
Composite



 

 1       ' נוסח ב-'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�13בפרק  :3פרק 

 

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

 .התשובה במקו� המיועד לכ�

 

 

 !בהצלחה 



 

 ' נוסח ב-'טכנולוגיה לכיתות הבמבחן במדעים ו   2

 1פרק 

 

   1משימה 

 6-1שאלות , עולם מעשה ידי אדם: הנושא

 
 על הנייר 

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

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

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

 

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

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

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

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

 .לרעה על הרכב האוויר

 

 השאלות

1. 

 

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

 __________________: תשובה
 

2. 

 

 ? מיוצר מנייראינואיזה מהבאי� 

 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(
 

  



 

 3       ' נוסח ב-'טכנולוגיה לכיתות הבמבחן במדעים ו

  : המתוארת בקטעהציעו פתרו� טכנולוגי לבעיה  .א .4

__________________________________________________________________  

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

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

תות , מחפשי� סוג נייר שיתאי� לייצור אריזת משקה חדש בטעמי שוקו" 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. 

 

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

 
 )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
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   2משימה 

 4-1שאלות , עולם היצורים החיים: הנושא

 

 הדבורי של גלית ורמי

סוג (דות הדומי� זה לזה בגודל� ובצורת� ה� הציבו שתי כוורות דבורי� בשני ש: גלית ורמי ערכו ניסוי

 ). 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 ', בשדה אבמהל� ימי הניסוי ערכה גלית תצפיות על פעילות הדבורי� בכוורת ש

 .  '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(

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

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

 :  בניסויציינו שני תנאי� שהיו זהי� בי� שני השדות . ב

  ___________________      __________________ 

  



 

 5       ' נוסח ב-'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"

 ." לניות האדומותנשארו מרבית שעות היום בשדה הכ' 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(

 י� אינה מושפעת מצבע הפרחי� בשדהפעילות הדבור )4(

 

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

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

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

 .לה הבאה מתארת תצפיות של חוקרי� שבדקו תופעה זוהטב. 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(השלימו את המשפט הבא בעזרת המילי� המודגשות  . א

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

 

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

 .סימ� למרחק שבי� הפרחי� לכוורת

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 
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 2פרק 

 
 6-1שאלות , חייםהיצורים ה  עולם:הנושא

 . כתבו את השמות של חלקי הצמח השוני� במקומות המתאימי�. � איור של צמחלפניכ .1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ?מהו תפקידו של השורש בצמח .2

 להעביר חומרי מזו� מהצמח אל בעלי חיי� בקרקע )1(

 לקלוט מי� וחומרי� מומסי� מהקרקע )2(

 לקלוט צבע ירוק מהקרקע ולהעבירו לגבעול ולעלי� )3(

 ר את איברי הרבייה של הצמחליצו )4(
 

  

 א

 ב

 ג

 ד

 ה

 ו



 

 7       ' נוסח ב-'טכנולוגיה לכיתות הבמבחן במדעים ו

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

 :ציינו שתי סיבות לנדידת הציפורי� בחור�

 ____________________________________________________________________. א

 ____________________________________________________________________. ב

 

 . לפניכ� שלושה תיאורי� של מחזור החיי� של הצמח .4

  )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

 

 ?מדוע החקלאי� בכל הדורות �ייתו צמחי� המתאימי� למאכל .5

 כדי שלבני האד� יהיו צמחי� גבוהי� יותר )1(

 כדי שבני האד� ייהנו מפרחי� צבעוניי� יותר )2(

 כדי לקבל תוצרת חקלאית רבה יותר )3(

 כדי שיהיה אפשר לגדל את הצמחי� בחוש�  )4(

 

