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  הנחיות כלליות לבדיקת המבחן
החיות לבודקי המבחן הפימי המשתמשים  במחוון. במדע וטכולוגיה ב"מיצ למבחן מחוון לפיכם

  מיצבית. ב

  

של כל עמוד  בצד שמאלשל כל עמוד כתוב מספר השאלה בטור א של המבחן הפימי.  בצד ימין  

 במחוון). 1ה בטור ב של המבחן הפימי (ראו דוגמה בתשובה לשאלה כתוב מספר השאלה הזה

ברירה, התשובה בטור א כתובה בצד ימין, והתשובה בטור ב לשאלה הזהה כתובה ־בשאלות רב  

  בצד שמאל.

", יודע לא" כגון, תשובות עה או שאלה על לעות התלמיד יסה לא כי ראה או תשובה אם אין  

  .השאלה ריק לציון הוגע התא את יש להשאיר, 'וכו הוראות העתיק, ציור צייר

  : שאלות פתוחות

 מובאות והן, תלמידים תשובות של מקוריות דוגמאות הן יד כתב בגופן הכתובות דוגמאות  

  .בלשום

 להיות חייב איו סוגריים בין כתובה .סוגריים בין כתוב להערכה חיותהה או מהדוגמאות חלק  

 .התלמיד בתשובת

  .אחרת מצוין כן אם אלא, שגוי יסוח בשל או כתיב שגיאות בשל קודות ורידלה אין  

 : עודף מידע בהן שיש תשובות  

  כל התשובה שגויה, אלא אם כן מצוין אחרת.  עודף שגויהמידע אם ה  

למרות המידע העודף, אלא אם כן מצוין  אין להוריד קודות עודף איו שגויהמידע אם ה  

  אחרת.

העתקה גורפת של פסקה, העתקה של  העתקה בלתי מושכלת (למשלאם המידע העודף הוא   

  כל התשובה שגויה.), או אחריה לפי התשובה מהטקסט חלקי משפט

  :ברירה־שאלות רב

  את הציון המתאים. להקלידאת תשובת התלמיד לפי המחוון ו יש להעריך  

 .  0את הציון  יש להקלידאם סימן התלמיד כמה תשובות, 
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  טור ב) ,5(יחידה הטבלה המחזורית : 1יחידה 

 .א25שאלה טור ב:  .א1 שאלהטור א: 

  חומרים  נושא:ה
  טבלת היסודות   נושא:התת־

בטבלה המחזורית; לדעת מה הן התכונות של היסודות  ם שלומיקוהיסוד לפי ל בנוגעלהפיק מידע   ד?מה נדרש מהתלמי

  בקבוצת המתכות.

  תשובה ג  ל?תשובה ב: האם היסוד מוליך חשמ 'ק 3

  כל תשובה אחרת 'ק 0

  

 .ב25שאלה  .ב1 שאלה

  חומרים  נושא:ה
  טבלת היסודות  נושא:התת־

שבטבלה בטבלה המחזורית; לדעת שהיסודות  ם שלומיקוהיסוד לפי בנוגע ללהפיק מידע   ?מה נדרש מהתלמיד
  .עולה בשורות לפי מספר אטומי מאורגניםהמחזורית 

  4 :התשובה 'ק 3

  תשובה אחרת כל 'ק 0
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 .א26שאלה  .א2 שאלה

  חומרים  נושא:ה
  טבלת היסודות  נושא:התת־

להבין את הקשר ; שלהם מספר האטומיבנוגע ליסודות ושל תכונות ל בנוגע מטקסטלהפיק מידע   ?מה נדרש מהתלמיד
ל מיקום שהלייצג את  ;המחזורית מיקום של יסודות בטבלהבנוגע לידע חדש מובין  נתוןידע מבין 

  .המחזורית באופן חזותי היסודות בטבלה

 שמות היסודות כתובים באיור של הטבלה המחזורית כך:   ק' 3

  אבץ  גליום  גרמיום  ארסן
  

  :התשובה היא האלה האפשרויות אחת  ק' 2

  שמות היסודות כתובים באיור של הטבלה המחזורית כך:   

  ןארס  גליום  גרמיום  אבץ

המתאים, ואילו היסודות אבץ וארסן אים כתובים  כתובים במקום וגרמיום גליום היסודות(

  ).המתאים במקום

  שמות היסודות כתובים באיור של הטבלה המחזורית כך:   

  אבץ  גרמיום  גליום   ארסן

אים כתובים גרמיום וגליום המתאים, ואילו היסודות  כתובים במקוםארסן ו אבץ היסודות(

  .)המתאים במקום

  כל תשובה אחרת  'ק 0

  

 .ב26שאלה  .ב2 שאלה

  חומרים  נושא:ה
  חקר מדעי  נושא:התת־

קיום של מסקנה בנוגע לתוצאה בניסוי מדעי; להסיק  מה היאובניסוי מדעי השערה  מה היאלדעת   ?מה נדרש מהתלמיד
   .גליום וגרמניוםהיסודות 

  תשובה ב  בה ג: השערה ששיער בעקבות מחקריו.תשו 'ק 3

  כל תשובה אחרת 'ק 0
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 27שאלה  3 שאלה

  חומרים  נושא:ה
  סוגי חלקיקים – מבנה החומר  נושא:התת־

  תכונות של יסודות חדשים.בנוגע לט סמטק להבין מידע המשתמע  ?מה נדרש מהתלמיד

 קיימים אים לכן כלל,יציבים  אים האלה ארבעת היסודות כי: ג תשובה 'ק 3

  .בטבע

  תשובה א

  כל תשובה אחרת  'ק 0

  

 28שאלה  4 שאלה

  חומרים  נושא:ה
  יסודות ומבנה האטום  נושא:התת־

  .של האטום לדעת שמספר הפרוטונים בגרעין של אטום הוא הקובע את סוג היסוד  ?מה נדרש מהתלמיד

  תשובה ג  פרוטוים. 117: בתשובה  'ק 2

  ובה אחרתכל תש  'ק 0

 

  .א29שאלה   .א5 שאלה

  חומרים  נושא:ה
  טבלת היסודות  נושא:התת־

לדעת שמשפחת הגזים האצילים נמצאת בטור השמיני שבטבלה המחזורית; להפיק מידע בנוגע   ?מה נדרש מהתלמיד

  .בטבלה המחזורית ם שלומיקוהליסוד לפי 

  תשובה ד  )Ogלאוגסון (: דתשובה  'ק 3

  אחרת כל תשובה  'ק 0
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  .ב29שאלה   .ב5 שאלה

  חומרים  נושא:ה
  טבלת היסודות  נושא:התת־

  .יסודאותו תכונות של לשל יסוד בטור מסוים בטבלה המחזורית קשור  םמיקוהשלהבין   ?מה נדרש מהתלמיד

 בטור או שבה האחרון בטור או בטבלה המחזורית השמיי בטור יסודבמיקום של ה עוסק הסברה 'ק 3

  :לדוגמה, אציליםה גזיםה של בטור או שבה ביותר יימה

 מפני שהוא נמצא בטור השמיני.  

