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  משרד החינוך
 

 מדינת ישראל
  הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך-ה "ראמ

  

  )דוברי עברית (ח" התשס-' אנוסח  -' ב במדע וטכנולוגיה לכיתות ה"מבחן המיצ

  

 יםבבתי הספר היסודיים המשתייכ' ב החיצוני במדע וטכנולוגיה הועבר לתלמידי כיתות ה"מבחן המיצ

   .2008בחודש מאי ', לאשכול ב

חושבה רמת הקושי , של המבחן' שנבחנו בנוסח אדוברי העברית בהתבסס על הישגי התלמידים 

רמת הקושי חושבה על בסיס אחוז התלמידים שהשיבו נכון על השאלה . האמפירית של כל שאלה ושאלה

) 100% –הערך קרוב יותר ל (ככל שאחוז המשיבים נכונה גבוה יותר . מתוך כלל התלמידים שנבחנו

נחשב לפריט שתלמידים רבים השיבו " קל"יש להיות ערים לכך שפריט . ולהפך, ריט נחשב לקל יותרהפ

  ).גם אם השאלה עצמה אינה קלה מבחינת התוכן שלה(עליו נכון 

דירוג זה . כפי שמוצג בטבלה שלהלן, 5- ל1 קטגוריות אשר דורגו בין 5 -רמות הקושי האמפיריות קובצו ל

  ".  השאלהדירוג הקושי של"כונה 

  

  דירוג הקושי  רמת קושי אמפירית

  1   ומעלה85%

65%  - 84%  2  

40%  - 64%  3  

20%  - 39% 4  

  5   ומטה19%

  

, במסמך זה מוצגות שאלות המבחן ולצד כל שאלה מופיע פירוט לגבי נושא השאלה ודירוג הקושי שלה

  ".קשה" נחשב לפריט 5 -ו" קל" נחשב לפריט 1כאשר 
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 נושא שאלה  שידירוג קו  הפריט

  

חומרים   3
  ואנרגיה

  2שאלה 

  ?מה תפקידה של הסוללה במעגל החשמלי

  

חומרים   3
  ואנרגיה

  3שאלה 

  .בטבלה שלפניכם רשומים שלושה חומרים שונים

ורשמו , בחרו לכל חומר תכונה אחת בלבד המאפיינת אותו

  .היעזרו בתכונות שבמחסן המילים. אותה בטבלה

אינכם חייבים להשתמש בכל המילים שבמחסן : ו לבשימ

  .המילים

  

  ִליקּותְּד, משיכה למגנט, מסיסות במים, מוליכות חשמלית

  
  

  סוכר.  א
  1  -קושי 
  
  

  נחושת.   ב
    2 -קושי 
  
  
  גז.  ג

  1 -קושי 

חומרים 
  ואנרגיה

  4שאלה 

  :טמפרטורה הוא מכשיר מדידה המשמש לצורך- מד

                 .        אחסון מידע  1

  .ארגון מידע  2

  .איסוף מידע  3

  .עיבוד מידע  4

  

  

  

  

  

  

  

חומרים   2
  ואנרגיה
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 נושא שאלה  שידירוג קו  הפריט

  5שאלה 

כעבור . תלמידים הניחו בקבוק ובו קרח על שולחן בכיתה

  .שלוש שעות שינה הקרח שבבקבוק את מצב הצבירה שלו

  ?מה קרה לקרח

  .הקרח התעבה  1

  .הקרח ניתך  2

  .הקרח קפא  3

  .דההקרח התא  4

  

חומרים   3
  ואנרגיה

  

חומרים   3
  ואנרגיה

  7שאלה 

חלקם טבעיים , שריפות פורצות בגלל גורמים שונים

לפני כמה שנים פרצה שריפה . וחלקם מעשה ידי האדם

באותו המקרה ציין מפקד מכבי . גדולה ביערות הכרמל

האש שכנראה השריפה פרצה כתוצאה מהתנהגות לא 

  .ל מטייליםאחראית ש

ענו עליהן . השאלות שלפניכם מתייחסות למשולש הבעירה

  .על פי הקטע

 ?מהו חומר הבעירה •

 ? מהו גורם ההצתה האפשרי •

 ? מהו הגז הדרוש לבעירה •

  

חומרים   3
  ואנרגיה
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 נושא שאלה  שידירוג קו  הפריט

  

