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הקדמה
(school based evaluation)	בית–ספרית	פנים	הערכה	על

 מבחני המיצ"ב החיצוניים משמשים להערכה רחבת–היקף מסכמת המכונה גם "הערכה של למידה" 
הבית–ספרית  בתוך הקהילה  השונים  לנמענים  וחשבון  דין  ומתן  אחריותיות  לעודד  )הש"ל(. מטרתה 
Furtak, 2006(. הרצון לצמצם ככל  )בירנבוים, 2004;   ומחוצה לה על רמת ההישגים של התלמידים 
 האפשר את ההשלכות השליליות של המבחנים החיצוניים על בית–הספר הביא לידי עדכון מתכונת
 ההערכה הארצית בשנה"ל התשס"ז1 . במסגרת עדכון זה, הודגשה חשיבותה של הערכה פנימית מעצבת,

המתבצעת על–ידי צוותים בית–ספריים ותואמת את הצרכים הספציפיים שלהם. 

המתכונת החדשה משלבת הערכה בית–ספרית המתבצעת באמצעות כלים חיצוניים )"מיצ"ב חיצוני" 
ומשרתים  פנימי  באופן  המועברים  חיצוניים  מבחנים  בצד  בתי–הספר(  מאוכלוסיית  לרבע  המועבר 
את בית–הספר בלבד )"מיצ"ב פנימי"(. המיצ"ב הפנימי מושתת על שילוב של שלושה מרכיבים: )א( 
העברת מבחן ארצי חיצוני–אובייקטיבי, שפותח על–ידי ראמ"ה בשיתוף ועדות מקצועיות ומפמ"רים, 
המבחן  של  פנימית  בדיקה  )ב(  הבנה;  ושל  ידע  של  ואת הסטנדרטים  הלימודים  תכנית  את  המשקף 
וקבוצתי  אישי  משוב  להפיק  המאפשרת  למבחן(,  המצורף  מחוון  )בסיוע  בית–הספר  צוות  על–ידי 
פדגוגיות  תובנות  לגבש  למורה  ומסייעת  דעת,  תחום  בכל  התלמידים  של  השליטה  מידת  על  מהיר 
ברמת הכיתה; )ג( השוואה בין הישגי התלמידים בבית–הספר לבין נתוני קבוצות ההשוואה )נורמות 
 ארציות(, המתקבלים מעיבוד הממצאים של מבחני המיצ"ב החיצוני בתחילת שנת הלימודים הבאה 

)בלר, 2007(.

 מטרת המיצ"ב הפנימי היא לספק משוב מידי שיסייע לקידום הלמידה של התלמידים, להתריע על 
 תלמידים שאינם שולטים בתכנים ובמיומנויות הנדרשים, לזהות את הפער בין הביצועים המצופים 
 לבין הביצועים בפועל, ולהעריך את האפקטיביות של הפעולות שנעשות לצמצום הפער. מהותה של 
בשיפור  לסייע  ויכולתה   )Black & Wiliam, 1998( שלה  השימושיות  היא  מעצבת  פנימית   הערכה 

 .)Airasian, 1994; Dann, 2002( תהליך הלמידה בהתהוותו

שימוש במבחני המיצ"ב לצרכים פנימיים יכול להיות מנוף לצמיחה ולשיפור: הממצאים יכולים לספק 
את המידע הדרוש לתהליכי קבלת החלטות כלל בית–ספריים, שכבתיים, כיתתיים ופרטניים, לסייע 
הלימודים  לתכניות  בוחן  אבן  ולשמש  התלמידים,  מן  הנדרשת  והרמה  המצופים  ההישגים   בהגדרת 
ושל חולשה, ברמת  נקודות של חוזק  יכולים לסייע בזיהוי  הבית–ספריות. מבחני המיצ"ב הפנימיים 
הפרט וברמת הכיתה, לספק מידע על צרכים משתנים שיש לתת להם מענה, לקדם חשיבה תכנונית 
בית–ספרית, להגדיר יעדים מבוססי נתונים, לתרום לראייה רחבה יותר של המערכת ולגבש אמות מידה 

לאחריותיות.

 שימוש במגוון רחב ככל האפשר של נתונים פנימיים וחיצוניים יסייע להבין טוב יותר את המציאות
הבית–ספרית )נבו, 2001(. 

1 מידע על עדכון מתכונת ההערכה מופיע בחוזר מנכ"ל סח/3)א( סעיף 4.1-2: “מתכונת ההערכה הארצית ומידע

  על המיצ"ב החיצוני והפנימי".
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ערכת	המיצ"ב	הפנימי
במדע	וטכנולוגיה	לכיתה	ה' הועבר השנה )התשס"ט( בבתי–הספר במסגרת המיצ"ב  מבחן המיצ"ב 

החיצוני, והוא מוגש לכם לצורך שימוש פנים בית–ספרי )מיצ"ב פנימי(.

המבחן פותח בידי הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך )ראמ"ה(, בליווי ועדת היגוי שכללה את 
ונציגי  מהמקצוע  אקדמיה  נציגי  מורים,  מדריכים,  מפקחים,  וטכנולוגיה,  מדע  להוראת  המפמ"רית 
בו משקפים את תכנית הלימודים לבית–הספר  והמיומנויות הנבדקות  נושאי המבחן  מגזרים שונים. 
ובכללן מיומנויות  היסודי )תשנ"ט( ומתאימים לחומר הנלמד עד סוף כיתה ה'. בדיקת המיומנויות, 
חשיבה מסדר גבוה בתהליכי חקר ופתרון בעיות, נעשית בהקשר של נושאי הלימוד המרכזיים בתכנית 

הלימודים )ראו פרק א' שלהלן(.

יש לראות במבחן זה כלי הערכה פנים בית–ספרי המתווסף לכלי ההערכה האחרים שבשימוש בבית–
הספר לאורך השנה. אפשר להשתמש בו כתחליף למבחן מסכם בית–ספרי, כאשר בדיקת המחברות, 
ניתוח התוצאות והלמידה של התוצאות ייעשו על–ידי צוות בית–הספר. יש לזכור כי תוצאות	המיצ"ב	
הפנימי	נועדו	לשימוש	פנימי,	ובית–הספר	לא	נדרש	לדווח	עליהן	לכל	גורם	שהוא. המטרה היא לאפשר 
לצוות בית–הספר להפיק מתהליך בדיקת המבחנים ומהממצאים שלהם תובנות )ברמת התלמיד, ברמת 
הכיתה וברמת תכנית הלימודים הבית–ספרית( שיסייעו להתמקד ביעדים חינוכיים ולימודיים, ולקדם 

את הישגי התלמידים.

ערכה זו נועדה לסייע לצוות בית–הספר בהעברת המבחן, בבדיקתו ובהפקת התועלת ממנו.

בהתאם  ולפעול  הערכה  את  בעיון  לקרוא  מומלץ  בבית–הספר,  המבחן  להעברת  מההיערכות  כחלק 
להנחיות המופיעות בה. יש לציין, כי בית–הספר יכול לקבוע מתכונת העברה ו/או הערכה שונה של 
המבחנים, אך חשוב	לזכור	כי	ככל	שיישמרו	כללי	ההעברה	וההערכה	המומלצים,	כך	יהיו	התוצאות	
של	המבחן	מהימנות	יותר,	תקפות	יותר	ובנות	השוואה	לנתוני	קבוצות	ההשוואה	)נורמות	ארציות(. 
נתוני קבוצות ההשוואה יחושבו על–פי תוצאות המיצ"ב החיצוני, ויפורסמו על–ידי הראמ"ה בעוד כמה 

חודשים.

בכל	הנוגע	לתוכני	המבחן	ולקישורם	לתכנית	הלימודים	אפשר	לפנות	

למפקחים	על	הוראת	מדע	וטכנולוגיה	במחוזות.

פרטים נוספים על אודות המיצ"ב הפנימי וחומרי עזר ניתן למצוא באתר האינטרנט של ראמ"ה 
 . http://rama.education.gov.il :שכתובתו

שאלות	על	אודות	המיצ"ב	הפנימי	אפשר	להפנות:
לדוא"ל meitzav@education.gov.il	או	לטלפון	03-7632888.

פנימי	 מיצ"ב	 "פורום	  >> דיון  קבוצות	 בלשונית  ראמ"ה  באתר   — הפנימי  המיצ"ב	 לפורום	
באמצעות  נעשית  והיא  בלבד  למורים  מיועדת  לפורום  הכניסה  אחרים".  פנימיים	 	ומבחנים	

.pnimi7 :והסיסמה  pnimi :שם המשתמש
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חוברת	ההנחיות	שלפניכם	כוללת	ארבעה	פרקים:

פרק	א'	-	תיאור	המבחן: מפרט המבחן ומיפוי המבחן.

פירוט  בבית–הספר,  המבחן  העברת  לקראת  היערכות  המבחן:  להעברת	 הנחיות	 	- ב'	 פרק	
ההתאמות לנבחנים בעלי צרכים מיוחדים והנחיות כלליות להעברת המבחן.

פרק	ג'	-	הנחיות	לבדיקת	המבחן: המחוון וההנחיות לשימוש בו בעת בדיקת המבחן, הנחיות 
לחישוב הציונים )באופן ידני, במנב"ס/במנבסון או במיצבית — כלי המבוסס על אקסל( והסברים 
על ההשוואה בין תוצאות בית–הספר ובין התוצאות של קבוצות ההשוואה )כלל בתי–הספר, כלל 

בתי–הספר דוברי עברית, כלל בתי–הספר דוברי ערבית(, שיתפרסמו במועד מאוחר יותר.

פרק	ד'	-	הפקת	תועלת	מהמבחן:	מידע ודוגמאות לניתוח חלק מהפריטים במבחן התשס"ט, 
זיהוי קשיים של תלמידים ואסטרטגיות לפתרון קשיים אלה. 

	עבודה	נעימה	ופורייה!
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פרק	א':		תיאור	המבחן
מפרט	המבחן א.1	

נושאי  את  מקיף  זה  מפרט  המבחן.  מפרט  על–פי  פותח  ה'  לכיתה  וטכנולוגיה  במדע  המיצ"ב  מבחן 
החובה ואת נושאי המשנה שבתכנית הלימודים למדע וטכנולוגיה בבית–הספר היסודי התשנ"ט. המפרט 
נושאי לימוד על–פי  ועל המסמך "המלצה לפריסת  מתבסס על טיוטת מסמך הסטנדרטים )תשס"ד( 
שנות גיל" שהתפרסם באתר "מטר". המפרט מתייחס גם לבדיקת מיומנויות חשיבה, ובכלל זה חשיבה 
מסדר גבוה, במשולב עם תוכני הלימוד. המפרט פורסם לידיעת המורים באתר האינטרנט של ראמ"ה 

כבר באוקטובר 2008. 
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הערות

 

	משקל	
יחסי

סטנדרטי	משנה*
 מתוך: מסמך הסטנדרטים 

)טיוטה, תשס"ד(

נושא/תת–נושא
מתוך: תכנית הלימודים )תשנ"ט(

בסוגריים מופיעים מספרי העמודים 
בתכנית הלימודים

	נושא		
מרכזי

כ–25% חומרים ותכונותיהם )כולל בטיחות,  1.2.א 
נפח וכמות( )כיתות ג'—ד'(

שינויים בחומר: מצבי צבירה  	1.2.ב 
)כיתות ג'—ד'(

הכרת חומרים, תכונותיהם, מיונם   1.5
והשימושים בהם )עמ' 48(  

1.5.1 שינויים בחומר
המים משנים את מצב   1.5.2

צבירתם

	.1
חומרים	
ואנרגיה

1.2.ב	 שינויים בחומר: בעירה )כיתות ג'-ד'(
חומרים: שימושים, הפקה ועיבוד )כולל  1.2.ג  

חומרי דלק( )כיתות ג'—ד'(

חומרים שהם משאבי טבע )עמ' 49(  1.6
חומרי דלק כמקורות    1.6.1

אנרגיה: הכרתם, תכונותיהם 
והשימושים בהם 

	2.2.א אנרגיה: מעגל חשמלי 
)כיתות ג'—ד'(

2.2.ב  אנרגיה חשמלית: תועלת ובטיחות 
)כיתות ג'—ד'(

חומרים שהם משאבי טבע   1.6	
)עמ' 49(

1.6.3 חשמל בשירות האדם

חומרים ותכונותיהם: מתכות  1.2.א  
ותמיסות )כיתות ה'—ו'(

	1.2.ד	 חומרים: תועלת ומחיר סביבתי
משאבי טבע יבשתיים      — 

)כיתות ה'—ו'(     
משאבי טבע ימיים    — 

)כיתות ה'—ו'(    

חומרים בטבע ותהליכי ניצולם    1.7	
)עמ' 62(

1.7.1  משאבי טבע יבשתיים: 
תכונות, תהליכים ושימושים

1.7.2  משאבי טבע בים

	הערה
תהיה התייחסות ליישום 

של ידע מדעי בפתרון 
טכנולוגי ולקשרי גומלין 

בין מדע, טכנולוגיה 
וחברה

כ–15% 1.6.א	מהות הטכנולוגיה )כיתות ג'—ד', ה'—ו'(
1.6.ב  תהליך התיכון )כיתות ג'—ד'(

מערכות טכנולוגיות: מבנה ומרכיבים  1.6.ג  
)כיתות ג'—ד'(

1.6.ד	 טכנולוגיה: סביבה וחברה )כיתות ג'—ד'(

שלבים בתהליך טכנולוגי )עמ' 51(   2.4
מערכת טכנולוגית   2.4.3

עקרונות ושלבים בתהליך של פתרון    2.5
בעיות )עמ' 64(

	.2	
עולם	מעשה	

ידי	אדם

נושא זה יופיע כחלק 
ממיומנויות של טיפול 

במידע

קליטה ואיסוף של מידע, תקשורת  2.6.א  
והעברת מידע )כיתות ג'—ד'(

מידע והטיפול בו )עמ' 52(  3.2
3.2.1  מושגי יסוד

3.2.2 קליטה ואיסוף של מידע 
3.2.5 תקשורת והעברת מידע

	.3	
מידע	

ותקשורת

כ–10% כדור הארץ: מרכיבים  	1.4.א	
מים ואוויר )כיתות ג'—ד'(

תופעות מחזוריות: מחזור המים ומזג  1.4.ב 
האוויר )כיתות ג'—ד'(

השפעת האדם על הסביבה,  כולל  1.4.ג 
משאבי מים )כיתות ג'—ד'(

אטמוספרה )עמ' 53(  4.5
אוויר  4.5.1

הידרוספרה )עמ' 53(  4.6
4.6.1  תפוצת המים,  תכונותיהם 

וחשיבותם
4.6.2  מחזור המים בטבע, המים 

 כחומר )ראו סעיף 1.5 
בנושא המרכזי “חומרים 

ואנרגיה"(

	.4	
כדור	הארץ	

והיקום

	1.4.א כדור הארץ: מרכיבים 
קרקעות וסלעים )כיתות ג'—ד'(

השפעת האדם על הסביבה  	1.4.ג  
)כולל קרקעות וסלעים( )כיתות ג'—ד'(

חומרים בקרום כדור הארץ    4.7  
)עמ' 54(

4.7.1  סלעים ומחצבים
4.7.2   קרקע

 * בכל מקום שבו כתוב ")ה'—ו'(" יש להתייחס לתכנים המתאימים לכיתה ה', זאת על–פי המסמך "המלצה לפריסת 
  נושאי לימוד על–פי שנות גיל" שבאתר מטר.
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הערות

 

	משקל	
יחסי

סטנדרטי	משנה*
 מתוך: מסמך הסטנדרטים 

)טיוטה, תשס"ד(

נושא/תת–נושא
מתוך: תכנית הלימודים )תשנ"ט(

בסוגריים מופיעים מספרי העמודים 
בתכנית הלימודים

	נושא		
מרכזי

כ–20% 	2.3.א צמחים: מיון, מבנה ותהליכים 
)כיתות ג'—ד'(

שימושים בצמחים )כיתות ג'—ד'( 2.3.ג	 

צמחים )עמ' 55—56(   5.3
תנאים הכרחיים לגידולם של    5.3.2

צמחים 
5.3.3   חלקי הצמח, תפקידיהם 

והשימושים בהם
מחזוריות בחיי הצמח  5.3.4

	.5	
עולם	

היצורים	
החיים

2.3.ב  בעלי חיים: מיון, מבנה ותהליכים 
)כיתות ג'—ד'(

שימושים בבעלי חיים )כיתות ג'—ד'( 2.3.ג	 
מאפייני חיים )כיתות ג'—ד'( 1.3.א 
מגוון המינים )כיתות ג'—ד'( 1.3.ב 

בעלי חיים )עמ' 56(  5.4
יצורים חיים המותאמים לסביבתם    5.5

)עמ' 56(
מושגי יסוד )עמ' 67(   5.6
5.6.1 מאפייני חיים 

כ–10% 	3.3.א מערכות בגוף האדם: 
הגוף כמערכת, שלד ושרירים, העור, 

מערכת הנשימה )כיתות ג'—ד'(
3.3.ב  אורח חיים בריא )בהקשר למערכות 
 שהוזכרו לעיל(, כולל קידום בריאות 

)כיתות ג'—ד', ה'—ו'(

מבנים ומערכות בגוף האדם,   	6.2
התנהגותו וקידום בריאותו )עמ' 57(

6.3   שלד ושרירים )עמ' 57(
6.4   העור )עמ' 57(

6.5   נשימה )עמ' 57(

	.6	
האדם,	

התנהגותו,	
בריאותו	

ואיכות	חייו

הערה
בשאלות בנושא מרכזי 

זה ישולבו תכנים מן 
הנושאים המרכזיים 

האלה:
1. חומרים ואנרגיה

2. עולם מעשה ידי אדם
4. כדור הארץ והיקום

5. עולם היצורים החיים

כ–20% סביבה: שינויים, קשרי גומלין והתאמה  	1.5.א	
)כיתות ג'—ד'(

האדם והשפעתו על הסביבה         1.5.ב	
)כיתות ג'—ד'(

גורמים המשפיעים על שינויים   7.3
בסביבה )עמ' 58(

תנאי הסביבה ומרכיביה    7.3.1
יצורים המותאמים לסביבה   7.3.4

והמשפיעים עליה

	.7	
מערכות	

אקולוגיות	
ואיכות	
הסביבה

100% סה"כ

 * ראו הערה בעמוד הקודם. 
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א.2	מיפוי	המבחן
השאלה

נושא	מרכזי
תת–נושא

סטנדרט	משנה
הכישורים	הנדרשים

רמת	החשיבה*
1ז1ו1ה1ד1ג1ב1א

חומרים ואנרגיה

עולם מעשה ידי 
אדם

הכרת חומרים, תכונותיהם,    
 1.5

 מיונם והשימושים בהם 
)עמ' 48(

מערכת טכנולוגית )עמ' 51(    
 2.4.3

חומרים ותכונותיהם     
1.2.א. 

          

מערכות טכנולוגיות: מבנה 
1.6.ג. 

ומרכיבים     

חשיבה	טכנולוגית:
התאמת תפקידי	החלקים במערכת טכנולוגית 
)קומקום חשמלי( לחומרים שמהם הם עשויים 

ולתכונות	ההכרחיות של החלקים.

א, ג, ו —  נמוכה 

ב, ד, ה, ז — בינונית            

2
חומרים ואנרגיה

חומרי דלק כמקורות 
  1.6.1

אנרגיה: הכרתם, תכונותיהם 
והשימושים בהם )עמ' 49(

שינויים בחומר: בעירה
1.2.ב.  

הכרת התנאים הדרושים לבעירה והאמצעים 
לכיבויה.

נמוכה

3
חומרים ואנרגיה

משאבי טבע יבשתיים: 
  1.7.1

תכונות, תהליכים ושימושים 
)עמ' 62(

שינויים בחומר )עמ' 48(
 1.5.1

חומרים: שימושים, הפקה ועיבוד
1.2.ג   

שינויים בחומר: מצבי צבירה
1.2.ב 

הכרת תהליך היציקה כאחד מתהליכי העיבוד 
 —

של מתכות )נחושת(.
הבנת העיקרון של העברה ממצב למצב.

 —
יישום העקרונות הללו בהקשר חדש )העברה(.

 —

בינונית

4א
חומרים ואנרגיה

הכרת חומרים ותכונותיהם  
  1.5 

)עמ' 48(
1.2.ב   שינויים בחומר: מצבי צבירה

הפקת מידע מטבלה.
נמוכה

4ב
חומרים ואנרגיה

הכרת חומרים ותכונותיהם  
  1.5

)עמ' 48(
1.2.ב   שינויים בחומר: מצבי צבירה

מיומנויות חקר
1.1.ב.  

בידוד משתנים והסקת מסקנות.
גבוהה

4ג
חומרים ואנרגיה

הכרת חומרים ותכונותיהם  
  1.5

)עמ' 48(
מיומנויות חקר

1.1.ב.  
השוואה בין תוצאה לבין השערה.

גבוהה

5
חומרים ואנרגיה

המים משנים את מצב 
  1.5.2

צבירתם )עמ' 48(
שינויים בחומר: מצבי צבירה

1.2.ב  
הבנת תהליך העיבוי.

 —
יישום עיקרון מדעי )מעבר ממצב למצב( לשם 

  —
הסבר תופעה.

בינונית

6ב6א

חומרים ואנרגיה

האדם, התנהגותו, 
בריאותו ואיכות חייו

חומרי דלק כמקורות 
  1.6.1

אנרגיה: הכרתם, תכונותיהם 
והשימושים בהם )עמ' 49(

חשמל בשירות האדם )עמ' 49(
  1.6.3

קידום בריאות )עמ' 57(
 6.2

חומרים ותכונותיהם: בטיחות
1.2.א 

שינויים בחומר: בעירה
1.2.ב  

אנרגיה חשמלית: תועלת ובטיחות
2.2.ב  

אורח חיים בריא: נשימה
3.3.ב 

הכרת אמצעי תאורה )בעירה( שונים והשפעתם על 
הסביבה, השוואה, הסקת מסקנות והנמקה.
א — בחירת פתרון מתאים למצב המתואר.

 ב — הנמקה: כתיבת נימוק המתבסס על 
      ראיות.

א — גבוהה
 ב — גבוהה

* ראו הערה בעמוד 15.
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השאלה
נושא	מרכזי

תת–נושא
סטנדרט	משנה

הכישורים	הנדרשים
רמת	החשיבה*

7א1
7ב7א2

מדעי כדור הארץ 
והיקום

הידרוספרה )עמ' 53(
   4.6

השפעת האדם על הסביבה 
1.4.ג  

)משאבי מים(
מיומנויות של טיפול במידע

1.1.א  

הפקת מידע מתוך גרף )הסקת מסקנות 
 —

ישירה(.
ציון דרכים לחיסכון במים ומתן הסבר 

 —
בנושא צריכת מים.

7א1 — בינונית
7א2 -  בינונית
7ב   - בינונית

8
מדעי כדור הארץ 

והיקום
הידרוספרה )עמ' 53(

   4.6
קרקע: מבנה הקרקע 

  4.7.2
ותכונותיה )עמ' 54(

שינויים בחומר: מצבי צבירה
1.2.ב.  

1.4.א.  כדור הארץ:... מבנהו ומרכיביו...
הכרת התופעות של חלחול מים בקרקעות 

 —
ושל התאדות מים.

יישום עקרונות החלחול וההתאדות לשם 
 —

הסבר תופעה )העברה(.

בינונית

9
מדעי כדור הארץ 

והיקום
המים משנים את מצב 

 1.5.2
צבירתם )48(

שינויים בחומר: מצבי צבירה
1.2.ב  

הבנת תהליך ההתעבות )מעבר בין מצבי 
צבירה( ויישום העיקרון של ההתעבות לשם 

הסבר התופעה.

בינונית

10
מדעי כדור הארץ 

והיקום
חומרים בקרום כדור הארץ 

  4.7
)עמ' 54(

מרכיבי קרקעות וסלעים
1.4.א  

ידע והבנה של תכונת הקשיות של סלעים. 
נמוכה

11
עולם היצורים החיים

יצורים חיים מותאמים 
  5.5

 לסביבתם: בעלי חיים 
)עמ' 56(

התאמת יצורים חיים 
 7.5.2

לסביבתם )עמ' 69(

בעלי חיים: מיון, מבנה ותהליכים
2.3.ב  

הסקת מסקנות מתוך הטקסט על ההתאמות.
בינונית 

12
עולם היצורים החיים

מאפייני חיים )עמ' 67(
  5.6.1

מאפייני חיים
1.3.א  

מגוון המינים
1.3.ב 

הכרת תכונות של סלעים.
בינונית

13
עולם היצורים החיים

יצורים חיים מותאמים 
  5.5

 לסביבתם: בעלי חיים
)עמ' 56(

בעלי חיים: מיון, מבנה ותהליכים
2.3.ב  

איתור מידע בתוך טקסט בנושא התאמה בין 
מבנה של בעל חיים לתפקודו.

נמוכה

14
עולם היצורים החיים

מאפייני חיים )עמ' 67(
  5.6.1

יצורים חיים מותאמים 
  5.5

 לסביבתם: בעלי חיים 
)עמ' 56(

מאפייני חיים
1.3.א  

מגוון המינים
1.3.ב 

הסקת מסקנות ישירה מתוך הטקסט על 
צורכי קיום. 

בינונית

15
עולם היצורים החיים

יצורים חיים מותאמים 
  5.5

 לסביבתם: בעלי חיים 
)עמ' 56(

מיומנויות חשיבה ועשייה: 
 

תהליכי חקר וגילוי

בעלי חיים: מיון, מבנה ותהליכים
2.3.ב  

מיומנויות חקר ופתרון בעיות
1.1.ב  

יכולת להסביר את נחיצות קבוצת הביקורת 
כחלק ממיומנויות חקר ופתרון בעיות.

גבוהה

* ראו הערה בעמוד 15.
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השאלה
נושא	מרכזי

תת–נושא
סטנדרט	משנה

הכישורים	הנדרשים
רמת	החשיבה*

16
עולם היצורים החיים

תנאים הכרחיים לגידולם של 
  5.3.2

צמחים  )עמ' 55(
צמחים: מיון, מבנה ותהליכים

2.3.א  
ידע על הצורך של הצמחים באור והבנה כי 
תכונת השקיפות מאפשרת מעבר של אור. 

בינוני

17א
עולם היצורים החיים

חלקי הצמח ותפקידיהם 
  5.3.3 

)עמ' 55(
צמחים: מיון, מבנה ותהליכים

2.3.א  
הכרת התפקידים של חלקי הצמח.

נמוכה

17ב
עולם היצורים החיים

מחזוריות בחיי הצמח 
  5.3.4 

)עמ' 56(
צמחים: מיון, מבנה ותהליכים

2.3.א  
הכרת שלבי ההתפתחות של הצמח.

נמוכה

18א
18ב
18ג

עולם היצורים החיים
חלקי הצמח ותפקידיהם 

  5.3.3 
)עמ' 55(

צמחים: מיון, מבנה ותהליכים
2.3.א  

התאמה בין חלקי הצמח לבין תפקידיהם.
א — נמוכה
ב — נמוכה
ג — נמוכה

19
מערכות אקולוגיות 

ואיכות הסביבה
גורמים המשפיעים על שינויים 

  7.3
בסביבה )עמ' 58(

סביבה: שינויים, קשרי גומלין 
1.5.א  

והתאמה
הסקת מסקנות ישירה מתוך הטקסט על 

אודות מרכיבי הסביבה. 
בינונית

20
מערכות אקולוגיות 

ואיכות הסביבה
גורמים המשפיעים על שינויים 

 7.3
בסביבה )עמ' 58(

האדם והשפעתו על הסביבה
1.5.ב  

איתור מידע בתוך טקסט.
נמוכה

21
מערכות אקולוגיות 

ואיכות הסביבה
גורמים המשפיעים על שינויים 

  7.3
בסביבה )עמ' 58(

סביבה: שינויים, קשרי גומלין 
1.5.א  

והתאמה
 הכרת מרכיבי סביבה והבנת קשרי 

משפיע–מושפע 
בינונית

22
מערכות אקולוגיות 

ואיכות הסביבה
גורמים המשפיעים על שינויים 

  7.3
בסביבה )עמ' 58(

האדם והשפעתו על הסביבה
1.5.ב  

יכולת להביע עמדה מנומקת בעד פתרון 
לבעיה.

גבוהה

23
מערכות אקולוגיות 

ואיכות הסביבה
גורמים המשפיעים על שינויים 

  7.3
בסביבה )עמ' 58(

בעלי חיים: מיון, מבנה ותהליכים
2.3.ב  

התאמה בין מבנה של בעל חיים לתפקודו.
נמוכה

24
מערכות אקולוגיות 

ואיכות הסביבה
גורמים המשפיעים על שינויים 

  7.3
בסביבה )עמ' 58(

בעלי חיים: מיון, מבנה ותהליכים
2.3.ב  

התאמה בין מבנה של בעל חיים לסביבת 
החיים ולאורח החיים.

נמוכה

25
האדם, התנהגותו, 

בריאותו ואיכות חייו
מבנים ומערכות בגוף האדם, 

  6.4
התנהגותו וקידום בריאותו 

)עמ' 57(

אורח חיים בריא
3.3.ב  

ידע על אודות הנזק הבריאותי הנגרם לגוף 
עקב חשיפה לשמש.

נמוכה

26
האדם, התנהגותו, 

בריאותו ואיכות חייו
העור )עמ' 57(

  6.4
מערכות בגוף האדם: תפקידי 

3.3.א  
העור

יכולת לזהות את תפקידי העור. 
נמוכה

* ראו הערה בעמוד 15.



