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

מ בחנומה וצ"במהחוצינווםמ ש שוםמ הךדאהמדחבן–הוקףמ סא ןמה אינהמגםמ"הךדאהמש מ  ורה"מ
הבון–ספדוןמ בןיעמהקהו המ השינוםמ יחשביתמ נ ךנוםמ רותמ י ןתמ כחדויןויןמ )הש" (.מ טדןהמ ךיררמ
מ,Furtak(.מהדציתמ צ צםמאא מ 6דדמ )בודנביום,מעדדמ;מ מי חיצהמ המך מד ןמההושגוםמש מהן  ורוםמ
מהכפשדמכןמההש איןמהש ו ויןמש מה בחנוםמהחוצינווםמך מבון–הספדמהבוכמ ורומךראיתמ ןאינן
מההךדאהמהכדצוןמבשנה" מהןשס"ז1מ.מב סגדןמךראיתמזה,מהירגשהמחשוביןהמש מהךדאהמפנו וןמ ךצבן,

ה ןבצךןמך –ורומצייןוםמבון–ספדווםמיןיכ ןמכןמהצדאוםמהספצופווםמש הם.מ

חוצינו"מ )" וצ"במ חוצינווםמ א וםמ בכ צךיןמ ה ןבצךןמ בון–ספדוןמ הךדאהמ זימ ש בןמ  ןאינןמ
י שדןוםמ פנו ומ בכיפתמ ה יךבדוםמ חוצינווםמ בצרמ בחנוםמ בןו–הספד(מ ה יךבדמ דבךמ כיא יסווןמ
ש ישהמ דאובום:מ ש מ שו יבמ ך מ הפנו ומ ישןןמ ה וצ"במ פנו ו"(.מ )" וצ"במ ב ברמ בון–הספדמ מכןמ
יךריןמ קציךויןמ בשוןיףמ דכ "המ ך –ורומ שפיןחמ חוצינו–כיבווקטובו,מ כדצומ הךבדןמ בחתמ )כ(מ
י פ "דום,מה שקףמכןמןאנוןמה ו ירוםמיכןמהסטנרדטוםמש מורךמיש מהבנה;מ)ב(מברוקהמפנו וןמש מ
ה בחתמך –ורומצייןמבון–הספדמ)בסויךמ חייתמה צידףמ  בחת(,מה כפשדןמ הפוקמ שיבמכושומיקביצןומ
פרגיגויןמ ןיבניןמ י סווךןמ  ידהמ גבשמ רךן,מ ןחיםמ בא מ הן  ורוםמ ש מ הש וטהמ ך מ ורןמ  הודמ
בד ןמהאוןה;מ)ג(מהשייכהמבותמהושגומהן  ורוםמבבון–הספדמ בותמנןינומקביציןמההשייכהמ)ניד יןמ
מכדצוין(,מה ןקב וםמ ךובירמה  צכוםמש מ בחנומה וצ"במהחוצינומבןחו ןמשנןמה ו ירוםמהבכהמ

)ב ד,מ7דדמ(.

מ טדןמה וצ"במהפנו ומהוכמ ספקמ שיבמ ורומשוסווךמ קוריםמה  ורהמש מהן  ורום,מ הןדוךמך מ
מן  ורוםמשכונםמשי טוםמבןאנוםמיב וי ניויןמהנרדשום,מ זהיןמכןמהפךדמבותמהבוציךוםמה ציפוםמ
מ בותמהבוציךוםמבפיך ,מי הךדועמכןמהכפקטובויןמש מהפךי יןמשנךשיןמ צ ציםמהפךד.מ היןהמש מ
בשופידמ יואי ןהמ סווךמ מ,Black & Wiliam(מ )כ99ת ש המ השו ישויןמ הוכמ פנו וןמ ךצבןמ מהךדאהמ

ןה ועמה  ורהמבהןהייןימ)מדדממ,Dannמ;ע99תמ,Airasian(.מ

שו ישמב בחנומה וצ"במ צדאוםמפנו ווםמואי מ הויןמ ניףמ צ וחהמי שופיד:מה  צכוםמואי וםמ ספקמ
כןמה ורךמהרדישמ ןה ואומקב ןמהח טיןמא  מבון–ספדוום,משאבןוום,מאוןןווםמיפדטנוום,מ סווךמ
ה ו ירוםמ ביחתמ ןאנויןמ כבתמ י ש שמ הן  ורום,מ הנרדשןמ תמ יהד המ ה ציפוםמ ההושגוםמ מבהגרדןמ
יש מחי שה,מבד ןמ נקיריןמש מחיזקמ ואי וםמ סווךמבזוהיומ הבון–ספדוין.מ בחנומה וצ"במהפנו ווםמ
הפדטמיבד ןמהאוןה,מ ספקמ ורךמך מצדאוםמ שןנוםמשושמ ןןמ הםמ ךנה,מ קרםמחשובהמןאנינוןמ
בון–ספדון,מ הגרודמוךרוםמ ביססומנןינום,מ ןדיםמ דכווהמדחבהמויןדמש מה ךדאןמי גבשמכ יןמ ורהמ

 כחדויןוין.

משו ישמב גייתמדחבמאא מהכפשדמש מנןינוםמפנו ווםמיחוצינווםמוסווךמ הבותמטיבמויןדמכןמה צוכין
הבון–ספדוןמ)נבי,מתדדמ(.מ

תמ ורךמך מךראיתמ ןאינןמההךדאהמ יפוךמבחיזדמ נא" מסחו3)כ(מסךוףממ-ת.ע:מ“ ןאינןמההךדאהמהכדצוןמי ורך

ממך מה וצ"במהחוצינומיהפנו ו".
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מקורות

בודנביום,מ 'מ)עדדמ(.מיחידה 7: משוב והערכה בכיתה.מבןיע:מ 'מבודנביום,מצ'מויךר,מש'מא"ץמיה'מקו דית,מ
בהבנוהמ ן רןמ—מסבובהמ פוןיחמ קציךומש מ ידוםמבנישכמןדביןמה "המה טפחןמהאיינהמךצ וןמ

ב  ורה.מודיש ום:מ שדרמהחוניע,מהןדביןמיהספידט.

ב ד,מ 'מ)7דדמ(.ממדידה בשירות הלמידה — על מה ולמה?מהרמהחוניע,מפ"כ,מ7,מך 'ממ36-3.
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ערכת המיצ"ב הפנימי
ה וצ"במ ב סגדןמ בבןו–הספדמ )הןש"ך(מ השנהמ היךבדמ ה'מ לכיתה	 וטכנולוגיה	 במדע	 ה וצ"במ  בחתמ

החוצינו,מיהיכמ יגשמ אםמ צידעמשו ישמפנוםמבון–ספדומ) וצ"במפנו ו(.

ה בחתמפיןחמבורומהדשיןמהכדצוןמ  רורהמיהךדאהמבחוניעמ)דכ "ה(,מב וייומיךרןמהוגיומשא  הממ פקחוםמ
ך מהידכןמה קציך,מ רדואום,מ ידום,מנצוגומכקר והמינצוגומ גזדוםמשינום.מנישכומה בחתמיה וי ניויןמ
הנברקיןמבימ שקפוםמכןמןאנוןמה ו ירוםמ בון–הספדמהוסירומ)הןשנ"ט(מי ןכו וםמ חי דמהנ  רמךרמ
סיףמאוןהמה'.מברוקןמה וי ניוין,מיבא  תמ וי ניויןמחשובהמ סרדמגביהמבןה ואומחקדמיפןדיתמבךוין,מ

נךשוןמבהקשדמש מנישכומה ו ירמה דאזווםמבןאנוןמה ו ירוםמ)דכימפדקמכ'מש ה ת(.

ושמ דכיןמב בחתמזהמא ומהךדאהמפנוםמבון–ספדומה ןייסףמ א ומההךדאהמהכחדוםמשבשו ישמבבון–
הספדמ כידעמהשנה.מכפשדמ השן שמבימאןח וףמ  בחתמ סאםמבון–ספדו,מאכשדמברוקןמה חבדין,מ
נוןיחמהןיצכיןמיה  ורהמש מהןיצכיןמווךשימך –ורומצייןמבון–הספד.מושמ זאידמאומתוצאות	המיצ"ב	
הפנימי	נועדו	לשימוש	פנימי,	ובית–הספר	אינו	נדרש	לדווח	עליהן	לכל	גורם	שהוא.מה טדהמהוכמ
 כפשדמ צייןמבון–הספדמ הפוקמ ןה ועמברוקןמה בחנוםמי ה  צכוםמש הםמןיבניןמ)בד ןמהן  ור,מ
בד ןמהאוןהמיבד ןמןאנוןמה ו ירוםמהבון–ספדון(משוסווךימ הן קרמבוךרוםמחוניאווםמי ו ירוום,מ

י קרםמכןמהושגומהן  ורום.

ךדאהמזימניךרהמ סווךמ צייןמבון–הספדמבהךבדןמה בחת,מבברוקןימיבהפקןמהןיך ןמ  ני.

בהןכםמ י פךי מ הךדאהמ כןמ בךויתמ בבון–הספד,מ י  ץמ קדיכמ ה בחתמ אח קמ ההוךדאיןמ הךבדןמ
 הנחויןמה יפוךיןמבה.מושמ צוות,מאומבון–הספדמואי מ קביךמ ןאינןמהךבדהמיוכימהךדאהמשינהמש מ
ה בחנום,מכעמחשוב	לזכור	כי	ככל	שיישמרו	כללי	ההעברה	וההערכה	המומלצים,	כך	יהיו	התוצאות	
של	המבחן	מהימנות	יותר,	תקפות	יותר	ובנות	השוואה	לנתוני	קבוצות	ההשוואה	)נורמות	ארציות(.מ
נןינומקביציןמההשייכהמוחישבימך –פומןיצכיןמה וצ"במהחוצינו,מיופידס ימך –ורומדכ "המבךירמא המ

חירשום.

בכל	הנוגע	לתוכני	המבחן	ולקישורם	לתכנית	הלימודים	אפשר	לפנות	

למפקחים	על	הוראת	מדע	וטכנולוגיה	במחוזות.

פדטוםמניספוםמך מכיריןמה וצ"במהפנו ומיחי דומךזדמנוןתמ  ציכמבכןדמהכונטדנטמש מדכ "המ
שאןיבןי:מhttp://rama.education.gov.ilמ,מבקטגידוהמ"מיצ"ב	פנימי	תש"ע".

שאלות	על	אודות	המיצ"ב	הפנימי	אפשר	להפנות:
מ 	 meitzav@education.gov.il	לדוא"ל

מ לטלפון	03-7632888	

מ פנימי		 מיצ"ב	 "פורום	 <<מ דיוןמ קבוצות	 ב שינוןמ דכ "המ בכןדמ —מ הפנימימ המיצ"ב	 לפורום	
בכ צךיןמ נךשוןמ יהוכמ ב ברמ האנוסהמ פידיםמ ויךרןמ  ידוםמ אחרים".מ פנימיים	 	ומבחנים	

.pnimi7ממיהסוס ה:מpnimiשםמה שן ש:מ
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חוברת ההנחיות שלפניכם כוללת ארבעה פרקים:

פרק	א'	-	תיאור	המבחן:מ פדטמה בחתמי ופיומה בחת.

פודיטמ בבון–הספד,מ ה בחתמ הךבדןמ הוךדאיןמ קדכןמ המבחן:מ להעברת	 הנחיות	 	- ב'	 פרק	
ההןכ יןמ נבחנוםמבך ומצדאוםמ ויחרום,מהנחויןמא  ויןמ הךבדןמה בחתמיהצךיןמ הןכ ןמ

ה בחתמ צידאומבון–הספד.

פרק	ג'	-	הנחיות	לבדיקת	המבחן:מה חייתמיההנחויןמ שו ישמבימבךןמברוקןמה בחת,מהנחויןמ
 חושיבמהצוינוםמ)בכיפתמורנומכימ  יחשב(,מהןכ ןמחושיבמהצוינוםמ צידאומבון–הספדמיהסבדוםמ
בןו–הספד,מ )א  מ יבותמהןיצכיןמש מקביציןמההשייכהמ בון–הספדמ ןיצכיןמ בותמ ך מההשייכהמ

בןו–ספדמריבדומךבדוןמיבןו–ספדמריבדומךדבון(.

פרק	ד'	-	הפקת	תועלת	מהמבחן:	 ורךמיריג כיןמ נוןיחמח קמ הפדוטוםמב בחתמהןש"ך,מ
זוהיומקשווםמש מן  ורוםמיכסטדטגויןמ פןדיתמקשווםמכ ה.מ

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

נישכומ כןמ זהמ קוףמ ה בחת.מ פדטמ ך –פומ פדטמ פיןחמ ה'מ יטאני יגוהמ אוןהמ ב רךמ ה וצ"במ  בחתמ
החיבהמיכןמנישכומה שנהמשבןאנוןמה ו ירוםמ  רךמיטאני יגוהמבבון–הספדמהוסירומהןשנ"ט.מה פדטמ
 ןבססמך מטויטןמ ס עמהסטנרדטוםמ)הןשס"ר(מיך מה ס עמ"ה  צהמ פדוסןמנישכומ ו ירמך –פומ
שניןמגו "משהןפדסםמבכןדמ" טד".מה פדטמ ןווחסמגםמ ברוקןמ וי ניויןמחשובה,מיבא  מזהמחשובהמ
 סרדמגביה,מב שי במךםמןיאנומה ו יר.מה פדטמפידסםמ ורוךןמה ידוםמבכןדמהכונטדנטמש מדכ "המ

אבדמבכיקטיבדמ9דדמ.מ
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הערות

מ

	משקל	
יחסי

סטנדרטי	משנה*
מ ןיע:מ ס עמהסטנרדטוםמ

)טויטה,מהןשס"ר(

נושא/תת–נושא
 ןיע:מןאנוןמה ו ירוםמ)הןשנ"ט(
בסיגדווםמ יפוךוםמ ספדומהך ירוםמ

בןאנוןמה ו ירום

	נושא		
מרכזי

כ–25% חי דוםמיןאיניןוהםמ)אי  מבטוחין,מ 1.2.אמ
נפחמיא ין(מ)אוןיןמג'—ר'(

שוניווםמבחי ד:מ צבומצבודהמ 	1.2.במ
)אוןיןמג'—ר'(

האדןמחי דום,מןאיניןוהם,מ וינםמ 1.5מ
יהשו ישוםמבהםמ)ך 'מכע(ממ

ת.5.תמשוניווםמבחי ד
ה וםמ שנוםמכןמ צבמ מ.5.תמ

צבודןם

	.1
חומרים	
ואנרגיה

1.2.ב	משוניווםמבחי ד:מבךודהמ)אוןיןמג'-ר'(
חי דום:משו ישום,מהפקהמיךובירמ)אי  מ 1.2.גממ

חי דומר ק(מ)אוןיןמג'—ר'(

חי דוםמשהםמ שכבומטבךמ)ך 'מ9ע( 1.6מ
חי דומר קמא קידיןמ ת.6.תממ

כנדגוה:מהאדןם,מןאיניןוהםמ
יהשו ישוםמבהםמ

	2.2.אמכנדגוה:מ ךג מחש  ומ
)אוןיןמג'—ר'(

2.2.בממכנדגוהמחש  ון:מןיך ןמיבטוחיןמ
)אוןיןמג'—ר'(

חי דוםמשהםמ שכבומטבךמ 	1.6מ
)ך 'מ9ע(

6.3.תמחש  מבשודיןמהכרם

1.2.אמחי דוםמיןאיניןוהם:מ ןאיןמין וסיןמ
)אוןיןמה'—י'(*

	1.2.ד	מחי דום:מןיך ןמי חודמסבובןו
מ—מ שכבומטבךמובשןווםממממ

)אוןיןמה'—י'( ממממ
מ—מ שכבומטבךמו ווםממ

)אוןיןמה'—י'( מממ

חי דוםמבטבךמיןה ואומנוצי םמ 	1.7ממ
)ך 'ממ6(

ת.7.תממ שכבומטבךמובשןוום:מ
ןאינין,מןה ואוםמישו ישום

מ.7.תממ שכבומטבךמבום

	הערה
ןהוהמהןווחסיןמ וושיםמ

ש מורךמ רךומבפןדיתמ
טאני יגומי קשדומגי  ותמ

בותמ רך,מטאני יגוהמ
יחבדה

כ–15% 1.6.א	 היןמהטאני יגוהמ)אוןיןמג'—ר',מה'—י'(
1.6.בממןה ועמהןואיתמ)אוןיןמג'—ר'(

1.6.גממ ךדאיןמטאני יגוין:מ בנהמי דאובוםמ
)אוןיןמג'—ר'(

1.6.ד	מטאני יגוה:מסבובהמיחבדהמ)אוןיןמג'—ר'(

ש בוםמבןה ועמטאני יגומ)ך 'מת5( 2.4ממ
3.ע.מממ ךדאןמטאני יגון

ךקדיניןמיש בוםמבןה ועמש מפןדיתמ 2.5ממ
בךויןמ)ך 'מע6(

	.2	
עולם	מעשה	

ידי	אדם

נישכמזהמויפוךמאח קמ
  וי ניויןמש מטופי מ

ב ורך

2.6.אמק וטהמיכוסיףמש מ ורך,מןקשידןמ
יהךבדןמ ורךמ)אוןיןמג'—ר'(

3.2מ ורךמיהטופי מבימ)ך 'ממ5(
ת.מ.3ממ ישגומוסיר

מ.מ.3מק וטהמיכוסיףמש מ ורךמ
5.מ.3מןקשידןמיהךבדןמ ורך

	.3	
מידע	

ותקשורת

כ–10% ארידמהכדץ:מ דאובוםמ 	1.4.א	
 וםמיכייודמ)אוןיןמג'—ר'(

ןיפךיןמ חזידוין:מ חזידמה וםמי זגמ 1.4.במ
הכייודמ)אוןיןמג'—ר'(

השפךןמהכרםמך מהסבובה,ממאי  מ 1.4.גמ
 שכבומ וםמ)אוןיןמג'—ר'(

כט יספדהמ)ך 'מ53( 4.5מ
כייוד ת.5.עמ

הורדיספדהמ)ך 'מ53( 4.6מ
ת.6.עממןפיצןמה ום,מןאיניןוהםמ

יחשוביןם
מ.6.עממ חזידמה וםמבטבך,מה וםמ

מאחי דמ)דכימסךוףמ5.תמ
בנישכמה דאזומ“חי דוםמ

יכנדגוה"(

	.4	
כדור	הארץ	

והיקום

	1.4.אמארידמהכדץ:מ דאובוםמ
קדקךיןמיס ךוםמ)אוןיןמג'—ר'(

השפךןמהכרםמך מהסבובהמ 	1.4.גממ
)אי  מקדקךיןמיס ךום(מ)אוןיןמג'—ר'(

חי דוםמבקדיםמארידמהכדץמ ממ4.7ממ
)ך 'מע5(

מס ךוםמי חצבום ת.7.עמ
מ.7.עמממקדקך

מ*מבא מ קיםמשבימאןיבמ")אוןיןמה'—י'("מושמ הןווחסמ ןאנוםמה ןכו וםמ אוןהמה',מזכןמך –פומה ס עמ"ה  צהמ פדוסןמ
ממנישכומ ו ירמך –פומשניןמגו "משבכןדמ טד.
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הערות

מ

	משקל	
יחסי

סטנדרטי	משנה*
מ ןיע:מ ס עמהסטנרדטוםמ

)טויטה,מהןשס"ר(

נושא/תת–נושא
 ןיע:מןאנוןמה ו ירוםמ)הןשנ"ט(
בסיגדווםמ יפוךוםמ ספדומהך ירוםמ

בןאנוןמה ו ירום

	נושא		
מרכזי

כ–20% 	2.3.אמצ חום:מ וית,מ בנהמיןה ואוםמ
)אוןיןמג'—ר'(

שו ישוםמבצ חוםמ)אוןיןמג'—ר'( 2.3.ג	מ

צ חוםמ)ך 'מ55—56( 5.3ממ
ןנכוםמהאדחווםמ גורי םמש מ מ.5.3ממ

צ חוםמ
5.3.3מממח קומהצ ח,מןפקורוהםמ

יהשו ישוםמבהם
ע.5.3מ חזידויןמבחוומהצ ח

	.5	
עולם	

היצורים	
החיים

2.3.בממבך ומחוום:מ וית,מ בנהמיןה ואוםמ
)אוןיןמג'—ר'(

שו ישוםמבבך ומחווםמ)אוןיןמג'—ר'( 2.3.ג	מ
1.3.אמ כפוונומחווםמ)אוןיןמג'—ר'(
1.3.במ גייתמה ונוםמ)אוןיןמג'—ר'(

בך ומחווםמ)ך 'מ56( 5.4מ
וצידוםמחווםמה יןכ וםמ סבובןםמ 5.5ממ

)ך 'מ56(
5.6ממ ישגומוסירמ)ך 'מ67(
ת.5.6מ כפוונומחווםמ

כ–10% 	3.3.אמ ךדאיןמבגיףמהכרם:מ
הגיףמא ךדאן,מש רמישדודום,מהךיד,מ

 ךדאןמהנשו המ)אוןיןמג'—ר'(
3.3.בממכידחמחווםמבדוכמ)בהקשדמ  ךדאיןמ
משהיזאדימ ךו (,מאי  מקוריםמבדוכיןמ

)אוןיןמג'—ר',מה'—י'(

6.2	מ בנוםמי ךדאיןמבגיףמהכרם,מ
הןנהגיןימיקוריםמבדוכיןימ)ך 'מ57(

6.3מממש רמישדודוםמ)ך 'מ57(
6.4מממהךידמ)ך 'מ57(

6.5מממנשו המ)ך 'מ57(

	.6	
האדם,	

התנהגותו,	
בריאותו	

ואיכות	חייו

הערה
בשכ יןמבנישכמ דאזומ
זהמושי בימןאנוםמ תמ
הנישכוםמה דאזווםמ

הכ ה:
ת.מחי דוםמיכנדגוה

מ.מךי םמ ךשהמורומכרם
ע.מארידמהכדץמיהוקים

5.מךי םמהוצידוםמהחוום

כ–20% סבובה:משוניוום,מקשדומגי  ותמיהןכ המ 	1.5.א	
)אוןיןמג'—ר'(

הכרםמיהשפךןימך מהסבובהממממממממ 1.5.ב	
)אוןיןמג'—ר'(

גיד וםמה שפוךוםמך משוניווםמ 7.3מ
בסבובהמ)ך 'מכ5(

ןנכומהסבובהמי דאובוהמ ת.7.3ממ
וצידוםמה יןכ וםמ סבובהמ ע.7.3מ

יה שפוךוםמך וה

	.7	
מערכות	

אקולוגיות	
ואיכות	
הסביבה

100% סה"כ

*מדכימהךדהמבך ירמהקירם.מ
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א.2 מיפוי המבחן
השאלה

הנושא	המרכזי
תת–הנושא	מתוך	תכנית	הלימודים

סטנדרט	המשנה
הכישורים	הנדרשים

רמת	החשיבה	המצופה*
תכ

ךי םמ ךשהמורומכרם
ש בוםמבןה ועמטאני יגומ)ך 'מת5(

ע.ממ
ןה ועמהןואיתמ

6.ת.במ
חשובהמטאני יגון:מזוהיומצידעמכנישומשך וימךינהמ

ה יצדמ) כיידדמחש  ו(
בונינון

תב
ךי םמ ךשהמורומכרם

ש בוםמבןה ועמטאני יגומ)ך 'מת5(
ע.ממ

 ךדאיןמטאני יגוין:מ בנהמ
6.ת.גמ

י דאובום
חשובהמטאני יגון:מ

זוהיומח קוםמהאדחווםמ הפך ןמה יצד
זוהיומח קוםמהאדחווםמ בטוחיןמה שן ש

בונינון

מכ
ךי םמ ךשהמורומכרם

ךקדיניןמיש בוםמבןה ועמש מפןדיתמ
5.ממ

בךויןמ)ך 'מע6(
 היןמהטאני יגוה

6.ת.כמ
בחונןמהוןדיניןמש מה זגתמ ךי ןמה כיידדמ

החש  ו
בונינון

מב
ךי םמ ךשהמורומכרם

ךקדיניןמיש בוםמבןה ועמש מפןדיתמ
5.ממ

בךויןמ)ך 'מע6(
 היןמהטאני יגוה

6.ת.כמ
בחונןמהחסדיניןמש מה זגתמ ךי ןמה כיידדמ

החש  ו
בונינון

3כ-ב
ךי םמ ךשהמורומכרם

ךקדיניןמיש בוםמבןה ועמש מפןדיתמ
5.ממ

בךויןמ)ך 'מע6(
 היןמהטאני יגוה

6.ת.כמ
כוןידמהצידעמשך וימךינהמ יצדמטאני יגומ

כ-ב:מבונינון

ע
ךי םמ ךשהמורומכרם

ךקדיניןמיש בוםמבןה ועמש מפןדיתמ
5.ממ

בךויןמ)ך 'מע6(
טאני יגוה:מסבובהמיחבדה

6.ת.רמ
הפקןמ ורךמ טקסטמחזיןומ)ס  (

בונינון

5
ךי םמ ךשהמורומכרם

ךקדיניןמיש בוםמבןה ועמש מפןדיתמ
5.ממ

בךויןמ)ך 'מע6(
טאני יגוה:מסבובהמיחבדה

6.ת.רמ
הבחנהמבותמִ חזידמ שו ישמחיזד

בונינון

6כ-ר
 ךדאיןמכקי יגויןמ

יכואיןמהסבובה
הוצידוםמה יןכ וםמ סבובהמ

ע.7.3מ
יה שפוךוםמך והמ)ך 'מכ5(

סבובה:משוניוום,מקשדומגי  ותמ
5.ת.כמ

יהןכ המ
כוןידמ ורךמבטקסטמיכדגיתמ ורךמבטב ה

כ-ר:מנ יאה

7כ
 ךדאיןמכקי יגויןמ

יכואיןמהסבובה
ןנכומסבובהמי דאובוהמ)ך 'מכ5(מ

ת.7.3מ
סבובה:משוניוום,מקשדומגי  ותמ

5.ת.כמ
יהןכ ה

טוךיתמיהנ קה:מהסקןמ סקנהמ נןינוםמה יפוךוםמ
בטב ה,מיאןובןמנו יקמה ןבססמך מהנןינוםמ

גביהה

7בת
 ךדאיןמכקי יגויןמ

יכואיןמהסבובה
הוצידוםמה יןכ וםמ סבובהמ

ע.7.3מ
יה שפוךוםמך והמ)ך 'מכ5(

סבובה:משוניוום,מקשדומגי  ותמ
5.ת.כמ

יהןכ ה
כוןידמ ורךמבטקסטמ

נ יאהמ

7במ
 ךדאיןמכקי יגויןמ

יכואיןמהסבובה
הוצידוםמה יןכ וםמ סבובהמ

ע.7.3מ
יה שפוךוםמך והמ)ך 'מכ5(

סבובה:משוניוום,מקשדומגי  ותמ
5.ת.כמ

יהןכ ה
 וזיגמ ורךמ טקסטמי טב המיהסקןמ סקנה

גביהה

כ
 ךדאיןמכקי יגויןמ

יכואיןמהסבובה
ןנכומסבובהמי דאובוהמ)ך 'מכ5(מ

ת.7.3מ
סבובה:משוניוום,מקשדומגי  ותמ

5.ת.כמ
יהןכ ה

ואי ןמ הסבודמכןמהחשוביןמשבנקוטןמכ צךומ
זהודין

בונינון

9
חי דוםמיכנדגוה

חש  מבשודיןמהכרםמ)ך 'מ9ע(
6.3.תמ

כנדגוה:מ ךג מחש  ו
מ.מ.כמ

הבחנהמבותמ י ואוםמ  ביררוםמ)בח קומהנידהמ
החש  ון(

נ יאה

דת
חי דוםמיכנדגוה

חי דומר קמא קידיןמכנדגוה:מהאדןם,מ
ת.6.תמ

ןאיניןוהםמיהשו ישוםמבהםמ)ך 'מ9ע(
שוניווםמבחי ד:מבךודה

מ.ת.במ
זוהיומ דאובמכחרמב שי שמהבךודהמ

נ יאה

תתכ
חי דוםמיכנדגוה

ה וםמ שנוםמכןמ צבמצבודןםמ
ממ.5.תמ

)ך 'מ9ע(
שוניווםמבחי ד:מ צבומצבודהמ

מ.ת.במ
זוהיומןה ועמההןאה

נ יאה

*מדכימהךדהמבך ירמ5ת.מ



13חוברת הנחיות — מיצ"ב פנימי במדע וטכנולוגיה לכיתה ה' התש"ע

השאלה
הנושא	המרכזי

תת–הנושא	מתוך	תכנית	הלימודים
סטנדרט	המשנה

הכישורים	הנדרשים
רמת	החשיבה	המצופה*

תתב
חי דוםמיכנדגוה

שוניווםמבחי דמ)ך 'מכע(
ת.5.תמ

שוניווםמבחי ד:מ צבומצבודהמ
מ.ת.במ

מהסקןמ סקנהמ נןינוםמה יפוךוםמבכויד
יאןובןמנו יקמה ןבססמך מהדכוין

בונינון

תתג
חי דוםמיכנדגוה

שוניווםמבחי דמ)ך 'מכע(
ת.5.תמ

שוניווםמבחי ד:מ צבומצבודה
מ.ת.במ

 וי ניויןמחקדמבורירמ שןנוםממ
ת.ת.במ

בורירמ שןנוםמיהסקןמ סקנין
גביהה

מתכ
חי דוםמיכנדגוה

ה וםמ שנוםמכןמ צבמצבודןםמ
ממ.5.תמ

)ך 'מכע(
שוניווםמבחי ד:מ צבומצבודה

מ.ת.במ
טופי מב ורךמ

ת.ת.כמ
האדןמןה ועמההןכריןמיכוןידמהגדףמה ןכוםמ

ה ןכדמכןמהנןינוםמה יפוךוםמבטקסט
גביהה

מתב
חי דוםמיכנדגוה

ה וםמ שנוםמכןמ צבמצבודןםמ
ממ.5.תמ

)ך 'מכע(
שוניווםמבחי ד:מ צבומצבודה

מ.ת.במ
טופי מב ורך

ת.ת.כמ
וושיםמךוקדיתמ רךומ) ךבדמ  צבמ  צב(מיהסבדמ

הןיפךה
גביהה

3תכ
חי דוםמיכנדגוה

האדןמחי דום,מןאיניןוהם,מ וינםמ
5.תמ

יהשו ישוםמבהםמ)ך 'מכע(
חי דום:משו ישום,מהפקהמיךוביר

מ.ת.גמ
הסבדמהקשדמבותמןאינןמהחי דמ) ןאן(מ בותמ

השו ישמבי.מאןובןמנו יקמה ןבססמך מןאיניןמ
החי ד

בונינון

3תב
חי דוםמיכנדגוה

האדןמחי דום,מןאיניןוהם,מ וינםמ
5.תמ

יהשו ישוםמבהםמ)ך 'מכע(
חי דום:משו ישום,מהפקהמיךוביר

מ.ת.גמ
האדןמןאיניןמש מחי דום.מהסבדמהקשדמבותמ

ןאינהמש מחי דמ בותמהשו ישמבי
בונינון

עתכ
חי דוםמיכנדגוה

חי דומר קמא קידמכנדגוה:מהאדןם,מ
ת.6.תמ

ןאיניןוהםממיהשו ישוםמבהםמ)ך 'מ9ע(
חי דום:משו ישום,מהפקהמיךוביר

מ.ת.גמ
 ויתמחי דוםמ חי דוםמשהםמחי דומר קמ

י חי דוםמשכונםמחי דומר קמ
נ יאה

עתב
חי דוםמיכנדגוה

חי דומר קמא קידמכנדגוה:מהאדןם,מ
ת.6.תמ

ןאיניןוהםממיהשו ישוםמבהםמ)ך 'מ9ע(
חי דום:משו ישום,מהפקהמיךוביר

מ.ת.כמ
זוהיומןאינהמ ברו המבותמחי דומר ק

בונינון

5ת
חי דוםמיכנדגוה

חי דוםמבטבךמיןה ואומנוצי םמ
מ7.תמ

)ך 'ממ6(
חי דוםמיןאיניןוהם

מ.ת.כמ
מ.ת.במשוניווםמבחי ד:מ צבומצבודה

זוהיומש ומום–ה  חמהםמן וסה.מהבנןמהקשדמבותמ
הןכריןמ בותמהוייצדיןמשאבןמה  ח

בונינון

6ת
הכרם,מהןנהגיןי,מ

בדוכיןימיכואיןמחווימ
ש רמישדודוםמ)ך 'מ57(

6.3מ
 ךדאיןמבגיףמהכרם:מש רמ

3.3.כמ
ישדודום

האדןמןפקורומהש ר
נ יאה

7ת
הכרם,מהןנהגיןי,מ

בדוכיןימיכואיןמחווי
נשו המ)ך 'מ57(מ

6.5מ
 ךדאיןמבגיףמהכרם:מ ךדאןמ

3.3.כמ
הנשו המ

האדןמןה ועמהנשו המ—מחו יפומגזום
נ יאה

כת
הכרם,מהןנהגיןי,מ

בדוכיןימיכואיןמחווי
הךידמ)ך 'מ57(

ע.6מ
 ךדאיןמבגיףמהכרם:מהךידמ

3.3.כמ
האדןמןפקורומהךידמ

נ יאהמ

9תכ
הכרם,מהןנהגיןי,מ

בדוכיןימיכואיןמחווי
נשו המ)ך 'מ57(מ

6.5מ
כידחמחווםמבדוכ

3.3.במ
הפקןמ ורךמ רוכגד המ

ת.ת.כמ
קדוכןמןדשוםמך יריןמ

נ יאה

*מדכימהךדהמבך ירמ5ת.מ
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השאלה
הנושא	המרכזי