  בגלל שהוא מופיע בטור האחרון.  

  כי הוא נמצא בעמודה של גזים אצילים.  

 פני שטור הגזים האצילים הוא הטור האחרון בטבלה, ושם הוא נמצא.מ  

 

ק'),  3תשובה כוה (והיקוד יהיה  ההסברייחשב , שאיו שגוי עודף מידע אם יש בהסבר: הערה

  :לדוגמה

 מפני שהמספר שלו הוא הכי גבוה והוא נמצא בטור של הגזים האצילים.  

  כי הוא לא מקבל ומוסר אלקטרונים ונמצא בטור השמיני.  

  :תשובההיא ה האלההאפשרויות  תאח  'ק 2

  מידע עודף שגוי, לדוגמה:גם ולעיל שהסבר ה  

  .1נמצא בטור של הגזים האצילים, טור   

  :לדוגמה ,כפי שמפורט לעיל ולא בטור בשורההסבר העוסק במיקום של היסוד   

  של הגזים האצילים. 8כי הוא בשורה   

  נמצא בשורה של הגזים האצילים.  

  , לדוגמה:בה אחרתכל תשו אוהסבר אין   'ק 0

 מכיוון שהוא נמצא בצד של הגזים האצילים.  

 .נעזרתי לפי המספר האטומי ואותה משפחה כימית  

 כי הוא אל מתכת.  
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  ), טור ב1(יחידה  : בדלים וגוזלים2יחידה 

 1שאלה  6 שאלה

  מערכות אקולוגיות  הנושא:
  התאמת צמחים ובעלי חיים לסביבתם, המגוון הביולוגי, רמות ארגון   נושא:התת־

לדעת מה הם יחסי גומלין מסוג טפילות; לדעת כיצד היחסים האלה משפיעים על הפונדקאי ועל   ?מה נדרש מהתלמיד

  הטפיל. 

  יקוד התשובה:

  .סעיפיםה בשיהחסר כתוב  'ק 3

  .הסעיפים באחדרק החסר כתוב  'ק 2

  אחרת תשובה כל 'ק 0

  התשובות הכוות:

  1סעיף 

  יזוקותהתשובה: 

  2סעיף 

  משתפרותהתשובה: 

  

 2שאלה  7 שאלה

  מערכות אקולוגיות  נושא:ה
  חקר מדעי    נושא:התת־

     הנתונים שבגרף.לפי לדעת לקרוא גרף ולזהות את המגמה שבו; להסיק מסקנה   ?מה נדרש מהתלמיד

ככל שאחוז בדלי הסיגריות גדול יותר, כך מספר הטפילים  תשובה ב: 'ק 2

  הממוצע בקן מועט יותר.

  דתשובה 

  אחרת תשובה כל 'ק 0

 

 3שאלה  8 שאלה

  מערכות אקולוגיות  נושא:ה
  חקר מדעי   נושא:התת־

   שבגרף.נתונים בנוגע ל הולהסיק מסקנלדעת לקרוא גרף   ?מה נדרש מהתלמיד

  תשובה ג  גרם 0.6תשובה ג: בערך  'ק 2

  אחרת תשובה כל 'ק 0
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 4שאלה  9 שאלה

  מערכות אקולוגיות  נושא:ה
  המגוון הביולוגי, רמות ארגון התאמת צמחים ובעלי חיים לסביבתם,   נושא:התת־

 מיזוג מידע שבשני גרפים בעקבותלדעת לקרוא גרפים ולזהות את המגמה שבהם; להסיק מסקנה   ?מה נדרש מהתלמיד
  . יחסי גומלין מסוג טפילותמה הם בקטעי מידע; להבין שת מיזוג מידע בעקבואו 

  הרכיבים האלה: בשיהסבר עוסק ה  ק'  3

 .במספרם לירידה גורמים אובטפילים  פוגעיםהם  – הסיגריות בדליב או שבקן הרעילים חומריםב  .1

של  מסהה במספרם ההירידאו בעקבות הפגיעה בטפילים  – במספרם ירידהב או בטפילים פגיעהב  .2

   .עולה הגוזלים של גדילהה קצב או עולה הגוזלים

  :לדוגמה

ככל שיש יותר בדלים אז יש פחות טפילים שיפריעו לגוזלים לגדול ואז הם יכולים לגדול   

  .יותר בשבוע

יגריות, קצב הגדילה של הגוזלים הוא גדול יותר ככל שיש יותר חומר בקן שמקורו בבדלי ס  

  .מפני שהטפילים מתו מהצמחים הרעילים וכך לגוזלים אין הפרעה מבחינת גדילה

 .בבדלי הסיגריות יש חומר שהורג את הטפילים שבקן וזה תומך בגוזלים לגדול  

  ).הטפילים של הרגלוגעת  "וזה" המילה(

 .ככל שיש יותר חומרים רעילים כך יש פחות טפילים וכך קצב הגדילה של הגוזלים גדל  

  ).טפיליםירידה במספר ה שיש עובדהוגעת ל "וכך" המילה(

  ההסברים האלה כתוב בתשובה: אחד  ק' 2

  :לדוגמה, 2 הסבר העוסק רק ברכיב  

  .יותר גבוה בקצב גדלים הגוזלים אז טפילים פחות שיש ככל  

 הסיגריות בדלי או שבקן הרעילים שהחומרים בעובדה וגם) 1 לגרף הסבר( 1 ברכיב העוסק הסבר  