חומרים   3
  ואנרגיה

  9שאלה 

  .הסבירו מדוע אסור לעשן או להדליק אש בתחנת דלק

ים חומר  1
  ואנרגיה

  10שאלה 

, ילדים ערכו ניסוי במטרה לבדוק איזה מבין החומרים

הם לקחו . מזרז את תהליך ההחלדה, שמן או אוויר, מים

  .זהים בעוביים ובאורכם, שלושה מוטות עשויים מברזל

  .הניחו בתוך כוס המכילה מים – 1 מוט

  .הניחו בתוך כוס המכילה שמן – 2 מוט

  .חשוף לאווירהניחו על מגש  – 3 מוט

מדוע בחרו הילדים לניסוי הזה במוטות עשויים . א

  ?מברזל

חומרים   2
  ואנרגיה

    ?איזה מבין המוטות יחליד ראשון  .1   .    ב

  1מוט   1

  2מוט   2

  3מוט   3

  

חומרים   2
  ואנרגיה

  .נמקו את תשובתכם   . 2

  

חומרים   2
  ואנרגיה

  11שאלה 

  :הוא, המלח-המופק ִמָּים, השימוש העיקרי של האשלג

  .                                 לבישול, בבית  1

  .לדישון, בחקלאות  2

  .לניקוי, בבית  3

  .להדברה, בחקלאות  4

  

חומרים   3
  ואנרגיה
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 נושא שאלה  שידירוג קו  הפריט

  

מערכות   1
 אקולוגיות
ואיכות 
  הסביבה

באילו ִמֵּלילֹות השבוע נמדדו טמפרטורות ממוצעות   .   ב

  ? שוות

 

ערכות מ  2
 אקולוגיות
ואיכות 
  הסביבה

  .הציעו לילדים אילו בגדים רצוי להביא לטיול  .   ג

  .הסבירו את תשובתכם על פי נתוני הטמפרטורה

 

מערכות   2
 אקולוגיות
ואיכות 
  הסביבה

  13שאלה 

כיוון שהמים , רן טוען שהמים הם מרכיב חי בסביבה

  . נעמה לא מסכימה לטענה שלו. זורמים

        ? דק לדעתכםמי משניהם צו

  .ִרְׁשמּו שני נימוקים המסבירים את תשובתכם

 

מערכות   3
 אקולוגיות
ואיכות 
  הסביבה

  14שאלה 

ִּכְתבּו שתי המלצות להתנהגות מקדמת בריאות בזמן טיול 

  .באזור חם ויבש

  

מערכות   1
 אקולוגיות
ואיכות 
  הסביבה

  15שאלה 

ים במהלך טיול למדו התלמידים שבעלי חיים במדבר פעיל

בשעות הבוקר המוקדמות ובשעות אחר הצהריים 

  .המאוחרות

מה הסיבה לשעות הפעילות המיוחדות של בעלי החיים 

  ?במדבר

  

מערכות   3
 אקולוגיות
ואיכות 
  הסביבה
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 נושא שאלה  שידירוג קו  הפריט

  16שאלה 

הוא מושפע . שפן הסלעים הוא בעל חיים החי במדבר

הוא חי באזורים . ממרכיבי הסביבה ומשפיע עליהם

ומצטיין בכושר טיפוס , ע טבעיותבמחילות סל, הרריים

והוא זקוק למעט , שפן הסלעים ניזון מצמחים. מעולה

  .מאוד מים כדי להתקיים

 ציינו מרכיב דומם אחד ששפן הסלעים קולט מן .א

  .הסביבה

מערכות   *
 אקולוגיות
ואיכות 
  הסביבה

  ?כיצד מותאם גופו של שפן הסלעים לסביבת החיים שלו. ב

  

מערכות   2
 אקולוגיות
ואיכות 
  הסביבה

  17שאלה 

ִּכְתבּו שני כללי התנהגות שיש להקפיד עליהם בעת ביקור 

  .בשמורות טבע

מערכות   2
 אקולוגיות
ואיכות 
  הסביבה

  18שאלה 

  .לפניכם איור המתאר רגליים של בעל חיים כלשהו

  

   ?לאיזו מחלקה שייך בעל החיים שרגליו מוצגות באיור. א

יצורים עולם ה  3
  החיים

  

1  

 

עולם היצורים 
  החיים

 

עולם היצורים   2
  החיים

√

√
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 נושא שאלה  שידירוג קו  הפריט