תת–הנושא	מתוך	תכנית	הלימודים
סטנדרט	המשנה

הכישורים	הנדרשים
רמת	החשיבה	המצופה*

9תב
הכרם,מהןנהגיןי,מ

בדוכיןימיכואיןמחווי
נשו המ)ך 'מ57(מ

6.5מ
כידחמחווםמבדוכ

3.3.במ
הפקןמ ורךמ רוכגד ה

ת.ת.כמ
הסקןמ סקניןמושודהמ תמהןדשום

בונינוןמ

9תג
הכרם,מהןנהגיןי,מ

בדוכיןימיכואיןמחווי
נשו המ)ך 'מ57(מ

6.5מ
כידחמחווםמבדוכ

3.3.במ
הכרםמיהשפךןימך מהסבובה

5.ת.במ
חוזיומנןינוםמיהנ קהמבנישכמהךיסקמבקשדמבותמ

 ספדמא ומהדאבמ שאוחיןמ ח יןמברדאומהנשו המ
גביהה

9תר
הכרם,מהןנהגיןי,מ

בדוכיןימיכואיןמחווי
נשו המ)ך 'מ57(מ

6.5מ
כידחמחווםמבדוכ

3.3.במ
הכרםמיהשפךןימך מהסבובה

5.ת.במ
הך כןמדךויניןמ פןדיניןמ

גביהה

דמ
ךי םמהוצידוםמהחווםמ

וצידוםמחווםמ יןכ וםמ סבובןםמ
מ5.5מ

)ך 'מ56(
בך"ח:מ וית,מ בנהמיןה ואום

3.מ.במ
סבובה:משוניוום,מקשדומגי  ותמ

5.ת.כמ
יהןכ ה

הןכ המבותמ בנהמבך ומחווםמ סבובןמחווםמ
י כידחמחווםמ

בונינון

תמ
ךי םמהוצידוםמהחוום

בך ומחווםמ)ך 'מ56(
ע.5מ

בך"ח:מ וית,מ בנהמיןה ואום
3.מ.במ

האדןמ וי ניןמה ויתמיואי ןמ הבוךמך רהמ
 ני קן

גביהה

ממ
ךי םמהוצידוםמהחוום

 כפוונומחווםמ)ך 'מ67(
ת.5.6מ

 כפוונומחווםמ
3.ת.כמ

האדןמ כפוונומהחווםמש מוצידוםמחוום,
זוהיומ כפוונומחווםמ

בונינוןמ

3מ
ךי םמהוצידוםמהחוום

בך ומחווםמ)ך 'מ56(
ע.5מ

בך ומחווםמ
3.מ.במ

 וי ניויןמחקדמ)ןצפון(
ת.ת.במ

כוןידמ ורךמד יינטומשכפשדמ כסיףמבכ צךיןמ
 וי ניןמהןצפוןמ

בונינוןמ

עמכ
ךי םמהוצידוםמהחוום

ןנכוםמהאדחווםמ גורי םמש מצ חוםמ
מ.5.3מ

)ך 'מ55(
צ חום:מ וית,מ בנהמיןה ואום

3.מ.כמ
 וי ניויןמחקדמיפןדיתמבךויןמ

ת.ת.במ
זוהיומה טדהמ נוסיומה ןיכדמ ןיעמכדבךמ טדיןמ

נןינין
גביהה

עמבת
ךי םמהוצידוםמהחוום

ןנכוםמהאדחווםמ גורי םמש מצ חוםמ
מ.5.3מ

)ך 'מ55(
צ חום:מ וית,מ בנהמיןה ואום

3.מ.כמ
 וי ניויןמחקדמיפןדיתמבךויןמ

ת.ת.במ
בורירמ שןנום:מזוהיומהןנכוםמהקביךוםמבנוסיומ

בונינון

עמבמ
ךי םמהוצידוםמהחוום

ןנכוםמהאדחווםמ גורי םמש מצ חוםמ
מ.5.3מ

)ך 'מ55(
צ חום:מ וית,מ בנהמיןה ואום

3.מ.כמ
 וי ניויןמחקדמיפןדיתמבךויןמ

ת.ת.במ
זוהיומהןנכומהשינהמבשנומא ומהנוסיו

בונינון

5מ
ךי םמהוצידוםמהחוום

 חזידויןמבחוומהצ חמ)ך 'מ56(
ע.5.3מ

צ חום:מ וית,מ בנהמיןה ואום
3.מ.כמ

האדןמש בומההןפןחיןמש מהצ חמ
נ יאהמ

6מ
ךי םמהוצידוםמהחוום

ןנכוםמהאדחווםמ גורי םמש מצ חוםמ
מ.5.3מ

)ך 'מ55(
צ חום:מ וית,מ בנהמיןה ואום

3.מ.כמ
 וי ניויןמחקדמיפןדיתמבךויןמ

ת.ת.במ
זוהיומהגידםמהנברקמבנוסיומ

בונינון

7מ
ארידמהכדץמיהוקיםמ

הורדיספדהמ)ך 'מ53(
6.עמ

 חזידמה וםמי זגמהכייודמ
ע.ת.במ

ורךמך מסיגומ שקךוםמ
נ יאהמ

כמ
ארידמהכדץמיהוקים

הורדיספדהמ)ך 'מ53(
6.עמ

 חזידמה וםמי זגמהכייוד
ע.ת.במ

האדןמהןיפךהמש מח חי מ וםמבקדקךין.מוושיםמ
ךקדיתמהח חי מ שםמהסבדמהןיפךה.מאןובןמ
הסבדמה ןבססמך מהבנןמהקשדמבותמ בנהמ

הקדקךמ ח חי מ

בונינוןמ

9מ
ארידמהכדץמיהוקים

הורדיספדהמ)ך 'מ53(
6.עמ

 חזידמה וםמי זגמהכייוד
ע.ת.במ

זוהיומןה ועמההןךביןמבהקשדמש מוצודןמט 
בונינוןמ

*מדכימהךדהמבך ירמ5ת.מ
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השאלה
הנושא	המרכזי

תת–הנושא	מתוך	תכנית	הלימודים
סטנדרט	המשנה

הכישורים	הנדרשים
רמת	החשיבה	המצופה*

ד3
ארידמהכדץמיהוקים

כט יספדהמ)ך 'מ53(
5.עמ

ארידמהכדץ:מ דאובום,מ וםמיכייוד
ע.ת.כמ

האדןמ דאובומהכט יספדה
נ יאה

ת3כ-ג
ארידמהכדץמיהוקים

חי דוםמבקדיםמארידמהכדץ
ע.7מ

ס ךוםמי חצבוםמ)ך 'מע5(מ
ת.7.עמ

 דאובוםמ—מקדקךיןמיס ךוםמ
ע.ת.כמ

זוהיומןאיניןמש מס ךוםמ
כ-ג:מנ יאה

*מהגרדןמד ןמהחשובהמה ציפה:
		נמוכה:מִכחזידמןאנוםמנ  רום,מכוןידמ ורךמג יומבווציגוםמ יאדוםמ)טקסט,מןדשוםמ יאד,מטב המיארי ה(.

		בינונית:מהבנהווושיםמבהקשדמ יאד.
		גבוהה:	וושיםמבהקשדמ כמ יאדמי וי ניויןמחשובהמגביהין:מנוןיח,מסונןזה,מהא  ה,מהסקןמ סקנין,מנוסיומיארי ה.

ממחשיבמ זאידמשד יןמהחשובהמהתמד יןמ ציפין,מיכותמ רךןמב ריוקמ הומד ןמהחשובהמשהן  ורמ פךו מבז תמההשבהמך מהשכ ה.מ
ממד ןמהחשובהמן יוהמב ורןמההאדהמש מהן  ורמשכ יןמרי ין,מבןאנוםמשהשכ המבירקןמיבכסטדטגווןמההשבהמשהן  ורמביחד.מ
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פרק ב': הנחיות להעברת המבחן
מבחן  של  ההעברה  לקראת  מראש  להיערך  לבית–הספר  לסייע  שמטרתו  מידע  מכיל  זה  פרק 
המיצ"ב הפנימי. המידע מתייחס למועד העברת המבחן בכיתה, לשמירה על סודיות המבחנים, 
להתייחסות לתלמידים בעלי צרכים מיוחדים, לאופן העברת המבחן בכיתה, להתאמות המבחן 
לצורכי בית–הספר ועוד. חשוב לקרוא פרק זה לפני העברת המבחן בבית–הספר ולהיערך 

בהתאם.

היערכות לקראת העברת המבחן ב.1 
מועד	העברת	המבחן:מ בחתמזהמ ויךרמ הךבדהמ קדכןמסיףמשנןמה ו ירוםמש מאוןהמה'.מושמ קווםמ
כןמה בחתמבבון–הספדמביום	רביעי,	כ"א	באייר	התש"ע,	5	במאי	2010מכימבטייחמש מךרמח ושהמו ומ

 ו ירוםמ  יךרמזהמ)בכושידמה נה (.

הוקףמ ך מ ה בחת,מ ך מ יךרמ הנבחניןמ באוןיןמ לתלמידים:מ י  ץמ הירוךמ דכשמ ן  ורוםמ 	הודעה	
מהחי דמהנא  מבימיך מהשו ישוםמשווךשימבןיצכיןוי,מיזכןמבהןכםמ הח טןמבון–הספדמ)הכםמהצויתמוו סד

 ן  ור,מהכםמהצויתמוןבטכמבןךירה,מהכםמןוש חמהירךהמ הידוםמיארי ה(.

	שמירה	על	הסודיות	של	שאלות	המבחן	בתוך	בית–הספר	ומחוצה	לו:מ י  ץמ הךבודמכןמה בחתמ א 
אוןיןמה'מבכיןימויםמיבכיןהמשךה.מהךבדהמש מה בחתמבאוןיןמ קבו יןמבהפדשומז תמך י המ גדיםמ
 "ר ופה"מש מהשכ ין.מניסףמך מאע,מ כחדמש ריבדמב בחתמשויךבדמבבןו–ספדמדבום,מושמ ש ידמאא מ
הכפשדמך מחוסוינםמש מה בחנוםמיך מחוסוינהמש מחיבדןמהנחויןמזימגםמ כחדמשה בחתמאבדמהןקוום.

התאמת	תוכן	המבחן	לצורכי	בית–הספר:מדכימסךוףמב.ע.

נוסח	המבחן:מךדאהמזימךיסקןמבניסחמכחרמב ברמש מה בחתמ)ניסחמכ'(,משהיכמהניסחמשויךבדמ ן  ורום.מ
כםמושמחששמ הךןקיןמב בחת,מך מבון–הספדמ הוךדעמבהןכם,מ  ש מ ןגבדמכןמההשגחהמבאוןיןמכימ

 בחידמבא מפןדיתמכדגינומכחדמשוודכהמ נאית.

היערכות	לבחינת	תלמידים	בעלי	צרכים	מיוחדים:מההוךדאיןמ ויםמהבחונהמאי  ןמהןווחסיןמ ןכו המ
 ן  ורוםמבך ומצדאוםמ ויחרום.מארומ ןןמ ךנהמהי םמ ן  ורוםמכ י,מושמ הוךדעמ בךירמ יךר.מ קדכןמ
 בחתמה וצ"במואותמבון–הספדמ דכשמכ צךומבחונהמ ויחרוםמ)  ש ,מחיבדיןמ יגר יןמ ן  ורוםמשושמ
יוורךמכןמ ב.ממש ה ת(מ )דכימסךוףמ יאיחמכרםמבהןכםמ צידעמ נפדרןמ וקצהמאוןהמ מ הםמקשוומדכווה(,מ
הן  ורוםמהזאכוםמך מכיריןמההןכ יןמשוקב ימ)  ש ,משאןיבמןשיביןמה בחת,מהפסקין,מוצוכהמ
 שודיןום,מח יקןמה בחתמ  קטךוםמיהקדכה(.מבסךוףמב.ממ פידטוםמקביציןמהן  ורוםמבך ומהצדאוםמ

ה ויחרוםמיכיפתמההןווחסיןמכ והתמב וצ"במהפנו ו.

החזרת	המבחנים	לתלמידים:מכפשדמ החזודמ ן  ורוםמכןמ חבדיןמה בחתמאשביךווםמ כחדמ יךרמ
הךבדןמה בחתמ) טך ומש ודןמסירוין(.מ
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התייחסות לתלמידים בעלי צרכים מיוחדים ב.2 
המיצ"ב  במסגרת  מיוחדים  צרכים  בעלי  לתלמידים  האפשריות  בהתאמות  עוסק  הזה  הסעיף 
את  לבטא  שיוכלו  כדי  והוגנים,  נאותים  בתנאים  להיבחן  אלו  לתלמידים  לאפשר  יש  הפנימי2. 
המיצ"ב  במבחני  שיתקבלו.  הנתונים  באיכות  לפגוע  בלי  וזאת  במלואן,  הלימודיות  יכולותיהם 
הפנימי רצוי לספק לתלמידים בעלי צרכים מיוחדים את התנאים הניתנים להם בלמידה השוטפת 
יקצה  המיוחדים,  הצרכים  בעלי  התלמידים  מיפוי  לאחר  השנה.  לאורך  בבית–הספר  ובמבחנים 
בית–הספר לפי הצורך כיתות בחינה נפרדות שבהן יספק את התנאים הנדרשים לתלמידים האלה 
)הקראה, כתיבת תשובות התלמידים על–ידי המורה, תוספת זמן קצרה, חוברת מבחן מוגדלת 

וכדומה(.

להלן	פירוט	אופן	ההתייחסות	לקבוצות	של	תלמידים	בעלי	צרכים	מיוחדים:

	תלמידים	הלומדים	בכיתות	של	החינוך	המיוחד:מה בחתמניךרמ בריקמכןמד ןמהש וטהמש מהן  ורוםמ
בחי דמה ו ירוםמך –פומןאנוןמה ו ירוםמהא  ון.מ אתמבון–הספדמואי מ כפשד,מך –פומשוקי מרךןי,מ
הןכ יןמבהןכםמ ןח"ומ)ןאנוןמחוניאוןמוחורנון(מש מא מן  ור.מךםמזכן,מברי המ  וצ"במהחוצינו,מ

כותמחיבהמ בחיתמכןמהן  ורוםמהכ ה.

תלמידים	עולים	חדשים	הנמצאים	פחות	משנה	אחת	בארץ	ותלמידים	בכיתות	אולפן	או	בכיתות	
קלט:מה בחתמניךרמ בריקמכןמד ןמהש וטהמבחי דמה ו ירוםמש מן  ורוםמהשי טוםמבשפןמה בחת.מ
ך מאת,מ בחתמזהמכונימ ןכוםמ כיא יסווןמהן  ורוםמהזכן.מךםמזכן,מבון–הספדמדשכומ שקי מכןמ
יך –פו בשפהמ ש וטןםמ ך –פומ ורןמ בןנכוםמ יןכ ום,מ הכ המ הן  ורוםמ כןמ מהכפשדיןמ בחיתמ

ואי ןםמ הבותמאה אהמטקסטמאןיב.

תלמידים	עולים	חדשים	הנמצאים	בארץ	בין	שנה	אחת	לשלוש	שנים:מ י  ץמ סווךמבהקדכןמה בחתמ
ב ומ הפדוךמ ן  ורוםמ זכןמ ארומ ךשיןמ זי.מ ה שןוואוםמ קביצהמ בקדוכהמ ה ןקשוםמ  ן  ורוםמ

הכחדום,מדציומ הקציןמאוןהמנפדרןמשבהמויא מה ידהמ הקדוכמ הםמכןמה בחת.מ

ן  ורומ וובחנימ אוצרמ ההח טהמ השילוב:מ מתכנית	 לתמיכה	 הזכאים	 רגילות	 בכיתות	 	תלמידים	
מהשו יבמב וצ"במהפנו ומנןינהמ שוקי מרךןימש מצייןמבון–הספד.מ כחדמשה בחתמ ביססמך מןאנון
ושמ זכן,מ ךםמ הכ ה.מ הן  ורוםמ ש מ ה  ורהמ שכונימ ןכוםמ הוקףמ ווןאתמ הא  ון,מ ה ו ירוםמ
צייןמ ך וןוהםמ אוןה.מ את,מ ךםמ ב בחתמ ךצםמהשןןפיןםמ ש מ יהחבדןוןמ הדגשוןמ בחשוביןמ מ האודמ
הדגשויןמ הקיגנוטובוין,מ בהןכםמ ואי יןוהםמ יזכןמ כיןם,מ אוצרמ בחיתמ צדועמ שקי מ בון–הספדמ
יהחבדןוין,מיבהןכםמ ןח"ומש מא מן  ור.מא ימאת,מבון–הספדמואי מ פטידמכיןםמ ח קוםמ סיו וםמ

ש מה בחתמכימ שכ יןמקשין,מכימ פצ מבךבידםמכןמה בחתמ א המ קטךום.

מממב בחנומה וצ"במהחוצינומנוןנימןנכוםמכחורום,מך –פומה יגרדמבחיזדמ נא" מ"הידכיןמקבך"מסחו3)כ(מסךוףמ3-ת.עמ

מממבנישכמהןכ יןמ ן  ורוםמבך ומצדאוםמ ויחרוםמב בחנוםמכדצווםמ)ה וצ"בו" כהמ ישגום"ו בחנומהח "ר(ממממ
ממבבןו–הספדמהוסירווםמיבחטוביןמהבונוום.
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נא  וםמ זימ בקביצהמ השילוב:מ מתכנית	 לתמיכה	 זכאים	 שאינם	 למידה	 לקויות	 בעלי	 תלמידים	
יבותמש כ(,מ חוצינומ גידםמ בורומ )בותמשךבדימכבחיתמ זאכוםמ ן ואהמ ןאנוןמהשו יבמ ן  ורוםמשכונםמ
כעמ ן יררוםמךםמקשוומ  ורה,מבךוקדמבקדוכהמיבאןובה.מהאיינהמהוכמ ן  ורוםמשבון–הספדמהאודמ
בבון–הספדמ ה ןקוו וםמ יב בחנוםמ השיטףמ ה  ורהמ בןה ועמ ןנכוםמ יןכ וםמ בצידעמ ספקמ הםמ
 כידעמהשנה.ממומלץ	כי	תלמידים	אלה	ייבחנו	במבחן	הנוכחי	באותו	אופן	שבו	נוהגים	לבחון	אותם	
	בדרך	כלל	בבית–הספר.	ן  ורוםמבעלי	קשיים	בקשב	ובריכוזמוובחנימבןנכוםמ יןכ וםמך –פומהצידעמ

)חרדמנפדר,מאוןהמשקטה,מח יקןמה בחתמיארי ה(.

חיבדןמ בחתמ יגר ן.מ יוקב ימ הדגו המ באוןהמ וובחנימ כ המ ן  ורוםמ ראייה:מ קשיי	 בעלי	 	תלמידים	
ך מבון–הספדמ הוךדעמ דכשמ צו יםמהחיבדןמבהגר ה.מ



חוברת הנחיות — מיצ"ב פנימי במדע וטכנולוגיה לכיתה ה' התש"ע 20

הנחיות כלליות להעברת המבחן בכיתה ב.3 
הנחיות  על–פי  המבחן  העברת  בכיתה.  המבחן  להעברת  כלליות  הנחיות  מוצגות  הזה  בסעיף 
אחידות תתרום להבטחת מהימנות המבחן, ותיתן לכל תלמיד הזדמנות שווה לבטא את ידיעותיו 

ואת מידת שליטתו בחומר הלימודים.

שעת	העברת	המבחן	ומשכו

	מ י  ץמ קווםמכןמה בחתמבשךיןמשבהתמהן  ורוםמךדנוום,מישכותמבסבובהמגיד וםמהך י וםמ הפדוךמ
 הם.מה וצ"במהחוצינומ ןקווםמבשךיןמהש ושוןמיהדבוךוןמש מויםמה ו ירום,מי י  ץמ הךבודמגםמ

כןמה בחתמהפנו ומבשךיןמהכ ה.

ןיאנתמ זהמ ז תמ הפסקות.מ שעמ ללא	 דקות	 	90 היכמ בש  יןימ ה יךבדמ ה יקצבמ  בחתמ הז תמ 	מ
וזרקקימ ן  ורוםמ כםמ ה בחת.מ שכ יןמ א מ ך מ בנוניחיןמ ויא ימ השובמ שהן  ורוםמ אעמ
באפיףמ קצדה,מ ז תמ ןיספןמ כפשדמ ןןמ הםמ ה בחת,מ כןמ ארומ הש וםמ ניספיןמ רקיןמ  א המ
רקין.מ 5תמ ך מ הךי המ ז תמ ןיספןמ ש כמ ןןמ בא מ קדה,מ י  ץמ בון–הספד.מ מ הח טןמ
כותמ זדזמכןמ ך מ שעמהז תמהךי רמ דשיןם,מכי םמ ושמ הירוךמ ן  ורוםמ  פנומהןח ןמה בחתמ

הן  ורוםמב ה עמה בחתמיכותמ אןיבמך מה יחמכןמ שעמהז תמהניןדמ סויםמה בחת.

ה בחתמ פנומ כןמ שסוו ימ הן  ורוםמ כםמ וקבךמ בון–הספדמ המוקצב:מ הזמן	 תום	 לפני	 המבחן	 סיום	
ןיםמהז תמה יקצבמוושכדימבאוןהמכימוצכימהחיצה.מדציומ ךיררמכןמהן  ורוםמהכ המ בריקמשיבמכןמ

ןשיביןוהם,מידקמ כחדמ אתמ  סידמכןמ חבדיןוהם.

השגחה	בכיתת	האם:מ י  ץמאומה ידהמ  רךמיטאני יגוהמוךבידמבותמהאוןיןמהנבחניןמבךןמה בחתמי כמ
וש שמ שגוחמבכףמכחןמ הת.מ צידעמההשגחהמבאוןהמ י  ץמ  ניןמ ידהמשאינומ   רמכןמה קציך.
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תפקידיו של המורה למדע וטכנולוגיה: 

מתן	הבהרות	לפני	התחלת	המבחן:	 פנומהןח ןמה בחתמו סידמה ידהמ  רךמיטאני יגוהמ 1.מ
 פומשוקי מרךןימהבהדיןמא  ויןמ ן  ורוםמבאוןיןמהנבחניןמבניגךמ ןיאנומה בחת.מ

הוכמ סווךמ הפנו ומ ה בחתמ ש מ ה טדיןמ כחןמ המבחן:מ בזמן	 התלמידים	 שאלות	 תיעוד	 2.מ
  ידהמ  רךמיטאני יגוהמ  פיןמכןמהורוךיןמש מהן  ורוםמיכןמהקשווםמש הם.מ פואע,מ
ושמחשוביןמ ןוךירמהשכ יןמשהן  ורוםמשיכ וםמבז תמה בחת.מ י  ץמאומה ידהמ  רךמ
יטאני יגוהמוךבידמבז תמה בחתמבאוןיןמהנבחניןמיודשיםמכןמהשכ יןמשהן  ורוםמשיכ ום.מ
ך –פומהשכ יןמהכ המיך –פומןיצכיןמה בחתמויא מה ידהמ פןחמןיבניןמפרגיגויןמי הסוקמ

 סקניןמשושפוךימך מכיפתמההידכהמבאוןה.מ

תפקידיו של המורה המשגיח בשעת המבחן: 

1.מ פקחמך מה ה עמהןקותמש מה בחתמי ש ידמך מהסרדמיך מטיהדמהבחונה.

שכ יןמ ך מ כותמ השובמ ן  ורוםמ אומ שו ימ במ ךצ כו.מ בכיפתמ ךיברמ ן  ורמ שא מ 2.מ יירכמ
הךיסקיןמבןחיםמהןיאת,מ הקדוכמכןמשכ יןמה בחת,מכימ אייתמכןמהן  ורוםמ ןשיבהמ

הנאינה.

3.מ וצידמכייודןמךבירהמשקטהמינוניחה,מ  כמ חץמש מז ת,משןכפשדמ ן  ורוםמ בטכמכןמהורךמ
ש הםמבצידהמהטיבהמבויןד.

4.מ סווךמ ן  ורוםמבפןדיתמבךויןמטאנויןמ)רפיסמ כמבדיד,מחיבדןמפגי המיארי ה(,מכימבפןדיתמ
בךויןמכושויןמשאינן	קשורות	לתוכן	המבחןמ) ןתמכושידמ כאי מי שןיןמב ה עמה בחתמ

ך –פומ רונויןמבון–הספד,מטופי מבבךויןמחדוגיןמיאי'(.מ

5.מ ךיררמכןמהן  ורוםמ השובמך מא משכ יןמה בחת,מי בקשמ הםמ בריקמכןמןשיביןוהםמ
 פנומהגשןמה בחתמ  ידה.

6.מ ןךרמכןמהשכ יןמשהן  ורוםמשיכ וםמב ה עמה בחתמ)כםמה ידהמ  רךמיטאני יגוהמכונימ
נ צכמבאוןה(.מדכימסךוףמ“ןפקורוימש מה ידהמ  רךמיטאני יגוה"מש ךו .

כחןמ שכ יןמ א מ ך מ ןשיבהמ ה יקצהמ א מ הנקיריןמ כןמ ספדמ ה יחמ ך מ כפשדמ אןיבמ 	.7
ה בחת.

תלמידים	הזכאים	לתנאי	מבחן	מותאמים:מן  ורוםמכ ימוקב ימכןמהןנכוםמה פידטוםמבסךוףמב.ממ
ש ךו מבאוןיןמהכםמ)  ש ,מחיבדיןמ בחתמ יגר ין(,מכימויפנימ אוןהמכחדןמ) צידעמהקדכה,מאןובןמ

ןשיביןמהן  ורוםמך –ורומה ידהמיארי ה(.
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הנחיות לתלמידים לפני חלוקת המבחן:

ושמ הסבודמ ן  ורוםמכןמ טדןמה בחת. 	.1

ושמ צוותמא המז תמךי רמ דשיןם. 	.2

ושמ צוותמשה בחתמ ידאבמ שכ יןמסגידיןמ)דב–בדדה(מי שכ יןמפןיחין.מבשכ יןמהסגידיןמ 	.3
כןמ ושמ אןיבמ הפןיחיןמ בשכ יןמ כיןה.מ הן  ורוםמ ס תמ יך מ כחןמ נאינהמ ןשיבהמ ושמ

הןשיבהמב קיםמה ויךרמ אע.

ושמ הסבודמ ן  ורוםמ המוהוהמך והםמ ךשיןמכםמוסוו ימכןמה בחתמ פנומהז ת. 4.מ

ושמ השכ ין.מ א מ ך מ י השובמ ה דבוןמ בדצוניןמ ושמ בקשמ הן  ורוםמ הןווחסמ  בחתמ 	.5
 הצוךמ הםמ נסיןמי השובמך מא משכ ה,מגםמכםמנר המ הםמשכונםמוירךוםמכןמהןשיבהמכימ

שכונםמבטיחוםמשןשיבןםמנאינה.

כאו ה,מ )וצוכהמ שודיןום,מ ה בחתמ בשךןמ ההןנהגיןמ ניה ומ כןמ ושמ הסבודמ ן  ורוםמ 	.6
שכו ןמשכ יןמיאי'(.

הנחיות	לתלמידים	לאחר	חלוקת	המבחנים:מכםמהיח טמ שניןמכןמןיאתמה בחתמי כמ א י מבימכןמ
א מהשכ יןמ)דכימסךוףמב.עמש ה ת(,מושמ הבהודמ ן  ורוםמך מכו ימשכ יןמך והםמ השובמיך מכו ימ
 כ.מושמ הבהודמאומהשכ יןמה ביט יןמ כמווא  ימבחושיבמהצוית.מ י  ץמ אןיבמפדטוםמכ המך מה יח.
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התאמות לצורכי בית–הספר בתוכן המבחן       ב.4 
ובאופן העברתו

ה וצ"במהפנו ומהיכמ בחתמפנוםמבון–ספדו,מיכחרמהוןדיניןמהניבךוםמ אעמהיכמשנוןתמ הןכו ימ צידאומ
בון–הספדמ)זכןמבנוגירמ  וצ"במהחוצינומשבימהךבדהמיברוקהמסטנרדטויןמהתמהאדחוין(.

דציומ הךבודםמ י אתמ רךןמ ןחיםמ בא מ ה ו ירוםמ בה ו המ ןאנויןמ נבנוםמ ה וצ"במ ךקדינון,מ בחנומ
 ן  ורוםמב ןאינןםמה  כה.מךםמזכן,מקוו ןמשיניןמבותמבןו–הספדמבןה ואומההידכה–  ורה,מי בחתמ
ה וצ"ב,מבש מהויןימסטנרדטומיכחור,מ ךןוםמכונימנ צכמבה ו המ  כהמךםמההידכהמיה  ורהמבאוןהמ

 סיו ן.

 פואע,מבון–הספדמדשכו,מ פומשוקי מרךןי,מ הךבודמכןמ בחתמה וצ"במהפנו ומיוכימ הךדועמכיןימברדאוםמ
שיניןמ כ המה יפוךיןמבהנחוין.מא י ד,מקוו ןמכפשדיןמ ךדיעמהןכ יןמב בחתמאעמשןיצכיןוימויא ימ
 סווךמ בון–הספדמבןה ואומקב ןמהח טיןמבניגךמ ןאניתמההידכהמיה  ורהמבנישכומה ו ירמהנברקום,מ

יבניגךמ הןפןחיןםמש מ י רוםמבך ומואי יןמשינין.

העברה	לא	סטנדרטית	של	המיצ"ב	הפנימי	לא	תאפשר	לערוך	השוואה	 ךםמזכן,מחשיבמ זאידמאומ
תקפה	להישגי	קבוצות	ההשוואה	הארציות.

להלן	כמה	אפשרויות	להגמשת	השימוש	במיצ"ב	הפנימי:
התאמת	תוכן	המבחן	לנלמד	בכיתה:מ י  ץמ ךוותמ דכשמבשכ יןמה בחתמיבנישכוםמהנא  וםמבימ 	.1
י בריקמבכוזימ ורהמנ  רימא מכ המבאוןה.מ כידמה  צכוםמכפשדמ בט משכ יןמ סיו יןמכימש כמ
 א י מכיןתמבחושיבמהצויתמהסיפו.מבכיפתמזהמכפשדמגםמ הןכוםמכןמה בחתמ ן  ורוםמ ןקשום.

התאמות	בהעברת	המבחן	בכיתה: 2.מ

משך	הבחינהמ—מבון–הספדמואי מ הח וטמכםמ הכדועמכןמ שעמהבחונהמכימ קצדימבהןכםמ 	מ
 שוניווםמשךדעמב בחתמכימך מוסירמשוקי וםמכחדום.

העברת	המבחן	בכמה	מקטעיםמ—מכפשדמ ח קמכןמה בחתמ א המ קטךוםמי הךבודםמב יךרוםמ 	מ
שינום,מ פומסרדמהנישכוםמשוקבךמבון–הספד.

שינוי	בהליך	הבדיקהמ—מדכימסךוףמג.3. 	.3
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פרק ג':  הנחיות לבדיקת המבחן
פרק זה כולל מידע שיסייע לצוות בית–הספר בבדיקת המבחן ובציינונו. הפרק מציג את המחוון 
ואת ההנחיות לשימוש בו וגם הנחיות הנוגעות לחישוב הציונים על–ידי שימוש בכלי עזר שונים. 
כמו כן, מוצגות בפרק הצעות לחישוב הציונים בהתאם לצורכי בית–הספר ומוצגים הסברים על 

ההשוואה בין הנתונים של בית–הספר ובין נתוני קבוצות ההשוואה.

המחוון וההנחיות לשימוש בו בעת בדיקת   ג.1 
המבחנים

הפדוטמ סיגמ כןמ ה חייתמ צוותמ הכפשד.מ אא מ נךשהמ כ ץמ פןחמ חייתמ פידטמ ה ידום,מ מ ניחויןמ
יכןמ )דב–בדדהופןיח(,מכןמהןשיבהמהנאינהמ א מפדוט,מ דביןמןוכידמש מד יןמהבוציךמהכפשדוין,מ

טייחמהצויתמ ןשיבה.

שימו	לב,	

ושמ ןןמנוקירמ א משכ המבנפדר. 	מ

הן  ורמוקב מכפסמנקיריןמך מא משכ המש כמהשובמך וה. 	מ

בך ירהמשאיןדןהמ"כפשדיויןמהצוית",מהךדאוםמכימטייחמהךדאוםמ ןווחסוםמ כפשדיויןמהנוקירמ 	מ
)כיןתמכפשדיויןמ יפוךיןמגםמברףמדואיזמהצוינום(.מכם,מ  ש ,מאןיבמאומהנוקירמהיכמ2-0,מהן  ורמ
ואי מ קב מכפסמנקירין,מנקירהמכחןמכימממנקירין.מכםמאןיבמ2,0,מהן  ורמואי מ קב מכפסמנקיריןמ

כימממנקירין,מ  כמנוקירמבונוום.

בשכ יןמהסגידיןמ)דב–בדדה(מושמ הןווחסמ שכ המשבהמסו תמהן  ורמויןדמ ןשיבהמכחן,מאכו ימ 	מ
 כמהשובמך והמא  .
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מחוון למבחן במדע וטכנולוגיה לכיתה ה', מיצ"ב פנימי, התש"ע

מיצ"ב 2   

המזכירות	הפדגוגיתמ ראמ"ה	 	
הדשיןמהכדצוןמ  

מ  רורהמיהךדאהמבחוניעמ

מדינת	ישראל
 שדרמהחוניע

 חייתמ  בחתמ5ממבמדע	וטכנולוגיהמ אוןהמה',	נוסח	א',	התש"ע
מחוון	לאינטרנט	—	עדכון

25-MAD-010-5A-SOF-p-net - idkun ,11:55,24/08      25-04-05-01-01-01-009-010-04  'מבחן 25 במדע וטכנולוגיה לכיתה ה' (5) — נוסח א

מספר
הפריט

סוג	
הפריט

אפשרויות	הציון	על	פי	רמות	הביצוע/התשובה	הנכונה
הציון

הנושא:	עולם	מעשה	ידי	אדם

ןשיבהמהאי  ןמהןווחסיןמ קודידמגיףמהכרם.פןיח1 	=	2 א.	