15חוברת	הנחיות — מיצ"ב פנימי במדע וטכנולוגיה לכיתה ה' התשס"ט

השאלה
נושא	מרכזי

תת–נושא
סטנדרט	משנה

הכישורים	הנדרשים
רמת	החשיבה*

27
האדם, התנהגותו, 

בריאותו ואיכות חייו
שלד ושרירים )עמ' 57(

  6.3
מערכות בגוף האדם: שלד 

3.3.א  
ושרירים

הכרת תפקידי השלד.
נמוכה

28
האדם, התנהגותו, 

בריאותו ואיכות חייו
שלד ושרירים )עמ' 57(

  6.3
מערכות בגוף האדם: שלד 

3.3.א  
ושרירים

הכרת תפקידי הסחוס. 
נמוכה

29א
29ב

האדם, התנהגותו, 
בריאותו ואיכות חייו

נשימה )עמ' 57(
  6.5

מערכות בגוף האדם: מערכת 
3.3.א  

הנשימה
הכרת תפקידי השערות באף. 

 —
הכרת תפקידי הרירית באף.

 —
א — נמוכה
ב - נמוכה

30
עולם מעשה ידי 

האדם
חומרי דלק כמקורות אנרגיה 

  1.6.1
)עמ' 49(

שלבים בתהליך הטכנולוגי 
  2.4

)עמ' 51(

חומרים: שימושים, הפקה ועיבוד
1.2.ג  

משאבי טבע וניצולם על–ידי 
1.2.ד  

האדם 

ידע על מהותו של הנפט הגולמי.
נמוכה

31א
31ב

עולם מעשה ידי 
האדם

שלבים בתהליך הטכנולוגי 
  2.4

)עמ' 51(
תהליך התיכון

1.6.ב.  
התאמה בין צורך לבין מוצר.

א - בינונית

32א
32ב

עולם מעשה ידי 
האדם

עקרונות ושלבים בתהליך של 
  2.5

פתרון בעיות )עמ' 64(
טכנולוגיה: סביבה וחברה

1.6.ד  
32א — ידע על ִמחזור )פלסטיק(

32ב — הבנת ההשפעה של תוצרי שריפה על 
בריאות מערכת הנשימה ויישומה.

א - נמוכה
ב - בינונית

33
עולם מעשה ידי 

האדם
עקרונות ושלבים בתהליך של 

  2.5
פתרון בעיות )עמ' 64(

טכנולוגיה: סביבה וחברה
1.6.ד  

יכולת להסביר בעיה סביבתית על סמך ידע 
קודם בנושא. 

בינונית

34
עולם מעשה ידי 

האדם
עקרונות ושלבים בתהליך של 

  2.5
פתרון בעיות )עמ' 64(

טכנולוגיה: סביבה וחברה
1.6.ד  

העלאת רעיונות לפתרונות.
בינונית

35
עולם מעשה ידי 

האדם
מידע ותקשורת

עקרונות ושלבים בתהליך של 
  2.5

פתרון בעיות )עמ' 64(
מידע והטיפול בו )עמ' 64(

  3.3.2

טכנולוגיה: סביבה וחברה
1.6.ד  

תקשורת והעברת מידע
2.6.א  

יכולת לזהות את הקשר בין סמל מוכר  
)ִמחזור( לבין הגדרתו.

בינונית

* הגדרת רמת חשיבה:
		נמוכה: איחזור תכנים נלמדים, איתור מידע גלוי בייצוגים מוכרים )טקסט, תרשים מוכר, טבלה וכדומה(.

		בינונית: הבנה/יישום בהקשר מוכר.
		גבוהה:	יישום בהקשר לא מוכר ומיומנויות חשיבה גבוהות: ניתוח, סינתזה, הכללה, הסקת מסקנות, ניסוי וכדומה.
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פרק	ב':	הנחיות	להעברת	המבחן
המיצ"ב  מבחן  של  ההעברה  לקראת  מראש  להיערך  לבית–הספר  לסייע  שמטרתו  מידע  מכיל  זה  פרק 
להתייחסות  המבחנים,  סודיות  על  לשמירה  בכיתה,  המבחן  העברת  למועד  מתייחס  המידע  הפנימי. 
חשוב	לקרוא	 לתלמידים בעלי צרכים מיוחדים, לאופן העברת המבחן בכיתה, לתפקידי המורה ועוד. 

פרק	זה	לפני	העברת	המבחן	בבית–הספר	ולהיערך	בהתאם.

היערכות	לקראת	העברת	המבחן ב.1	
יש  ה'.  כיתה  של  הלימודים  שנת  סוף  לקראת  להעברה  מיועד  זה  מבחן  המבחן:  העברת	 מועד	
של  בטווח  או   ,2009 במאי	 	20 באייר	התשס"ט,	 כ"ו	 רביעי,	 ביום	 בבית–הספר  לקיים את המבחן 
לקיים את המבחן  יכולים  א'  בתי–ספר	המשתייכים	לאשכול	 זה.  לימודים ממועד  ימי   עד חמישה 

ביום	שלישי,	י'	בסיוון	התשס"ט,	2	ביוני	2009.

היקף  על  המבחן,  מועד  על  הנבחנות  בכיתות  לתלמידים  מראש  להודיע  מומלץ  לתלמידים:  	הודעה	
 החומר הנכלל בו ועל השימושים שייעשו בתוצאותיו, וזאת בהתאם להחלטת בית–הספר )האם הציון יימסר

לתלמיד, האם הציון יתבטא בתעודה, האם תישלח הודעה להורים וכדומה(.

	שמירה	על	הסודיות	של	שאלות	המבחן	בתוך	בית–הספר	ומחוצה	לו: מומלץ להעביר את המבחן לכל
כיתות ה' באותו יום ובאותה שעה. העברה של המבחן בכיתות מקבילות בהפרשי זמן עלולה לגרום 
ל"דליפה" של השאלות. נוסף על כך, מאחר שמדובר במבחן שיועבר בבתי–ספר רבים, יש לשמור ככל 
האפשר על חיסיונם של המבחנים ועל חיסיונה של חוברת הנחיות זו גם לאחר שהמבחן כבר התקיים.

התאמת	תוכן	המבחן	לצורכי	בית–הספר: ראו סעיף ב.4.

נוסח	המבחן: ערכה זו עוסקת בנוסח אחד בלבד של המבחן )נוסח א'(, שהוא הנוסח שיועבר לתלמידים. 
אם יש חשש להעתקות במבחן, על בית–הספר להיערך בהתאם, למשל לתגבר את ההשגחה בכיתות או 

לבחור בכל פתרון ארגוני אחר שייראה לנכון.

היערכות	לבחינת	תלמידים	בעלי	צרכים	מיוחדים: ההיערכות ליום הבחינה כוללת התייחסות מתאימה 
לתלמידים בעלי צרכים מיוחדים. כדי לתת מענה הולם לתלמידים אלו, יש להיערך מבעוד מועד. לקראת 
מבחן המיצ"ב יכין בית–הספר מראש אמצעי בחינה מיוחדים )למשל, חוברות מוגדלות לתלמידים שיש 
ויידע את  ב.2 שלהלן(  )ראו סעיף  לצורך  וכוח אדם בהתאם  נפרדת  יקצה כיתה   להם קשיי ראייה(, 
התלמידים הזכאים על אודות ההתאמות שיקבלו )למשל, שכתוב תשובות המבחן, הפסקות, יציאה 
לשירותים, חלוקת המבחן למקטעים, הקראה וכדומה(. בסעיף הבא, ב.2, מפורטים קבוצות התלמידים 

בעלי הצרכים המיוחדים ואופן ההתייחסות אליהן במיצ"ב הפנימי.

החזרת	המבחנים	לתלמידים: אפשר להחזיר לתלמידים את מחברות המבחן כשבועיים לאחר מועד 
העברת המבחן )מטעמי שמירת סודיות(. 
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התייחסות	לתלמידים	בעלי	צרכים	מיוחדים ב.2	
הסעיף הזה עוסק בהתאמות האפשריות לנבחנים בעלי צרכים מיוחדים במסגרת המיצ"ב הפנימי2. יש 
לאפשר לתלמידים רבים ככל האפשר בקבוצות אלו תנאי היבחנות נאותים והוגנים, כדי שיוכלו לבטא 
את יכולותיהם הלימודיות במלואן, וזאת בלי לפגוע באיכות הנתונים שיתקבלו. במבחני המיצ"ב הפנימי 
רצוי לספק לתלמידים בעלי צרכים מיוחדים את התנאים הניתנים להם בלמידה השוטפת ובמבחנים 
בבית–הספר לאורך השנה. לאחר מיפוי התלמידים בעלי הצרכים המיוחדים, יקצה בית–הספר לפי הצורך 
כיתות בחינה נפרדות שבהן יספק את התנאים הנדרשים לתלמידים האלה )הקראה, שכתוב, תוספת זמן 

קצרה וכדומה(.

להלן	פירוט	אופן	ההתייחסות	לקבוצות	של	תלמידים	בעלי	צרכים	מיוחדים:

	תלמידים	הלומדים	בכיתות	של	החינוך	המיוחד: המבחן נועד לבדוק את רמת השליטה של התלמידים 
בחומר הלימודים על–פי תכנית הלימודים הכללית. לכן בית–הספר יכול לאפשר, על–פי שיקול דעתו, 
התאמות בהתאם לתח"י )תכנית חינוכית יחידנית( של כל תלמיד. עם זאת, בדומה למיצ"ב החיצוני, 

אין חובה לבחון את התלמידים האלה.

תלמידים	עולים	חדשים	הנמצאים	פחות	משנה	אחת	בארץ	ותלמידים	בכיתות	אולפן	או	בכיתות	
קלט: המבחן נועד לבדוק את רמת השליטה בחומר הלימודים של תלמידים השולטים בשפת המבחן. 
על כן, מבחן זה אינו מתאים לאוכלוסיית התלמידים הזאת. עם זאת, בית–הספר רשאי לשקול את 
ועל–פי בשפה  שליטתם  מידת  על–פי  מותאמים,  בתנאים  האלה  התלמידים  את  לבחון   האפשרות 

יכולתם להבין כהלכה טקסט כתוב.

תלמידים	עולים	חדשים	הנמצאים	בארץ	בין	שנה	אחת	לשלוש	שנים: מומלץ לסייע בהקראת המבחן 
לתלמידים  להפריע  בלי  זאת  לעשות  כדי  זו.  לקבוצה  המשתייכים  בקריאה  המתקשים  לתלמידים 

האחרים, רצוי להקצות כיתה נפרדת שבה יוכל המורה להקריא להם את המבחן. 

תלמידי  ייבחנו  כיצד  ההחלטה  השילוב:  מתכנית	 לתמיכה	 הזכאים	 רגילות	 בכיתות	 	תלמידים	
 השילוב במיצ"ב הפנימי נתונה לשיקול דעתו של צוות בית–הספר. מאחר שהמבחן מבוסס על תכנית
יש  זאת,  עם  האלה.  התלמידים  של  הלמידה  להיקף  מתאים  שאינו  ייתכן  הכללית,  הלימודים 
צוות  לכן,  לכיתה.  עמיתיהם  עם  במבחן  עצם השתתפותם  של  והחברתית  הרגשית  בחשיבות   להכיר 
הרגשיות  הקוגניטיביות,  ליכולותיהם  בהתאם  וזאת  אותם,  לבחון  כיצד  לשקול  צריך  בית–הספר 
והחברתיות, ובהתאם לתח"י של כל תלמיד. כמו כן, בית–הספר יכול לפטור אותם מחלקים מסוימים 

של המבחן או משאלות קשות, או לפצל בעבורם את המבחן לכמה מקטעים.

 2 במבחני המיצ"ב החיצוני ניתנו תנאים אחידים, על–פי המוגדר בחוזר מנכ"ל "הוראות קבע" סח/3)א( סעיף 4.1-3 

   בנושא התאמות לתלמידים בעלי צרכים מיוחדים במבחנים ארציים )המיצ"ב/"מאה מושגים"/מבחני החמ"ד(    
  בבתי–הספר היסודיים ובחטיבות הביניים.
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נכללים  זו  בקבוצה  השילוב:  מתכנית	 לתמיכה	 זכאים	 שאינם	 למידה	 לקויות	 בעלי	 תלמידים	
ובין שלא(,  חיצוני  גורם  בידי  )בין שעברו אבחון  לתמיכה מתכנית השילוב  זכאים  תלמידים שאינם 
אך מתמודדים עם קשיי למידה, בעיקר בקריאה ובכתיבה. הכוונה היא לתלמידים שבית–הספר הכיר 
בבית–הספר  המתקיימים  ובמבחנים  השוטף  הלמידה  בתהליך  מותאמים  תנאים  להם  לספק  בצורך 
לאורך השנה. מומלץ	כי	תלמידים	אלה	ייבחנו	במבחן	הנוכחי	באותו	אופן	שבו	נוהגים	לבחון	אותם	
	בדרך	כלל	בבית–הספר.	תלמידים בעלי	קשיים	בקשב	ובריכוז ייבחנו בתנאים מותאמים על–פי הצורך 

)חדר נפרד, כיתה שקטה, חלוקת המבחן וכדומה(.
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הנחיות	כלליות	להעברת	המבחן	בכיתה ב.3	
אחידות  הנחיות  על–פי  המבחן  העברת  בכיתה.  המבחן  להעברת  כלליות  הנחיות  מוצגות  הזה  בסעיף 
ואת מידת  ידיעותיו  ותיתן לכל תלמיד הזדמנות שווה לבטא את  תתרום להבטחת מהימנות המבחן, 

שליטתו בחומר הלימודים.

שעת	העברת	המבחן	ומשכו

מומלץ לקיים את המבחן בשעות שבהן התלמידים ערניים, ושאין בסביבה גורמים העלולים להפריע   •
להם. המיצ"ב החיצוני מתקיים בשעות השלישית והרביעית של יום הלימודים, ומומלץ להעביר גם 

את המבחן הפנימי בשעות האלה.

תוכנן  זה  זמן  משך  הפסקות.  ללא	 דקות	 	90 הוא  בשלמותו  המועבר  למבחן  המוקצב  הזמן   •
יזדקקו  תלמידים  אם  המבחן.  שאלות  כל  על  בנינוחות  להשיב  יוכלו  שהתלמידים  כך 
בכפוף  קצרה,  זמן  תוספת  להם  לתת  אפשר  המבחן,  את  להשלים  כדי  נוספות  דקות  לכמה 
דקות.   15 על  העולה  זמן  תוספת  לתת  שלא  מומלץ  מקרה,  בכל  בית–הספר.   להחלטת 
לזרז את  אין  על משך הזמן העומד לרשותם, אולם  להודיע לתלמידים  יש  לפני התחלת המבחן 

התלמידים במהלך המבחן ואין לכתוב על הלוח את משך הזמן הנותר לסיום המבחן.

לפני  המבחן  את  שסיימו  התלמידים  אם  יקבע  בית–הספר  המוקצב:  הזמן	 תום	 לפני	 המבחן	 סיום	
תום הזמן המוקצב יישארו בכיתה או יצאו החוצה. רצוי לעודד את התלמידים האלה לבדוק שוב את 

תשובותיהם, ורק לאחר מכן למסור את מחברותיהם.

השגחה	בכיתת	האם: מומלץ כי המורה למדע וטכנולוגיה יעבור בין הכיתות הנבחנות בעת המבחן ולא 
ישמש משגיח באף אחת מהן. לצורך ההשגחה בכיתה מומלץ למנות מורה שאינו מלמד את המקצוע.
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תפקידיו	של	המורה	למדע	וטכנולוגיה:	

מתן	הבהרות	לפני	התחלת	המבחן:	לפני התחלת המבחן ימסור המורה למדע וטכנולוגיה   .1
לפי שיקול דעתו הבהרות כלליות לתלמידים בכיתות הנבחנות בנוגע לתוכני המבחן. 

לסייע  היא  הפנימי  המבחן  של  המטרות  אחת  המבחן:  בזמן	 התלמידים	 שאלות	 תיעוד	  .2
למורה למדע וטכנולוגיה למפות את הידיעות של התלמידים ואת הקשיים שלהם. לפיכך, 
יש חשיבות לתיעוד השאלות שהתלמידים שואלים בזמן המבחן. מומלץ כי המורה למדע 
וטכנולוגיה יעבור בזמן המבחן בכיתות הנבחנות וירשום את השאלות שהתלמידים שואלים. 
על–פי השאלות האלה ועל–פי תוצאות המבחן יוכל המורה לפתח תובנות פדגוגיות ולהסיק 

מסקנות שישפיעו על אופן ההוראה בכיתה. 

תפקידיו	של	המורה	המשגיח	בשעת	המבחן:	

לפקח על המהלך התקין של המבחן ולשמור על הסדר ועל טוהר הבחינה.  .1

שאלות  על  לתלמידים  להשיב  אין  כי  לב  שימו  עצמאי.  באופן  עובד  תלמיד  שכל  לוודא   .2
העוסקות בתחום התוכן, להקריא את שאלות המבחן, ולרמוז על התשובה הנכונה או לכוון 

את התלמידים לתשובה הנכונה.

ליצור אווירת עבודה שקטה ונינוחה, ללא לחץ של זמן, שתאפשר לתלמידים לבטא את הידע   .3
שלהם בצורה הטובה ביותר.

לסייע לתלמידים בפתרון בעיות טכניות )דפוס לא ברור, חוברת פגומה וכדומה(, או בפתרון   .4
בעיות אישיות שאינן	קשורות	לתוכן	המבחן )מתן אישור לאכול ולשתות במהלך המבחן 

על–פי מדיניות בית–הספר, טיפול בבעיות חריגות וכו'(. 

לעודד את התלמידים להשיב על כל שאלות המבחן, ולבקש מהם לבדוק את תשובותיהם   .5
לפני הגשת המבחן למורה.

לתעד את השאלות שהתלמידים שואלים במהלך המבחן )אם המורה למדע וטכנולוגיה אינו   .6
נמצא בכיתה(. ראו סעיף “תפקידיו של המורה למדע וטכנולוגיה" שלעיל.

משאלות  אחת  כל  על  תשובה  לכל  המוקצה  הנקודות  מספר  את  הלוח  על  לכתוב  אפשר  	.7
המבחן.

תלמידים	הזכאים	לתנאי	מבחן	מותאמים: תלמידים אלו יקבלו את התנאים המפורטים בסעיף ב.2 
שלעיל בכיתות האם )למשל, חוברות מבחן מוגדלות(, או יופנו לכיתה אחרת )לצורך הקראה, שכתוב 

וכדומה(.
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הנחיות	לתלמידים	לפני	חלוקת	המבחן:

יש להסביר לתלמידים את מטרת המבחן. 	.1

יש לציין כמה זמן עומד לרשותם. 	.2

יש לציין שהמבחן מורכב משאלות סגורות )רב–בררה( ומשאלות פתוחות. בשאלות הסגורות  	.3
לכתוב את התשובה  יש  ועליהם לסמן אותה. בשאלות הפתוחות  נכונה אחת  יש תשובה 

במקום המיועד לכך.

יש להסביר לתלמידים מה יהיה עליהם לעשות אם יסיימו את המבחן לפני הזמן.  .4

יש  השאלות.  כל  על  ולהשיב  המרבית  ברצינות  למבחן  להתייחס  מהתלמידים  לבקש  יש  	.5
להציע להם לנסות ולהשיב על כל שאלה, גם אם נדמה להם שאינם יודעים את התשובה או 

שאינם בטוחים שתשובתם נכונה.

אכילה,  לשירותים,  )יציאה  המבחן  בשעת  ההתנהגות  נוהלי  את  לתלמידים  להסביר  יש  	.6
שאילת שאלות וכו'(.

הנחיות	לתלמידים	לאחר	חלוקת	המבחנים: אם הוחלט לשנות את תוכן המבחן ולא לכלול בו את כל 
השאלות )ראו סעיף ב.4 שלהלן(, יש להבהיר לתלמידים על אילו שאלות עליהם להשיב ועל אילו לא. 

יש להבהיר כי השאלות המבוטלות לא ייכללו בחישוב הציון. מומלץ לכתוב פרטים אלה על הלוח.
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התאמות	לצורכי	בית–הספר	בתוכן	המבחן					 	ב.4	
ובאופן	העברתו

המיצ"ב הפנימי הוא מבחן פנים בית–ספרי, ואחד היתרונות הנובעים מכך הוא שניתן להתאימו לצורכי 
בית–הספר )זאת בניגוד למיצ"ב החיצוני שבו העברה ובדיקה סטנדרטיות הן הכרחיות(.

להעבירם  רצוי  ולכן  דעת  תחום  בכל  הלימודים  לתכניות  בהלימה  נבנים  המיצ"ב  מבחני  עקרונית, 
לתלמידים במתכונתם המלאה. עם זאת, קיימת שונות בין בתי–הספר בתהליכי ההוראה–למידה, ומבחן 
המיצ"ב, בשל היותו סטנדרטי ואחיד, לעתים אינו נמצא בהלימה מלאה עם ההוראה והלמידה בכיתה 

מסוימת.

לפיכך, בית–הספר רשאי, לפי שיקול דעתו, להעביר את מבחן המיצ"ב הפנימי ו/או להעריך אותו בדרכים 
שונות מאלה המופיעות בהנחיות. כלומר, קיימת אפשרות לערוך התאמות במבחן כך שתוצאותיו יוכלו 
לסייע לבית–הספר בתהליכי קבלת החלטות בנוגע לתכנון ההוראה והלמידה בנושאי הלימוד הנבדקים, 

ובנוגע להתפתחותם של לומדים בעלי יכולות שונות.

העברה	לא	סטנדרטית	של	המיצ"ב	הפנימי	לא	תאפשר	לערוך	השוואה	 עם זאת, חשוב לזכור כי 
תקפה	להישגי	קבוצות	ההשוואה	הארציות.

להלן	כמה	אפשרויות	להגמשת	השימוש	במיצ"ב	הפנימי:
התאמת	תוכן	המבחן	לנלמד	בכיתה: מומלץ לעיין מראש בשאלות המבחן ובנושאים הנכללים בו  	.1
ולבדוק באיזו מידה נלמדו כל אלה בכיתה. לאור הממצאים אפשר לבטל שאלות מסוימות או שלא 

לכלול אותן בחישוב הציון הסופי. באופן זה אפשר גם להתאים את המבחן לתלמידים מתקשים.

התאמות	בהעברת	המבחן	בכיתה:  .2

משך	הבחינה — בית–הספר יכול להחליט אם להאריך את משך הבחינה או לקצרו בהתאם   •
לשינויים שערך במבחן או על יסוד שיקולים אחרים.

העברת	המבחן	בכמה	מקטעים — אפשר לחלק את המבחן לכמה חלקים ולהעבירם במועדים   •
שונים, לפי סדר הנושאים שיקבע בית–הספר.

שינוי	בהליך	הבדיקה — ראו סעיף ג.3. 	.3
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פרק	ג':		הנחיות	לבדיקת	המבחן
 פרק זה כולל מידע שיסייע לצוות בית–הספר בבדיקת המבחן ובציינונו. בראשית הפרק יוצגו המחוון

וההנחיות לשימוש בו בעת בדיקת המבחנים, ההנחיות לבדיקת המבחנים וחישוב הציונים )באופן ידני, 
בין  על ההשוואה  יוצגו הסברים  כן,  כמו  על אקסל(.  כלי המבוסס   — במיצבית  או  במנב"ס/במנבסון 
הנתונים של בית–הספר ובין נתוני קבוצות ההשוואה )כלל בתי–הספר, כלל בתי–הספר דוברי עברית, כלל 

בתי–הספר דוברי ערבית(, שיתפרסמו במועד מאוחר יותר.

המחוון	וההנחיות	לשימוש	בו	בעת	בדיקת	 	ג.1	
המבחנים

הפריט  סוג  את  מציין  המחוון  האפשר.  ככל  מפורט  מחוון  לפתח  מאמץ  נעשה  המורים,   לנוחיות 
ואת  )רב–בררה/פתוח(, את התשובה הנכונה לכל פריט, לרבות תיאור של רמות הביצוע האפשריות, 

טווח הציון לתשובה.

שימו	לב,	

יש לתת ניקוד לכל סעיף בנפרד.  •

התלמיד יקבל אפס נקודות על כל שאלה שלא השיב עליה.  •

בעמודה שכותרתה "טווח הציון לתשובה", הערכים או טווח הערכים מתייחסים לאפשרויות הניקוד   •
)אותן אפשרויות מופיעות גם בדף ריכוז הציונים(. אם, למשל, כתוב כי הניקוד הוא 2-0, התלמיד 
יכול לקבל אפס נקודות, נקודה אחת או 2 נקודות. אם כתוב 2,0, התלמיד יכול לקבל אפס נקודות 

או 2 נקודות, ללא ניקוד ביניים.

בשאלות הסגורות )רב–בררה( יש להתייחס לשאלה שבה סימן התלמיד יותר מתשובה אחת, כאילו   •
לא השיב עליה כלל.
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מחוון	למבחן	במדע	וטכנולוגיה	לכיתה	ה',	מיצ"ב	פנימי,	התשס"ט

	מספר
הפריט

	סוג
הפריט

	התשובה	הנכונה
ופירוט	רמות	הביצוע

טווח	הציון	
לתשובה

חומרים	ואנרגיה
1	=	להראות את כמות המים/להראות את גובה המים/למדוד את כמות פתוח1 א.	

המים

תשובה שגויה 	=	0

1 ,0

1	=	תשובה שמצוין בה חומר שיכול להיות שקוף, פתוח 	ב.	
לדוגמה: 

פלסטיק   —

זכוכית  —

תשובה שגויה 	=	0

1 ,0

1	=	להעביר זרם חשמלי/לחבר את הקומקום למקור חשמלפתוח ג.	

תשובה שגויה 	=	0

1 ,0

2	=	מוליכות חשמליתפתוח ד.	

תשובה שגויה 	=	0

2 ,0

2	=	מבודד חשמלפתוח ה.	

תשובה שגויה 	=	0

2 ,0

1	=	לחמם/להרתיח את המיםפתוח ו.	

תשובה שגויה 	=	0

1 ,0

1	=	מתכת או שם של מתכת כלשהיפתוח ז.	

תשובה שגויה 	=	0

הערה:	אין לקבל "חומר מוליך" כתשובה נכונה.

1 ,0

2	=	תשובה נכונה: )2( למנוע אספקת חמצן למדורה.ר"ב2

כל תשובה אחרת  =	0

2 ,0

2	=	תשובה נכונה: )3( להפוך את גוש הנחושת ממוצק לנוזל.ר"ב3

כל תשובה אחרת  =	0

2 ,0

המשך	בעמוד	הבא



27חוברת	הנחיות — מיצ"ב פנימי במדע וטכנולוגיה לכיתה ה' התשס"ט

	מספר
הפריט

	סוג
הפריט

	התשובה	הנכונה
ופירוט	רמות	הביצוע

טווח	הציון	
לתשובה

2	=	תשובה נכונה: )2( מהקערהר"ב4 א.	
כל תשובה אחרת  =	0 	

2 ,0

תשובה הכוללת התייחסות לצורך בשמירה על תנאים אחידים חוץ מן פתוח 	=	2 ב.	
 הגורם הנבדק, או תשובה הכוללת התייחסות לעקרון בידוד המשתנים,

 לדוגמה:
כדי שכל תנאי הניסוי יהיו שווים, חוץ מצורת הכלי.  —

כדי לבודד את יתר המשתנים, ולבדוק את קצב ההתאדות של     —   
המים בהתאם לגודל פתח הכלי.   

	הערה: יש לקבל גם תשובות המפרטות את התנאי,
לדוגמה:

כדי שתהיה טמפרטורה זהה לכל הכלים.  —   

כדי שיהיו תנאי אור/חום זהים לכל הכלים.  —   

תשובה	שגויה 	=	0  

2 ,0 

תשובה חיובית, והסבר הכולל התייחסות לקשר החיובי שבין גודל פתח פתוח 	=	2 ג.	
 הכלי לקצב ההתאדות, 

לדוגמה:

תוצאות הניסוי מתאימות להשערת התלמידים, משום שהן מראות   —
שככל שהפתח גדול יותר קצב ההתאדות גדול יותר, או להפך.

כן, כי מכל כלי התאדתה כמות שונה של מים.  —

כן, כי בכל כלי נשארה כמות שונה של מים.  —

כן, כי בכלי 2, שפתחו הוא הרחב ביותר, התאדתה הכמות הגדולה   —
ביותר של מים.

תשובה שגויה 	=	0

2 ,0 

2	=	תשובה נכונה: )1( באדי המים שבאוויר.ר"ב5
כל תשובה אחרת  =	0

2 ,0

2	=	תשובה נכונה: )2( פנסי כיסר"ב6 א.	
כל תשובה אחרת  =	0 	

2 ,0

תשובה הכוללת שני נימוקים המתייחסים למחסור בחמצן או לזיהום פתוח 	=	2 ב.	
 האוויר או לבטיחות, או לשימוש באמצעי שלא מחייב נשיאה בידיים, 

לדוגמה:

במכרה יש כמות מוגבלת של חמצן, ולכן צריך להשתמש  — 
באמצעי תאורה שאינו צורך חמצן. 

רק כשמשתמשים בפנס כיס לא נפלטים פיח ועשן/פחמן  — 
דו–חמצני/גזים רעילים הגורמים לתחושת מחנק. 

כל אמצעי התאורה חוץ מן הפנס עלולים לגרום לשריפה במכרה.  —

נרות, מנורות גז או נפט צריך לשאת ביד. פנס אפשר לשים על   —
הראש והידיים יישארו חופשיות. 

