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הקדמה
(school based evaluation)	בית–ספרית	פנים	הערכה	על

מ בחנומה וצ"במהחוצינווםמ ש שוםמ הךדאהמדחבן–הוקףמ סא ןמה אינהמגםמ"הךדאהמש מ  ורה"מ
הבון–ספדוןמ בןיעמהקהו המ השינוםמ יחשביתמ נ ךנוםמ רותמ י ןתמ כחדויןויןמ )הש" (.מ טדןהמ ךיררמ
מ,Furtak(.מהדציתמ צ צםמאא מ 6דדמ )בודנביום,מ4דדמ;מ מי חיצהמ המך מד ןמההושגוםמש מהן  ורוםמ
מהכפשדמכןמההש איןמהש ו ויןמש מה בחנוםמהחוצינווםמך מבון–הספדמהבוכמ ורומךראיתמ ןאינן
מההךדאהמהכדצוןמבשנה" מהןשס"ז1מ.מב סגדןמךראיתמזה,מהירגשהמחשוביןהמש מהךדאהמפנו וןמ ךצבן,

ה ןבצךןמך –ורומצייןוםמבון–ספדווםמיןיכ ןמכןמהצדאוםמהספצופווםמש הם.מ

חוצינו",מ )" וצ"במ חוצינווםמ א וםמ בכ צךיןמ ה ןבצךןמ בון–ספדוןמ הךדאהמ זימ ש בןמ  ןאינןמ
י שדןוםמ פנו ומ בכיפתמ ה יךבדוםמ חוצינווםמ בצרמ בחנוםמ בןו–הספד(מ ה יךבדמ דבךמ כיא יסווןמ
ש ישהמ דאובום:מ ש מ שו יבמ ך מ הפנו ומ ישןןמ ה וצ"במ פנו ו"(.מ )" וצ"במ ב ברמ בון–הספדמ מכןמ
יךריןמ קציךויןמ בשוןיףמ דכ "המ ך –ורומ שפיןחמ חוצינו–כיבווקטובו,מ כדצומ הךבדןמ בחתמ )כ(מ
י פ "דום,מה שקףמכןמןאנוןמה ו ירוםמיכןמהסטנרדטוםמש מורךמיש מהבנה;מ)ב(מברוקהמפנו וןמש מ
ה בחתמך –ורומצייןמבון–הספדמ)בסויךמ חייתמה צידףמ  בחת(,מה כפשדןמ הפוקמ שיבמכושומיקביצןומ
פרגיגויןמ ןיבניןמ י סווךןמ  ידהמ גבשמ רךן,מ ןחיםמ בא מ הן  ורוםמ ש מ הש וטהמ ך מ ורןמ  הודמ
בד ןמהאוןה;מ)ג(מהשייכהמבותמהושגומהן  ורוםמבבון–הספדמ בותמנןינומקביציןמההשייכהמ)ניד יןמ
מכדצוין(,מה ןקב וםמ ךובירמה  צכוםמש מ בחנומה וצ"במהחוצינומבןחו ןמשנןמה ו ירוםמהבכהמ

)ב ד,מ7דדמ(.

מ טדןמה וצ"במהפנו ומהוכמ ספקמ שיבמ ורומשוסווךמ קוריםמה  ורהמש מהן  ורום,מ הןדוךמך מ
מן  ורוםמשכונםמשי טוםמבןאנוםמיב וי ניויןמהנרדשום,מ זהיןמכןמהפךדמבותמהבוציךוםמה ציפוםמ
מ בותמהבוציךוםמבפיך ,מי הךדועמכןמהכפקטובויןמש מהפךי יןמשנךשיןמ צ ציםמהפךד.מ היןהמש מ
בשופידמ יואי ןהמ סווךמ מ,Black & Wiliam(מ )998ת ש המ השו ישויןמ הוכמ פנו וןמ ךצבןמ מהךדאהמ

ןה ועמה  ורהמבהןהייןימ)מדדממ,Dannמ;994תמ,Airasian(.מ

שו ישמב בחנומה וצ"במ צדאוםמפנו ווםמואי מ הויןמ ניףמ צ וחהמי שופיד:מה  צכוםמואי וםמ ספקמ
כןמה ורךמהרדישמ ןה ואומקב ןמהח טיןמא  מבון–ספדוום,משאבןוום,מאוןןווםמיפדטנוום,מ סווךמ
ה ו ירוםמ ביחתמ ןאנויןמ כבתמ י ש שמ הן  ורום,מ הנרדשןמ תמ יהד המ ה ציפוםמ ההושגוםמ מבהגרדןמ
יש מחי שה,מבד ןמ נקיריןמש מחיזקמ ואי וםמ סווךמבזוהיומ הבון–ספדוין.מ בחנומה וצ"במהפנו ווםמ
הפדטמיבד ןמהאוןה,מ ספקמ ורךמך מצדאוםמ שןנוםמשושמ ןןמ הםמ ךנה,מ קרםמחשובהמןאנינוןמ
בון–ספדון,מ הגרודמוךרוםמ ביססומנןינום,מ ןדיםמ דכווהמדחבהמויןדמש מה ךדאןמי גבשמכ יןמ ורהמ

 כחדויןוין.

משו ישמב גייתמדחבמאא מהכפשדמש מנןינוםמפנו ווםמיחוצינווםמוסווךמ הבותמטיבמויןדמכןמה צוכין
הבון–ספדוןמ)נבי,מתדדמ(.מ

תמ ורךמך מךראיתמ ןאינןמההךדאהמ יפוךמבחיזדמ נא" מסחוע)כ(מסךוףממ-ת.4:מ“ ןאינןמההךדאהמהכדצוןמי ורך

ממך מה וצ"במהחוצינומיהפנו ו".
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מקורות

בודנביום,מ 'מ)4דדמ(.מיחידה 7: משוב והערכה בכיתה.מבןיע:מ 'מבודנביום,מצ'מויךר,מש'מא"ץמיה'מקו דית,מ
בהבנוהמ ן רןמ—מסבובהמ פוןיחמ קציךומש מ ידוםמבנישכמןדביןמה "המה טפחןמהאיינהמךצ וןמ

ב  ורה.מודיש ום:מ שדרמהחוניע,מהןדביןמיהספידט.

ב ד,מ 'מ)7דדמ(.ממדידה בשירות הלמידה — על מה ולמה?מהרמהחוניע,מפ"כ,מ7,מך 'ממע-6ע.

נבי,מר'מ)תדדמ(.מהערכה בית–ספרית.	כבת–והירה:מדאס.
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ערכת המיצ"ב הפנימי
)הןשך"כ(מבבןו–הספדמב סגדןמה וצ"במ ה'מהיךבדמהשנהמ וטכנולוגיה	לכיתה	 במדע	  בחתמה וצ"במ

החוצינו,מיהיכמ יגשמ אםמ צידעמשו ישמפנוםמבון–ספדומ) וצ"במפנו ו(.

ה בחתמפיןחמבורומהדשיןמהכדצוןמ  רורהמיהךדאהמבחוניעמ)דכ "ה(,מב וייומיךרןמהוגיומשא  המכןמ
ינצוגומ נצוגומכקר והמ ה פ "דוןמ הידכןמה קציך,מ פקחוםמך מהידכןמה קציך,מ רדואום,מ ידום,מ
בימ שקפוםמכןמןאנוןמה ו ירוםמ בון–הספדמ יה וי ניויןמהנברקיןמ נישכומה בחתמ  גזדוםמשינום.מ
הוסירומ)הןשנ"ט(מי ןכו וםמ חי דמהנ  רמךרמסיףמאוןהמה'.מברוקןמה וי ניוין,מיבא  תמ וי ניויןמ
חשובהמ סרדמגביהמבןה ואומחקדמיפןדיתמבךוין,מנךשוןמבהקשדמש מנישכומה ו ירמה דאזווםמבןאנוןמ

ה ו ירוםמ)דכימפדקמכ'מש ה ת(.

ושמ דכיןמב בחתמזהמא ומהךדאהמפנוםמבון–ספדומה ןייסףמ א ומההךדאהמהכחדוםמשבשו ישמבבון–
הספדמ כידעמהשנה.מכפשדמ השן שמבימאןח וףמ  בחתמ סאםמבון–ספדו,מאכשדמברוקןמה חבדין,מ
נוןיחמהןיצכיןמיה  ורהמש מהןיצכיןמווךשימך –ורומצייןמבון–הספד.מושמ זאידמאומתוצאות	המיצ"ב	
הפנימי	נועדו	לשימוש	פנימי,	ובית–הספר	אינו	נדרש	לדווח	עליהן	לכל	גורם	שהוא.מה טדהמהוכמ
 כפשדמ צייןמבון–הספדמ הפוקמ ןה ועמברוקןמה בחנוםמי ה  צכוםמש הםמןיבניןמ)בד ןמהן  ור,מ
בד ןמהאוןהמיבד ןמןאנוןמה ו ירוםמהבון–ספדון(משוסווךימ הן קרמבוךרוםמחוניאווםמי ו ירוום,מ

י קרםמכןמהושגומהן  ורום.