א 	ןשיבהמכחדן 	=	0 	

הערה:	כות	 קב מןשיבהמה ןווחסןמ כיידידמגיףמהכרם. 	

ד,ממ

ש ישמןשיביןמנאינין:פןיח 	=	2 ב.	

ורוןמ—מ בטוחיןמה שן ש ת.מ

מ.מ ניךמ—מ הפך ןמה כיידד

דשןמ—מ בטוחיןמה שן ש 3.מ

שןו	ןשיביןמנאינין 	=	1 	

ןשיבהמנאינהמכחןמכימןשיביןמכחדין 	=	0 	

ד—מ

ןשיבהמה צוונןמוןדיתמהגוינומכחרמש מה זגתמ ךי ןמה כיידד,פןיח2 	=	2 א.	
 ריג ה:

כפשדמ הפךו מכיןימבךזדןמש ט.מ —מ

ה זגתמואי מ ח םמכימ קדד,מיכו ימה כיידדמואי מדקמ קדד.מ —מ

כפשדמ אייתמכיןימ ט פדטידהמ ריוקן.מ —מ

ה זגתמואי מ קדדמח  מגרי מוחסוןמ ךי ןמה כיידד,משוךו מפחיןמ —מ
בקודידמח  וםמגרי ום.

מ א 	ןשיבהמכחדןמ 	=	0 	

ד,ממ

ןשיבהמה צוונןמחוסדיתמהגוינומכחרמש מה זגתמ ךי ןמה כיידד,פןיח 	=	2 ב.	
 ריג ה:

צי�עמחש  מדב. —מ

ך יןמהןקנןמה ךדאןמיכחזקןהמגביהה. —מ

רידשמהןקנהמ ויחרן. —מ

—מ כמנוור.

ןיפסמהדבהמ קים. —מ

—מ זהםמכןמהכייוד.

—מ דךוש.

מ א 	ןשיבהמכחדןמ 	=	0 	

ד,ממ

מיצ"ב 3   

המזכירות	הפדגוגיתמ ראמ"ה	 	
הדשיןמהכדצוןמ  

מ  רורהמיהךדאהמבחוניעמ

מדינת	ישראל
 שדרמהחוניע

 חייתמ  בחתמ5ממבמדע	וטכנולוגיהמ אוןהמה',	נוסח	א',	התש"ע
מחוון	לאינטרנט	—	עדכון

25-MAD-010-5A-SOF-p-net - idkun ,11:55,24/08      25-04-05-01-01-01-009-010-04  'מבחן 25 במדע וטכנולוגיה לכיתה ה' (5) — נוסח א

מספר
הפריט

סוג	
הפריט

אפשרויות	הציון	על	פי	רמות	הביצוע/התשובה	הנכונה
הציון

נשו הו נשיםוח צתפןיח3 	=	2 א.	

א 	ןשיבהמכחדן 	=	0 	

ד,ממ

דכווהו דכיןו הגתמך מהךונווםמ פנומחרודןמ וםו הגתמ פנומאנוסהמש מפןיח 	=	2 ב.	
 וםמ כףמכימ פה.

א 	ןשיבהמכחדן 	=	0 	

ד,ממ

1	=	ןשיבהמנאינה:מ)3(מהםמ יצדוםמבך ומןימןקת.ד"ב4

א מןשיבהמכחדן 0	=מ

ד,מת

2	=	ןשיבהמנאינה:מ)ת(מכןמהפ סטוקמש מבקביקומהשןווהמהק המ ןואוםמד"ב5
י ווצדוםמ  נימאוסכיןמפ סטוק.מ

א מןשיבהמכחדן 0	=מ

ד,ממ

המשך	בעמוד	הבא
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מיצ"ב 3   

המזכירות	הפדגוגיתמ ראמ"ה	 	
הדשיןמהכדצוןמ  

מ  רורהמיהךדאהמבחוניעמ

מדינת	ישראל
 שדרמהחוניע

 חייתמ  בחתמ5ממבמדע	וטכנולוגיהמ אוןהמה',	נוסח	א',	התש"ע
מחוון	לאינטרנט	—	עדכון

25-MAD-010-5A-SOF-p-net - idkun ,11:55,24/08      25-04-05-01-01-01-009-010-04  'מבחן 25 במדע וטכנולוגיה לכיתה ה' (5) — נוסח א

מספר
הפריט

סוג	
הפריט

אפשרויות	הציון	על	פי	רמות	הביצוע/התשובה	הנכונה
הציון

נשו הו נשיםוח צתפןיח3 	=	2 א.	

א 	ןשיבהמכחדן 	=	0 	

ד,ממ

דכווהו דכיןו הגתמך מהךונווםמ פנומחרודןמ וםו הגתמ פנומאנוסהמש מפןיח 	=	2 ב.	
 וםמ כףמכימ פה.

א 	ןשיבהמכחדן 	=	0 	

ד,ממ

1	=	ןשיבהמנאינה:מ)3(מהםמ יצדוםמבך ומןימןקת.ד"ב4

א מןשיבהמכחדן 0	=מ

ד,מת

2	=	ןשיבהמנאינה:מ)ת(מכןמהפ סטוקמש מבקביקומהשןווהמהק המ ןואוםמד"ב5
י ווצדוםמ  נימאוסכיןמפ סטוק.מ

א מןשיבהמכחדן 0	=מ

ד,ממ

המשך	בעמוד	הבא
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מיצ"ב 4   

המזכירות	הפדגוגיתמ ראמ"ה	 	
הדשיןמהכדצוןמ  

מ  רורהמיהךדאהמבחוניעמ

מדינת	ישראל
 שדרמהחוניע

 חייתמ  בחתמ5ממבמדע	וטכנולוגיהמ אוןהמה',	נוסח	א',	התש"ע
מחוון	לאינטרנט	—	עדכון

25-MAD-010-5A-SOF-p-net - idkun ,11:55,24/08      25-04-05-01-01-01-009-010-04  'מבחן 25 במדע וטכנולוגיה לכיתה ה' (5) — נוסח א

מספר
הפריט

סוג	
הפריט

אפשרויות	הציון	על	פי	רמות	הביצוע/התשובה	הנכונה
הציון

הנושא:	מערכות	אקולוגיות	ואיכות	הסביבה

2	=	 ןחןמ כבתפןיח6 א.	

א 	ןשיבהמכחדן 	=	0 	

ד,ממ

2	=	 ןחןמ כבתפןיח ב.	

א 	ןשיבהמכחדן 	=	0 	

ד,ממ

נאנסמ ןיעמחדוץמבקדקךפןיח 	=	2 ג.	

א 	ןשיבהמכחדן 	=	0 	

ד,ממ

2	=	 ג ג מכןמגיפיו פדושמחי דמבך מדוחמ כמנךום.פןיח ד.	

א 	ןשיבהמכחדן 	=	0 	

ד,ממ

בךינןמהקוץ,מאומבךינהמזימהט פדטידהמגביההוהקדקךמובשהמ כיר.פןיח7 	=	2 א.	

הערה:מושמ קב 	גםמכןמהןשיביןמ"סןוי"מי"כבוב",מדקמכםמהתמאי  יןמ 	 	
הןווחסיןמנאינהמ ןנכומהסבובהמש סבובמ כבת.

ןשיבה	  כמהסבדמכימא מןשיבהמכחדן 	=	0 	

ד,ממ

אוסיומגיפימהרקמגידםמ ימ כברמ וםמי הןוובש.פןיח 	=	2 ב1.	

א 	ןשיבהמכחדן 	=	0 	

ד,ממ

ןשיבהמהאי  ןמהןווחסיןמ כחרמ ןנכומהסבובהמהבכוםמב וייומהסבדמפןיח 	=	2 ב2.	
 ןכום:

 חיןמ—מאומהוכמשי דןמשגיפימוהוהמ חמישהיכמ כמוכברמ ום.

ךיצ ןמכידמנ יאהמ—מאומקדונהמח שהמ קטונהמכןמהסואיתמ כובירמ ום.

ט פדטידהמ—מאומבט פטידהמנ יאהמקצבמהןכריןמה וםמנ יעמויןד.

ןשיבהמ  כמהסבדמכימא מןשיבהמכחדן 	=	0 	

ד,ממ

ןשיבהמהאי  ןמהןווחסיןמ אעמשכפשדמ הופגךמ וצידוםמכדסווםמכימ פגיךמפןיח8 	=	3
בוצידוםמהחווםמ ןחןמ כבת,

 ריג ה:

קוו ןמסאנהמ הופגךמ בך ומחווםמכדסוום. —מ

ך י וםמ פגיךמבבך ומחווםמהנ צכוםמ ןחןמ כבתובבןומגורי . —מ

א מןשיבהמכחדן 	=	0

ד,מ3

המשך	בעמוד	הבא
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מיצ"ב 5   

המזכירות	הפדגוגיתמ ראמ"ה	 	
הדשיןמהכדצוןמ  

מ  רורהמיהךדאהמבחוניעמ

מדינת	ישראל
 שדרמהחוניע

 חייתמ  בחתמ5ממבמדע	וטכנולוגיהמ אוןהמה',	נוסח	א',	התש"ע
מחוון	לאינטרנט	—	עדכון

25-MAD-010-5A-SOF-p-net - idkun ,11:55,24/08      25-04-05-01-01-01-009-010-04  'מבחן 25 במדע וטכנולוגיה לכיתה ה' (5) — נוסח א

מספר
הפריט

סוג	
הפריט

אפשרויות	הציון	על	פי	רמות	הביצוע/התשובה	הנכונה
הציון

הנושא:	חומרים	ואנרגיה

ןשיבהמנאינה:מ)ת(מְ ַא מהזאיאוןד"ב9 	=	2

א מןשיבהמכחדןמ 	=	0

ד,ממ

ןשיבהמנאינה:מ)ע(מח צתד"ב10 	=	2

א מןשיבהמכחדן 	=	0

ד,ממ

ןשיבהמנאינה:מ)מ(מהןאהד"ב11 	=	2 א.	

א מןשיבהמכחדןמ 	=	0 	

ד,ממ

צויתמא ומג',מיהסבדמהאי  מהןווחסיןמ הפדשומהט פדטידיןמשבותמפןיח 	=	2 ב.	
הקדחמ  ום,מכימהןווחסיןמ אעמשהט פדטידהמבא ומג'מהוכמהגביההמ

בויןד.

הערה:מושמ קב מגםמןשיביןמה ןווחסיןמ ה סןמהקדחמב קיםמ מ
 הןאןמהקדח.מ

ןשיבה	  כמהסבדמכימא מןשיבהמכחדן 	=	0 	

ד,ממ

ןשיבהמהאי  ןמהןווחסיןמ ברוקןמההשפךהמש מגיבהמט פדטידןמפןיח 	=	2 ג.	
ה וםמך מז תוך מ הודיןמההןאהמש מהקדח,מכימ אעמשהט פדטידהמ
הוכמהגידםמשהשפךןימנברקן,מי אתמהוכמצדואהמ הויןמשינהמבא מא ו,

 ריג ה:

ארומ דכיןמבכוזהמ הא וםובכוזימט פדטידהמקיבווןמהקדחמןיןעמ —מ
ב הודיןמהגביההמבויןד.

אומכםמהט פדטידהמהוכמהגידםמש שפוךמך מההןאה,מהוכמצדואהמ —מ
 הויןמשינהמבא מא ו.

הערה:מושמ קב מגםמןשיביןמה ןווחסיןמ ה סןמהקדחמב קיםמ מ
 הןאןמהקדח.מ

א 	ןשיבהמכחדן 	=	0 	

ד,ממ

המשך	בעמוד	הבא
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מיצ"ב 6   

המזכירות	הפדגוגיתמ ראמ"ה	 	
הדשיןמהכדצוןמ  

מ  רורהמיהךדאהמבחוניעמ

מדינת	ישראל
 שדרמהחוניע

 חייתמ  בחתמ5ממבמדע	וטכנולוגיהמ אוןהמה',	נוסח	א',	התש"ע
מחוון	לאינטרנט	—	עדכון

25-MAD-010-5A-SOF-p-net - idkun ,11:52,24/08      25-04-05-01-01-01-009-010-04  'מבחן 25 במדע וטכנולוגיה לכיתה ה' (5) — נוסח א

מספר
הפריט

סוג	
הפריט

אפשרויות	הציון	על	פי	רמות	הביצוע/התשובה	הנכונה
הציון

ד"ב12

א' ב' ג' ד' ה'
יום בשבוע

ק)
מ"

בס
י (

כל
 ב

ים
המ

ת 
מו

כ ןשיבהמנאינה:מ)3(מ 	=	2 א.	

	

א מןשיבהמכחדןמ 	=	0 	

ד,ממ

ןשיבהמהאי  ןמהןווחסיןמ הפחןהמבא יןמה וםמאןיצכהמ הןכריןפןיח 	=	2 ב.	
או	 הפחןה	בא יןמה וםמ  כמהןווחסיןמ ןיפךןמההןכרין.מ 	

א 	ןשיבהמכחדן 	=	0 	

ד,ממ

המשך	בעמוד	הבא
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מיצ"ב 7   

המזכירות	הפדגוגיתמ ראמ"ה	 	
הדשיןמהכדצוןמ  

מ  רורהמיהךדאהמבחוניעמ

מדינת	ישראל
 שדרמהחוניע

 חייתמ  בחתמ5ממבמדע	וטכנולוגיהמ אוןהמה',	נוסח	א',	התש"ע
מחוון	לאינטרנט	—	עדכון

25-MAD-010-5A-SOF-p-net - idkun ,11:52,24/08      25-04-05-01-01-01-009-010-04  'מבחן 25 במדע וטכנולוגיה לכיתה ה' (5) — נוסח א

מספר
הפריט

סוג	
הפריט

אפשרויות	הציון	על	פי	רמות	הביצוע/התשובה	הנכונה
הציון

ןשיבהמהאי  ןמשםמש מחי דמשהיכמ י ועמחיםמטיב,מיהסבדמה ןווחסמפןיח13 	=	2 א.	
 ןאינהמש מהחי ד,

 ריג ה:

—מ ןאןמכימבדז מכימכ י ונויםמכימפ רהמכימנודיסטה

הסבר:	

אומחי דמזהמהיכמ י ועמחיםמטיבו ןח ם. —מ

אומזהימחי דמשט פדטידןמההןאהמש ימגביההוש כמנוןע. —מ

	 הערות:		

ושמ קב מגםמןשיבהמה ןווחסןמ ןאיניןמכימ חי דוםמד יינטווםמ —ממ
כחדום.מ  ש ,מ"אומהכ י ונויםמק מי אתמניחמויןדמ הדוםמכןמ

הסוד";מ"טפ ית,מאומה זיתמ כמנרבקמכ וי".מ

כותמ קב מכןמהןשיבהמ"חדס"מכםמההסבדמ ןווחסמ אעמשהחדסמ —מ
היכמ י ועמחיםמטיב,מכ כמכםמצוותמהן  ורמשהחדסמשי דמך מחיםמ

 כידעמז ת.מ

ןשיבה	נאינהמ  כמהסבדמכימא מןשיבהמכחדן 	=	0 	

ד,ממ

ןשיבהמהאי  ןמשםמש מחי דמשהיכמ י ועמחיםמגדיך,מיהסבדמה ןווחסמפןיח 	=	2 ב.	
 ןאינהמש מהחי ד,

 ריג ה:

פ סטוקמכימךץמכימגי ומכימסו וקית —מ

הסבר:	

אומחי דמזהמהיכמ י ועמחיםמגדיך. —מ

אומבורויןמצדועמ גךן,מי אתמחשיבמשהתמוהוימ י ואיןמחיםמגדיךין. —מ

הערה:	ושמ קב 	כןמההסבדמאומחשיבמשהורויןמוהוימ בירריןמחיםו 	 	
וספקימכןמהצידעמבהגנהמיבבטוחין.

ןשיבה	נאינהמ  כמהסבדמכימא מןשיבהמכחדן 	=	0 	

ד,ממ

המשך	בעמוד	הבא
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מיצ"ב 8   

המזכירות	הפדגוגיתמ ראמ"ה	 	
הדשיןמהכדצוןמ  

מ  רורהמיהךדאהמבחוניעמ

מדינת	ישראל
 שדרמהחוניע

 חייתמ  בחתמ5ממבמדע	וטכנולוגיהמ אוןהמה',	נוסח	א',	התש"ע
מחוון	לאינטרנט	—	עדכון

25-MAD-010-5A-SOF-p-net - idkun ,11:55,24/08      25-04-05-01-01-01-009-010-04  'מבחן 25 במדע וטכנולוגיה לכיתה ה' (5) — נוסח א

מספר
הפריט

סוג	
הפריט

אפשרויות	הציון	על	פי	רמות	הביצוע/התשובה	הנכונה
הציון

הןשיביןמהנאינין:פןיח14 א.	

שם	החומר
האם	החומר	הוא	חומר	דלק?	

 כאת
מזאיאוןמ

מבנזותמ

מבדז מ

מ פחםמ

מגזמבושי מ

סו ית	5מןשיביןמנאיניןמ 	=	3 	

סו ית	עמןשיביןמנאיניןמ 	=	2 	

סו ית	3מןשיביןמנאיניןמ 	=	1 	

סו ית	שןומןשיביןמנאיניןמכימפחין,מכימןשיביןמכחדין 	=	0 	

ד—3

המשך	בעמוד	הבא
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מיצ"ב 9   

המזכירות	הפדגוגיתמ ראמ"ה	 	
הדשיןמהכדצוןמ  

מ  רורהמיהךדאהמבחוניעמ

מדינת	ישראל
 שדרמהחוניע

 חייתמ  בחתמ5ממבמדע	וטכנולוגיהמ אוןהמה',	נוסח	א',	התש"ע
מחוון	לאינטרנט	—	עדכון

25-MAD-010-5A-SOF-p-net - idkun ,11:55,24/08      25-04-05-01-01-01-009-010-04  'מבחן 25 במדע וטכנולוגיה לכיתה ה' (5) — נוסח א

מספר
הפריט

סוג	
הפריט

אפשרויות	הציון	על	פי	רמות	הביצוע/התשובה	הנכונה
הציון

2	=	ןאינהמכחןמ ברו המ בותמכ ה:פןיח ב.	
ר וקיןמ)ר וק( —מ

—מ צבמצבודה

צבךמ —מ

דוח —מ

הערות: מ

—		וש	 קב מגםמןשיבהמש ןיכדןמבהמהןאינהמ  כמשםמהןאינהמ
ה פידש,
 ריג ה:

הבנזותמיגזמהבושי מר וקוםמיהפחםמכונימר וק. —מ

כחרמ הםמניז ,מכחרמ יצקמיכחרמגז. —מ

גזמבושי מהיכמב צבמגזמיהכחדוםמ כ.מ —מ

ח קמ החי דוםמכונםמר וקום.מ —מ

—		וש	 בריקמכןמהןשיבהמבסךוףמב'מבכיפתמךקבומ סו ינוםמבסךוףמכ'מ
)כותמ הידורמנקיריןמך מטךיןמנגדדן(.מ

 ריג ה:מכםמשנומחי דוםמב ברמסי נימנכוןמבסךוףמכ',מכעמבסךוףמב'מ
נאןבהמןאינהמה ברו המבותמשנומחי דוםמכ ה,מושמ ןןמנקיריןמך מ

סךוףמב'.

א מןשיבהמכחדן 	=	0
הערה:	כותמ קב 	ןשיביןמה ןווחסיןמ שו ישמבחי דומהר קמי כמ 	

 ןאינהמה ברו המבותמהחי דום,מ
 ריג ה:מ

הבנזותמ ש שמ הנךןמ אינוין,מגזמהבושי מ ש שמ הר קןמאודוום,מ —מ
הפחםמ ש שמ הפקןמחש  מבןחנןמהאיח.מ

ד,ממ

1	=	ןשיבהמנאינה:מ)ת(מהתאדותמ ו–הוםמשהוימך מהךיד.ד"ב15

א מןשיבהמכחדן 0	=מ

ד,מת

המשך	בעמוד	הבא
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מיצ"ב 10   

המזכירות	הפדגוגיתמ ראמ"ה	 	
הדשיןמהכדצוןמ  

מ  רורהמיהךדאהמבחוניעמ

מדינת	ישראל
 שדרמהחוניע

 חייתמ  בחתמ5ממבמדע	וטכנולוגיהמ אוןהמה',	נוסח	א',	התש"ע
מחוון	לאינטרנט	—	עדכון

25-MAD-010-5A-SOF-p-net - idkun ,11:55,24/08      25-04-05-01-01-01-009-010-04  'מבחן 25 במדע וטכנולוגיה לכיתה ה' (5) — נוסח א

מספר
הפריט

סוג	
הפריט

אפשרויות	הציון	על	פי	רמות	הביצוע/התשובה	הנכונה
הציון

הנושא:	האדם,	התנהגותו,	בריאותו	ואיכות	חייו	

2	=	ןשיבהמנאינה:מ)ע(מ הגתמך מה יחמ פגוךין.ד"ב16
א מןשיבהמכחדן 0	=מ

ד,ממ

2	=	ןשיבהמנאינה:מ)מ(מח צתד"ב17
א מןשיבהמכחדן 0	=מ

ד,ממ

2	=	ןשיבהמנאינה:מ)ת(מבהגנהמ פנומחרודןמחוורקוםד"ב18
א מןשיבהמכחדן 0	=מ

ד,ממ

2	=	דד5מא ו–דאבפןיח19 א.	
א 	ןשיבהמכחדן 	=	0 	

ד,ממ

ןשיבהמהאי  ןמהןווחסיןמ  ג ןמהך ווהמב ספדמא ו–הדאב.פןיח 	=	1 ב.	
א 	ןשיבהמכחדן 	=	0 	

ד,מת

ןשיבהמהאי  ןמהןווחסיןמ קשדמשבותמך ווהמבשאוחיןמ ח יןמפןיח 	=	2 ג.	
ב ךדאןמהנשו המ בותמזוהיםמכייוד,מאומהןווחסיןמ קשדמשבותמ ח יןמ

ב ךדאןמהנשו המ בותמך ווהמב ספדמא ו–הדאב.

א 	ןשיבהמכחדן 	=	0 	

ד,ממ

ןשיבהמהאי  ןמשןומרדאוםמ הקטנןמ ספדמא ו–הדאבמהנךוםמפןיח 	=	2 ד.	
באבושום,
 ריג ה:ממ

הגב ןמו ומהנסוךה —מ

הך כןמ חודומהר ק —מ

הך כןמ חודומא ו–הדאב —מ

כוסידמאנוסןמא ו–דאבמפדטווםמ  קי יןמצפיפום —מ

ךורירמנסוךהמבדאבןמכימבכיטיביס —מ

ןש יםמכגדהמ —מ

ךורירמנסוךהמש מויןדמ כרםמכחרמבא ו–דאב —מ

ךורירמה ואהמבדג  —מ

ךורירמדאובהמך מכיפנוום —מ

ווצידמ יפחןמש מא ו–דאבמ זה ום —מ

—מ ךבדמ  אינויןמה ינךיןמבחש  ובגז

ןשיבה	נאינהמכחןמכימשןומןשיביןמנאיניןמה ןווחסיןמ כיןימךוקדית, 	=	1 	
 ריג ה:

ךורירמנסוךהמבכיטיביס —מ

ךורירמנסוךהמבדאבן —מ

ןשיבין	כחדין 	=	0 	

ד—מ

המשך	בעמוד	הבא
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מיצ"ב 11   

המזכירות	הפדגוגיתמ ראמ"ה	 	
הדשיןמהכדצוןמ  

מ  רורהמיהךדאהמבחוניעמ

מדינת	ישראל
 שדרמהחוניע

 חייתמ  בחתמ5ממבמדע	וטכנולוגיהמ אוןהמה',	נוסח	א',	התש"ע
מחוון	לאינטרנט	—	עדכון

25-MAD-010-5A-SOF-p-net - idkun ,11:55,24/08      25-04-05-01-01-01-009-010-04  'מבחן 25 במדע וטכנולוגיה לכיתה ה' (5) — נוסח א

מספר
הפריט

סוג	
הפריט

אפשרויות	הציון	על	פי	רמות	הביצוע/התשובה	הנכונה
הציון

הנושא:	עולם	היצורים	החיים

3	=	ןשיבהמנאינה:מ)3(מןניךהמב ום.ד"ב20

א מןשיבהמכחדן 0	=מ

ד,מ3

ןשיבהמהאי  ןמהןווחסיןמ אעמשקביציןמה ויתמכונתמנוןניןפןיח21 	=	2
 השייכהמיוכימןשיבהמה צוגהמריג המ פדואה,

 ריג ה:

כומכפשדמ השייןמבותמשןומהקביצין.מ —מ

ואי מ הויןמבך מחווםמצ חינומהחומבום. —מ

א מןשיבהמכחדן 	=	0

ד,ממ

2	=	ןשיבהמנאינה:מ)ע(מה ריזהמכיא ןמסדטנוםמירגום.ד"ב22

א מןשיבהמכחדן 0	=מ

ד,ממ

הןשיביןמהנאינין:פןיח23 מ

משפטים	שכתבו	התלמידים	בעקבות	התצפית

האם	המשפט	
הוא	נתון	שאפשר	
לאסוף	בתצפית?

לאכן
מ מהקתמש מהךידבמנ צכמך מךץמהבדיש.	

מ מהךידבמחאםמ כיר.	

מ מה קידמש מהךידבמךבה.	

מ מך מהקדקךמהוימש ישהמךידבום.מ	

מ מהצבךוםמש מהךידבמהםמכפידמישחיד.	

סו יתמ5מןשיביןמנאינין 	=	2

סו יתמעמןשיביןמנאיניןמ 	=	1

סו יתמפחיןמ –מעמןשיביןמנאינין 	=	0

ד—מ

המשך	בעמוד	הבא
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מיצ"ב 12   

המזכירות	הפדגוגיתמ ראמ"ה	 	
הדשיןמהכדצוןמ  

מ  רורהמיהךדאהמבחוניעמ

מדינת	ישראל
 שדרמהחוניע

 חייתמ  בחתמ5ממבמדע	וטכנולוגיהמ אוןהמה',	נוסח	א',	התש"ע
מחוון	לאינטרנט	—	עדכון

25-MAD-010-5A-SOF-p-net - idkun ,11:55,24/08      25-04-05-01-01-01-009-010-04  'מבחן 25 במדע וטכנולוגיה לכיתה ה' (5) — נוסח א

מספר
הפריט

סוג	
הפריט

אפשרויות	הציון	על	פי	רמות	הביצוע/התשובה	הנכונה
הציון

ןשיבהמנאינה:מ)מ(מ בריקמכןמהשפךןמהט פדטידהמך מנבוטןמהזדךום.ד"ב24 	=	2 א.	

א מןשיבהמכחדןמ 	=	0 	

ד,ממ

2	=	ןשיבהמהאי  ןמשנומןנכוםמשייוםמהד יינטווםמ נוסיו,פןיח ב1.	
 ריג ה:

א וםמשייוםמ) ריג ה:מגיר ,מצידה,מצבךמיאי'(מ —מ

א יןמ וםמשייה —מ

א יןמקדקךמשייה —מ

ט פדטידהמזהה —מ

סיגמזדךוםמזהה —מ

—מ ספדמזדךוםמשייה

גיר מזדךוםמשייה —מ

גו מזדךוםמשייה —מ

ךיצ ןוא יןמכידמשייה —מ

א 	ןשיבהמכחדן 	=	0 	

הערה:	כותמ קב מכןמהןשיבהמ"כיד"מאןשיבהמנאינה. 	 	

ד,ממ

סיגמהקדקךפןיח 	=	2 ב2.	

הערה:	ושמ קב 	ןשיבהמהאי  ןמצויתמש יןמש מקדקךיןמהשיניןמזימ 	 	
 זימבןאיניןוהת,מ

 ריג ה:

א ומכחרמנ  כמבחי מיא ומכחדמבחדסון. —מ

א 	ןשיבהמכחדן 	=	0 	

ד,ממ

2	=	ןשיבהמנאינה:מ)ת(מהפצןמהזדךוםד"ב25

א מןשיבהמכחדן 	=	0

ד,ממ

2	=	ןשיבהמנאינה:מ)מ(מסיגמה וםד"ב26

א מןשיבהמכחדן 0	=מ

ד,ממ
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מיצ"ב 13   

המזכירות	הפדגוגיתמ ראמ"ה	 	
הדשיןמהכדצוןמ  

מ  רורהמיהךדאהמבחוניעמ

מדינת	ישראל
 שדרמהחוניע

 חייתמ  בחתמ5ממבמדע	וטכנולוגיהמ אוןהמה',	נוסח	א',	התש"ע
מחוון	לאינטרנט	—	עדכון

25-MAD-010-5A-SOF-p-net - idkun ,11:55,24/08      25-04-05-01-01-01-009-010-04  'מבחן 25 במדע וטכנולוגיה לכיתה ה' (5) — נוסח א

מספר
הפריט

סוג	
הפריט

אפשרויות	הציון	על	פי	רמות	הביצוע/התשובה	הנכונה
הציון

הנושא:	כדור	הארץ	והיקום	

ןשיבהמהאי  ןמש ישהמסיגומ שקךוםמ בותמכ ה:פןיח27 	=	2

גשם —מ

בדר —מ

ש ג —מ

ט  —מ

ךדפ  —מ

שןומןשיביןמנאינין 	=	1

ןשיבהמנאינהמכחןמכימןשיביןמכחדין 	=	0

ד—מ

ןשיבהמהאי  ןמהןווחסיןמ גיר מהגדגודוםמיוכימ צפופיןם,פןיח28 	=	1
 ריג ה:

קדקךמכ'מ ידאבןמ גדגודוםמגרי וםמיקדקךמב'מ גדגודוםמזךודום. —מ

ווןאתמשקדקךמב'מ ידאבןמ גדגודוםמזךודוםמיצפיפום,משכונםמ כפשדוםמ —מ
  וםמ חרידמי ח ח מ ןיאה,מי אתמניצדימש י וין.

א מןשיבהמכחדן 	=	0

ד,מת

1	=	ןשיבהמנאינה:מ)3(מהןךביןמכרומ וםמך מ שטחמקד.ד"ב29

א מןשיבהמכחדן 0	=מ

ד,מת

2	=	ןשיבהמנאינה:מ)ע(משאבןמהכייודמה קופהמכןמארידמהכדץד"ב30

א מןשיבהמכחדן 0	=מ

ד,ממ

שןומןשיביןמנאינין:פןיח31 	=	2 א.	

נחדץמבצופידת:מאת;מןיססמבחי צה:מ כממ

ןשיבה	נאינהמכחןמכימןשיביןמכחדין 	=	0 	

ד,ממ

שןומןשיביןמנאינין:פןיח 	=	2 ב.	

ךוסןו:מ כ;מןיססמבחי צה:מאתמ

ןשיבה	נאינהמכחןמכימןשיביןמכחדין 	=	0 	

ד,ממ

שןומןשיביןמנאינין:פןיח 	=	2 ג.	

נחדץמבצופידת:מ כ;מךוסןו:מ כמ

ןשיבה	נאינהמכחןמכימןשיביןמכחדין 	=	0 	

ד,ממ
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הנחיות לבדיקת המבחן ולחישוב הציונים ג.2 

כללי

 יצךמאומה בחנוםמש מא מאוןהמווברקימבורומצייןמה ידוםמ  רךמיטאני יגוהמבבון–הספד.מא ימאת,מ יצךמ
משדאזמה קציךמכימדאזמהשאבה,מכימ ומשו ינהמ צידעמאעמבורומ נה מבון–הספד,מו יימכןמהןה ועמהזה.מ
ושמ בריקמכןמה בחנוםמבהןכםמ  חייתמה צידףמ ךו מ)ג.ת(מיבצ וריןמכ וי.מזאדימאומןיצכיןמה בחנוםמ

ניךרימ שו ישמפנו ו,מיבון–הספדמכונימנרדשמ רייחמך והתמ א מגידםמשהיכ.מ

כלי עזר לחישוב הציונים של המיצ"ב הפנימי ולמיפויָם

מערכת	 הושגום:מ י  ופיומ צוינוםמ א וםמ  יחשבוםמ חושיבמ שנומ בןו–הספדמ דכ "המ ך ורהמ דשיןמ
המנב"ס/המנבסון	והמיצבית,משפיןחהמבורומדכ "ה.מא וםמכ המ חשבוםמכןמהצוינוםמבד ןמהן  ורמ
בכיפתמכיטי טו,מ ספקוםמנןינוםמהנוןנוםמ השייכהמבותמקביציןמן  ורוםמי כפשדוםמקב ןמןדשו וםמ
רקמבבןו–ספדמשהךבודימכןמ בד ןמהאוןהמכימבד ןמהשאבה.משנומהא וםמהכ המ ןכו וםמ שו ישמ

ה בחתמבש  יןי.

—מ הנןינוםמ ורנווםמ חושיבמ א וםמ ה בחתמ הכ ה,מ צידפוםמ  חבדיןמ הסטטוסטווםמ הא וםמ ך מ מניסףמ
ןי ע(מ פנומהק רןמ )א ומ הואי וםמ הויןמש במ קרוםמ כיתתימ מיפוי	 ודף	 לתלמיד	 ציונים	 ריכוז	 דף	

הנןינוםמ  נבסיתמכימ  וצבון.

ארומשוהוהמכפשדמ קב מן ינהמבון–ספדון,מושמ קב מהח טהמכחורהמבניגךמ א ומשוש שמכןמבון–
להשתמש	בכלי	בית–ספרי	אחיד	 הספדמ ךובירמהנןינום.מושמ הנחיןמכןמא  מה ידוםמבבון–הספדמ
לניתוח	כל	תוצאות	המיצ"ב	הפנימי:מ נב"סו נבסיתמכימ וצבוןמ)א ומה ביססמך מכקס (.מארומ הגוךמ
 ורומהח טהמבון–ספדוןמושמ הבוכמבחשביתמכןמד ןמה וי ניןמש מא  מ ידומבון–הספדמבא ומהךובירמ
השינום:מהשו ישמבא ומהכקס מ ןכוםמ  ידוםמשושמ הםמש וטהמבסוסוןמבןיאנןמכקס ,מיהשו ישמ

ב נבסיתמ ןכוםמ  ידוםמבך ומ וי ניןמבסוסוןמבךבירהמךםמ דאובוםמב נבסית.מ

חישוב	הציונים	באמצעות	מנב"ס	ומנבסון א.	