 ביןעוסק בקשר אך איו ), 2 לגרף הסבר( הגוזלים של גדילה) ה קצב(ב או במסה לעלייה גורמים

  .  הגרפים שבשי התוצאות

 :לדוגמה

 הגוזלים סיגריות בדלי יותר יש וכאשר, בקן טפילים פחות יש סיגריות בדלי יותר יש כאשר  

  .יותר מהר גדלים

 בקן הממוצע טפיליםה ומספר גדל הגדילה קצב כך, גדול הסיגריות בדלי שאחוז ככל  

  .קטן

 :לדוגמה, שגוי עודף מידעוגם  ק' 3 ליקוד בהחיהש ההסבר  

 מהר יגדלו הם זה ובגלל טפילים של יותר קטן מספר יש בקן סיגריות בדלי יותר שיש ככל  

   .לגוזלים חיידקים פחות יהיו כי יותר

בגלל הטבק בבדלי הסיגריות אז הם הורגים את הטפילים, ואם אין טפילים הגוזלים יגדלו   

  .מהר יותר כי יש ביניהם יחסי טריפה
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 (המשך) 4שאלה  (המשך) 9 שאלה

  שגוי, לדוגמה:עודף מידע  גםו ק' 2בהחיה ליקוד שהסבר הכל תשובה אחרת, לרבות   ק' 0

  ככל שיש פחות טפילים אז לגוזלים יש פחות איומים והם יכולים למצוא מזון במקום אחר.  

משפיעה על  איהטפילים מספר ה: הירידה בשגויעודף  מידע יש בו גםו ,2הסבר עוסק רק ברכיב ה(

  )למצוא מזון. הגוזליםהיכולת של 

ש יותר טבק כך בקן יש פחות טפילים. וככל שתוספת המסה של הגוזלים גדלה אחוז ככל שי  

  החומרים בקן עולה.

אחוז בדלי  שגוי:עודף  מידע , ויש בו גםקשר בין התוצאות שבשי הגרפיםאיו עוסק בהסבר ה(

  ).הגוזלים ולא להפך ה שלמסההסיגריות בקן משפיע על 

  שאחוז החומרים שמקורם בבדלי סיגריות גדל כך קצב הגדילה של הגוזלים גדל.ככל   

  ).טפיליםפגיעה בב ההסבר איו עוסק(

  

  5שאלה   10 שאלה

  מערכות אקולוגיות  נושא:ה
  חקר מדעי   נושא:התת־

 נובע תוצאות הניסויין ההבדל בשלהבין שחשוב לשמור על תנאים זהים בניסוי כדי לוודא   ?מה נדרש מהתלמיד
  מהמשתנה הבלתי תלוי (אחוז בדלי הסיגריות שבקן). 

ד: כי בדלי סיגריות עשויים להשפיע על מיים שוים של ציפורים  תשובה 'ק 3

  באופן שוה.

  תשובה ב

  אחרת תשובה כל 'ק 0

  

 6שאלה  11 שאלה

  מערכות ותהליכים ביצורים חיים  נושא:ה
    מבנה ותפקוד –התא   נושא:התת־
   לדעת שהחומר התורשתי נמצא בגרעין התא.  ?רש מהתלמידמה נד

 או שבגרעין א"בד או שבכרומוזומים א"דב או )שבגרעין( בכרומוזומים או )התא( בגרעיןהתשובה:  'ק 3

  מהבגרעין ובציטופלז

  :לדוגמה, אחרת תשובה כל 'ק 0

  DNA-ב  

  בתאים בגוף  

  בציטופלזמה  
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 7שאלה  12 שאלה

  מערכות אקולוגיות  נושא:ה
   סביבה־יחסי גומלין יצורים  נושא:התת־

של האדם על הסביבה; להצדיק את הטיעון באמצעות הפקת מידע  הלטעון טיעון בנוגע להשפע  ?מה נדרש מהתלמיד

    טקסטים ומייצוגים חזותיים.מ

  :היא התשובה האלה אפשרויותה אחת 'ק 3

 ,הגוזלים של התורשתי בחומר או םבתאי בפגיעה העוסק ימוק גםו "שלילית השפעה" התשובה  

 לדוגמה:

ם בתאי לפי דעתי זו דוגמה שלילית מכיוון שבקטעי המידע הראו שבדלי הסיגריות פוגעי  

  הדם האדומים של הגוזלים.

השפעה שלילית מפני שהציפורים נפגעות כשתאי הדם האדומים שלהם נפגמים וכך גם   

  החומר התורשתי של הגוזלים.

  השפעה שלילית כיוון שבדלי סיגריות פוגעים במטען הגנטי של הציפורים.  

 של הגדילה בקצב בעלייה או בטפילים בפגיעה העוסק ימוקגם ו "חיובית השפעה" התשובה  

  :לדוגמה, לשרוד הגוזלים של בסיכוי או הגוזלים

 .מכיוון שהטבק פוגע בטפילים של הציפור טובה השפעהלדעתי   

חיובי כיוון שבגלל בדלי הסיגריות הטפילים לא יכולים להזיק לגוזלים מה שנותן להם   

 סיכוי לשרוד.

  דוגמא להשפעה חיובית, כי ככל שיש יותר בדלי סיגריות בקן, הגוזלים גדלים מהר יותר.  

 או םבתאי בפגיעה העוסק ימוקגם ו "שלילית השפעה"התשובה  וגם "חיובית השפעה" התשובה  

 או של הגוזלים הגדילה בקצב בעלייה וא בטפילים בפגיעה וגם הגוזלים של התורשתי בחומר

 :לדוגמה, לשרוד הגוזליםשל  בסיכוי

לאחוז גבוה יותר  לדעתי ההשפעה גם שלילית וגם חיובית מפני שבדלי הסיגריות עוזרים  

 של הציפורים לשרוד וזה חיובי, אבל גם מזיקים לתאי הדם האדומים של הציפורים.

לדעתי השימוש בבדלי סיגריות הוא ניטרלי, כי למרות שהוא מרחיק טפילים וקצב הגדילה   

  של הגוזלים גדול יותר, גם אחוז תאי הדם האדומים הפגומים גדול.