 . הגמל הוא חיה מדברית .6

 ?איזה מהמשפטי� הבאי� מעיד על התאמת גו� הגמל לחיי� במדבר

 הגמלי� חיי� בקבוצות גדולות הנודדות במדבר )1(

  מגני� על עיניו מסופות חול   לגמל יש ריסי� ארוכי� ה )2(

  הגמל משמש טר� לבעלי חיי� מדבריי� אחרי� )3(

 הגמל מסוגל לשאת משאות כבדי� על גבו  )4(
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  10-7שאלות , )מערכות אקולוגיות ואיכות הסביבה(גורמים המשפיעים על שינויים בסביבה : הנושא

.  � שעל ענפיו חיי� זחלי טוואי המשיאחד העלי� הוא עלה של ע. לפניכ� ציורי� של ארבעה עלי� שוני� .7

 .הקיפו אותו בעיגול

 

 

 

 

 )1( )2( 

 

 

 

 
 )3( )4( 

 .לפניכ� רשימה של מרכיבי� חיי� ומרכיבי� דוממי� בסביבה .8

 .  אחד מה� א� הוא מרכיב דומ� או מרכיב חיכלציינו ליד 

 )הקיפו בעיגול(  

 מרכיב דומ�/  מרכיב חי   חיידק .א

 מרכיב דומ�  /  מרכיב חי רוח .ב

 מרכיב דומ�/  מרכיב חי   צמח   .ג

 מרכיב דומ�/  מרכיב חי   מי� .ד

 

  



 

 9       ' נוסח ב-'טכנולוגיה לכיתות הבמבחן במדעים ו

ולכל מכל , הוא הכי� חמישה מכלי�: הגנ� עשה ניסוי. גנ� התבקש לשתול דשא מסוג מסוי� בגינה חדשה .9

 הונחו באות� כל המכלי�. בכל אחד מהמכלי� הוא שתל שתילי� של אותו סוג דשא. הכניס סוג אדמה שונה

 .לחות ואור, תנאי� של טמפרטורה

 ?מה רצה הגנ� לבדוק

 איזה דשא כדאי לשתול בגינה )1(

 דמה מתאי� ביותר לדשא המסוי� הזהאיזה סוג של א )2(

 רה הטובי� ביותר לגידול הדשא הזהמה� תנאי הטמפרטו )3(

 הא� יש לגדל את הדשא באור או בצל )4(

 

 ?    העצי� הצומחי� בו נגר� לקרקע היער בעקבות כריתתנזקאיזה  .10

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

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

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

 .מקו� אחרבגש� ל

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

 .החיוני לקיומה
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 3פרק 
 

 
  6-1שאלות , חומרים ואנרגיה: הנושא

 .צפות באמבט מי�, שוות בגודל�, בציור שלפניכ� ארבע קוביות מוצקות .1

 .ר הקיפו בעיגול את הקובייה הכבדה ביות

 

 . לפניכ� כמה משפטי� העוסקי� בזר� חשמלי .2

 :  משפט א� הוא נכו� או לא נכו�כלציינו ליד 

 )הקיפו בעיגול(  

 לא נכו�/ נכו�  באמצעות זר� חשמלי אפשר להאיר .א

 לא נכו�/ נכו�   באמצעות זר� חשמלי אפשר לחמ� .ב

 לא נכו�/ נכו�  באמצעות זר� חשמלי אפשר להניע .ג

 

 ?קורה כאשר לוחצי� על מתג החשמל בחדר כדי להדליק אורמה  .3

 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(

 

)4( 
)3( 

)2( 

)1( 



 

 11       ' נוסח ב-'טכנולוגיה לכיתות הבמבחן במדעים ו

 .  לפניכ� רשימה של חמישה חומרי� .4

 . החומרי� שה� חומרי דלקכל את הקיפו בעיגול

 )תיתכ� יותר מתשובה אחת נכונה, שימו לב(

 ע� .א

 חול .ב

 בנזי� .ג

 שמ� .ד

 זכוכית .ה

 

 . אחת מהתכונות הבאות ציינו א� היא מאפיינת קרח או מי� נוזלי�כלליד  .5

 