אי  יןמ יהתמ הפנו וום,מ ה וצ"במ ש מ בחנומ הנןינוםמ היןכ ימ הזנןמ יה נבסיתמ ה נב"סמ מ ךדאיןמ
  שקמה כפשדמ בון–הספדמ ק יטמכןמ בחנומה וצ"במהפנו ווםמושודיןמ  נבסיתמכימ  נב"ס,מ
 שםמהק רןמצוינומה וצ"במהפנו ו.מןוךירמהצוינוםמב נב"סוב נבסיתמ כפשדמ ש ידמכיןםמי ש בםמ
אע,מןוךירמהצוינוםמב נב"סוב נבסיתמ כפשדמ הפוקמ ך מ ניסףמ בון–הספד.מ בןאנוןמההךדאהמש מ
ריחיןמווחירווםמ  וצ"במהפנו ומהאי  וםמהשייכהמ נןינוםמהכדצווםמה ביססוםמך מנןינומה וצ"במ

החוצינו.ממ

מ הרדאהמי ן ואהמכפשדמ פניןמ  יקרמהשודיןמיהן ואהמש מ ונה ןמוושי ומה נב"סמבו וםמכ'-ה',מ
בשךיןמד7:3ד-ד3:מממ) י  ץמ פניןמכחדומהשךהמד5:3ת(,מיבויםמי'מיבךדבומחגמבשךיןמד7:3ד-דד:עת,מ

בט פית:מ03-9298111.מ

moked-manbas@kishurim.k12.ilריכ" מ ן ואה:מ מ

www.education.gov.il/manbasכןדמהכונטדנטמש מ ונה ןמוושי ומה נב"ס:מ מ
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חישוב	הציונים	באמצעות	המיצבית ב.	

דכ "המ ך ורהמ דשיןמבןו–הספדמ"מיצבית–כיתתית"	ו"מיצבית–שכבתית",מ חושיבמההושגוםמ מ
הן	 הפנימי	 המיצ"ב	 ממבחני	 אחד	 כל	 בעבור	 שפותחו	 המיצביות	 י  ופיוָם.מ הפנו ומ ב וצ"במ
קובצי	אקסל	שהותאמו	למבנה	הייחודי	של	כל	מבחן.מה וצבוןמהאוןןוןמ כפשדןמ חשבמכןמ
האוןהמ הושגומ ש מ ן ינןמ צבמ י ספקןמ הפנו ו,מ ה וצ"במ ב בחתמ האוןהמ ן  ורומ ש מ הצוינוםמ
בשאבה;מ הן  ורוםמ א  מ הושגומ ך מ )ת(מ שינום:מ נןינוםמ השאבןוןמ ספקןמ ה וצבוןמ מב בחת.מ
)מ(מך מהשייכהמבותמהושגומהאוןיןמה קבו יןמב בחתמה וצ"במהפנו ו;מ)3(מך מהשייכהמבותמנןינומהשאבהמ
נןינומה וצ"במהחוצינו.מ ך מ )הניד יןמהכדצוין(מה ביססוםמ מ נןינומקביציןמההשייכהמהכדצויןמ
בקטגידוהמ http://rama.education.gov.ilמ באןיבן:מ דכ "המ בכןדמ ופידס ימ מה וצבויןמ

"מיצ"ב	פנימי	תש"ע"מס יעמ  יךרומה וצ"במהפנו ו.מ

חישוב	הציונים	באופן	ידני ג.	

ארומ חשבמכןמהצוינוםמבכיפתמורנומכפשדמ הוךזדמבדף	ריכוז	הציונים	הידני	של	כל	תלמיד	ו/או	בדף	 מ
המיפוי	הכיתתי.מרפומדואיזמהצוינוםמהורנווםמש מא מהן  ורוםמ)דעמךיןקום(מיאתמרףמ ופיומאוןןומ
 צידפוםמ  ךטפה.מדכימבך ירוםמ3ע-מעמריג המ רףמדואיזמצוינוםמ  כ,משחישבימבימא מהצוינוםמש מ
ן  ורמכחר,מיריג המ רףמדואיזמצוינוםמדוק.מא ומזהמהיןכםמ הךבדןמה וצ"במהפנו ו,מיניךרמ כפשדמ

  ידומבון–הספדמ בריקמכןמה בחנוםמברדעמוךו המיניחה.

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

ברוקןמהשכ יןמב בחתמ פומה חייתמה צידף:מכפשדיויןמהנוקירמבא מסךוףמיבא משכ המ יגרדיןמ 	מ
דואיזמהצוינוםמכןמ ושמ ס תמברףמ דואיזמהצוינום.מ י ציוניןמבהןכםמ אעמברףמ  דכשמב חייתמ

הנוקירמ א משכ המכימסךוף.מ ה תמא המריג כין.

דוגמאות מ

שאלה 1ב )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 

1ב. תשובה חלקית, כפי שמתואר במחוון, תזכה את התלמיד בנקודה אחת.  במקרה זה יש 
להקיף את הספרה 1 בדף ריכוז הציונים, בשורה המתייחסת לשאלה 1ב. אם התלמיד לא השיב 
על השאלה, או שהשיב תשובה שגויה, הוא יקבל 0 נקודות. במקרה זה יש להקיף את הספרה 0 

בדף ריכוז הציונים, בשורה המתייחסת לשאלה 1ב.

שאלה 5 )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 5. 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 5.
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רותמשכ המש כמךנימך והמארותמןשיבהמשגיוה.מבשנומה קדוםמוקב מהן  ורמכפסמנקירין.מךםמ 	מ
זכן,מ י  ץמשה ידהמודשיםמ ךצ ימכןמהשכ יןמשהן  ורוםמ כמהשובימך והת,מארומשויא מ

   ירמ התמך מנישכוםמשהאוןהמ ןקשהמבהםמכימש כמ  רהמכיןם.

הנחיות	לחישוב	ידני	של	ציון	התלמיד	בכל	נושא	במבחן 	.2

שו ימ ב,מבש מ וךיטמהשכ יןמבנישכוםמ"ארידמהכדץמיהוקים",מ" ךדאיןמכקי יגוין"מי"הכרם,מ מ
הןנהגיןימיבדוכיןי",מכותמ חשבמךבידמא מן  ורמצויתמבנישכוםמכ המבנפדר.מ ךי ןמזכן,מכפשדמ
 חשבמבנפדרמכןמהצויתמבנישכוםמ"חי דוםמיכנדגוה",מ"ךי םמהוצידוםמהחוום"מי"ךי םמ ךשהמורומ
כרם".מ חשבוםמכןמהצויתמבא מכחרמ הנישכוםמהכ המך –פומסאיםמהנקיריןמשצבדמהן  ורמבכיןימ

נישכמ)השכ יןמבא מנישכמ יפוךיןמבנפדרמברףמדואיזמהצוינוםמ ן  ור(.

הנחיות	לחישוב	ידני	של	הציון	הכולל	במבחן 	.3

הצויתמהאי  מב בחתמ חישבמך –פומסאיםמהנקיריןמשצבדמהן  ורמבא מהנישכום.מטייחמהצוינוםמנךמ מ
בותמדמ –דדת.

הנחיות	לשימוש	בדף	המיפוי	הכיתתי	ולחישוב	מדדים	כיתתיים 	.4

רףמה ופיומהאוןןומה יפוךמבה שעמניךרמ כפשדמכןמחושיבםמש מה ררוםמהאוןןווםמבד ןמ 	מ
הפדוט,מבד ןמהנישכמיבד ןמהצויתמהאי  מש מה בחת.מבןיםמברוקןמה בחנוםמ י  ץמ הךןוקמ
הצויתמ כןמ אעמ חשבמ יכחדמ נישכ,מ ה שןוואוםמ כיןימ בפדוטוםמ ן  ורמ א מ ש מ הצוינוםמ כןמ

ה  יצךמש מא מהן  ורוםמבאוןהמבד ןמהפדוטום,מבד ןמהנישכוםמיבד ןמה בחתמאי י.

שו ימ במאומברףמה ופיומהאוןןומהפדוטוםמ סירדוםמ פומנישכום.מרףמה ופיומהאוןןומ יצגמ 	מ
בחיבדןמזימ ריג המיהיכמגםמ צידףמב ךטפהמ שו ישאם.

נןינומקביציןמההשייכהמ)ניד יןמכדצוין(מאינםמאי  וםמךי וםמחרשוםמין  ורוםמה קב וםמ 	מ
)אכשדמהםמ ן ואהמ ןאנוןמהשו יב.מ את,מארומ השייןמכןמה  יצךמהאוןןומ נןינוםמהכ המ

וןפדס י(,מושמ חשבמכןמה  יצךמהאוןןומב ומקביציןמהן  ורוםמהכ ה.

א ימאת,מ י  ץמ חשבמ  יצךמאוןןומהאי  מן  ורוםמבך ומ קיויןמ  ורהמי  יצךמאוןןומשכונימ 	מ
אי  מכןמהן  ורוםמהכ ה,מבךוקדמכםמןנכומההובחניןמש הםמשינוםמבןא ון.
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התאמת חישוב הציונים לצורכי בית–הספר ג.3 
הסיפומ הצויתמ בחושיבמ ואי מ הויןמ דאובמ היכמ י אתמ בון–ספדומ פנוםמ ניךרמ שו ישמ הפנו ומ ה וצ"במ

בןךירה,מיזכןמ פומהח טןמבון–הספד.מ ה תמא המכפשדיויןמ חושיבמצוינומהן  ורום:

קביציןמההשייכהמ וכפשדמהשייכהמ צוינומ זהמ צויתמ ב בחתמה קידו.מ א  מהשכ יןמ צויתמ פומ א.	 ןתמ
שופידס ימך –ורומדכ "ה.

ב.מ ןתמצויתמדקמך מבסוסמהשכ יןמבנישכוםמשנ  רימבאוןה.

ה בחתמ בסוסמ ך מ יהכחדמ באוןה,מ שנ  רימ בנישכוםמ השכ יןמ בסוסמ ך מ הכחרמ צוינום,מ שנומ ג.מ ןתמ
בא  יןי.מהצויתמה ביססמך מא  מה בחתמוכפשדמ השייןמכןמצויתמבון–הספדמ צויתמש מקביציןמ

ההשייכה.

ד.מ ןתמשנומצוינום,מצויתמכחרמך מבסוסמהשכ יןמבנישכוםמשנ  רימבשנןמה ו ירוםמהניאחון,מיצויתמ
כחדמ)בךבידמה ידה(מה ןבססמך מהשכ יןמבנישכוםמשנ  רימבךבדמכימבנישכוםמשךרוותמ כמנ  רי.

הערות:	

כפשדיויןמכ,מג,מרמ חווביןמ הךבודמכןמה בחתמב ןאינןימה  כה,מגםמכםמדקמח קמ תמהנישכוםמ *מ
נ  רימבאוןה.מ

כםמה בחתמ כמהיךבדמ ן  ורוםמב ןאינןמ  כה,מושמ ךדיעמשוניווםמב ספדמהנקיריןמה יקציןמ 	**
 א משכ המישכ ה,מיזכןמך –פומשוקי מרךןימש מה ידה.
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השוואה לנתוני קבוצות ההשוואה   ג.4 
)נורמות ארציות(

דכ "המןפדסםמכןמנןינומקביציןמההשייכהמ)א  מבןו–הספד,מבןו–ספדמריבדומךבדוןמיבןו–ספדמריבדומ
ךדבון(מך מס עמהןיצכיןמש מבןו–הספדמשנבחנימב בחתמה וצ"במהחוצינו.מבון–הספדמויא מ השייןמכןמ
הושגוימ הושגוםמש מבןו–ספדמרי ום.מהסבדוםמבניגךמ השייכהמזימופידס ימבכןדמהכונטדנטמש מדכ "המ
בךירמא המחירשום.מזאדי,מכםמןח וטימ ךדיעמשוניווםמא שהםמב בחתמ)ב בנהי,מבכיפתמהךבדןימכימבכיפתמ

הךדאןי(,מ כמןיא ימ השייןמכןמההושגוםמש אםמ נןינומקביציןמההשייכה.
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דף ריכוז ציונים לתלמיד
	דוגמה	למילוי	דף	ריכוז	ציונים	לתלמיד	)לחישוב	ידני(	—	מדע	וטכנולוגיה	לכיתה	ה'	—	מיצ"ב	פנימי	התש"ע

ושמ ס תמכןמ ספדמהנקיריןמשקוב מהן  ורמבא משכ המכימסךוףמבהןכםמ  פידטמב חיית.

אוןה:מה1 שםמהן  ורוה:מממממממממממממממגלממממממממממממממממממממ
עולם	מעשה	ידי	אדם

ניקוד
דמשכ המתכ
דתמשכ המתב
דמשכ הממכ
דמשכ הממב
דמשכ המ3כ
דמשכ המ3ב
דתשכ המע
דמשכ המ5

מערכות	אקולוגיות	ואיכות	
הסביבה

ניקוד
דמשכ המ6כ
דמשכ המ6ב
דמשכ המ6ג
דמשכ המ6ר
דמשכ המ7כ
דמשכ המ7בת
דמשכ המ7במ
ד3שכ המכ

חומרים	ואנרגיה

ניקוד
דמשכ המ9
דמשכ המדת

דמשכ המתתכ
דמשכ המתתב
דמשכ המתתג
דמשכ הממתכ
דמשכ הממתב
דמשכ המ3תכ
דמשכ המ3תב
דתמ3שכ המעתכ
דמשכ המעתב
דתשכ המ5ת

האדם,	התנהגותו	ובריאותו

ניקוד
דמשכ המ6ת
דמשכ המ7ת
דמשכ המכת

דמשכ המ9תכ
דתשכ המ9תב
דמשכ המ9תג
דתמשכ המ9תר

עולם	היצורים	החיים	

ניקוד
ד3שכ המדמ
דמשכ המתמ
דמשכ המממ
דתמשכ המ3מ

דמשכ המעמכ
דמשכ המעמבת
דמשכ המעמבמ
דמשכ המ5מ
דמשכ המ6מ

כדור	הארץ	והיקום	

ניקוד
דתמשכ המ7מ
דתשכ המכמ
דתשכ המ9מ
דמשכ המד3

דמשכ המת3כ
דמשכ המת3ב
דמשכ המת3ג

שו ימ ב,מבש מ וךיטמהשכ יןמבנישכוםמ"ארידמהכדץמיהוקים",מ" ךדאיןמכקי יגויןמיכואיןמ
הסבובה"מי"הכרם,מהןנהגיןימיבדוכיןי",מכותמ הןווחסמבברוקןמה בחתמ צוינוםמבנישכוםמ
כ המבנפדר,מכ כמדקמ צויתמבנישכוםמ"חי דוםמיכנדגוה",מ"ךי םמהוצידוםמהחוום"מי"ךי םמ

 ךשהמורומכרם",מי צויתמהאי  מב בחת.מ

ציונים	באחוזים

( )
___%

24
100× =( )

___%
19

100× =( )
___%

15
100× =

עולם	מעשה	ידי	אדם	עולם	היצורים	החיים	חומרים	ואנרגיה	

	     	נק'	)סכום	הנקודות	בכל	המבחן(ציון	כולל

13 87 14 74 19 79

73

הדף נועד לשימוש בית–ספרי ולא להעברה לכל גורם שהוא. 
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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	התש"ע
ושמ ס תמכןמ ספדמהנקיריןמשקוב מהן  ורמבא משכ המכימסךוףמבהןכםמ  פידטמב חיית.

אוןה:ממממממממממממממ שםמהן  ורוה:מממממממממממממממממממממממממממממממממממ

עולם	מעשה	ידי	אדם

ניקוד
דמשכ המתכ
דתמשכ המתב
דמשכ הממכ
דמשכ הממב
דמשכ המ3כ
דמשכ המ3ב
דתשכ המע
דמשכ המ5

מערכות	אקולוגיות	ואיכות	
הסביבה

ניקוד
דמשכ המ6כ
דמשכ המ6ב
דמשכ המ6ג
דמשכ המ6ר
דמשכ המ7כ
דמשכ המ7בת
דמשכ המ7במ
ד3שכ המכ

חומרים	ואנרגיה

ניקוד
דמשכ המ9
דמשכ המדת

דמשכ המתתכ
דמשכ המתתב
דמשכ המתתג
דמשכ הממתכ
דמשכ הממתב
דמשכ המ3תכ
דמשכ המ3תב
דתמ3שכ המעתכ
דמשכ המעתב
דתשכ המ5ת

האדם,	התנהגותו	ובריאותו

ניקוד
דמשכ המ6ת
דמשכ המ7ת
דמשכ המכת

דמשכ המ9תכ
דתשכ המ9תב
דמשכ המ9תג
דתמשכ המ9תר

עולם	היצורים	החיים	

ניקוד
ד3שכ המדמ
דמשכ המתמ
דמשכ המממ
דתמשכ המ3מ

דמשכ המעמכ
דמשכ המעמבת
דמשכ המעמבמ
דמשכ המ5מ
דמשכ המ6מ

כדור	הארץ	והיקום	

ניקוד
דתמשכ המ7מ
דתשכ המכמ
דתשכ המ9מ
דמשכ המד3

דמשכ המת3כ
דמשכ המת3ב
דמשכ המת3ג

שו ימ ב,מבש מ וךיטמהשכ יןמבנישכוםמ"ארידמהכדץמיהוקים",מ" ךדאיןמכקי יגויןמיכואיןמ
הסבובה"מי"הכרם,מהןנהגיןימיבדוכיןי",מכותמ הןווחסמבברוקןמה בחתמ צוינוםמבנישכוםמ
כ המבנפדר,מכ כמדקמ צויתמבנישכוםמ"חי דוםמיכנדגוה",מ"ךי םמהוצידוםמהחוום"מי"ךי םמ

 ךשהמורומכרם",מי צויתמהאי  מב בחת.מ

ציונים	באחוזים

( )
___%

24
100× =( )

___%
19

100× =( )
___%

15
100× =

עולם	מעשה	ידי	אדם	עולם	היצורים	החיים	חומרים	ואנרגיה	

	     	נק'	)סכום	הנקודות	בכל	המבחן(ציון	כולל

הדף נועד לשימוש בית–ספרי ולא להעברה לכל גורם שהוא. 



חוברת הנחיות — מיצ"ב פנימי במדע וטכנולוגיה לכיתה ה' התש"ע 46

דף מיפוי כיתתי — מדע וטכנולוגיה לכיתה ה' מיצ"ב פנימי התש"ע
רגיל/

עולה/	
משולב

מערכות	אקולוגיותעולם	מעשה	ידי	אדם	
ואיכות	הסביבה	

חומרים	ואנרגיה

				מספר	השאלה/	
הסעיף

	שם	התלמיד

תמ
כ

תמ
ב

ממ
כ

ממ
ב

3מ
כ

3מ
ב

הציון	5ע
בנושא

מ6מ
כממ

ממ6מ
ב

מ6
ג

מ6
ר

מ7
כ

מ7
בת

מ7
במ

מתתדתמ9כ
כ

מתת
ב

מתת
ג

ת

מ

3

ע

5

6

7

כ

9

דת

תת

מת

3ת

עת

5ת

6ת

7ת

כת

9ת

דמ

תמ

ממ

3מ

עמ

5מ

6מ

7מ

כמ

9מ

ד3

ת3

מ3

33

ע3

35

36

37

כ3

39

דע
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יש לרשום את מספר הנקודות שקיבל התלמיד בכל שאלה או סעיף בהתאם למפורט במחוון

חומרים	ואנרגיה	)המשך(
האדם,	התנהגותו	

ובריאותו	
הציון	כדור	הארץ	והיקוםעולם	היצורים	החיים	

	הכולל
במבחן

מתמ
כ

ממתמ
ב

מ3ת
כ

מ3ת
ב

מעת
כ

מעת
ב

הציון	5ת
בנושא

מ9תכת7ת6ת
כ

מ9ת
ב

מ9ת
ג

מ9ת
ר

מעמ3מממתמדמ
כ

מעמ
בת

מעמ
במ

הציון	6מ5מ
בנושא

מת3ד93מכמ7מ
כ

מת3
ב

מת3
ג

ת

מ

3

ע

5

6

7

כ

9

דת

תת

מת

3ת

עת

5ת

6ת

7ת

כת

9ת

דמ

תמ

ממ

3מ

עמ

5מ

6מ

7מ

כמ

9מ

ד3

ת3

מ3

33

ע3

35

36

37

כ3

39

דע

מממ  יצךמאוןןומ  כמן  ורוםמ שי בוםמיךי ום:מ   יצךמאוןןומש מא מהן  ורום:מ
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  מהמבחן  תועלת הפקת: 'ד פרק
  

, יחד עם זאת. הישגי הלומדיםספרי שמטרתו להעריך את -ב הוא כלי הערכה בית"מבחן המיצ

כדי למצות את . ולשפרם הלמידה/תהליכי ההוראהב מאפשר להעריך את "מבחן המיצ

המקדם את מקצועיות המורה ואת מקצועיות כלל " אורח חיים"יש ליצור , היכולות של הכלי הזה

  הצוות

  ,למורים הבודקים
. ב הפנימי תוכלו לשפר את תהליכי ההוראה ולקדמ�"בדיקת מבחני המיצ באמצעות

נית של רמת ב מספקי� הערכה כמותית עדכ"המיצמבח� הנתוני� המתקבלי� מממצאי 

, כמו כ�. פי תכנית הלימודי��על השליטה של התלמידי� בתכני� ובמיומנויות הנדרשי�

הספר בתחומי הדעת �למידה המתקיימי� בביתה/הוראההאפשר ללמוד ולהקיש על תהליכי 

מומל� לטפל בה� ולהסתייע בגורמי� , א� מזוהות נקודות חולשה משותפות. השוני�

  .הספר�המתאימי� בבית

    בדיקת המבח� על פי המחוו� –' א שלב

מומל� לאתר תשובות נכונות ותשובות שגויות שבה� אפשר לזהות  ת המבח�בזמ� בדיק

לרשותכ� מצורפת טבלת מיפוי . תהליכי�של בעיות ותפיסות שגויות של מושגי� ו, קשיי�

  ).12' ראו עמ(של השאלות 

  מיפוי של שליטת התלמידי� בתכני� –' שלב ב

יש לנתח את ביצועי התלמידי� לפי : המבחני� הכינו מיפוי על פי התכני� לאחר בדיקת

  .המיפוי ברמת הכיתה ולפי המיפוי ברמת התלמיד

  מיפוי של שליטת התלמידי� ברמות חשיבה ובמיומנויות –' שלב ג

חשוב לנתח את : מיומנויותעל פי פי רמות חשיבה ו לאחר בדיקת המבחני� הכינו מיפוי על

, התלמידי� לפי רמות חשיבה ולפי השימוש בסוגי המיומנויות הנדרשות בשאלותביצועי 

עזרו יה. ולבדוק באילו שאלות הצליחו התלמידי� להשתמש במיומנות הנדרשת ובאילו לא

  ).12' ראו עמ(מיומנויות הבטבלת מיפוי 

  הסקת מסקנות –' שלב ד

בעקבות . נות איכותיתהסקת מסק תיער&תועלת רבה מניתוח הממצאי� א�  נית� להפיק
ולשפר או לשנות , הסקת המסקנות מומל� לאמ� אסטרטגיות שהובילו להצלחות

יישו� המסקנות יוביל לתכנו� טוב יותר של תכנית . אסטרטגיות שלא הובילו להצלחות
  .למידה בהמש&ה/הוראהההעבודה ושל תהלי& 
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  :להל� כמה נקודות לחשיבה ולדיו�

  כי עבודהניתוח תכניות עבודה ודר  .1

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

ב כולל תכני� ומיומנויות הנדרשי� על פי תכנית הלימודי� המתפרסת "מבח� המיצ

' ובחטיבת הביניי� מכיתה ז' עד ה' הספר היסודי מכיתה ג�בבית: על פני כמה שני�

מאחר שאת התכני� ואת המיומנויות האלה אמורי� ללמד מורי� מהצוות . 'עד ח

 יחדלבנות את תכנית העבודה , ראוי לקיי� קשר רצי' בי� מורי הצוות, המקצועי

לבי כל אחד משלמכא� שכל מורה נוטל חלק באחריות . אחתולדבר בשפה מקצועית 

מחויבי� לתכנית יהיו כל המורי�  א�. שני� כמההמתפרס על פני , תהלי& הלמידה

  .ב"יהיו לכ& השלכות על תוצאות מבח� המיצ ,הלימודי�

. "המעגל החשמלי –חומרי� ואנרגיה "היא מתחו� התוכ�  9 פרשאלה מס :דוגמהל

זו מחייבת את עובדה  .'א& התלמידי� נבחני� עליו בכיתה ה ,'נושא זה נלמד בכיתה ג

יעדי� את הכל מורי הצוות המקצועי לתכנ� יחד את תכנית העבודה בהלימה 

 .לייש� אותה בתיאו� ע� מורי הצוות ולהתעדכ� באופ� שוט', מוגדרי�ה

תכנית הלימודי� של  אתשל תכנית העבודה הספירלית השנתית  ההלימהבדיקת   •

�  משרד החינו

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

תכנית את ספרית �אפשר ללמוד על מידת ההלימה של תכנית העבודה הבית

  .  הלימודי� של משרד החינו&

  :הנושאי� האלהמומל� לבדוק את ההלימה על פי 

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

  ?הרלוונטיות כיתותהשני� באור& ל

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

בהקשר של ' ובכיתה ה, "דליקות ומסיסות"בהקשר של ' בכיתה ד, "חשמלית

  ."תכונות המתכות"

בה� משתמשי� במבח� תואמי� שהא� המושגי�  –שימוש במושגי� מדעיי�   .ב

   ?ספרית�י� בתכנית הלימודי� הביתאת המושגי� המצוינ

יתכ� י". תנאי� שצריכי� להיות בניסוי"עוסקי� ב 24בשאלה מספר  :לדוגמה

אלא במושג , "תנאי�"במושג  משתמשי�ספרית לא �בתכנית ההוראה הביתש

דבר זה יקשה על התלמידי� להבי� את השאלה וכמוב�  ".גורמי�"דומה כמו 

 .ג� לענות עליה

למידה ה/עד כמה נחשפו התלמידי� בתהלי& ההוראה –הערכה מגוו� פרטי   .ג

 ?ב"בכיתות לסוגי� שוני� של פרטי הערכה שהופיעו במבח� המיצ
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 למידה מהצלחה או למידה מכישלו�  ••••

ולנתח  הממצאי� הכמותיי� מאפשרי� לצוות ההוראה לבחו� את תהלי& ההוראה

בעקבות בעקבות ביצועי� טובי� במיוחד של תלמידי� בנושא מסוי� או . אותו

שימוש במיומנות מסוימת אפשר לזהות בתהלי& ההוראה אסטרטגיות הוראה 

. וכ& לקד� את הישגי הלומדי�, שהוכיחו את עצמ� ושראוי להשתמש בה� בעתיד

הא� , רנובאילו עזרי� נעז, כיצד לימדנו: אפשר לעשות זאת בעזרת הצגת השאלות

בתהלי&  –המורה  –מהו חלקי , תהלי& שתרמו להצלחהעל אפשר להצביע על גור� או 

  .חשוב לעשות זאת ג� בנוגע לחוסר הצלחה. ההוראה

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

: הוראההרפלקציה על תהלי& ההוראה מלמדת כי ההצלחה נבעה מגיוו� דרכי 

המחשה  ;גזלנוזל ול, ות במעבדה בניסויי� העוסקי� במעברי� שבי� מוצקהתנס

ומשימות מורכבות ורלוונטיות  ;יו� והמשגת��בעזרת דוגמאות הלקוחות מחיי היו�

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

  ".מצבי צבירה

  

  חלופיות/ניתוח טעויות או תפיסות שגויות  .2

 קשיי� ותפיסות שגויות, איתור טעויות נפוצות  ••••

ב אפשר לאתר טעויות החוזרות על עצמ� או תפיסות "מצאי מבח� המיצממ

ב בודק הישגי לומדי� בנושאי� שנלמדו בעבר "מאחר שמבח� המיצ. חלופיות/שגויות

אפשר לבדוק מהי מידת , תכ� שהתפיסות השגויות נרכשו בעת לימוד התכני�יוי

 .הטעויות הנפוצותשל התפיסות השגויות או  ההטמעה של

. חזורמתייחסת  לִמ ההתלמידי� נדרשי� לסמ� תשובה  5בשאלה מספר  :לדוגמה

 לבדוק א�חשוב . מתייחסות לשימוש חוזרהסימנו תשובות תלמידי� רבי� 

  .חזור ושימוש חוזר ה� שני תהליכי� שוני�שִמ  התלמידי� ידעו 

 מושג חוצה תכני�  ••••

כפי שקורה בדר& , ולא תחו� תוכ� אחד, ב נכללי� מספר תחומי תוכ�"המיצבמבח� 

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

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

מחזור "הנושא �ובתת "חומרי� ואנרגיה"מופיע בנושא " מי�"המושג  :לדוגמה

  ."� והיקו�רכדור הא"שהוא חלק מהנושא , "המי�

 "מערכות בגו' האד�", "מערכות טכנולוגיות"מופיע בנושאי� " מערכת"המושג 

  ."מערכות אקולוגיות"ו
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  ניתוח תשובות תלמידי� מההיבט האורייני  .3

 ניסוח הצגת הידע   ••••

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

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

ובמידת הצור& לתת מענה לכל קושי העולה  ,תשובות ברמה האוריינית הנדרשת

  .הספר�ולשת' את הגורמי� המתאימי� מצוות בית

 התמודדות ע� שאלות חדשות  ••••

סביר להניח שחלק מהשאלות מנוסחות , וניב הוא מבח� חיצ"מאחר שמבח� המיצ

מידת ההצלחה בביצועי התלמידי� . באופ� שונה מהשאלות הנשאלות בכיתה

  .ולא רק על שינו� ,יישו�על בשאלות אלה תצביע על הבנה ו

    :לדוגמה

מבח� בודקת את מיומנות היישו� של תהלי& ה אחת משאלות –חקר מדעי   

בכיתה נלמד תהלי& שייתכ� . החקר המדעי בתחו� תוכ� שלא הנלמד בכיתה

ואילו במבח� נבדקת הבנת תהלי&  ,החקר המדעי בנושא של תנאי� לנביטה

  . התכה של קרח: החקר המדעי בתחו� שונה

יישו� של בודקת את מיומנות ה אחת משאלות המבח� –חשיבה טכנולוגית   

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

  

  הספר% בבית" אורח חיי�"ב כ"מיצמבח� ה  .4

 ב"המיצמבח� שימוש בתוצאות   ••••

על שני דברי�  יש לתת את הדעתב הפנימי "המיצמבח� אחרי שבודקי� את תוצאות 

לתלמידי� להמשי& מפריע ה דבר מה קיי�לבדוק במיפוי א� יש ל וקוד� כ .במקביל

לתרגל  יש, א� כ�. מיומנות שה� לא מכירי� או תפיסה שגויה :לדוגמה ,בלימודיה�

  .הפקת מידע מטקסט מדעי, בידוד משתני� :דוגמהל, א& בתחו� תוכ� אחר זאת

 .לא יחזור על עצמו שבהמש& מצב כזה כדיתכנית הלימודי�  לשפר את ישבמקביל 

 הבא ב"לקראת המיצ  ••••

שבעתיד לא  כדיאת תכנית הלימודי�  לשפר ישאחרי שמאתרי� את נקודות החולשה 

יודעי� או לא למדו את  אינ�' מגיעי� לסו' כיתה ההבו תלמידי� שמצב  ייווצר

 .הנוכחיב "מיצמבח� ההיו פחות טובות בבה� וצאות הנושאי� שהת
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  5–1שאלות , עולם מעשה ידי אדם: הנושא

  1שאלה 
 אנושי צור& על לענות הוא טכנולוגית מערכת של התפקיד. טכנולוגית מערכת הוא חשמלי מאוורר

  ).  האד� של צור&(

  

  

  

  

 ?המאוורר החשמלי עונה אנושי צור& איזה על  .א

 . באיור שמופיע כפי, חלקי� ממספר בנוי החשמלי המאוורר  .ב

 לבטיחות הכרחי או המאוורר להפעלת הכרחי הוא א� הבאי� מהחלקי� אחד כל ליד X סמנו  

  .המשתמש

  הכרחי לבטיחות המשתמש  הכרחי להפעלת המאוורר  החלק

  �  �  ידית

  �  �  מנוע

  �  �  רשת
 

 

  א1שאלה 
תכנית  טכנולוגי בתהלי& שלבי� 4.2

 לימודי�

  .התיכו� תהלי& שלבי את יכירו התלמידי�. ב.1.6

�  .התלמידי� יתכננו מוצר פשוט ויציינו את הצור& בבנייתו :ציו� דר

 �מסמ
 סטנדרטי�

  צור&

 אנושי צור&

, מושגי�
תהליכי� 

ותופעות במדע 
 וטכנולוגיה

  רמת חשיבה  בינונית

  .האד� גו' לקירור התייחסות הכוללת תשובה

  .אי� לקבל תשובה המתייחסת לאוורור גו' האד� :הערה

תשובה מלאה 
  מהמחוו�

תחומי תוכ�   
  נוספי�
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 הכישורים הנדרשים
  .  )חשמלי מאוורר( המוצר עונה עליועל הצור& ש דעי

  .התלמידי� נדרשי� לזהות את תפקיד המאוורר החשמלי ולהתאי� אותו לצור& של האד�
 

 