ךדאהמזימניךרהמ סווךמ צייןמבון–הספדמבהךבדןמה בחת,מבברוקןימיבהפקןמהןיך ןמ  ני.

בהןכםמ י פךי מ הךדאהמ כןמ בךויתמ בבון–הספד,מ י  ץמ קדיכמ ה בחתמ אח קמ ההוךדאיןמ הךבדןמ
 הנחויןמה יפוךיןמבה.מושמ צוות,מאומבון–הספדמואי מ קביךמ ןאינןמהךבדהמיוכימהךדאהמשינהמש מ
ה בחנום,מכעמחשוב	לזכור	כי	ככל	שיישמרו	כללי	ההעברה	וההערכה	המומלצים,	כך	יהיו	התוצאות	
של	המבחן	מהימנות	יותר,	תקפות	יותר	ובנות	השוואה	לנתוני	קבוצות	ההשוואה	)נורמות	ארציות(.מ
נןינומקביציןמההשייכהמוחישבימך –פומןיצכיןמה וצ"במהחוצינו,מיופידס ימך –ורומדכ "המבךירמא המ

חירשום.

בכל	הנוגע	לתוכני	המבחן	ולקישורם	לתכנית	הלימודים	אפשר	לפנות	לגב'	שושי	כהן,	
מפמ"רית	מדע	וטכנולוגיה,	בטלפון	03-6896168,	או	למפקחים	על	הוראת	מדע	וטכנולוגיה	

במחוזותמ)דשו ןמה פקחוםמ יפוךהמבסיףמהחיבדן(.

דכ "ה,מ ש מ הכונטדנטמ בכןדמ נוןתמ  ציכמ ךזדמ יחי דומ הפנו ומ ה וצ"במ כיריןמ ך מ ניספוםמ פדטוםמ
שאןיבןי:מhttp://rama.education.gov.ilמ,מבקטגידוהמ"מיצ"ב	פנימי	תשע"א".

שאלות	על	אודות	המיצ"ב	הפנימי	אפשר	להפנות:
מ 	 meitzav@education.gov.il	לדוא"ל

מ לטלפון	03-7632888	

מ פנימי		 מיצ"ב	 "פורום	 <<מ דיוןמ קבוצות	 ב שינוןמ דכ "המ בכןדמ —מ הפנימימ המיצ"ב	 לפורום	
בכ צךיןמ נךשוןמ יהוכמ ב ברמ האנוסהמ פידיםמ ויךרןמ  ידוםמ אחרים".מ פנימיים	 	ומבחנים	

.pnimi7ממיהסוס ה:מpnimiשםמה שן ש:מ
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חוברת ההנחיות שלפניכם כוללת ארבעה פרקים:

פרק	א'	-	תיאור	המבחן:מ פדטמה בחתמי ופיומה בחת.

פודיטמ בבון–הספד,מ ה בחתמ הךבדןמ הוךדאיןמ קדכןמ המבחן:מ להעברת	 הנחיות	 	- ב'	 פרק	
ההןכ יןמ נבחנוםמבך ומצדאוםמ ויחרום,מהנחויןמא  ויןמ הךבדןמה בחתמיהצךיןמ הןכ ןמ

ה בחתמ צידאומבון–הספד.

פרק	ג'	-	הנחיות	לבדיקת	המבחן:מה חייתמיההנחויןמ שו ישמבימבךןמברוקןמה בחת,מהנחויןמ
 חושיבמהצוינוםמ)בכיפתמורנומכימ  יחשב(,מהןכ ןמחושיבמהצוינוםמ צידאומבון–הספדמיהסבדוםמ
בןו–הספד,מ )א  מ יבותמהןיצכיןמש מקביציןמההשייכהמ בון–הספדמ ןיצכיןמ בותמ ך מההשייכהמ

בןו–ספדמריבדומךבדוןמיבןו–ספדמריבדומךדבון(.

פרק	ד'	-	הפקת	תועלת	מהמבחן:	 ורךמיריג כיןמ נוןיחמח קמ הפדוטוםמב בחתמהןשך"כ,מ
זוהיומקשווםמש מן  ורוםמיכסטדטגויןמ פןדיתמקשווםמכ ה.מ

	עבודה	נעימה	ופורייה!



9חוברת הנחיות 1045 — מיצ"ב פנימי במדע וטכנולוגיה לכיתה ה', התשע"א

פרק א':  תיאור המבחן
מפרט המבחן א.1 

נישכומ כןמ זהמ קוףמ ה בחת.מ פדטמ ך –פומ פדטמ פיןחמ ה'מ יטאני יגוהמ אוןהמ ב רךמ ה וצ"במ  בחתמ
החיבהמיכןמנישכומה שנהמשבןאנוןמה ו ירוםמ  רךמיטאני יגוהמבבון–הספדמהוסירומהןשנ"ט.מה פדטמ
 ןבססמך מטויטןמ ס עמהסטנרדטוםמ)הןשס"ר(מיך מה ס עמ"ה  צהמ פדוסןמנישכומ ו ירמך –פומ
שניןמגו ",משהןפדסםמבכןדמ" טד".מה פדטמ ןווחסמגםמ ברוקןמ וי ניויןמחשובה,מיבא  מזהמחשובהמ
 סרדמגביה,מב שי במךםמןיאנומה ו יר.מה פדטמפידסםמ ורוךןמה ידוםמבכןדמהכונטדנטמש מדכ "המ

אבדמבכיקטיבדמדתדמ.מ
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הערות

מ

	משקל	
יחסי

סטנדרטי	משנה*
מ ןיע:מ ס עמהסטנרדטוםמ

)טויטה,מןשס"ר(

נושא/תת–נושא
 ןיע:מןאנוןמה ו ירוםמ)ןשנ"ט(

בסיגדווםמ יפוךוםמ ספדומהך ירוםמ
בןאנוןמה ו ירום.

	נושא		
מרכזי

הנישכמה דאזומ"ךי םמ ךשהמ
ורומכרם"מושי במךםמהנישכמ
ה דאזומ"חי דוםמיכנדגוה".

ןהוהמהןווחסיןמ וושיםמש מ
ורךמ רךומבפןדיתמטאני יגומ
י קשדומגי  ותמבותמ רך,מ

טאני יגוהמיחבדה.

כ–35% חי דוםמיןאיניןוהםמ)אי  מבטוחין,מ 1.2.אמ
נפחמיא ין(מ)אוןיןמג'—ר'(

שוניווםמבחי ד:מ צבומצבודהמ 	1.2.במ
)אוןיןמג'—ר'(

האדןמחי דום,מןאיניןוהם,מ וינםמ 1.5מ
יהשו ישוםמבהםמ)ך 'מ48(ממ

ת.כ.תמשוניווםמבחי ד
ה וםמ שנוםמכןמ צבמ מ.כ.תמ

צבודןם

	.2+1
חומרים	
ואנרגיה	

ועולם	מעשה	
ידי	אדם

1.2.ב	משוניווםמבחי ד:מבךודהמ)אוןיןמג'-ר'(
חי דום:משו ישום,מהפקהמיךובירמ)אי  מ 1.2.גממ

חי דומר ק(מ)אוןיןמג'—ר'(

חי דוםמשהםמ שכבומטבךמ)ך 'מ49( 1.6מ
חי דומר קמא קידיןמ ת.6.תממ

כנדגוה:מהאדןם,מןאיניןוהםמ
יהשו ישוםמבהםמ

	2.2.אמכנדגוה:מ ךג מחש  ומ
)אוןיןמג'—ר'(

2.2.בממכנדגוהמחש  ון:מןיך ןמיבטוחיןמ
)אוןיןמג'—ר'(

חי דוםמשהםמ שכבומטבךמ 	1.6מ
)ך 'מ49(

ע.6.תמחש  מבשודיןמהכרם

1.2.אמחי דוםמיןאיניןוהם:מ ןאיןמין וסיןמ
)אוןיןמה'—י'(

	1.2.ד	מחי דום:מןיך ןמי חודמסבובןו
מ—מ שכבומטבךמובשןווםממממ

)אוןיןמה'—י'( ממממ
מ—מ שכבומטבךמו ווםממ

)אוןיןמה'—י'( מממ

חי דוםמבטבךמיןה ואומנוצי םמ 	1.7ממ
)ך 'ממ6(

ת.7.תממ שכבומטבךמובשןוום:מ
ןאינין,מןה ואוםמישו ישום

מ.7.תממ שכבומטבךמבום

1.6.א	 היןמהטאני יגוהמ)אוןיןמג'—ר',מה'—י'(
1.6.בממןה ועמהןואיתמ)אוןיןמג'—ר'(

1.6.גממ ךדאיןמטאני יגוין:מ בנהמי דאובוםמ
)אוןיןמג'—ר'(

1.6.ד	מטאני יגוה:מסבובהמיחבדהמ)אוןיןמג'—ר'(

ש בוםמבןה ועמטאני יגומ)ך 'מתכ( 2.4ממ
ע.4.מממ ךדאןמטאני יגון

ךקדיניןמיש בוםמבןה ועמש מפןדיתמ 2.5ממ
בךויןמ)ך 'מ64(

הנישכמ" ורךמיןקשידן"מ
ווברקמב סגדןמטופי מ

ב ורךמיןה ואומחקד,מיושי במ
בנישכוםמ דאזווםמכחדום.