 התכונה )הקיפו בעיגול( החומר

 בו הוא נמצאשכלי החומר משנה את צורתו בהתא� ל. א מי� נוזלי�/ קרח 

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

 החומר מוצק. ג מי� נוזלי�/ קרח 

 

 

 ? אילו שלושה תנאי� צריכי� להתקיי� בו זמנית כדי שתהיה בעירה .6

 חמצני ומי��פחמ� דו, חמצ� )1(

 חומר בעירה וחמצ�, הצתה )2(

 חמצני�ע� ופחמ� דו, נפט )3(

 חמצני�חמצ� ופחמ� דו, הצתה )4(
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  10-7שאלות , מידע ותקשורת: הנושא 

. לרשותו ארבעה אמצעי�.  מידע על נדידת עופות דורסי� באר� ישראללשמור וג� לאסו�עמוס רוצה  .7

 :   הקיפו בעיגול את האמצעי שכדאי לעמוס להשתמש בו

 מצלמה )1(

 רדיו )2(

 טלפו�  )3(

 משקפת )4(

 

 ?עביר באמצעות מחשבאיזה מסוגי המידע הבאי� אפשר לה .8

 מידע קולי בלבד  )1(

 מידע חזותי בלבד )2(

 מידע כתוב בלבד )3(

 מידע חזותי ומידע כתוב , מידע קולי )4(

 

 ".  הביאה למהפכה בתחו� המידעהיא" כי המחשב על המצאת נאמר .9

 ? וומטפלי� במידע בו אנו קולטי� ש האופ�כיצד שינתה המצאת המחשב את 

את המאמ� שנדרש לקריאת מידע מודפס וחסכה  לקרוא לאד�פשרה י המחשב אהמצאת )1(

  יד�כתבי

 כדי לשמור מידע רב  בביתולהרבה מקו� עוד אינו זקוק האד� המצאת המחשב מאז )2(

מוזיקה האזי� לכמו למשל ל,  לעשות כמה דברי� באותו זמ�לאד�פשרה י המחשב אהמצאת )3(

 ולשחק במשחק

 � משקיע זמ� רב יותר בחיפוש מידעמאז המצאת המחשב האד )4(
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  : השלימו את המשפט הבא באמצעות בנק הביטויי� הנתו� במסגרת .10

_______ ,      שלפיה� הפסנתר� מנג� ה�  תווי�ה  . הפסנתר� מנג� על בימת אול� הקונצרטי�

 . _______ שהקהל שומע ה� _______  וה

 

  תווי�;  צלילי� ;  מידע סמלי ;     מידע קולי 

 

 

 

  13-11שאלות , והיקוםכדור הארץ : הנושא

11. 

 

 . לפניכ� ציור הקשור בבזבוז מי�

 :מצאו בציור שלוש דוגמאות המתארות בזבוז מי�

 ___________________________________________________ .א

 ___________________________________________________   .ב

 ____________    _______________________________________ .ג
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 : משפט א� הוא נכו� או לא נכו�כלציינו ליד . לפניכ� ארבעה משפטי� הקשורי� באדי מי� .12

 )  הקיפו בעיגול(  

 לא נכו�/ נכו�  התאדות היא תהלי� של היווצרות מי� מאדי� .א

 לא נכו�/ נכו�  בעלי חיי� וצמחי� פולטי� אדי מי� לאוויר      .ב

 לא נכו� / נכו�   מ� הענני�  רקשבאוויר באי� אדי המי�  .ג

  לא נכו�/ נכו�  ענני� מורכבי� מטיפות זעירות שהתעבו מאדי המי� שבאוויר  .ד

 

 :לפניכ� מפה .13

 .הגדול ציירו על המפה ח� שיראה את כיוו� זרימת המי� בחלק המודגש של הנהר

 

אג�
בהרי�

הרי�

הנהר הגדול

אוקיינוס
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