  "השפעה שלילית".) וגםהמילה "יטרלי", כוותה "השפעה חיובית" (

  שגוי, לדוגמה:עודף מידע  גם היא התשובה, ויש בה לעילהאפשרויות ש אחת  ק'  2

הם דוגמה להשפעה שלילית של האדם על הסביבה כי רשום בקטע שזה מעביר חומר תורשתי   

   .תאים אחריםפגום לתאי הדם ול

  ).חומר תורשתי פגום וצרתיאור שגוי של התהליך שבו  הוא "מעביר חומר תורשתי פגום"הצירוף (
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 (המשך) 7שאלה  (המשך) 12 שאלה

, אך אין בה התשובה ק' 3 החיה ליקודשב יםימוקאחד התשובה שיש בה לרבות , אחרת תשובה כל  ק' 0

  :לדוגמה, "שלילית השפעההתשובה " או "השפעה חיובית"

 .כן, כי זה עושה נזק לתאי הדם האדומים של העופות  

 זו השפעה חיובית כי כך הגוזלים גדלים באופן בריא.  

 ע לרעה על הציפורים.זו השפעה שלילית כי בלי סיגריות יהיו יותר טפילים וזה ישפי  

 השפעה שלילית כי אנחנו עלולים להרוג ציפורים כך.  

 דוגמא חיובית כי הציפורים מוצאות שימוש בפסולת של האדם במטרה לעזור לעצמן.  

   אלה גזים רעילים שעלולים להרוג את הציפורים.לדעתי זו השפעה שלילית מכיוון ש  
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 טור ב) ,4(יחידה  : הוריקנים3יחידה 

 .א20שאלה  .א13 שאלה

  חומרים  נושא:ה
  קרומ –תהליכי שינוי בחומר   נושא:התת־

   .ומה היא התעבות התאדותמה היא לדעת   ?מה נדרש מהתלמיד

  יקוד התשובה:

  .סעיפיםה בשיהחסר כתוב  'ק 3

2 הסעיפים באחדרק החסר כתוב  'ק.  

  אחרת תשובה כל 'ק 0

  התשובות הכוות:

  1סעיף 

  התשובה: וזל, גז

  2סעיף 

  התשובה: גז, וזל
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 .ב20שאלה  .ב13 שאלה

  חומרים  נושא:ה
  שינויים בחומר    נושא:התת־

   אינו תהליך כימי. ; לנמק מדוע שינוי מצב צבירהתהליך כימי מה הואלדעת   ?מה נדרש מהתלמיד

  האלה: ימוקיםה אחדויש בה  ,"לא"היא  התשובה 'ק 3

 , לדוגמה:משתים איםהחומר  תכוות או החומר חלקיקי אוהחומר סוג   

  החומר לא השתנה רק הצורה שלולא,   

  הרכב הכימי של המים לא משתנההלא,   

  מפני שהחומר לא משנה את תכונותיו רק את צורתולא,   

  אין שינוי באטומים של החומר אלא רק בתזוזה שלהםלא,   

  לות משתנהמולקולות החומר לא משתנות, צפיפות המולקולא,   

  המים הם עדיין אותם מיםלא,   

 :לדוגמה, חדש חומר וצר לא  

  כיוון שלא נוצר שינוי בחומר אלא רק במצב הצבירה שלולא,   

  גיבים שיצרו תוצרכי אין בתהליך שני מלא,   

  כי תהליך כימי הוא תהליך שבו נוצר או מתפרק חומרלא,   

  הימוקים האלה: אחד בהיש ו ,"לא"היא  התשובה  ק' 2

  :לדוגמה, שגוי עודף מידע גםו לעילש יםימוקה אחד  

  כי לא מתערבב פה שום דבר ולא נוצר חומר חדשלא,   

  .)כימי בתהליך ולא] תערובת יצירת[ פיזיקלי בתהליך עוסק" מתערבב לא" צירוףה(

  מים אטומי אותם נשארו האטומים, חדש חומר התקבל לאלא,   

  .)מיםשל אלא מולקולות  ,מים ם שלאטומיאין (

  ימוק העוסק בעובדה שרק מצב הצבירה השתה, לדוגמה:  

  השתנה הצבירה מצב רק לא, כי  

אין הוא מאפיין רק של תהליך פיזיקלי.  אולם ,פיזיקלי תהליך הוא צבירה מצב שיויאומם (

 של הצבירה צבממ שוה התוצרים של הצבירה מצב שבהם רבים כימיים תהליכים יש

   בוודאות מתשובת התלמיד שסוג החומר איו משתה.) לא ברור. המגיבים

  לדוגמה: ,ק' 3בהחיה ליקוד שהימוקים  אחד גםו תשובה "כן"הלרבות , אחרת תשובה כל 'ק 0

  החומר נשאר אותו חומרכן, כי   

  ני שבתהליך כימי לא ניתן לשנות בחזרה את החומר למה שהיה לפנימפלא,   
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 21שאלה  14 שאלה

  חומרים  נושא:ה
   מודל החלקיקים כמסביר תופעות ושינויים פיזיקליים  נושא:התת־

להסביר מדוע מהירות החלקיקים משפיעה על לדעת שטמפרטורה היא מדד למהירות החלקיקים;   ?מה נדרש מהתלמיד
   .של המים דותקצב ההתא

  רכיבים האלה:ה שיבהסבר עוסק ה  'ק 3

  .גבוהה או עולה היא – )אוקטובר עד יוי בחודשים או גבוהה בטמפרטורה( החלקיקים מהירותב  

  .חלש בייהם שיכההמ כוח או מזה זה מתרחקים או זה מזה מתתקיםהם  – בתועת החלקיקים  

  לדוגמה:

   כאשר יותר חם החלקיקים מתפזרים וזזים מהר יותר מה שגורם להתאדות.  

  .)מתרחקים זה מזה", משמעותה שהחלקיקים מתפזריםהמילה "(

הר יותר וכך האידוי כי ככל שהחומר יותר חם החלקיקים רחוקים אחד מהשני וזזים מ  

  מהיר יותר.

