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מדע וטכנולוגיה בחברה — מוט"ב
1 יח"ל, 60101

שים לב!
השאלות במבחן יחוברו מהחומר המפורט להלן.

רשימת המיומנויות שייבדקו במבחן:

הערכת האמינות של מקור מידע  .1

זיהוי רעיונות מרכזיים והיכולת להבדיל בין עיקר לטפל  .2

פענוח מידע מגרפים  .3

השוואה — מציאת הדומה והשונה והסקת מסקנות מן ההשוואה  .4

הבחנה בין עובדה לפרשנות  .5

בניית טיעון הכולל:  .6

הצגת טענה וביסוסה על הוכחות או על הוכחות שכנגד  •  

זיהוי ראיות רלוונטיות לבניית הטיעון 	•  

דיון בטיעונים המבוססים על מידע חלקי, שגוי או מטעה 	•  

מבנית אוויר: חומר מהספרים "כאוויר לנשימה" או "איכות האוויר סביבנו".

רעיונות מדעייםתכנים

מזהמים באוויר
פחמן דו־חמצני תורם או מזהם.

תחמוצות גפרית ותחמוצות חנקן.
מקורות, סכנות ופתרונות למזהמים אלו.

לא כולל: ערפיח, אירוע לונדון, גשם חומצי. 

התחממות כדור הארץ ואפקט החממה
קרינת השמש ואפקט החממה.

גזי החממה.
הגורמים להתחממות כדור הארץ.

סכנות.

הידלדלות שכבת האוזון
גז האוזון.

גורמים וסכנות.

•     פעולות האדם משפיעות )או עשויות להשפיע( על התנאים  
במערכת האקולוגית, במודע ושלא במודע.

•     כל החומרים בנויים מאוספי חלקיקים.
       הרכב החלקיקים והקשרים ביניהם קובעים את תכונות החומר.

•     קרינה מגיבה באופנים שונים עם החומר כגון: החזרה, בליעה, 
העברה.

שים לב: ראה המשך בעמוד הבא.
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מבנית אנרגיה והאדם: חומר מהספר "אנרגיה והאדם"

רעיונות מדעייםתכנים — פרקים מהספר "אנרגיה והאדם" 

פרק א — מבוא.
פרק ב — אנרגיה וחברה.
פרק ג— גלגולי אנרגיה.

פרק ה — אנרגיה והגוף החי.
פרק ו —השמש ואנחנו.

פרק ח— סיכום.

*  הערה כללית:
    במבנית מוצגים תהליכים רבים ברמתם
    המולקולרית. אין צורך לזכור נוסחאות

    אלה בעל־פה.

•     אנרגיה היא גודל המאפיין מצב של מערכת ושינוי אנרגיה מאפיין 
שינוי במצב המערכת שניתן למדידה.

•     האנרגיה הכללית במערכת סגורה נשמרת והיא יכולה רק 
להתגלגל מצורה אחת לאחרת.

•     האדם מנצל לתועלתו תהליכים שונים שבהם מומרת אנרגיה 
מסוג מסוים לסוג אחר.

מבנית אור, צבע וראיה: חומר מהספר "אור, צבע וראייה".

רעיונות מדעייםתכנים — פרקים מהספר "אור, צבע וראיה" 

עולם של צבע
•     הקדמה — אותות מהסביבה.

•     פרק א.   האם כולם רואים כמוני?
                      )מלבד ראייה בעזרת מכשירים(.

•     פרק ב.   השחור והלבן.
•     פרק ג.    כיצד נוצרים צבעים

                      )מלבד הצבע כבוחן ומזהה(.
•     פרק ד.    צבע בטבע

                       )מלבד — צבע בחברה
                                         הצבע כ"בלש"

                                         הצבע במקורות היהודיים
                                         תולעת שני

                                         צבע בטכנולוגיה(.
אור נוצר ונע

•     מלבד פרק א.   אור נוצר.
החיים על פי האור

•     מלבד פרק א.   האור "מחשמל".
טבע רואה

•     כל הפרק.

•     קרינה מגיבה באופנים שונים עם החומר כגון: החזרה, 
שבירה, בליעה, פליטה, העברה.

•     האנרגיה הכללית במערכת סגורה נשמרת והיא יכולה רק 
להיות מומרת מצורה אחת לאחרת )למשל: ניתן להמיר 

אנרגיית אור לסוגים אחרים של אנרגיה(.

מבנית מוח תרופות וסמים: חומר מהספר "מוח תרופות וסמים"

רעיונות מדעייםתכנים 

פרקים בספר "מוח תרופות וסמים"
•     פרק ג: נא להכיר: המוח.

•     פרק ז: מבנה תאי עצב.
•     פרק ח: תפקוד תאי עצב.

•     פרק ט: סינפסה אתר תקשורת בין תאי העצב.
•     פרק י: סינפסות ותופעות נפשיות.
•     פרק יא: יציבות, איזון ושיבושים.

•     פרק יב: קוקאין.
•     פרק יג: ממולקולות להתנהגות ורגשות.