  20שאלה 

תלמידים ערכו תצפית מתמשכת בכלוב הארנבות שבפינת 

  . החי

  . הם תיעדו את התצפית במחברתם

  . לפניכם משפטים הלקוחים מתיעוד התצפית

  .ִּכְתבּו ליד כל משפט איזה מאפיין חיים הוא מתאר

       נשימה.       הארנבת שאפה ונשפה אוויר:לדוגמה

  _________.  הארנבת המליטה שבעה גורים  .א

  

עולם היצורים   4
  החיים

  _________.  הארנבת אכלה צמחים  .ב

  

עולם היצורים   2
  החיים

  21לה שא

איזה שלב במחזור . עצי התפוח לא פרחו השנה באביב

  ? החיים של העצים ייפגע כתוצאה מכך

  

עולם היצורים   3
  החיים

  22שאלה 

  .קבוצת תלמידים ערכה שני ניסויים בכיתה

בשני הניסויים לקחו התלמידים שני כלים השווים בגודלם 

התלמידים מילאו בשניהם כמות שווה של קרקע . ובצורתם

בכל אחד מן הכלים הם טמנו בקרקע מספר . אותו הסוגמ

  .שווה של זרעי שעועית

הם . 'ובכלי ב' בניסוי הראשון השתמשו התלמידים בכלי א

 הם 'א את הזרעים שבכלי. הניחו את שני הכלים זה ליד זה

  . הם לא השקו כלל'ב ואת הזרעים שבכלי, השקו במים

  ?מה הייתה מטרת הניסוי הראשון. א

  

ם היצורים עול  2
  החיים

בניסוי שערכו ) שווים(ִּכְתבּו שני תנאים זהים . ב

  .התלמידים

עולם היצורים   1
  החיים
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 נושא שאלה  שידירוג קו  הפריט

  .השונה בניסוי שערכו התלמידים ִּכְתבּו מהו התנאי. ג

  

  

  

עולם היצורים   1
  החיים

בניסוי השני רצו התלמידים לבדוק אם האור משפיע על . ד

 השתמשו בכלי בניסוי זה הם. נביטת זרעי השעועית

היכן יניחו התלמידים הפעם את כל אחד . 'ובכלי ד' ג

  ?)'ד-ו' ג(מהכלים 

  

עולם היצורים   2
  החיים

  

עולם היצורים   3
  החיים

  

  .נמקו את תשובתכם  .2

  

עולם היצורים   4
  החיים

  23שאלה 

 ניילון רבות בבית הספר מצטברות מדי יום שקיות

  . המשמשות לאריזה של ארוחת הבוקר של התלמידים

, הורים ותלמידים דנה בבעיה, ועדה משותפת של מורים

והמליצה שהתלמידים יארזו את ארוחת הבוקר 

פעמי במקום בשקיות -בקופסאות המיועדות לשימוש רב

  .ניילון

  ?  מהי הבעיה הסביבתית המוצגת בקטע  .א

עולם מעשה   2
  ידי אדם

כיצד אריזת ארוחת הבוקר בקופסאות המיועדות   .ב

  ?פעמי תפתור את הבעיה- לשימוש רב

  

עולם מעשה   3
  ידי אדם

√



             
)דוברי עברית (ח"תשס',  נוסח א-' וגיה לכיתה המבחן במדע וטכנול  9 

 נושא שאלה  שידירוג קו  הפריט

ִּכְתבּו חיסרון אחד שיש לקופסה המיועדת לשימוש   .ג

  .פעמי-רב

  

עולם מעשה   2
  ידי אדם

ִּכְתבּו שתי תכונות הנדרשות מקופסה המיועדת   .ד

  .פעמי- לשימוש רב

עולם מעשה   3
  דםידי א

חלק מן התלמידים הציעו להשתמש בקופסאות   .ה

  .העשויות מעץ

  .ציינו יתרון אחד שיש לקופסה העשויה מעץ  .1

  

עולם מעשה   2
  ידי אדם

  .ציינו חיסרון אחד שיש לקופסה העשויה מעץ  .2

  

עולם מעשה   2
  ידי אדם

הציעו חומר אחר המתאים לייצור קופסה המיועדת   .ו

  .פעמי- לשימוש רב

  .ת תשובתכםנמקו א  

  

עולם מעשה   2
  ידי אדם

  24שאלה 

לפניכם דיאגרמה המתארת את חלוקת מקורות המים 

  .המתוקים בישראל

  