  ניתוח תשובות תלמידים

  דוגמאות ניתוח

  תשובות   ".לאד� הקירור צור& על עונה הוא" • 
  ותנכונ

 
האד� מזיע המאוורר מקרר כאשר " •

  ."אותו ברוח

המאוורר אינו פולט אוויר והתשובה אינה 

האנושי שעליו  לצור&כוללת התייחסות 

  .עונה המאוורר

 המאוורר האנושי שעונה הצור&" •

 אל אוויר פולט הוא החשמלי

  ."החדר טמפרטורת

תשובות 
  שגויות

ר אלא את ימקרר את האוו אינוהמאוורר 

 מסיע את החו� וג� גור�המאוורר . האד�

  .להתנדפות הזיעה

 המאוורר שעונה האנושי הצור& לדעתי" •

  ."האוויר את לקרר זה

  ".האד� את מחמ� או מקרר" •  .המאוורר מקרר א& אינו מחמ�

וורור אא&  ,זה נכו� –משב רוח נעי� 

  .אוויר ' שלחילו ומשמעות
  ."ואוורור נעי� רוח משב הוא הצור&" •

  

 להוראהההשתמעויות 
 טכנולוגיי� מוצרי� על לומדי�  כאשר. כלשהו צור& על לענות כדי הומצא טכנולוגי מוצר כל

  .השוני� המוצרי� עוני� עליה�ש הצור& את תלמידי�ל להגדיר מומל�

    :הנושא באותו נוספות שאלות

    31 שאלה', א נוסח, ט"תשס משנת ב"מיצ מבח�

-9193-4C2C-39C3-http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/9AAE6BA9

FBDC937BF527/104119/25mad095ASofinet.pdf  

  29 שאלה', א נוסח, ז"תשס משנת ב"מיצ מבח�

B5D2F5E08EA7/56986/madaim5book.pdf-92F0-4146-7841-http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/31503344  
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  ב1שאלה 
תכנית  טכנולוגי בתהלי& שלבי� 4.2

 לימודי�

מסמ�  .ותהליכי� מרכיבי�, מבנה: טכנולוגית מערכת של אפיוניה את יכירו התלמידי�. ג.1.6
 סטנדרטי�

  מערכת להפעלת הכרחי הכרחי או לא חלק

 טכנולוגית במערכת משתמשי� בטיחות

, מושגי�
תהליכי� 

ותופעות במדע 
 וטכנולוגיה

  רמת חשיבה  בינונית

  :נכונותשלוש תשובות 

  המשתמש בטיחות – ידית  .1

  המאוורר להפעלת – מנוע  .2

  המשתמש לבטיחות – רשת  .3

תשובה מלאה 
  מהמחוו�

תחומי תוכ�   
  נוספי�

 

 הכישורים הנדרשים
  .לבטיחות המשתמשו חיוניות� לתפקודה התקי� הבנתוזיהוי חלקי המערכת 

 הכרחיי�ה החלקי� את לאתרו, המאוורר מחלקי אחד כל של התפקיד את לזהות מתבקשי� התלמידי�

  .המשתמש לבטיחות ההכרחיי� חלקי�את הו המאוורר להפעלת

 

 ההשתמעויות להוראה
חלק� הכרחיי� לתפקודה ואינ� קשורי� בהכרח לבטיחות , מערכת טכנולוגית מורכבת מחלקי� שוני�

וחלק� נועדו לעיצוב ; חלק� הכרחיי� לבטיחות המשתמש ואינ� חיוניי� בהכרח לתפקודה; המשתמש

ייתכ� ג� חלק החיוני ג� לבטיחות וג� . אסתטי ואינ� חיוניי� בהכרח לחיוניות או לבטיחות המערכת

  .קיימת התאמה בי� מבנה של חלק לתפקידו וג� בי� החומרי� שממנו הוא עשוי לתפקידו. להפעלה

אי  שבלעדיו חלק הוא כנולוגיט מוצר להפעלת הכרחיה שחלק להבי� התלמידי� על זו שאלה על לענות כדי

 רצויי�חלקי�  הכרחיי� של מוצר לבי� חלקי� בי� ההבדל את לתרגל מומל�. המוצר את להפעיל אפשר

  .וכ� לאתר חלקי� החיוניי� לבטיחות המשתמש ,ושל

    :הנושא באותו נוספות שאלות

 31 שאלה', א נוסח, ז"תשס משנת ב"מיצ מבח�

B5D2F5E08EA7/56986/madaim5book.pdf-92F0-4146-7841-http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/31503344  
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  2 שאלה

  .מזג� או חשמלי מאוורר מפעילי� אנו קי� בימי

 .חשמליה מאווררה לעומת למזג� שיש אחד יתרו� ציינו  .א

 .החשמלי המאוורר לעומת למזג� שיש אחד חיסרו� ציינו  .ב

  

  א2שאלה 
תכנית  בעיות פתרו� של בתהלי& ושלבי� עקרונות 2.5

 לימודי�

מסמ�  .ותהליכי� מרכיבי�, מבנה: טכנולוגית מערכת של אפיוניה את יכירו התלמידי�. ג.1.6
 סטנדרטי�

, מושגי� טכנולוגיי� מוצרי� שני בי� השוואה
תהליכי� 

ותופעות במדע 
 וטכנולוגיה

  רמת חשיבה  בינונית

  ,המציינת יתרו� הגיוני אחד של המזג� לעומת המאוורר תשובה

  :לדוגמה

 .אפשר להפעיל אותו בעזרת שלט  

 .רק לקרר ואילו המאוורר יכול, המזג� יכול לחמ� או לקרר  

 .אפשר לכוו� אותו לטמפרטורה מדויקת  

  .שיעיל פחות בקירור חללי� גדולי�, גדול יחסית לעומת המאוורר המזג� יכול לקרר חלל  

תשובה מלאה 
  מהמחוו�

תחומי תוכ�   
  נוספי�

  

 הכישורים הנדרשים
  .המזג� של אחד יתרו� ולציי� החשמלי מאווררל המזג� בי� השוואה לערו& נדרשי� התלמידי�

 

  ניתוח תשובות תלמידים

  דוגמאות ניתוח

 
 וג� לקרר ג� יכול שמזג� היתרו�" •

  ."לחמ�

  תשובות 
  ותנכונ

 
 לשלוט יכולי� אנחנו במזג�" •

  ."בטמפרטורה

 

 יכול והוא טוב יותר מקרר שהוא" •

   נמצא שהוא הבית קומת כל את לקרר

  .)"לא והמאוורר(

תשובות   ."בחשמל חוס& הוא" •  
  שגויות

  "גדול" •  

  " .מזג� לא צרי& לחבר לשקע" •  
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 קשיים ובעיות נפוצות
יכולה לנבוע " הוא חוס& בחשמל"התשובה , יחד ע� זאת. רוב התלמידי� ידעו לציי� יתרו� אחד של המזג�

שמזג� , בטעות, ומכ& תלמיד יכול להסיק, מחשיפה לפרסומות על כ& שמזג� זה או אחר חסכוני בחשמל

  . הוא מכשיר חסכוני בחשמל

גני� החיבור לחשמל נסתר מ� העי� וקבוע נובעת מכ& שבהרבה מז" מזג� לא צרי& לחבר לשקע"התשובה 

שאותו תלמיד שכתב את התשובה ראה  ייתכ�). את כל המזגני� לא צרי& לחבר לשקע לפני כל שימוש(

  .עובדה שלא צרי& לחבר מזג� לשקע יתרו�ב ראהולכ�  ,לשקע חיסרו� המאווררבחיבור של 

  

 ההשתמעויות להוראה
. וידעו לתת דוגמאות של יתרונות ושל חסרונות" חיסרו�"ו" יתרו�"חשוב שהתלמידי� יכירו את המושגי� 

  ". מערכות טכנולוגיות"ובעיקר בנושא של , נית� לשלב בי� יתרונות לחסרונות בכל תחו� שאותו מלמדי�

שוב להבהיר ח. א& ה� לא התבקשו לנמקו, בשאלה התבקשו התלמידי� לציי� יתרו� אחד של המזג�

עליה� לכתוב תשובה שתאפשר למי שקורא להבי� למה , לתלמידי� שג� א� ה� לא מתבקשי� לנמק

  .אינה מספיקה למורה שבודק את המבח� כדי להבי� את כוונת התלמיד" גדול: "תשובה כמו. התכוונו

    :הנושא באותו נוספות שאלות

 20 שאלה', ב נוסח, ח"תשס משנת ב"מיצ מבח�

-820A-4E88-0233-http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/15ACFD06

ED563837C90D/75127/262madaim5TSofiball.pdf  

 
  ב2שאלה 

  בעיות פתרו� של בתהלי& ושלבי� עקרונות 2.5

 

תכנית 
 לימודי�

מסמ�   .ותהליכי� מרכיבי�, מבנה: טכנולוגית מערכת של אפיוניה את יכירו התלמידי�. ג.1.6
 סטנדרטי�

, מושגי� טכנולוגיי� מוצרי� שני בי� השוואה
תהליכי� 

ותופעות במדע 
 וטכנולוגיה

  רמת חשיבה  בינונית

  ,לעומת המאוורר תשובה המציינת חיסרו� הגיוני אחד של המזג�

  :לדוגמה

 .צור& חשמל רב  

 עלות התקנת המערכת ואחזקתה גבוהה  

 .דורש התקנה מיוחדת  

 .לא נייד  

 .תופס הרבה מקו�  

 .מזה� את האוויר  

  .מרעיש  

תשובה מלאה 
  מהמחוו�

  

  

תחומי תוכ� 
  נוספי�
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 כישורים הנדרשים
  .המזג� של אחד חיסרו� ולציי� החשמלי מאווררל המזג� בי� השוואה לערו& נדרשי� התלמידי�

  

  ניתוח תשובות תלמידים

  דוגמאות ניתוח

  תשובות   ".להזזה נית� ולא קבוע הוא" • 
  ותנכונ

  ."חשמל יותר לוקח שהוא" • 

 
 ומאוורר כס' הרבה עולה זה שמזג�" •

  ".פחות

  ."האוויר את מזה� הוא" • 

  ."רעש עושה הוא" • 

 
 אותו להזיז אפשר ואי כבד שמזג�" •

    .)"כ� מאוורר( למקו� ממקו�

צור& יותר "ייתכ� שהתלמיד התכוו� לכתוב 

מומל� ללמד את התלמידי� על " (חשמל

  ").צור&"ל" מספק"ההבדל הלשוני שבי� 

תשובות   ".שהוא מספק יותר חשמל" •
  שגויות

  ".שלוקח הרבה זמ� עד שהוא מקרר" •  

לדעתי החיסרו� שיש למזג� שהוא " •  

  ".ריח לא נעי�פולט לפעמי� 

ראו (המזג� מוציא את הלחות מהחדר 

  ).קשיי� ובעיות נפוצות
  ".המזג� צור& הרבה מי�" •

  

 קשיים ובעיות נפוצות
לוקח לו הרבה זמ� : "חלק גדול מהחסרונות שציינו התלמידי� בתשובותיה� מתייחסי� למזג� ספציפי

א& ה� אינ� חסרונות של כל , אלה בהחלט חסרונות". מטפט' מי�", "פולט ריח לא נעי�", "לקרר
  . המזגני�

מקור המי� הוא . התלמיד חושב בטעות שבפעילות המזג� מעורב שימוש במי� – "המזג� צור& הרבה מי�"
כ& נידו' אוויר מהחדר , כש� שנידו' הזיעה מקרר(בלחות שהמזג� מוציא מהחדר בתהלי& הקירור שלו 

  ).מקרר את אוויר החדר

  

 ההשתמעויות להוראה
חשוב להבהיר . א& ה� אינ� מתבקשי� לנמקו, בשאלה מתבקשי� התלמידי� לציי� חיסרו� אחד של המזג�

מתבקשי� לנמק עליה� לכתוב תשובה שתאפשר למי שקורא להבי� למה לתלמידי� שג� א� ה� לא 

  .אינה מספיקה למורה שבודק את המבח� כדי להבי� את כוונת התלמיד" גדול: "תשובה כמו. התכוונו

    :הנושא באותו נוספות שאלות

 23 שאלה', א נוסח, ח"תשס משנת ב"מיצ מבח�

-8647-485F-C4EA-http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/21C6B79C

3285BF5D5701/74412/madaim5TSofia25Net.pdf  
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  3 אלהש

  .טכנולוגיי� באמצעי� להצטייד הצולל� על לצלול כדי

  .ממלא הוא שאותו הצור& את, בטבלה המופיע טכנולוגי אמצעי כל ליד השלימו

 צור� אמצעי טכנולוגי 

    בלו� אוויר עשיר בחמצ�  .א

    ַמֵסַכת צלילה  .ב

 

  

  ב-א 3שאלה 

תכנית  בעיות פתרו� של בתהלי& ושלבי� עקרונות 2.5
 לימודי�

 מוצר בפיתוח התנסות תו& התיכו� תהלי& שלבי את יכירו התלמידי�. ב.1.6

 .טכנולוגי

 �מסמ
 סטנדרטי�

  טכנולוגי אמצעי

 צור&

, מושגי�
תהליכי� 

ותופעות במדע 
 וטכנולוגיה

  רמת חשיבה  בינונית

 חמצ�/לנשו�/נשימה  .א

או  לא' מי� של כניסה מפני להג�/מי� חדירת מפני העיניי� על להג�/לראות/ראייה  .ב

  .לפה

מלאה תשובה 
  מהמחוו�

   חייו ואיכות בריאותו האד� – החיי� מדעי

  חיי� מאפייני

תחומי תוכ� 
  נוספי�

  

 הכישורים הנדרשים
  .הטכנולוגיי� האמצעי� עוני� עליה�ש הצרכי� את לאתר נדרשי� התלמידי�

  .טכנולוגי מוצר עונה עליוש הצור& איתור
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  ניתוח תשובות תלמידים

  דוגמאות ניתוח

  בלו� אוויר עשיר בחמצ� – 'א סעי&

  תשובות     "לנשימה" • 
  ותנכונ

  ."לצולל� חמצ� נות�" • 

  ."למי� מתחת לנשימה אוויר" • 

תשובות   .שגויות תשובות נכתבו לא  
  שגויות

  מסכת צלילה – 'ב סעי&

  תשובות   ."למי� מתחת ראייה" • 
  ותנכונ

  ."לעיניי� מי� ייכנסו שלא" • 

 
 שלא המלוחי� המי� מפני הגנה" •

  ."העיניי� ישרפו

תשובות   ."לפני� מסכה חייב הצולל�" •  .הסבר חסר
  שגויות

 בלוניל בי� מסכת הצלילה חל בלבול כנראה

  .החמצ�
  ."למי� מתחת ייחנק שלא" •

אילו התלמיד היה מתייחס לכניסת מי� 

היה , )פה, א', עיניי�(דר& פתחי הפני� 

  .אפשר לקבל את התשובה

  ."לגו' ייכנסו לא שהמי�" •

 בלוניל מסכת הצלילה בי� חל בלבול כנראה

  .החמצ�
  ."המי� בתו& בעזרתו לנשו�" •

 

 קשיים ובעיות נפוצות
 איזה ידעו התלמידי� רוב. צלילה ומסכת אוויר בלו�: טכנולוגיי� אמצעי� לשני התייחסות קיימת בשאלה

  .של מסכת הצלילה הצור& בהגדרת שהתקשו רבי� תלמידי� היו א& ,ממלא בלו� אוויר עשיר בחמצ� צור&

  

 ההשתמעויות להוראה
  :הנושא באותו מקורות נוספי� לתרגול

 "פתרו� ,בעיה ,צור&" בנושא שיעורי� מספר, מטר אתר מתו&

http://www.matar.ac.il/elearning.asp   
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    4 שאלה

 ללמוד אפשר מהסמל. שלפניכ� הסמל מופיע רבי� מוצרי� על

  :  מופיע הוא שעליה� שהמוצרי�

  

 .שבירי� מוצרי� ה�  .1

 .מתכלה מחומר מיוצרי�  .2

 .תק� תו בעלי מוצרי� ה�  .3

 .ממוחזר מחומר מיוצרי�  .4

  

  בעיות פתרו� של בתהלי& ושלבי� עקרונות 2.5

 בו וטיפול מידע 3.2

תכנית 
 לימודי�

התלמידי� יבינו את היתרונות ואת החסרונות בשימוש במדע ובטכנולוגיה תו& . ד.1.6

  .כלכליי� וערכיי�, חברתיי�, התייחסות לשיקולי� סביבתיי�

 .אד� בני בי� לתקשורת המידע חשיבות את יבינו התלמידי�. א.2.6

 �מסמ
 סטנדרטי�

, מושגי� סמל – חזותית תקשורת
תהליכי� 

ותופעות במדע 
 וטכנולוגיה

  רמת חשיבה  בינונית

תשובה מלאה  .תק� תו בעלי מוצרי� ה�) 3(
  מהמחוו�

תחומי תוכ�   ותקשורת מידע
  נוספי�

  

 הכישורים הנדרשים
  )סמל( חזותי מטקסט מידע הפקת

 

 קשיים ובעיות נפוצות
    .ה� מוצרי� בעלי תו תק� –) 3(התשובה הנכונה היא תשובה 

ייתכ� שתלמידי� אלה מקשרי� בי� סמלי� לאיכות , )4(�ו) 2(א� היו תלמידי� שסימנו את תשובות 

  .הסביבה
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    5 שאלה

  .חזורִמ פעולת  המתאר המשפט את סמנו

 .פלסטיק כיסאות ממנו ומייצרי� מתיכי� הקלה השתייה בקבוקי של הפלסטיק את  .1

 .חקלאית תוצרת אריזת לש� רבות פעמי� משתמשי� קרטו� ארגזי באות�  .2

 .ילדי� בגני נדנדות ויוצרי� ברזל שרשראות מחברי� מכוניות של ישני� לצמיגי�  .3

  .ציבוריות גינות להשקות כדי בחביות אוגרי� הגשמי��מי את  .4

  

  בעיות פתרו� של בתהלי& ושלבי� עקרונות  2.5

 בסביבה השינויי� על המשפיעי� גורמי�  7.3

תכנית 
 לימודי�

 תו& ובטכנולוגיה במדע בשימוש החסרונות ואת היתרונות את יבינו התלמידי�. ד.1.6

  .וערכיי� כלכליי�, חברתיי�, סביבתיי� לשיקולי� התייחסות

 בר פיתוחב לצור& מודעות יפתחו, בטבע האד� של מקומו את יבינו התלמידי� ב.1.5

  .סביבה ואיכות טבע ערכי על הגנהבו בשמירה אישית אחריות ויפגינו קיימא

 �מסמ
 סטנדרטי�

  חזורִמ 

 חזורלִמ  חוזר שימוש בי� הבדל

, מושגי�
תהליכי� 

ותופעות במדע 
 וטכנולוגיה

  בינונית

  

  רמת חשיבה

תשובה מלאה  .פלסטיק כיסאות ממנו ומייצרי� מתיכי� הקלה השתייה בקבוקי של הפלסטיק את) 1(
  מהמחוו�

תחומי תוכ�  הסביבה ואיכות אקולוגיות מערכות
  נוספי�

  

 הכישורים הנדרשים
  . חזורוִמ  חוזר שימוש: תהליכי� הקשורי� להפחתת פסולת שני שקיימי� לדעת נדרשי� התלמידי�

 גל� חומר של למצב אותו ומחזירי�  )עיתו�, כמו בקבוקי�(את המוצר  מפרקי� שבו התהלי& הוא חזורִמ 

  .)המוצר מאבד לגמרי את ייעודו(חדשי�  מוצרי� שישמש ליצירת

לש�  או הייעוד אותו לש� המוצר באותו זמ� ולאור& פעמי�רב שימוש שהוא ,חוזר שימוש זאת לעומת

  .חדש ייעוד

  .חזורִמ  המתארת התשובה את לאתר נדרשי� התלמידי� זו בשאלה

 

 קשיים ובעיות נפוצות
למושג  התייחסו) 3(�ו) 2( את תשובות שסימנו תלמידי�). 1( תשובה היא חזורִמ  המתארת הנכונה התשובה

 אינה ולכ� ,במוצרי� ולא גשמי��במי לשימוש מתייחסת) 4( תשובה. "חזורִמ "ל ולא "חוזר שימוש"

  .חוזר לשימוש ולא חזורלִמ  לא מתייחסת
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 ההשתמעויות להוראה
 ביניה� ההבדל את להדגיש חשוב. "חוזר שימוש"ו "חזורִמ " המושגי� בי� רב בלבול קיי� יו�� היו� בחיי

 ,חזורִמ  לעומת ,בביתו עושה אחד כל חוזר ששימוש לב לשי� חשוב. האלההמושגי�  את כאשר מלמדי�

  .הפעולה יכול לבצע את רק מפעל המקרי� שברוב

  .חזורִמ  – לפירות קופסאות מה� מכיני� ובמפעל משקה בקבוקי אוספי� אנחנו

  .חוזר שימוש – עפרונות מחזיק מה� ומייצרי� נייר גלילי אוספי� אנחנו

  .חוזר שימוש – למחרת שוב בה ומשתמשי� הכרי& של השקית את הביתה מחזירי� אנחנו

  . חזורִמ  – לביצי� קרטוני� מה� מכיני� ובמפעל נייר איסו' כליבְמ  נייר אנחנו שמי�

    .חזורִמ  –הכנת קומפוסט מקליפות של ירקות ושל פירות רקובי� 

  .חזורִמ  –התכת בקבוקי זכוכית וייצור מוצרי זכוכית אחרי� 

  :הנושא באותו ת נוספי� לתרגולמקורו

  http://www.matar.ac.il/docs/darom/06Resourcse.pdf חזור ִמ  בנושא שיעור, מטר אתר מתו&
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  8 –6שאלות  ,מערכות אקולוגיות ואיכות הסביבה: הנושא
  

  .8–6קראו את קטע המידע הבא וענו על שאלות 

כיסוי . הרגל השחור רבואת  הָנָדל הדקאת  מתחת לאב�במהל& סיור לימודי גילו תלמידי� 

א& ג� גור� לו לאבד מי� , גופו של הנדל הדק הוא דק מאוד והוא מאפשר לו לנוע במהירות

הנדל הדק ניזו� לרוב . עהוא נכנס מיד לתו& חרי� בקרק ,כאשר הוא חש סכנה. ולהתייבש

  . לי� הנמצאי� בתו& האדמהשומשל

כאשר הוא חש . 150 �וו� שמספר הרגליי� שלו יכול להגיע לינקרא כ& מכ רב הרגל השחור

רב הרגל השחור ניזו� . הוא מגלגל את גופו כמו קפי� ומפריש חומר בעל ריח לא נעי�, סכנה

  .צמחי�של משאריות של פירות ו

  

  6 שאלה

  .את הטבלה על פי קטע המידעהשלימו 

 רב הרגל השחור הנדל הדק המאפיי�

 .ב .א סביבת חיי�

 .ד .ג התנהגות בזמ� סכנה
 

  

  ד-א 6שאלה 

תכנית  לסביבה מותאמי� היצורי� 7.3.4
 לימודי�

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

  .אקולוגיות

 �מסמ
 סטנדרטי�

  חיי� יצורי�

 מאפיי�

, מושגי�
תהליכי� 

ותופעות במדע 
 וטכנולוגיה

  רמת חשיבה  נמוכה

 לאב� מתחת  .א

 לאב� מתחת  .ב

 בקרקע חרי� לתו& נכנס  .ג

 .נעי� לא ריח בעל חומר מפריש/גופו את מגלגל  .ד

תשובה מלאה 
  מהמחוו�

תחומי תוכ�   
  נוספי�
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 הכישורים הנדרשים
  בטבלה המידע וארגו� מטקסט מידע איתור

 

 ההשתמעויות להוראה
  :נית� לתרגל איתור מידע מטקסט

בסו' כל משפט או בסו' הקטע כולו כדאי לשאול את התלמידי� שאלות , קוראי� טקסטי� בכיתה א�  .1

 . התלמיד העונה ג� יסמ� את קטע הטקסט הרלוונטי. שהתשובה עליה� נמצאת בטקסט

  .אפשר לתת לה� לאתר פרטי� מהטקסט ולסמ� אות�, טקסטי� לקרואא� נותני� לתלמידי�   .2

אלא ג� אי& להשתמש במידע שיש בטקסט כדי לענות על שאלות , חשוב לא רק אי& לאתר מידע מטקסט

   .ברמת חשיבה גבוהה יותר
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  7 שאלה

 הסביבה על נתוני� אספו ה� כ& לש�. לאב� שמתחת החיי� סביבת את לחקור התבקשו תלמידי�

  :הבאה בטבלה אות� ורשמו, לה ושמסביב לאב� שמתחת

  

  הסביבה שמסביב לאב�  הסביבה שמתחת לאב�  תנאי הסביבה

  מעלות צלזיוס 28  מעלות צלזיוס 15  טמפרטורה

  מואר –גבוהה מאוד   חשו& –נמוכה מאוד   אור עוצמת

  נמוכה מאוד  גבוהה מאוד  קרקע לחות

    

 .תשובתכ� את הסבירו? שבטבלה הנתוני� את התלמידי� אספו בשנה עונה באיזו  .א

 .מאוד דק הוא הדק הנדל של גופו כיסוי  .ב

 ?בכ& החיסרו� מהו, המידע קטע פי על  .1

 חיסרו� ע� להתמודד לו עוזר הדק הנדל של החיי� בסביבת מה, והטבלה המידע קטע פי על  .2

 ?כיצד? זה

  

  א7שאלה 
  לסביבה מותאמי� היצורי� 7.3.4

 

תכנית 
 לימודי�

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

 .אקולוגיות

 �מסמ
 סטנדרטי�

  חיי� סביבת

 התאמה

, מושגי�
תהליכי� 

ותופעות במדע 
 וטכנולוגיה

  רמת חשיבה  גבוהה

  .מאוד יבשה הקרקע/גבוהה הטמפרטורה זו בעונה כי ,הקי� בעונת

 נכונה התייחסות כוללות ה� א� רק, "אביב"ו" סתיו" התשובות את ג� לקבל יש :הערה

 .לאב� שמסביב הסביבה לתנאי

תשובה מלאה 
  מהמחוו�

תחומי תוכ�   
  נוספי�

  

 הכישורים הנדרשים
 הנתוני� על המתבסס נימוק ולכתוב, בטבלה המופיעי� נתוני� מתו& מסקנה להסיק נדרשי� התלמידי�

  .בטבלה המופיעי�
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  ניתוח תשובות תלמידים

  דוגמאות ניתוח

 

הסביבה שמסביב לאב� . הקי�" •

מעלות צלזיוס ולכ�  28הטמפרטורה 

  ".  העונה הייתה חמה

  תשובות 
  ותנכונ

 
מסביב לאב� יש חו� רב ועוצמת . קי�" •

  ".אור גבוהה לחות הקרקע נמוכה

 
מכיוו� שבאביב לא כל כ& ח� . באביב" •

  ".מעלות 28ובער& 

של  אחת טמפרטורה רק מוצגת בשאלה

                                                                 .סביבהה
 ולפעמי� קר לפעמי� באביב כי. אביב" •

    ".ח�

תשובות 
  שגויות

 קור זה צלזיוס מעלות 15 כי. בחור'" •                                                                            .לאב� מתחת נמדדו מעלות 15

  ."בחור' שנמצא

 נהיות הצלזיוס מעלות כי. חור'" •  

            ."יותר קטנות

  

 קשיים ובעיות נפוצות
היו תלמידי� שהתייחסו . בטבלה מוצגת הטמפרטורה של הסביבה והטמפרטורה שמתחת לאב�

 שנמצא קור זה יוסזצל מעלות 15 כי. בחור'"(לטמפרטורה שמתחת לאב� בתור טמפרטורת הסביבה 

בתור טמפרטורת ) מתחת לאב� ומסביב לאב�(או תלמידי� שהתייחסו לשתי הטמפרטורות ") בחור'

  )."ח� ולפעמי� קר לפעמי� באביב כי. אביב"(הסביבה 

  

  1ב7שאלה 
תכנית  לסביבה מותאמי� היצורי� 7.3.4

 לימודי�

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

  .אקולוגיות

  

 �מסמ
 סטנדרטי�

  חיי� סביבת

 התאמה

, מושגי�
תהליכי� 

ותופעות במדע 
 וטכנולוגיה

  רמת חשיבה  בינונית

תשובה מלאה  . ולהתייבש מי� לאבד לו גור� הדק גופו כיסוי
  מהמחוו�

תחומי תוכ�   
  נוספי�

  

 הכישורים הנדרשים
  .מאוד דק גו' כיסוי שלנדל בכ& החיסרו� לגבי טקסט מתו& מידע לאתר נדרשי� התלמידי�
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  ניתוח תשובות תלמידים

  דוגמאות ניתוח

 
 בקלות יכול שהוא הוא החיסרו�" •

".                                                                        להתייבש

  תשובות 
  ותנכונ

    ".ולהתייבש מי� לאיבוד לו גור� הוא" • 

התלמיד מתייחס לכיסוי הגו' כמבודד מפני 

וזה לא נכו� כי בידוד תרמי מקנה , קור/חו�

כמו , רק שכבה הכולאת בתוכה אוויר

  .קלקר, נוצות, פרווה

 מפני עצמו על להג� יכול לא הוא" •

  ."הקור

תשובות 
  שגויות

נכו� שכיסוי הגו' הדק מאפשר לנדל אידוי 

, אבל החלק השני של התשובה שגוי, מהיר

  .והוא שפסל את תשובה

 וג� מהר מתבזבזי� אצלו המי�" •

  ".שלו הגו' טמפרטורת

 לקוח אינו המידעא& , התשובה אמנ� נכונה

             .כפי שמתבקש מהשאלה מהטקסט
  ."בקלות להיפגע יכול הוא" •

  

 קשיים ובעיות נפוצות
היה מגוו� רחב של , למרות זאת. בשאלה זו התלמידי� נדרשי� לאתר מידע המופיע באופ� מפורש בטקסט

ורוב� פירושי� שנתנו , חלק� תשובות שנלקחו מהטקסט א& שאינ� עונות על השאלה. תשובות שגויות

  )."דק שהוא מרוב אותו לתפוס אפשר שמהר זה החיסרו� לדעתי": לדוגמה(התלמידי� לטקסט 

  

 ההשתמעויות להוראה
בבדיקת השאלות יש להתייחס לניסוח ). כמפורט בשאלה הקודמת(חשוב לתרגל איתור מידע מטקסט 

  .ולתשובות המתאימות...") המידע קטע פי על("השאלה 

  :הנושא באותו נוספות שאלות

  )איתור מידע מטקסט בתחו� תוכ� אחר( 19 שאלה', א נוסח, ז"תשס משנת ב"מיצ מבח�

B5D2F5E08EA7/56986/madaim5book.pdf-92F0-4146-7841-http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/31503344  
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  2ב7שאלה 

תכנית  לסביבה מותאמי� היצורי� 7.3.4
 לימודי�

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

 .אקולוגיות

 �מסמ
 סטנדרטי�

  חיי� סביבת

 התאמה

, מושגי�
תהליכי� 

ותופעות במדע 
 וטכנולוגיה

  רמת חשיבה  גבוהה

  : תשובה הכוללת התייחסות לאחד מתנאי הסביבה הבאי� בליווי הסבר מתאי�

  .כי היא שומרת שגופו יהיה לח ושהוא לא יאבד מי� –לחות 

  .כי קרינה חלשה מקטינה את הסיכו� לאיבוד מי� –עוצמת אור נמוכה 

 .כי בטמפרטורה נמוכה קצב התאדות המי� נמו& יותר –טמפרטורה 

תשובה מלאה 
  מהמחוו�

תחומי תוכ�   
  נוספי�

  

 הכישורים הנדרשים
  .מסקנה ולהסיק ומטבלה מטקסט מידעשל ) סינתזה( מיזוג לעשות נדרשי� התלמידי�

  

  ניתוח תשובות תלמידים

  דוגמאות ניתוח

 
 הסביבה וש� לאב� מתחת חי הוא" •

  ."מתייבש לא הוא אז, במיוחד לחה

  תשובות 
  ותנכונ

 
 להתמודד לו עוזרי� בקרקע החריצי�" •

  ".החו� ע�

תשובות   ".לאדמה מתחת לחלחל יכול שהוא" •  
  שגויות

 רלוונטי לאאבל זה , העובדה אולי נכונה

  .לשאלה
  ".שבלולי� אוכל שהוא" •

 נכנס כשהוא אותו מחממת האדמה" •  

  ".אליה

אבל אינה מתייחסת לסכנת , העובדה נכונה

  .ההתייבשות ולמידע שבטבלה
 בשנייה מקו� לכל להיכנס יכול שהוא" •

  ".ייפגע לא הוא ואז

אבל אינה מתייחסת לסכנת , העובדה נכונה

  .ההתייבשות ולמידע שבטבלה
מתחת לאב� כי מתי שיש סכנה הוא " •

  ".נכנס לאב� וזה מג� עליו
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 קשיים ובעיות נפוצות
לאיבוד  התלמידי� אמורי� לענות שהחיסרו� של הנדל הדק הוא שכיסוי גופו הדק גור� לו 1ב7בשאלה 

של הנדל עוזר לו להתמודד ע� ) מתחת לאב�(מה בסביבת חייו  נשאלי�ה�  2ב7בשאלה . התייבשותלמי� ו

. שאלה זו לע לענותתלמידי� רבי� התקשו . לאור המידע המופיע בטבלה )איבוד מי� והתייבשות(הבעיה 

  :קושי זה יכול לנבוע מכמה גורמי�

מתקשי� לעשות את ההבחנה בי� הידע הכללי שלה� ובי� מידע שה� נדרשי� להוציא מתו&  תלמידי�  .1

כדי להתמודד ע� ). לפעמי� ה� א' אינ� נעזרי� בטקסט א� ה� יודעי� את התשובה(טקסט נתו� 

בעיה זו יש להפנות את תשומת לב� של התלמידי� לכ& שהמידע שאותו ה� נדרשי� לספק צרי& 

מדובר בסעי'  שבותלמידי� שלא איתרו את החיסרו� . עליה� לאתרו בטקסטלהימצא בטקסט וכי 

  .מתחת לאב�שבסביבת החיי�  מענה לחיסרו� זהכמוב� התקשו ג� במציאת , 1ב7

במקרה שלפנינו יש למזג . בי� שני מקורות שוני� של מידע) סינתזה(תלמידי� מתקשי� לעשות מיזוג   .2

