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נושא 1: מערכות אקולוגיות

תשובה העוסקת בשני סימני היכר מהסימנים האלה: פתוח1  = 2

צבע נוצות הראש של המיינה שחור או צבע נוצות גופה חום או   —
שניהם. 

הרגליים שלה צהובות.   —

המקור שלה צהוב.  —

יש כתם צהוב בצדי העיניים שלה.  —

היא משמיעה קולות רבים, מגוונים או ייחודיים.  —

הערה: אם כתב התלמיד יותר משני סימני היכר, יש לבדוק רק את שני   
סימני ההיכר הראשונים שכתב. 

תשובה העוסקת רק בסימן היכר אחד.  = 1

כל תשובה אחרת  = 0

2—0

תשובה ששני האורגניזמים האלה כתובים בה:פתוח2  = 2 א. 

בולבול  —

דרור.  —

הערה: אם כתב התלמיד יותר משני אורגניזמים, יש לבדוק רק את   
שני השמות הראשונים שכתב. 

כל תשובה אחרת  = 0

2 ,0

התשובה הנכונה: )2( תחרותר"ב  = 2 ב. 

כל תשובה אחרת   = 0  

2 ,0

התשובה הנכונה: )4( כן, כי תנאי הסביבה משתנים כל הזמן. ר"ב3  = 3

כל תשובה אחרת  = 0

3 ,0
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תשובה העוסקת במניעת הגישה של ציפורים ממינים אחרים למזון או פתוח4  = 2
בתחרות על מקורות מזון או בפגיעה ברבייה של מינים אחרים, לדוגמה: 

המיינה מונעת מציפורים אחרות לגשת למזון.  —

המיינה אוכלת למינים אחרים את המזון הדרוש להם.   — 
)תחרות על מקורות מזון(

המיינה מבריחה ציפורים אחרות מהקן שלהן.  — 
)פגיעה ברבייה של מינים אחרים(

המיינה פוגעת בביצים ובגוזלים של ציפורים אחרות.   — 
)פגיעה ברבייה של מינים אחרים(

כל תשובה אחרת, לרבות תשובה כללית העוסקת בכך שהמיינה מבריחה   = 0
או מגרשת ציפורים אחרות מהסביבה ולא מהקן, לדוגמה:

המיינה מבריחה ציפורים אחרות מהסביבה שלהן.  — 
)התשובה עוסקת בסביבה ולא בקן.(

או תשובה העוסקת בכך שהמיינה צורכת מזון יותר ממינים אחרים, אך   
אינה עוסקת בתחרות על מקורות מזון, לדוגמה:

המיינה צורכת יותר אוכל בשביל הגוזלים הרבים שלה.  —

2 ,0

תשובה העוסקת בכך שמיינות שחיו בכפר ניגשו לאוכל לאט יותר פתוח5  = 3 א. 
ממיינות שחיו בעיר או שמיינות שחיו בכפר ניגשו לאוכל בתוך 10 

דקות בממוצע, ואילו מיינות שחיו בעיר ניגשו לאוכל בתוך 2.5 דקות 
בממוצע. 

תשובה נכונה )כפי שמתואר לעיל( שיש בה גם הסבר או מסקנה   = 2
הנובעים מתוצאות הניסוי, לדוגמה: 

מיינות שחיו בעיר הגיעו לאוכל מהר יותר כי הן רגילות לחפצים זרים ולכן   —
לא מפחדות. לעומת זאת, למיינות שחיו בכפר לקח הרבה יותר זמן כי הן לא 

רגילות לחפצים זרים ולכן הן יותר פחדניות.

כל תשובה אחרת, לרבות תשובה שיש בה תיאור כמותי של תוצאות   = 0
הניסוי ללא יחידת זמן או שיחידת הזמן שגויה, לדוגמה:

למיינות של העיר לקח 2 עד שהן ניגשו לאוכל ולמיינות של הכפר לקח 10 עד   —
שהן ניגשו לאוכל. 

