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 ב' ניסן תשע"ב

 5105במרץ,  52
 

  ִמפרט מבחן מפמ"ר במדע וטכנולוגיה לכיתה ז'
 טכנולוגית-עתודה מדעית

 (2102)תשע"ב  ,פיזיקהכימיה ו ,ביולוגיהתחום התוכן: 
 

 מבחןמבנה ה .א

 טכנולוגית יכלול שני חלקים:-עיתעתודה מדבכיתות ז' תלמידי מבחן המפמ"ר ל

 (ר"ממפרט מבחן מפמסמך ראו ) 'לכלל תלמידי כיתת זר "מבחן מפמ - ראשון חלק

  .תוספתיותשאלות  01 - חלק שני

דקות מתוך  01-לצורך תשובות לשאלות התוספתיות לתלמידי העתודה יעמדו כ
 .השעתיים של המבחן

 

במבחן  לשאלות התוספתיותוהנושאים מסמך זה מתאר את מפרט התכנים 
  .הטכנולוגית-ר לתלמידי העתודה המדעית"המפמ

  :באיםמבוסס על המסמכים ה לעתודה לשאלות התוספתיותמפרט המבחן  .ב

 מתווה לתכניות לימודים

 מתווה לתכניות לימודים: תחום ביולוגיה, כימיה וטכנולוגיה תשע"ב  
 מתווה לתכנית הלימודים: תחום פיזיקה תשע"ב 

 טכנולוגית-בכיתות עתודה מדעית -מסמך האב  

 תשע"ב -ח' -כיתות ז' -תחום פיזיקה  -טכנולוגית -מסמך אב: עתודה מדעית 
 תחום ביולוגיה, כימיה וטכנולוגיה -טכנולוגית -מסמך אב: עתודה מדעית - 

 תשע"ב  -ח -כיתות ז'

בנושאי הלימוד המרכזיים  מושגים, עקרונות, תהליכים ותופעותהמבחן יעריך ידע על 
 עתודה פיזיקה במסגרת כימיה והההביולוגיה, בתחום  הנלמדים בכיתה ז'

דיוק במדידה במיומנויות חשיבה כגון: ק שליטה . כמו כן, תיבדטכנולוגית-מדעית
 .מעבר בין הייצוגים )טבלה וגרף(במעבדה, ייצוגים גרפיים, 

 עם התכנים של כל נושאי הלימוד. במשולבבמבחן ייבדקו המיומנויות 

 

 

 
 

 

http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/E842372E-A196-4064-A6BA-690CA7CD75D2/136187/Unnamed97.pdf
http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/506346CF-D8A6-4744-AC3A-6C592266D833/129286/Unnamed2.pdf
http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/506346CF-D8A6-4744-AC3A-6C592266D833/129286/Unnamed2.pdf
http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/506346CF-D8A6-4744-AC3A-6C592266D833/129387/18411.pdf
http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/506346CF-D8A6-4744-AC3A-6C592266D833/129387/18411.pdf
http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/506346CF-D8A6-4744-AC3A-6C592266D833/140959/Unnamed.pdf
http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/506346CF-D8A6-4744-AC3A-6C592266D833/140137/Unnamed1.pdf
http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/506346CF-D8A6-4744-AC3A-6C592266D833/140137/Unnamed1.pdf
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 ִמפרט נושאי המבחן לשאלות התוספתיות במדע וטכנולוגיה

 (2102טכנולוגית, תשע"ב )-לכיתה ז' עתודה מדעית
 

 משקל יחסי נושא-נושא/תת נושא מרכזי תחום תוכן

 ביולוגיה 
מערכות ותהליכים 

 -ביצורים חיים 
 הובלה

 הובלה  בצמחים  

 01%-כ

 הובלה באדם -

 מודל החלקיקים - חומרים כימיה
 מדידות -

 01%-כ

 פיזיקה

גדלים פיזיקליים בסיסיים  - מדידות ויחידות
 ()אורך, זמן ויחידותיהם

01% 

 תנועה
 מהירות  -
 תיאורים וייצוגים שונים של תנועה -

 סוגי תנועה -

01% 

 אנרגיה

 אנרגיה: סוגים, המרות ומעברים 
 חוק שימור האנרגיה  -
 חום וטמפרטורה -

21% 

 
ל תלמידי לבדקו בחלק הראשון של מבחן מפמ"ר לכיי "התא ומגוון ביולוגי"* הנושאים 

 .'ז כיתה
 

 