ככל שהמים מתחממים החלקיקים מתחילים לנוע מהר יותר ולהתנתק אחד מהשני וזהו   

   תהליך ההתאדות.

כאשר טמפרטורת המים גבוהה יותר החלקיקים נעים מהר יותר ונהיים פחות צפופים ולכן   

  מתפזרים מהר יותר באוויר.

  

 או מתאדים שהחלקיקים בעובדה גם עוסקאך  ,לעיל שמפורט כפי הוא ההסבר שבה התשוב: הערה

  :לדוגמה, דיוק שבוה-למרות אי כוה תשובה תיחשב ,לגז הופכים

בחודשים יוני עד אוקטובר חם, קצב תנועת החלקיקים עולה וכוח המשיכה ביניהם יורד וכך הם   

   לגז. נהפכים

  .בגלל שהחום גבוה ולכן חלקיקי המים נפרדים מהר יותר ומתאדים מהר יותר  
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 (המשך) 21שאלה  (המשך) 14 שאלה

  שרויות האלה היא התשובה:האפ אחת  ק' 2

  לדוגמה:, מידע עודף שגוי גםיש בו , אך לעילכפי שמפורט הוא  הסברה  

   המולקולות מתחממות ונעות מהר יותר ואז מתפשטות ומתרחקות זו מזו.  

התחממות היא תכוה של צבר  .אין מתחממותמולקולות  –מידע עודף שגוי יש בהסבר (

  .)חלקיקים

המים במצב צבירה נוזל מגיעים לנקודת רתיחה בגלל הטמפרטורה הגבוהה, החלקיקים   

   .שלהם מתרחקים זה מזה מהירותם עולה

  .)מגיעים לקודת הרתיחה שלהםאים המים  –מידע עודף שגוי יש בהסבר (

  , לדוגמה:ק' 3שבהחיה ליקוד הרכיבים  באחדההסבר עוסק רק   

  ככל שיותר חם החלקיקים זזים יותר מהר.  

  ככל שהטמפרטורה גבוהה תזוזת החלקיקים מהירה יותר ולכן קצב ההתאדות גבוה יותר.  

 מתאדים מהר יותר.הם ככל שהטמפרטורה גבוהה החלקיקים נעים מהר יותר ו  

  מידע עודף שגוי, לדוגמה: גם, ויש בו ק' 3שבהחיה ליקוד הרכיבים  באחדההסבר עוסק רק   ק' 1

התאדות מהירה החלקיקים מתחממים לכן הם נעים בקצב גבוה יותר מה שגורם לשמפני   

  יותר.

  כאשר המולקולות מתחממות הן מתפשטות ומתרחקות אחת מהשנייה.  

   לדוגמה:, אחרת תשובה כל 'ק 0

  כאשר הטמפרטורה גבוהה הלחץ של החלקיקים עולה וכך משנה את מצב הצבירה.  

  

  22שאלה   15 שאלה

  מערכות אקולוגיות  :נושאה
  חקר מדעי  נושא:התת־

    .שבגרףנתונים בנוגע ל הולהסיק מסקנקרוא גרף לדעת ל  ?מה נדרש מהתלמיד

  תשובה א  תשובה ד: המסה של שתי הקבוצות קטה. 'ק 2

  אחרת תשובה כל 'ק 0
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  .א23שאלה   .א16 שאלה

  מערכות אקולוגיות  נושא:ה
  המגוון הביולוגי, רמות ארגון  יים לסביבתם, התאמת צמחים ובעלי ח  נושא:התת־

חסימת אור מסקנה בנוגע ל; להסיק הסינתזה ומה הם התנאים הדרושים לקיומוא פוטמה הילדעת   ?מה נדרש מהתלמיד
    ).היצרנים ה שלמסהתמעטה הופוטוסינתזה תהליך הנפגע (בעקבות החסימה השמש 

  , לדוגמה:מזון לייצר או פוטוסיתזה לבצע) םהיצרישל (חוסר היכולת תשובה עוסקת בה 'ק 3

היצרנים הם צמחים ואם צמחים לא מקבלים שמש הם לא יכולים לעשות פוטוסינתזה ואז הם   

  מתים.

  הם צריכים שמש בשביל לייצר לעצמם את המזון.  

   עזרת אור השמש הם מייצרים סוכרים שהם המזון שלהם.ב  

   :היא התשובה האלה אפשרויותה אחת  ק' 2

  מידע עודף שגוי, לדוגמה: גםושלעיל תשובה ה  

הם מכיוון שצמחים צריכים פחמן ושמש כדי לחיות ואם לא יהיה להם אז לא יהיו ל  

  סוכרים כדי לחיות.

  ) (צמחים אים צריכים פחמן.

   יצרנים צריכים את אור השמש כדי לייצר אנרגייה בפוטוסינתזה.  

  (תהליך הפוטוסיתזה איו תהליך של ייצור ארגייה או של הפקת ארגייה.)

  היצרים לייצר חמצן, לדוגמה:ת של בחוסר היכולשובה העוסקת ת  

   .כי ללא אור הם לא מייצרים חמצן  

חמצן איו הסיבה חוסר היכולת לייצר להיעדר פוטוסיתזה, אך התשובה וגעת מם וא(

  ).מזון חוסר היכולת לייצרלירידה במסה של היצרים, אלא 

  :לדוגמה, אחרת תשובה כל 'ק 0

  היצרנים צריכים אור שמש כדי לפרק אותו למזון ואם אין להם אוכל מסתם יורדת  

  כי הם צמחים וצמחים לא יכולים להתקיים ללא אור שמש  

  .יצורי אין שמש אור וכשאין לייצר כדי השמש אור את צריכים הם  
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  .ב23שאלה   .ב16 שאלה

  מערכות אקולוגיות  נושא:ה
  המגוון הביולוגי, רמות ארגון  התאמת צמחים ובעלי חיים לסביבתם,   נושא:התת־

ה להסביר את ההשפעה של השינוי במסולפיכך  ,לדעת שהמפרקים והצרכנים ניזונים מהיצרנים  ?ידמה נדרש מהתלמ
   המפרקים.של ל המסה עהצרכנים ושל  המסההיצרנים על  של

 'ק 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  :היא התשובה האלה אפשרויותה אחת

 ,חמצן או מזון די היה לא באגם היצורים כלל או למפרקים או לצרכיםש עובדהב העוסקת תשובה  

  לדוגמה:

יאכלו וימותו וכך גם הטורפים שלא יוכלו אם אין יצרנים אז הצרכנים הצמחוניים לא   

 לאכול חיות אחרות.