למיינות בעיר לקח שעתיים לגשת לאוכל, ולמיינות בכפר לקח עשר שעות.  —

3 ,2 ,0

התשובה הנכונה: )2( מיינות שחיו בעיר מעִזות יותר. ב.1. ר"ב  = 3

כל תשובה אחרת  = 0

3 ,0
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תשובה העוסקת בכך שבאזורים עירוניים אין למיינות טורפים, ב.2.פתוח  = 3 
לדוגמה:

בעיר אין טורפים, ולכן המיינות מעיזות יותר לגשת לאוכל במהירות.  —

או תשובה העוסקת בכך שהמיינות שחיו בעיר כבר נחשפו    
לאובייקטים זרים, לדוגמה:

כי הן רגילות לראות חפצים חדשים בעיר, ולכן הן מעיזות יותר.  —

יכול להיות שהמיינות בעיר הסתגלו לנוכחות של בני אדם ואינן חוששות   —

מהם. בגלל שאינן חוששות מבני אדם, שבתחילה היו זרים להן, הן מעיזות 

 יותר להתקרב לחפצים זרים אחרים.

)התשובה עוסקת בחשיפה לבני אדם כאילו הייתה חשיפה 

לאובייקטים זרים.(

כל תשובה אחרת, לרבות תשובה העוסקת רק בחשיפה לבני אדם   = 0 
או רק בחשיפה לרעש, לדוגמה:

בעיר יש המון רעש, כמו מכוניות שהמיינות מתרגלות אליו, לכן חפץ זר לא   —

מרתיע אותן.

יכול להיות שהמיינות בעיר הסתגלו לנוכחותם של בני אדם ואינן חוששות   —

 מהם.

)התשובה עוסקת רק בחשיפה לבני אדם ולא בחשיפה לבני 

אדם כאילו הייתה חשיפה לאובייקטים זרים.(

או תשובה העוסקת באופן כללי במצבים מסוכנים או במצבים    
של שינויים תכופים, שלהם נחשפו המיינות שחיו בעיר, לדוגמה:

מיינות בעיר רגילות להרבה שינויים שמיינות בכפר לא רגילות אליהם.  —

3 ,0
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נושא 2: חומרים

התשובה הנכונה: )1( 3ר"ב6  = 2

כל תשובה אחרת   = 0

2 ,0

התשובה הנכונה: )3( סידור מולקולות המים משתנה. ר"ב7  = 2

כל תשובה אחרת  = 0

2 ,0

התשובה הנכונה: )1( בין פרוטון לאלקטרוןר"ב8  = 3

כל תשובה אחרת  = 0

3 ,0

התשובה הנכונה: )3( כי החמצן והמגנזיום התרכבו ונוצר חומר חדש. ר"ב9  = 3

כל תשובה אחרת  = 0

3 ,0

סימון תשובה 3 והסבר העוסק בכך שהמסה לא השתנתה או שכמות פתוח 10  = 3
 החומר לא השתנתה. 

ההסבר צריך לכלול במפורש את המילה ״מסה״ או את המילה ״כמות״, 
לדוגמה:

בגלל חוק שימור המסה  —

כי המסה לא השתנתה.  —

כי אותה כמות של חומר נשארה על כף א’.  —

הערה: אם לא סומנה התשובה, אך ההסבר עוסק בתשובה הנכונה   
במפורש, יש לתת ניקוד מלא, לדוגמה:

המלח רק התמוסס במים, לא הוספנו או גרענו חומר, המסה לא השתנתה ולכן כפות   —
המאזניים נשארו מאוזנות.  

סימון תשובה 3 והסבר העוסק בכך שהמסה לא השתנתה או שכמות   = 2
החומר לא השתנתה ללא כתיבת המילה ״מסה״ או המילה ״כמות״, 

לדוגמה: 

כי המלח שבכוס רק התמוסס במים.  —

כי המלח לא נעלם.  —

כל תשובה אחרת, לרבות סימון שגוי והסבר נכון או תשובה העוסקת   = 0
ב״משקל״ ולא ב״מסה״. 

3 ,2 ,0
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תשובה שמתואר בה היחס ההפוך שבין הטמפרטורה של המים ובין פתוח11  = 3 א. 
ההתמוססות )המרבית( של הגז פחמן דו–חמצני, לדוגמה:

ככל שהטמפרטורה של המים עולה, כך המסיסות של הפד”ח יורדת.  —

ככל שהטמפרטורה של המים נמוכה יותר, כך יותר פד”ח יכול להתמוסס.   —

ככל שטמפרטורת המים נמוכה יותר, כך רמת הפד”ח גבוהה יותר.   —

הערה: תשובה שהקשר בין המשתנים מתואר בה כראוי, אך שמות   
המשתנים כתובים באופן חלקי, תיחשב תשובה מלאה, לדוגמה: 

