________________. ג

 

 . לפניכ� כמה תופעות הקשורות במזג אוויר .11

 ".משקעי�" תופעה א� היא נכללת בהגדרה כלציינו ליד 

  )הקיפו בעיגול ( 

 לא משקעי�/  משקעי�   גש� . א

 לא משקעי� /  משקעי�   רוח  . ב

 לא משקעי�/  משקעי�   סופת חול . ג

 לא משקעי�/  משקעי�   שלג . ד

 לא משקעי�/  משקעי�   רפלע . ה

 לא משקעי�/  משקעי�   ברד . ו
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אוקיינוסי� ; אגמי� ונהרות; קרחוני�(לפניכ� גר� עמודות המציג את חלוקת מקורות המי� בעול�  .12  

 ? איזו מהעמודות מייצגת את האוקיינוסי� והימי�). מי תהו�; וימי�

 1' עמודה מס )1(

 2' עמודה מס )2(

 3' עמודה מס )3(

 4'  מסעמודה )4(
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