נימוק נכון אחד או שני נימוקים המתייחסים לאותו גורם )מחסור  	=	1 	
בחמצן או זיהום אוויר או בטיחות או שימוש באמצעי שלא מחייב 

נשיאה בידיים(.

תשובות	שגויות 	=	0  

2—0

המשך	בעמוד	הבא
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	מספר
הפריט

	סוג
הפריט

	התשובה	הנכונה
ופירוט	רמות	הביצוע

טווח	הציון	
לתשובה

כדור	הארץ	והיקום
2	= השימוש הביתי שבו צריכת המים היא הגבוהה ביותר הוא הדחת פתוח7 א1.	

האסלה/השירותים.

תשובה שגויה 	=	0

2 ,0

תשובה הכוללת התייחסות לדרך לחיסכון במים בשירותים, או פתוח 	=	2 	 	א2.	
תשובה הכוללת התייחסות לשימוש חוזר במים,   

לדוגמה:   

הקטנת נפח המים בְמכל ההדחה על ידי הכנסת בקבוק.  —  

שימוש בְמכלי הדחה דו–כמותיים.  —  

שימוש במי–מקלחת להדחת האסלה.   —  

הדחה של חצי כמות המים שבמכל ההדחה.  —  

0	=	תשובה שגויה

הערה: אם נכתב שימוש ביתי שגוי בסעיף 1, והייתה התייחסות נכונה   
לדרך לחיסכון במים בשימוש זה בסעיף 2 — יש לתת ניקוד על סעיף 2.

2 ,0

תשובה הכוללת ציון של שימוש ביתי מתאים, והסבר להבדל שבין פתוח 	=	2 ב.	
 צריכת המים בקיץ לצריכת המים בחורף בשימוש ביתי זה,

לדוגמה:

השקיית גינות. בחורף הצריכה נמוכה יותר בגלל הגשמים, ובקיץ     —
הצריכה גבוהה יותר.

כביסה. בקיץ מכבסים בגדים בתדירות גבוהה יותר.  —

כביסה. בחורף הבגדים תופסים יותר "מקום" )נפח(, למשל   —
סוודרים ומעילים, ולכן צריך להפעיל מספר רב יותר של פעמים את 

מכונת הכביסה.

שתייה. בקיץ חם יותר, ולכן שותים כמויות גדולות יותר של     —
מים.

מקלחת. בקיץ מתקלחים בתדירות גבוהה יותר/בחורף קר, ולכן   —
נעים להישאר זמן רב יותר במקלחת, מתחת למים החמים.

תשובה ללא הסבר או תשובה שגויה  =	0

2 ,0

המשך	בעמוד	הבא
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	מספר
הפריט

	סוג
הפריט

	התשובה	הנכונה
ופירוט	רמות	הביצוע

טווח	הציון	
לתשובה

2	=	שתי תשובות נכונות:פתוח8

המים חלחלו לתוך האדמה/המים נספגו באדמה.  — 	

המים התאדו/חום השמש ייבש את המים.  —  

1 = תשובה נכונה אחת

הערה:	יש לקבל תשובה הכוללת התייחסות לזרימת המים אל מקומות נמוכים 
יותר, למשל: "המים זרמו אל הים או אל מקומות נמוכים יותר".

0 = תשובות שגויות

2—0

2	=	תשובה נכונה: )1( באדי מים מן האוויר שהתעבו על הצמחים.ר"ב9

כל תשובה אחרת  =	0

2 ,0

2	=	תשובה נכונה: )2( סלע הגרניט קשה יותר מסלע הגיר.ר"ב10

כל תשובה אחרת  =	0

2 ,0

עולם	היצורים	החיים
תשובה הכוללת שתי התאמות, פתוח11 	=	2	

לדוגמה:

גוף הזיקית דק.  —

גוף הזיקית גמיש.  —

רגליה של הזיקית ארוכות.  —

אצבעות רגליה של הזיקית מאפשרות לה להיאחז בענפים.  —

זנבה של הזיקית ארוך והוא מאפשר לה להיתלות על הענפים.  —

לשון הזיקית ארוכה ודביקה.  —

צבע עורה של הזיקית בדרך כלל ירקרק.  —

עיניי הזיקית בולטות.  —

התאמה נכונה אחת בלבד או התאמה נכונה אחת והתאמה שגויה אחת.  	=	1

תשובות שגויות 	=	0

2—0

2	=	תשובה נכונה: )2( טורפת.ר"ב12

כל תשובה אחרת  =	0

2 ,0

שתי תשובות נכונות:פתוח13 	=	2

לשון  —

עיניים  —

תשובה נכונה אחת 	=	1

תשובות שגויות 	=	0

2—0

המשך	בעמוד	הבא
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	מספר
הפריט

	סוג
הפריט

	התשובה	הנכונה
ופירוט	רמות	הביצוע

טווח	הציון	
לתשובה

סימון )1(, והסבר הכולל התייחסות להסוואה כמנגנון הגנה,פתוח14 	=	2	
לדוגמה:

—  שינוי צבע העור עוזר לזיקית להסוות/להחביא את עצמה, וכך היא 
מתגוננת מפני אויב בסביבתה.

סימון )1( ללא הסבר או סימון שגוי )2 או 3( בליווי הסבר נכון המתייחס  	=	1
להסוואה כמנגנון הגנה.

כל תשובה שבה ההסבר אינו מתייחס להסוואה כמנגנון הגנה. 	=	0

2—0

סימון )2(, והסבר הכולל התייחסות לצורך בהשוואה/בבקרה על הניסוי, פתוח15 	=	2	
לדוגמה:

ההצעה של קבוצה ב' מתאימה יותר, משום שכך אפשר להשוות בין   —
ההתרבות של הזיקיות במדבר להתרבותן בחורש.  

מכיוון שכך אפשר לדעת איפה הזיקיות מתרבות יותר — בחורש או   —
במדבר. 

סימון )2( ללא הסבר או בליווי הסבר שגוי.  =	0

הערה:	סימון	)1( בליווי הסבר נכון ייחשב לתשובה נכונה.

2 ,0

אור/חום/טמפרטורה פתוח16 	=	2

תשובה שגויה 	=	0

הערה:	אין	לקבל את התשובה "שמש" ללא "אור".

2 ,0

2	=	תשובה נכונה: )3( גרגירי אבקהר"ב17 א.	

כל תשובה אחרת 	=	0 	

2 ,0

2	=	תשובה נכונה: )2( פירותר"ב ב.	

כל תשובה אחרת 	=	0 	

2 ,0

עלה/גבעולפתוח18 	=	2 א.	

תשובה שגויה  =	0  

2 ,0

שורשפתוח 	=	2 ב.	

תשובה שגויה  =	0

2 ,0

גבעולפתוח 	=	2 ג.	

תשובה שגויה  =	0

2 ,0

המשך	בעמוד	הבא
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	מספר
הפריט

	סוג
הפריט

	התשובה	הנכונה
ופירוט	רמות	הביצוע

טווח	הציון	
לתשובה

מערכות	אקולוגיות	ואיכות	הסביבה
תשובה הכוללת התייחסות לשני מרכיבי סביבה דוממים, פתוח19 	=	2	

לדוגמה:

קרקע לא מחלחלת/מחלחלת בקצב ִאטי  —

קרקע חרסיתית  —

מים בכמות גדולה/גשם  —

תשובה נכונה אחת  	=	1

תשובות שגויות 	=	0

2—0

תשובה אחת מבין אלה: פתוח20 	=	2

ריסוס	בחומרי הדברה הפוגעים במי–השלולית. 	— 	
פיתוח	ובנייה בשטחים פתוחים שבהם יש שלוליות חורף. 	—

תשובה שגויה 	=	0

2 ,0 

2	=	תשובה נכונה: )4( חומרי הדברה פוגעים בֹראשנים שבשלולית.ר"ב21

כל תשובה אחרת  =	0

2 ,0

תשובה אחת מבין אלה:פתוח22 	=	2

שמירה על כך שבעלי החיים החיים בשלולית לא ייכחדו.  —

שמירה על כך שבעלי החיים החיים בשלולית יוכלו לחיות.  —

שמירה על השלולית כבית גידול ליצורים חיים.  —

תשובה שגויה 	=	0

2 ,0

2	=	תשובה נכונה: )3( ר"ב23

כל תשובה אחרת  =	0

2 ,0

תשובה הכוללת התייחסות להתאמה אחת של מבנה עופות מים לתנועה פתוח24 	=	2
 במים,

לדוגמה:

לעופות מים יש קרומי שחייה בין אצבעות הרגליים.  — 	

לעופות	מים יש רגליים בחלק האחורי של הגוף. 	— 	

לעופות מים יש צורה הידרודינמית.  — 	

לעופות	מים יש נוצות משומנות. 	— 	

תשובה שגויה 	=	0

2 ,0 

המשך	בעמוד	הבא
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	מספר
הפריט

	סוג
הפריט

	התשובה	הנכונה
ופירוט	רמות	הביצוע

טווח	הציון	
לתשובה

האדם,	התנהגותו,	בריאותו	ואיכות	חייו
תשובה הכוללת התייחסות לנזק הנגרם מהשמש,פתוח25 	=	2	

לדוגמה:

נזק לעור/נזק לעיניים/איבוד נוזלים/התייבשות  —

תשובה שגויה 	=	0

הערה:	אין לקבל	תשובה הכוללת התייחסות רק לקרינה החזקה, בלי התוצאות 
שלה.

2 ,0

2	=	תשובה נכונה: )4( מי הים היו קרים והחול היה חם.ר"ב26

כל תשובה אחרת  =	0

2 ,0

תשובה הכוללת ציון שני תפקידים מבין אלה: פתוח27 	=	2

יציבה  —

—  תנועה

הגנה על איברים פנימיים  —

תשובה נכונה אחת 	=	1

תשובות שגויות  =	0

2—0

תשובה הכוללת התייחסות לאחד מתפקידי הסחוס האלה: פתוח28 	=	2

למנוע	חיכוך בין החוליות 	— 	

להגן על החוליות מפני פגיעה  —

לבלום זעזועים  —

להפריד בין החוליות  —

תשובה שגויה 	=	0

2 ,0 

סינון האוויר מחלקיקים מוצקיםפתוח29 	=	2 א.	

תשובה שגויה 	=	0

2 ,0 

תשובה הכוללת ציון של תפקיד אחד מבין אלה: פתוח 	=	2 ב.	

הוספת לחות לאוויר/הרטבת האוויר   —

ניקוי האוויר על ידי הדבקת/לכידת החלקיקים הזעירים שבו  —

חימום האויר  —

תשובה שגויה 	=	0

2 ,0 

המשך	בעמוד	הבא
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	מספר
הפריט

	סוג
הפריט

	התשובה	הנכונה
ופירוט	רמות	הביצוע

טווח	הציון	
לתשובה

עולם	מעשה	ידי	אדם
2	=	תשובה נכונה: )3( משאב טבע.ר"ב30

כל תשובה אחרת  =	0

2 ,0

שמירה על חום/חימום הגוף/הגנה מפני קורפתוח31 	=	2 א.	

הערה:	יש	לקבל תשובות כגון: "חימום הגוף", לחמם, חימום.

תשובה שגויה 	=	0

2 ,0 

כדור/נעלי ספורט או כל תשובה נכונה אחרתפתוח 	=	2 ב.	

תשובה שגויה 	=	0

2 ,0

תשובה הכוללת התייחסות לשימוש בְמכלים לאיסוף בקבוקים לצורך פתוח32 	=	2 א.	
ִמחזור פלסטיק, או להפחתת כמות הפסולת כתוצאה מהשלכת בקבוקי 

 פלסטיק שאינם מתכלים לְמכלים,
לדוגמה:

הְמכלים נועדו לאיסוף הבקבוקים לִמחזור.  —

בתוך הְמכלים אוספים בקבוקי פלסטיק לִמחזור, וכך מצטברת   —
פחות פסולת שאינה מתכלה.

תשובה שגויה 	=	0

2 ,0 

תשובה הכוללת התייחסות לזיהום האוויר כתוצאה משריפת הפלסטיק,פתוח 	=	2 	ב.	
 לדוגמה:

בתהליך שריפת הפלסטיק משתחררים לאוויר גזים רעילים,     —
המזיקים למערכת הנשימה.   

שריפת הפלסטיק גורמת לזיהום אוויר, המקשה את הנשימה.   — 
בשריפה משתחררים עשן ופיח, המפריעים לנשום.   —

תשובה	שגויה 	=	0 	

2 ,0 

תשובה הכוללת התייחסות לכך שהפלסטיק אינו מתפרק/נרקב/מתכלה, פתוח33 	=	3
ולכך ששאריות המזון מתפרקות/נרקבות/מתכלות בפרק זמן קצר.

תשובה שגויה 	=	0

3 ,0 

2	= תשובה הכוללת התייחסות לכך שאפשר להפחית את השימוש בשקיות פתוח34
פלסטיק על ידי שימוש חוזר או על ידי שימוש בתחליפים רב–פעמיים/

 מתכלים, או להפסיק לייצר/למכור שקיות פלסטיק. 
לדוגמה:

אפשר להשתמש באותה שקית כמה פעמים.   —   
אפשר להשתמש בשקית בד רב–פעמית.   — 

אפשר להשתמש בשקיות נייר.   — 
אפשר להשתמש בקופסה רב–פעמית.  —

תשובה שגויה 	=	0

2 ,0

2	=	תשובה נכונה: )2( חומר גלם ממוחזר.ר"ב35

כל תשובה אחרת  =	0

2 ,0
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הנחיות	לבדיקת	המבחן	ולחישוב	הציונים ג.2	

כללי

מוצע כי המבחנים של כל כיתה ייבדקו בידי צוות המורים למדע וטכנולוגיה בבית–הספר. כמו כן, מוצע 
 שרכז המקצוע או רכז השכבה, או מי שימונה לצורך כך בידי מנהל בית–הספר, ילווה את התהליך הזה. 

יש לבדוק את המבחנים בהתאם למחוון המצורף לעיל )ג.1( ובצמידות אליו.

כלי	עזר	לחישוב	הציונים	של	המיצ"ב	הפנימי	ולמיפויָם

מערכת	 הישגים:  ולמיפוי  ציונים  לחישוב  ממוחשבים  כלים  שני  בתי–הספר  לרשות  מעמידה  ראמ"ה 
המנב"ס/המנבסון	והמיצבית, שפותחה בידי ראמ"ה. כלים אלה מחשבים את הציונים ברמת התלמיד 
קבלת  ומאפשרים  תלמידים  קבוצות  בין  להשוואה  הניתנים  נתונים  מספקים  וגם  אוטומטי,  באופן 
תרשימים ברמת הכיתה או ברמת השכבה. שני הכלים האלה מתאימים לבתי–ספר שהעבירו את המבחן 

בשלמותו.

 — הנתונים  לחישוב  ידניים  כלים  המבחן  למחברות  מצורפים  האלה,  הסטטיסטיים  הכלים  על   נוסף 
לפני הקלדת  תומך(  )כלי  להיות שלב מקדים  היכולים  כיתתי  מיפוי	 ודף	 לתלמיד	 ציונים	 ריכוז	 דף	

הנתונים למנבסון או למיצבית.

כדי שיהיה אפשר לקבל תמונה בית–ספרית, יש לקבל החלטה אחידה בנוגע לכלי שישמש את בית–
להשתמש	בכלי	בית–ספרי	אחיד	 הספר לעיבוד הנתונים. יש להנחות את כלל המורים בבית–הספר 
לניתוח	כל	תוצאות	המיצ"ב	הפנימי: מנב"ס/מנבסון או מיצבית )כלי המבוסס על אקסל(. כדי להגיע 
לידי החלטה בית–ספרית יש להביא בחשבון את רמת המיומנות של כלל מורי בית–הספר בכלי העיבוד 
השונים: השימוש בכלי האקסל מתאים למורים שיש להם שליטה בסיסית בתוכנת אקסל, והשימוש 

במנבסון מתאים למורים בעלי מיומנות בסיסית בעבודה עם מרכיבים במנבסון. 

בדיקת	המבחן	וחישוב	הציונים	באמצעות	מנב"ס	ומנבסון א.	

כוללות  והן  הפנימיים,  המיצ"ב  מבחני  של  הנתונים  להזנת  הותאמו  והמנבסון  המנב"ס  מערכות   
ממשק המאפשר לבית–הספר לקלוט את מבחני המיצ"ב הפנימיים ישירות למנבסון או למנב"ס, 
אותם  לשמור  מאפשר  במנב"ס/במנבסון  הציונים  תיעוד  הפנימי.  המיצ"ב  ציוני  הקלדת  לשם 
ולשלבם בתכנית ההערכה של בית–הספר. בנוסף, תיעוד הציונים במנב"ס/במנבסון מאפשר להפיק 
דוחות ייחודיים למיצ"ב הפנימי הכוללים השוואה לנתונים הארציים המבוססים על נתוני המיצ"ב 

החיצוני.  

להדרכה ולתמיכה אפשר לפנות למוקד השירות והתמיכה של מינהלת יישומי המנב"ס בימים א'-ה',   
בשעות 22:30-07:30 )מומלץ לפנות אחרי השעה 15:30(, וביום ו' ובערבי חג בשעות 14:00-07:30, 

בטלפון: 03-9298111. 

moked-manbas@kishurim.k12.il :דוא"ל לתמיכה  

www.education.gov.il/manbas :אתר האינטרנט של מינהלת יישומי המנב"ס  
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בדיקת	המבחן	וחישוב	הציונים	באמצעות	המיצבית ב.	

ראמ"ה מעמידה לרשות בתי–הספר "מיצבית–כיתתית"	ו"מיצבית–שכבתית", לחישוב ההישגים   
במיצ"ב הפנימי ולמיפויָם. המיצביות	שפותחו	בעבור	כל	אחד	ממבחני	המיצ"ב	הפנימי	הן	קובצי	
אקסל	שהותאמו	למבנה	הייחודי	של	כל	מבחן. המיצבית הכיתתית מאפשרת לחשב את הציונים של 
תלמידי הכיתה במבחן המיצ"ב הפנימי, ומספקת תמונת מצב של הישגי הכיתה במבחן. המיצבית 
השכבתית מספקת נתונים שונים: )1( על הישגי כלל התלמידים בשכבה; )2( על השוואה בין הישגי 
קבוצות  לנתוני  השכבה  נתוני  בין  השוואה  על   )3( הפנימי;  המיצ"ב  במבחן  המקבילות  הכיתות 
למצוא  אפשר  החיצוני.  המיצ"ב  נתוני  על  המבוססים  הארציות(  )הנורמות  הארציות  ההשוואה 
את המיצביות באתר האינטרנט של הראמ"ה בכתובת: http://rama.education.gov.il בקטגוריה 

"מבחני	מדף".

המיצביות יכולות להחליף או להשלים את העבודה שנעשתה באמצעות דפי ריכוז הציונים הידניים,   
והן מיועדות למורים המיומנים בעבודה באקסל. למי שאינו מיומן בעבודה באקסל, מומלץ להשתמש 

בדפי ריכוז ציונים ידניים.

בדיקת	המבחן	וחישוב	הציונים	באופן	ידני ג.	

כדי לחשב את הציונים באופן ידני אפשר להיעזר בדף	ריכוז	הציונים	הידני	של	כל	תלמיד	ו/או	בדף	  
המיפוי	הכיתתי. דפי ריכוז הציונים הידניים של כל התלמידים )40 עותקים( וכן דף מיפוי כיתתי 
מצורפים למעטפה. ראו בעמודים 39-38 דוגמה לדף ריכוז ציונים מלא, שחושבו בו כל הציונים של 
תלמיד אחד, ודוגמה לדף ריכוז ציונים ריק. כלי זה הותאם להעברת המיצ"ב הפנימי, ונועד לאפשר 

למורי בית–הספר לבדוק את המבחנים בדרך יעילה ונוחה.

להלן	הנחיות	לבדיקת	המבחן	ולחישוב	הציונים	באופן	ידני:
הנחיות	כלליות 	.1

בדיקת השאלות במבחן לפי המחוון המצורף: אפשרויות הניקוד בכל סעיף ובכל שאלה מוגדרות   •
ריכוז הציונים את  יש לסמן בדף  ריכוז הציונים.  לכך בדף  ומצוינות בהתאם  מראש במחוון 

הניקוד לכל שאלה. להלן כמה דוגמאות.

דוגמאות  

שאלה	3	)פריט	רב–בררה(:	תשובה נכונה של התלמיד, כפי שמפורט במחוון, תזכה את התלמיד ב–2 
נקודות. במקרה זה יש להקיף את הספרה 2 בדף ריכוז הציונים, בשורה המתייחסת לשאלה 3. אם 

התלמיד שגה, או שלא השיב על השאלה כלל, הוא יקבל 0 נקודות. במקרה זה יש להקיף את הספרה 0 
בדף ריכוז הציונים, בשורה המתייחסת לשאלה 3.

שאלה	8	)פריט	פתוח(: תשובה מלאה של התלמיד, כפי שמפורט במחוון, תזכה את התלמיד ב–2 
נקודות. במקרה זה יש להקיף את הספרה 2 בדף ריכוז הציונים, בשורה המתייחסת לשאלה 8. תשובה 
חלקית, כפי שמתואר במחוון, תזכה את התלמיד בנקודה 1.  במקרה זה יש להקיף את הספרה 1 בדף 

ריכוז הציונים, בשורה המתייחסת לשאלה 8. אם התלמיד לא השיב על השאלה, או שהשיב תשובה לא 
נכונה, הוא יקבל 0 נקודות. במקרה זה יש להקיף את הספרה 0 בדף ריכוז הציונים, בשורה המתייחסת 

לשאלה 8.
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דין שאלה שלא ענו עליה כדין תשובה שגויה. בשני המקרים יקבל התלמיד אפס נקודות. עם   •
זאת מומלץ שהמורה ירשום לעצמו את השאלות שהתלמידים לא השיבו עליהן, כדי שיוכל 

ללמוד מהן על נושאים שהכיתה מתקשה בהם או שלא למדה אותם.

הנחיות	לחישוב	ידני	של	ציון	התלמיד	בכל	נושא	במבחן 	.2

שימו לב, בשל מיעוט השאלות בנושאים "כדור הארץ והיקום", "מערכות אקולוגיות" ו"האדם,   
התנהגותו ובריאותו", אין לחשב עבור כל תלמיד ציון בנושאים אלה בנפרד. לעומת זאת, יש לחשב 
בנפרד את הציון בנושאים "חומרים ואנרגיה", "עולם היצורים החיים" ו"עולם מעשה ידי אדם". 
מחשבים את הציון בכל אחד מהנושאים האלה על–פי סכום הנקודות שצבר התלמיד באותו נושא 

)השאלות בכל נושא מופיעות בנפרד בדף ריכוז הציונים לתלמיד(.

הנחיות	לחישוב	ידני	של	הציון	הכולל	במבחן 	.3

הציון הכולל במבחן מחושב על–פי סכום הנקודות שצבר התלמיד בכל הנושאים. טווח הציונים נע   
בין 0 ל–100.

הנחיות	לשימוש	בדף	המיפוי	הכיתתי	ולחישוב	מדדים	כיתתיים 	.4

דף המיפוי הכיתתי המופיע בהמשך נועד לאפשר את חישובם של המדדים הכיתתיים ברמת   •
הפריט, ברמת הנושא וברמת הציון הכולל של המבחן. בתום בדיקת המבחנים מומלץ להעתיק 
הציון  את  לחשב  כך  ואחר  נושא,  לאותו  המשתייכים  בפריטים  תלמיד  כל  של  הציונים  את 

הממוצע של כל התלמידים בכיתה ברמת הפריטים, ברמת הנושאים וברמת המבחן כולו.

שימו לב כי בדף המיפוי הכיתתי הפריטים מסודרים לפי נושאים. דף המיפוי הכיתתי מוצג   •
בחוברת זו לדוגמה והוא גם מצורף במעטפה לשימושכם.

נתוני קבוצות ההשוואה )נורמות ארציות( אינם כוללים עולים חדשים ותלמידים המקבלים   •
)כאשר הם  תמיכה מתכנית השילוב. לכן, כדי להשוות את הממוצע הכיתתי לנתונים האלה 

יתפרסמו(, יש לחשב את הממוצע הכיתתי בלי קבוצות התלמידים האלה.

כמו כן, מומלץ לחשב ממוצע כיתתי הכולל תלמידים בעלי לקויות למידה וממוצע כיתתי שאינו   •
כולל את התלמידים האלה, בעיקר אם תנאי ההיבחנות שלהם שונים בתכלית.
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התאמת	בדיקת	המבחן	לצורכי	בית–הספר ג.3	
מתן	ציון	לנבחן:	המיצ"ב הפנימי נועד לשימוש פנים בית–ספרי ולכן הוא יכול להיות מרכיב בחישוב 
יש  המלאה,  במתכונתו  הועבר  המבחן  גם אם  בית–הספר.  החלטת  לפי  וזאת  בתעודה,  הסופי  הציון 

אפשרות לחשב את ציוני התלמידים באופנים שונים. להלן כמה רעיונות:

קבוצות ההשוואה  לציוני  יאפשר השוואה  זה  ציון  במבחן המקורי.  כלל השאלות  לפי  ציון  מתן  א.	
שיפורסמו על–ידי ראמ"ה.

מתן ציון רק על בסיס השאלות בנושאים שנלמדו בכיתה. ב. 

מתן שני ציונים )הדבר מחייב להעביר את המבחן במתכונתו המלאה, גם אם רק חלק מן הנושאים  ג. 
המבחן  בסיס  על  והאחר  בכיתה,  שנלמדו  בנושאים  השאלות  בסיס  על  האחד   — בכיתה(  נלמדו 
בכללותו. הציון המבוסס על כלל המבחן יאפשר להשוות את ציון בית–הספר לציון של קבוצות 

ההשוואה.

הלימודים  בשנת  שנלמדו  נושאים  בין  הבחנה  על  להתבסס  יכולה  הציונים  לחישוב  נוספת  דרך  ד. 
הנוכחית לבין נושאים שנלמדו בשנת הלימודים הקודמת או שיילמדו בהמשך השנה הזאת. כלומר, 
אפשר לתת לתלמידים ציון רק על בסיס השאלות בנושאים שנלמדו בשנת הלימודים הנוכחית, 
בנושאים  או  בעבר  שנלמדו  בנושאים  השאלות  על  המתבסס  המורה(  )בעבור  נוסף  ציון  ולחשב 

שעדיין לא נלמדו.

הנקודות  במספר  שינויים  לערוך  יש  מלאה,  במתכונת  לתלמידים  הועבר  לא  המבחן  אם  הערה:	
המוקצות לכל שאלה ושאלה, וזאת על–פי שיקול דעתו של המורה.

השוואה	לנתוני	קבוצות	ההשוואה	 	ג.4	
)נורמות	ארציות(

ראמ"ה תפרסם את נתוני קבוצות ההשוואה על סמך התוצאות של בתי–הספר שנבחנו במבחן המיצ"ב 
החיצוני. בית–הספר יוכל להשוות את הישגיו להישגים של בתי–ספר דומים. הסברים בנוגע להשוואה 
זו יפורסמו באתר האינטרנט של ראמ"ה בעוד כמה חודשים. זכרו, אם תחליטו לערוך שינויים כלשהם 
במבחן )במבנהו, באופן העברתו או באופן הערכתו(, לא תוכלו להשוות את ההישגים שלכם לנתוני 

קבוצות ההשוואה.
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דף	ריכוז	ציונים	לתלמיד
דוגמה	למילוי	דף	ריכוז	ציונים	לתלמיד	)לחישוב	ידני(	—	מדע	וטכנולוגיה	לכיתה	ה'	—	מיצ"ב	פנימי	התשס"ט

יש לסמן את מספר הנקודות שקיבל התלמיד בכל שאלה בהתאם למפורט במחוון.

כיתה: ה1 שם התלמיד/ה:               רחל                    

חומרים	ואנרגיה

ניקוד
10שאלה 1א
10שאלה 1ב
10שאלה 1ג
20שאלה 1ד
20שאלה 1ה
10שאלה 1ו
10שאלה 1ז
20שאלה 2
20שאלה 3

20שאלה 4א
20שאלה 4ב
20שאלה 4ג
20שאלה 5

20שאלה 6א
210שאלה 6ב

כדור	הארץ	והיקום

ניקוד
20שאלה 7א1
20שאלה 7א2
20שאלה 7ב
210שאלה 8
20שאלה 9

20שאלה 10

עולם	היצורים	החיים

ניקוד
210שאלה 11
20שאלה 12
210שאלה 13
210שאלה 14
20שאלה 15
20שאלה 16

20שאלה 17א
20שאלה 17ב
20שאלה 18א
20שאלה 18ב
20שאלה 18ג

מערכות	אקולוגיות

ניקוד
210שאלה 19
20שאלה 20
20שאלה 21
20שאלה 22
20שאלה 23
20שאלה 24

האדם,	התנהגותו	ובריאותו

ניקוד
20שאלה 25
20שאלה 26
210שאלה 27
20שאלה 28

20שאלה 29א
20שאלה 29ב

עולם	מעשה	ידי	אדם

ניקוד
20שאלה 30

20שאלה 31א
20שאלה 31ב
20שאלה 32א
20שאלה 32ב
30שאלה 33
20שאלה 34
20שאלה 35

שימו לב, בשל מיעוט השאלות בנושאים "כדור הארץ והיקום", "מערכות אקולוגיות" ו"האדם, התנהגותו 
ובריאותו", אין להתייחס בבדיקת המבחן לציונים בנושאים אלה בנפרד, אלא רק לציון בנושאים "חומרים 

ואנרגיה", "עולם היצורים החיים" ו"עולם מעשה ידי אדם" ולציון הכולל במבחן. 