2.6.אמק וטהמיכוסיףמש מ ורך,מןקשידןמ
יהךבדןמ ורךמ)אוןיןמג'—ר'(

3.2מ ורךמיהטופי מבימ)ך 'ממכ(
ת.מ.עממ ישגומוסיר

מ.מ.עמק וטהמיכוסיףמש מ ורךמ
כ.מ.עמןקשידןמיהךבדןמ ורך

	.3	
מידע	

ותקשורת

מ*מבא מ קיםמשבימאןיבמ")אוןיןמה'—י'("מושמ הןווחסמ ןאנוםמה ןכו וםמ אוןהמה',מזכןמך –פומה ס עמ"ה  צהמ פדוסןמ
ממנישכומ ו ירמך –פומשניןמגו "משבכןדמ טד.
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הערות

מ

	משקל	
יחסי

סטנדרטי	משנה*
מ ןיע:מ ס עמהסטנרדטוםמ

)טויטה,מןשס"ר(

נושא/תת–נושא
 ןיע:מןאנוןמה ו ירוםמ)ןשנ"ט(

בסיגדווםמ יפוךוםמ ספדומהך ירוםמ
בןאנוןמה ו ירום.

	נושא		
מרכזי

כ–15% ארידמהכדץ:מ דאובוםמ 	1.4.א	
 וםמיכייודמ)אוןיןמג'—ר'(

ןיפךיןמ חזידוין:מ חזידמה וםמי זגמ 1.4.במ
הכייודמ)אוןיןמג'—ר'(

השפךןמהכרםמך מהסבובה,ממאי  מ 1.4.גמ
 שכבומ וםמ)אוןיןמג'—ר'(

כט יספדהמ)ך 'מעכ( 4.5מ
כייוד ת.כ.4מ

הורדיספדהמ)ך 'מעכ( 4.6מ
ת.4.6ממןפיצןמה ום,מןאיניןוהםמ

יחשוביןם
מ.4.6ממ חזידמה וםמבטבך,מה וםמ

מאחי דמ)דכימסךוףמכ.תמ
בנישכמה דאזומ“חי דוםמ

יכנדגוה"(

	.4	
כדור	הארץ	

והיקום

1.4.אמארידמהכדץ:מ דאובום,מקדקךיןמיס ךוםמ
)אוןיןמג'—ר'(

השפךןמהכרםמך מהסבובה,מאי  מ 1.4.גממ
קדקךיןמיס ךוםמ)אוןיןמג'—ר'(

חי דוםמבקדיםמארידמהכדץמ ממ4.7ממ
)ך 'מ4כ(

מס ךוםמי חצבום ת.4.7מ
מ.4.7מממקדקך

1.4.במןיפךיןמ חזידוין:מוים,מ ו ה,מחירש,מ
שנהמ)אוןיןמג'—ר'(

	1.4.אמ ךדאןמהש שמיהוקים:
מ ךדאןמהש שמי וקי המבג קסוה.
קוי תמש מג קסויןמניספין.מארידמ

הכדץמאכחרמ איאבומה אןמב ךדאןמ
הש שמהנ צכוםמבןניךהמ ן רןמסבובמ
הש ש.מכ צךוםמ חקדמהח  מי ןניךהמ

בח  מישו ישוהםמ)אוןיןמה'—י'(

מ4.4ממ חזידויןמבטבךמ)ך 'מעכ(
4.9ממ חזידויןמבטבךמ)ך 'מעכ(

מחקדמהח   ת.4.9מ

כ–20% 	2.3.אמצ חום:מ וית,מ בנהמיןה ואוםמ
)אוןיןמג'—ר'(

שו ישוםמבצ חוםמ)אוןיןמג'—ר'( 2.3.ג	מ
2.3.בממבך ומחוום:מ וית,מ בנהמיןה ואוםמ

)אוןיןמג'—ר'(
שו ישוםמבבך ומחווםמ)אוןיןמג'—ר'( 2.3.ג	מ

1.3.אמ כפוונומחווםמ)אוןיןמג'—ר'(
1.3.במ גייתמה ונוםמ)אוןיןמג'—ר'(

צ חוםמ)ך 'מככ—6כ( 5.3ממ
ןנכוםמהאדחווםמ גורי םמש מ מ.ע.כממ

צ חוםמ
ע.ע.כממח קומהצ ח,מןפקורוהםמ

יהשו ישוםמבהם
4.ע.כמ חזידויןמבחוומהצ ח

בך ומחווםמ)ך 'מ6כ( 5.4מ
וצידוםמחווםמה יןכ וםמ סבובןםמ 5.5ממ

)ך 'מ6כ(
5.6ממ ישגומוסירמ)ך 'מ67(
ת.6.כמ כפוונומחווםמ

	.5	
עולם	

היצורים	
החיים

כ–10% 	3.3.אמ ךדאיןמבגיףמהכרם:מ
הגיףמא ךדאן,מש רמישדודום,מהךיד,מ

 ךדאןמהנשו המ)אוןיןמג'—ר'(
3.3.בממכידחמחווםמבדוכמ)בהקשדמש מה ךדאיןמ

משהיזאדימ ךו (,מאי  מקוריםמבדוכיןמ
)אוןיןמג'—ר',מה'—י'(

6.2	מ בנוםמי ךדאיןמבגיףמהכרם,מ
הןנהגיןימיקוריםמבדוכיןימ)ך 'מ7כ(

6.3מממש רמישדודוםמ)ך 'מ7כ(
6.4מממהךידמ)ך 'מ7כ(

6.5מממנשו המ)ך 'מ7כ(

	.6	
האדם,	

התנהגותו,	
בריאותו	

ואיכות	חייו

הערה
בשכ יןמבנישכמ דאזומזהמ
ושי בימןאנוםמ תמהנישכוםמ

ה דאזווםמהכ ה:
ת.מחי דוםמיכנדגוה

מ.מךי םמ ךשהמורומכרם
4.מארידמהכדץמיהוקים

כ.מךי םמהוצידוםמהחוום

כ–20% סבובה:משוניוום,מקשדומגי  ותמיהןכ המ 	1.5.א	
)אוןיןמג'—ר'(

הכרםמיהשפךןימך מהסבובהממממממממ 1.5.ב	
)אוןיןמג'—ר'(

גיד וםמה שפוךוםמך משוניווםמ 7.3מ
בסבובהמ)ך 'מ8כ(

ןנכומהסבובהמי דאובוהמ ת.ע.7ממ
וצידוםמה יןכ וםמ סבובהמ 4.ע.7מ

יה שפוךוםמך וה

	.7	
מערכות	

אקולוגיות	
ואיכות	
הסביבה

100% סה"כ
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א.2 מיפוי המבחן
השאלה

הנושא	המרכזי
תת–הנושא	מתוך	תכנית	הלימודים

סטנדרט	המשנה
מה	נדרשים	התלמידים	לדעת	ולבצע

רמת	החשיבה	המצופה*
תכ

הכרם,מהןנהגיןי,מ
בדוכיןימיכואיןמחווי

ש רמישדודוםמ)ך 'מ7כ(
ע.6מ

 ךדאיןמבגיףמהכרם:מש רמ
ע.ע.כמ

ישדודוםמ
 זהיןמִ פדקמארידומ בותמסיגומִ פדקוםמשינום

נ יאה

תב
הכרם,מהןנהגיןי,מ

בדוכיןימיכואיןמחווי
ש רמישדודוםמ)ך 'מ7כ(

ע.6מ
 ךדאיןמבגיףמהכרם:מש רמ

ע.ע.כמ
ישדודוםמ

 צוותמכןמסיגמהןניךהמש מהִ פדקמהארידו
נ יאה

מכ
הכרם,מהןנהגיןי,מ

בדוכיןימיכואיןמחווי
 בנוםמי ךדאיןמבגיףמהכרםמ)ך 'מ7כ(

מ.6מ
 ךדאיןמבגיףמהכרם:מהגיףמ

ע.ע.כמ
א ךדאןמ

 זהיןמכןמה כפוונוםמש מכלמ ךדאןמבגיףמהכרםמ
 בותמדשו ןמ כפוונום

בסךוףמ4מ—מ זהיןמ ישגוםמשנ  רימבנישכמ
" ךדאיןמטאני יגוין",מיויש ימבנישכמ" ךדאיןמ

בגיףמהכרם"