הירידה של היצרנים גרמה לירידה זו מכיוון שהצרכנים תלויים בצמחים כי הם ניזונים   

 מהם.

   שרשרת המזון נהרסה. לאוכלי היצרנים לא היה מזון.  

כאשר אוכלוסיית היצרנים יורדת היא משפיעה על שאר החיות מכיוון שכך לא כל החיות   

 מקבלות את מזונם.

  שהצרכים (והמפרקים) יזוים מהיצרים, לדוגמה: עובדהב תשובה העוסקת  

  ון של בעלי החיים.מכיוון שהצמחים הם המז  

  

תיחשב  ,מזוןדי היה באגם לכל היצורים  אולמפרקים  אושלצרכים  עובדה: תשובה העוסקת בהערה

הבה מ ובעתכון. הטעות יחס צרכים הוא בין היצרים וההזה בין בוגע ליחס ה כי תשובה כוה

  גרף. השל שגויה 

  :לדוגמה, אחרת תשובה כל  ק' 0

השינוי באוכלוסיית היצרנים גרם לירידה זו מפני שהמפרקים והצרכנים צריכים את האוכלוסייה   

  הזו כדי לשרוד.

  אחרי ההוריקנים המסות ירדו וגרמו לירידה של אוכלוסיית הצרכנים.  

  רכנים נותרו בלי כלום ולמפרקים לא היה מה לפרק.כאשר היצרנים לא מייצרים הצ  
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  24שאלה   17 שאלה

  חומרים  נושא:ה
    תועלת ומחיר סביבתי – חומרים  נושא:התת־

כדי נחוץ  )למידע נתוןנוסף (איזה מידע  לקבועלהעריך את הכדאיות של פתרון לבעיה סביבתית;   ?מה נדרש מהתלמיד
  תו פתרון. בנוגע לכדאיות של או החלטהלהחליט 

הסבר העוסק  גםה תשוביש בו כתוב בתשובה, יחידהשב קטעי המידעבשאין מידע הוגע לו אחד תון   'ק 3

  , לדוגמה: אם כדאי לבות את המשאבות על ההחלטההזה בהשפעה של התון 

  .כמה משאבות צריך בשביל לצמצם הוריקנים  

אם מספיקה משאבה אחת או אבות אז זה יהיה מאוד יקר ולא כדאי. אם צריך הרבה מאוד מש

 .שתיים אז כן כדאי

  .אם התקנת המשאבות פוגעת בבעלי חיים וצמחים בסביבה  

 ממה יותר גדול יהיה שהנזק להיות יכול אז מסביב החיים ביצורים יפגעו המשאבות כי אם

  .מזה שירוויחו

  ?מהוריקנים הסובלות המדינות של המדיני התקציב מהו  

 בדברים מלטפל שימנע יותר מצומצם תקציב מתוך רב כסף לבזבז כדאי אם לשקול צריך

  .פחות לא חשובים עכשוויים או עתידיים

  )םהוריקני( טרופיות סופות בגלל והנהרגים הפצועים כמות  

 אותם לבנות צריך אז), תרד היא ובכמה( תרד והנפצעים הנהרגים כמות המשאבות בזכות אם

   ).מכסף יותר חשובים אדם חיי( מחירם למרות

  החומר שממנו עשויות המשאבות  

   במים או מחליד עמיד החומר אם כדי לדעת

 

תיחשב תשובה כוה, ההסבר, מהוא משתמע אך  במפורש, בה איו כתוב שלעילשהתון  תשובה: הערה

  לדוגמה:

  החיים ובסביבת בתושבים פגיעה  

   יותר בהרבה יקר איתו להתמודד שאצטרך הנזק, יותר ואפילו שלמה עיר יהרוס ההוריקן אם

  .הרחוק לטווח חיסכון, ההוריקנים את למנוע מאשר

  ).מההסבר משתמע והוא, ובסביבתם בתושבים ההוריקן של גיעההפ מידת הוא התון(

 הזה איו עוסק בהשפעה של התון אושגוי הסבר ה או הסבר תשובהבן יאו ,כתוב בתשובהשלעיל  תוןה  ק' 2

  , לדוגמה:אם כדאי לבות את המשאבות על ההחלטה

  קטנה או גדולה היא המשאבה האם  

  .דולר מיליון 500-ה את שווה לא זה אז קטנה תהיה המכונה םא כי

  )איה כדאית מבחיה כלכלית.מדוע משאבה קטה לא ברור (
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  (המשך) 24שאלה   (המשך) 17 שאלה

  :לדוגמה, אחרת תשובה כל 'ק 0

  ההוריקן סופות את למנוע רוצה הברית ארצות האם  

  .צריך לא אז לא ואם המשאבות את לרכוש צריך אז סופות למנוע רוצה ריתהב ארצות אם

  ).משאבותה את תולב אם תלבטותלה בהיסה מה ברור לא – מדי כללי תוןה(

  דולר מיליון 500 עולה שהוא משאבה כל של המחיר  

 לאנשים או שלמדינה בטוח לאו יקר משאבה כל של שמחיר משום החלטתי על משפיע זה נתון

  . המשאבה לבניית גבוה המאוד והסכום התקציב את יהיה מסוימים

  ).המידע בקטעיהזה  תוןבוגע ל מידע יש(

  .הים פני את מקררות המשאבות האם  

  .חוצהנ בנייתן אז הנזקים את ומפחיתה עוזרת זו ופעולה הים פני את מקררות המשאבות אם

  .)המידע בקטעי הזה תוןבוגע ל מידע יש(
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  טור ב) ,3(יחידה  : החומר קופרניקל4יחידה 

  14שאלה   18 שאלה

  חומרים  נושא:ה
    תערובות  נושא:התת־

להפיק מידע מייצוג חזותי  תערובת לא אחידה;בין תערובת אחידה ו ההבדל ביןהוא מה לדעת   ?מה נדרש מהתלמיד
  .החזותי הזה יצוגילפי ה ולנמק טענה