סטייה מתקינות המערכות בגוף מצביעה על חולי. מחלות 
יכולות להיגרם על ידי גורמים חיצוניים )יצורים חיים, גורמים 

כימיקלים או פיזיקליים( או מסיבות תורשתיות.

שים לב: ראה המשך בעמוד הבא.
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מבנית מסע מופלא לעולמם של המיקרואורגניזמים

תכנים בנושא

www.mutav.org.il/info.php?id=157    "מתוך המסמך "רצף הוראה מיקרואורגניזמים

היכן יש מיקרו־אורגניזמים?  .2

מושבות     .3

מהי מושבת חיידקים וכיצד היא נוצרת. אופן התרבות חיידקים ויצורים חד־תאיים בכלל.  

מאפייני קבוצות מיקרואורגניזמים     .4

חיידקים )בקטריות(.  

נגיפים )וירוסים(.  

פטריות ירודות — לדוגמה שמרים, עובשים.  

פרוטוזואה — יצורים חד־תאיים ורב־תאיים קטנים כמו סנדלית ואמבה.  

מבנה תא חיידק ועקומת גידול     .5

מאפייני תא אאוקריוטי ופרוקריוטי  

המבנה והאברונים בתא החיידק )תא פרוקריוטי(.  —

עקומת גידול של חיידק  

חשיבות המיקרואורגניזמים     .6

ייצור מזון ומשקה     .9

ייצור מזון ומשקה על ידי מיקרואורגניזמים:  —  

התפחת בצק על ידי שמרים, ייצור מלפפונים חמוצים, ייצור לבן ויוגורט, ייצור משקאות אלכוהוליים.      

תהליך התסיסה: תסיסה לקטית — חומצת חלב, תסיסה כוהלית.  —  

נשימה ארובית.  —  

השוואה בין נגיף לתא חיידק    .10

השוואה בין נגיף לחיידק.  

מחלות הנגרמות על ידי מיקרואורגניזמים    .11

מחלות הנגרמות מגורמים שונים.  

חיסון    .12

חיסון טבעי  .1  

חיסון מלאכותי  .2  

כיצד התגלה החיסון המלאכותי?      .3  

הסיפור של ז'נר, האבעבועות השחורות והילד.        

אנטיביוטיקה    .16

כיצד התגלתה? כיצד פוגעת בחיידק?  

חומר נוסף שיש ללמוד:

שיטות לשימור מזון: הקפאה, עיקור, פיסטור, ייבוש, ריכוז )המתקה/המלחה(, החמצה, שימור על ידי חומרים כימיים, 

שימור על ידי הקרנה.

שים לב: ראה המשך בעמוד הבא.



קיץ תשע"ג - 4 -

בנוסף המבחן יתייחס לרעיונות המדעיים האלה:

יצורים יכולים לפעול בצורה הטובה ביותר בטווח של תנאים. מעבר לטווח זה חלה ירידה בתפקוד התאים והם אף   •
מתים )התאים או היצורים(.

כל היצורים כולל האדם קשורים )באופן ישיר או עקיף( עם יצורים רבים אחרים בסביבתם.  •
סטייה מתקינות המערכות בגוף מצביעה על חולי. מחלות יכולות להיגרם על ידי גורמים חיצוניים )יצורים חיים,   •

גורמים כימיקליים או פיזיקליים( או מסיבות תורשתיות.

מבנית לבריאות מכל הלב: חומר מהספר "בריאות מכל הלב" )2002 או 2007(

רעיונות מדעייםתכנים

פרקים מהספר 
"לבריאות מכל הלב" 

לפי מהדורת 2002

או:
פרקים מהספר 

"לבריאות מכל הלב" 
לפי מהדורת 2007

תכנים מהספר 
"לבריאות מכל הלב" 

ללומדים לפי הספרים 
בשתי המהדורות

)4(     מערכת הלב וכלי דם כמערכת הובלה.
)10(   ויסות קצב הלב.  

)11(   כלי הדם — מבנה ותפקוד.
)12(   מערכת העורקים — מבנה ותפקוד בבריאות 

           וחולי.

)2(   חשיבות מערכת הלב וכלי הדם, איזון פנימי
         והרכב הדם.

)4(  כלי הדם — מבנה ותפקוד בבריאות ובחולי.
)5(  לב בריא — מבנה ותפקוד.

)6(  לחץ הדם.

הכרת השיבושים
1.   תעוקת לב.
2.   התקף לב.

3.   דום לב, החייאת לב — נשימה.
4.   שבץ מוחי.

5.   יתר לחץ דם )"הרוצח השקט"(.
6.   טרשת.

למידה מפורטת של גורמי הסיכון
1.   יתר לחץ דם.
2.   עודף משקל.

3.   תזונה לקויה.
4.   היעדר פעילות גופנית.

5.   עישון.
6.   לחץ ומתח נפשי.

מנגנון נזקיהם, המלצות לדרכי הימנעות מהם והסבר
של אופן המניעה.

סטייה מתקינות המערכות בגוף
מצביעה על חולי. מחלות יכולות
להיגרם על ידי גורמים חיצוניים

)יצורים חיים, גורמים כימיקליים
או פיזיקליים( או מסיבות 

תורשתיות.