ככל שהטמפרטורה גבוהה יותר, כך פחות פד”ח מתמוסס.   —

ככל שהמים חמים יותר כך פחות פד”ח מתמוסס.  —

תשובה שהקשר בין המשתנים מתואר בה כראוי, אך התשובה אינה   = 2
כתובה בשפה מדעית, לדוגמה:

ככל שטמפרטורת המים קרה יותר, כמות הפד”ח גדולה יותר.   —

ככל שטמפרטורת המים גדולה יותר, כמות הפד”ח קטנה יותר.   —

כל תשובה אחרת, לרבות תשובה העוסקת באחת הנקודות שבגרף   = 0
ולא בקשר שבין המשתנים שבגרף, לדוגמה:

בטמפרטורה של 5 מעלות כמות הפד”ח המתמוססת היא הגבוהה ביותר.  —

3 ,2 ,0

התשובה 1 )גרם(פתוח  = 2 ב. 

כל תשובה אחרת  = 0  

2 ,0
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השלמת המידע החסר בכרטיס כפי שמפורט להלן:א.1.פתוח12  = 2

 Au :סימן כימי  —

מספר אטומי: 79   —

מספר פרוטונים בגרעין האטום: 79  —

סימון התשובה מתכת או כתיבתה  —

סימון התשובה מוליך חשמל או כתיבתה  —

ארבע או שלוש תשובות נכונות  = 1

שתי תשובות נכונות או פחות  = 0

2—0

השלמת המידע החסר בכרטיס כפי שמפורט להלן:א.2.פתוח  = 2

S :סימן כימי  —

מספר אטומי: 16  —

מספר פרוטונים בגרעין האטום: 16  —

סימון התשובה אל–מתכת או כתיבתה  —

סימון התשובה אינו מוליך חשמל או כתיבתה  —

ארבע או שלוש תשובות נכונות  = 1

שתי תשובות נכונות או פחות   = 0

2—0

התשובה הנכונה: )2( צסיום )Cs(, שמספרו האטומי 55. ר"ב  = 3 ב. 

כל תשובה אחרת  = 0

3 ,0

התשובה הנכונה: )4( למגנזיום )Mg(ר"ב  = 3 ג. 

כל תשובה אחרת  = 0

3 ,0

תשובה שאחת הנוסחאות האלה כתובות בה:פתוח  = 3 ד. 
NaF  —

NaBr  —

NaI  —

.NaAt  —

כל תשובה אחרת, לרבות תשובה שהסימן הכימי כתוב בה באופן   = 0
שגוי, לדוגמה:

NAF  —

.Naat  —

3 ,0
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סימון תשובה 2 והסבר העוסק בכך שמתכת יוצרת יונים חיוביים פתוח  = 3 ה. 
)הנמשכים לאלקטרודה השלילית(, לדוגמה:

כי מנגן הוא מתכת, ומתכת יוצרת יון חיובי.   —

כלור הוא אל מתכת, לכן היון שלו יהיה יון שלילי, ומכך ניתן להבין כי המנגן   —
הוא מתכת היוצרת יונים חיוביים. 

סימון תשובה 2 והסבר העוסק בכך שמנגן יוצר יונים חיוביים, אך   = 1
אינו עוסק בכך שמנגן הוא מתכת, לדוגמה:

המנגן יוצר יונים חיוביים.  —

כל תשובה אחרת, לדוגמה:  = 0

מנגן הוא מתכת, ומתכת היא חיובית.  — 
)המונח “יון" אינו כתוב בתשובה.(

3 ,1 ,0

התשובה הנכונה: )1( התנועה העצמית של חלקיקי הבושםר"ב13  = 2 א. 

כל תשובה אחרת  = 0

2 ,0

התשובה הנכונה: )2( הריח היה מתפשט מהר יותר. ב.1.ר"ב  = 2

כל תשובה אחרת  = 0

2 ,0
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הסבר העוסק בכך שבִריק אין חלקיקים של אוויר או של חומר ב.2.פתוח  = 3 
אחר, המתנגשים בחלקיקים של הבושם, לדוגמה: 

מפני שחלקיקי הבושם לא יתנגשו עם חלקיקי האוויר.  —

כי כך הבושם לא יתנגש עם חלקיקי האוויר.  —

הערה: ההסבר צריך לכלול במפורש את המונח “חלקיקים״ בנוגע   
לבושם או בנוגע לאוויר. כמו כן הוא צריך לכלול את המונח 

״התנגשות״ או ״היתקלות״. 