ציונים	באחוזים

( )
___%

25
100× =( )

___%
22

100× =( )
___%

17
100× =

עולם	מעשה	ידי	אדםעולם	היצורים	החייםחומרים	ואנרגיה

63	נק'	)סכום	הנקודות	בכל	המבחן(ציון	כולל 	

726447 18148
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דף	ריכוז	ציונים	לתלמיד	
)עותקים	של	דף	זה	מצורפים	במעטפה(

דף	ריכוז	ציונים	לתלמיד	)לחישוב	ידני(	—	מדע	וטכנולוגיה	לכיתה	ה'	—	מיצ"ב	פנימי	התשס"ט
יש לסמן את מספר הנקודות שקיבל התלמיד בכל שאלה בהתאם למפורט במחוון.

כיתה:               שם התלמיד/ה:                                   

חומרים	ואנרגיה

ניקוד
10שאלה 1א
10שאלה 1ב
10שאלה 1ג
20שאלה 1ד
20שאלה 1ה
10שאלה 1ו
10שאלה 1ז
20שאלה 2
20שאלה 3

20שאלה 4א
20שאלה 4ב
20שאלה 4ג
20שאלה 5

20שאלה 6א
210שאלה 6ב

כדור	הארץ	והיקום

ניקוד
20שאלה 7א1
20שאלה 7א2
20שאלה 7ב
210שאלה 8
20שאלה 9

20שאלה 10

עולם	היצורים	החיים

ניקוד
210שאלה 11
20שאלה 12
210שאלה 13
210שאלה 14
20שאלה 15
20שאלה 16

20שאלה 17א
20שאלה 17ב
20שאלה 18א
20שאלה 18ב
20שאלה 18ג

מערכות	אקולוגיות

ניקוד
210שאלה 19
20שאלה 20
20שאלה 21
20שאלה 22
20שאלה 23
20שאלה 24

האדם,	התנהגותו	ובריאותו

ניקוד
20שאלה 25
20שאלה 26
210שאלה 27
20שאלה 28

20שאלה 29א
20שאלה 29ב

עולם	מעשה	ידי	אדם

ניקוד
20שאלה 30

20שאלה 31א
20שאלה 31ב
20שאלה 32א
20שאלה 32ב
30שאלה 33
20שאלה 34
20שאלה 35

שימו לב, בשל מיעוט השאלות בנושאים "כדור הארץ והיקום", "מערכות אקולוגיות" ו"האדם, התנהגותו 
ובריאותו", אין להתייחס בבדיקת המבחן לציונים בנושאים אלה בנפרד, אלא רק לציון בנושאים "חומרים 

ואנרגיה", "עולם היצורים החיים" ו"עולם מעשה ידי אדם" ולציון הכולל במבחן. 

ציונים	באחוזים

( )
___%

25
100× =( )

___%
22

100× =( )
___%

17
100× =

עולם	מעשה	ידי	אדםעולם	היצורים	החייםחומרים	ואנרגיה

	     נק'	)סכום	הנקודות	בכל	המבחן(ציון	כולל
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דף	מיפוי	כיתתי	—	מדע	וטכנולוגיה	לכיתה	ה'	מיצ"ב	פנימי	התשס"ט
רגיל/

עולה/	
כדור	הארץ	והיקוםחומרים	ואנרגיהמשולב

			מספר	השאלה

	שם	התלמיד

הציון	6ב6א45ג4ב4א123ז1ו1ה1ד1ג1ב1א
בנושא

7 
א1

7 
א2

78910ב

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40
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יש	לרשום	את	מספר	הנקודות	שקיבל	התלמיד	בכל	שאלה	בהתאם	למפורט	במחוון

עולם	היצורים	החיים
מערכות	
אקולוגיות

	האדם,	התנהגותו	
ובריאותו

הציון	עולם	מעשה	ידי	אדם
	הכולל
במבחן

11121314151617 
א

17 
ב

18 
א

18 
ב

18 
ג

הציון	
בנושא

1920212223242526272829 
א

29 
ב

3031 
א

31 
ב

32 
א

32 
ב

הציון	333435
בנושא

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40
ממוצע כיתתי לכל התלמידים:    ממוצע כיתתי ללא תלמידים משולבים ועולים:
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  מהמבחןהפקת תועלת : 'פרק ד
  מבוא

  .התלמידי
 הישגיב הוא כלי הערכה בית ספרי וארצי שמטרתו להערי� את "מבח� המיצ

כדי למצות את . ולשפר� הלמידה/ההוראה תהליכיב מאפשר להערי� את "מבח� המיצ, ע� זאת

המקד� את מקצועיות המורה ואת מקצועיות כלל " אורח חיי�"יש ליצור , היכולות של הכלי הזה

  .הצוות

  

  ב הפנימי ומביצועי תלמידים"הפקת תועלת מנתוני מבחן המיצ

  

  ,למורי� הבודקי�

  .ו לשפר את תהליכי ההוראה ולקדמ�תוכל, ב הפנימי"בעקבות בדיקת מבחני המיצ

ב מספקי� הערכה כמותית ועדכנית של רמת השליטה של "תוני� המתקבלי� מממצאי המיצהנ

אפשר ללמוד ולהקיש , כמו כ� .לימודי�פי תכנית ה התלמידי� בתכני� ובמיומנויות הנדרשי� על

א� מזוהות . הלמידה המתקיימי� בבית הספר בתחומי הדעת השוני�/על תהליכי ההוראה

  .מל� לטפל בה� ולהסתייע בגורמי� המתאימי� בבית הספרמו, נקודות חולשה משותפות

  המחוו� פי על המבח� בדיקת –' א שלב

בעיות , בזמ� הבדיקה מומל� לאתר תשובות נכונות ותשובות שגויות שבה� אפשר לזהות קשיי�

  .לרשותכ� מצורפת טבלת מיפוי של השאלות . ותפיסות שגויות של מושגי� ושל תהליכי�

  בתכני
 התלמידי
 שליטת של מיפוי – 'ב שלב

יש לנתח את ביצועי התלמידי� לפי המיפוי : פי התכני�חר בדיקת המבחני� הכינו מיפוי על לא

  .ברמת הכיתה ולפי המיפוי ברמת התלמיד

  ובמיומנויות חשיבה ברמות התלמידי
 שליטת של מיפוי – 'ג שלב

חשוב לנתח את ביצועי : יותפי רמות חשיבה ומיומנוחר בדיקת המבחני� הכינו מיפוי על לא

ולבדוק באילו , התלמידי� לפי רמות החשיבה ולפי השימוש בסוגי המיומנויות הנדרשות בשאלות

בטבלת מיפוי היעזרו . שאלות הצליחו התלמידי� להשתמש במיומנות הנדרשת ובאילו לא

  .המיומנויות

  מסקנות הסקת – 'ד שלב

בעקבות הסקת המסקנות . הסקת מסקנותילווה בהוא תופק מניתוח הממצאי� א� תועלת רבה 

הוכיחו את ולשפר או לשנות אסטרטגיות שלא , מומל� לאמ� אסטרטגיות שהובילו להצלחות

הלמידה /יישו� המסקנות יוביל לתכנו� טוב יותר של תכנית העבודה ושל תהלי� ההוראה. עצמ�

  .בהמש�
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  :להל� כמה נקודות לחשיבה ולדיו�

  עבודה ודרכי עבודה תכניות ניתוח  .1

• 
 ביצוע� אחר ומעקב הגיל שכבות ציר לאור� עבודה תכניות תיאו

י תכנית הלימודי� המתפרסת על פולל תכני� ומיומנויות הנדרשי� על ב כ"מבח� המיצ

מאחר שאת . 'עד ח' ובחטיבה מכיתה ז' עד ה' בבית הספר היסודי מכיתה ג: ה שני�כמ

ראוי לקיי� , התכני� ואת המיומנויות האלה אמורי� ללמד מורי� מהצוות המקצועי

. אחתולדבר בשפה מקצועית  יחדלבנות את תכנית העבודה , קשר רצי" בי� מורי הצוות

ל המתפרס ע, שכל מורה נוטל חלק באחריות לכל אחד משלבי תהלי� הלמידה, מכא�

על ג� השלכות כאשר כל המורי� מחויבי� לתכנית הלימודי� יהיו לכ� . מספרשני� 

 .ב"תוצאות מבח� המיצ

נושא זה ". צמחי� –עול� היצורי� החיי� "היא מתחו� התוכ�  17' שאלה מס :לדוגמה

עובדה זו מחייבת את כל מורי . 'א� התלמידי� נבחני� בו בכיתה ה' נלמד בכיתה ג

לייש� אותה , לתכנ� יחד את תכנית העבודה בהלימה ליעדי� מוגדרי�הצוות המקצועי 

  .בתיאו� ע� מורי הצוות ולהתעדכ� באופ� שוט"

  

 משרד של הלימודי
 תכניתהשנתית ל הספירלית העבודה תכנית של הלימתה בדיקת •

� החינו

לאור הממצאי� אפשר . הוא מבח� ארצי שחובר על ידי גורמי� מקצועיי� ב"מבח� המיצ

לתכנית הלימודי� של משרד ספרית ידת ההלימה של תכנית העבודה הבית ללמוד על מ

  .החינו�

 : האלההנקודות  לבדוק את מידת ההלימה על פימומל� 

נלמדו בציר הא� התכני� והמיומנויות כפי שנדרשו במבח�  – תכני� ומיומנויות  .א

  ?האור� של הכיתות

  ,בהקשר של מוליכות חשמלית' נלמד בכיתה ג "חומרי� תכונות"הנושא  :לדוגמה  

  .בהקשר של תכונות המתכות' ובכיתה ה, בהקשר של דליקות ומסיסות' בכיתה ד

 את הא� המושגי� שמשתמשי� בה� במבח� תואמי� –שימוש במושגי� מדעיי�   .ב

  ?ספריתהמושגי� המצויני� בתכנית הלימודי� הבית 

". השפעות בי� מרכיבי הסביבה השוני�"מדובר על  21בשאלה מספר  :לדוגמה  

דבר שיקשה על , ייתכ� שבתכנית ההוראה הבית ספרית אי� מדברי� על השפעות

  .התלמידי� להבי� את השאלה וכמוב� ג� לענות עליה

  הלמידה/כמה נחשפו התלמידי� בתהלי� ההוראהעד  – גוו� של פריטי הערכהמ  .ג

  ?ב"ערכה שהופיעו במבח� המיצבכיתה לסוגי� השוני� של פרטי ה
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 מכישלו� למידה או מהצלחה מידהל •

. ולנתחו הממצאי� הכמותיי� מאפשרי� לצוות ההוראה לבחו� את תהלי� ההוראה

של תלמידי� בנושא מסוי� או שימוש במיומנות  טובי� במיוחדבעקבות ביצועי� 

אפשר לזהות בתהלי� ההוראה אסטרטגיות הוראה שהוכיחו את עצמ� ושראוי , מסוימת

אפשר לעשות זאת בעזרת הצגת . וכ� לקד� את הישגי התלמידי�, בעתידלהשתמש בה� 

לי� הא� אפשר להצביע על גור� או תה, באילו עזרי� נעזרנו, כיצד לימדנו: השאלות

חשוב לעשות זאת ג� בנוגע . בתהלי� ההוראה – המורה – מהו חלקי, שתרמו להצלחה

 .לחוסר הצלחה

  .התלמידי� שולטי� היטב בהבנת המעברי� שבי� מצבי הצבירה: לדוגמה

  :וראהשל דרכי ה קציה על תהלי� ההוראה מלמדת כי ההצלחה נבעה מגיוו�רפל

בעזרת המחשה , נוזל וגז, שבי� מוצקהתנסות במעבדה בניסויי� העוסקי� במעברי� 

משימות מורכבות ורלוונטיות ביצוע ו, יו� והמשגת�)דוגמאות הלקוחות מחיי היו�

מעברי� בי� מצבי " של ההבנות שהושגו בהקניית המושג המאפשרות העברה והכללה

  ".צבירה

  

   חלופיות/שגויות תפיסותטעויות או  ניתוח  .2

 קשיי
 ותפיסות שגויות, טעויות נפוצות איתור •

או תפיסות  טעויות החוזרות על עצמ� לאתרב אפשר "מממצאי מבח� המיצ

בנושאי� שנלמדו  את הישגי התלמידי�ב בודק "מאחר שמבח� המיצ. חלופיות/שגויות

אפשר לבדוק מהי , התפיסות השגויות נרכשו בעת לימוד התכני�ומאחר שייתכ� ש, בעבר

 . או הטעויות הנפוצותה של התפיסות השגויות מידת ההטמע

נשאלי� התלמידי� על צור� חיוני שמספקי� הקירות  16בשאלה מספר : לדוגמה

חשוב . תשובה זו היא תשובה שגויה. "שמש": תלמידי� רבי ענו. השקופי� של החממה

 צמחי� יכולי� . צמחי� ולא השמש לשמאוד שהתלמידי� ידעו שאור הוא צור� חיוני 

  . בעזרת אור מלאכותי ג� לגדול

 תכני
 חוצה מושג •

לל כפי שקורה בדר� כ, ולא תחו� תוכ� אחד, תחומי תוכ� ב נכללי� כמה"במבח� המיצ

מהי מידת ההבנה של דבר זה מאפשר לבדוק  .בסיו� תהלי� הוראת נושא בכיתה

  .�תחומי תוכ� ובהיבטי� שוני מושג המופיע בכמה – התלמידי� במושג חוצה תכני�

 ,"המי� מחזור"הנושא ) ובתת "ואנרגיה חומרי�" בנושאמופיע " מי�"המושג : לדוגמה

 מערכות" מופיע בנושאי�" מערכת"מושג ה ."והיקו� האר� כדור"שהוא חלק מהנושא 

  ."אקולוגיות מערכות"ו "האד� בגו" מערכות", "טכנולוגיות
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  האורייני מההיבט תלמידי
 תשובות ניתוח  .3

  הידע הצגת ניסוח •

לאחר בדיקת ביצועי התלמידי� מומל� להתייחס להיבט האורייני של התשובות 

 לבדוק עד כמה ענו התלמידי� תשובות, לאתר בעייתיות בתשובות: הפתוחות לשאלות

ובמידת הצור� לתת מענה לכל קושי העולה ולשת" את , ברמה האוריינית הנדרשת

 .הגורמי� המתאימי� מצוות בית הספר

באיזה מבי� השימושי� הביתיי� המוצגי� בגר" צפוי הבדל בי� " –' ב 7שאלה : דוגמהל

 ?הצריכה של המי� בחור" לבי� הצריכה של המי� בקי�

  . "הסבירו את תשובתכ�

  . ענו תשובה מלאה רק לא" במקלחת"תלמידי� שענו 

  

 חדשות שאלות ע
 התמודדות •

סביר להניח שחלק מהשאלות מנוסחות באופ� , חיצוני מבח� ב הוא"מאחר שמבח� המיצ

מידת ההצלחה בביצועי התלמידי� בשאלות אלה . שונה מהשאלות שנשאלו בכיתה

  .ולא על שינו�, תצביע על הבנה ועל יישו�

  :לדוגמה

השאלה החדשה בודקת את מיומנות היישו� של תהלי� החקר המדעי  – מדעי חקר  –

נושא בכיתה נלמד תהלי� החקר המדעי בייתכ� ש. בתחו� תוכ� שלא נלמד בכיתה

 :שונה הבנת תהלי� החקר המדעי בנושאואילו במבח� נבדקה , של תנאי� לנביטה

  . התאדות של מי� ותנאי רבייה של זיקיות

החדשה בודקת את מיומנות היישו� של תהלי�  השאלה – טכנולוגית חשיבה  –

  .בתכני� השוני� מאלה המוכרי� לתלמידי� התיכו�

  

  בבית הספר" אורח חיי
"ב כ"מיצ  .4

 ב "שימוש בתוצאות המיצ •

  .צרי� לעסוק בשני דברי� במקביל, ב הפנימי"אחרי שבודקי� את תוצאות המיצ

, ל לבדוק במיפוי א� יש משהו שמפריע לתלמידי� להמשי� בלימודיה� עכשיווקוד� כ

במקרה זה צרי� להקנות . למשל מיומנות שה� אינ� מכירי� או תפיסה שגויה

הפקת , כמו למשל בידוד משתני�, א� בתחו� תוכ� אחר, לתלמידי� את הנדרש מיד

די שבהמש� לא יישנה במקביל צרי� לעבוד על תכנית הלימודי� כ. מידע מטקסט מדעי

  . מקרה דומה

 ב הבא "הכנה לקראת המיצ •

אחרי שמאתרי� את נקודות החולשה צרי� להבנות את תכנית הלימודי� כ� שבעתיד לא 

אינ� יודעי� או שלא למדו את הנושאי� ' נגיע למצב שבו תלמידי� לקראת סו" כיתה ה

  . ב זה תוצאות פחות טובות"שבה� ראינו במיצ

  

  

  



  

45 

  

  6–1 שאלות ,נרגיהחומרי
 וא

 1 שאלה ה' מס

  ). ראו איור( קומקו� חשמלי הוא מערכת טכנולוגית הבנויה ממספר חלקי� השאלה

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :השלימו בטבלה את הפרטי� החסרי�

החומר שממנו  תפקיד החלק ש
 החלק

 עשוי החלק

 תכונה הכרחית

 שקיפות .ב .א מדיד

 .ד )בפני�(מתכת  .ג חוט חשמל

 .ה )בחו�(פלסטיק 

מוליכות  .ז .ו גו" חימו�

 חשמלית
 

  חומרי� ואנרגיה  –מדעי החומר  תוכ�התחו� 

 עול� מעשה ידי אד�  –טכנולוגיה 

 תכנית

  הלימודי�

  מערכות טכנולוגיות 2.3.4

 מיונ� והשימושי� בה�, תכונותיה�, הכרת חומרי� 1.5

מסמ� 

  סטנדרטי�ה

מרכיבי� , מבנה: פיוניה של מערכת טכנולוגיתהתלמידי� יכירו את א. ג.1.6

  . ותהליכי�

ויסבירו את , טכנולוגיתהמערכת החלקי את התלמידי� יציינו  –ציו� דר� 

  .או� ביניה�יהקשרי� והת

, הדומ� התלמידי� יכירו תכונות חומרי� וגופי� מעול� החי ומעול�. א.1.2

  .פי תכונותיה�)ימיינו ויאפיינו אות� על

 . התלמידי� ימיינו חומרי� לפי תכונותיה� –ציו� דר� 

להתאי� בי� חלקי הקומקו� החשמלי לבי� החומרי�  נדרשי�התלמידי�  אור השאלה ית

מה� עשויי� שפי תכונות החומרי�  עשה עליההתאמה ת. שמה� ה� עשויי�

אחד  תכונה הכרחית לכל ואיזלציי� ג�  צריכי� התלמידי� .חלקי הקומקו�
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 . הקומקו� מחלקי

, מושגי�

תהליכי� 

ותופעות במדע 

  וטכנולוגיה

 מוליכות חשמלית, תכונה הכרחית, מערכת טכנולוגית

  נמוכה –ו  ,ג ,סעיפי� א חשיבההרמת 

  בינונית – ז ,ה ,ד ,סעיפי� ב

 

תשובה ה

 מהמחוו�

  י�מלמדוד את כמות ה/ות את גובה המי�להרא/להראות את כמות המי�  .א

  זכוכית, פלסטיק: לדוגמה, בה חומר שיכול להיות שקו"י� ומצשתשובה   .ב

 לחבר את הקומקו� למקור חשמל/להעביר זר� חשמלי  .ג

 מוליכות חשמלית  .ד

 מבודד חשמל  .ה

 מי�את הלהרתיח /לחמ�  .ו

 מתכת או ש� של מתכת כלשהי  .ז

  : האלה השאלותלשאול את ועליו  ,מוצר טכנולוגי כלשהואפשר להציג   .1  רעיונות לתרגול

  ?מאילו חלקי� מורכב המוצר הטכנולוגי  .א

 ?מה תפקיד כל אחד מהחלקי�  .ב

 )יולי� חשמל: לדוגמה(? � התכונות הנדרשות מכל חלק כדי שיפעלמה  .ג

 ?כל אחד מהחלקי�של אילו חומרי� יכולי� להתאי� לייצור   .ד

 ?בחרנו לכל אחד מהחלקי�שמה� התכונות הנדרשות מהחומר   .ה

כ�  ואחר ,חד בכיתהישאלות לענות על כל ה אפשרראשונה הפע� ב :הערה

  .לתת לתלמידי� להתנסות ע� מוצר טכנולוגי אחר בעצמ�

  

 ה� יבדקותלמידי� ופני הל יוצגו מוצרי� שוני�–" ניתוח  מוצר טכנולוגי"  .2

 יבדקוהתלמידי� . מוצרכל חומרי� עשויי� החלקי� השוני� של מאילו 

 אפשר. החומרי� וכיצד הוא מתאי� לתפקידותכונות כל אחד מ� המה

  ): בטבלה המצורפת דוגמה על מנורת שולח�(למלא ע� התלמידי� טבלה 

 
החומר  תפקיד החלק החלקש

ממנו עשוי ש

 החלק

התכונות הנדרשות 

מהחומר שממנו עשוי 

  החלק

הולכת חשמל  חוט חשמל

 מהשקע לנורה

מצופה (מתכת 

 )בפלסטיק

  הולכת חשמל

    

    

    
 

שאלות דומות 

ממקורות 

 שוני�

  :"מטר"מתו� אתר  – התאמת חומר למוצר

http://matar.ac.il/lamda/docs/meichav7.doc 
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 2 שאלה ה' מס

  :אחת ההנחיות היא. הנחיות לכיבוי מדורות פרסמומכבי האש  השאלה

  ".יש לשפו� עליה חול, לכבות מדורהכדי "

  ?מה תפקידו של החול בכיבוי המדורה

  .לקרר את העצי� שבמדורה  .1

 .למנוע אספקת חמצ� למדורה  .2

 .להרחיק את החומר הבוער מ� המדורה  .3

 .למנוע מגע בי� החנק� לחומר הבוער  .4

 חומרי� –מדעי החומר  תוכ�התחו� 

 תכנית

  הלימודי�

  תכונותיה� והשימושי� בה�, הכרת�: חומרי דלק כמקורות אנרגיה 1.6.1

  שינויי� בחומר 1.5.1

מסמ� 

  הסטנדרטי�

: תלמידי� יכירו שינויי� טבעיי� ומלאכותיי� שמתקיימי� בחומרי�ה. ב.1.2

  .מעברי� בי� מצבי צבירה ותהלי� הבעירה

, חומר בעיר(התלמידי� יציינו את התנאי� שדרושי� לבעירה  –ציו� דר� 

  ).חו� הגור� להצתה, חמצ�

מתייחסי�  3 ,2, 1מסיחי� . להכיר את משולש הבעירה נדרשי�התלמידי�   אור השאלהית

נכו� ורלוונטי  2א� רק מסיח  ,מנ� לשלושת הגורמי� במשולש הבעירהא

התלמידי� צריכי� לדעת שכאשר שופכי� חול על המדורה מונעי� את . לשאלה

  .אספקת החמצ� לאש

  נמוכה  חשיבההרמת 

  )2(סימו�   תשובה ה
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 3 שאלה ה' מס

  .בתהלי� יציקהבמפעל לעיבוד נחושת מייצרי� כדורי נחושת  השאלה

  :לש� כ� צרי�

  .לסרטט את צורת הכדורי� על גוש הנחושת  .1

 .להכניס את גוש הנחושת לכלי ובו מי� רותחי�  .2

 .להפו� את גוש הנחושת ממוצק לנוזל  .3

 .לחתו� את גוש הנחושת לחתיכות קטנות  .4

 חומרי� –מדעי החומר  תוכ�התחו� 

כנית ת

  הלימודי�

 תהליכי� ושימושי�, תכונות: משאבי טבע יבשתיי� 1.7.1

מסמ� 

  הסטנדרטי�

תלמידי� יכירו את תהליכי ההפקה של חומרי� ועיבוד� בתהליכי ה. ג.1.2

  .הייצור

י� הייצור של מוצרי� שעשויי� התלמידי� יתארו את תהל –ציו� דר� 

  ).שיטות הפקה ועיבוד(ועד למוצר , מ� העפרה אל המתכת, ממתכות

 .הפקה ועיבוד, שימושי�: חומרי�. ב.1.2

תהלי� היציקה הוא תהלי� . להכיר את תהלי� היציקה נדרשי�התלמידי�   אור השאלהית

של  בו מתיכי� את המתכת ויוצקי� אותה לתבנית בצורהשלעיבוד מתכות 

צריכי� ג� להבי� את העיקרו� של מעבר בי� מצבי  תלמידי�ה. המבוקש המוצר

  . צבירהה

, מושגי�

תהליכי� 

ותופעות במדע 

  וטכנולוגיה

 תהלי� יציקה, עיבוד מתכות

 בינונית חשיבההרמת 

 )3(סימו�  תשובה ה
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 'א4 שאלה ה' מס

  .מי�התלמידי� ערכו ניסוי כדי לבדוק מה משפיע על קצב ההתאדות של  השאלה

  .ה
 שיערו שהגודל של פתח הכלי משפיע על קצב ההתאדות

  שגודל הפתח שלה
 לקחו התלמידי� שלושה כלי� , כדי לבדוק את ההשערה

  .כפי שמתואר באיור, שונה

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

אות� זה בצד זה על לאו את הכלי� בכמות שווה של מי� והניחו יה� מ

ל שבו התלמידי� את כמות המי� שהתאדו מ0ֹילאחר ארבעה ימי� ח. השולח�

  : ורשמו את התוצאות בטבלה, )ק"בסמ(י כל

  

  הכלי

  

  כמות המי
 שהתאדו

  

  ק"סמ 5  כוס: 1כלי 

  ק"סמ 15  קערה: 2כלי 

  ק"סמ 1  משורה: 3כלי 

  

 ?ביותר המהירמאיזה כלי התאדו המי� בקצב , על פי תוצאות הניסוי  .א

  מהכוס  .1

 מהקערה  .2

 מהמשורה  .3

 חומרי� –מדעי החומר  תוכ�התחו� 

תכנית 

  לימודי�ה

  הכרת חומרי� ותכונותיה� 1.5

מסמ� 

  סטנדרטי�ה

: בחומרי� שי�רחשמתהתלמידי� יכירו שינויי� טבעיי� ומלאכותיי� . ב.1.2

  .מעברי� בי� מצבי צבירה

התכה , עיבוי, אידוי(מצבי צבירה  � בי�התלמידי� יזהו מעברי –ציו� דר� 

  .יו�מיוהויביאו דוגמאות מחיי ) והתמצקות
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, מושגי�

תהליכי� 

ותופעות במדע 

 וטכנולוגיה

 )גודל פתח הכלי(שטח פני� , מעבר בי� מצבי צבירה, התאדות

על התלמידי� . להפיק מידע מטבלת התוצאות של הניסוי נדרשי�מידי� התל אור השאלה ית

 שאלהה. אחד לאחר צבירהמצב ממעבר הקצב שטח הפני� משפיע על לדעת כי 

 .איתור מידע מתו� טבלה הזאת דורשת

  נמוכה  חשיבההרמת 

 )2(סימו�  תשובהה
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 'ב4 שאלה ה' מס

 ?להניח את הכלי� באותו המקו�מדוע הקפידו התלמידי� במהל� הניסוי  השאלה

  חומרי� –מדעי החומר  תוכ�ה תחו�

 מיומנויות

כנית ת

  לימודי�ה

  תהליכי חקר וגילוי

מסמ� 

  סטנדרטי�ה

  . מיומנויות חקר. ב.1.1

, משתני�התצפיות וניסויי� תו� בידוד ויערכו התלמידי� יבצעו  – 6סעי" 