 . � כדי להסיק מסקנהבי� מידע מטקסט למידע מטבלת נתוני

  .היו תלמידי� שהתקשו בקריאת הטבלה ולא הבינו כי מתחת לאב� יש לחות גבוהה כל השנה  .3

  

 ההשתמעויות להוראה
תשובה ולענות על שאלה , שאלה זו היא שאלה מורכבת שבה צרי& לשלב בי� מידע מטקסט למידע מטבלה

לכ� מומל� לתרגל . בעיקר לא לילדי� שאינ� זוכרי� בדיוק מה ה� קראו בטקסט, אי� זה פשוט. אחת

גר' , גר'טקסט ו, טקסט וטבלה(שבה� יש לשלב בי� מידע מכמה מקורות שוני� , שאלות מורכבות מסוג זה

   ).'שתי טבלאות וכו, וטבלה
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  8 שאלה

 להכניס ואי� רבה בזהירות האב� את להפו& יש, לאב� מתחת נמצאי� חיי� בעלי אילו לגלות כדי

 ?בזהירות לנהוג יש מדוע .לאב� מתחת ידיי�

  

תכנית  ומרכיבי� סביבה ,תנאי� 7.3.1
 לימודי�

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

 אקולוגיות

 �מסמ
 סטנדרטי�

  

 

, מושגי�
תהליכי� 

ותופעות במדע 
 וטכנולוגיה

  רמת חשיבה  בינונית

 ביצורי� לפגוע או ארסיי� מיצורי� פגעילה שאפשר לכ& התייחסות הכוללת תשובה

 .לאב� מתחת החיי�

תשובה מלאה 
  מהמחוו�

תחומי תוכ�   
  נוספי�

 

 הכישורים הנדרשים
  .זהירות אמצעי בנקיטתש החשיבות את להסביר יכולת

  

  ניתוח תשובות תלמידים

  דוגמאות ניתוח

  תשובות   ".אות& לעקו� יכולי� כי" • 
  ותנכונ

 ושלא החיי� בבעלי לפגוע לא כדי" •  

  ".בנו יפגעו

  ".החרקי� של "בתי�"ה על לשמור" •  

 מתחת לברוח יכולות החיות כל אז" •  

  ."לאב�

תשובות 
  שגויות

  

 קשיים ובעיות נפוצות
כדי לענות על השאלה על התלמידי� למזג בי� המידע שיש לה� מקטע המידע לגבי בעלי חיי� החיי� 

היות שקטע המידע ). המידע שלפיו יש להיות זהירי� כאשר הופכי� אבני�(מתחת לאב� למידע בשאלה 

אילו בעלי וא� ה� ג� אינ� יודעי� , ייתכ� שיהיו תלמידי� שלא יתייחסו אליו, 6כתוב לפני שאלה מספר 

  .ייתכ� שה� יתקשו במת� תשובה לשאלה, חיי� חיי� מתחת לאב�
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  15–9שאלות , חומרים ואנרגיה: הנושא

  9 שאלה

  

  ?                               מבדד מחומר עשוי הנורה מחלקי חלק איזה

 הזכוכית לכַ ְמ   .1

 הלהט חוט  .2

 הנורה ריגְב ַת   .3

 הנורה בסיס  .4

  

תכנית  האד� בשירות חשמל 1.6.3
 לימודי�

  .וידעו שאנרגיה עוברת מסוג לסוג אנרגיה וסוגי אנרגיה מקורות יכירו התלמידי�. א.2.2

  .התלמידי� יבחינו בי� חומרי� מוליכי� לחומרי� מבדדי�  –ציו� דר& 

 �מסמ
 סטנדרטי�

  חשמל מולי&

  חשמל מבודד

 נורה

, מושגי�
תהליכי� 

ותופעות במדע 
 וטכנולוגיה

  רמת חשיבה  נמוכה

תשובה מלאה  "הזכוכית לכַ ְמ ) "1(
  מהמחוו�

תחומי תוכ�   
  נוספי�

 

 הכישורים הנדרשים
  .החשמלית הנורה בחלקי חשמל מוליכי חומרי�ל מבדדי חשמל חומרי� בי� להבחי� נדרשי� התלמידי�

  

 ההשתמעויות להוראה
 חלקי� אילו ולומדי� החשמלי המעגל חלקי את מכירי� ה�, החשמלי המעגל על לומדי�התלמידי�  כאשר
  . חשמל דדימב ואילו חשמל מוליכי במעגל

ולפיכ&  ,מה המשמעות של חומר מבדד י�יודע אינ� י�מכ& שהתלמיד ותחלק מהתשובות השגויות נובע  .א

 .בי� חומר מבדד לחומר מולי& ני�מבחי �אינ

חשמל ומה תפקיד� של המבדדי� בכל חשוב שהתלמידי� יבינו מה תפקיד� של החלקי� המוליכי�   .ב

בידוד למע� למניעת ההולכה או ל, הולכת חשמללהתפקידי� יכולי� להיות קשורי� (מוצר חשמלי 

  ).בטיחות המשתמש

  :הנושא באותו נוספות שאלות

  1 שאלה', ב נוסח, ח"תשס משנת ב"מיצ מבח�  .1

-820A-4E88-0233-http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/15ACFD06

ED563837C90D/75127/262madaim5TSofiball.pdf  

 2שאלה ', סח אנו, ז"ב משנת תשס"מבח� מיצ  .2

B5D2F5E08EA7/56986/madaim5book.pdf-92F0-4146-7841-http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/31503344   
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    10 שאלה

  ?הירָ עִ 8ְ  להתרחשות הכרחי שלפניכ� מהגזי� גז איזה

 חמצני�דו פחמ�  .1

 חנק�  .2

 הליו�  .3

 חמצ�  .4

  

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

 תהלי&: בחומרי� מתקיימי�ה ומלאכותיי� טבעיי� שינויי� יכירו התלמידי� ב.1.2

  .הבעירה

חו� , חמצ�, חומר בעיר(התלמידי� יציינו את התנאי� הדרושי� לבעירה  –ציו� דר& 

  ).הגור� להצתה

 �מסמ
 סטנדרטי�

  )לבעירה הדרושי� התנאי�( הבעירה משולש

 לבעירה דרוש חמצ�

, מושגי�
תהליכי� 

ותופעות במדע 
 וטכנולוגיה

  רמת חשיבה  נמוכה

תשובה מלאה  חמצ�) 4(
  מהמחוו�

תחומי תוכ�   
  נוספי�

 

 הכישורים הנדרשים
 שתתקיי� מנת שעל לדעתו ,)הבעירה משולש( לבעירה הדרושי� התנאי� את להכיר נדרשי� התלמידי�

 בי� לקשר התלמידי� על זו בשאלה. וחמצ� להצתה הגור� חו�, בעיר חומר: תנאי� שלושה דרושי� בעירה

  .לבעירה הדרוש הגז הוא שחמצ� ולסמ� ,הבעירה משולש לבי� גז הצבירה מצב
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 ההשתמעויות להוראה
 חו�, בעיר חומר: לבעירה הדרושי� התנאי� שלושת על לומדי� ה� הבעירה על לומדי� התלמידי� כאשר

  . וחמצ� להצתה הגור�

 לא התנאי� אחד שללאהממחישי� ו ,בעירה המדגימי� שוני� ניסויי� לערו& מומל� :לתרגול רעיונות

 דוגמאות. הבעירה משולש על שאלות התלמידי� את לשאול מומל� ההתנסות אחרי .בעירה תהיה

  :לשאלות

 ממשולש במושגי� היעזרו. מדוע הסבירו? יבער הנייר הא� .בוער גפרור אליו וקירבתי נייר לקחתי  .1

 .הבעירה

 ממשולש במושגי� היעזרו. מדוע הסבירו? תבער האב� הא�  .בוער גפרור אליה וקירבתי אב� לקחתי  .2

 .הבעירה

 ממשולש במושגי� היעזרו. מדוע הסבירו? יבער הנייר הא� .בחדר השולח� על אותו והנחתי נייר לקחתי  .3

 .הבעירה

 היעזרו .מדוע הסבירו? לבעור ימשי& הנייר הא�. סגורה צנצנת לתו& אותו והכנסתי בוער נייר לקחתי  .4

  .הבעירה ממשולש במושגי�

  :הנושא באותו נוספות שאלות

 5 שאלה', א נוסח, ז"תשס משנת ב"מיצ מבח�  .1

-92F0-4146-7841-http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/31503344

B5D2F5E08EA7/56986/madaim5book.pdf  

 4 שאלה', ב נוסח, ט"תשס משנת ב"מיצ מבח�  .2

-820A-4E88-0233-http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/15ACFD06

ED563837C90D/94707/26mad095BSofinet.pdf  
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    11 אלהש

 כלי כל לאויומ, ובצורת� בגודל� השווי� כלי� שלושה שולח� על הניחו ה�. ניסוי ערכו תלמידי�

 מכ� לאחר. באיור שמתואר כפי, שונה הייתה כלי בכל המי� טמפרטורת. מי� של שווה בכמות

  .גודל באותו קרח קוביית כלי לכל הכניסו

    

  
  

 ?הקרח ר:עבשיַ  התהלי& נקרא אי&  .א

 הקפאה  .1

 התכה  .2

 התעבות  .3

 התאדות  .4

 .תשובתכ� את הסבירו? ביותר גבוההה במהירות התהלי& יתרחש הכלי� מ� באיזה  .ב

 ?שונה הייתה שלה� שהטמפרטורה במי� כלי כל התלמידי� מילאו מדוע  .ג

  

  א11שאלה
תכנית  צבירת� מצב את משני� המי� 1.5.2

 לימודי�

 בי� מעברי�: בחומרי� מתקיימי�ה ומלאכותיי� טבעיי� שינויי� יכירו התלמידי� ב.1.2

  .צבירה מצבי

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

 .יו��ויביאו דוגמאות מחיי היו�

 �מסמ
 סטנדרטי�

, מושגי�  צבירה מצבי בי� מעברי�
תהליכי� 

ותופעות במדע 
 וטכנולוגיה

  רמת חשיבה  נמוכה

תשובה מלאה  התכה) 2( 
  מהמחוו�

תחומי תוכ�   
  נוספי�
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 הנדרשיםהכישורים 
מעבר בי� מצב צבירה מוצק למצב (לדעת את משמעותו , "התכה"התלמידי� נדרשי� להכיר את המושג 

  ".הקפאה" –ולהבדיל בינו ובי� התהלי& ההפו& ) צבירה נוזל

  

 ההשתמעויות להוראה
 את לתרגל מומל�. לשמו אותו לקשר יודעי� אינ� א& ,התהלי& מהו יודעי� תלמידי�ה רבות פעמי� 

  . התלמידי� בפי שגורי� שיהיו כדי במהל& השיעור התהליכי� בשמות להשתמש חשוב. התהליכי� שמות

  :שאלות נוספות באותו הנושא

  5 ,4 שאלות', נוסח א, ט"תשס משנת ב"מיצ מבח�  .1

-9193-4C2C-39C3-http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/9AAE6BA9

FBDC937BF527/104119/25mad095ASofinet.pdf 

  4 שאלה', נוסח א, ז"תשס משנת ב"מיצ מבח�  .2

B5D2F5E08EA7/56986/madaim5book.pdf-92F0-4146-7841-http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/31503344 
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  ב11שאלה
תכנית  בחומר שינויי� 1.5.1

 לימודי�

 בי� מעברי�: בחומרי� מתקיימי�ה ומלאכותיי� טבעיי� שינויי� יכירו התלמידי� ב.1.2

  .צבירה מצבי

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

 .יו��ויביאו דוגמאות מחיי היו�

 �מסמ
 סטנדרטי�

, מושגי� צבירה מצבי בי� מעברי�
תהליכי� 

ותופעות במדע 
 וטכנולוגיה

  רמת חשיבה  בינונית

 או, למי� הקרח שבי� ותהטמפרטור להפרשי התייחסות הכולל והסבר', ג כלי ציו�

  .ביותר הגבוהה היא' ג בכלי שהטמפרטורה לכ& התייחסות

 .תשובות המתייחסות להמסת הקרח במקו� להתכת הקרח ג� לקבל יש: הערה

תשובה מלאה 
  מהמחוו�

תחומי תוכ�   
  נוספי�

 

 הכישורים הנדרשים
לראות על פי כפי שנית� , התלמידי� נדרשי� לשי� לב לעובדה שטמפרטורת המי� בשלושת הכלי� שונה

ה� . ועל פי הנתוני� המספריי� המופיעי� לצד כל כלי, הטמפרטורה הטבולי� במי��מצב הכספית שבמדי

  .אמורי� להסיק כיצד טמפרטורת המי� תשפיע על תהלי& ההתכה
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  ניתוח תשובות תלמידים

  דוגמאות ניתוח

 

יש מי� חמי� ' מכיוו� שלכלי ג', כלי ג" •

הקרה תהפו& יותר וכ& קוביית הקרח 

  ".לנוזל מהר

  תשובות 
  ותנכונ

כי כמה שהמעלות גבוהות יותר ', כלי ג" •  

  ".אז הקרח יימס מהר יותר

הוא הכלי ע� המי� הכי ' כלי ג', כלי ג" •  

  ".חמי� כ& שההתכה תתבצע מהר יותר

  ".כי הטמפרטורה הכי גבוהה' בכלי ג" •  

�התלמיד ש� לב לטמפרטורה שבמד

השלי& ממנה לחו�  אבל לא, הטמפרטורה

או שהתלמיד לא יודע בדיוק מה זו , המי�

  .התעבות

' בגלל שהטמפרטורה בכלי ג', כלי ג" •

היא הכי גבוהה אז הקרח התעבה הכי 

  ".מהר

תשובות 
  שגויות

 

 ההשתמעויות להוראה
  :שאלות נוספות באותו הנושא

  5 ,4 שאלות', נוסח א, ט"תשס משנת ב"מיצ מבח�  .1

-9193-4C2C-39C3-http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/9AAE6BA9

FBDC937BF527/104119/25mad095ASofinet.pdf 

  4 שאלה', נוסח א, ז"תשס משנת ב"מיצ מבח�  .2
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  ג11אלהש
תכנית  בחומר שינויי� 1.5.1

 לימודי�

 בי� מעברי�: בחומרי� מתקיימי�ה ומלאכותיי� טבעיי� שינויי� יכירו התלמידי� ב.1.2

  צבירה מצבי

 בידוד משתני�: חקר ופתרו� בעיות מיומנויות יכירו התלמידי� ב.1.1

 �מסמ
 סטנדרטי�

  

 

, מושגי�
תהליכי� 

ותופעות במדע 
 וטכנולוגיה

  רמת חשיבה  גבוהה

 על/זמ� על המי� טמפרטורת גובה של ההשפעה לבדיקת התייחסות הכוללת תשובה

 . הקרח של ההתכה מהירות

תשובה מלאה 
  מהמחוו�

תחומי תוכ�  בעיות ופתרו� חקר תהלי&: מיומנויות
  נוספי�
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 הכישורים הנדרשים
 שכל משמעו משתני� בידוד. משתני� לבודד הכרחי ניסוי עורכי� א� כי להבי� נדרשי� התלמידי�

 רוצי� השפעתו שאת התנאי זה במקרה. לבדוק השפעתו מעונייני� שאת לתנאי פרט זהי� בניסוי התנאי�

 שאר כל. מהכלי� אחד בכל  להשתנות צריכה המי� טמפרטורת לכ�ו ,המי� טמפרטורת הוא למדוד

  .זהי� להישאר צריכי�) הקרח קוביית גודל, המי� כמות, הכלי גודל( התנאי�

 הייתה המי� טמפרטורת כלי בכל מדוע ולהסביר ,המשתני� בידוד עקרו� את להבי� נדרשי� התלמידי�

  .שונה

  

  ניתוח תשובות תלמידים

  דוגמאות ניתוח

 
, שמי� אותה טמפרטורהכי א� היו " •

  ".בכל כלי הייתה מהירות שווה

  תשובות 
  ותנכונ

התלמידי� מילאו כל כלי בטמפרטורה " •  

הקרח  'שונה בשביל לבדוק באיזה טמפ

  ".נית& מהר יותר

' התלמידי� מילאו כל כלי מי� בטמפ •  

ניתכי� ' שונה כדי לבדוק באיזה טמפ

  ."המי� במהירות הגבוהה ביותר

איזה כלי התעבה יותר  כדי לראות" •  

  ".מהר

תשובות 
  שגויות

כדי שיראו איזה טמפרטורה תאדה " •  

  ".אות� הכי מהר

כי ככה רואי� את התהלי& של כל " •  

  ".אחד

  ."כי בניסוי תמיד יש משהו אחד שונה" •  

  

 קשיים ובעיות נפוצות
תשובות שגויות מסוימות נובעות מכ& שיש תלמידי� שאינ� זוכרי� היטב את שמות המעברי� בי� מצבי 

" יות&"במקו� " התעבה"כתב " כדי לראות איזה כלי התעבה יותר מהר"ייתכ� שתלמיד שכתב . הצבירה

  ). הקרח(

. ל הידע של התלמידאינה מספקת לנו מידע מספיק ע" כי בניסוי תמיד יש משהו אחד שונה"תשובה כגו� 

, וייתכ� שהידע שלו בנושא מעורפל, א& אינו יודע לנסח תשובה, ייתכ� שהתלמיד יודע מהו בידוד משתני�

  .ולכ� כתב תשובה כזו
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 ההשתמעויות להוראה
התלמידי� צריכי� להכיר היטב את שמות המעברי� בי� מצבי הצבירה ולדעת להשתמש במידע זה 

  . במקרי� מגווני�

  :שאלות נוספות באותו הנושא

  5 ,4 שאלות', נוסח א, ט"תשס משנת ב"מיצ מבח�  .1

-3919-4C2C-39C3-http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/9AAE6BA9
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  4 שאלה', נוסח א, ז"תשס משנת ב"מיצ מבח�  .2
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    12 שאלה

 ה�, ימי� חמישה במש&, יו� בכל. מי� ובו פתוח כלי החלו� אד� על תלמידי� הניחו הקי� בעונת

  . בגר' ציגוִה  שאספו הנתוני� את. בכלי המי� כמות את מדדו

  ?הימי� חמשת במש& בכלי שהיו המי� בכמות השינוי את נכו� מתאר הבאי� מהגרפי� איזה  .א

 

  .תשובתכ� את הסבירו  .ב
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  א12שאלה 
  צבירת� מצב את משני� המי� 1.5.2

 

תכנית 
 לימודי�

 בי� מעברי�: בחומרי� מתקיימי�ה ומלאכותיי� טבעיי� שינויי� יכירו התלמידי� ב.1.2

  .צבירה מצבי

 .במידע טיפול של מיומנויות יכירו התלמידי� א.1.1

 �מסמ
 סטנדרטי�

  התאדות

  גר'

 גר' קריאת

, מושגי�
תהליכי� 

ותופעות במדע 
 וטכנולוגיה

  רמת חשיבה  גבוהה

תשובה מלאה  )3( 
  מהמחוו�

תחומי תוכ�  במידע טיפול: מיומנויות
  נוספי�

 

 הכישורים הנדרשים
  . קריאת גר'

ולכ� הכמות שלה� , )ולא רק ברתיחה(התלמידי� נדרשי� לדעת כי מי� המצויי� בכלי פתוח מתאדי� 

  .בכלי תפחת ע� הזמ�

  .הידע על התאדות בכלי פתוח לידע בקריאת גר' התלמידי� נדרשי� לשלב בי�
 

  

 אפשריותניתוח תשובות 
  .קטנה המי� שכמות רואי� זה בגר' .3 מספר גר' הוא הנכו� הגר'

 שחשבורבי�  תלמידי� הטעתה הזו הגר' צורת. ירדה כ& ואחר עלתה המי� שכמות מראה 1 מספר גר'

  ".גר' ראותילה צרי& כ&"ש

 מימי�  הגר' את קראו זו תשובהב בחרוש �יתלמידש ייתכ�. עלתה בכלי המי� שכמות מראה 2 מספר גר'

  .לשמאל

 שכמות חשבוזו  תשובהב שבחרו תלמידי�ש ייתכ�. השתנתה לא בכלי המי� שכמות מראה 4 מספר גר'

ואינו מתייחס לכ&  בכלי המי� כמות את מראה שהקו חשבו או, הניסוי ימי לאור& השתנתה לא בכלי המי�

  ".ישר קו לסמ� הגיוני הכי היה ולכ�",  �xשימי השבוע מצויני� על ציר ה

 

 קשיים ובעיות נפוצות
  :עיקריות בעיות שתי להיות יכולות זו בשאלה

 .כ&ב מתקשי�ש או גרפי� לקרוא יודעי� שאינ� תלמידי�  .1

  .החלו� אד� על בכלי אות� מניחי� א� מתאדי� שמי� יודעי� שאינ� תלמידי�  .2
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 ההשתמעויות להוראה
  .גרפי� קריאתל תלמידי� לחשו' מומל�

 של גר' את�יחד  לסרטט נית�, מדעי� עורייש במהל& פשוטות מדידות עורכי� התלמידי� כאשר  .1

 כיצד להבי� יותר קל גר' ביצירת מתנסי� א�. הניסוי לגבי מסקנות להסיק זה מגר'ו, הניסוי תוצאות

  .גר' לקרוא

  :גר' עבור� רטטסל שנית� למדידות רעיונות  

 .מתחממי� מי� של טמפרטורה  

 .גדילה בתהלי& צמח של אור&  

 .בתהלי& גדילה חיי� בעל של משקל  

 ע� יחד אותו להסביר חשוב, ההוראה במהל& אחר במקו� הלימוד בספר גר'ב נתקלי� כאשר  .2

 מראה נתוני� אילו הבי�ול) ציר כל מייצג מה יודעי� וכיצד(בגר'  ציר כל מייצג מה לבדוק ,התלמידי�

  .הגר'

  

  ב12אלה ש
תכנית  צבירת� מצב את משני� המי� 1.5.2

 לימודי�

  צבירה מצבי: בחומרי� מתקיימי�ה ומלאכותיי� טבעיי� שינויי� יכירו התלמידי� ב.1.2

 במידע טיפול של מיומנויות יכירו התלמידי� א.1.1

 �מסמ
 סטנדרטי�

, מושגי� התאדות
תהליכי� 

ותופעות במדע 
 וטכנולוגיה

  גבוהה

  

  רמת חשיבה

 בכמות להפחתה או מהתאדות כתוצאה המי� בכמות להפחתה התייחסות הכוללת תשובה

  .ההתאדות לתופעת התייחסות ללא המי�

תשובה מלאה 
  מהמחוו�

תחומי תוכ�   
  נוספי�

 

 הכישורים הנדרשים
 צבירה במצב ממי� הופכי� המי� זה שבתהלי& ולדעת ההתאדות תהלי& את להכיר נדרשי� התלמידי�

 ולכ� ,באוויר מתפשטי� המי� אדי כי לדעת ג� נדרשי� התלמידי�). מי� אדי( גז צבירה במצב למי� נוזל

  .וקטנה הולכת בכלי �יהנוזלי המי� כמות
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  ניתוח תשובות תלמידים

  דוגמאות ניתוח

 
 והופכי� נעלמי� המי� הזמ� במש& כי" •

  ".התאדות נקרא זה תהלי& .לאדי�

  תשובות 
  ותנכונ

 
 שתחול ברור אז מתאדי� המי� כי" •

  ."משמעותית ירידה

  ".ונגמרי� מתייבשי� המי� בחו� כי" • 

 

 שהייתה סביר ולכ� ח� הקי� בעונת" •

 מיו� מי� פחות שהיו כלומר התאדות

  ."מציג' ג גר' רק זה ואת ,ליו�

 ויותר יותר נהיו המי� לאט לאט כי" •  

  ".אדי�

 יו� את שמסמ� גר' זה כי �4 ב בחרתי" •  

 בכלי המי� כמות את וג� השבוע

  ".במדויק

תשובות 
  שגויות

במקרה זה התלמיד מתייחס לגר' רק בתור 

  .קו עולה
 בכל שמראי� מכיוו� 2במספר  בחרתי" •

 קו פי על נכונות מעלות בשבוע יו�

  ".המדידה

, בחר בגר' הנכו�נוס' על כ& שהתלמיד לא 

  .הוא ג� לא הסביר את התופעה
השינוי זה שכמות המי� עלתה ואז " •

  ".ירדה

  

 קשיים ובעיות נפוצות
  : מקורות משני נבעו זו בשאלה הקשיי�

 . הגר' את לקרוא אי& ידעו שלא תלמידי�  .1

  .הסבר נתנו שלא תלמידי�  .2

  

 ההשתמעויות להוראה
 מסקנות מסיקי� כיצד לתלמידי� להסביר חשוב. בכיתה הגרפי� קריאת את לתאר באופ� מילולי מומל�

  .מומל� לשאול את התלמידי� שאלות מנחות על גרפי� כדי שיתרגלו קריאת גרפי�, נוס' על כ&. מגר'
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  13 שאלה

    

  .   שלו הידית ואת הסיר גו' את לייצר כדאי חומרי� מאילו התלבטו סירי� לייצור במפעל

  

  

    

  

  

  

 של לתכונה התייחסו( תשובתכ� את הסבירו. הסיר של הגו& את לייצר כדאי חומר מאיזה הציעו  .א

 ).החומר

 של לתכונה התייחסו( תשובתכ� את הסבירו. הסיר של הידיות את לייצר כדאי חומר מאיזה הציעו  .ב

   ).החומר

  

  א13שאלה 

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

  .בה� השימוש לבי� החומרי� תכונות בי� הקשר את יבינו תלמידי�ה ג.1.2

התלמידי� יסבירו באמצעות דוגמאות את הקשר בי� תכונות החומרי�  –ציו� דר& 

 .לבי� השימוש בה�

 �מסמ
 סטנדרטי�

  למוצר חומר תכונות בי� התאמה

  תכונה

  מוצר

 חו� מוליכות

, מושגי�
תהליכי� 

ותופעות במדע 
 וטכנולוגיה

  בינונית

  

  רמת חשיבה

  .החומר של לתכונה המתייחס והסבר, טוב חו� מולי& שהוא חומר של ש� הכוללת תשובה

  :הערות

 – אלומיניו�( אחרי� רלוונטיי� לחומרי� או לתכונותתשובה המתייחסת  ג� לקבל יש*

  ).קל

אלא , טובא� ההסבר מתייחס לכ& שהחרס מולי& חו� " חרס"אי� לקבל את התשובה *

 .א� ציי� התלמיד שהחרס שומר על חו� לאור& זמ�

תשובה מלאה 
  מהמחוו�

תחומי תוכ�  אד� ידי מעשה עול�
  נוספי�
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 הכישורים הנדרשים
 החומר תכונת בי� הקשר את ולהסביר הסיר גו' את להכי�כדאי  ממנוש חומר לבחור נדרשי� התלמידי�

 החומר תכונות על המתבסס לבחירת� נימוק לכתוב נדרשי� התלמידי�. סיר לייצור בו השימוש לבי�

 להתייחס נית� א& ,חומר של חו� מוליכות היא אליה להתייחס שנדרש העיקרית התכונה. בחרו ה� אותוש

  ).'וכו קושי, החלדה, משקל( נוספות לתכונות ג�
  

 

  ניתוח תשובות תלמידים

  דוגמאות ניתוח

 
 חו� מולי& אלומיניו� .מאלומיניו�" •

  ".מתחמ� הסיר ואז

  תשובות 
  ותנכונ

 יותר יתחמ� האוכל אז כי. מתכת" •  

  ".מהר

 נשר' לא אלומיניו� כי. אלומיניו�" •  

  ".להחזקה מאוד קל והוא

 לא שהיא משו�). עבה( זכוכית" •  

  ".מהר מתחממת אבל חשמל מעבירה

 להיות צרי& הסיר של הגו'. נחושת" •  

 יתחמ� בסיר שיש שמה כדי חו� מולי&

  ".לחמ� רוצי� שאנחנו מה את ויחמ�

עובדה זו אינה נכונה ולא ברור מה הקשר 

בי� חימו� אטי לבי� כדאיות השימוש 

  .באלומיניו� לייצור סירי�

 ולכ�, לאט ממש מתחמ� אלומיניו�" •

  ".הסיר גו' את כ& לייצר כדאי

תשובות 
  שגויות

חסר בנימוק ההסבר  א& ,נכונה זו תשובה

 החומרי� האלה מתאימי� ולכ�למה דווקא 

  .מתקבלת היא אינה

 בזה להתחשב צרי&. זכוכית/מתכת" •

 הגז על הסיר את לשי� צריכי� שאנו

 חומרי� ה� זכוכית/ומתכת

  ".מתאימי�

  

 קשיים ובעיות נפוצות
 יש. הבחירה את לנמק לדעת חשוב מאוד לכ�. מתאי� הנימוק א�, נכונות תשובות כמה יש זה במקרה

  .הנימוק במת� מתקשי� א& התשובה את היודעי� תלמידי�
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 ההשתמעויות להוראה
 לסיר. סיר ייצור הוא בשאלה המוצג השימוש. בו לשימוש חומר של תכונה בי� להתאי� צרי& זו בשאלה

  .שלו לייצור שונות תכונות להתאי� ונית� רבות תכונות

  :לתרגולרעיונות 

סיר , פעמו�: כגו�(תכונות הכרחיות ותכונות רצויות לכמה מוצרי� נית� לבקש מ� התלמידי� שיכתבו   .1

ולבקש מה� למיי� את התכונות בטבלה , נית� ג� להציג לתלמידי� מאגר של תכונות חומרי�). וטבעת

 :כמו זו המוצגת כא�

 

 רצויות תכונות הכרחיות תכונות המוצר

   

 

 לקנות ברצוני: לדוגמה, בשלב הבא נית� לשאול שאלות לגבי תכונות ספציפיות של מוצרי� מסוימי�  .2

 להביא אוהב אני מרק מבשל אניש לאחר. נפשות 8 במשפחתי. משפחתי לכל מרק בו לבשל שאוכל סיר

. יהיה עשוי שהסיר כדאי חומר מאיזה להחליט לי עזרו. אותו לבני המשפחה לחלק וש� לשולח� ותוא

 .נמקו

  :שאלות נוספות באותו הנושא

   ספרי בית למשוב משימות מאגר מתו&, במתנה סיר: המשימה

S/Units/Rama/maagaraimesimot/MaagreMesimot/MaagarMashovMadahttp://cms.education.gov.il/EducationCM

_heb.htm  
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  ב13שאלה 
תכנית  בה� והשימושי� מיונ�, תכונותיה�, חומרי� הכרת 1.5

 לימודי�

  .בה� השימוש לבי� החומרי� תכונות בי� הקשר את יבינו תלמידי�ה ג.1.21.2

התלמידי� יסבירו באמצעות דוגמאות את הקשר בי� תכונות החומרי� לבי�  –ציו� דר& 

  .השימוש בה�

 �מסמ
 סטנדרטי�

  למוצר חומר תכונות בי� התאמה

  תכונה

  מוצר

 חו� מוליכות

, מושגי�
תהליכי� 

ותופעות במדע 
 וטכנולוגיה

  רמת חשיבה  בינונית

תשובה מלאה  .החומר של לתכונה המתייחס והסבר, גרוע חו� מולי& שהוא חומר של ש� הכוללת תשובה
  מהמחוו�

תחומי תוכ�  אד� ידי מעשה עול�
  נוספי�

  

 הכישורים הנדרשים
  .הסיר ידיות את להכי�כדאי  ממנוש חומר לבחור נדרשי� התלמידי�

 יהיו סירי� של שידיות חשוב :חומר של חו� מוליכות היא אליה להתייחס שנדרש העיקרית התכונה

  .גרועות חו� מוליכות

  

  ניתוח תשובות תלמידים

  דוגמאות ניתוח

 
 וכ& חו� מבודד הפלסטיק. פלסטיק" •

  ".הסיר את כשנרי� כווייה נחטו' לא

  תשובות 
  ותנכונ

 ולכ� רותח משהו יש בסיר. פלסטיק" •  

 ממקו� הסיר את להעביר נרצה א�

 שלא הפלסטיק בידיות ניעזר, למקו�

  ."נקבל כווייה לא וכ& חו� מוליכות

 ולא נוח לנו שיהיה בשביל. פלסטיק" •  

  ."הסיר את מחזיקי� כשאנו ח�

 מולי& כ� הוא .מתאי� חומר אינו הברזל

 רלוונטיות אי� זו א& לתכונה, חשמל

  .לשאלה

תשובות   ".חשמל מולי& לא ברזל כי. ברזל" •
  שגויות

התלמיד יודע שהידיות לא צריכות 

  .א& אינו יודע שברזל מולי& חו�, להתחמ�
 אפשר� שאי כ& כל ח� לא הברזל. ברזל" •

  ."בסדר שזה כ& הסיר את להחזיק
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 קשיים ובעיות נפוצות
 חומרבתור ה בפלסטיק בחרו נכו� שענו התלמידי� כל כמעט. נכונה תשובה ענו התלמידי� רוב זו בשאלה

 ה� היו יכולי� שג� ,סיליקו� או גומי, ע�: כגו� ,אחרי� חומרי� נכתבו לא. הידיות את ממנו להכי�שכדאי 

  .להתאי�

 או גרוע חו� כאל מולי& והתייחסו אליו מתאי� לא חומרב בחרו היו שגויות שתשובותיה� התלמידי�

  .גרועה חו� מוליכות היא סיר של ידיותל הנדרשת שהתכונה ידעו לא) נדירי� במקרי�(

  

 ההשתמעויות להוראה
  :שאלות נוספות באותו הנושא

   ספרי בית למשוב משימות מאגר מתו&, במתנה סיר: המשימה

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Rama/maagaraimesimot/MaagreMesimot/MaagarMashovMada