 –היכן נמצאים רוב המים המתוקים בישראל 

  במקור מים עילי 

  ? קרקעי- או במקור מים תת

   .נמקו את תשובתכם על סמך הדיאגרמה

כדור הארץ   3
  והיקום
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 נושא שאלה  שידירוג קו  הפריט

 

כדור הארץ   3
  והיקום

  

  26שאלה 

  .במדינת ישראל חשוב לחסוך במים

  .ציינו שתי פעולות אפשריות לחיסכון במים  .א

  

כדור הארץ   2
  והיקום

  .טכנולוגי אחד לחיסכון במים ציינו אמצעי  .ב
כדור הארץ   4

  והיקום

  27שאלה 

תקין במטבח משטח עבודה משפחת קפלן מעוניינת לה

  .העשוי מאבן סלע

  .המשטח חייב להיות עשוי מאבן סלע בעלת ַקְׁשיּות גבוהה

  

   ?כיצד אפשר לבדוק את ַקְׁשיּות אבן הסלע  .א

כדור הארץ   5
  והיקום

איזו מבין אבני הסלע האלה מתאימה בדרגת   .ב

  ?הַּקְׁשיּות שלה למשטח העבודה

  גיר  1

  בן חול               א  2

  כורכר  3

  גרניט  4

כדור הארץ   2
  והיקום

√ 
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 נושא שאלה  שידירוג קו  הפריט

  28שאלה 

  .' מ100בשיעור ספורט התאמנו התלמידים בריצת 

במהלך הריצה חשו התלמידים את התופעות הגופניות 

  :האלה

, קצב השאיפות והנשיפות שלהם עלה, הדופק שלהם עלה

שרירי גופם התאמצו וזיעה כיסתה את , פניהם התלהטו

  .פניהם ואת גופם

הטבלה שלפניכם מתייחסת למערכות הפועלות בגוף 

  .האדם

  .השלימו את המערכת או את התופעה החסרות בטבלה

  א

  תופעה הגופניתה

  קצב השאיפות והנשיפות עלה

, האדם  3
 התנהגותו
בריאותו 
  ואיכות חייו

  ב

  בגוף האדםהמערכת 

  מערכת השלד והשרירים

, האדם  3
 התנהגותו
תו בריאו

  ואיכות חייו

  29שאלה 

, כאשר רותי נמצאת בסביבה שבה אנשים מעשנים סיגריות

  .היא נוהגת להתרחק מהם

  .הסבירו במה ההתנהגות הזאת מקדמת את בריאותה

  

, האדם  2
 התנהגותו
בריאותו 
  ואיכות חייו

  30שאלה 

מקום (לאחר שבוע הפצע ִהְתַאָחה . יעל נפלה ונפצעה בברך

  ).הפציעה נרפא

  : ִהְתַאָחה הודות לכך שהפצע

  .                           העור הוא שכבת ההגנה של הגוף  1

  .עובי שכבת העור שונה במקומות שונים בגוף  2

  .העור בנוי מתאים הצמודים זה לזה  3

  .העור בנוי מתאים המתרבים ומתחדשים  4

  

, האדם  2
 התנהגותו
בריאותו 
  ואיכות חייו



             
)דוברי עברית (ח"תשס',  נוסח א-' וגיה לכיתה המבחן במדע וטכנול  12 

 נושא שאלה  שידירוג קו  הפריט

  31שאלה 

, ידו מקל קטן מעץ לכל אצבע בעזרת גומייהתלמידים הצמ

לכתוב ולכפתר את : וניסו לבצע פעולות פשוטות כמו

  .כפתורי המעיל

  .רוב התלמידים התקשו לבצע את הפעולות האלה

  

  :מפעילות זו אפשר להסיק ש

  .העצמות מִגנות על אברים פנימיים  1

  .ריבוי עצמות קצרות עוזר בתנועה  2

  .עצמות השלד מאפשרות יציבה נכונה  3

, האדם  3
 התנהגותו
בריאותו 
  ואיכות חייו

  32שאלה 
  .הסבירו מדוע רצוי לשאוף אוויר דרך האף ולא דרך הפה

, האדם  3
 התנהגותו
בריאותו 
  ואיכות חייו

 
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

.ישוב הציוניםנמצאה לא מספקת מבחינה פסיכומטרית ולפיכך נפסלה ולא נכללה בחא 16שאלה *   
  