  .חזרות ובקרות

כאשר עורכי� . משתני�הלהבי� את העיקרו� של בידוד  נדרשי�התלמידי�  אור השאלה ית

. אותו בודקי�שהגור�  – רק את אחד המשתני� בניסוי חשוב לשנות ,ניסוי

להשוות בי�  אפשר לא יהיה שא� לא כ�, חשוב שכל שאר הגורמי� יהיו זהי�

התלמידי� צריכי� להסביר את העיקרו� של בידוד . התוצאות ולהגיע למסקנה

 . ובה לשאלההמשתני� בתש

 גבוהה חשיבההרמת 

תשובה ה

 מהמחוו�

תשובה הכוללת התייחסות לצור� בשמירה על תנאי� אחידי� חו� מהגור� 

  : לדוגמה, או תשובה הכוללת התייחסות לעקרו� בידוד המשתני�, הנבדק

  .חו� מצורת הכלי, כדי שכל תנאי ניסוי יהיו שווי�  –

את קצב ההתאדות של המי� ולבדוק , כדי לבודד את יתר המשתני�  –

 .בהתא� לגודל פתח הכלי

דוגמאות 

לתשובות 

של  נכונות

 תלמידי�

התנאי , כי בניסוי צרי� שכל התנאי� בניסוי יהיו שווי� חו� מתנאי אחד" •

 ".שאותו אנו בודקי�

 ".כדי לבדוק באות� תנאי� מאיזה כלי התאדו המי� הכי מהר" •

דוגמאות 

לתשובות 

של  חלקיות

 תלמידי� 

 ."כדי שיהיה כמות אור שווה לכל אחד וכ� לא יהיה תנאי� שוני�" •

תשובה זו התייחסה לבידוד משתני� א� לא למשתנה העיקרי המשפיע על קצב 

 .ההתאדות

כדי לגלות באמת מאיזה כלי מתאדה כמות המי� הגדולה ביותר " •

 ".בוודאות

 .תשובה נכונה א� לא כוללת הסבר על בידוד משתני�

 " בחדר או באותו מקו� שנער� הניסוי' ו הפרשי טמפכדי שלא יהי" •

משפיע על הבה הכללה א� צוי� המשתנה העיקרי  נעשתהלא אבל  תשובה נכונה

 .ניסוי זה

דוגמאות 

לתשובות 

של  שגויות

 תלמידי�

 "כדי לראות בבירור את התוצאה" •

 .בידוד משתני� ולדעת א� התלמיד יודע מה אי אפשרעל פי התשובה 

 ".ה� יזוזו אז לא ישפ� לה� מי�א� כדי ש" •

 .כלל מתייחסת לבידוד משתני� אינהתשובה זו 

 ".ק א� המקו� משנה את קצב ההתאדותלבדו" •

 . אליו התייחסה השאלהשתשובה זו אינה מתאימה לניסוי 

בעיות , קשיי�

ושגיאות 

 נפוצות

א" שאפשר  סביר את החשיבות של בידוד משתני�התלמידי� מתקשי� לה

בתשובות החלקיות . ה� יודעי� שצרי� לבודד משתני� כילראות מ� התשובה 

עשויי� הבהכללה שמתייחסת למשתני� שוני�  לראות כי קיי� קושי אפשר

 .להשפיע על הניסוי
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הצעות 

 להתמודדות

 של תרגול בתכנו�. נערכי� בכיתההמיומנויות חקר בניסויי� של שילוב  •

מת� דפי ניסוי  במקו�( התלמידי
 בשיתו&פשוטי�  תכנו� ניסויי� –ניסוי 

 ).מראש מוכני�

 .נערכי� בכיתההבניסויי� שוני� " בידוד המשתני�"ה של הנושא הדגש •

הבנת המרכיבי� החסרי�  –של התלמידי� " חלקיות"ניתוח תשובות  •

 . בתשובות לעומת התשובות המצופות

שאלות דומות 

ממקורות 

 שוני�

  :ב קודמי�"מבחני מיצ

 15' שאלה מס ,'נוסח א, ז"סב משנת תש"מבח� מיצ  .1

  22' שאלה מס ,'נוסח א ,ח"שסב משנת ת"מבח� מיצ  .2

   ":חקרהמיומנויות "פעילויות בנושא  "מטר"אתר 

http://matar.ac.il/lamda/docs/meichav6.doc 
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  'ג4 שאלה ה' מס

 .הסבירו את תשובתכ�? הא� תוצאות הניסוי מתאימות להשערת התלמידי� השאלה

  חומרי� ואנרגיה –מדעי החומר   תוכ�התחו� 

  מיומנויות

כנית ת

  לימודי�ה

  מיומנויות חקר וגילוי

מסמ� 

 סטנדרטי�ה

  .מיומנויות חקר. ב.1.1

 .התלמידי� ינתחו את תוצאות או את פתרו� הבעיה 10סעי" 

לאתר את התוצאה של הניסוי , לאתר את ההשערה בטקסט נדרשי� התלמידי� השאלה תיאור

התוצאה  השערה ולראות א�ואת ה התוצאה להעמיד זו מול זו את, בטבלה

 .ה אותהכמאששת את ההשערה או מפרי

 גבוהה חשיבההרמת 

תשובה ה

 מהמחוו�

פתח הכלי והסבר הכולל התייחסות לקשר החיובי שבי� גודל , תשובה חיובית

  :לדוגמה, ותתאדהלקצב ה

משו� שה� מראות שככל , תוצאות הניסוי מתאימות להשערת התלמידי�  –

  .או להפ�, שהפתח גדול יותר קצב ההתאדות גדול יותר

 .כי מכל כלי התאדתה כמות שונה של מי�, כ�  –

 .כי בכל כלי נשארה כמות שונה של מי�, כ�  –

התאדתה הכמות הגדולה ביותר , ביותרשפתחו הוא הרחב , 2כי בכלי , כ�  –

 .של מי�

דוגמאות 

לתשובות 

של  נכונות

 תלמידי�

וה� , 'הגודל של פתח הכלי משפיע על קצב ההתאדות'כי ה� אמרו , כ�" •

 ".צדקו כי בקערה היה את הגודל הכי גדול וממנו הכי הרבה מי� התאדו

הילדי� טענו שגודל הפתח משפיע על קצב : נכונה ההשערה היתה, כ�" •

 ".ההתאדות וזה נכו� כי התאדו הכי הרבה מי� מ� הקערה

דוגמאות 

לתשובות 

של  חלקיות

 תלמידי� 

מידי� כי כמות המי� לדעתי תוצאות הניסוי כ� מתאימות להשערת התל" •

 ".שהתאדו שונה

להתאדות ויש  � יכולי�כ� יותר מי, מכיוו� שככל שהפתח רחב יותר, כ�" •

 ".יותר מקו�

 ".קו� להתאדות אז מתאדי� יותר מי�כי ככל שיש יותר מ, כ�" •

בתשובה . אלה התלמידי� לא עשו את כל מה שנדרש מה�הבתשובות 

א� ההתייחסות לתוצאות לא הייתה , נבחנו התוצאות ביחס להשערה הראשונה

 . בשתי התשובות האחרות לא נבחנו התוצאות ביחס להשערה. נכונה

דוגמאות 

לתשובות 

של  שגויות

 תלמידי�

תוצאות הניסוי לא מתאימות להשערת התלמידי� בגלל שהמי� בכל " •

 ".כמות השתנה ולא נשארה אותו הדבר

 .ההשערה ניכר שהתלמיד לא הבי� אתשובה זו על פי ת

 

בעיות , קשיי�

ושגיאות 

 נפוצות

אלא  ,ת הניסויותוצאלבי� עורכי� את ההשוואה בי� ההשערה אינ� התלמידי� 

  . מתייחסי� רק לתוצאות הניסוי

ולאחר עריכת הניסוי בוחני�  ,משערי� השערה ראשית, כאשר עורכי� ניסוי

את התוצאות ביחס להשערה ובודקי� א� התוצאות מאמתות או מפריכות 

א� לא התייחסו , במקרה דנ� תלמידי� רבי� התייחסו לתוצאות הניסוי. אותה

 . להשערה
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הצעות 

 להתמודדות

את התוצאות  בחו�כאשר עורכי� ניסוי בכיתה ומגיעי� לתוצאות חשוב ל •

 .ולבדוק הא� ההשערה אוששה או הופרכהלהשערה ביחס 

שאלות דומות 

ממקורות 

 שוני�

  :ב קודמי�"מבחני מיצ

 15' שאלה מס ,'וסח אנ ,ז"ב משנת תשס"מבח� מיצ  .1

 22' שאלה מס ,'נוסח א ,ח"ב משנת תשס"מבח� מיצ  .2
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 5 שאלה ה' מס

הבקבוק על הוא הניח את . אורי הוציא מ� המקרר בקבוק סגור ובו מי� השאלה

מה הבחי� אורי בטיפות מי� שהתעבו על הצד החיצוני של )כעבור זמ�. השולח�

  .הבקבוק

  :של הבקבוק הוא שהתעבו על הצד החיצונימקור טיפות המי� 

  .באדי המי� שבאוויר  .1

 .באדי המי� שבמקרר  .2

 .באדי המי� שבבקבוק  .3

 חומרי� –מדעי החומר  תוכ�התחו� 

כנית ת

  הלימודי�

 .המי� משני� את מצב צבירת� 1.5.2

מסמ� 

  הסטנדרטי�

: תלמידי� יכירו שינויי� טבעיי� ומלאכותיי� שמתקיימי� בחומרי�ה. ב.1.2

  .מעברי� בי� מצבי צבירה ותהלי� הבעירה

התכה , עיבוי, אידוי(התלמידי� יזהו מעברי מצבי צבירה  –ציו� דר� 

 .ויביאו דוגמאות מחיי היומיו�) והתמצקות

בו אדי מי� שלהבי� כי תהלי� העיבוי הוא תהלי�  נדרשי�התלמידי�   השאלה אורתי

ת כי קיימי� על התלמידי� לדע. מתקררי� והופכי� למי� במצב צבירה נוזל

  .מתעבי� כאשר ה� באי� במגע ע� גו" קר מאודה אדי מי� באוויר החדר

 בינונית חשיבההרמת 

 )1(סימו�  תשובהה

שאלות דומות 

ממקורות 

  שוני�

  4' שאלה מס', נוסח א ,ו"ב משנת תשס"מבח� מיצ
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 6 שאלה ה' מס

  .במכרה פח� סגור ולא מאוורר התקלקלה התאורה השאלה

  . עובדי המכרה נלכדו במקו� שעות רבות

של מנורות , של פנסי כיס וסוללות, במכרה יש כמות גדולה של נרות וגפרורי�

  .נפטגז ומכלי גז ושל מנורות נפט ומכלי 

ת� ממליצי� לעובדי המכרה באיזה מאמצעי התאורה הבאי� היי  .א

 ?להשתמש

  נרות  .1

 פנסי כיס  .2

  זמנורות ג  .3

  מנורות נפט  .4

 .כתבו שני נימוקי� מדוע בחרת� באמצעי תאורה זה  .ב

 חומרי� ואנרגיה –מדעי החומר  תוכ�התחו� 

כנית ת

  הלימודי�

 תכונותיה� והשימושי� בה�, הכרת�: חומרי דלק כמקורות אנרגיה 1.6.1

מסמ� 

  הסטנדרטי�

נו את יויב, התלמידי� יכירו דרכי� לניצול מקורות אנרגיה על ידי האד�. ב.2.2

  .ההשפעות החברתיות והסביבתיות שלה�

התלמידי� יתארו באמצעות דוגמאות מצבי� בה� האנרגיה  –ציו� דר� 

  .בחיי היו� יו�החשמלית מאפשרת לקיי� פעולות חיוניות לתפקוד 

: התלמידי� יכירו שינויי� טבעיי� ומלאכותיי� המתקיימי� בחומרי�. ב.1.2

  .מעברי� בי� מצבי צבירה ותהלי� הבעירה

, חומר בעיר(התלמידי� יציינו את התנאי� שדרושי� לבעירה  –דר� ציו� 

 ).חו� הגור� להצתה, חמצ�

 :נדרשי�התלמידי�  השאלה  תיאור

 .תאורההאמצעי אחד מחומרי הדלק המפעילי� כל  את להכיר •

 . בי� חומרי הדלק לסוגיה� הבעירה שללערו� השוואה  •

 .לאתר את אמצעי התאורה המתאי� •

ש אמצעי תאורה להבי� כי יש אמצעי תאורה הדורשי� חמצ� לפעולת� וי •

 . לפעולת� שאינ� דורשי� חמצ�

 .לבחור פתרו� מתאי� למצב המתואר •

 . סס על ראיותלכתוב נימוק המתב •

, מושגי�

תהליכי� 

ותופעות במדע 

  וטכנולוגיה

 תוצרי לוואי של הבעירה, בעירה, חומרי דלק

  גבוהה  .א חשיבההרמת 

 גבוהה  .ב
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תשובה ה

 מהמחוו�

  )2(סימו�   .א

זיהו� תשובה הכוללת שני נימוקי� המתייחסי� למחסור בחמצ� או ל  .ב

, או לשימוש באמצעי שלא מחייב נשיאה בידיי�, האוויר או לבטיחות

 : לדוגמה

ולכ� צרי� להשתמש באמצעי , במכרה יש כמות מוגבלת של חמצ�  –

  .תאורה שאינו צור� חמצ�

 /מצניח) דו פחמ�/כיס לא נפלטי� פיח ועש�רק כשמשתמשי� בפנס   –

 .גזי� רעילי� הגורמי� לתחושת מחנק

  .לגרו� לשרפה במכרה כל אמצעי התאורה חו� מ� הפנס עלולי�  –

פנס אפשר לשי� על הראש . מנורות גז או נפט צרי� לשאת ביד, נרות  –

 . והידיי� יישארו חופשיות

דוגמאות 

לתשובות 

של  נכונות

 תלמידי�

מכיוו� שיש כמות אוויר מועטה עדי" לקחת פנסי כיס שלא חונקי� לנו "  –

  ".את האוויר

 ". לא צרי� חמצ� להפעיל� כמו נרות"  –

 ".הפנסי� לא מוציאי� עש� כמו מנורות נפט שמקשי� על הנשימה"  –

דוגמאות 

לתשובות 

של  חלקיות

 תלמידי� 

  ".פנסי כיס מאירי� יותר ויעילי� יותר"  –

 ".מפני שפנסי כיס קלי� לנשיאה"  –

 ".לא דרוש חומר דליק כדי להפעיל את הפנס דרוש רק חשמל"  –

דוגמאות 

לתשובות 

של  שגויות

 תלמידי�

  ".יכולי� להאיר למרחקי� )פנסי כיס( כי ה�"  –

 ".מתקלקלי�) פנסי כיס(כי לוקח זמ� רב עד שה�   –

בעיות , קשיי�

ושגיאות 

 נפוצות

א� לא לכול� הייתה  ,כיס יכמעט כל התלמידי� ידעו שכדאי להשתמש בפנס

 .ברורה הסיבה

הצעות 

 להתמודדות

התלמידי� . היא משלבת מידע מכמה תחומי תוכ�. מאוד זאת שאלה מורכבת

מדוע נכו� להשתמש בפנסי כיס ומדוע טעות היא להשתמש צריכי� להבי� 

  . בפנסי גז ובפנסי נפט, בנרות

מומל� לתת דוגמאות בהקשרי�  ,כאשר לומדי� על חומרי בעירה שוני� בכיתה

  :לדוגמה ,שוני�

? נמקו מדוע. במנורת נפטכאשר מטיילי� במערה לא מומל� להשתמש   –

רה בחמצ� וג� יבתשובה לשאלה זו צרי� להתייחס ג� לצור� של חומרי בע(

  ).רהילעובדה שנפט פולט עש� בזמ� הבע

ניידות מבחינת ה �נחשוב להדגיש את יתרו ,כאשר לומדי� על השימוש בסוללות

 .והנוחות
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  10–7שאלות  ,כדור האר' והיקו

 'א7 שאלה ה' מס

לפניכ� גר" המתאר את צריכת המי� היומית הממוצעת של משפחה  השאלה

  .בשימושי� ביתיי� שוני�

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  מהו השימוש הביתי שבו צריכת המי� היא הגבוהה , על פי הגר"  .1  .א

 ?ביותר  

 ? כיצד אפשר לחסו� בכמות המי� בשימוש הביתי שציינת�  .2  

  מיומנויות תוכ�התחו� 

 והיקו�מדעי כדור האר� 

 תכנית

  הלימודי�

 הידרוספירה. 4.6

מסמ� 

  הסטנדרטי�

  .התלמידי� יבינו את השפעת מעורבותו של האד� על כדור האר�. ג.1.4

ויציעו דרכי� , התלמידי� יסבירו את הצור� לחסו� במי� –ציו� דר� 

  .והתנהגויות לחיסכו� במי�

 א מיומנויות של טיפול במידע.1.1

הצור�  להפיק מידע מהגר" ולגלות מה השימוש הביתי נדרשי�התלמידי� . 1א השאלה  תיאור

  .הגבוהה ביותר את כמות המי�

יתי להציע דרכי� לחסו� במי� בשימוש הב נדרשי�בסעי" זה התלמידי� . 2א

 . קוד�הה� איתרו בגר" בסעי" ש

, מושגי�

תהליכי� 

ותופעות במדע 

  וטכנולוגיה

 חיסכו� במי�, שימוש במי�

  בינונית – 1א חשיבההרמת 

 בינונית   – 2א
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התשובה 

 מהמחוו�

היא הגבוהה ביותר הוא הדחת השימוש הביתי שבו צריכת המי�  – 1א

  .השירותי�/האסלה

תשובה הכוללת התייחסות לדר� החיסכו� במי� בשירותי� או תשובה  – 2א

  :לדוגמה, הכוללת התייחסות לשימוש חוזר במי�

  .במכל ההדחה על ידי הכנסת בקבוקהקטנת נפח המי�   –

 .כמותיי�) שימוש במכלי הדחה דו  –

  .שימוש במי המקלחת להדחת האסלה  –

 . הדחה של חצי כמות המי� שבמכל ההדחה  –

דוגמאות 

לתשובות 

של  נכונות

 תלמידי�

להוריד את כמות המי� הקטנה  .פחות להוריד את כמות המי� הגדולה"  –

 ."ואז ה� יחסכו

  ."חצי כמות מי�ללחו� על "  –

 ".לא להוריד כל פע� מי�, )לחכות( לחקות"  –

דוגמאות 

לתשובות 

של  חלקיות

 תלמידי� 

 ."פחות להוריד מי� ולהתאפק כמה שאתה יכול  –

 ."להתאפק יותר"  –

 ".לזרוק את הנייר לפח ולא לאסלה"  –

א� שתי התשובות הראשונות אינ� , תשובות אלה מתייחסות להדחת האסלה

  . הגיוניות

התשובה השלישית חלקית כי כמות המי� המודחת באסלה אינה קשורה בנייר 

 . אלא בנפח המי� המשוחרר ממכל ההדחה

דוגמאות 

לתשובות 

של  שגויות

 תלמידי�

  "להתקלח פחות .לבשל פחות"  –

להתקלח פחות  .ור את הברז בזמ� צחצוח שיניי�לסג –אפשר לחסו� כ� "  –

 ".לא לשפו� מי�. זמ�

 ."להשתמש בפחות מי�. לא להשאיר את הברז פתוח"  –

תה יבו צריכת המי� הישלה אי� התייחסות לשימוש הביתי אבכל התשובות ה

 ).הדחת מי� באסלה(הגבוהה ביותר 

בעיות , קשיי�

ושגיאות 

 נפוצות

מי� באסלה הדיאגרמה שהדחת להבי� מתו� הכמעט כל התלמידי� הצליחו 

� מ רבי� א� . א השימוש הביתי שבו צריכת המי� היא הגבוהה ביותריה

 . לחסו� בכמות המי� בשימוש זה אפשרידעו להשיב כיצד התלמידי� לא 

  .חשבו� מי�, חשבו� חשמל: יו�) �קריאת גראפי� מחיי היו  .1  רעיונות לתרגול

 .נתוני� שוני� שנאספו בכיתהבניית גר" עמודות של   .2

התלמידי� מדדו את הטמפרטורה בחצר בית הספר : שאלה לדוגמה  .3

 :בטבלה מוצגות תוצאות המדידה. במהל� שבוע

   

°°°°(טמפרטורה ה היו
 בשבוע
c(  

 20 'א

 22 'ב

 25 'ג

 32 'ד

 25 'ה

 24 'ו

  

  .בטבלה המוצגותרטטו גר" עמודות של התוצאות ס

 ?ביותר בשבוע שנבדקמהו היו� הח�   .א
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 ?שבועהמה הייתה הטמפרטורה ביו� הקריר ביותר באותו   .ב

 ?באילו ימי� בשבוע הייתה טמפרטורה זהה  .ג

שאלות דומות 

ממקורות 

 שוני�

  ב קודמי�"מבחני מיצ

  :קריאת גר"

  12' שאלה מס ,'רסה אגי ,ז"ב משנת תשס"מבח� מיצ  .1

  12' שאלה מס ,'רסה אגי ,ח"ב משנת תשס"מבח� מיצ  .2

  :"מטר"אתר 

http://www.matar.ac.il/docs/darom/03water.pdf  
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 'ב7 שאלה ה' מס

 ת המי�יי� המוצגי� בגר" צפוי הבדל בי� צריכבאיזה מבי� השימושי� הבית  השאלה

  ?המי� בקי� תבחור" לבי� צריכ

 .הסבירו את תשובתכ�

 מדעי כדור האר� והיקו� תוכ�התחו� 

 תכנית

  הלימודי�

  הידרוספירה 4.6

מסמ� 

  הסטנדרטי�

  .תלמידי� יבינו את השפעת מעורבותו של האד� על כדור האר�ה. ג.1.4

ויציעו דרכי�  ידי� יסבירו את הצור� לחסו� במי�התלמ –דר�  ציו�

  . והתנהגויות לחיסכו� במי�

השאלה  תיאור

מיומנויות (

 )וכישורי�

 �שימושיה בגר" אתבשאלה זו על התלמידי� לאתר : איתור מידע מתו� גר"

 לבחור אחד, לצריכת המי� בקי�יהיה הבדל בי� צריכת המי� בחור" שבה� 

ולנמק מדוע ) את השימוש שלדעת� יהיה בו הבדל גדול בי� העונות עדי"(  מה�

  . יהיה הבדל

, מושגי�

תהליכי� 

ותופעות במדע 

  וטכנולוגיה

 חיסכו� במי� ,שימוש במי�

 בינונית חשיבההרמת 

 תשובהה

 מהמחוו� 

והסבר הכולל התייחסות להבדל  ,תשובה הכוללת ציו� של שימוש ביתי מתאי�

  :לדוגמה, בי� צריכת המי� בקי� לצריכת המי� בחור" בשימוש ביתי זהש

ובקי� הצריכה  ,לל הגשמי�בחור" הצריכה נמוכה יותר בג. השקיית גינות  –

  .גבוהה יותר

 .בקי� מכבסי� בגדי� בתדירות גבוהה יותר. כביסה  –

למשל סוודרי� , )נפח" (מקו�"בחור" הבגדי� תופסי� יותר . כביסה  –

 .ולכ� צרי� להפעיל מספר רב יותר של פעמי� את מכונת הכביסה ,ומעילי�

 .ולכ� שותי� כמויות גדולות יותר של מי� ,בקי� ח� יותר. שתייה  –

ולכ� נעי�  ,בחור" קר/קי� מתקלחי� בתדירות גבוהה יותרב. מקלחת  –

 .להישאר זמ� רב יותר במקלחת מתחת למי� החמי�

דוגמאות 

לתשובות 

של  נכונות

 תלמידי�

בחור" לא צרי� להשקות את הצמחי� כי הגש� משקה . השקיית גינות"  –

  ".שישקה אות� אות� ובקי� אי� מה

בחור" פחות מזיעי� ובקי� מזיעי� יותר אז צרי� להתקלח כל . מקלחת"  –

  ".יו�

דוגמאות 

לתשובות 

של  חלקיות

 תלמידי� 

 פחות מי� בשתיפות )נצטר�( כי אז ישתנה מזג האוויר ונצתר�. כביסה"  –

 ")בשטיפות(

צתר� מכיוו� שח� ואנו נ. שתיה)יותר לשתות מי )נצטר�( שבקי� נצתר�"  –

 ".מי� לשתיה כדי לא להתייבש) נצטר�(

מקלחת בגלל שבחור" קר וצרי� שמשהו יחמ� אז אפשר להשתמש   –

 .במקלחת

בתשובות אלה יש התייחסות רק לעונת שנה אחת ואי� השוואה בי� עונות 

 .השנה
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דוגמאות 

לתשובות 

של  שגויות

 תלמידי�

 ."ומועטי�כי בחור" המי� קרי� ורבי� ובקי� המי� חמי� "  –

 .לשימושי� הביתיי� במי�כא� אי� התייחסות 

בעיות , קשיי�

ושגיאות 

 נפוצות

 . ולא השוו בניה�) חור" או קי�(תלמידי� רבי� התייחסו רק לאחת מהעונות 

הצעות 

 להתמודדות

התייחסות  )'חשבו� מי� וכו, חשבו� חשמל(ו� י) �קריאת גרפי� מחיי היו

 .השוואה בי� הצריכה בחודשי� השוני�. בי� הנתוני� המופיעי� בה� להבדלי�

של חשבונות  אחדי� גרפי� תלמידי� יקבלו כמהכל : ציוד(משימות תרגול   רעיונות לתרגול

  ).חשמל שוני�

גבוהה התה צריכת החשמל יבחרו את אחד הגרפי� וכתבו באיזה חודש הי  .1

  .במשפחה זו ביותר

צריכת ) בכל הגרפי�(בדקו את הגרפי� האחרי� וכתבו הא� ג� בה�   2

 .הייתה הגבוהה ביותר באות� חודשי�החשמל 

נמוכה ההייתה בחרו את אחד הגרפי� וכתבו באיזה חודש צריכת החשמל   .3

 .במשפחה זו ביותר

צריכת ) בכל הגרפי�(בדקו את הגרפי� האחרי� וכתבו הא� ג� בה�   .4

 .ה ביותר באות� חודשי�הנמוכהחשמל הייתה 

להסביר את ההבדלי� בי� הצריכה הגבוהה ביותר  אפשר, לדעתכ�, כיצד  .5

התייחסו  – רמז(? מה יכול להשפיע על כ�? ותרלבי� הצריכה הנמוכה בי

תה צריכה גבוהה מאוד לעומת ילחודשי� ולעונות השנה שבה� הי

 ).תה צריכה נמוכה מאודיהחודשי� שבה� הי

 .יכול להשפיע על כ� שיש הבדלי� בי� המשפחות השונותהסבירו מה   .6

לחסו� בחשמל באות� חודשי� שבה� צריכת החשמל  אפשרהציעו כיצד   .7

 .גבוהה במיוחד

 ,לדעתכ� ,כיצד. משפחת לוי החליטה להפסיק להשתמש במייבש כביסה  .7

 ?ישפיע הדבר על חשבו� החשמל שלה בעונות השונות של השנה
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 8 שאלה ה' מס

לאחר יומיי� . ל בערו� נחל הזור� בנגבובחור" האחרו� אירע שיטפו� גד השאלה

  .  התייבש הנחל

 .ציינו שני גורמי� אפשריי� לכ� שהנחל התייבש

 מדעי כדור האר� והיקו� תוכ�התחו� 

 תכנית

  לימודי�ה

  מבנה הקרקע ותכונותיה –קרקע  4.7.2

  )הכרת סוגי קרקע(מערכות סביבה  4.2.1

 הידרוספירה 4.6

מסמ� 

  סטנדרטי�ה

מבנהו , צורתו, מיקומו ביקו�: התלמידי� יכירו את כדור האר�. א.1.4

  .ומרכיביו החיי� והדוממי�

ויתארו את המבנה ) חולית וחרסיתית(יזהו סוגי קרקע  התלמידי� –ציו� דר� 

  ).עיסתיות, חלחול(והתכונות ) גודל גרגר(

: טבעיי� ומלאכותיי� שמתקיימי� בחומרי�התלמידי� יכירו שינויי�  .ב.1.2

  .מעברי� בי� מצבי צבירה ותהלי� הבעירה

התכה , עיבוי, אידוי(התלמידי� יזהו מעברי מצבי צבירה  – ציו� דר�

 .ויביאו דוגמאות מחיי יומיו�) והתמצקות

עלמות המי� מהנחל לאחר ילציי� שני גורמי� אפשריי� לה נדרשי�התלמידי�  השאלה  תיאור

לענות על שאלה זו על התלמידי� לקשר בי� המי� בנחל לתכונות  כדי. יטפו�שה

 ).חלחול(ולתכונות הקרקע )  התאדות –מעבר בי� מצבי צבירה (המי� 

, מושגי�

תהליכי� 

ותופעות במדע 

  וטכנולוגיה

 מעבר בי� מצבי צבירה ,כונות הקרקעת

 בינונית חשיבההרמת 

ות תשובה

 מהמחוו�

  .המי� נספגו באדמה/לתו� האדמההמי� חלחלו   –

 .חו� השמש ייבש את המי�/המי� התאדו  –

דוגמאות 

לתשובות 

של  נכונות

 תלמידי�

  ")התאדו( שמש והמי� התהדו )שנהייה( יכול להיות שניה"  –

 ".בגלל שהיה ח� המי� התאדו"  –

 ".האדמה ספגה את המי�"  –

דוגמאות 

לתשובות 

של  חלקיות

 תלמידי� 

  "שהיה ח�יכול להיות "  –

 ".השמש היא ממיסה אות� וכ� ה� נכנסי� לאדמה"  –

 "הקרקע שתה אות�"  –

  .בתשובה הראשונה אי� התייחסות להתאדות

תייחסות לחלחול א� לא ברור א� יש ידע יש ה יה והשלישיתיהשנ ותבתשוב

 . מהו חלחול

דוגמאות 

לתשובות 

של  שגויות

 תלמידי�

  "שהיה גש� כל כ� חזק שעשה שיטפו�"  –

 ".לבחו�) נשפכו(כול להיות שכל המי� נשפחו י"  –

 ".השיטפו� גר� למי� להתייבש"  –

 "או שאנשי� השתמשו במי�"  –

  .  יתה התייחסות לא לחלחול ולא להתאדות של המי�יבתשובות אלה לא ה
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בעיות , קשיי�

ושגיאות 

 נפוצות

התלמידי� נדרשי� לייש� את הידע שלה� בנושא קרקעות ובנושא שינוי מצבי 

  . בנוגע לשיטפו� בנגב, צבירה של מי�

  .)חלחול או התאדות(ת תלמידי� רבי� התייחסו רק לאחת האפשרויו

ענו תשובות לכ� ה� ו ,שלא ברור לה� מהו שיטפו�היה היו תלמידי� שנראה 

 .מהנחלמרוב השיטפו� המי� יצאו : כמו

הצעות 

 להתמודדות

  :לדוגמה, בי� תחומי תוכ� בהוראה קישור

  .לקשר לתכונות הקרקע ,כאשר לומדי� על השקיית צמחי�  –

 .לקשר להתאדות, כאשר לומדי� על  היווצרות מקווי מי�  –

  :עריכת ניסויי� ותצפיות בכיתה

  .ותניסויי� בחלחול בקרקעות שונ ערו�ל  –

ולבדוק בכל יו� את מפלס המי�  במקו� מוג�מי� בכלי פתוח להעמיד   –

 ).ציי� לידו תארי�ללסמ� בקו את מפלס המי� ו(

עדי" (בתו� קופסה גדולה ליצור צורת נחל מאדמה  :"נחל"להכי� דג� של   –

 :לשפו� על הדג� מי� ולעקוב אחר המתרחש). טיחול בה ִא מאדמה שהחל

 ).התאדות(וג� במהל� כמה ימי� ) חלחול(שעתיי�  ,אחרי שעה

שאלות דומות 

ממקורות 

 שוני�

: "מטר"אתר  –לא� נעלמו המי� : ושמהפעילות 

http://www.matar.ac.il/docs/darom/01WaterCycle.pdf  

 5 'שאלה מס', א נוסח, ה"ב משנת תשס"מבח� מיצ
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 9 שאלה ה' מס