.htm_heb  
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  14 שאלה

  .שוני� �יחומר שמות ובה טבלה לפניכ�

  .לא או קלֶ דֶ  חומר הוא א� חומר כל ליד X � ב סמנו  .א

  ש� החומר

  ?הא� החומר הוא חומר דלק

  לא  כ�

  �2  �1  זכוכית

  �2  �1  בנזי�

  �2  �1  ברזל

  �2  �1  פח�

  �2  �1  גז בישול

 .שסימנת� הדלק חומרי בי� המבדילה אחת תכונה כתבו  .ב

  

  א14שאלה 
  בה� והשימושי� תכונותיה�, הכרת�: אנרגיה כמקורות דלק חומרי  1.6.1

 

תכנית 
 לימודי�

  .בה� השימוש לבי� החומרי� תכונות בי� הקשר את יבינו תלמידי�ה ג.1.2

התלמידי� יציינו את התכונות המשותפות לחומרי דלק ויסבירו את הקשר בי�  –ציו� דר& 

 .תכונותיה� לבי� השימוש בה�

 �מסמ
 סטנדרטי�

, מושגי� דלק חומר
תהליכי� 

ותופעות במדע 
 וטכנולוגיה

  רמת חשיבה נמוכה

  לא –זכוכית 

  כ� –בנזי� 

  לא –ברזל 

  כ� –פח� 

 כ� –גז בישול 

תשובה מלאה 
  מהמחוו�

תחומי תוכ�   
  נוספי�

  

  



 

 01:50:41 24/08/2010 ע "תשה', הלכיתה  במדע וטכנולוגיהב "מיצ – חוברת הנחיות 90

 

 הכישורים הנדרשים
 שהוא בזמ� וחו� אור מספקה חומר :דלק חומר של הגדרה( דלק חומר מהו לדעת נדרשי� התלמידי�

 שאינ� ולחומרי� דלק חומרי שה� לחומרי� חומרי� למיי� נדרשי� התלמידי� זה ידע בעזרת). בוער

  .דלק חומרי

 

 ההשתמעויות להוראה
  . דלק חומר מהו לדעת נית� כיצד לתרגל מומל�

  :שאלות נוספות באותו הנושא

  מתו& מאגר המשימות , שריפה בחורש –המשימה 

-AD50-4304-96A0-ED3DF287http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/

78106678E4B3/71306/18HE_SREFA_TASK.pdf  

  

  ב14שאלה 
תכנית  בה� והשימושי� תכונותיה�, הכרת�: אנרגיה כמקורות דלק חומרי  1.6.1

 לימודי�
  .בה� השימוש לבי� החומרי� תכונות בי� הקשר את יבינו תלמידי�ה ג.1.2
מעברי� בי� : בחומרי� מתקיימי�ה ומלאכותיי� טבעיי� שינויי� יכירו תלמידי�ה ב.1.2

 .צבירה מצבי

 �מסמ
 סטנדרטי�

  מוצק, נוזל, גז: צבירה מצבי
 דלק חומרי

, מושגי�
תהליכי� 

ותופעות במדע 
 וטכנולוגיה

  רמת חשיבה בינונית

  :תכונה אחת מבדילה מבי� אלה

  )דליק(דליקות   –

  מצב צבירה  –

  צבע  –

  ריח  –

 . 33מ "ע' ב הפנימי במדע וטכנולוגיה לכיתה ה"המיצערכת ב ראו ההערות פירוט

תשובה מלאה 
  מהמחוו�

תחומי תוכ�   
  נוספי�

  

 הכישורים הנדרשים
 לדעת צריכי� ה� זאת לעשות מנת על. בשאלה הדלק חומרי בי� מבדילה תכונה לזהות נדרשי� התלמידי�

 תכונה ולמצוא) בישול וגז פח�, בנזי�( הדלק חומרי של התכונות את לעצמ� להגדיר, חומר של תכונה מהי
  .ה�יבינ מבדילהה אחת

 

 קשיים ובעיות נפוצות
  : היו שתי קבוצות עיקריות של תלמידי� שהתקשו במת� תשובה לשאלה זו

  ."תכונה" המושג את שאינ� מכירי� תלמידי�  .1

  .המבדילה התכונה את מצאו שלא תלמידי�  .2
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    15 שאלה

 לב ש� ואז, בשמש דקות מספר ישב הוא מהמי� שיצא לאחר. המלח�לי� ר� נכנס ח� קי� ביו�

  .עורו על נוצרה מלח ששכבת

  :בגלל נוצרה המלח שכבת

 .העור על שהיו הי�� מי התאדות  .1

 .העור על שהיו הי�� מי התעבות  .2

 .העור על שהיה המלח התכת  .3

 .העור על שהיה המלח התמוססות  .4

  

תכנית  ניצול� ותהליכי בטבע חומרי� 1.7
 לימודי�

ימיינו , וגופי� מעול� החי ומעול� הדומ� חומרי� של תכונות יכירו תלמידי�ה א.1.2

  .אות� ויאפיינו אות� על פי תכונותיה�

 .צבירה מצבימעברי� בי� : בחומרי� שינויי� יכירו תלמידי�ה ב.1.2

 �מסמ
 סטנדרטי�

  

 

, מושגי�
תהליכי� 

ותופעות במדע 
 וטכנולוגיה

  רמת חשיבה בינונית

תשובה מלאה  .העור על שהיו הי��מי התאדות) 1(
  מהמחוו�

תחומי תוכ�   
  נוספי�

  

 הכישורים הנדרשים
 מתאדי� המי� שכאשר לדעת נדרשי� ג� ה�. תמיסה ה� המלח�י� מי כי לדעת נדרשי� התלמידי�

  .אותו לראות נית� ואז ,מתאדה אינו המלח, בתמיסה

 

 קשיים ובעיות נפוצות

, המי� התאדו שכאשר ידעו לא מלחשל ו מי� של תמיסה ה� הי��שמי יודעי� שאינ� תלמידי�

  . המלח נשאר

אינ� מכירי� היטב את התהליכי� של המעברי� בי� מצבי  )3(� ו) 2(ימנו את התשובות ייתכ� שתלמידי� שס

  .הצבירה
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 ההשתמעויות להוראה
 י�, ילד על סיפור מופיע בה א& ,התאדות על שאלה זוהי בעצ�. שוני� תוכ� תחומי בי� שילוב יש זו בשאלה

 ואת השאלה עיקר למצוא את התלמידי� את ללמד חשוב. התלמידי� את להטעותיכולה  עובדה זו. ושמש

 מדעי ידע של יישו� בשאלה יש .הטקסט בתו& סימו� של שאלה לתרגל אפשר. בשאלה שואלי�ש מה

  .מהחיי� ההוראה תופעות במסגרת לשלב כדאי. יו��היו� חיי של בהקשר

  :שאלות נוספות באותו הנושא

   5 ,4 שאלות', נוסח א, ט"תשס משנת ב"מיצ מבח�  .1

-9193-4C2C-39C3-http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/9AAE6BA9

FBDC937BF527/104119/25mad095ASofinet.pdf 

  4 שאלה', נוסח א, ז"תשס משנת ב"מיצ מבח�  .2

B5D2F5E08EA7/56986/madaim5book.pdf-92F0-4146-7841-http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/31503344 

  "המי� מחזור" בנושא עורי�יש, מטר אתר  .3

http://www.matar.ac.il/elearning.asp  
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  19–16שאלות , בריאותו ואיכות חייו, התנהגותו, האדם: הנושא

  

  16שאלה 

  ?הגולגולת עצמות של התפקיד מהו

 .הראש תנועת את לאפשר  .1

 .למוח מידע להעביר  .2

 .מהסביבה גירויי� לקלוט  .3

 .מפגיעות המוח על להג�  .4

  

תכנית  ושרירי� שלד 6.3
 לימודי�

ה� . ויבינו את התאמת� לתפקוד� האד� בגו' ומערכות איברי� יכירו התלמידי� א.3.3

  .יכירו תהליכי� בגו' ויבינו את חשיבות� לקיומו

ויסבירו את הקשר ) תנועה ויציבה, הגנה(התלמידי� יציינו את תפקידי השלד  –ציו� דר& 

 .בי� מבנה השלד לתפקידיו

 �מסמ
 סטנדרטי�

  

 

, מושגי�
תהליכי� 

ותופעות במדע 
 וטכנולוגיה

  רמת חשיבה נמוכה

תשובה מלאה  .מפגיעות המוח על להג�) 4(
  מהמחוו�

תחומי תוכ�   
  נוספי�

  

 הכישורים הנדרשים
  .בפרט הגולגולת עצמות תפקידי ואת בכלל השלד תפקידי את להכיר נדרשי� התלמידי�

  

 קשיים ובעיות נפוצות
 האיברי� על ולהג� ;תנועה לאפשר ;אותו ולייצב צורה לגו' לתת: עיקריי� תפקידי� שלושה לשלד

  .הפנימיי�

  . הנכונה התשובה היא) 4( תשובה לכ�ו ,המוח על להג� נועדו הגולגולת עצמות

 זכרו לא א& ,תנועה לאפשר הוא השלד של התפקידי� שאחד יודעי�) 1( תשובהאת  שסימנו תלמידי�

  .נעות ואינ� יחד חוברותמ הגולגולת שעצמות

  .הגולגולת לעצמות ולא למוח התייחסו) 3(� ו) 2( תשובותה שסימנו את תלמידי�
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 ההשתמעויות להוראה
 בכיתה עונה תלמיד א�. מדעיי� במושגי� להשתמש חשוב במדעי� לומדי� שאנו התוכ� מתחומי אחד בכל

  .לגו' יציבה נות� שהשלדלכ&  התכוו� שהוא ללמד אותו חשוב ,"שלנו הגו' את מחזיק השלד" כמו תשובה

 התלמידי� של לעול� לקרב� כדאי לכ�ו  ,יו�� היו� מחיי לתלמיד מוכרי� אינ� המדעיי� המושגי�

אילו מילי� מזכיר  :למשל ,המדעיי� המושגי� של הלשונית במשמעות לדו� כדאי לכ� .ולהכיר לה� אות�

 לבקש אפשר( ?משמעות ולאיזו האלה במילי� משתמשי� אנו מתי ;)יציבות, יציב(? "יציבה" המושגלנו 

 המושגי� את המכיל סיפור לספר, המורכבי� ממושגי� מדעיי� מסוימי� משפטי� לכתוב מהתלמידי�

 המושגי�לשלב את  כ&ו, את השימושי� שלה�ו מדעיי� מושגי� המשלבי� משחקי� ליצור, האלה

  ).התלמיד של עולמוב המדעיי�

  :שאלות נוספות באותו הנושא

   27 שאלה', נוסח א, ט"תשס משנת ב"מיצ מבח�

-9193-4C2C-39C3-http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/9AAE6BA9

FBDC937BF527/104119/25mad095ASofinet.pdf  
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  17 שאלה

  ?הנשימה בתהלי& בתאי� נקלט גז איזה

 חנק�  .1

 חמצ�  .2

  אוויר  .3

 יחמצנ� דו פחמ�  .4

  

תכנית  נשימה 6.5
 לימודי�

ה� . ויבינו את התאמת� לתפקוד� האד� בגו' ומערכות איברי� יכירו התלמידי� א.3.3

  .יכירו תהליכי� בגו' ויבינו את חשיבות� לקיומו

  

התלמידי� יתארו את פעולות השאיפה והנשיפה ויסבירו את תפקיד� בחילו'  –ציו� דר& 

 .גזי�

 �מסמ
 סטנדרטי�

  נשימה

  גז

 הנשימה בתהלי& גזי� חילופי

, מושגי�
תהליכי� 

ותופעות במדע 
 וטכנולוגיה

  רמת חשיבה נמוכה

תשובה מלאה  חמצ�) 2(
  מהמחוו�

תחומי תוכ�   
  נוספי�

  

 הכישורים הנדרשים
, לריאות הגיע שהאוויר אחרי הנשימה שבתהלי& לדעת, הנשימה תהלי& את להכיר נדרשי� התלמידי�

  .הגו' תאי ולכל לד� מהריאות עובר החמצ�

  

 קשיים ובעיות נפוצות
 ג� בריאות. לד� עוברהמגיע אל הריאות מהאוויר  החמצ�. אוויר הריאות אל נכנס הנשימה בתהלי&

 גבוה אחוז יש נושפי� אנו שאותו באוויר ולכ� ,לאוויר נכנס מהתאי� ד�דר& ה שהגיע חמצני� הדו הפחמ�

  . חמצני�דו פחמ� של יותר

 למילה לב שמו לא אולי או ,לתאי� המשי& לריאות שהגיע שהאוויר חשבו, אוויר –) 3( שסימנו תלמידי�

נוספת היא טעות נפוצה  .הנשימה בתהלי& נקלט גז איזה אות� ששאלו וחשבו בשאלההמופיעה " תאי�"

  .חמצ� לבי� אוויר בי� מבחיני� שאינ� תלמידי�

  .שנפלט גזל שנקלט הגז בי� התבלבלו ,חמצני�דו פחמ� –) 4( תשובהאת  שסימנו תלמידי�
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 ההשתמעויות להוראה
 להוצאתו ועד בשאיפה לגו' האוויר מכניסת, בכללותו הנשימה תהלי& על התלמידי� את ללמד מומל�

 עשיר אוויר: לדוגמה. במערכת עוברה הגז ש� את לציי� נית� התהלי& של מהשלבי� אחד בכל. בנשיפה

  .'וכו לד� עובר חמצ� בריאות, בשאיפה לריאות נכנס בחמצ�

  :לתרגול רעיונות

 :ולשאול שאלות כגו� הנשימה מערכת ושל האד� גו' של רטוטס לתלמידי� להציג נית�

 .הנשימה מערכת לתו& האוויר של דרכו את אדו� בקו רטטוס  .1

 ?זה אוויר של הרכבו מה  .2

 .הנשימה ממערכת החוצה האוויר של דרכו את כחול בקו רטטוס  .3

 ?זה אוויר של הרכבו מה  .4

 ?לד� מהריאות עוברה החמצ� ממשי& לא�  .5

   ?לריאות חמצני� דו פחמ� מגיע מהיכ�  .6
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    18 שאלה

  ?בגופנו העור תאי של הצפיפות מסייעת מהב

 חיידקי� חדירת מפני בהגנה  .1

 בגו' חמצ� בקליטת  .2

 קור מפני בהגנה  .3

   האוויר� מ לחות בקליטת  .4

  

תכנית  העור 6.4
 לימודי�

ה� . ויבינו את התאמת� לתפקוד� האד� בגו' ומערכות איברי� יכירו התלמידי� א.3.3

  .יכירו תהליכי� בגו' ויבינו את חשיבות� לקיומו

 ).קירור הגו' קליטת מידע, הגנה(התלמידי� יציינו את תפקידי העור  –ציו� דר& 

 �מסמ
 סטנדרטי�

, מושגי� העור תפקיד
תהליכי� 

ותופעות במדע 
 וטכנולוגיה

  רמת חשיבה נמוכה

תשובה מלאה  חיידקי� חדירת מפני בהגנה) 1(
  מהמחוו�

תחומי תוכ�   
  נוספי�

  

 הכישורים הנדרשים
 חלק על נשאלי� ה� בשאלה. בגו' העור לתפקידי העור מבנה בי� הקשר את להכיר נדרשי� התלמידי�

  .הצפופי� התאי� – מהמבנה מסוי�

  

 קשיים ובעיות נפוצות
. מהסביבה מידע וקליטת הגו' קירור, מזיקי� גורמי� מפני הגנה: עיקריי� תפקידי� שלושה שלנו לעור

 הגנהב –) 2( תשובהאת  שסימנו תלמידי�. חיידקי� חדירת מפני הגנהב –) 1( תשובה היא הנכונה התשובה

 –) 4( שסימנו את תשובה תלמידי�. הגו' קירור – העור של אחר תפקיד על שחשבו תכ�יי ,קור מפני

 –) 2( מספר תשובה. הזעה בעזרת הגו' קירור של התפקיד עלג� ה�  חשבו אולי, האוויר� מ לחות קליטתב

  .כלל מתאימה אינה – מהגו' חמצ� בקליטת
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 ההשתמעויות להוראה
. לתפקיד מבנה בי� הקשר – חשוב מדעי עיקרו� על ולדבריחד  העור מבנה ועל העור תפקידי על ללמד מומל�

 תפקידי את להבי� יותר ה�ל קל ,שלו התפקיד על עונה העור של המבנה כיצד ני�מבי י�התלמיד כאשר

  .העור

 .הגו' לתו& יחדרו לא מזיקי� שגורמי� מנת על בצפיפות מסודרי� העור תאי  –

 טמפרטורה על בשמירה ומסייעת קרירות תחושת יוצרת מהעור הזיעה התאדות .זיעה בלוטותיש  בעור  –

 .בחימו� לא א& בקירור סיוע שיש לב לשי� חשוב. הגו' של קבועה

  .מהסביבה מידע לקלוט לנו עוזרי�ה חישה תאי בעור  –

  :שאלות נוספות באותו הנושא

   26 שאלה', נוסח א, ט"תשס משנת ב"מיצ מבח�  .1

-9193-4C2C-39C3-http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/9AAE6BA9

95ASofinet.pdfFBDC937BF527/104119/25mad0  

 30שאלה ', נוסח א, ח"ב משנת תשס"מבח� מיצ  .2

-8647-485F-C4EA-http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/21C6B79C

3285BF5D5701/74412/madaim5TSofia25Net.pdf  
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    19 שאלה

  .2005–1965 בשני� נרקיס ביישוב הרכב�כלי מספר את המתאר תרשי� לפניכ�

  

 ?1975 בשנת נרקיס ביישוב הרכב� כלי מספר היה מה  .1

 .2005–1965 בשני�  נרקיס ביישוב הרכב� כלי למספר קרה מה תארו  .2

 הנשימה במערכת מחלות של שכיחות על הרכב� כלי במספר שחל השינוי השפיע לדעתכ� כיצד  .3

 .תשובתכ� את הסבירו? נרקיס היישוב תושבי בקרב

 .בכבישי� הנעי� הרכב� כלי מספר הקטנתל אפשריות דרכי� שתי הציעו  .4

  

  ב-א 19שאלה 
תכנית  נשימה 6.5

 לימודי�

מסמ�  .במידע טיפול של מיומנויות יכירו התלמידי� א.1.1
 סטנדרטי�

, מושגי� עמודות תרשי� קריאת
תהליכי� 

ותופעות במדע 
 וטכנולוגיה

  רמת חשיבה נמוכה

  רכב�כלי 500  .א

 .הרכב�כלי במספר העלייה למגמת התייחסות הכוללת תשובה  .ב

תשובה מלאה 
  מהמחוו�

  .מדיאגרמה מידע הפקת: מיומנויות

 מערכות אקולוגיות ואיכות הסביבה

תחומי תוכ� 
  נוספי�
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 הכישורים הנדרשים
 ,שלו הכותרת את לקרוא ,העמודות בתרשי� לעיי� נדרשי� התלמידי�. קריאת תרשי� עמודות – 'א סעי'

. שני� במספר נרקיס שוביבי הרכב�כלי מספר את מתאר שהתרשי� ולהבי� ציר כל מסמ� מה לקרוא

 שוביבי היו רכב�כלי כמה, התרשי� פי על, ולראות השני� בציר 1975 שנת את לאתר נדרשי� התלמידי�

  .זו בשנה נרקיס

  .במילי� אותה ולתאר הכוללת הגר' ממגמת להתרש� צריכי� התלמידי� – 'ב סעי'

 

  ניתוח תשובות תלמידים

  דוגמאות ניתוח

  תשובות   ."גדל הרכב כלי' מס" • 
  ותנכונ

  ."רכב כלי 1000 �ב רבה במהירות גדל" •  .תשובה זו נכונה א& החישוב אינו מדויק

תשובות   ."רכבי� ויותר יותר ומכרו הפיצו" •  
  שגויות

  ."האד� צריכת לפי גדל" •  .זה אינו נתו� שנית� להוציא מדיאגרמה

 דגמי�, מכירה, הפצה על כלו� לנו ידוע לא

 השאלה. נרקיס ביישוב רכב�כלי של וסוגי�

�כלי מספר על רק מידע מספקי� והתרשי�

 מספר על להיות צריכה התשובה ולכ� ,הרכב

  .הרכב�כלי

 וא� למכוניות דגמי� קצת היו �1965 ב" •

  .."הרכב כלי וסוגי ייצור עלה השני�

  

 קשיים ובעיות נפוצות
 את .בשנה שטעו תלמידי� היו שטעו תלמידי�. עמודות תרשי� לקרוא יודעי� התלמידי� רוב – 'א סעי'

 ג� יש. האחרות השני� לאחת מתאי�ה רכב�כלי מספר כתבו שה� בכ& לאתר נית� אלהה תלמידי�ה

 שרירותי הוא שכתבו שהמספר בכ& נית� לאתר אות�ו, עמודות תרשי� לקרוא יודעי� שאינ� תלמידי�

  ). 1995 ,לדוגמה( מסוימת שנה שכתבובכ&  או) הרכב�כלי מספר של מהצירלקוח  לא אפילו לפעמי�(

 ישירה מסקנה להסיק נדרשי� התלמידי� א& התרשי� לכל מתייחסי� כא� כי, יותר קשה מעט – 'ב סעי'

התשובה המצופה מהתלמידי� היא . התרשי� את נכו� לקרוא ידעו התלמידי� רוב כא� ג�. מהתרשי�

  .הרכב�תשובה המתייחסת למגמת עלייה במספר כלי
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 להוראהההשתמעויות 
 בהמש&. תרשי� זה קוראי� כיצד התלמידי� את ללמד יש, עמודות תרשי� מופיע הלימוד בחומרא� 

 הסקת של שאלות רק ולא ,תרשימי� ה שלקריאל בנוגע טכניות שאלות ג� לשאול חשוב ההוראהתהלי& 

  .תרשימי� לקרוא יודעי� שהתלמידי� לוודא כדי ,מסקנות

נתוני�  אפילו או, בכיתה שנאספו תוצאותהמתאר  עמודות תרשי� התלמידי� ע� רטטסל ג� מומל�

). שונות בכיתות תלמידי�ה מספר, בכיתה התלמידי� גובה, בחו� הטמפרטורה( �יו� �יוה הלקוחי� מחיי

 ע� לדבר חשוב .אותו לקרוא כיצד להבי�יותר  לה� קל ,התרשי� את בעצמ� רטטי�סמ התלמידי� כאשר

  .'וכו של השנתות, ציר כל של המשמעות על התלמידי�

  :שאלות נוספות באותו הנושא

 )קריאת דיאגרמה מתחו� תוכ� אחר( 12שאלה ', נוסח א, ח"ב משנת תשס"מבח� מיצ

-8647-485F-C4EA-http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/21C6B79C

3285BF5D5701/74412/madaim5TSofia25Net.pdf  

  

  ג19שאלה 
תכנית  נשימה 6.5

 לימודי�

יפתחו מודעות , הגו' בריאות על משפיעי�ה ואמצעי� גורמי� יכירו התלמידי� ב.3.3

  .בריאויאמצו התנהגויות המקדמות אורח חיי� 

התלמידי� יציינו שיש קשר בי� אוויר מזוה� לבי� קשיי נשימה או מחלות  –ציו� דר& 

  .בדרכי הנשימה

 .התלמידי� יבינו את מקומו של האד� בטבע ב.1.5

 �מסמ
 סטנדרטי�

  הנשימה בדרכי למחלות אוויר זיהו� בי� הקשר

 אוויר לזיהו� הרכב�כלי במספר יהיעל בי� הקשר

, מושגי�
תהליכי� 

ותופעות במדע 
 וטכנולוגיה

  רמת חשיבה גבוהה

 לבי� הנשימה במערכת מחלות בשכיחות עלייה שבי� לקשר התייחסות הכוללת תשובה

�התייחסות לקשר שבי� מחלות במערכת הנשימה לבי� עלייה במספר כלי או ,אוויר זיהו�

 .הרכב

תשובה מלאה 
  מהמחוו�

 תחומי תוכ� הסביבה ואיכות אקולוגיות מערכות
  נוספי�

  

 הכישורים הנדרשים
 התלמידי�. אוויר זיהו� יותר יש עולה הרכב�כלי שמספר שככל התרשי� מתו& להסיק נדרשי� התלמידי�

 התלמידי�, לכ�. למחלות לגרו� ויכול הנשימה בדרכי פוגע אוויר שזיהו�, קוד� מידעעל פי , לדעת צריכי�

  .יגדל הרכב�כלי שמספר ככל תגדל הנשימה בדרכי המחלות ששכיחות להסיק נדרשי�
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  ניתוח תשובות תלמידים

  דוגמאות ניתוח

 

 שיש וככל אוויר מזהמות המכוניות" •

 אוויר זיהו� יותר ג� כ& מכוניות יותר

 יותר יש אוויר זיהו� יותר שיש וככל

  . "מחלות

  תשובות 
  ותנכונ

 כי הנשימה בדרכי מחלות יותר יהיה" •  

 שאנו האוויר את מזהמי� רכב כלי

  "נושמי�

 נכנסו וה� מהמכוניות יצאו גזי� יותר" •  

  ."שלנו הנשימה למערכת

 במחלות שחלו התושבי� מספר כנראה" •  

  . "גדל נשימה

 הוא מהאגזוז היוצא שהחומר מפני" •  

  . "לכלי הנשימה רעיל חומר

תשובות   . "כלל השפיע לא השינוי" •  
  שגויות

ככל שהיו יותר מכוניות היו פחות " •  .זולא ברור על מה מבוססת הנחה 

  " .מחלות

  ".המכוניות גורמות מחלות" •  .אי� כא� הסבר

  

 קשיים ובעיות נפוצות
 בדרכי ומחלות האוויר זיהו�, הרכב�כלי מספר: גורמי� שלושה בי� קשר למצוא נדרשי� התלמידי�

  . הנשימה

 ,עולה האוויר זיהו� שרמת מכ& להסיק נדרשי� התלמידי� .עולה הרכב�כלי שמספר לראות נית� בתרשי�

  .הנשימה בדרכי המחלות שכיחותל בנוגע דעת� את ולהביע

  

 ההשתמעויות להוראה
והוא משפיע על גור� , נית� להציג לתלמידי� מקרי� מגווני� שבה� גור� ראשו� משפיע על גור� שני

והשפעת , הקרינה שאליה נחש' הגו'השפעת השעה שבה נחשפי� לשמש על עוצמת : לדוגמה. שלישי

  .עוצמת הקרינה על הסיכוי לחלות במחלות עור

  :שאלות נוספות באותו הנושא

 30שאלה ', נוסח א, ח"ב משנת תשס"מבח� מיצ  .1

-8647-485F-C4EA-http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/21C6B79C

3285BF5D5701/74412/madaim5TSofia25Net.pdf  

 26שאלה ', נוסח א, ז"ב משנת תשס"מבח� מיצ  .2

B5D2F5E08EA7/56986/madaim5book.pdf-92F0-4146-7841-http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/31503344   
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  ד19שאלה 
תכנית  נשימה 6.5

 לימודי�

יפתחו מודעות , הגו' בריאות על משפיעי�ה ואמצעי� גורמי� יכירו התלמידי� ב.3.3

  .חיי� בריא ויאמצו התנהגויות המקדמות אורח

 .התלמידי� יבינו את מקומו של האד� בטבע ב.1.5

 �מסמ
 סטנדרטי�

  

 

, מושגי�
תהליכי� 

ותופעות במדע 
 וטכנולוגיה

  רמת חשיבה גבוהה

תשובה מלאה  .בכבישי� הנעי� הרכב�כלי מספר להקטנת דרכי� שתי הכוללת תשובה
  מהמחוו�

תחומי תוכ�  הסביבה ואיכות אקולוגיות מערכות
  נוספי�

  

 הכישורים הנדרשים
  .הרכב הנעי� בכבישי�� שתי דרכי� להקטנת מספר כלי להציע נדרשי� התלמידי�

  

  ניתוח תשובות תלמידים

  דוגמאות ניתוח

  תשובות   ."באוטובוסי� ייסעו שאנשי� אפשר" • 
  ותנכונ

  ."באופניי� לנסוע" •  

 הרכב�כמות כלי את יקטי� אמנ� זה פתרו�

 את יקטי� לא א& ,היישובהנעי� בתו& 

 כפי ,בכבישי� הנעי� הרכב� כלי מספר

  .השאלה שדורשת

תשובות   . "עקיפה לעשות דר&" •
  שגויות

  . "דלק בפחות לתדלק" •  

, השאלה אינה מתייחסת לזיהו� האוויר

  .אלא לכמות המכוניות הנעות בכבישי�
 "חשמל על העובדות על מכוניות לנסוע" •

.  

אילו . יישומיתתשובה גורפת מדיי ולא 

�התלמיד היה כותב על צמצו� מכירת כלי

  .היה נית� לקבל את התשובה, הרכב

  ."רכב כלי יותר למכור לא" •

    . "נרקיס ביישוב רחובות יותר שיהיו" •  .הרכב� הדבר לא ישפיע על כמות כלי
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 קשיים ובעיות נפוצות
ולכ� כתבו , הרכב הנעי� בתו& היישוב נרקיס�כליהיו תלמידי� שהבינו מהשאלה שצרי& להקטי� את מספר 

א& , הרכב הנעי� בתו& היישוב נרקיס�זה בהחלט יגרו� להפחתת כלי". לעשות דר& עקיפה: "תשובות כמו

  .הרכב הנעי� בכבישי� בכלל�לא יגרו� להפחתת כלי

הקטנת מספר התייחסו ל" רכב�למכור יותר כלי"או " לתדלק בפחות דלק: "תלמידי� שכתבו תשובות כמו

  .א& לא הציגו אפשרות חלופית, הרכב בכלל�כלי

  

 ההשתמעויות להוראה
א� כל . כאשר עוסקי� בנושאי� של איכות סביבה חשוב להתייחס לאחריות של כל אחד מאיתנו לסביבה

כולנו יחד נקטי� את , אחד מאתנו ישתמש פחות במכונית וימצא דרכי� חלופיות להגיע ממקו� למקו�

התלמידי� צריכי� לדעת שבמקרה זה הכוונה אינה לשבת בבית וכ& להקטי� את רמת . זיהו� האוויררמת 

  .אלא למצוא דרכי� חלופיות שבאמצעות� נית� לנוע ממקו� למקו�, זיהו� האוויר
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  26–20שאלות , עולם היצורים החיים: הנושא

    20 שאלה

  ).חלק נוזל( בריר מכוסה הדגי� של עור�

  :ב לדגי� מסייע הריר

 .במי� מזו� השגת  .1

 .במי� נשימה  .2

 .במי� תנועה  .3

 .במי� התרבות  .4

  

תכנית  לסביבת� מתאימי� חיי� יצורי� 5.5
 לימודי�

 מבנה של התאמה על בדגש איברי� יכירוו חיי� בעלי של מיו� דרכי יכירו התלמידי� ב.2.3

 .לסביבה התאמהעל ו לתפקיד

 �מסמ
 סטנדרטי�

, מושגי� לתפקיד מבנה בי� התאמה
תהליכי� 

ותופעות במדע 
 וטכנולוגיה

  רמת חשיבה בינונית

תשובה מלאה  .במי� תנועה) 3(
  מהמחוו�

תחומי תוכ�  הסביבה ואיכות אקולוגיות מערכות
  נוספי�

  

 הכישורים הנדרשים
  .חייו אורחל הדג מבנה בי� להתאי� נדרשי� התלמידי�

 

 ההשתמעויות להוראה
לומדי� על הקשר שבי� מבנה בעל החיי� לתפקיד מסוי� ועל ההתאמה לסביבת החיי� של התלמידי� 

כאשר לומדי� על בעלי חיי� שוני� מומל� להדגיש את ההתאמה בי� חלקי הגו' שלה� . אותו בעל חיי�

  .לאורח החיי� שלה� או לסביבת החיי�

  :שאלות נוספות באותו הנושא

 9שאלה , 'נוסח ב, ט"ב משנת תשס"מבח� מיצ  .1

-820A-4E88-0233-http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/15ACFD06

ED563837C90D/94707/26mad095BSofinet.pdf  

 26שאלה ', נוסח ב, ז"משנת תשס ב"מבח� מיצ  .2

-820A-4E88-0233-http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/15ACFD06

ED563837C90D/94707/26mad095BSofinet.pdf  
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    21 שאלה

  . שונות קבוצות לשתי חיי� בעלי של שמות רשימת למיי� נדרשו תלמידי�

  :האלו הקבוצות לשתי השמות את למיי� הציעה מאיה

  צמחוניי� חיי� בעלי –' א קבוצה

  בי� החיי� חיי� בעלי – 'ב קבוצה

  

 .זה במיו� הבעיה ימה הסבירו

  

תכנית  חיי� בעלי 5.4
 לימודי�

מסמ�  .חיי� בעלי של מיו� דרכי יכירו התלמידי� ב.2.3
 סטנדרטי�

  

 

, מושגי�
תהליכי� 

ותופעות במדע 
 וטכנולוגיה

  רמת חשיבה גבוהה

 דוגמה או/ו להשוואה ניתנות אינ� המיו� שקבוצות לכ& התייחסות הכוללת תשובה

 .מפריכה

תשובה מלאה 
  מהמחוו�

תחומי תוכ�  מיו�: מיומנויות
  נוספי�

  

 הכישורים הנדרשים
 להיות יכול מהפרטי� אחד כל ,יני�יממ א�ש לדעתעליה� . המיו� מיומנות את להכיר נדרשי� התלמידי�

 המיו� אפשרות את לקרוא נדרשי� התלמידי� זו בשאלה. מוציאות יהיו שהקבוצות כדי ,אחת בקבוצה רק

  .מיו� צרי& להיות על בסיס אותה תכונה .שגויה זו מיו�אפשרות  מדוע ולנמק, המוצעת

  

  ניתוח תשובות תלמידים

  דוגמאות ניתוח

 

