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מִפרט מבחן המיצ"ב במדע ובטכנולוגיה לכיתה ח' - תשס"ה

מאחר שהמיצ"ב מתקיים בתחילת שנה"ל, המבחן יתמקד בעיקר בנושאי הלימוד שנלמדו בכיתה ז', והוא יקיף רק חלק מהנושאים הנכללים בתוכנית הלימודים. המבחן יבדוק מיומנויות חשיבה מדעית וטכנולוגית וידע מצטבר והוא לא יכלול שאלות בנושאים המוגדרים בתכנית הלימודים  כנושאים להרחבה ולהעמקה. 

מבנה המבחן

במבחן יהיו שני נוסחים. כל תלמיד יענה על נוסח אחד בלבד.
כל נוסח יכלול 38 שאלות, שמתוכן התלמיד יענה על 30 שאלות בלבד. השאלות יהיו מסוגים שונים (כגון שאלות מסוג רב-בררה ושאלות "פתוחות"). בכל נוסח שלושה פרקים: 
פרק 1  יכלול 2 מטלות חובה, הבודקות מיומנויות חשיבה מדעית וטכנולוגית תוך התבססות מועטה על ידע מוקדם. במקרה הצורך יסופק במסגרת המטלה הידע הדרוש לעבודה על המטלה. השאלות תהיינה בנושא: "מערכות אקולוגיות" (מיומנויות בלבד)  ובנושא: "מערכות טכנולוגיות ומוצרים" (תכנים ומיומנויות). 
פרק 2  יכלול שאלות ידע בנושא: "חומרים: מבנה, תכונות ותהליכים" וכל השאלות בו הן שאלות חובה. 
פרק 3 יכלול 16 שאלות ידע בנושא: "תופעות, מבנים ותהליכים ביצורים חיים", אך תהיה בו בחירה בין 2 נושאים: "משק המים בגופם של יצורים חיים" ו-"רבייה והתפתחות", שבכל אחד מהם 8 שאלות. 












                  
טבלה מס 1: מפרט נושאי המבחן במדע וטכנולוגיה לכיתה ח' - תשס"ה



הערות
מספר שאלות
משוער
משקל יחסי משוער

נושא / תת נושא
נושא מרכזי

חובה
12
כ- 44%

1  אפיון ומיון חומרים:
1.1.1  מושגי יסוד
1.1.2  מיון חומרים
1.1.3  הכרת תכונות חומרים
1.2  מבנה החומר ותכונותיו:
    1.2.1  המודל החלקיקי של החומר
1.3  תהליכי שינוי בחומר:
1.3.1  שינויים פיזיקליים
1.3.4  שימור המסה
1.3.5  הפקה, ייצור ועיבוד חומרים
חומרים:
מבנה תכונות ותהליכים

1.
 


  לא יהיה במבחן
אנרגיה
2.
חובה 
בנושא זה ייבדקו מיומנויות חשיבה כחלק מטיפול במידע
5
כ- 15%
3.2  מהצורך אל המוצר 
מערכות טכנולוגיות ומוצרים
3.



  ראו סעיף 6
מידע ותקשורת
4.



 לא יהיה במבחן
כדור-הארץ והיקום
5.
בחירה של אחד משני הנושאים
8 
(מתוך 16)
כ- 26%

נושא אחד: 
6.2  משק המים בגופם של יצורים חיים. נושא זה יכלול:
היבטים שקשורים למיקום המים בתאים וחיוניותם לקיום תהליכים ביצורים חיים (גם ברמת התא) וכולל שאלות בנושא הובלה (6.5.1  ו- 6.5.2)

תופעות, מבנים ותהליכים ביצורים חיים
6.



נושא שני: 
6.3.3 - 6.3.1  רבייה והתפתחות ביצורים חיים. 
נושא זה יכלול שאלות מנושא התא המתייחסות לרבייה ושאלות מנושא 
קליטת גירויים מן הסביבה - כולל תקשורת ביצורים חיים (6.6.1) 



חובה 
בנושא זה ייבדקו מיומנויות חשיבה בלבד
5
כ- 15%
7.3 האדם ומעורבותו בסביבה
היבטים אקולוגיים וסביבתיים ייבדקו בפרק המיומנויות ולא ברמת עקרונות שנלמדים בד"כ בכיתות ח'-ט'

מערכות אקולוגיות 
7.

30 
(מתוך 38)
100%
סה"כ  