נ יאה

מב
הכרם,מהןנהגיןי,מ

בדוכיןימיכואיןמחווי
 ךדאןמטאני יגוןמ)ך 'מתכ(

ע.4.ממ
 ךדאיןמטאני יגוין,מ בנהמ

6.ת.גמ
י דאובום

 זהיןמכןמה כפוונוםמש מכלמ ךדאןמטאני יגוןמ
 בותמדשו ןמ כפוונום

נ יאה

ע
הכרם,מהןנהגיןי,מ

בדוכיןימיכואיןמחווי
ש רמישדודוםמ)ך 'מ7כ(

ע.6מ
 ךדאיןמבגיףמהכרם:מש רמ

ע.ע.כמ
ישדודוםמ

 זהיןמפךי יןמהנגד יןמך מורומשדודוםמ כמ
דצינוום

נ יאה

4
חי דוםמיכנדגוהמ

יךי םמ ךשהמורומכרם
האדןמחי דום:מןאיניןוהם,מ וינםמ

כ.תמ
יהשו ישוםמבהםמ)ך 'מ48(

חי דוםמיןאיניןוהם
מ.ת.כמ

 זהיןמכןמהןאינהמה שיןפןמ קביצןמחי דוםמ
י בחיתמכםמכיןהמןאינהמ שיןפןמ קביצןמ

חי דוםמכחדן

בונינון

כ
חי דוםמיכנדגוהמ

יךי םמ ךשהמורומכרם
חש  מבשודיןמהכרםמ)ך 'מ49(

ע.6.תמ
כנדגוה:מ ךג מחש  ו

מ.מ.כממ
 רךןמכןמהןפקורוםמש מ אשודוםמידאובוםמ

ב ךג מחש  ו
נ יאה

6
חי דוםמיכנדגוהמ

יךי םמ ךשהמורומכרם
חי דומר קמא קידיןמכנדגוה:

מת.6.תמ
האדןם,מןאיניןוהםמיהשו ישוםמבהםמ

)ך 'מ49(

חי דום:משו ישום,מהפקהמיךוביר
מ.ת.גמ

 רךןמש קידםמש מחי דומהר קמבוצידוםמחוום
נ יאה

7
חי דוםמיכנדגוהמ

יךי םמ ךשהמורומכרם
האדןמחי דום:מןאיניןוהם,מ וינםמ

כ.תמ
יהשו ישוםמבהםמ)ך 'מ48(

חי דוםמיןאיניןוהם
מ.ת.כמ

 הבותמשחי דמ יןעמאןיצכהמ חים;מ זהיןמכןמ
החי דמבך מ י ואיןמהחיםמהטיבהמבויןדמ בותמ

א המחי דוםמ

גביהה

8
חי דוםמיכנדגוהמ

יךי םמ ךשהמורומכרם
חש  מבשודיןמהכרםמ)ך 'מ49(

ע.6.תמ
כנדגוהמחש  ון:מןיך ןמיבטוחין

מ.מ.במ
 רךןמשחי דוםמ בררוםמ ינךוםמהןחש  ין

בונינון

9
חי דוםמיכנדגוהמ

יךי םמ ךשהמורומכרם
האדןמחי דום:מןאיניןוהם,מ וינםמ

כ.תמ
יהשו ישוםמבהםמ)ך 'מ48(

חי דוםמיןאיניןוהם
מ.ת.כמ

 צוותמןאינהמש מחי דמיכןמהכיפתמשבימהוכמ
 כפשדןמ הפדורמכיןימ ןךדיבן

בונינון

דת
חי דוםמיכנדגוהמ

יךי םמ ךשהמורומכרם
האדןמחי דום:מןאיניןוהם,מ וינםמ

כ.תמ
יהשו ישוםמבהםמ)ך 'מ48(

חי דוםמיןאיניןוהם
מ.ת.כמ

 זהין,מ בותמדשו המש מחי דום,מחי דמששןומ
ןאיניןמש ימךי ריןמבקדוטדוינוםמהנרדשוםמ

 שו ישמ סיום

בונינון

*מדכימהךדהמבך ירמכת.מ
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השאלה
הנושא	המרכזי

תת–הנושא	מתוך	תכנית	הלימודים
סטנדרט	המשנה

מה	נדרשים	התלמידים	לדעת	ולבצע
רמת	החשיבה	המצופה*

תת
חי דוםמיכנדגוהמ

יךי םמ ךשהמורומכרם
הפקהמיךובירמש מחי דומר קמ)ך 'מ49(

מ.6.תמ
שוניווםמבחי ד:מבךודה

מ.ת.בממ
 רךןמשבבךודהמש מחי דומר קמניצדוםמחי דוםמ

דךו ום;מ רךןמשהאנסןמכייודמ צ צ ןמכןמא יןמ
הגזוםמהדךו ום;מ זהיןמכןמהסובהמשהןיצכהמ

ש המ ןיכדןמבשכ המ

בונינון

מתכ—ג
חי דוםמיכנדגוהמ

יךי םמ ךשהמורומכרם
ה וםמ שנוםמכןמ צבמצבודןם

ממ.כ.תמ
)ך 'מ48(

שוניווםמבחי ד:מ צבומצבודה
מ.ת.במ

 צוותמכןמ צבומהצבודהמש מה וםמבט פדטידיןמ
שינין;מ רךןמ הומט פדטידןמהדןוחהמש מה ום

כ—ג:מבונינון

מתר
חי דוםמיכנדגוהמ

יךי םמ ךשהמורומכרם
ה וםמ שנוםמכןמ צבמצבודןםמ

ממ.כ.תמ
)ך 'מ48(

שוניווםמבחי ד:מ צבומצבודה
מ.ת.במ

 הבותמשבןה ועמש מחו יםמ ןכרוםמ ום;מ צוותמ
כןמהןיצכהמש מןיפךןמההןכריןמ

בונינון

עת
חי דוםמיכנדגוהמ

יךי םמ ךשהמורומכרם
האדןמחי דום:מןאניןוהם,מ וינםמ

כ.תמ
יהשו ישוםמבהםמ)ך 'מ48(

חי דוםמיןאיניןוהםמ
מ.ת.כמ

 זהיןמןאינהמ שיןפןמ שןומ ןאיןמ
בונינון

4ת
חי דוםמיכנדגוהמ

יךי םמ ךשהמורומכרם
חי דוםמשהםמ שכבומטבךמ

מ6.תמ
)ך 'מ49(

חי דום:משו ישום,מהפקהמיךוביר
מ.ת.גממ

 זהיןמחי דוםמ פומןאינה
נ יאה

כתכ
חי דוםמיכנדגוהמ

יךי םמ ךשהמורומכרם
ש בוםמבןה ועמטאני יגומ)ך 'מתכ(

4.ממ
ןה ועמהןואית

6.ת.במ
 הסוקמ סקנהמפשיטהמ)ה ביססןמך מ שןנהמ

כחרמב בר(מ ןיעמןדשוםמ
נ יאה

כתב
חי דוםמיכנדגוהמ

יךי םמ ךשהמורומכרם
ש בוםמבןה ועמטאני יגומ)ך 'מתכ(

4.ממ
ןה ועמהןואית

6.ת.במ
 זהיןמכןמסרדמהש בוםמבןה ועמהןואית

נ יאה

6תכ
חי דוםמיכנדגוהמ

יךי םמ ךשהמורומכרם
 ךדאןמטאני יגוןמ)ך 'מתכ(

ע.4.ממ
 היןמהטאני יגוה

6.ת.כמ
 צוותמןאינהמש מיסןמך מס עמסטיכצוהמנןינהמ

בונינון

6תב
חי דוםמיכנדגוהמ

יךי םמ ךשהמורומכרם
 ךדאןמטאני יגוןמ)ך 'מתכ(

ע.4.ממ
 היןמהטאני יגוה

6.ת.כמ
 הבותמכןמפךי ןמיסןמהט פדטידהמך מס עמ ורךמ

בטקסט
בונינון

7תכ—ב
 ךדאיןמכקי יגויןמ

יכואיןמהסבובה
קשדומגי  ותמבותמוצידוםמחווםמ)ך 'מ8כ(

7.4מ
סבובה:משוניוום,מקשדומגי  ותמ

כ.ת.כמ
יהןכ ה

 זהיןמכםמבך מחווםמהיכמצ חינומכימטידףמך מ
ס עמ ורךמבטקסט

כ—ב:מבונינון

8תכ—ג
 ךדאיןמכקי יגויןמ

יכואיןמהסבובה
קשדומגי  ותמבותמוצידוםמחווםמ)ך 'מ8כ(

7.4מ
סבובה:משוניוום,מקשדומגי  ותמ

כ.ת.כמ
יהןכ ה

 כןדמכןמשדשדןמה זיתמה ןיכדןמבטקסט;מ
 הבותמכןמההשפךהמש משדשדןמה זיתמך מגיר מ

הכיא יסויןמש מוצידוםמחוום

כ—ג:מגביהה

9ת
 ךדאיןמכקי יגויןמ

יכואיןמהסבובה
 כפוונומ ךדאןמכקי יגוןמ)ך 'מ68(

7.6מ
הכרםמיהשפךןימך מהסבובה

כ.ת.במ
 רךןמ הומהרבדהמבכ צךיןמחי דומהרבדהמי הםמ
 כפוונוה;מ האודמכןמההשפךהמש מחי דומהרבדה;מ