  .אלו� יצא מוקד� בבוקר אל החצר וראה טל על הצמחי� השאלה

  :מקור הטל שראה אלו� הוא

  .באדי מי� מ� האוויר שהתעבו על הצמחי�  .1

 .באדי מי� מ� האוויר שקפאו על הצמחי�  .2

 .חמצני שפלטו הצמחי�)בגז פחמ� דו  .3

 .הצמחי� חמצני שהתאדה מ�)בגז פחמ� דו  .4

 מדעי כדור האר� והיקו� תוכ�התחו� 

 תכנית

  הלימודי�

 המי� משני� את מצב צבירת� 1.5.2

מסמ� 

  סטנדרטי�ה

א�  ,ולכאורה הנושא קשור למחזור המי� ,תחו� התוכ� הוא מדעי כדור האר�

הוא בהחלט מתאי� ג� לשינויי� במצבי צבירה מתחו� התוכ� של מדעי 

  . החומר

: יכירו שינויי� טבעיי� ומלאכותיי� שמתקיימי� בחומרי�תלמידי� . ב.1.2

  .מעברי� בי� מצבי צבירה

התכה , עיבוי, אידוי(התלמידי� יזהו מעברי מצבי צבירה  –דר�  �ציו

 .ויביאו דוגמאות מחיי יומיו�) והתמצקות

קיימי� אדי מי� וכי ה� מתעבי� במגע באוויר לדעת כי  נדרשי�התלמידי�   השאלה תיאור

קרו� זה ילהבי� את תהלי� ההתעבות ולייש� ע נדרשי�התלמידי� . ע� גו" קר

  .תופעההלש� הסבר 

, מושגי�

תהליכי� 

ותופעות במדע 

  וטכנולוגיה

  התעבות, התאדות: מעבר בי� מצבי צבירה

 

 בינונית חשיבההרמת 

 תשובהה

 מהמחוו�

 )1(סימו� 

ה זו על התלמידי� לדעת כי הטל הוא מי� במצב צבירה נוזל אלכדי לענות על ש  שגויותתשובות 

  . שהתעבו מאדי המי�

הפכו מגז ( "התעבו"במקו�  ,טעו בתהלי�) 2( סימנו את התשובהתלמידי� ש

ייתכ� שה� טעו בש� ). הפכו מנוזל למוצק( "קפאו" את ה� סימנו) לנוזל

  .התהלי� או שה� לא ידעו כי טל הוא נוזל

וא מי� וחשבו שהוא לא ידעו שטל ה) 4()ו) 3(תשובות סימנו את שתלמידי� 

  .מצניח)מפחמ� דו יעשו

 תוהצע

  להתמודדות

 אדיב ואהטל המקור פני התלמידי� כי לכאשר לומדי� על הטל חשוב להדגיש 

  . שהיו באוויר מי�

  .לעשות ניסוי להדמיית היווצרות טל אפשר

אלא הוא נוצר על , צר רק על צמחי�לא נו פני התלמידי� שהטללחשוב להדגיש 

בבוקר אפשר לראות : למשל. כל דבר שהתקרר דיו בלילה כדי שיתעבו עליו מי�

  . טל ג� על מכוניות וג� על חלונות
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 10 שאלה ה' מס

  .גיריכול לחרו� חריצי� על סלע  גרניטתלמידי� גילו כי סלע  השאלה

  ?מה אפשר להסיק מכ�

  .יותר מסלע הגרניטסלע הגיר קשה   .1

  .סלע הגרניט קשה יותר מסלע הגיר  .2

 .סלע הגיר שביר יותר מסלע הגרניט  .3

 .גרניט שביר יותר מסלע הגירהסלע   .4

 מדעי כדור האר� והיקו� תוכ�התחו� 

 תכנית

  הלימודי�

 חומרי� בקרו� כדור האר� 4.6

מסמ� 

  סטנדרטי�ה

מבנהו , צורתו, מיקומו ביקו�: התלמידי� יכירו את כדור האר�. א.1.4

  .ומרכיביו החיי� והדוממי�

ינו אות� על פי יימדי� יזהו סוגי� שוני� של סלעי� והתלמי –ציו� דר� 

 .תכונותיה�

השאלה  תיאור

מיומנויות (

 )וכישורי�

סלע אחד  א�יותר קשה  מבי� הסלעי� להבי� איזה סלע נדרשי�התלמידי� 

  . אחרחור� ב

 . כי חריצה הוא ביטוי לקשיות לדעתלענות על שאלה זו על התלמידי�  כדי

, מושגי�

תהליכי� 

ותופעות במדע 

  וטכנולוגיה

 תכונות של סלעי�

 נמוכה חשיבההרמת 

 )2(סימו�  תשובהה

כדי לענות על שאלה זו על התלמידי� לדעת כי חריצה היא ביטוי לקשיות   שגויותתשובות 

שהסלע הקשה יותר הוא שחור� את הסלע הקשה עוד עליה� לדעת . סלעה

  . פחות

 טעו בכ� שציינו שהסלע הפחות קשה חור�) 1( סימנו את התשובהתלמידי� ש

  .קשה ממנוהאת הסלע 

סלע הביטוי לשבירות חריצה ראו ב) 4() ו) 3( סימנו את התשובותתלמידי� ש

  .וולא לקשיות

 הצעות

  להתמודדות

חשוב להבדיל בי� תכונות שונות כמו  כאשר לומדי� על תכונות של סלעי�

  .פרירות של סלעי�, שבירות, קשיות

לידי ביטוי התכונות יבואו י לתרגל ע� התלמידי� הגדרה של סלעי� ואז אכד

  .השונות
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   18–11שאלות  ,עול
 היצורי
 החיי

 11 שאלה ה' מס

על של הזיקית לחיי�  במבנה גופההתאמות  שתיציינו , על פי המתואר בקטע השאלה

 . עצי� ועל שיחי�

  מערכות אקולוגיות ואיכות הסביבה תוכ�התחו� 

 עול� היצורי� החיי� –מדעי החיי� 

 תכנית

  הלימודי�

 התאמת יצורי� לסביבת� 7.5.2

מסמ� 

  סטנדרטי�ה

התלמידי� יכירו מרכיבי סביבה חיי� ודוממי� ויבינו עקרונות . א.1.5

  .אקולוגיותותהליכי� במערכות 

התלמידי� יסבירו באמצעות דוגמאות את דרכי ההתאמה של  –ציו� דר� 

  ).מבנה הגו" והתנהגות(יצורי� חיי� לסביבת� 

 ברי�יא, יכירו מערכות. התלמידי� יכירו דרכי מיו� של בעלי חיי�. ב.2.3

  .ד והתאמה לסביבהיבדגש על התאמה של מבנה לתפק, יי�ותהליכי� בבעלי ח

התלמידי� יביאו דוגמאות להתאמות בעלי חיי� לתנאי הסביבה  –ציו� דר� 

 .ויסבירו במה מתבטאת ההתאמה

לאתר בטקסט התאמות במבנה הגו" של הזיקית לחיי�  נדרשי�התלמידי�  השאלה  תיאור

 .א� לא כתוב שאלה התאמות ,חשוב לשי� לב שהמידע קיי� בטקסט. בסב�

 .גו"הה התלמידי� צריכי� לדעת שאלה התאמות במבנ

, מושגי�

תהליכי� 

ותופעות במדע 

  וטכנולוגיה

 התנהגותבהתאמה , גו"ההתאמה במבנה , התאמת בעלי חיי� לסביבת חייה�

  בינונית  חשיבההרמת 

התלמיד צרי� לזהות מתו�  .התאמות להא� לא כתוב שא ,המידע קיי� בטקסט

 .ההתאמות �הטקסט מה

תשובה ה

 מהמחוו�

  :לדוגמה, התאמות שתיהכוללת תשובה 

  .גו" הזיקית דק  –

 .גו" הזיקית גמיש  –

 .רגליה של הזיקית ארוכות  –

  .אחז בענפי�יאצבעות רגליה של הזיקית מאפשרות לה לה  –

  .זנבה של הזיקית ארו� והוא מאפשר לה להיתלות על הענפי�  –

  . לשו� הזיקית ארוכה ודביקה  –

  . צבע עורה של הזיקית בדר� כלל ירקרק  –

  . עיני הזיקית בולטות  –

דוגמאות 

לתשובות 

של  נכונות

 תלמידי�

 ".גופה של הזיקית דק וגמיש וזה עוזר לה"  –

וזנבה עוזר לה להיתלות על  ,הזיקית מטפסת בעזרת רגליה הארוכות"  –

 ".עצי�

 

דוגמאות 

לתשובות 

של  חלקיות

 תלמידי� 

  "הזיקית יכולה לשנות צבעה"  –

 ".מאוד )ארוכה( לזיקית יש לשו� ערוכה"  –

התאמות לחיי�  אינ�גו" א� אלה היחסות להתאמה במבנה תשובות אלה מתי

 .על עצי� ועל שיחי�
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דוגמאות 

לתשובות 

של  שגויות

 תלמידי�

 ".היא נמצאת רוב הזמ� על עצי�"  –

 ".20–10היא יכולה לצוד במרחק "  –

 ".ליד השיחי� יש חרקי�  –

 ")נפי�עב( הזיקית נאחזת באנפי�"  –

ולא  התנהגותבהראשונה והאחרונה יש התייחסות להתאמה  ותבתשוב

  .גו"הלהתאמה במבנה 

שתי התשובות הנותרות נותנות מידע מתו� הטקסט שאינו מתייחס להתאמה 

  .גו"הבמבנה 

בעיות , קשיי�

ושגיאות 

 נפוצות

גו" להתאמות המבדילי� בי� התאמות במבנה  אינ�יש תלמידי� ש •

 ".היא נמצאת רוב הזמ� על עצי�": לדוגמה ,התנהגותב

ליד השיחי� : "לדוגמה ,רבי� מתייחסי� לסביבה ולא לזיקיתתלמידי�  •

 ".יש חרקי�

בטקסט באופ� מפורש שאלה  לא כתוב, שכל המידע מצוי בטקסט א" •

ולכ� יש תלמידי� שקשה לה� לאתר בטקסט את  ,גו"הבמבנה התאמות 

 .המידע הרלוונטי

מידי� בעלי מומל� להכיר לתל, לומדי� בכיתה על בתי גידול שוני�כאשר   .1  רעיונות לתרגול

  .ההתאמה של כל בעל חיי� לסביבתואת דר� חיי� שוני� ולראות 

לבחור מסביבות חיי� מסוימות או  אפשר( אחד כל תלמיד בוחר בעל חיי�  .2

  ). באופ� חופשי לבחור תלמידלתת לכל 

תלמידי� מציגי� את בעל החיי�  כמהאו אחד עור תלמיד יבתחילת כל ש  

  . כיצד הוא מותא� לסביבהמסבירי� שה� בחרו ו

  :את המידע מסכמי� בטבלה בכיתה  

התאמות  חיי
הסביבת  ל החיי
ש
 בע

 התנהגותב

  התאמות 

 גו&הבמבנה 

    

    

 בת חיי� מימיתסבי ,סב� עצי�, מתחת לאב�: לדוגמה(בחרו סביבת חיי�   .3

  )י�, אג�, נחל –

  . תכננו בעל חיי� המותא� לאותה סביבת חיי�ו

: דוגמאות לתשובות(? מה צרי� כדי לחיות בבית הגידול שבחרת  .א

  )."לדעת לשחות", "לדעת לטפס"

על : למשל(? ת שוני� יש בתו� סביבת חיי� זו5אילו מקומות חי  .ב

, על קרקעית הנחל, על ענפי השיחי� עצמ�, מתחת לשיחי� ,האדמה

 ).המי� בתו�, צמוד לסלעי� בנחל

 נדרשות כדי להתאי� את בעל) גו"הובמבנה  התנהגות(אילו תכונות   .ג

 ?החיי� שלכ� לסביבת החיי� שבחרת�

להכי� אות� בציור או (ליצור את בעלי החיי� הדמיוניי�  אפשר לסיכו�

בה ו ,התאמת בעלי חיי� לסביבת חייה� שנושאהולעשות תערוכה ) ממש

התלמידי� להראות כיצד בעלי החיי� שיצרו מותאמי� לסביבת יתבקשו 

 .החיי�

שאלות דומות 

ממקורות 

 שוני�

  "מטר"מתו� אתר  –התאמות לסביבה 
http://matar.ac.il/lamda/docs/meichav8.doc  

הקשורות  אחדות יש פעילויות ,'בכיתה ו, במדור לומדי� בבית, באתר מטר
 http://www.matar.ac.il/elearning.aspלהתאמה לסביבה  
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 12 שאלה ה' מס

  :אפשר להסיק שהזיקית היא, על פי המתואר בקטע השאלה

  .צמחונית  .1

 .טורפת  .2

 .אוכלת כול  .3

 .מייצרת מזו�  .4

 עול� היצורי� החיי� –מדעי החיי�  תוכ�התחו� 

 תכנית

  הלימודי�

 מאפייני חיי� 5.6.1

מסמ� 

  הסטנדרטי�

התלמידי� יכירו את קיומו של מגוו� המיני� בטבע ויפתחו מודעות . ב.1.3

  .לחשיבותו

התלמידי� יביאו דוגמאות למגוו� של בעלי חיי� ויציינו את הדומה  –ציו� דר� 

 .והשונה ביניה� באורח חייה� ותכונותיה�

השאלה  תיאור

מיומנויות (

 )וכישורי�

בטקסט כתוב מה אוכלת . התלמידי� נדרשי� להסיק מסקנה מתו� טקסט

צריכי� ובהתא� לכ� התלמידי� ") הזיקית ניזונה מחרקי� קטני�("הזיקית 

 .לבחור את התשובה הנכונה

, מושגי�

תהליכי� 

ותופעות במדע 

  וטכנולוגיה

 בעלי חיי� צמחוניי�, בעלי חיי� טורפי�

 בינונית  חשיבההרמת 

 )2(סימו�  תשובהה

בעיות , קשיי�

ושגיאות 

  נפוצות

מעיד כי התלמידי� לא איתרו את המידע הנכו� בטקסט ) 3() ו) 1(סימו� תשובות 

  .אוכל חרקי� קטני� הוא טור"הלא ידעו שבעל חיי� שאו 

  . מייצרי� מזו�אינ� בעלי חיי� . קשורה לעניי� כלל אינה) 4(תשובה 

וכ� מידע עקי" ) המצוי בטקסט(מידע ישיר . תרגול בהוצאת מידע מטקסט  רעיונות לתרגול

  ).מידע שצרי� להסיק על פי הטקסט(

שאלות דומות 

ממקורות 

  שוני�

   10 'סשאלה מ', א נוסח, ז"ב משנת תשס"מיצמבח� 
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 13 שאלה ה' מס

איברי� בגופה של הזיקית המותאמי� להשגת  שניציינו , על פי המתואר בקטע השאלה

 .מזו�

  עול� היצורי� החיי� –מדעי החיי�  תוכ�התחו� 

 מערכות אקולוגיות ואיכות הסביבה –מדעי הסביבה 

 תכנית

  הלימודי�

 חיי� מותאמי� לסביבת�יצורי�  5.5

מסמ� 

  סטנדרטי�ה

ברי� יא, יכירו מערכות. התלמידי� יכירו דרכי מיו� של בעלי חיי�. ב.2.3

  .של מבנה לתפקיד והתאמה לסביבהבדגש על התאמה , יכי� בבעלי חיי�ותהל

התלמידי� יסבירו באמצעות דוגמאות את הקשר שבי� מבנה של  –דר� ציו� 

 .ח חייה� בסביבהבעלי חיי� לתפקוד� ולאור

השאלה  תיאור

מיומנויות (

 )וכישורי�

אילו איברי� בגו" הזיקית  –לאתר בטקסט את המידע  נדרשי�התלמידי� 

 .מותאמי� להשגת מזו�

, מושגי�

תהליכי� 

ותופעות במדע 

  וטכנולוגיה

 איברי�, גו"ההתאמה במבנה , התאמה

 נמוכה חשיבההרמת 

 תשובהה

 מהמחוו�

  :נכונותשתי תשובות 

  לשו�  –

 עיניי�  –

דוגמאות 

לתשובות 

של  נכונות

 תלמידי�

  "לשו� דביקה"  –

 "עיניה בולטות ורואות לכל הכיווני�"  –

 "לשו� כדי לתפוס את הטר""  –

דוגמאות 

לתשובות 

של  חלקיות

 תלמידי� 

 ."עיניי�"או רק  "לשו�"בה� כתוב רק שתשובות חלקיות ה� תשובות 

  

 

דוגמאות 

לתשובות 

של  שגויות

 תלמידי�

  ".שהיא מחליפה צבעי�"  –

 "היא דקה וגמישה"  –

 ".)עצמה( את הצמה )מסווה( היא מסבה"  –

 ".גו" דק כדי לעבור בדרכי� צרות"  –

 .בשאלהנדרש ברי� כיתשובות אלה ה� התאמות של הזיקית ולא שמות א
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בעיות , קשיי�

ושגיאות 

 נפוצות

  .  מדובר ה� הלשו� והעיניי� שבה�רוב התלמידי� ידעו לזהות ששני האיברי� 

התלמידי� שענו תשובות שגויות ה� תלמידי� שלא התייחסו לכ� שה� 

כתבו התאמות ) 11כמו בשאלה (וג� בשאלה זו  ,צריכי� לכתוב שמות איברי�

  .של הזיקית

שני איברי� ולא נשאלו כיצד איברי� אלה  ציי�בשאלה נתבקשו התלמידי� ל

בהסברי� . זאת תלמידי� רבי� הסבירו את ההתאמה ע�. מתאימי� לתפקיד�

לראות א� ה� מביני� מדוע העיניי� והלשו� עוזרי� לזיקית להשיג  אפשר

 .מזו�

הצעות 

 להתמודדות

חשוב להדגיש ג� את התאמת  ,כאשר לומדי� על התאמות בעלי חיי�  .1

  .של בעלי החיי� השוני� לתפקיד�האיברי� 

) או בקטעי� מתאימי� מתו� האינטרנט(מומל� לצפות בסרטי וידאו   .2

: ולעקוב אחר תנועות שונות של בעלי חיי� שוני� בסביבת� הטבעית

לאתר אילו  תנסווכ� ל, הגנה ועוד, בריחה, מארב, התקדמות, אכילה

 .איברי� פועלי� בכל אחת מהתנועות

  :שאלות תרגול  לתרגולרעיונות 

  :שבמחס� המילי�כל אחד מבעלי החיי�  לע כתבו  .1

  ?איברי� בגופו מתאימי� להשגת מזו�אילו   .א

 ?כיצד הוא מתאי� לתפקידו –כל איבר   .ב

  אנפה, שלדג, צופית, יטע, דבורה ,פרפר, יטה'צ, צפרדע, פשפש, ירפה'ג

  ירפה'ג: דוגמה לתשובה

  לשו�, צוואר  .א

  על הגבוהי� ש המאפשר לה להגיע לעלי� ,צוואר ארו�ירפה 'לג  –  .ב

  .העצי�  

 .העוזרת לה לתלוש את העלי� מהענפי� ,ירפה לשו� ארוכה'לג  –  

אילו איברי� בגופו , כתבו על כל אחד מבעלי החיי� שבמחס� המילי�  .2

  . מתאימי� לתנועה ממקו� למקו�

  .חגב, חתול, נחש, צפרדע, נשר

ולעקוב אחר תנועות ) או בסרטוני� באינטרנט(או מומל� לצפות בסרטי ויד  .3

, מארב, התקדמות, אכילה: שונות של בעלי חיי� שוני� בסביבת� הטבעית

 .'הגנה וכו, בריחה
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 14 שאלה ה' מס

  . הזיקית יכולה לשנות את צבע עורה בהתא� לסביבה שבה היא נמצאת השאלה

  ? לאיזה צור� חיוני מסייעת יכולת זו

  .תשובתכ�הסבירו את 

  הגנה                                   .1

 גדילה  .2

 נשימה  .3

 עול� היצורי� החיי� –מדעי החיי�  תוכ�התחו� 

 תכנית

  לימודי�ה

  מאפייני חיי� 5.6.1

 .�יצורי� חיי� מותאמי� לסביבת 5.5

מסמ� 

  סטנדרטי�ה

, חיי�תלמידי� יכירו צרכי� ותנאי� חיוניי� לקיומ� של יצורי� ה .א.1.3

  .וידעו מה� מאפייני החיי� הבסיסיי�

, מי�(התלמידי� יציינו צרכי� חיוניי� הדרושי� ליצורי� חיי�  –ציו� דר� 

 ).מחסה, אוויר, מזו�

השאלה  תיאור

מיומנויות (

 )וכישורי�

) שינוי צבע העור(למצוא התאמה בי� תכונה של הזיקית  נדרשי�התלמידי� 

 .לבי� צור� חיוני

, מושגי�

יכי� תהל

ותופעות במדע 

  וטכנולוגיה

 צרכי� חיוניי�

 בינונית חשיבההרמת 

 תשובהה

 מהמחוו�

  :לדוגמה ,והסבר הכולל התייחסות להסוואה כמנגנו� הגנה, )1(סימו� 

וכ� היא , את עצמה להחביא/שינוי צבע העור עוזר לזיקית להסוות  –

 . מתגוננת מפני אויביה בסביבה
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 15 שאלה ה' מס

ביבה בס מתרבותכדי לבדוק א� זיקיות , שתי קבוצות חוקרי� רצו לערו� ניסוי השאלה

  . חורששהיא סביבת  ,מדברית כמו בסביבת� הטבעית

  .זיקיות בתנאי מדבר 30הציעה לגדל ' קבוצה א

  .זיקיות בתנאי חורש 30)זיקיות בתנאי מדבר ו 30יעה לגדל הצ' קבוצה ב

  ?קבוצה מתאימה יותר וההצעה של איז

  'ההצעה של קבוצה א  .1

 'ההצעה של קבוצה ב  .2

 .הסבירו את תשובתכ�

  עול� היצורי� החיי�  –מדעי החיי�  תוכ�התחו� 

 מיומנויות

 תכנית

  לימודי�ה

  .יצורי� חיי� מותאמי� לסביבת� 5.5

 תהליכי חקר וגילוי –מיומנויות חשיבה ועשייה במדע וטכנולוגיה 

מסמ� 

  סטנדרטי�ה

� ובעבודת צוות במיומנויות של חקר ייכירו ויתנסו כיחידהתלמידי� . ב.1.1

  .ופתרו� בעיות

התלמידי� יסבירו את הצור� לבודד משתני� ואת נחיצות מערכת  –ציו� דר� 

 .ואת תפקידה) ביקורת(בקרה 

יה קבוצת חשוב שתה ,לדעת שכאשר מתכנני� ניסוי נדרשי�התלמידי�  השאלה תיאור

ל לקבוצת וזהה בכ הביקורתקבוצת . קבוצת המחקרללצור� השוואה  ביקורת

השוואה לקבוצת המחקר היא משמשת  –בודק המחקר שגור� בהמחקר חו� מ

שרק הגור� הנבדק הוא מקור ההשפעה ולא גור� אחר שלא  וודאותפקידה ל

בתנאי מדבר כמו  מתרבותא� אנחנו רוצי� לבדוק הא� הזיקיות . בדקו אותו

את תנאי המדבר לתנאי הגידול הטבעיי� של  להשוותאנו חייבי�  ,בתנאי חורש

 . תנאי החורש –הזיקית 

 גבוהה חשיבההרמת 

תשובה ה

 מהמחוו�

, בקרה על הניסויב/השוואהב והסבר הכולל התייחסות לצור� ,)2(סימו� 

  :לדוגמה

משו� שכ� אפשר להשוות בי� , מתאימה יותר' ההצעה של קבוצה ב  –

  . ההתרבות של הזיקיות במדבר להתרבות� בחורש

 . בחורש או במדבר –מכיוו� שכ� אפשר לדעת איפה הזיקיות מתרבות יותר   –

דוגמאות 

לתשובות 

של  נכונות

 תלמידי�

צרי� , א� רוצי� לבדוק א� זיקיות יכולות להתרבות בסביבה מדברית"  –

להשוות את התרבות הזיקיות במקו� אחר ולראות איזה סביבה 

 "שמתאימה יותר לזיקית

דוגמאות 

לתשובות 

של  חלקיות

 תלמידי� 

היא ההצעה שבה בודקי� את הא� הזיקיות ' בגלל שההצעה של קבוצה ב"  –

  ."יכולות לחיות בשתי סביבות וכ� יותר קל להשוות ולהסיק מסקנות

  ".לבדוק את ההבדל בי� חורש למדברכיוו� שיוכלו "  –

יותר מתאימה כי למדבר ולחורש יש תנאי� שוני� ' ההצעה של קבוצה ב"  –

 ".וה� צריכי� לראות איפה זיקיות מתרבות ולפי זה איזה תנאי�

דוגמאות 

לתשובות 

של  שגויות

 תלמידי�

מפני שא� נראה זיקיות מתרבות בחורש אז נדע שזיקיות לא יכולות "  –

 ".להתרבות במדבר
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בעיות , קשיי�

ושגיאות 

 נפוצות

ניסוי א� היה לה� קשה על הי� רבי� ידעו שצריכה להיות בקרה תלמיד

 . � כאשר מדברי� על בקרה הוא ההשוואהוהדבר החשוב לצי. ר מדועלהסבי

הצעות 

 להתמודדות

) או עורכי� ניסוי וירטואלי, קוראי� על ניסוי( כאשר עורכי� בכיתה ניסוי

  .הביקורתקבוצת הניסוי ומהי קבוצת  חשוב להדגיש ע� התלמידי� מהי

חשוב להדגיש נושא  .ניסויי� לע קרהמסוימי� בחומרי הלמידה אי� בבמקרי� 

 .כדאי להוסי" לניסוי ביקורתקבוצת  וול את התלמידי� איזזה ולשא

 ולבדוק איזולערו� ניסוי  'התלמידי� בכיתה דרצו בשבט  ו"ת טלקרא  .1  רעיונות לתרגול

 .אדמה כדאי להביא לחצר בית הספר כדי שזרעי פרחי� ינבטו בה

  ?מה מטרת הניסוי  .א

 .תכננו ניסוי לבדוק מטרה זו  .ב

 ?בניסוי הביקורתקבוצת  מהי  .ג

 . בניסוי ביקורתירו מדוע חשוב שתהיה קבוצת הסב  .ד

יקורת של ניסוי שאינו כולל קבוצת בכתובה הצעה  לתלמידי� לתת  .2

אי� נדע שהגור� : לופי� אפשר לשאול אות�לח(ולשאול אות� מה חסר בו 

בדקנו  לאה ולא גור� אחר שאולי היה חסר ושבדקנו הוא האחראי לתוצא

קבוצת למסקנה שיש צור� בעו בעצמ� חשוב שהתלמידי� יגי .)?ואות

 .מתו� הבנת משמעותה לניסוי לא מתו� ההגדרה שלה אלא ביקורת

שאלות דומות 

ממקורות 

 שוני�

  ב"לקראת מיצ – "מטר"מתו� אתר , ממיומנויות חשיבה במדע

http://matar.ac.il/lamda/docs/meichav6.doc  
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 16 שאלה ה' מס

  .חממהשל תלמידי� בדקו איזה חומר מתאי� לבניית קירות  השאלה

  .ה� מצאו שהקירות חייבי� להיות עשויי� מחומר שקו"

 ?מספקי� הקירות השקופי� של החממהלצמחי� הנדרש  צור� חיוניאיזה 

  עול� היצורי� החיי� –מדעי החיי�  תוכ�התחו� 

 עול� מעשה ידי אד� –מערכות טכנולוגיות 

 תכנית

  לימודי�ה

  תנאי� הכרחיי� לגידול� של צמחי� 5.3.2

 

מסמ� 

  הסטנדרטי�

 איברי�, יכירו מערכות. של צמחי�התלמידי� יכירו דרכי מיו� . א.2.3

  .ותהליכי� בצמחי� בדגש על התאמה של מבנה לתפקיד והתאמה לסביבה

: כגו�(התלמידי� יציינו את התנאי� ההכרחיי� לגידול צמחי�  – ציו�  דר�

 ).עוצמת אור וטמפרטורה מתאימה, אוויר, מי� כמות

. למצוא התאמה בי� מוצר טכנולוגי ובי� צור� של צמחי� נדרשי�התלמידי�  השאלה  תיאור

 עשויי� המידע שהתלמידי� מקבלי� הוא שקירות החממה חייבי� להיות

ה� נדרשי� לדעת שלצמחי� יש צור� באור ולהבי� כי תכונת  .מחומר שקו"

