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 (2018) חבמדע וטכנולוגיה לכיתה ח, תשע"מיצ"ב מבחן ב םנושאיהִמפרט 

 

 מפרט המבחן שלפניכם מבוסס על המסמכים האלה:

 "תכנית הלימודים המעודכנת במדע וטכנולוגיה."  

  'ט' -הצעה לרצף לימודי להוראת מדע וטכנולוגיה )מסמך אב מורחב( בכיתות ז  

 ו"תשע וטכנולוגיה מדע במקצוע המיומנויות מיון 

 תשע"ז מהדורה מעודכנת -ט'  -'זכיתות  מרכזיות התנסויות 
 

 :המבחן על מידע

  ציוני לפי הנלמדים תופעות  שלתהליכים ו שלעקרונות,  שלידע והבנה של מושגים, במבחן ייבדקו

מיומנויות כמו כן, ייבדקו   ;ח כיתותבו ז בכיתותתכנית הלימודים המעודכנת ב ליבהנושאי ה הדרך של

)טיפול במידע  ובהצעה לרצף הלימודי )בהקשר לפעילויות( כפי  שמוצג בתכנית הלימודים  שונות, 

  ובידע, תכנון חקר ופתרון בעיות, הנמקה והסבר, הסקה וטיעון(. 

  השאלות יעסקו  שאר. אחוז מהמבחן( 70%-)כתכנים  בשילוב מיומנויותברוב שאלות המבחן ייבדקו

 .מדעיתעל שימוש מדויק בשפה  דגש יושם .מיומנויותרק בתכנים ללא שילוב של 

 ידע לדוגמה: ה(.הגבות ו, בינוניכהנמורמה ) של חשיבה שונות ברמות ייבדקו והתכנים המיומנויות 

 ובהקשרים שנלמדו בהקשריםשל הידע והעקרונות  יישוםו הבנה ;עקרונותהנוגע לעובדות, לרעיונות ול

 ,(נתזה)סי מרכיביםו מיזוג מידע ;רעיונות )אנליזה(או  מרכיביםבין  והקשרים היחסיםהבנת  ;חדשים

הסקת  ;והצדקתם השוואה ביניהם ,טיעונים כתיבת ;מסקנותו פתרונות, טיעונים, הסבריםהערכת 

 מסקנות.

 מוצגות בתכנית הלימודיםההתנסויות ב העוסקות שאלות ישולבו במבחן. 

 במבחן.  שונים בנושאים ישולבו בטכנולוגיה העוסקים נושאים 

לוונטיות לתלמיד. שאלות אלו מכונות רעורבות ולמרכים, לעכמה שאלות במבחן הן שאלות המתייחסות ל

 1מידע נוסף על־אודות שאלות עמ"ר נמצא באתר המזכירות הפדגוגית.שאלות עמ"ר. 
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. מפרט המבחן הותאם 2018במאי  16, חתשע"ן וב בסיו, ד'ב ביום "יתקיים המיצח בשנת הלימודים תשע"

הלימודים המעודכנת במדע  לפי תכנית ח–בכיתות ז הנלמדיםכל הנושאים למועד זה והוא כולל את 

במפרט עוסק בתכנים הנלמדים  שנכלל התא נושאלבכם,  לתשומת . נושא הרבייה למעטוטכנולוגיה, 

 .ז כיתהב

 

 
 רשימת הנושאים במבחן והמשקל היחסי שלהם

 
 

המשקל  נושא ראשי

 היחסי 
  

 חומרים

 

 40% -כ

 אנרגיה, כוחות ותנועה

 

 25% -כ

מערכות ותהליכים , *התא

 רבייה למעט ביצורים חיים

 20% -כ

 15% -כ מערכות אקולוגיות

  .ז כיתה של הלימודים תכנית על תבססמ"התא"  נושא*  
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