 הבותמ הטקסטמ הומהרבדהמבוי יגוןמי הבוךמ
רךהמ ני קןמך מךרופיןהמש מכחןמהשוטין

גביהה

*מדכימהךדהמבך ירמכת.מ
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השאלה
הנושא	המרכזי

תת–הנושא	מתוך	תכנית	הלימודים
סטנדרט	המשנה

מה	נדרשים	התלמידים	לדעת	ולבצע
רמת	החשיבה	המצופה*

דמכ
 ךדאיןמכקי יגויןמ

יכואיןמהסבובה
קשדומגי  ותמבותמוצידוםמ סבובןםמ

ע.ע.7מ
מיהשפךןםמך משוניווםמבסבובה

)ך 'מ8כ(מ

הכרםמיהשפךןימך מהסבובה
כ.ת.במ

 רךןמשנוודמ ויצדמ ךצוםמי הבותמאוצרמהשו ישמ
ב יצדומנוודמפיגךמבסבובה

בונינון

דמב
 ךדאיןמכקי יגויןמ

יכואיןמהסבובה
קשדומגי  ותמבותמוצידוםמ סבובןםמ

ע.ע.7מ
מיהשפךןםמך משוניווםמבסבובה

)ך 'מ8כ(מ

הכרםמיהשפךןימך מהסבובה
כ.ת.במ

 רךןמאוצרמהשו ישמבא וםמהךשיווםמ צ חומ
 כא מ פחוןמכןמהפגוךהמבסבובה

בונינון

תמ
 ךדאיןמכקי יגויןמ

יכואיןמהסבובה
קשדומגי  ותמבותמוצידוםמ סבובןםמ

ע.ע.7מ
מיהשפךןםמך משוניווםמבסבובה

)ך 'מ8כ(מ

הכרםמיהשפךןימך מהסבובה
כ.ת.במ

 רךןמ הומחשוביןמהצ חוםמ כרם
נ יאה

ממ
ךי םמהוצידוםמהחוום

ח קומהצ ח,מןפקורוהםמיהשו ישוםמ
ע.ע.כמ

בהםמ)ך 'מככ(
צ חום:מ וית,מ בנהמיןה ואום

ע.מ.כמ
 זהיןמכןמח קומהצ חמשכיןםמניהגוםמ כאי 

נ יאה

עמ
ךי םמהוצידוםמהחוום

בך ומחווםמ)ך 'מ6כ(
4.כמ

בך ומחוום:מ וית,מ בנהמיןה ואוםמ
ע.מ.במ

 רךןמכןמה כפוונוםמהווחירווםמש מ ח קןמ
הךיפין

נ יאה

4מ
ךי םמהוצידוםמהחוום

 כפוונומחווםמ)ך 'מ67(
ת.6.כמ

 כפוונומחוום:מכחוריןמישוניווםמ
ע.ת.כמ

 רךןמ הימןפקורמהדוכיןמבגיףמהכרםמי זהיןמ
בגיפםמש מהרגוםמכובדמבך מןפקורמרי ה

גביהה

כמ
ךי םמהוצידוםמהחוום

 כפוונומחווםמ)ך 'מ67(
ת.6.כמ

 כפוונומחוום:מכחוריןמישוניווםמ
ע.ת.כמ

 כןדמ כפוותמחווםמבטקסט
נ יאה

6מ
ךי םמהוצידוםמהחוום

בך ומחווםמ)ך 'מ6כ(
4.כמ

בך ומחוום:מ וית,מ בנהמיןה ואוםמ
ע.מ.במ

 זהיןמבך ומחי ויןמבטקסטמנןיתמי צוותמ כו ימ
 ח קיןמהםמשוואום

בונינון

7מ
ךי םמהוצידוםמהחוום

 גייתמי ידאביןמבךי םמהוצידוםמ
ממ.מ.כמ

)ך 'מככ(
 גייתמה ונוםמבטבךמ

ת.ע.במ
 רךןמ הומ ש ךיןמה ישגמ" גייתמה ונום"מ

זהי זהיןמ שפטמך משינוןמהכ  יגוםמה ןכדמ ישגמ

בונינון

8מ
ךי םמהוצידוםמהחוום

וצידוםמחווםמה יןכ וםמ סבובןם
מכ.כמ

)ך 'מ6כ(
בך ומחוום:מ וית,מ בנהמיןה ואום

ע.מ.בממ
 זהיןמ כוזהמצידעמחוינומ סווךמ בנהמהךידמש מ

רי–חוום
נ יאה

9מ
ךי םמהוצידוםמהחוום

ח קומהצ ח,מןפקורוהםמיהשו ישוםמ
ע.ע.כמ

מבהםמ)ך 'מככ(מ
צ חום:מ וית,מ בנהמיןה ואום

ע.מ.כממ
 זהיןמכןמח קמהצ חמה שןןףמבדבווה

בונינון

*מדכימהךדהמבך ירמכת.מ
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השאלה
הנושא	המרכזי

תת–הנושא	מתוך	תכנית	הלימודים
סטנדרט	המשנה

מה	נדרשים	התלמידים	לדעת	ולבצע
רמת	החשיבה	המצופה*

דע
ארידמהכדץמיהוקיםמ

 חזידמה וםמבטבךמ)ך 'מ4כ(מ
ממ.4.6מ

ןיפךיןמ חזידוין:מ חזידמה וםמ
4.ת.במ

י זגמהכייודמ
 רךןמאוצרמניצדוםמ שקךום

נ יאה

תע
ארידמהכדץמיהוקים

 חזידויןמבטבךמ)ך 'מעכ(
4.4מ

ןיפךיןמ חזידוין:מוים,מ ו ה,מ
4.ת.בממ

חירש,משנה
 רךןמש יפךמהודחמחיזדמך מךצ ימפךםמבחירש

נ יאה

מע
ארידמהכדץמיהוקים

 חזידויןמבטבךמ)ך 'מעכ(
4.4מ

ןיפךיןמ חזידוין:מוים,מ ו ה,מ
4.ת.בממ

חירש,משנה
 רךןמ הימפדקמהז תמשבימארידמהכדץמ ש וםמ

סוביבמכחרמסבובמצודי
נ יאה

עעכ
ארידמהכדץמיהוקים

קדקךמ)ך 'מ4כ(מ
ממ.4.7מ

ארידמהכדץ:מ דאובום,מקדקךיןמ
4.ת.כמ

יס ךום
 קדיכמנןינוםמ כוידמה ןכדמנוסיו

נ יאה

עעב
ארידמהכדץמיהוקים

קדקךמ)ך 'מ4כ(מ
ממ.4.7מ

ארידמהכדץ:מ דאובום,מקדקךיןמ
4.ת.כמ

יס ךום
 הבותמכןמהןיצכיןמש מנוסיומ ןיכד

בונינון

עעג
ארידמהכדץמיהוקים

קדקךמ)ך 'מ4כ(מ
ממ.4.7מ

ארידמהכדץ:מ דאובום,מקדקךיןמ
4.ת.כמ

יס ךום
 זהיןמ סקנהמנאינהמ נוסיומ ןיכד

גביהה

עער
ארידמהכדץמיהוקים

קדקךמ)ך 'מ4כ(מ
ממ.4.7מ

ארידמהכדץ:מ דאובום,מקדקךיןמ
4.ת.כמ

יס ךום
 וושםמ סקניןמ נוסיומ ןיכדמבהקשדמכחד

גביהה

4ע
ארידמהכדץמיהוקים

 חזידמה וםמבטבךמ)ך 'מ4כ(מ
ממ.4.6מ

השפךןמהכרםמך מהסבובה,מאי  מ
4.ת.גמ

 שכבומ ום
 זהיןמכןמההגרדהמש מה ישגמ"הןפ ןמ ום"