 . פשרת מעבר של אורהשקיפות מא

, מושגי�

תהליכי� 

ותופעות במדע 

  וטכנולוגיה

 צור� חיוני

 בינונית חשיבההרמת 

תשובה ה

 מהמחוו�

 טמפרטורה/חו�/אור

דוגמאות 

לתשובות 

של  נכונות

 תלמידי�

  "אור"  –

 "כי צרי� שיכנס לה� שמש ואור"  –

דוגמאות 

לתשובות 

של  חלקיות

  תלמידי�

 "ויהרסו את הצמחי�שלא יבואו חרקי� "  –

 בטבע רק שיש קיר שקו" שלא הקנסו )עדיי�( אדי� )כאילו( שה� כילו"  –

 ".חרקי� וציפורי� )ייכנסו(

צמחי� מפני מזיקי� שוני� היא תשובה נכונה א� הגנה על תשובות בנושא 

  .של החממה כי השאלה מתייחסת לצור� בשקיפות הקירות, חלקית

  ".לא יגדלו טוב) הצמחי�(ה�  ,ה� צריכי� שמש א� לא"  –

ג� אור  ,אור שמשללאו דווקא , הצמחי� זקוקי� לאור. חשוב להקפיד על דיוק

  .מלאכותי יכול להתאי�

דוגמאות 

לתשובות 

של  שגויות

 תלמידי�

 "זה נות� לצמחי� אוויר"  –
 "אוכל"  –

 שאינ� נוגעי� לקירות השקופי�תייחסות לצרכי� חיוניי� שתי תשובות אלה מ
התלמידי� שענו תשובות אלה ידעו מה� צרכי� חיוניי� א� לא . של החממה

 .ידעו על איזה צור� חיוני עוני� הקירות השקופי�
 "זכוכית"  –
 "בד שקו""  –

אלא לחומר שממנו כדאי כלל תשובות אלה אינ� מתייחסות לצרכי� חיוניי� 
ו" ולא ייתכ� שתלמידי� אלה לא קראו את השאלה עד הס. לבנות את החממה

 .לענות נדרשי�ידעו על מה ה� 
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בעיות , קשיי�

ושגיאות 

 נפוצות

התלמידי�  חלק מ�. מדובר הוא אור בושתלמידי� רבי� ידעו שהצור� החיוני 

כגו� (התייחסו לצרכי� חיוניי� אחרי� , חיוני אורהשלא ידעו שמדובר בצור� 

 .כלל א� היו ג� תלמידי� שלא התייחסו לצור� חיוני ,)אוכל, אוויר

הצעות 

 להתמודדות

קורא את השאלה יכול ההתלמיד . שור בי� שני תחומי תוכ�בשאלה זו יש קי

הקשר בי�  שעניינה "חומרי� וטכנולוגיה"לחשוב שמדובר בשאלה בנושא 

א� בעצ� השאלה מתייחסת לצור� חיוני של . תכונות החומר לבי� השימוש בו

 .צמחי�

 .ת חשוב לחזור על הצרכי� החיוניי� של יצורי� חיי�בכל הזדמנות אפשרי  רעיונות לתרגול

שאלות דומות 

ממקורות 

 שוני�

  "לומדי� מהבית"מדור , "מטר"מתו� אתר 

http://www.matar.ac.il/docs/darom/03solution.pdf  
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 'א17 שאלה ה' מס

  .וחרק העובר מפרח לפרח, ראו צמחי� פורחי� בשדה ילדי� השאלה

 ?מה העביר החרק מפרח לפרח  .א

  צו"  .1

 אבקני�  .2

 רי אבקהיגרג  .3

 זרעי�  .4

 עול� היצורי� החיי� –מדעי החיי�  תוכ�התחו� 

 תכנית

  הלימודי�

 שימושי� בה�הותפקידיה� , חלקי הצמח 5.3.3

מסמ� 

  סטנדרטי�ה

 ברי�יא, יכירו מערכות. דרכי מיו� של צמחי�התלמידי� יכירו . א.2.3

  .ותהליכי� בצמחי� בדגש על התאמה של מבנה לתפקיד והתאמה לסביבה

   ,וריות בחיי הצמח תו� ציו� שלבי�התלמידי� יתארו מחז –ציו� דר� 

 .פריחה ותפוצה של פירות וזרעי�, נביטה כגו�

חלקי הצמח כדי של  י�תפקידהלהשתמש בידע שלה� על  נדרשי�התלמידי�   השאלה תיאור

  .לענות על השאלה מה מעביר החרק מפרח לפרח

, מושגי�

תהליכי� 

ותופעות במדע 

  וטכנולוגיה

 מחזוריות חיי הצמחי�

 נמוכה חשיבההרמת 

 )3(סימו�  תשובהה

החרקי� נכנסי� לפרח כדי לשתות את . בתו� הפרח יש צו" וגרגירי אבקה  תשובות שגויות

וכאשר ה� עוברי� לפרח אחר ה�  ,בגרגירי אבקה "מתלכלכי�", הצו"

  . מעבירי� אליו את גרגירי האבקה

ידעו שיש צו" בתו� הפרח א� לא ידעו , צו") 1( תשובההסימנו את התלמידי� ש

  .שלא אותו החרק מעביר

ידעו שאבקני� נמצאי� בתו� , אבקני�) 2( סימנו את התשובהתלמידי� ש

ואינ� עוברי�  נפרד מהפרחא� לא ידעו שהאבקני� ה� חלק בלתי  ,הפרח

  . מפרח לפרח

חלק מהפרח  אינ�לא ידעו שהזרעי� , זרעי�) 4( סימנו את התשובהתלמידי� ש

  .פריאלא חלק מה

  חזרה על חלקי הפרח ובאופ� כללי על תהלי� ההאבקה  רעיונות לתרגול
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 'ב17 שאלה ה' מס

במקו� שבו היו , הילדי� לאחר כמה שבועות על אות� הצמחי�מה יראו   .ב השאלה

 ?הפרחי�

  צו"  .1

 פירות  .2

 ניצני�  .3

 עלי�  .4

 עול� היצורי� החיי� –מדעי החיי�  תוכ�התחו� 

 תכנית

  לימודי�ה

  מחזוריות בחיי הצמח 5.3.4

מסמ� 

  הסטנדרטי�

 ברי�יא, יכירו מערכות. התלמידי� יכירו דרכי מיו� של צמחי�. א.2.3

  .ותהליכי� בצמחי� בדגש על התאמה של מבנה לתפקיד והתאמה לסביבה

  ,  התלמידי� יתארו מחזוריות בחיי הצמח תו� ציו� שלבי� –ציו� דר� 

  .פריחה ותפוצה של פירות וזרעי�, נביטה כגו�

להכיר את מחזור החיי� של הצמח ולדעת שאחרי  נדרשי�התלמידי�   השאלה תיאור

  .רות מהפרחי�ישמתקיימת האבקה נוצרי� פ

, מושגי�

תהליכי� 

ותופעות במדע 

  וטכנולוגיה

 שלבי התפתחות הצמח ,מחזור חיי הצמח

 נמוכה חשיבההרמת 

 )2(סימו�  תשובהה
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 18 שאלה ה' מס

  .שוני� של חלקי הצמחהמתארת תפקידי� , השלימו את הטבלה שלפניכ� השאלה

  .היעזרו בחלקי הצמח שבמחס� המילי�

  .אינכ� חייבי� להשתמש בכל המילי� שבמחס� המילי� :שימו לב

  עלה, גבעול, ניצ�, פרח, שורש: מחס� מילי�

 צמחהחלק  תפקיד החלק  

  קליטת אור וייצור מזו�  .א

  מהקרקע אחיזת הצמח בקרקע וקליטת מי� וחומרי�  .ב

  מי� וחומרי� לכל חלקי הצמחהעברת   .ג
 

 עול� היצורי� החיי� –מדעי החיי�  תוכ�התחו� 

 תכנית

  לימודי�ה

 תפקידיה� ושימושיה�, חלקי הצמח 5.3.3

מסמ� 

  סטנדרטי�ה

ברי� יא, יכירו מערכות. התלמידי� יכירו דרכי מיו� של צמחי�. א.2.3

  .לסביבהותהליכי� בצמחי� בדגש על התאמה של מבנה לתפקיד והתאמה 

פרי , פרח, עלה, גבעול, שורש(התלמידי� יתארו מבנה של צמח  –ציו� דר� 

 .ויציינו את תפקידי חלקי הצמח השוני�)  וזרע

 .�יהלהתאי� בי� חלקי הצמח לבי� תפקיד נדרשי�התלמידי�  השאלה  תיאור

, מושגי�

תהליכי� 

ותופעות במדע 

  וטכנולוגיה

 התאמה בי� איבר לתפקיד

 נמוכה החשיבהרמת 

תשובה ה

 מהמחוו�

  גבעול/ עלה   .א

 שורש  .ב

 גבעול  .ג

 הצמח ותפקידיה� חלקי חזרה על  רעיונות לתרגול

שאלות דומות 

ממקורות 

 שוני�

 14 'שאלה מס', נוסח א, ו"ב משנת תשס"מבח� מיצ
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  24–19שאלות , מערכות אקולוגיות ואיכות הסביבה

 19 שאלה ה' מס

 .הכרחיי� להיווצרות שלולית החור"המרכיבי סביבה דוממי�  שניציינו  השאלה

 מערכות אקולוגיות ואיכות הסביבה תוכ�התחו� 

 תכנית

  לימודי�ה

  גורמי� המשפיעי� על שינויי� בסביבה 7.3

מסמ� 

  סטנדרטי�ה

התלמידי� יכירו מרכיבי סביבה חיי� ודוממי� ויבינו עקרונות . א.1.5

  .ותהליכי� במערכות אקולוגיות

  מה� התנאי� המשפיעי� עליה התלמידי� יתארו מהי סביבה ו –ציו� דר� 

  ).עוצמת רוח, כמות משקעי�, אורעוצמת , טמפרטורה כגו�(

לציי� שני מרכיבי סביבה דוממי� ההכרחיי� להיווצרות  נדרשי�התלמידי�   השאלה תיאור

  .בשאלה זו ההתייחסות היא רק למרכיבי סביבה דוממי�. החור" שלולית

, מושגי�

תהליכי� 

ותופעות במדע 

  וטכנולוגיה

 מרכיבי סביבה דוממי�, מרכיבי סביבה

 בינונית  חשיבההרמת 

תשובה ה

 מהמחוו�

  : לדוגמה ,תשובה הכוללת התייחסות לשני מרכיבי סביבה דוממי�

  טימחלחלת בקצב ִא / קרקע לא מחלחלת   –

 קרקע חרסיתית  –

 גש�/מי� בכמות גדולה  –
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 20 שאלה ה' מס

אד� ופוגעת בשלולית ההביאו דוגמה מ� הקטע לפעילות המתבצעת על ידי בני  השאלה

 .החור"

 מערכות אקולוגיות ואיכות הסביבה תוכ�התחו� 

 תכנית

  לימודי�ה

  גורמי� המשפיעי� על שינויי� בסביבה 7.3

מסמ� 

  סטנדרטי�ה

מודעות לצור� יפתחו , התלמידי� יבינו את מקומו של האד� בטבע. ב.1.5

בפיתוח בר קיימא ויפגינו אחריות אישית בשמירה והגנה על ערכי טבע ועל 

  .איכות הסביבה

תר בו לקרוא את קטע המידע ולא נדרשי�התלמידי� . איתור מידע מטקסט השאלה  תיאור

 .פוגעת בסביבת שלולית החור"הדוגמה אחת של פעילות האד� 

, מושגי�

תהליכי� 

ותופעות במדע 

  ולוגיהוטכנ

 השפעת האד� על הסביבה, פגיעה בסביבה

 נמוכה חשיבההרמת 

תשובה ה

 מהמחוו�

  :תשובה אחת מבי� אלה

  .השלולית)ריסוס בחומרי הדברה הפוגעי� במי  –

 .פיתוח ובנייה בשטחי� פתוחי� שבה� יש שלוליות חור"  –

דוגמאות 

לתשובות 

של  נכונות

 תלמידי�

  "היא בנייהפעילות האד� אשר פוגעת בסביבה "  –

 "ריסוס בחומרי הדברה"  –

 "ה� בוני� על השלוליות בתי�"  –

דוגמאות 

לתשובות 

של  חלקיות

  תלמידי�

  "ה� זורקי� זבל ומלכלכי� את הסביבה"  –

זו יכולה להיות תשובה תשובה . מידי� התבקשו לאתר מידע מהטקסטהתל

  . נכונה א� אינה מופיעה בטקסט

דוגמאות 

לתשובות 

של  שגויות

 תלמידי�

 "עצי� )כורתי�( ה� שורפי� עצי� וקורטי�"  –

 "כשבני אד� דורכי� על השלולית ה� מזהמי� את השלולית"  –

בעיות , קשיי�

ושגיאות 

 נפוצות

התלמידי� שטעו ה� . רוב התלמידי� איתרו בטקסט את התשובה לשאלה

 . תלמידי� שלא התייחסו לטקסט כאשר ענו על השאלה

הצעות 

 להתמודדות

בספרי הלימוד וג� במבחני� יש , שאנו נותני� לתלמידי� רבות במשימות

חשוב להדגיש לתלמידי� את . מתייחסות אל הטקסטהריו שאלות טקסט ואח

אוד כדאי ארו� מ אינוא� הטקסט . על השאלותלמענה חשיבות הטקסט 

 .שוב את הטקסט אחרי שה� קוראי� כל שאלה לקרוא להמלי� לתלמידי�
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לתת לתלמידי� טקסטי� שוני� מתו� ספרי הלימוד וג� מתו� עיתוני� וירחוני   רעיונות לתרגול

שאלות יהיו חלק מהשאלות . מדע לילדי� ולשאול כמה שאלות על הטקסט

. עומדות בפני עצמ� א� מתייחסות לטקסטהוחלק שאלות  זו מזומתפתחות ה

 ,מתו� הטקסטשאפשר להסיק את התשובה עליה� חשוב לשאול ג� שאלות 

לא רק של  שאלות כלומר(מצוי� מפורשות בתו� הטקסט  אינומידע כאשר ה

  ).הבנה המתבססת על הטקסט שלתור מידע אלא ג� יא

כאשר בודקי� את השאלות ע� התלמידי� חשוב להדגיש את הקשר בי� 

 .ה�להתשובות שלבי� הטקסט 

שאלות דומות 

ממקורות 

 שוני�

  למצוא אפשרשאלות מתפתחות  ובודוגמה לטקסט 

  22 'מס שאלה', נוסח א, ח"ב תשס"מבח� מיצב
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 21 שאלה ה' מס

  . בשלולית החור" מתקיימות השפעות שונות בי� מרכיבי הסביבה השוני� השאלה

  .מרכיב חיעל מרכיב דומ
 בחרו את המשפט המתאר השפעה של 

 .השלולית) עליית הטמפרטורה משפיעה על התאדות מי  .1

 .סרטני� אוכלי� את זחלי היתושי� שבשלולית  .2

 .השלולית בחמצ�)אצות מעשירות את מי  .3

 .אשני� שבשלוליתחומרי הדברה פוגעי� ברֹ  .4

 מערכות אקולוגיות ואיכות הסביבה תוכ�התחו� 

 תכנית

  לימודי�ה

  גורמי� המשפיעי� על שינויי� בסביבה 7.3

מסמ� 

  סטנדרטי�ה

מרכיבי סביבה חיי� ודוממי� ויבינו עקרונות התלמידי� יכירו . א.1.5

  .ותהליכי� במערכות אקולוגיות

שבה מרכיב סביבה  התשובה: הנכונה לאתר את התשובה נדרשי�התלמידי�   השאלה תיאור

  .דומ� משפיע על מרכיבי סביבה חיי�

, מושגי�

תהליכי� 

ותופעות במדע 

  וטכנולוגיה

 חיי�מרכיבי� , מרכיבי� דוממי�, מרכיבי סביבה

 בינונית חשיבההרמת 

 )4(סימו�  תשובהה

  הטמפרטורה והתאדות : י� דוממי�מתייחסת לשני מרכיב) 1(תשובה   שגויותתשובות 

  .השלולית)מי

  .זחלי יתושי�סרטני� ו: חיי� �מתייחסת לשני מרכיבי) 2(תשובה 

  .משפיע על מרכיב דומ�המתייחסת למרכיב חי ) 3(ג� תשובה 

על מרכיב  –הדברה  –מתייחסת להשפעת מרכיב סביבה דומ�  )4(רק תשובה 

  . ראשוני� –סביבה חי 

 שוב לאתר ע� התלמידי� מה�ח ,כאשר לומדי� על סביבות חיי� שונות  רעיונות לתרגול

הדוממי� המשפיעי� על אותה סביבת  מרכיבי�החיי� ומה� ה המרכיבי�

  .חיי�

בסביבת ) החיי� והדוממי�(השוני�  מרכיבי�למיי� בטבלה את ה אפשר

  .החיי�

דוממי� בסביבות מרכיבי� מומל� לתת לתלמידי� לאתר מרכיבי� חיי� ו

  .חיי� חדשות

שאלות דומות 

ממקורות 

  שוני�

   18 'מס שאלה', נוסח א, ו"ב משנת תשס"מיצמבח� 
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 22 שאלה ה' מס

, נעשה מאמ� ליצור שלוליות מלאכותיות, עקב היעלמות שלולית החור" השאלה

  . שאליה� יועברו יצורי� חיי� משלוליות חור" שנפגעו

 .כתבו נימוק בעד יצירת שלוליות מלאכותיות

 מערכות אקולוגיות ואיכות הסביבה תוכ�התחו� 

 תכנית

  לימודי�ה

  גורמי� המשפיעי� על שינויי� בסביבה 7.3

מסמ� 

  נדרטי�סטה

יפתחו מודעות לצור� , התלמידי� יבינו את מקומו של האד� בטבע. ב.1.5

בפיתוח בר קיימא ויפגינו אחריות אישית בשמירה והגנה על ערכי טבע ועל 

  .איכות הסביבה

שקולט , התלמידי� יציינו שהאד� הוא חלק מעול� היצורי� החיי� –דר� ציו� 

  .ומשפיע על הסביבה, ופולט חומרי�

, להביע עמדה מנומקת בעד יצירת שלוליות מלאכותיות נדרשי�התלמידי�  השאלה  תיאור

 . בעזרת המידע הקיי� בשאלה ובטקסט

, מושגי�

תהליכי� 

ותופעות במדע 

  וטכנולוגיה

 קבלת אחריות לפגיעה בסביבה, השפעת האד� על הסביבה

 גבוהה חשיבההרמת 

תשובה ה

 מהמחוו�

  :תשובה אחת מבי� אלה

  .כחדוישמירה על כ� שבעלי החיי� החיי� בשלולית לא י  –

  . שמירה על כ� שבעלי החיי� החיי� בשלולית יוכלו לחיות  –

 .שמירה על השלולית כבית גידול ליצורי� חיי�  –

דוגמאות 

לתשובות 

של  נכונות

 תלמידי�

בכדי                          . יש העלמות של שלוליות והרבה יצורי� חיי� נפגעו"  –בעד 

  ."יצורי� אלה לא ייעלמו יש להשאיר את השלוליתש    

  "להשאיר את בעלי החיי� ושה� יוכלו להתקיי�"  –

 ".לחיות אי� מקו� מחייה מתאי� חו� מבשלולית"  –

דוגמאות 

לתשובות 

של  שגויות

 תלמידי�

  "כדי שהמי� לא כל הזמ� יתאדו" –בעד 

 .אי� קשר בי� תשובה זו לשאלה

בעיות , קשיי�

ושגיאות 

 נפוצות

א�  ,התלמידי� הצליחו לאתר את הטיעוני� בעד יצירת שלוליות מלאכותיות

רוב התלמידי� התייחסו לסיבות . מאוד לכתוב טיעוני� נגדקשה לה� היה 

 . עלמות השלוליות בטקסטילה

הצעות 

 תלהתמודדו

. פה וה� בכתב)ה� בעל, ונגד� דברי� שוני�לאפשר לתלמידי� להביע עמדה בעד 

חשוב ג� לתת לתלמידי� מידע על נושאי� מסוימי� ולבקש מה� להביע עמדה 

חשוב , שיש לו רק עמדה חד צדדית יאמר התלמיד אפילו( �ועמדה נגד �בעד

 ). לאפשר לו למצוא ג� טיעו� נגדי

  :�נגדדעות ו �דעות בעדלהביע  שאפשרדוגמאות לנושאי�   רעיונות לתרגול

 תפוסה מלאה שלית הספר שלנו בב. גבעת כורכר פורחתיש בשכונתנו   –

חליטה לבנות הייה העיר. תלמידי� 40)בכל כיתה יש יותר מ :תלמידי�

 כתבו נימוק בעד. רוצה לבנות אותו על גבעת הכורכרהיא בית ספר חדש ו

  .על הגבעההבנייה  עת הכורכר ונימוק נגדבניית בית הספר על גב
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מש� יוצאי� החיילי� לאימוני� ו לחיל הי� בסיסי� לאור� החופי�  –

ולכ� יש פחות  ,אחרי� בני אד�אי� כניסה ללחופי� אלה . ולמשימות

הקמת בסיסי�  כתבו נימוק בעד. �ילאנשי� להתרח� ב המאפשרי� חופי�

 . ונימוק נגד הי� על החופי�ל של חי

שאלות דומות 

ממקורות 

 שוני�

  

-4304-96A0-http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/ED3DF287

78106678E4B3/71312/24HE_TZABIM_TASK.pdf-AD50  
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 23 שאלה ה' מס

  .אחד מהעופות שלפניכ� ניזו� מיצורי� חיי� שאות� הוא מסנ� מ� המי� השאלה

  . סמנו את המקור המותא� למזונו של העו"

  

  

 

  מערכות אקולוגיות ואיכות הסביבה תוכ�התחו� 

 עול� היצורי� החיי� –מדעי החיי� 

 תכנית

  לימודי�ה

  גורמי� המשפיעי� על שינויי� בסביבה 7.3

מסמ� 

  סטנדרטי�ה

ברי� יא, יכירו מערכות. התלמידי� יכירו דרכי מיו� של בעלי חיי�. ב.2.3

  .בדגש על התאמה של מבנה לתפקיד והתאמה לסביבה, ותהליכי� בבעלי חיי�

התלמידי� יסבירו באמצעות דוגמאות את הקשר שבי� מבנה של  –ציו� דר� 

  .בעלי חיי� לתפקוד� ולאורח חייה� בסביבה

ל להתבונ� בתמונות מקורי� ש נדרשי�התלמידי� . איתור מידע מתו� תמונה השאלה  תיאור

 . מסנ� יצורי� חיי� מהמי�המתאימה לעו" העופות שוני� ולבחור את התמונה 

, מושגי�

תהליכי� 

ותופעות במדע 

  וטכנולוגיה

 התאמה לסביבת החיי� ולאורח החיי�

 נמוכה חשיבההרמת 

 )3(סימו�  תשובהה
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יכול לסנ� את היצורי� הקטני� התמונות המקורי� שבהמקור היחיד מבי�   תשובות שגויות

כל שאר המקורי� המופיעי� . מהמי� הוא המקור השטוח כמו מקור של ברווז

  . בתמונות ה� מקורי� דקי� שאינ� מתאימי� לסינו� מי�

יש  לעופות אלה. מתאי� לעופות החיי� ליד מקורות מי�הוא מקור ה) 1( מקור

  .אות� א� ה� אינ� מסנני�, מקור ארו� כדי לתפוס יצורי� חיי� מתו� המי�

  .הוא מקור קצר ועבה המתאי� לאכילת זרעי�) 2(מקור 

  . מתאי� לאכילת חרקי�ה מקור ארו� ודק) 4(מקור 
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 24 שאלה ה' מס

 .במי� לתנועהמי�  של עופות אחתציינו התאמה  השאלה

  אקולוגיות ואיכות הסביבהמערכות  תוכ�התחו� 

 עול� היצורי� החיי� –מדעי החיי� 

 תכנית

  הלימודי�

  גורמי� המשפיעי� על שינויי� בסביבה 7.3

מסמ� 

  סטנדרטי�ה

ברי� יא, יכירו מערכות. התלמידי� יכירו דרכי מיו� של בעלי חיי�. ב.2.3

  .בדגש על התאמה של מבנה לתפקיד והתאמה לסביבה, ותהליכי� בבעלי חיי�

התלמידי� יסבירו באמצעות דוגמאות את הקשר שבי� מבנה של  –ציו� דר� 

  .בעלי חיי� לתפקוד� ולאורח חייה� בסביבה

לה�  תלציי� התאמה במבנה הגו" של עופות מי� המאפשר נדרשי�התלמידי�   השאלה תיאור

  . לנוע במי�

, מושגי�

תהליכי� 

ותופעות במדע 

  וטכנולוגיה

 לסביבת חייה�התאמת בעלי חיי� 

 נמוכה חשיבההרמת 

תשובה ה

 מהמחוו�

, תשובה הכוללת התייחסות להתאמה אחת של מבנה עופות מי� לתנועה במי�

  : לדוגמה

  .יה בי� אצבעות הרגליי�ילעופות מי� יש קרומי שח  –

 .מי� יש רגליי� בחלק האחורי של הגו"לעופות   –

 .לעופות מי� יש צורה הידרודינמית  –

 .מי� יש נוצות משומנותלעופות   –

 . לא מופיע במחוו� .כל תשובה הגיונית אחרת תתקבל: הערה

דוגמאות 

לתשובות 

של  נכונות

 תלמידי�

  "ברגליה� של עופות המי� עוזרי� לה� לנוע במי�) קרומי�(הכרומי� "  –

 "רו� ברגליי�קה"  –

דוגמאות 

לתשובות 

של  חלקיות

 תלמידי� 

  ."שיש לה� רגלי� מיוחדות"  –

 ."לברווז עוזר לנוע מהר מכיוו� שיש לו משהו כזה בכ" הרגל"  –

 . ציו� שמ� �אי� אי� בה ,היתשובות אלה מתייחסות לקרומי השחי

  "המקור ארו�"  – ד

 "יש לה� כנפיי� ובעזרת� ה� שוחי�"  –

 "ה� יכולי� להיות בתו� המי�"  –

 "ה� יכולי� לשחות"  –

 "ההתאמה היא העופות עפי�"  –

מקור ה"כמו (מתייחסות לתנועה במי�  אינ�השגויות יש תשובות שבתשובות 

ה� יכולי� ("חוזרות על השאלה במילי� אחרות הוכ� תשובות ") ארו�

  ").לשחות
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בעיות , קשיי�

ושגיאות 

 נפוצות

מי� א� לאו דווקא להתאמות י� התייחסו להתאמות של עופות תלמידי� רב

  .לתנועה במי�

התלמידי� התייחסו במחוו�  �ההתאמות שהתייחסו אליהראות שמכל מעניי� ל

 . רק לקרומי השחייה ברגליי�

הצעות 

 להתמודדות

חשוב שלתלמידי� יהיה . בשאלה התבקשו התלמידי� לציי� התאמה אחת

כאשר לומדי� על התאמות של בעלי חיי� . מאגר גדול יותר של התאמות

  .מומל� לאתר יותר מהתאמה אחת לכל בעל חיי� ,שוני�

, בסרטוני�, בתמונות) בעלי חיי� אחרי�בוכמוב� ג� (להתבונ� בעופות  אפשר

ולשי� , סיורי� בסביבה הקרובהבו ג� חיותבסיורי� ב, סרטי וידאוב, י�בפוחלצ

ולשאול מה נדרש מהעו"  ,אוס" מזו�, שבו העו" מתנועע בבית גידולולב לאופ� 

את מבנה הגו" של לאחר מכ� לנתח . וכל לעשות את הפעולות השונותכדי שי

עופות כי יש לה� הרבה להתמקד במומל� מאוד תאמות הבנושא ה. העו"

 .התאמות
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  29–25שאלות , בריאותו ואיכות חייו, התנהגותו, האד

 25 שאלה ה' מס

 ?בשעות הצהריי
במיוחד , איזו סכנה קיימת לאד� בחשיפה לשמש השאלה

 התנהגותו ואיכות חייו, בריאותו ,האד� תוכ�התחו� 

 תכנית

  לימודי�ה

  התנהגותו וקידו� בריאותו, " האד�מבני� ומערכות בגו 6.4

מסמ� 

  סטנדרטי�ה

יפתחו , התלמידי� יכירו גורמי� ואמצעי� שמשפיעי� על בריאות הגו". ב.3.3

  .מודעות ויאמצו התנהגויות שמקדמות אורח חיי� בריא

, יובש, קרינת שמש: כגו�(התלמידי� יציינו גורמי� שפוגעי� בעור  –דר� ציו� 

  .ויתארו את הנזק הבריאותי) פציעה

חשיפה לשמש בשעות בלאד�  האורבתלציי� סכנה  נדרשי�התלמידי�   השאלה תיאור

  .הצהריי�

, מושגי�

תהליכי� 

ותופעות במדע 

  וטכנולוגיה

 שמירה על בריאות העור

 נמוכה חשיבההרמת 

תשובה ה

 מהמחוו�

  :לדוגמה, תשובה הכוללת התייחסות לנזק הנגר� מהשמש

 התייבשות/איבוד נוזלי�/נזק לעיניי�/נזק לעור  –

דוגמאות 

לתשובות 

של  נכונות

 תלמידי�

  ".כדי לא להשר" בשמש"  –

 ".זה שיא החו� .מפני שאפשר לקבל מכת שמש בשעות הצהריי�"  –

דוגמאות 

לתשובות 

של  חלקיות

 תלמידי� 

 "שלא יהיה כאבי ראש"  –

  .תשובה זו היא תשובה חלקית כי כאבי הראש ה� תופעת לוואי של התייבשות

 ".בשעות הצהרי� השמש חזקה וח� מאודשבגלל "  –

 "כי בשעות הצהרי� ח� יותר משעות הבוקר"  –

תשובות אלה מתייחסות לתנאי מזג האוויר בצהריי� א� לא להשפעת� על 

 .האד�

דוגמאות 

לתשובות 

של  שגויות

 תלמידי�

 "כי זה מפריע לאנשי� לחיות נוח"  –

 .בתשובה זו אי� התייחסות לנזק הנגר� מהשמש

בעיות , קשיי�

ושגיאות 

 נפוצות

א� לא  ,�יחלק גדול מהתשובות החלקיות ציינו את העובדה שח� מאוד בצהרי

 . הסבירו למה זה יכול לגרו�

הצעות 

 להתמודדות

ללמד ג� כאשר לומדי� על העור וג� כאשר לומדי� על  אפשרזה הנושא את ה

  . חשיפה לשמשבחשוב מאוד להדגיש את הסכנה הקיימת . השמש

אלא ג� להסביר מדוע חשיפה  ,חשוב לא רק להדגיש אי� להתגונ� מנזקי השמש

נזקי : נזקי� רבי�נגרמי� ה לשמש חשיפביש להדגיש כי . לשמש כל כ� מסוכנת

 .התייבשות, איבוד נוזלי�, )ומצטברי�דיי� מי(עור 
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) יושבי� על שפת הי�, מטיילי�, עובדי�(להתבונ� בתמונות של בני אד� בשמש   רעיונות לתרגול