הסבר העוסק בכך שבִריק אין חלקיקים של אוויר או של חומר   = 2 
 אחר, המפריעים לחלקיקים של הבושם או מעכבים אותם, אך 

המונח ״התנגשות״ או ״היתקלות״ אינו כתוב בו, לדוגמה: 

אם אין בחדר אוויר, קל יותר לחלקיקי הבושם להתפשט כי אין חלקיקים   —

של חומר שיעכבו אותו.  

הם יתפשטו מהר יותר כי לא יהיו חלקיקים של אוויר שיפריעו  לחלקיקי   —

הבושם.

בריק אין חלקיקים אחרים שיפריעו לחלקיקי הבושם.   —

מפני שהאוויר לא יעכב את תנועת חלקיקי הבושם וכך יתפשטו מהר יותר.  —

הערה: ההסבר צריך לכלול במפורש את המונח ״חלקיקים״ בנוגע   
לבושם או בנוגע לאוויר. 

כל תשובה אחרת, לדוגמה:  = 0

חלקיקי האוויר אינם נמצאים בריק, אז לחלקיקי הבושם קל יותר   —
להתפשט.

בריק יש לחלקיקי הבושם יותר מקום להתפשט וכך הם לא ייתקלו בחלקיקי   —
האוויר.

כי כך הבושם לא יתנגש עם האוויר.   — 
)המונח ״חלקיקים״ אינו כתוב בתשובה.(

3 ,2 ,0
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נושא 3: אנרגייה, כוחות ותנועה

השלמה של כל סוגי האנרגייה החסרים כפי שמפורט להלן:פתוח14  = 3

)אנרגייה( חשמלית  .1

)אנרגיית( אור או קרינה  .2

)אנרגיית( קול.  .3

הערה: סדר הכתיבה של אנרגייה 2 ושל אנרגייה 3 אינו חשוב.

כל תשובה אחרת  = 0

3 ,0

התשובה הנכונה: )3( עוצמת הזרם במעגל עולה. ר"ב15  = 2

כל תשובה אחרת   = 0

2 ,0

השלמה נכונה של שלושת התאים הריקים בטבלה כפי שמפורט להלן: פתוח16  = 3 א. 

0 )ג׳ול( בתא ״אנרגיית גובה״ בנקודה ב׳

5 )ג׳ול( בתא ״אנרגיית תנועה״ בנקודה ב׳ 

2 )ג׳ול( בתא ״אנרגיית תנועה״ בנקודה ג׳ 

השלמה נכונה של שני תאים בטבלה כפי שמפורט לעיל.   = 2

השלמה נכונה של תא אחד בטבלה כפי שמפורט לעיל.   = 1

כל תשובה אחרת   = 0

3—0

התשובה הייתה נמוכה יותר והסבר העוסק בכך ש)חלק מן( האנרגייה פתוח  = 2 ב. 
הייתה מומרת בחום, לדוגמה:

משום שחלק מהאנרגייה היה הופך לאנרגיית חום מהחיכוך.   —

כשיש חיכוך חלק מאנרגיית התנועה הופכת לאנרגיית חום, לכן אנרגיית   —
התנועה תהיה נמוכה יותר.

אם היה חיכוך אז חלק מאנרגיית הגובה הייתה מומרת לאנרגיית חום.  —

הערה: אם התשובה אינה מסומנת או כתובה, אך ההסבר עוסק   
בתשובה הנכונה במפורש, יש לתת ניקוד מלא. 

כל תשובה אחרת, לדוגמה:  = 0

אם יש חיכוך בין הכדור לבין המסילה חלק מאנרגיית התנועה של הכדור מומרת   —
 באנרגיית החיכוך והמהירות קטנה.

)המונח “אנרגיית חיכוך״ שגוי.(

2 ,0
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סימון תשובה 2 והסבר העוסק באחת האפשרויות האלה:פתוח17  = 3 א. 

האורך של שלושת המוטות שווה, ואילו העובי/הקוטר שלהם   —
שונה, לדוגמה:

כל המוטות שונים בקוטר, ולכולם אותו אורך.   —

רק העובי/הקוטר של המוטות שונה, לדוגמה:  —

היא רוצה לבדוק רק את השפעת העובי, אז רק העובי צריך להיות   —

שונה.