נ יאה

כעכ
ארידמהכדץמיהוקים

 חזידמה וםמבטבךמ)ך 'מ4כ(מ
ממ.4.6מ

ןיפךיןמ חזידוין:מ חזידמה וםמ
4.ת.במ

י זגמהכייוד
 זהיןמשןומןיפךיןמש ןדחשמבהתמןה ועמ שיןףמ

)הןךבין(
גביהה

כעב
ארידמהכדץמיהוקים

 חזידמה וםמבטבךמ)ך 'מ4כ(מ
ממ.4.6מ

ןיפךיןמ חזידוין:מ חזידמה וםמ
4.ת.במ

י זגמהכייוד
 הבותמשבשןומהןיפךיןמשזיהימבסךוףמכ'מ ןדחשמ
ןה ועמההןךבין,מי הגרודמ הימןה ועמההןךביןמ

ך מס עמכיןתמןיפךין

גביהה

*מהגרדןמד ןמהחשובהמה ציפה:
		נמוכה:מִכחזידמןאנוםמנ  רום,מכוןידמ ורךמג יומבווציגוםמ יאדוםמ)טקסט,מןדשוםמ יאד,מטב המיארי ה(

		בינונית:מהבנהווושיםמבהקשדמ יאד
		גבוהה:	וושיםמבהקשדמ כמ יאדמי וי ניויןמחשובהמגביהין:מנוןיח,מסונןזה,מהא  ה,מהסקןמ סקנין,מנוסיומיארי ה

ממחשיבמ זאידמשד יןמהחשובהמהתמד יןמ ציפין,מיכותמ רךןמב ריוקמ הומד ןמהחשובהמשהן  ורמ פךו מבז תמההשבהמך מהשכ ה.מ
ממד ןמהחשובהמן יוהמב ורןמהחשופהמש מהן  ורמ שכ יןמרי ין,מב וי ניויןמשהשכ המבירקןמיבכסטדטגווןמהפןדיתמשהן  ורמביחד.מ
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פרק ב': הנחיות להעברת המבחן
מבחן  של  ההעברה  לקראת  מראש  להיערך  לבית–הספר  לסייע  שמטרתו  מידע  מכיל  זה  פרק 
המיצ"ב הפנימי. המידע מתייחס למועד העברת המבחן בכיתה, לשמירה על סודיות המבחנים, 
להתייחסות לתלמידים בעלי צרכים מיוחדים, לאופן העברת המבחן בכיתה, להתאמות המבחן 
לצורכי בית–הספר ועוד. חשוב לקרוא פרק זה לפני העברת המבחן בבית–הספר ולהיערך 

בהתאם.

היערכות לקראת העברת המבחן ב.1 
מועד	העברת	המבחן:מ בחתמזהמ ויךרמ הךבדהמ קדכןמסיףמשנןמה ו ירוםמש מאוןהמה'.מושמ קווםמכןמ
ה בחתמבבון–הספדמביום	חמישי,	ח'	באייר	התשע"א,	12	במאי	2011מכימבטייחמש מךרמח ושהמו ומ

 ו ירוםמ  יךרמזהמ)בכושידמה נה (.

הוקףמ ך מ ה בחת,מ ך מ יךרמ הנבחניןמ באוןיןמ לתלמידים:מ י  ץמ הירוךמ דכשמ ן  ורוםמ 	הודעה	
מהחי דמהנא  מבימיך מהשו ישוםמשווךשימבןיצכיןוי,מיזכןמבהןכםמ הח טןמבון–הספדמ)הכםמהצויתמוו סד

 ן  ור,מהכםמהצויתמוןבטכמבןךירה,מהכםמןוש חמהירךהמ הידוםמיארי ה(.

	שמירה	על	הסודיות	של	שאלות	המבחן	בתוך	בית–הספר	ומחוצה	לו:מ י  ץמ הךבודמכןמה בחתמ א 
אוןיןמה'מבכיןימויםמיבכיןהמשךה.מהךבדהמש מה בחתמבאוןיןמ קבו יןמבהפדשומז תמך י המ גדיםמ
 "ר ופה"מש מהשכ ין.מניסףמך מאע,מ כחדמש ריבדמב בחתמשויךבדמבבןו–ספדמדבום,מושמ ש ידמאא מ
הכפשדמך מחוסוינםמש מה בחנוםמיך מחוסוינהמש מחיבדןמהנחויןמזימגםמ כחדמשה בחתמאבדמהןקוום.

התאמת	תוכן	המבחן	לצורכי	בית–הספר:מדכימסךוףמב.4.

נוסח	המבחן:מךדאהמזימךיסקןמבניסחמכחרמב ברמש מה בחת,משהיכמהניסחמשויךבדמ ן  ורום.מכםמושמ
חששמ הךןקיןמב בחת,מך מבון–הספדמ הוךדעמבהןכם,מ  ש מ ןגבדמכןמההשגחהמבאוןיןמכימ בחידמ

בא מפןדיתמכדגינומכחדמשוודכהמ נאית.

היערכות	לבחינת	תלמידים	בעלי	צרכים	מיוחדים:מההוךדאיןמ ויםמהבחונהמאי  ןמהןווחסיןמ ןכו המ
 ן  ורוםמבך ומצדאוםמ ויחרום.מארומ ןןמ ךנהמהי םמ ן  ורוםמכ י,מושמ הוךדעמ בךירמ יךר.מ קדכןמ
 בחתמה וצ"במואותמבון–הספדמ דכשמכ צךומבחונהמ ויחרוםמ)  ש ,מחיבדיןמ יגר יןמ ן  ורוםמשושמ
יוורךמכןמ ב.ממש ה ת(מ )דכימסךוףמ יאיחמכרםמבהןכםמ צידעמ נפדרןמ וקצהמאוןהמ מ הםמקשוומדכווה(,מ
הן  ורוםמהזאכוםמך מכיריןמההןכ יןמשוקב ימ)  ש ,משאןיבמןשיביןמה בחת,מהפסקין,מוצוכהמ
 שודיןום,מח יקןמה בחתמ  קטךוםמיהקדכה(.מבסךוףמב.ממ פידטוםמקביציןמהן  ורוםמבך ומהצדאוםמ

ה ויחרוםמיכיפתמההןווחסיןמכ והתמב וצ"במהפנו ו.

החזרת	המבחנים	לתלמידים:מכפשדמ החזודמ ן  ורוםמכןמ חבדיןמה בחתמאשביךווםמ כחדמ יךרמ
הךבדןמה בחתמ) טך ומש ודןמסירוין(.מ
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התייחסות לתלמידים בעלי צרכים מיוחדים ב.2 
המיצ"ב  במסגרת  מיוחדים  צרכים  בעלי  לתלמידים  האפשריות  בהתאמות  עוסק  הזה  הסעיף 
את  לבטא  שיוכלו  כדי  והוגנים,  נאותים  בתנאים  להיבחן  אלו  לתלמידים  לאפשר  יש  הפנימי2. 
המיצ"ב  במבחני  שיתקבלו.  הנתונים  באיכות  לפגוע  בלי  וזאת  במלואן,  הלימודיות  יכולותיהם 
הפנימי רצוי לספק לתלמידים בעלי צרכים מיוחדים את התנאים הניתנים להם בלמידה השוטפת 
יקצה  המיוחדים,  הצרכים  בעלי  התלמידים  מיפוי  לאחר  השנה.  לאורך  בבית–הספר  ובמבחנים 
בית–הספר לפי הצורך כיתות בחינה נפרדות שבהן יספק את התנאים הנדרשים לתלמידים האלה 
)הקראה, כתיבת תשובות התלמידים על–ידי המורה, תוספת זמן קצרה, חוברת מבחן מוגדלת 

וכדומה(.

להלן	פירוט	אופן	ההתייחסות	לקבוצות	של	תלמידים	בעלי	צרכים	מיוחדים:

	תלמידים	הלומדים	בכיתות	של	החינוך	המיוחד:מה בחתמניךרמ בריקמכןמד ןמהש וטהמש מהן  ורוםמ
בחי דמה ו ירוםמך –פומןאנוןמה ו ירוםמהא  ון.מ אתמבון–הספדמואי מ כפשד,מך –פומשוקי מרךןי,מ
הןכ יןמבהןכםמ ןח"ומ)ןאנוןמחוניאוןמוחורנון(מש מא מן  ור.מךםמזכן,מברי המ  וצ"במהחוצינו,מ

כותמחיבהמ בחיתמכןמהן  ורוםמהכ ה.