 חומריםין הב להבחיןבהיעדר היכולת  העוסק ימוק גםיש ומסומת, " אחידה תערובת" התשובה 'ק 3

  :לדוגמה, התערובת את המרכיבים

 מכיוון שלא רואים חלק מהמטבע ניקל וחלק מהמטבע נחושת  

  יתן להבדיל בין החומרים המרכיבים אותומכיוון שלא נ  

 בגלל שכל התערובת באותו צבע  

 כי זה נראה כמו חומר אחד  

 כי אי אפשר לראות את החומרים של התערובת  

  

לפי  זאת לדעתאפשר ־שאי חשב תשובה כוה אף"מסג" תיהתשובה  או: התשובה "סגסוגת" הערה

  התמוה, לדוגמה:

  סגסוגת של שתי מתכות זוכי   

  מידע עודף שגוי, לדוגמה: גם אך בימוק יש ,לעילש ימוקה מסומת, ויש"תערובת אחידה"  התשובה  'ק 2

  ן שני החומרים ולהפריד ביניהם.כי לא ניתן להבחין בי  

  ).תערובת אחידהאפשר להפריד את המרכיבים של (

  , לדוגמה:אחרת תשובה כל 'ק 0

 כי שתי המתכות הותכו והפכו ליחידה אחת  

 ומפני ששני החומרים השתלבו יחד והחומרים אינם נפרדים הם התרכב  

 מכיוון שהיא חומר אחד עכשיו  

 כי היא בנויה משני חומרים טהורים  

 כי לא ניתן לפרק את הקופרניקל בחזרה לנחושת וניקל  

  מן ובאותו עוביכי המטבע הוא באותה תערובת כל הז  
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  .א15שאלה   .א19 שאלה

  אנרגייה, כוחות ותנועה  נושא:ה
   יום־כוחות בחיי היום  נושא:התת־

המתאים חזותי ה אמצעיאת הכוח מגנטי; לבחור מה הוא פעולה הדדית; לדעת  מה היאלדעת   ?מה נדרש מהתלמיד
   ההדדית. פעולההאת  לייצג

  5 :תשובהה  1התשובה:  'ק 2

  אחרת תשובה כל 'ק 0

  

  .ב15שאלה   .ב19 שאלה

  אנרגייה, כוחות ותנועה  נושא:ה
  יום ־כוחות בחיי היום  נושא:התת־

 המתאיםחזותי את האמצעי הכוח מגנטי; לבחור מה הוא פעולה הדדית; לדעת  מה היאלדעת   ?מה נדרש מהתלמיד
    פעולה ההדדית.לייצג את ה

  1התשובה:   5התשובה:  'ק 2

  אחרת ובהתש כל 'ק 0

  

  16שאלה   20 שאלה

  אנרגייה, כוחות ותנועה  נושא:ה
  חקר מדעי  נושא:התת־

לדעת לקרוא גרף ולהפיק נתונים קופרניקל; חומר הרכב הל בנוגע ע המידעקטלהפיק מידע מ  ?מה נדרש מהתלמיד
  .ממנו

  0.6התשובה:  'ק 2

  אחרת תשובה כל 'ק 0
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  17שאלה   21 שאלה

  כוחות ותנועה אנרגייה,  נושא:ה
  אנרגייה חשמלית  נושא:התת־

להסיק מסקנה לפי ; חשמלי הקשר בין התנגדות חשמלית ובין עוצמת הזרם במעגלהוא לדעת מה   ?מה נדרש מהתלמיד
    חזותי. בייצוג נתונים

 ההתגדותכך , יותר גדול) קופריקלחומר ב( היקל שאחוז ככלשלהלן כתובה בתשובה:  מסקהה 'ק 3

 החשמלית ההתגדותכך , יותר (בחומר קופריקל) קטן היקל שאחוז ככל או יותר גדולה תהחשמלי

  :לדוגמה, יותר קטה

  ככל שיש יותר ניקל יש יותר התנגדות חשמלית  

 ותר (ההתנגדות גבוהה יותר).ככל שאחוז הניקל בקופרניקל גבוה יותר, כך הזרם החשמלי נמוך י  

  .ככל שיש פחות ניקל, הזרם החשמלי עובר טוב יותר ולכן יש פחות התנגדות חשמלית  

  .ככל שאחוז הניקל בקופרניקל גבוה יותר כך הקופרניקל מתנגד יותר לחשמל  

  :לדוגמה,  אחרת תשובה כל 'ק 0

  .ככל שיש יותר קופרניקל ההתנגדות גדולה יותר  

  .ככל שבקופרניקל יש אחוז ניקל גבוה יותר, עוצמת הזרם החשמלי נמוכה יותר  

   .תרככל שאחוז הניקל גבוה יותר כך ההתנגדות החשמלית קטנה יו  

  

  18שאלה   22 שאלה

  אנרגייה, כוחות ותנועה  נושא:ה
  חקר מדעי  נושא:התת־

אחוז הניקל בקופרניקל) עלולים להשפיע על  –למשתנה הבלתי תלוי (נוסף לדעת אילו גורמים   ?מה נדרש מהתלמיד
   ניסוי. מהלך האלה קבועים בהגורמים השיישארו תוצאות הניסוי; להבין שחשוב 

  ה: תשובהגורמים האלה מסומים ב שלושת  ק' 3

  עוצמת הסוללה במעגל החשמלי  

  האורך של מוטות הקופריקל  

  .העובי של מוטות הקופריקל  

  חסר.  אושגוי  , והגורם השלישיהתשובבגורמים מהגורמים שלעיל מסומים  שי  ק' 2

  , לרבות תשובה שמסומים בה יותר משלושה גורמים.אחרת תשובה כל 'ק 0

  

  19שאלה   23 שאלה

  מערכות ותהליכים ביצורים חיים  נושא:ה
  הובלה באדם  נושא:התת־

הוא  ; להבין מהזרימת הדם במחזור הדם הגדול ובמחזור הדם הקטןמה הוא הכיוון של לדעת   ?מה נדרש מהתלמיד
    .באיברים בגוף חלקיקי הנחושתשל המסלול 