השפעת העובי/הקוטר היא הנבדקת, לכן אורך המוטות חייב   —
להיות שווה, לדוגמה:

בניסוי צריך להיות בידוד משתנים, לכן אם היא רוצה לבדוק את השפעת   —

עובי המוט, היא צריכה שאורך המוטות יהיה שווה.

הערה: אם התשובה אינה מסומנת, אך ההסבר עוסק בתשובה   
הנכונה במפורש, יש לתת ניקוד מלא.

כל תשובה אחרת, לרבות סימון תשובה 2 והסבר העוסק בכך   = 0
שהאורך של שלושת המוטות שווה, אך אינו עוסק בעובי/בקוטר של 

המוטות, לדוגמה:

כי האורך של כל המוטות זהה ושווה ל-40.  —

או סימון תשובה 2 והסבר העוסק בעקרון בידוד משתנים ללא כתיבת   
שמות המשתנים בניסוי, לדוגמה:

מכיוון שבניסוי צריך להיות רק גורם אחד שונה, ואילו שאר הגורמים צריכים   —
להיות זהים. 

או סימון תשובה 2 וכתיבת המונח “בידוד משתנים״ ללא הסבר,   
לדוגמה:

כי בניסוי מדעי חשוב לשמור על בידוד משתנים.  —

3 ,0

התשובה מוט 5 או התשובה המוט הארוך ביותר והדק ביותרסגור  = 2 ב. 

כל תשובה אחרת  = 0  

2 ,0
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2 = השלמת המשפט כפי שמפורט להלן: פתוח18  א. 
מגנט א' מפעיל על מגנט ב' כוח שגודלו 2 ניוטון וכיוונו למעלה.

0 = כל תשובה אחרת  

2 ,0

השלמה נכונה של כל הכיוונים כפי שמפורט להלן: סגור  = 3 ב. 

סימון המילה למטה או כתיבתה  .1

סימון המילה למעלה או כתיבתה  .2

סימון המילה למטה או כתיבתה  .3

השלמה נכונה של שניים מהכיוונים  = 2

כל תשובה אחרת   = 0

3 ,2 ,0
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נושא 4: מערכות ותהליכים ביצורים חיים

התשובה הנכונה: )1( מים נפלטים מהעלים. ר"ב19  = 3

כל תשובה אחרת   = 0

3 ,0

התשובה הנכונה: )4( מיםר"ב20  = 2

כל תשובה אחרת   = 0

2 ,0

1 = התשובה אבי העורקים1.פתוח21

0 = כל תשובה אחרת

1 ,0

1 = התשובה עורק הריאה או התשובה עורק הריאות2.פתוח

0 = כל תשובה אחרת

1 ,0

התשובה הנכונה: )3( השרירים של דופנות הלב ר"ב22  = 3 א. 

כל תשובה אחרת   = 0  

3 ,0

התשובה הנכונה: )4( היא אינה מתרכבת עם חמצן. ר"ב  = 3 ב. 

כל תשובה אחרת   = 0  

3 ,0

תשובה העוסקת בכך שהגודל או המשקל של הסוללות מקל את פתוח  = 3 ג. 
הניידות או את התנועה, לדוגמה:

שיהיה לו קל לזוז עם זה ממקום למקום.   —

כל תשובה אחרת  = 0

3 ,0

תשובה העוסקת בכך שלב מלאכותי אינו יכול להתאים את קצב פתוח  = 3 ד. 
פעולתו למצבים משתנים, לדוגמה:

מכיוון שאסור לחולה להתרגש או לפחד, כי פעולת הלב המלאכותי לא יכולה   —
להאיץ בהתאם.

כי כשחולים צריך שהלב יפעם מהר )טמפרטורת הגוף עולה( ולב מלאכותי לא   —
יכול לשנות את הקצב שלו.

או תשובה שיש בה קשר בין מאמץ ובין שינויים בקצב פעולת הלב,    
לדוגמה:

החולה לא יוכל לרוץ, משום שכאשר רצים קצב הלב גדל וזרימת הדם   —
מואצת. 

תשובה העוסקת בקושי של החולה לבצע פעולות מאמץ, אך אינה   = 1
עוסקת בקשר בין פעולות אלה ובין שינויים בקצב פעולת הלב, 

לדוגמה:

כי החולה לא יוכל לעשות כושר או מאמץ פיזי.   —

כל תשובה אחרת, לדוגמה:   = 0

כי לפעמים חשוב שהלב יפעם יותר מהר.    —

3 ,1 ,0