תלמידים	עולים	חדשים	הנמצאים	פחות	משנה	אחת	בארץ	ותלמידים	בכיתות	אולפן	או	בכיתות	
קלט:מה בחתמניךרמ בריקמכןמד ןמהש וטהמבחי דמה ו ירוםמש מן  ורוםמהשי טוםמבשפןמה בחת.מ
ך מאת,מ בחתמזהמכונימ ןכוםמ כיא יסווןמהן  ורוםמהזכן.מךםמזכן,מבון–הספדמדשכומ שקי מכןמ
יך –פו בשפהמ ש וטןםמ ך –פומ ורןמ בןנכוםמ יןכ ום,מ הכ המ הן  ורוםמ כןמ מהכפשדיןמ בחיתמ

ואי ןםמ הבותמאה אהמטקסטמאןיב.

תלמידים	עולים	חדשים	הנמצאים	בארץ	בין	שנה	אחת	לשלוש	שנים:מ י  ץמ סווךמבהקדכןמה בחתמ
ב ומ הפדוךמ ן  ורוםמ זכןמ ארומ ךשיןמ זי.מ ה שןוואוםמ קביצהמ בקדוכהמ ה ןקשוםמ  ן  ורוםמ

הכחדום,מדציומ הקציןמאוןהמנפדרןמשבהמויא מה ידהמ הקדוכמ הםמכןמה בחת.מ

ן  ורומ וובחנימ אוצרמ ההח טהמ השילוב:מ מתכנית	 לתמיכה	 הזכאים	 רגילות	 בכיתות	 	תלמידים	
מהשו יבמב וצ"במהפנו ומנןינהמ שוקי מרךןימש מצייןמבון–הספד.מ כחדמשה בחתמ ביססמך מןאנון
ושמ זכן,מ ךםמ הכ ה.מ הן  ורוםמ ש מ ה  ורהמ שכונימ ןכוםמ הוקףמ ווןאתמ הא  ון,מ ה ו ירוםמ
צייןמ ך וןוהםמ אוןה.מ את,מ ךםמ ב בחתמ ךצםמהשןןפיןםמ ש מ יהחבדןוןמ הדגשוןמ בחשוביןמ מ האודמ
הדגשויןמ הקיגנוטובוין,מ בהןכםמ ואי יןוהםמ יזכןמ כיןם,מ אוצרמ בחיתמ צדועמ שקי מ בון–הספדמ
יהחבדןוין,מיבהןכםמ ןח"ומש מא מן  ור.מא ימאת,מבון–הספדמואי מ פטידמכיןםמ ח קוםמ סיו וםמ

ש מה בחתמכימ שכ יןמקשין,מכימ פצ מבךבידםמכןמה בחתמ א המ קטךום.

מממב בחנומה וצ"במהחוצינומנוןנימןנכוםמכחורום,מך –פומה יגרדמבחיזדמ נא" מ"הידכיןמקבך"מסחוע)כ(מסךוףמע-ת.4מ

מממבנישכמהןכ יןמ ן  ורוםמבך ומצדאוםמ ויחרוםמב בחנוםמכדצווםמ)ה וצ"בו" כהמ ישגום"ו בחנומהח "ר(ממממ
ממבבןו–הספדמהוסירווםמיבחטוביןמהבונוום.
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נא  וםמ זימ בקביצהמ השילוב:מ מתכנית	 לתמיכה	 זכאים	 שאינם	 למידה	 לקויות	 בעלי	 תלמידים	
יבותמש כ(,מ חוצינומ גידםמ בורומ )בותמשךבדימכבחיתמ זאכוםמ ן ואהמ ןאנוןמהשו יבמ ן  ורוםמשכונםמ
כעמ ן יררוםמךםמקשוומ  ורה,מבךוקדמבקדוכהמיבאןובה.מהאיינהמהוכמ ן  ורוםמשבון–הספדמהאודמ
בבון–הספדמ ה ןקוו וםמ יב בחנוםמ השיטףמ ה  ורהמ בןה ועמ ןנכוםמ יןכ וםמ בצידעמ ספקמ הםמ
 כידעמהשנה.ממומלץ	כי	תלמידים	אלה	ייבחנו	במבחן	הנוכחי	באותו	אופן	שבו	נוהגים	לבחון	אותם	
	בדרך	כלל	בבית–הספר.	ן  ורוםמבעלי	קשיים	בקשב	ובריכוזמוובחנימבןנכוםמ יןכ וםמך –פומהצידעמ

)חרדמנפדר,מאוןהמשקטה,מח יקןמה בחתמיארי ה(.

חיבדןמ בחתמ יגר ן.מ יוקב ימ הדגו המ באוןהמ וובחנימ כ המ ן  ורוםמ ראייה:מ קשיי	 בעלי	 	תלמידים	
ך מבון–הספדמ הוךדעמ דכשמ צו יםמהחיבדןמבהגר ה.מ
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הנחיות כלליות להעברת המבחן בכיתה ב.3 
הנחיות  על–פי  המבחן  העברת  בכיתה.  המבחן  להעברת  כלליות  הנחיות  מוצגות  הזה  בסעיף 
אחידות תתרום להבטחת מהימנות המבחן, ותיתן לכל תלמיד הזדמנות שווה לבטא את ידיעותיו 

ואת מידת שליטתו בחומר הלימודים.

שעת	העברת	המבחן	ומשכו

	מ י  ץמ קווםמכןמה בחתמבשךיןמשבהתמהן  ורוםמךדנוום,מישכותמבסבובהמגיד וםמהך י וםמ הפדוךמ
 הם.מה וצ"במהחוצינומ ןקווםמבשךיןמהש ושוןמיהדבוךוןמש מויםמה ו ירום,מי י  ץמ הךבודמגםמ

כןמה בחתמהפנו ומבשךיןמהכ ה.

ןיאנתמ זהמ ז תמ הפסקות.מ שעמ ללא	 דקות	 	90 היכמ בש  יןימ ה יךבדמ ה יקצבמ  בחתמ הז תמ 	מ
וזרקקימ ן  ורוםמ כםמ ה בחת.מ שכ יןמ א מ ך מ בנוניחיןמ ויא ימ השובמ שהן  ורוםמ אעמ
באפיףמ קצדה,מ ז תמ ןיספןמ כפשדמ ןןמ הםמ ה בחת,מ כןמ ארומ הש וםמ ניספיןמ רקיןמ  א המ
רקין.מ כתמ ך מ הךי המ ז תמ ןיספןמ ש כמ ןןמ בא מ קדה,מ י  ץמ בון–הספד.מ מ הח טןמ
כותמ זדזמכןמ ך מ שעמהז תמהךי רמ דשיןם,מכי םמ ושמ הירוךמ ן  ורוםמ  פנומהןח ןמה בחתמ

הן  ורוםמב ה עמה בחתמיכותמ אןיבמך מה יחמכןמ שעמהז תמהניןדמ סויםמה בחת.

ה בחתמ פנומ כןמ שסוו ימ הן  ורוםמ כםמ וקבךמ בון–הספדמ המוקצב:מ הזמן	 תום	 לפני	 המבחן	 סיום	
ןיםמהז תמה יקצבמוושכדימבאוןהמכימוצכימהחיצה.מדציומ ךיררמכןמהן  ורוםמהכ המ בריקמשיבמכןמ

ןשיביןוהם,מידקמ כחדמ אתמ  סידמכןמ חבדיןוהם.

השגחה	בכיתת	האם:מ י  ץמאומה ידהמ  רךמיטאני יגוהמוךבידמבותמהאוןיןמהנבחניןמבךןמה בחתמי כמ
וש שמ שגוחמבכףמכחןמ הת.מ צידעמההשגחהמבאוןהמ י  ץמ  ניןמ ידהמשאינומ   רמכןמה קציך.



21חוברת הנחיות 1045 — מיצ"ב פנימי במדע וטכנולוגיה לכיתה ה', התשע"א

תפקידיו של המורה למדע וטכנולוגיה: 

מתן	הבהרות	לפני	התחלת	המבחן:	 פנומהןח ןמה בחתמו סידמה ידהמ  רךמיטאני יגוהמ 1.מ
 פומשוקי מרךןימהבהדיןמא  ויןמ ן  ורוםמבאוןיןמהנבחניןמבניגךמ ןיאנומה בחת.מ

הוכמ סווךמ הפנו ומ ה בחתמ ש מ ה טדיןמ כחןמ המבחן:מ בזמן	 התלמידים	 שאלות	 תיעוד	 2.מ
  ידהמ  רךמיטאני יגוהמ  פיןמכןמהורוךיןמש מהן  ורוםמיכןמהקשווםמש הם.מ פואע,מ
ושמחשוביןמ ןוךירמהשכ יןמשהן  ורוםמשיכ וםמבז תמה בחת.מ י  ץמאומה ידהמ  רךמ
יטאני יגוהמוךבידמבז תמה בחתמבאוןיןמהנבחניןמיודשיםמכןמהשכ יןמשהן  ורוםמשיכ ום.מ
ך –פומהשכ יןמהכ המיך –פומןיצכיןמה בחתמויא מה ידהמ פןחמןיבניןמפרגיגויןמי הסוקמ

 סקניןמשושפוךימך מכיפתמההידכהמבאוןה.מ

תפקידיו של המורה המשגיח בשעת המבחן: 

1.מ פקחמך מה ה עמהןקותמש מה בחתמי ש ידמך מהסרדמיך מטיהדמהבחונה.