  תשובה ד  בגוף שאר האיברים � לב � ריאות � לב � העיכול מערכת: א תשובה 'ק 2

  אחרת תשובה כל 'ק 0
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  טור ב) ,2(יחידה  : איילת המטיילת5יחידה 

  .א8שאלה   .א24 שאלה

  אנרגייה, כוחות ותנועה  נושא:ה
  ע כמגבירי כוח: המנוףהמנוף והמישור המשופ  נושא:התת־

    וליישם אותו במקרה נתון. חוק המנוףמה הוא לדעת להפיק מידע מייצוג חזותי;   ?מה נדרש מהתלמיד

  תשובה א  יוטון 10א: תשובה  'ק 3

  אחרת תשובה כל 'ק 0

  

  .ב8שאלה   .ב24 שאלה

  אנרגייה, כוחות ותנועה  נושא:ה
  כוחות ושינוי  נושא:התת־

   חוק האינטראקצייה (החוק השלישי של ניוטון) וליישם אותו במקרה נתון. מה הואלדעת   ?מה נדרש מהתלמיד

  גם אם גודל הכוח שמסומן בסעיף א שגוי.  כוח שסומן בסעיף אהגודל  בתשובה כתוב 'ק 2

  אחרת תשובה כל 'ק 0

  

  9שאלה   25 שאלה

  מערכות ותהליכים ביצורים חיים  נושא:ה
  על־כתהגוף כמער  נושא:התת־

 מה הואלדעת ; ייצוג חזותיב לזהות מערכות שונות בגוף האדםלהפיק מידע מייצוג חזותי;   ?מה נדרש מהתלמיד
    .מערכות שונות בגוף האדםשל תפקיד ה

  יקוד התשובה:

  .סעיפיםה בשלושתהחסר כתוב  'ק 3

  סעיפים. בשי החסר כתוב רק 'ק 2

  הסעיפים. באחד החסר כתוב רק 'ק 1

  אחרת תשובה כל 'ק 0

  התשובות הכוות:

  1סעיף 

  התשובה: חמצן

  2סעיף 

  התשובה: מזון

  3סעיף 

  התשובה: דם
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   10שאלה   26 שאלה

  מערכות ותהליכים ביצורים חיים  נושא:ה
  מבנה ותפקוד   –התא   נושא:התת־

כדי תאי השריר זקוקים לאנרגייה רבה ש לדעתלדעת שהפקת אנרגייה מתרחשת במיטוכונדרייה;   ?מה נדרש מהתלמיד
    שיתפקדו היטב.

  תשובה ג  .המיטוכודרייה בתוך מתרחשת כי הפקת ארגייה: א תשובה 'ק 3

  אחרת תשובה כל 'ק 0

  

  11שאלה   27 שאלה

  חומרים  נושא:ה
   שינויים בחומר  נושא:התת־

  לדעת לקרוא תרשים של תגובה כימית.  ?מה נדרש מהתלמיד

  אתשובה   .שתי תרכובות חדשות, ווצרות )2O( מגיב עם חמצן ובה ד: גלוקוזתש 'ק 3

  אחרת תשובה כל 'ק 0

  

  .א12שאלה   .א28 שאלה

  אנרגייה, כוחות ותנועה  נושא:ה
  סוגים, המרות ומעברים –אנרגייה   נושא:התת־

 בתאימסוים תהליך התרחש שמן אנרגייה; להבין אילו סוגי אנרגייה הומרו בז ם שללהכיר סוגי  ?דמה נדרש מהתלמי
   .השריר

  החסר כתוב לפי הסדר הזה: 'ק 3

  תרמית.או  ; חוםאלסטית או כימית; תועה

  ק'. 3בהחיה ליקוד ש הסדרפי ל משפטים יבש כתוב החסר  ק' 2

  .ק' 3בהחיה ליקוד הסדר שפי ל המשפטים דבאחכתוב החסר   ק' 1

  אחרת תשובה כל 'ק 0
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  .ב 12שאלה   .ב28 שאלה

  מערכות ותהליכים ביצורים חיים  נושא:ה
  הובלה באדם  נושא:התת־

   הגוף. ה שלטמפרטורהתפקיד בוויסות יש לדעת שלדם   ?מה נדרש מהתלמיד

  , לדוגמה:במערכת ההובלה או וסק בדםהסבר עה 'ק 2

  בדם  

   ר בזרם הדםחום עוב  

  בעזרת מחזור הדם הגדול  

  היא מתפשטת בכל גופה דרך העורקים  

  מידע עודף שגוי, לדוגמה:גם יש בו אך  לעיל,כפי שמפורט הוא הסבר ה  ק' 1

  .חוםאת הוט מתקרבים לעור כדי לפלשכלי הדם דרך   

  ).אלא מתרחבים ["מתקרבים"], כלי הדם אים עים(

היא פולטת חום מהגוף כלומר ואז זרימת הדם בגופה גדלה והיא הולכת לכיוון הפנים   

  .מזיעה

 ).מגון ההזעהבין בין מגון ההסמקה וה בוגע לקשר שגויהוא מסקה  "כלומר מזיעה"הצירוף (

  , לדוגמה:אחרת תשובה כל 'ק 0

מפני שבגופה של איילת יש צינורות המעבירים את טמפרטורת הגוף הגבוהה שלה אל כל הגוף   

  שלה
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  13שאלה   29 שאלה

  מערכות ותהליכים ביצורים חיים  נושא:ה
  חום בגוף האדםהמאזן   נושא:התת־

    הגוף.של  הטמפרטורההמווסת את  ,הרחבת כלי הדם ההיקפייםשל מנגנון הת להכיר א  ?מה נדרש מהתלמיד

  להלן: שמפורטמשבצת כפי  בכל כתובההספרה המתאימה  ק' 2

  

  לעיל, אלא כפי שמפורט להלן: אין כתובות במשבצת המתאימה כפי שמפורט 3והספרה  2הספרה  ק' 1

  

  כל תשובה אחרת 'ק 0

  

2222        
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 | פנימי טור א | טור בכיתה ח | מחוון למבחן במדע וטכנולוגיה |   