  . ולבדוק הא� ה� מוגני� מהשמש

  :דוגמאות לשאלות אפשריות

  ?כיצד קבעת� זאת? בתמונות מוג� מהשמששמי מהאנשי�   .1

אד� שאינו מוג� מהשמש וכתבו מה  נמצאבה בחרו את אחת התמונות ש  .2

 .מהשמש להתגונ�היית� ממליצי� לו לעשות כדי 

בלי  לשמשלהיגר� לו מחשיפה  העלולי�מה הנזקי� הסבירו לאותו אד�   .3

 . אמצעי הגנה

י� ארוכי� כדי להג� על גדהוא חבש כובע ולבש ב. יול במדבריוסי יצא לט  .4

הסבירו . החל ראשו לכאוב טיולשל לאחר שלוש שעות . עורו מהשמש

 ?למנוע זאת אפשרכיצד . כאב ראשו של יוסי, תכ�לדע, מדוע
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 26 שאלה ה' מס

  .ילדי� שיחקו על שפת הי� השאלה

  ?העור אמצעותאיזה מידע ה� קלטו ב

  .השמי� היו בהירי� וכחולי�  .1

 .המציל קרא לרוחצי� בי� להיזהר  .2

 .מפח האשפה עלה ריח לא נעי�  .3

 .הי� היו קרי� והחול היה ח�מי   .4

 בריאותו ואיכות חייו, התנהגותו ,האד� תוכ�התחו� 

 תכנית

  לימודי�ה

  העור 6.4

מסמ� 

  סטנדרטי�ה

ברי� ומערכות בגו" האד� ויבינו את התאמת� יהתלמידי� יכירו א. א.3.3

  .ה� יכירו תהליכי� בגו" ויבינו את חשיבות� לקיומו. לתפקוד�

, קירור הגו", הגנה(התלמידי� יציינו את תפקידי העור  –עור   –ו� דר� צי

  ).קליטת מידע

העור ולאתר את  אמצעותלדעת איזה מידע קולט האד� ב נדרשי�התלמידי�   השאלה תיאור

לדעת איזה  נדרשי�התלמידי� . התשובה המתאימה מתו� התשובות הנתונות

  . פועל כשהעור קולט מידעחוש 

, מושגי�

תהליכי� 

תופעות במדע ו

  וטכנולוגיה

 חושי�, קליטת מידע מ� הסביבה

 נמוכה חשיבההרמת 

 )4(סימו�  תשובהה

  .כל אחת מהתשובות שניתנו מתייחסת למידע שנקלט על ידי חוש אחר  שגויותתשובות 

שחוש  חשבו תלמידי� שסימנו תשובה זו. הימתייחסת לחוש הראי) 1(תשובה 

  . הפועל כשהעור קולט מידעה הוא יהראי

שחוש  חשבותשובה זו בחרו תלמידי� ש. מתייחסת לחוש השמיעה) 2(תשובה 

  . הפועל כשהעור קולט מידעהשמיעה הוא 

ש שחו חשבותשובה זו  שבחרותלמידי� . הריחמתייחסת לחוש ) 3(תשובה 

  . הפועל כשהעור קולט מידע הריח הוא
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 27 שאלה ה' מס

 .גו" האד� שלדתפקידי� של  שניציינו  השאלה

 בריאותו ואיכות חייו, התנהגותו ,האד� תוכ�התחו� 

 תכנית

  לימודי�ה

  השלד 6.3

מסמ� 

  סטנדרטי�ה

ברי� ומערכות בגו" האד� ויבינו את התאמת� יהתלמידי� יכירו א. א.3.3

  .ה� יכירו תהליכי� בגו" ויבינו את חשיבות� לקיומו. לתפקוד�

תנועה , הגנה(התלמידי� יציינו את תפקידי השלד  –י� שלד ושריר –ציו� דר� 

  .ויסבירו את הקשר בי� מבנה השלד לתפקידיו) ויציבה

  .לציי� שני תפקידי� של שלד גו" האד� נדרשי�התלמידי�   השאלה תיאור

, מושגי�

תהליכי� 

ותופעות במדע 

  וטכנולוגיה

 תפקידי השלד

 נמוכה חשיבההרמת 

תשובה ה

 מהמחוו�

  :הכוללת ציו� שני תפקידי� מבי� אלהתשובה 

  יציבה  –

 תנועה  –

 הגנה על איברי� פנימיי�  –

דוגמאות 

לתשובות 

של  נכונות

 תלמידי�

  "השלד מאפשר לנו לזוז"  –

 "לשמור על יציבות"  –

  ".לשמור על האיברי� הפנימיי�"  –

 "שהגו" שלנו הוא יציב"  –

 ".להג� על חלקי� חשובי� של הגו""  –

דוגמאות 

לתשובות 

של  חלקיות

 תלמידי� 

 ".השלד מחזיק את הגו" שלנו"  –

 ".מחזיק את כל הבשר שלנו"  –

תשובות אלה מתייחסות לתפקידי השלד א� אינ� כוללות את ש� התפקיד וג� 

 .לא הסבר למה התכוו� התלמיד

דוגמאות 

לתשובות 

של  שגויות

 תלמידי�

  ."השלד בונה לנו את הגו""  –

 ".בעזרת חושי� הוא קולט"  –

 .אלה אינ� תפקידי� של השלד

בעיות , קשיי�

ושגיאות 

 נפוצות

הקושי בתשובות החלקיות היה . רוב התלמידי� ידעו לענות יפה על שאלה זו

התלמידי� שענו תשובות בקרב ג� ). 'יציבות וכו, תנועה(בציו� המושג המתאי� 

ה� השלד א�  היה לראות שה� מביני� לפחות חלק מתפקידי אפשרשגויות 

 .מתקשי� להסביר אות�
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הצעות 

 להתמודדות

. בכל אחד מתחומי התוכ� שאנו לומדי� במדעי� חשוב לדבר במושגי� מדעיי�

 חשוב ,"השלד מחזיק את הגו" שלנו" :כאשר תלמיד עונה בכיתה תשובה כמו

  . ת� יציבה לגו"ולכוו� אותו שיאמר שהוא התכוו� שהשלד נ

נובעת מזרות� לעולמו של אחת הבעיות בחוסר שימוש במושגי� מדעיי� 

כדאי לדו� במשמעות . � של התלמידי�מלכ� כדאי לקרב� לעול. התלמיד

לו מילי� אחרות יא, "יציבה"למשל המושג  –הלשונית של המושגי� המדעיי� 

באיזו ? מתי אנו משתמשי� במילי� האלה). יציבות, יציב(? הוא מזכיר לנו

אפשר לבקש מהתלמידי� לכתוב משפטי� ע� המילי� הללו וע� (? מעותמש

� סביב לחבר משחקי, לספר סיפור המכיל את המושגי� הללו, "יציבה"המילה 

יהפכו לחלק מעולמו של יכ� שהמושגי� המדעיי�  מושגי� מדעיי� ושימושיה�

 )תלמידה
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 28 שאלה ה' מס

  .עמוד השדרה מורכב מחוליות ומסחוס השאלה

 .הסחוסכתבו מהו תפקידו של 

 בריאותו ואיכות חייו, התנהגותו ,האד� תוכ�התחו� 

 תכנית

  לימודי�ה

  שלד ושרירי� 6.3

מסמ� 

  סטנדרטי�ה

ברי� ומערכות בגו" האד� ויבינו את התאמת� יהתלמידי� יכירו א. א.3.3

  .ה� יכירו תהליכי� בגו" ויבינו את חשיבות� לקיומו. לתפקוד�

  .לדעת את תפקידו של הסחוס המפריד בי� החוליות נדרשי�התלמידי�   השאלה תיאור

, מושגי�

תהליכי� 

ותופעות במדע 

  וטכנולוגיה

 הגנה על בריאות עמוד השדרה ,מבנה עמוד השדרה

 נמוכה חשיבההרמת 

תשובה ה

 מהמחוו�

  :תשובה הכוללת התייחסות לאחד מתפקידי הסחוס האלה

  .החוליותלמנוע חיכו� בי�   –

 .להג� על החוליות מפני פגיעה  –

 .לבלו� זעזועי�  –

 .להפריד בי� חוליות  –
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 29 שאלה ' מס

  .בתו� הא" נמצאות שערות ורירית השאלה

  .כתבו בטבלה שלפניכ� מהו תפקיד�

 תפקיד  

  שערות  .א

  רירית  .ב
 

 בריאותו ואיכות חייו, התנהגותו ,האד� תוכ�התחו� 

 תכנית

  לימודי�ה

  נשימה 6.5

מסמ� 

  סטנדרטי�ה

ברי� ומערכות בגו" האד� ויבינו את התאמת� יהתלמידי� יכירו א. א.3.3

  .ה� יכירו תהליכי� בגו" ויבינו את חשיבות� לקיומו. לתפקוד�

התלמידי� יזהו את המרכיבי� העיקריי� של  –מערכת הנשימה  –ציו� דר� 

  � יצלעות ושריר, סרעפת, ריאות, סימפונות, קנה, פה, א"(מערכת הנשימה 

  .ויציינו את תפקידיה�) הצלעות)בי�

 ).רירית, שערות(להתאי� תפקיד לחלקי הא"  נדרשי�התלמידי�  השאלה  תיאור

, מושגי�

תהליכי� 

ותופעות במדע 

  וטכנולוגיה

 התאמה בי� מבנה לתפקיד

 נמוכה חשיבההרמת 

 תשובהה

 מהמחוו�

  מוצקי�סינו� האוויר מחלקיקי�   .א

 :תשובה הכוללת ציו� של תפקיד אחד מבי� אלה  .ב

  הרטבת האוויר/הוספת לחות לאוויר  –

  לכידת החלקיקי� הזעירי� שבו/על ידי הדבקתניקוי האוויר   –

 חימו� האוויר  –

דוגמאות 

לתשובות 

של  נכונות

 תלמידי�

 שערות  .א

  "לסנ� את האוויר"  –

 "לאיסו" ליכלו�"  –

 תרירי  .ב

  ")יתייבש( שהא" שלנו לא היתייבש"  –

  "להוציא ליכלו�"  –

 "מנקה את הא" מחיידקי�"  –

דוגמאות 

לתשובות 

של  חלקיות

 תלמידי� 

  שערות  .א

 "לתפוס את הדברי� שאנחנו נושמי�"  –

 ".לשמור על הביפני� של הא""  –

יכולי� להיכנס אבל  א� לא היה שערות בא" אז זבובי� ויתושי� ה�"  –

 ."תיש לנו שערו

ייתכ� שג�  ,מחלקיקי� מוצקי�את האוויר תפקיד השערות בא" לסנ� 

  . א� בהחלט מחלקיקי� הרבה יותר קטני� ,מזבובי�

 תרירי  .ב

 "להוציא את משהו שנכנס לנו ולא טוב"  –
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דוגמאות 

לתשובות 

של  שגויות

 תלמידי�

  שערות  .א

 "השערות לא עושות כלו�"  –

 "להג� על העור"  –

לתשובה השנייה אי� קשר . אי� התייחסות לתפקיד השערותבתשובה הראשונה 

  .לשערות הא"

 תרירי  .ב

 ".נשימה יותר טובה העוש"  –

 "נזלת"  –

 "צרי� לנקות את זה שזה לא יסתו� את הא""  –

 "להוציא את הדברי� מהפה או מהא""  –

א�  ,ת הא"רירי ישענו את התשובות האלה יודעי� מה ברור שהתלמידי�

 .לא ברור לתלמידי� התפקיד

בעיות , קשיי�

ושגיאות 

 נפוצות

 ישולרירית הא" הא" כמעט כל התלמידי� שענו על שאלה זו יודעי� שלשערות 

היה קשה  רבי� לתלמידי�. ומזיקי� לא" �לכלו ה שלתפקיד במניעת חדיר

 . להסביר זאת

הצעות 

 להתמודדות

. לדבר במושגי� מדעיי�בכל אחד מתחומי התוכ� שאנו לומדי� במדעי� חשוב 

לתפוס את הוא תפקיד השערות בא" " :כאשר תלמיד עונה בכיתה תשובה כמו

שהשערות בא" לכוו� אותו שיאמר שהוא התכוו� חשוב  ,"הדברי� שאנו נושמי�

חשוב לדבר . ולא נותנות לה� להיכנס לא" ,מסננות חלקיקי� המצויי� באוויר

 .במושגי� יותר מדעיי�
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  35–30שאלות  ,ידי אד
עול
 מעשה 

 30 שאלה ה' מס

  :הוא, שממנו מפיקי� את החומר להכנת הפלסטיק, הנפט הגולמי השאלה

  .חומר ממוחזר  .1

 .חומר מלאכותי  .2

 .משאב טבע  .3

 .מוצר מזוקק  .4

  עול� מעשה ידי אד� תוכ�התחו� 

 חומרי� –מדעי החומר 

 תכנית

  לימודי�ה

  שלבי� בתהלי� הטכנולוגי 2.4

מסמ� 

  סטנדרטי�ה

  . התלמידי� יכירו משאבי טבע וניצול� על ידי האד�. ד.1.2

, מי�, חומרי דלק(התלמידי� יביאו דוגמאות למשאבי טבע  –ציו� דר� 

  .ויסבירו את השימושי� שנעשי� בה�) קרקעות וסלעי�

לאתר מבי� התשובות האפשריות את התשובה שתתאי�  נדרשי�התלמידי�   השאלה תיאור

  ".נפט גולמי"לחומר  ביותר

, מושגי�

תהליכי� 

ותופעות במדע 

  וטכנולוגיה

 הפקת נפט ומוצריו

 נמוכה חשיבההרמת 

 )3(סימו�  תשובהה

 מצוי בטבע ולא חומרההנפט הגולמי הוא חומר . מוחזרחומר מ –) 1(תשובה   תשובות שגויות

  . שמוחזר

בטבע ולא חומר  מצויההנפט הגולמי הוא חומר . מלאכותי חומר –) 2(תשובה 

  .מלאכותי

  .יודעי� מהו הנפט הגולמי אינ�שתכ� יתשובות אלה י שבחרותלמידי� 

תשובה זו יודעי� שיש קשר בי�  בחרותלמידי� ש. צר מזוקקמו –) 4(תשובה 

הנפט הגולמי הוא ה� אינ� יודעי� ש א� ,"נפט גולמי"למושג  "זיקוק"המושג 

  .משאב הטבע שאותו מזקקי�
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 31  שאלהה' מס

שממנו מייצרי� מוצרי� רבי� העוני� על צרכי�  חומר גל
הפלסטיק הוא  השאלה

  .שוני� של האד�

  . השלימו את החסר בטבלה שלפניכ�

  . היעזרו בקטע המידע

  � המוצר הצור

 תיקי�, שקיות אריזה :דוגמה  

 שמיכות, מעילי� . א  .א

 . ב פעילות גופנית  .ב
 

 אד�עול� מעשה ידי  תוכ�התחו� 

 תכנית

  לימודי�ה

  שלבי� בתהלי� הטכנולוגי 2.4

מסמ� 

  סטנדרטי�ה

התלמידי� יכירו את שלבי תהלי� התיכו� תו� התנסות בפיתוח מוצר . ב.1.6

  .טכנולוגי

: כגו�(התלמידי� יבדקו ויסבירו את הקשר בי� תכונות חומרי�  –ציו� דר� 

  .לבי� דרישות המוצר) קשיות, גמישות

  .לאתר מידע מתו� קטע המידע ולהתאי� בי� צור� למוצר נדרשי�התלמידי�  השאלה  תיאור

, מושגי�

תהליכי� 

ותופעות במדע 

  וטכנולוגיה

 התאמה בי� צור� למוצר , המוצר עונה על צור� אנושי, מוצר, צור�

 בינונית חשיבההרמת 

תשובה ה

 מהמחוו�

  הגנה מפני קור /חימו� הגו"/שמירה על חו�  .א

 ספורט או כל תשובה נכונה אחרת נעלי/כדור  .ב

בעיות , קשיי�

ושגיאות 

 נפוצות

תלמידי� רבי� לא ידעו . רוב התלמידי� ידעו לאתר את המידע מתו� הטקסט

א� ידעו לאתר זאת  ,עשויי� פלסטיק אכ�המופיעי� בטקסט  שכל המוצרי�

התלמידי� שהתקשו בשאלה זו ה� התלמידי� שלא . מהטקסט ולענות נכו�

 .ל הטקסט במת� התשובות שלה�הסתמכו ע

הצעות 

 להתמודדות

� במבחני� יש בספרי הלימוד וג, שאנו נותני� לתלמידי� רבות במשימות

למידי� את חשוב להדגיש לת. מתייחסות אל הטקסטהטקסט ואחריו שאלות 

כדאי  ,ארו� מאוד אינוא� הטקסט . על השאלות למענהחשיבות הטקסט 

 .שוב את הטקסט אחרי שה� קוראי� כל שאלה לקרוא להמלי� לתלמידי�

לתת לתלמידי� טקסטי� שוני� מתו� ספרי הלימוד וג� מתו� עיתוני� וירחוני   רעיונות לתרגול

שאלות יהיו חלק מהשאלות . מדע לילדי� ולשאול כמה שאלות על הטקסט

  . עומדות בפני עצמ� א� מתייחסות לטקסטהוחלק שאלות זו מזו מתפתחות ה

הקשר בי� חשוב להדגיש את  ,בודקי� את השאלות ע� התלמידי�כאשר 

 .לה�התשובות שלבי� הטקסט 

 
   



  

100  

 32 שאלה ה' מס

  ?מדוע. בערי� רבות מוצבי� מכלי� לאיסו" בקבוקי פלסטיק ריקי�  .א השאלה

בקרבת  שהתגוררותושבי� . בעבר נהגו לשרו" את פסולת הפלסטיק  .ב

  .מתקני� לשריפת פלסטיק התלוננו על קשיי� בנשימה

 ?מה יכולה להיות הסיבה לכ�

 עול� מעשה ידי אד� תוכ�התחו� 

 תכנית

  לימודי�ה

 עקרונות ושלבי� בתהלי� של פתרו� בעיות 2.5

מסמ� 

  סטנדרטי�ה

התלמידי� יבינו את היתרונות ואת החסרונות בשימוש במדע . ד.1.6

כלכליי� , חברתיי�, התייחסות לשיקולי� סביבתיי� ובטכנולוגיה תו�

  .וערכיי�

התלמידי� יציעו הצעות לדרכי� לצמצו� הנזק שנגר� משימוש  –ציו� דר� 

 .בפיתוחי� טכנולוגיי�

לאתר מידע מהטקסט ולשלב בי� מידע המופיע בטקסט  נדרשי�התלמידי�  השאלה  תיאור

 .לבי� ידע קוד�

, מושגי�

תהליכי� 

במדע ותופעות 

  וטכנולוגיה

 זיהו� אוויר, מחזור

  נמוכה  .א חשיבההרמת 

 בינונית  .ב

תשובה ה

 מהמחוו�

תשובה הכוללת התייחסות לשימוש במכלי� לאיסו" בקבוקי� לצור�   .א

בוקי או להפחתת כמות הפסולת כתוצאה מהשלכת בק, מחזור פלסטיק

  ,�פלסטיק שאינ� מתכלי� למכלי

  :לדוגמה

  .לאיסו" הבקבוקי� למחזורהמכלי� נועדו   –

כ� מצטברת פחות ו, בתו� המכלי� אוספי� בקבוקי פלסטיק למחזור  –

 .פסולת שאינה מתכלה

 ,פלסטיקהפת ימשר אוויר כתוצאההתשובה הכוללת התייחסות לזיהו�   .ב

  :דוגמהל

המזיקי� , בתהלי� שריפת הפלסטיק משתחררי� לאוויר גזי� רעילי�  –

  .למערכת הנשימה

 .המקשה את הנשימה, פלסטיק גורמת לזיהו� אווירשריפת ה  –

 .בשריפה משתחררי� עש� ופיח המפריעי� לנשו�  –

כאשר עובדי� ע� תלמידי� על טקסטי� מומל� לשאול אות� שאלות על   רעיונות לתרגול

 . כדי לענות עליה�) בנוס" לטקסט(מצריכות ידע קוד� הת הטקסט וכ� שאלו
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 33 שאלה ה' מס

. באתר פסולת השליכו במש� עשר שני� יותר שאריות מזו� מאשר פלסטיק השאלה

של פלסטיק מאשר שאריות  יותר הצטברו באתר כמויות גדולות, למרות זאת

 .הסבירו מדוע. מזו�

  עול� מעשה ידי אד�  תוכ�התחו� 

 תכנית

  לימודי�ה

  עקרונות ושלבי� בתהלי� של פתרו� בעיות 2.5

מסמ� 

 סטנדרטי�ה

התלמידי� יבינו את היתרונות ואת החסרונות בשימוש במדע . ד.1.6

כלכליי� , חברתיי�, ובטכנולוגיה תו� התייחסות לשיקולי� סביבתיי�

  .וערכיי�

התלמידי� יציעו הצעות לדרכי� לצמצו� הנזק שנגר� משימוש  –ציו� דר� 

 .בפיתוחי� טכנולוגיי�

ה� בנוגע לזמני התכלות של מוצרי� לייש� את הידע שיש ל נדרשי�התלמידי�  השאלה  תיאור

 . בסיטואציה המתוארת בשאלה, שוני�

, מושגי�

תהליכי� 

ותופעות במדע 

  וטכנולוגיה

 זמ� התכלות, חומר לא מתכלה, חומר מתכלה, סולתאתר פ

 בינונית חשיבההרמת 

ולכ�  ,מתכלה/נרקב/תשובה הכוללת התייחסות לכ� שהפלסטיק אינו מתפרק תשובהה

 .מתכלות בפרק זמ� קצר/נרקבות/ששאריות המזו� מתפרקות

דוגמאות 

לתשובות 

של  נכונות

 תלמידי�

ולכ� מהפלסטיק יש יותר כי הפלסטיק לא מתכלה  ,המזו� מתכלה באדמה"  –

 ."באדמה

הפלסטיק מתכלה . המזו� מתכלה הרבה יותר  מהר מאשר הפלסטיק"  –

 ."פלסטיק ולא אוכלאחרי מאות שני� וזו הסיבה שנשאר 

דוגמאות 

לתשובות 

של  חלקיות

 תלמידי� 

 

דוגמאות 

לתשובות 

של  שגויות

 תלמידי�

ל על הרצפה וה� חושבי� רק על מפני שיש אנשי� שזורקי� את הזב"  –

 ."�עצמ

י� החוצה וכ� כאשר מוחצי� את הבקבוקי� אז הגזי� הרעילי� נפלט"  –

 ".נגר� לחור באוזו�

ל אוכלי� ואוכ ,להשתמש בפלסטיק ישר זורקי� אותוכי מתי שגומרי� "  –

 ".ממנו כמעט את כל מה שיש

. שקיות, בקבוקי�: תר בפלסטיק כגו�בני האד� ביו� יו� משתמשי� יו"  –

 ".אנו זורקי� אות� ,ימי� להשתמש בה�כשאנו מסי

אתר הפסולת יש כמויות בש בו נאמרש ,תלמידי� אלה לא התייחסו לטקסט

 .פלסטיקגדולות של 

בעיות , קשיי�

ושגיאות 

 נפוצות

חלק . בשאלה זו נדרשי� התלמידי� לשלב ידע ממקורות מידע שוני�

מהתלמידי� לא הבינו שבתשובה צרי� להשוות בי� זמ� ההתכלות של 

  .פסולת באופ� כלליל בנוגעו הפלסטיק לזמ� ההתכלות של שאריות המזו� וענ
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הצעות 

 להתמודדות

פסולת ל ב לדעת את ההבדל בי� פסולת מתכלהכזו חשוכדי לענות על שאלה 

 ,לטבע השבת חומרי�, חזורמ(? מתכלה תמה היתרו� בפסול. תכלהשאינה מ

ומה החיסרו� בפסולת שאינה  ,).ש� ה� יכולי� להיות מנוצלי� שניתש

רעילי� בשלבי� שוני� של  פולטת חומרי�, תופסת מקו� רב( ?מתכלה

  ).פירוקה

. ס ג� לחומר פלסטיקחשוב להתייח ,חומרי� ותכונותיה�כאשר לומדי� על 

לפגיעה מוצרי� רצויי� וכ� לחומרי�  התאמה בי� תכונות שלל להתייחסחשוב 

 .של חומרי� שוני� בסביבה

 "מטר"למצוא באתר  אפשרפעילויות רבות בנושא שקיות פלסטיק   .1  רעיונות לתרגול

http://www.matar.ac.il/EndOfPlastik.asp  

 בו מצוי� זמ� ההתכלות של חומרי� שוני�ש, היעזרו בקישור הבא  .2

http://www.planetnana.co.il/kobi_nir12345/3.htm  

  :האלהוענו על השאלות   

  ?בעל זמ� ההתכלות הקצר ביותר מהו החומר  .א

 ?מהו החומר בעל זמ� ההתכלות הארו� ביותר  .ב

בקבוק , מסגרת של תמונה, חולצה, זרקתי לאתר פסולת תפוח  .ג

שני� חפרו באתר הפסולת  25אחרי . כוס זכוכית וכוס קלקר, פלסטיק

 ?אילו מהדברי� שזרקתי עדיי� יהיו באתר. כדי לפנות אותו

 ?שנה 250שזרקתי עדיי� יהיו באתר הפסולת אחרי אילו מהדברי�   .ד

  ?שנה 2,500אילו מהדברי� שזרקתי עדיי� יהיו באתר אחרי   .ה

 
   



  

103 

 34 שאלה ה' מס

 ?את השימוש בשקיות פלסטיק להפחיתכיצד אפשר  השאלה

 עול� מעשה ידי אד� תוכ�התחו� 

 תכנית

  הלימודי�

  עקרונות ושלבי� בתהלי� של פתרו� בעיות 2.5

מסמ� 

  סטנדרטי�ה

התלמידי� יבינו את היתרונות ואת החסרונות בשימוש במדע . ד.1.6

כלכליי� , חברתיי�, ובטכנולוגיה תו� התייחסות לשיקולי� סביבתיי�

  .וערכיי�

התלמידי� יציעו הצעות לדרכי� לצמצו� הנזק שנגר� משימוש  –ציו� דר� 

  .בפיתוחי� טכנולוגיי�

השאלה  תיאור

מיומנויות (

 )שורי�וכי

 .להציע פתרונות לבעיה נדרשי�התלמידי� 

, מושגי�

תהליכי� 

ותופעות במדע 

  וטכנולוגיה

 חומר שאינו מתכלה

 בינונית חשיבההרמת 

 תשובהה

 מהמחוו�

תשובה הכוללת התייחסות לכ� שאפשר להפחית את השימוש בשקיות פלסטיק 

או , מתכלי�/פעמיי�ימוש בתחליפי� רב על ידי שימוש חוזר או על ידי ש

  , למכור שקיות פלסטיק/להפסיק לייצר

  : לדוגמה

  .אפשר להשתמש באותה שקית כמה פעמי�  –

 .אפשר להשתמש בשקיות רב פעמיות  –

 .אפשר להשתמש בשקיות נייר  –

 .פעמית)אפשר להשתמש בקופסה רב  –
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  :על חלק ממוצרי הפלסטיק מופיע הסמל הבא השאלה

  

  

  

  

  

  

  :מהסמל אפשר ללמוד שהמוצרי� שעליה� הוא מופיע יוצרו מ

  .חומר גל� חדש  .1

 .חומר גל� ממוחזר  .2

 .חומר גל� מוצק  .3

 .חומר גל� שביר  .4

 עול� מעשה ידי אד� תוכ�התחו� 

 תכנית

  לימודי�ה

  עקרונות ושלבי� בתהלי� של פתרו� בעיות 2.5

מסמ� 

  סטנדרטי�ה

היתרונות ואת החסרונות בשימוש במדע התלמידי� יבינו את . ד.1.6

כלכליי� , חברתיי�, ובטכנולוגיה תו� התייחסות לשיקולי� סביבתיי�

  .וערכיי�

התלמידי� יציעו הצעות לדרכי� לצמצו� הנזק שנגר� משימוש  –ציו� דר� 

  .בפיתוחי� טכנולוגיי�

השאלה  תיאור

מיומנויות (

 )וכישורי�

לדעת מה הוא מסמל ולדעת מהו  ,חזורלהכיר את סמל המ נדרשי�התלמידי� 

 .מחזור

, מושגי�

תהליכי� 

ותופעות במדע 

  וטכנולוגיה

 מחזור

 בינונית חשיבההרמת 

 )2(סימו�  תשובהה

 

 