 חיי� בעלי, הוא זה במיו� הבעיה" •

 ה� וכ& צמחוניי� ג� בי� החיי�

  ."קבוצה לאותה שייכי�

  תשובות 
  ותנכונ

 היו ה�. קשורות אינ� הקבוצות ששתי" •  

 חיי� בעלי �'א: כ& למיי� צריכי�

  . "בשריי� חיי� בעלי –' ב. צמחוניי�

התשובה הזו אינה נכונה כי היא אינה 

מתייחסת לכ& שההשוואה לא נעשתה 

וג� אינה מצליחה , באותו מישור המיו�

  .להפרי& את דר& המיו� שהוצעה בשאלה

 שחיי� צמחוניי� לא חיי� בעלי יש" •

  ."קבוצה לה� אי� אז אדמה ללא

תשובות 
  שגויות
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 השתמעויות להוראהה
שלבי . עושי� מה להסביר לה� במילי� מאוד חשוב, מיו� של בתהלי& בכיתה עוסקי� התלמידי� כאשר

  :המיו� ה�

 .ני�יממי להחליט על פי אילו קריטריוני�  .1

 .להקפיד שאי� חפיפה בי� הקבוצות  .2

  .למיי� את הפריטי� לקבוצות  .3

  :לתרגול רעיונות

  .על פי מה מיינו את החפצי� האלהולבדוק את� לתת לתלמידי� למיי� חפצי� שוני�   .1

 : נית� לשאול שאלות כגו�  .2

, דולפי�, אפרוח, עכבר, נחש, לטאה, תוכי, עורב, דג, נמלה, חתול, כלב – שוני� חיי� בעלי כ�לפני  

 .         מדוזה, חסידה, עכביש

 .לקבוצות החיי� בעלי את מיינו  .א

 .מהקבוצות אחת לכל ש� תנו  .ב

 .קבוצה לכל חיי� בעלי שלושה עוד של שמות הוסיפו  .ג

 .אלה לקבוצות דווקא מיינת� מדוע נמקו  .ד

נית� לראות שאת אותה קבוצה נית� למיי�  .אפשרויות מיו� שונות של רשימה התלמידי� ע� לערו& נית�

  .בדרכי מיו� שונות
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    22 שאלה

  .האר� בחופי מדוזות של גדולות להקות מופיעות הקי� בחודשי

  ?המדוזה של חיי� מאפיי� מתאר הבאי� מהמשפטי� איזה

 .פעמו� בצורת גו' יש למדוזה  .1

 .חוליות חסר חיי� בעל היא המדוזה  .2

 .ודולפיני� צבי� ידי על נטרפת המדוזה  .3

 .ודגי� סרטני� אוכלת המדוזה  .4

  

תכנית  חיי� מאפייני 5.6.1
 לימודי�

 מה� וידעו, חיי� בעלי של לקיומ� חיוניי�ה ותנאי� צרכי� יכירו תלמידי�ה א.1.3

 .הבסיסיי� החיי� מאפייני

 �מסמ
 סטנדרטי�

, מושגי� חיי� מאפייני
תהליכי� 

ותופעות במדע 
 וטכנולוגיה

  רמת חשיבה בינונית

תשובה מלאה  .ודגי� סרטני� אוכלת המדוזה) 4(
  מהמחוו�

תחומי תוכ�   
  נוספי�

  

 הכישורים הנדרשים
 מבי� לבחור צריכי� ה�. חיי� יצורי� של החיי� מאפייניאת ההזנה כאחד מלזהות  נדרשי� התלמידי�

  .המדוזה של החיי� ממאפייני אחד את מתארתה התשובה את האפשריות התשובות

  

 קשיים ובעיות נפוצות
". נההז" החיי� למאפיי� מתאימה והיא, ודגי� סרטני� אוכלת המדוזה –) 4( תשובה היא נכונהה התשובה

 למאפיי�ה�  ג� התייחסו ,ודולפיני� צבי� ידי על נטרפת המדוזה –) 3( תשובה שסימנו את תלמידי�

 יש למדוזה –) 1( תשובות. המדוזה של חיי� מאפיי� ביקשו שבשאלה לכ& התייחסו לא א& ,"הזנה" החיי�

 של בהקשר לא א& המדוזה מתארות את – חוליות חסר חיי� בעל היא המדוזה –) 2(ו" , פעמו� בצורת גו'

  .חיי� מאפיי�
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 ההשתמעויות להוראה
 שיותר כמה של החיי� מאפייני את להדגי� מומל�, חיי� יצורי� של חיי� מאפייני בתהלי& הלמידה של

 של יצורי חיי� שאינ� נמצאי� בסביבה וג� הילדי� של הקרובה סביבת�הנמצאי� ב חיי� יצורי�

  .הקרובה

  :שאלות נוספות באותו הנושא

 18שאלה ', נוסח ב, ז"ב משנת תשס"מבח� מיצ  .1

-820A-4E88-0233-http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/15ACFD06

ED563837C90D/94707/26mad095BSofinet.pdf  

  20שאלה ', נוסח א, ז"ב משנת תשס"מבח� מיצ  .2

B5D2F5E08EA7/56986/madaim5book.pdf-92F0-4146-7841-http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/31503344  
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    23 שאלה

  .ברֵ :הע על מידע לאסו' כדי בחצר לתצפית יצאו' ה כיתה תלמידי

  .התצפית בעקבות התלמידי� תבו=ָ ֶש  משפטי� מופיעי� שלפניכ� בטבלה

  .לא או בתצפית לאסו' שאפשר נתו� הוא א� משפט כל ליד X �ב סמנו

  .משפט כל ליד אחת תשובה רק לסמ� יש: לב שימו

  משפטי� שכתבו התלמידי� בעקבות התצפית

הא� המשפט הוא 

נתו� שאפשר לאסו& 

  ?בתצפית

  לא  כ� 

  �2  �1  .הק� של העורב נמצא על ע� הברוש •

  �2  �1  .העורב חכ� מאוד •

  �2  �1  .המקור של העורב עבה •

  �2  �1  . על הקרקע היו שלושה עורבי� •

  �2  �1  .הצבעי� של העורב ה� אפור ושחור •
 

  

תכנית  חיי� בעלי 5.4
 לימודי�

איברי� ותהליכי� בבעלי , ויכירו מערכות, דרכי מיו� של בעלי חיי� יכירו התלמידי� ב.2.3

  .חיי� בדגש על התאמה בי� מבנה לתפקיד ועל התאמה לסביבה

 .בעיות ופתרו� חקר מיומנויות יכירו  התלמידי� ב.1.1

 �מסמ
 סטנדרטי�

  תצפית

 מתצפית מידע הפקת

, מושגי�
תהליכי� 

ותופעות במדע 
 וטכנולוגיה

  רמת חשיבה בינונית

  ".מאוד חכ� העורב" – השנייה התשובה היא" לא" הוא הסימו� שבה היחידה התשובה

 ."כ�" היא התשובה השאר בכל

תשובה מלאה 
  מהמחוו�

תחומי תוכ�  תצפית: חקר מיומנויות
  נוספי�

  

 הכישורים הנדרשים

 שתצפית לדעת צריכי� ה�. בה להשתמש ולדעת התצפית מיומנות את להכיר נדרשי� התלמידי�

  . אישיות דעות מערבת אינהשהיא ו אובייקטיבית להיות צריכה
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 קשיים ובעיות נפוצות

  .המשפטי� בי� להבדיל מאוד יתקשו התצפית כלליאת ו התצפית מיומנות את למדו שלא תלמידי�

  

 ההשתמעויות להוראה

 יערכו, תצפית מהי ידעו שהתלמידי� מאוד חשוב. במדע הבסיסיות המיומנויות אחת היא תצפית

 להסביר מאוד חשוב תצפית עורכי�בה� ש הראשונות בפעמי�. זו במיומנות ויתנסו שונות תצפיות

  .שיש לתאר רק את מה שרואי� ולא את מה שיודעי�, להיות אובייקטיביתשתצפית צריכה 
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    24 שאלה

 שני את. ובצורת� בגודל� השווי�', ב וכלי' א כלי, כלי� שני לקחו ה�. ניסוי ערכו תלמידי�

 שעועית זרעי של שווה מספר כלי בכל טמנו, סוג מאותו קרקע של שווה בכמות לאוימ ה� הכלי�

  .מי� של שווה בכמות אות� והשקו

   

  .יוסזצל מעלות 15 הייתה הטמפרטורה שבו במקו� הניחו ה�' א כלי את

  .יוסזצל מעלות 25 הייתה הטמפרטורה שבו במקו� הניחו ה�' ב כלי את

  

 ?הניסוי מטרת הייתה מה  .א

 .הטמפרטורה על ההשקיה השפעת את לבדוק  .1

 .הזרעי� נביטת על הטמפרטורה השפעת את לבדוק  .2

 .הקרקע סוג על הטמפרטורה השפעת את לבדוק  .3

 .הטמפרטורה על הכלי של הצורה השפעת את לבדוק  .4

 

 .הזרעי� נביטת על הקרקע סוג השפעת את לבדוק שמטרתו, נוס' ניסוי לתכנ� התבקשו התלמידי�  .ב

 .בניסוי שווי� להיות שצריכי� תנאי� שני כתבו  .1

 ?בניסוי השונה התנאי יהיה מה  .2

  

  א24אלה ש
תכנית  צמחי� של לגידול� הכרחיי� תנאי� 5.3.2

 לימודי�

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

  .בדגש על התאמה של מבנה לתפקיד ועל התאמה לסביבה

התלמידי� יתכננו ויבצעו ניסויי� פשוטי� לבדיקת תנאי� הכרחיי� לגידול  –ציו� דר& 

  .ידווחו על ממצאיה� ויסיקו מסקנות, צמחי�

 בעיות ופתרו� חקר מיומנויות ב.1.1

 �מסמ
 סטנדרטי�

  ניסוי

  ניסוי מטרת

 השפעה

, מושגי�
תהליכי� 

ותופעות במדע 
 וטכנולוגיה

  גבוהה

 

  רמת חשיבה

תשובה מלאה  .זרעי�ה נביטת על הטמפרטורה השפעת את לבדוק) 2(
  מהמחוו�

תחומי תוכ�  חקר מיומנויות: מיומנויות
  נוספי�
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 הכישורים הנדרשים
ה� צריכי� לזהות מבי� . הניסוי מטרת ולהבי� מהי הניסוי אורית את לקרוא נדרשי� התלמידי�

  .האפשרויות את מטרת הניסוי

  

 קשיים ובעיות נפוצות
 התשובות שאר כל. הזרעי� נביטת על הטמפרטורה השפעת את לבדוק –) 2( היא הנכונה התשובה

, הטמפרטורה על להשפיע יכולה אינה ההשקיה. באחר אחדה תלויי� שאינ� לגורמי� רק מתייחסות

 תלמידי�. הטמפרטורה על משפיעה אינה הכלי וצורת הקרקע סוג על להשפיע יכולה אינה הטמפרטורה

 להיות צריכי� שבניסוי יודעי� שאינ� או השאלה את קראו לא האחרות מהתשובות אחת בכל שבחרו

  .תלוי שאינו וגור� תלוי גור�

  

 ההשתמעויות להוראה
  :בכל ניסוי שעורכי� מומל� להדגיש את מטרת הניסוי

 ).ולהסבירה במידת הצור&(יש לקרוא ע� התלמידי� את מטרת הניסוי , א� הניסוי כתוב בספר  –

 .פע� אפשר להציג ניסוי לתלמידי� ולשאול אות� מה הייתה מטרת הניסוי לדעת�מדי   –

לאחר מכ� מומל� . נית� להציג לתלמידי� מטרת ניסוי ולבקש מה� לתכנ� ניסוי שיענה על המטרה  –

  .לבדוק א� הניסוי באמת עונה על המטרה

  :שאלות נוספות באותו הנושא

 א22שאלה ', נוסח א, ח"ב משנת תשס"מבח� מיצ

B5D2F5E08EA7/56986/madaim5book.pdf-92F0-4146-7841-http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/31503344  

  

  1ב24שאלה 
תכנית  צמחי� של לגידול� הכרחיי� תנאי� 5.3.2

 לימודי�

איברי� ותהליכי� בבעלי , ויכירו מערכות, דרכי מיו� של בעלי חיי� יכירו התלמידי� ב.2.3

  .חיי� בדגש על התאמה של מבנה לתפקיד ועל התאמה לסביבה

התלמידי� יתכננו ויבצעו ניסויי� פשוטי� לבדיקת תנאי� הכרחיי� לגידול  –ציו� דר& 

  .ידווחו על ממצאיה� ויסיקו מסקנות, צמחי�

 משתני� בידוד – בעיות ופתרו� חקר מיומנויות ב.1.1

 �מסמ
 סטנדרטי�

  

 

, מושגי�
תהליכי� 

ותופעות במדע 
 וטכנולוגיה

  רמת חשיבה בינונית

תשובה מלאה   .לניסוי רלוונטיי�ה שווי� תנאי� שני הכוללת תשובה
  מהמחוו�

תחומי תוכ�  חקר מיומנויות: מיומנויות
  נוספי�
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 הכישורים הנדרשים
 שמטרתו בניסוי זהי� להיות צריכי� תנאי�לקרוא את תיאור הניסוי ולהבי� אילו  נדרשי� התלמידי�

  .ה� נדרשי� לכתוב שניי� מבי� התנאי� האלה .זרעי� נביטת על הקרקע סוג השפעת את לבדוק

 

  ניתוח תשובות תלמידים

  דוגמאות ניתוח

  תשובות   ."המי� כמות" • 
  ותנכונ

  ."הזרעי� מספר" •  

  ."בגודל� שווי� כלי� שני" •  

  ."קרקע של שווה כמות" •  

  ."שווה זרעי� מספר" •  

 שהניסוי אחרי הניסוי תוצאת" •  

  ."התבצע

תשובות 
  שגויות

    ."הניסוי מטרת" •  

    ."מאותו סוג קרקע" •  

  

 קשיים ובעיות נפוצות
  . בניסוי הזהי� התנאי� את למצוא התקשו לא התלמידי� רוב
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 ההשתמעויות להוראה
 השוואה לערו& מומל� אלה מניסויי� בחלק. שוני� לניסויי� נחשפי� התלמידי� מדעי� עורייש במהל&

 לערו& נית�, של מי� שונות בכמויות שמשקי� אות� זרעי� הנבטת על בניסוי ,לדוגמה. ניסויה קבוצות בי�

  : כ& ההשוואה את

                     

 'ב עצי� 'א עצי� התנאי�

 מ"ס 10 מ"ס 10 העצי� גובה

 מ"ס 7 מ"ס 7 העצי� קוטר

 חמרה חמרה הקרקע סוג

 כוסות 2 כוסות 2 הקרקע כמות

 שעועית שעועית הזרעי� סוג

 6 6  הזרעי� כמות

 החלו� אד� על החלו� אד� על העצי� מיקו�

 כוס 1/2 כוס 1/8 )המי� כמות( השקיה

 ימי� 4 כל ימי� 4 כל ההשקיה זמ�

   

  

. שונה אחד תנאיל פרט זהי� התנאי� שכל יחד מבחיני� ,בניסוי הקיימי� התנאי� כלשבוחני� את  אחרי

  :ההשוואה לאחר לתרגול שאלות. בניסוי נבדקת שהשפעתו התנאי הוא השונה התנאי

 ?ניסויב �עציציה שני בי� זהי� תנאי� אילו  .1

 ?ניסויב �עציציה שני בי� השונה התנאי מהו  .2

 ?שונה אחד תנאי רק קיי� מדוע  .3

 ?העציצי� י� שניבהיה שונה  הקרקע סוג ג�, השונה המי� כמותמ חו� א� קורה היה מה  .4

 ?הניסוי מטרת ימה  .5

  ?מהי מטרת הניסוי מהטבלה להבי� אפשר הא�  .6

  :שאלות נוספות באותו הנושא

 ב20שאלה ', נוסח א, ח"ב משנת תשס"מבח� מיצ
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  2ב24שאלה 
תכנית  צמחי� של לגידול� הכרחיי� תנאי� 5.3.2

 לימודי�

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

  .לסביבהבדגש על התאמה של מבנה לתפקיד ועל התאמה 

התלמידי� יתכננו ויבצעו ניסויי� פשוטי� לבדיקת תנאי� הכרחיי� לגידול  –ציו� דר& 

  .ידווחו על ממצאיה� ויסיקו מסקנות, צמחי�

 משתני� בידוד – בעיות ופתרו� חקר מיומנויות ב.1.1

 �מסמ
 סטנדרטי�

  

 

, מושגי�
תהליכי� 

ותופעות במדע 
 וטכנולוגיה

  רמת חשיבה בינונית

  הקרקעסוג 

 .יש לקבל תשובה הכוללת ציו� שמות של קרקעות השונות זו מזו בתכונותיה� :הערה

תשובה מלאה 
  מהמחוו�

תחומי תוכ�  חקר מיומנויות: מיומנויות
  נוספי�

  

 הכישורים הנדרשים

 הניסוי כלי שני בי� שונהה התנאיקרוא את תיאור הניסוי ולהבי� מהו ל נדרשי� התלמידי�

  .)זרעי�ה נביטת על הקרקע סוג השפעת את לבדוק שמטרתו(

כלומר לדאוג לכ& שא& ורק תנאי אחד יהיה שונה , התלמידי� נדרשי� לדעת שבניסוי חשוב לבודד משתני�

  .בניסוי
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  ניתוח תשובות תלמידים

  דוגמאות ניתוח

  תשובות   ".קרקע סוג" • 
  ותנכונ

 לגידול בה שהשתמשו האדמה סוג" •  

  " .הזרעי�

שבו  במקו� הניחו ה�' א כלי שאת" •  

 צלזיוס מעלות 15 הייתה הטמפרטורה

 בו במקו� הניחו ה�' ב כלי ואת

 מעלות 25 הייתה הטמפרטורה

  ".צלזיוס

תשובות 
  שגויות

 לחלק התייחסו התלמידי� אלה בתשובות

התייחסות  לאא&  ,הניסוי של הראשו�

  . 'ב בסעי' לנדרש

  ".שונה בטמפרטורה" •

  

  

  

 ובעיות נפוצותקשיים 
שהוצג  הניסוי בי� תבלבלוהש תלמידי� היו. בניסוי שונה להיות צרי& תנאי איזה ידעו התלמידי� רוב

  .'ב סעי'לכ& שזהו  לב שמו לאתלמידי� אלה ש ייתכ�. השאלה בגו' שהוצגלבי� הניסוי ' בסעי' ב

  

 ההשתמעויות להוראה
  .1ב מסעי' לתרגול ברעיונות להיעזר נית�

  :נוספות באותו הנושאשאלות 

 ג20שאלה ', נוסח א, ח"ב משנת תשס"מבח� מיצ
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    25 שאלה

  ?הפירות הבשלת שלאחר בשלב בצמח יתרחש הבאי� מהתהליכי� איזה

 הזרעי� הפצת  .1

 הזרעי� נביטת  .2

 הניצני� הופעת  .3

 העלי� לבלוב  .4

  

תכנית  הצמח בחיי מחזוריות 5.3.4
 לימודי�

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

  .בדגש על התאמה של מבנה לתפקיד ועל התאמה לסביבה

פריחה , נביטה: התלמידי� יתארו מחזוריות בחיי הצמח ויציינו שלבי� כגו� –ציו� דר& 

 .ותפוצה של פירות ושל זרעי�

 �מסמ
 סטנדרטי�

, מושגי� הצמח חיי מחזור
תהליכי� 

ותופעות במדע 
 וטכנולוגיה

  רמת חשיבה נמוכה

תשובה מלאה  זרעי�ה הפצת) 1(
  מהמחוו�

תחומי תוכ�   
  נוספי�

  

 הכישורים הנדרשים
  .הפירות הבשלת לאחר יתרחש שלב איזה ולציי� הצמח התפתחות שלבי את להכיר נדרשי� התלמידי�

  

 ההשתמעויות להוראה
א� התלמידי� מביני� כל שלב במחזור חיי הצמח ומה  .עצמו על חוזר, הוא כ� כשמו, הצמח חיי מחזור

  . מתרחש בצמח באותו השלב יהיה לה� קל לענות על שאלות כמו שאלה זו

  :שאלות נוספות באותו הנושא

 ב15שאלה ', נוסח ב, ט"ב משנת תשס"מבח� מיצ
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    26 שאלה

  :ניסוי המתאר איור לפניכ�

  

  ?זה בניסוי נבדקת שהשפעתו הגור� מהו
 הזרעי� סוג  .1

 המי� סוג  .2

 המי� כמות  .3

 הזרעי� מספר  .4

  

תכנית  צמחי� של לגידול� הכרחיי� תנאי� 5.3.2
 לימודי�

איברי� ותהליכי� בצמחי� , ויכירו מערכות, התלמידי� יכירו דרכי מיו� של צמחי� א.2.3
  .התאמה לסביבהבדגש על התאמה של מבנה לתפקיד ועל 

התלמידי� יתכננו ויבצעו ניסויי� פשוטי� לבדיקת תנאי� הכרחיי� לגידול  –ציו� דר& 
  .ידווחו על ממצאיה� ויסיקו מסקנות, צמחי�

 בעיות ופתרו� חקר מיומנויות ב.1.1

 �מסמ
 סטנדרטי�

  

 

, מושגי�
תהליכי� 

ותופעות במדע 
 וטכנולוגיה

  רמת חשיבה בינונית
תשובה מלאה  מי�ה סוג) 2(

  מהמחוו�
תחומי תוכ�   

  נוספי�
  

 הכישורים הנדרשים
  . החזותי המידע מתו& בניסוי הנבדק הגור� את לזהות נדרשי� התלמידי�

 

 ההשתמעויות להוראה
 מתיאור המידע את לשאוב צריכי� ה� כא�. ניסוי תיאור מילולי של תלמידי�מציגי� ל רבי� במקרי�

  . טקסטי� של שוני� מסוגי� מידע הפקת לתרגל חשוב. חזותי
נית� לתת לה� לצייר את , כאשר התלמידי� מקבלי� טקסט כתוב שבו תכנו� של ניסוי :לתרגול רעיו�

  .המידע שהוצג לפניה�
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  31–27שאלות , כדור הארץ והיקום: הנושא

    27 שאלה

 .משקעי� של סוגי� לשלושה דוגמאות הביאו

  

תכנית  הידרוספרה 4.6
 לימודי�

התלמידי� יכירו שינויי� בכדור האר� ותופעות מחזוריות הקשורות לתנועת כדור  ב.1.4

  .ויבינו את השפעת� על מרכיביו החיי� והדוממי�, האר�

 

 �מסמ
 סטנדרטי�

  

 

, מושגי�
תהליכי� 

ותופעות במדע 
 וטכנולוגיה

  רמת חשיבה נמוכה

תשובה מלאה  .ערפל, טל, שלג, ברד, גש�: אלה מבי� משקעי� סוגי שלושה הכוללת תשובה
  מהמחוו�

תחומי תוכ�   
  נוספי�

  

 הכישורים הנדרשים
  .משקעי� סוגי על ידע להפגי� נדרשי� התלמידי�

  

 ההשתמעויות להוראה
  .התלמידי� צריכי� לדעת את סוגי המשקעי�. שאלה זו היא שאלת ידע 
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    28 שאלה

  .זמ� פרק באותו גש� כמות אותה ירדה שונות קרקעות שתי על

  .שלוליות נוצרו' ב על קרקע ואילו, במהירות המי� חלחלו' א בקרקע

  '?א קרקע על ולא', ב קרקע על שלוליות שנוצרו לכ& ההסבר להיות יכול מה

 ).הקרקעות של הגרגירי� למבנה בתשובתכ� התייחסו(

  

תכנית  הידרוספרה 4.6
 לימודי�

  .א.1.4

את מבנהו ואת מרכיביו , את צורתו, את מיקומו ביקו�: התלמידי� יכירו את כדור האר�

  .החיי� והדוממי�

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

 ).עיסתיות, חלחול(והתכונות 

 �מסמ
 סטנדרטי�

  חלחול

  היקוות

  קרקע

 מבנה גרגירי�

, מושגי�
תהליכי� 

ותופעות במדע 
 יהוטכנולוג

  רמת חשיבה בינונית

תשובה מלאה  .לצפיפות� או/ו הגרגירי� לגודל התייחסות הכוללת תשובה
  מהמחוו�

תחומי תוכ�   
  נוספי�

  

 הכישורים הנדרשים
 הקרקע מבנה בי� הקשר הבנת על המבוסס ,בשאלה המוצגת לתופעה הסבר לכתוב נדרשי� התלמידי�

   .לחלחול

 של חלחולה מידתב הבדל שיש ולדעת, בקרקע מי� חלחול של התופעה את להכיר נדרשי� התלמידי�

 המוצגת התופעה הסבר לש� החלחול עקרו� את לייש� נדרשי� התלמידי�. השוני� הקרקע סוגי בי� המי�

  .בשאלה
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  ניתוח תשובות תלמידים

  דוגמאות ניתוח

 
 קרקע. וחדירה חולית הייתה' א קרקע" •

  ".ואטימה חרסיתית הייתה' ב

  תשובות 
  ותנכונ

 ולכ� צפופי�' ב קרקע של הגרגירי�" •  

  ".במהירות לחדור המי� הצליחו לא

 למי� חדירה' א קרקע הנראה ככל" •  

 לא' ב וקרקע גרגירי הקרקע ומבנה

 אינו הקרקע ומבנה למי� חדירה

  ".גרגירי

 יבשי� היו הגרגירי�' א בקרקע" •  

 היו הגרגירי�' ב ובקרקע ומפורדי�

  ".ודבוקי� צמודי�

' א קרקע של הגרגירי� במבנה אולי כי" •  

  ".היו לא' ב ובקרקע גרגירי� היו

תשובות 
  שגויות

 זה' ב וקרקע אדמה זה' א קרקע כי" •  .רצפה היא אינה קרקע

  ".רצפה

' ב וקרקע רכה הייתה' א קרקע כי" •  

  ".קשה הייתה

ואילו  ברד ירד' א שבקרקע להיות יכול" •  .המידע המופיע בשאלה הוא שירד גש�

  ".גש� ירד' ב בקרקע

 אולי .הקרקע סוגי הוא לכ& ההסבר" •  

  ".חלקה היא ואולי מחוספסת היא

  

 קשיים ובעיות נפוצות
 מאוד קשה לה� היה ,זאת ע� יחד. בה המי� חלחול למידת הקרקע סוג בי� קשר שיש ידעו רבי� תלמידי�

  :קשיי� סוגי כמה לראות נית�. תופעהה להסביר את

 אלה תלמידי�. כפי שהתבקשו, הקרקע של הגרגירי� למבנהבתשובת�  התייחסו שלא תלמידי� היו

 למידת או") גש� ירד' ב בקרקע ואילו ברד ירד' א שבקרקע להיות יכול(" המשקעי� לסוג התייחסו

 לכ& ההסבר(" הקרקע למרק� או") קשה תהיהי' ב וקרקע רכה יתהיה' א קרקע כי(" הקרקע של הקשיות

  ").חלקה היא ואולי מחוספסת היא אולי .הקרקע סוגי הוא

  

 ההשתמעויות להוראה
  :דוגמאות. קישור בי� תחומי תוכ� בהוראה

  .השקיית צמחי� לתכונות הקרקע חשוב לקשר בי�  .1

 .לסוג הקרקע ולמבנה שלה היווצרות מקווי מי� חשוב לקשר בי�  .2

  – ותצפיות בכיתה עריכת ניסויי�: רעיונות לתרגול

  .ותלעשות ניסויי� בחלחול בקרקעות שונ  .1

. צורה של נחל )עדי' מאדמה שהחלחול בה אטי(בתו& קופסה גדולה ליצור מאדמה . להכי� דג� של נחל  .2

וג� במהל& כמה ימי� ) חלחול(שעתיי� �לשפו& על הדג� מי� ולעקוב אחר המתרחש אחרי שעה

  ).התאדות(
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  ?הטל נוצר שבו התהלי& מהו

 .לאוויר מי� טיפות התאדות  .1

 .מהענני� מי� אדי ירידת  .2

 .קר משטח על מי� אדי התעבות  .3

 .הצמחי� מ� מי� טיפות הפרשת  .4

  

תכנית  הידרוספרה 4.6
 לימודי�

התלמידי� יכירו שינויי� בכדור האר� ותופעות מחזוריות הקשורות בתנועת כדור  ב.1.4

  .השפעת� על מרכיביו החיי� והדוממי�ויבינו את , האר�

 .יו���יוה מחיי דוגמאות ויביאו צבירה מצבי � בי�מעברי יזהו התלמידי� ב.1.2

 �מסמ
 סטנדרטי�

  טל

 התעבות

, מושגי�
תהליכי� 

ותופעות במדע 
 וטכנולוגיה

  רמת חשיבה בינונית

תשובה מלאה  .קר משטח על מי� אדי התעבות) 3(
  מהמחוו�

תחומי תוכ�  צבירה מצבי – בחומר שינויי� :החומר מדעי
  נוספי�

  

 הכישורים הנדרשים
  .הטל נוצר שבו תהלי&בתור ה ההתעבות תהלי& את לזהות נדרשי� התלמידי�

  

 קשיים ובעיות נפוצות
 –) 4( תשובהאת  שסימנו תלמידי�. קר משטח על מי� אדי התעבות –) 3( תשובה היא הנכונה התשובה

. צמחי� על פעמי� הרבה רואי� הטל שאת החוויה מסתמכי� על, הצמחי� מ� מי� טיפות הפרשת

 מתאדי� המי� שאדי יודעי�כנראה , לאוויר מי� טיפות התאדות –) 1( תשובה שסימנו את תלמידי�

 אינ� אלה תלמידי�ש ייתכ� .נוזל צבירה במצב מי� אלא ,מי� אדי אינו הטל א& ,באוויר ומתפזרי�

  .טל נראה כיצד יודע שאינו תכ�יי, מהענני� מי� אדי ירידת –) 2( שסימ� את תשובהמי . טל מהו יודעי�

  

 ההשתמעויות להוראה
. טל אי& נראה לתלמידי� להראות מאוד מומל� לכ� ,או ראו ולא ידעו שזה טל טל ראו לא רבי� תלמידי�

 לספר ג� נית�. סרטו� או תמונהלהראות  לפחות או ,הספר בית חצרמקו� מוצל בלבבוקר  לצאת אפשר

  .מהטל נרטבות הנעליי� וכל צמחי�ה בי� בבוקר מוקד� הליכה: רלוונטית חוויה המתאר סיפור

, נוזל הוא שהטל לכ& ולהתייחס משקע כל של הצבירה מצב מה להדגיש חשוב משקעי� על מלמדי� כאשר

  ).מי� אדי( גז כאל אליו מתייחסי� התלמידי� פעמי� רבות כי
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    30 שאלה

  ?אטמוספרה מהי

 האר� כדור את המרכיבה הסלעי� שכבת  .1

 האר� כדור את המקיפה הענני� שכבת  .2

 האר� כדור פני את המכסה המי� שכבת  .3

 האר� כדור את המקיפה האוויר שכבת  .4

  

תכנית  אטמוספרה 4.5
 לימודי�

  .א.1.4

ומרכיביו החיי� מבנהו , צורתו, מיקומו ביקו�: התלמידי� יכירו את כדור האר�

  .והדוממי�

, התלמידי� יציינו שמעטפת הגזי� שעוטפת כוכב לכת נקראת אטמוספרה –ציו� דר& 

 .ושהאטמוספרה של כדור האר� נקראת אוויר

 �מסמ
 סטנדרטי�

  האר� כדור

  שכבה

 אוויר

, מושגי�
תהליכי� 

ותופעות במדע 
 וטכנולוגיה

  רמת חשיבה נמוכה

תשובה מלאה  האר� כדור את המקיפה האוויר שכבת) 4(
  מהמחוו�

תחומי תוכ�   
  נוספי�

  

 הכישורים הנדרשים
  .אטמוספרה מהי לדעת נדרשי� התלמידי�

  

 ההשתמעויות להוראה
מומל� לנסות . אנו לא רואי� אותה ולא יכולי� לתפוס את ממדיה". אטמוספרה"קשה להבי� את המושג 

  .ואיורי�ולהדגי� את המושג ככל שנית� בעזרת תמונות 
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  .תכונותיה� את ובדקו סלעי� סוגי שלושה אספו תלמידי�

  .שלפניכ� בטבלה מהתוצאות כמה כתבו ה�

  .בטבלה החסרות התוצאות את השלימו

  

 
  התכונה          

  הסלע

  נחר- בציפור�

  לא/כ�

  עיסתי

  לא/כ�

  תוסס בחומצה

  לא/כ�

                     כ�                                        חרסית  .א

                                   לא                        גיר  .ב

  לא                                                        צור  .ג
 

  

  האר� כדור בקרו� חומרי� 7.4

 ומחצבי� סלעי� 4.7.1

תכנית 
 לימודי�

  .א.1.4

מבנהו ומרכיביו החיי� , צורתו, מיקומו ביקו�: כדור האר�התלמידי� יכירו את 

  .והדוממי�

וימיינו , )אב� חול, כורכר, צור, בזלת, גיר: כגו�(התלמידי� יזהו סוגי� שוני� של סלעי� 

 ).קשיות, צבע, מסיסות, מרק�: כגו�(אות� על פי תכונות 

 �מסמ
 סטנדרטי�

, מושגי� סלעי�
תהליכי� 

ותופעות במדע 
 יהוטכנולוג

  רמת חשיבה נמוכה

  ;כ� – בציפור� חר�נ  .א

  לא – בחומצה תוסס  

  ;לא – עיסתי  .ב

     כ� – בחומצה תוסס  

 לא – עיסתי ;לא – בציפור� נחר�  .ג

תשובה מלאה 
  מהמחוו�

תחומי תוכ�   
  נוספי�
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 הכישורים הנדרשים
  .השאלה מתייחסת אליה�ש הסלעי� שלושת של התכונות את לזהות נדרשי� התלמידי�

  

 ההשתמעויות להוראה
  :מומל� ,הסלעי� תכונות את יכירו תלמידי�הש מנת על 

  .סלעי�ה את שמות להגדיר  .1

 .הסלעי� תכונות את מצייני� �בהש לסלעי�" זהות תעודות" להכי�  .2

 תוסס והוא גרגירי מרק� יש סלע לאיזה: לדוגמה. שונות חידות בעזרת הסלעי� תכונות על לחזור  .3

  ?בחומצה
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