שכ יןמ ך מ כותמ השובמ ן  ורוםמ אומ שו ימ במ ךצ כו.מ בכיפתמ ךיברמ ן  ורמ שא מ 2.מ יירכמ
הךיסקיןמבןחיםמהןיאת,מ הקדוכמכןמשכ יןמה בחת,מכימ אייתמכןמהן  ורוםמ ןשיבהמ

הנאינה.

3.מ וצידמכייודןמךבירהמשקטהמינוניחה,מ  כמ חץמש מז ת,משןכפשדמ ן  ורוםמ בטכמכןמהורךמ
ש הםמבצידהמהטיבהמבויןד.

4.מ סווךמ ן  ורוםמבפןדיתמבךויןמטאנויןמ)רפיסמ כמבדיד,מחיבדןמפגי המיארי ה(,מכימבפןדיתמ
בךויןמכושויןמשאינן	קשורות	לתוכן	המבחןמ) ןתמכושידמ כאי מי שןיןמב ה עמה בחתמ

ך –פומ רונויןמבון–הספד,מטופי מבבךויןמחדוגיןמיאי'(.מ

5.מ ךיררמכןמהן  ורוםמ השובמך מא משכ יןמה בחת,מי בקשמ הםמ בריקמכןמןשיביןוהםמ
 פנומהגשןמה בחתמ  ידה.

6.מ ןךרמכןמהשכ יןמשהן  ורוםמשיכ וםמב ה עמה בחתמ)כםמה ידהמ  רךמיטאני יגוהמכונימ
נ צכמבאוןה(.מדכימסךוףמ“ןפקורוימש מה ידהמ  רךמיטאני יגוה"מש ךו .

כחןמ שכ יןמ א מ ך מ ןשיבהמ ה יקצהמ א מ הנקיריןמ כןמ ספדמ ה יחמ ך מ כפשדמ אןיבמ 	.7
ה בחת.

תלמידים	הזכאים	לתנאי	מבחן	מותאמים:מן  ורוםמכ ימוקב ימכןמהןנכוםמה פידטוםמבסךוףמב.ממ
ש ךו מבאוןיןמהכםמ)  ש ,מחיבדיןמ בחתמ יגר ין(,מכימויפנימ אוןהמכחדןמ) צידעמהקדכה,מאןובןמ

ןשיביןמהן  ורוםמך –ורומה ידהמיארי ה(.



חוברת הנחיות 1045 — מיצ"ב פנימי במדע וטכנולוגיה לכיתה ה', התשע"א 22

הנחיות לתלמידים לפני חלוקת המבחן:

ושמ הסבודמ ן  ורוםמכןמ טדןמה בחת. 	.1

ושמ צוותמא המז תמךי רמ דשיןם. 	.2

פןיחין.מ י שכ יןמ סגידיןמ דב–בדדה,מ שכ יןמ שה בחתמ ידאבמ שכ יןמ סיגמ ושמ צוותמ 	.3
בשכ יןמ סיגמדב–בדדהמיבא מסךוףמבשכ יןמהסגידיןמושמןשיבהמנאינהמכחןמיך מהן  ורוםמ

 ס תמכיןה.מבשכ יןמהפןיחיןמושמ אןיבמכןמהןשיבהמב קיםמה ויךרמ אע.

ושמ הסבודמ ן  ורוםמ המוהוהמך והםמ ךשיןמכםמוסוו ימכןמה בחתמ פנומהז ת. 4.מ

ושמ השכ ין.מ א מ ך מ י השובמ ה דבוןמ בדצוניןמ ושמ בקשמ הן  ורוםמ הןווחסמ  בחתמ 	.5
 הצוךמ הםמ נסיןמי השובמך מא משכ ה,מגםמכםמנר המ הםמשכונםמוירךוםמכןמהןשיבהמכימ

שכונםמבטיחוםמשןשיבןםמנאינה.

כאו ה,מ )וצוכהמ שודיןום,מ ה בחתמ בשךןמ ההןנהגיןמ ניה ומ כןמ ושמ הסבודמ ן  ורוםמ 	.6
שכו ןמשכ יןמיאי'(.

הנחיות	לתלמידים	לאחר	חלוקת	המבחנים:מכםמהיח טמ שניןמכןמןיאתמה בחתמי כמ א י מבימכןמ
א מהשכ יןמ)דכימסךוףמב.4מש ה ת(,מושמ הבהודמ ן  ורוםמך מכו ימשכ יןמך והםמ השובמיך מכו ימ
 כ.מושמ הבהודמאומהשכ יןמה ביט יןמ כמווא  ימבחושיבמהצוית.מ י  ץמ אןיבמפדטוםמכ המך מה יח.
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התאמות לצורכי בית–הספר בתוכן המבחן       ב.4 
ובאופן העברתו

ה וצ"במהפנו ומהיכמ בחתמפנוםמבון–ספדו,מיכחרמהוןדיניןמהניבךוםמ אעמהיכמשנוןתמ הןכו ימ צידאומ
בון–הספדמ)זכןמבנוגירמ  וצ"במהחוצינומשבימהךבדהמיברוקהמסטנרדטויןמהתמהאדחוין(.

דציומ הךבודםמ י אתמ רךןמ ןחיםמ בא מ ה ו ירוםמ בה ו המ ןאנויןמ נבנוםמ ה וצ"במ ךקדינון,מ בחנומ
 ן  ורוםמב ןאינןםמה  כה.מךםמזכן,מקוו ןמשיניןמבותמבןו–הספדמבןה ואומההידכה–  ורה,מי בחתמ
ה וצ"ב,מבש מהויןימסטנרדטומיכחור,מ ךןוםמכונימנ צכמבה ו המ  כהמךםמההידכהמיה  ורהמבאוןהמ

 סיו ן.

 פואע,מבון–הספדמדשכו,מ פומשוקי מרךןי,מ הךבודמכןמ בחתמה וצ"במהפנו ומיוכימ הךדועמכיןימברדאוםמ
שיניןמ כ המה יפוךיןמבהנחוין.מא י ד,מקוו ןמכפשדיןמ ךדיעמהןכ יןמב בחתמאעמשןיצכיןוימויא ימ
 סווךמ בון–הספדמבןה ואומקב ןמהח טיןמבניגךמ ןאניתמההידכהמיה  ורהמבנישכומה ו ירמהנברקום,מ

יבניגךמ הןפןחיןםמש מ י רוםמבך ומואי יןמשינין.

העברה	לא	סטנדרטית	של	המיצ"ב	הפנימי	לא	תאפשר	לערוך	השוואה	 ךםמזכן,מחשיבמ זאידמאומ
תקפה	להישגי	קבוצות	ההשוואה	הארציות.

להלן	כמה	אפשרויות	להגמשת	השימוש	במיצ"ב	הפנימי:
התאמת	תוכן	המבחן	לנלמד	בכיתה:מ י  ץמ ךוותמ דכשמבשכ יןמה בחתמיבנישכוםמהנא  וםמבימ 	.1
י בריקמבכוזימ ורהמנ  רימא מכ המבאוןה.מ כידמה  צכוםמכפשדמ בט משכ יןמ סיו יןמכימש כמ
 א י מכיןתמבחושיבמהצויתמהסיפו.מבכיפתמזהמכפשדמגםמ הןכוםמכןמה בחתמ ן  ורוםמ ןקשום.

התאמות	בהעברת	המבחן	בכיתה: 2.מ

משך	הבחינהמ—מבון–הספדמואי מ הח וטמכםמ הכדועמכןמ שעמהבחונהמכימ קצדימבהןכםמ 	מ
 שוניווםמשךדעמב בחתמכימך מוסירמשוקי וםמכחדום.

העברת	המבחן	בכמה	מקטעיםמ—מכפשדמ ח קמכןמה בחתמ א המ קטךוםמי הךבודםמב יךרוםמ 	מ
שינום,מ פומסרדמהנישכוםמשוקבךמבון–הספד.

שינוי	בהליך	הבדיקהמ—מדכימסךוףמג.ע. 	.3
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פרק ג':  הנחיות לבדיקת המבחן
פרק זה כולל מידע שיסייע לצוות בית–הספר בבדיקת המבחן ובציינונו. הפרק מציג את המחוון 
ואת ההנחיות לשימוש בו וגם הנחיות הנוגעות לחישוב הציונים על–ידי שימוש בכלי עזר שונים. 
כמו כן, מוצגות בפרק הצעות לחישוב הציונים בהתאם לצורכי בית–הספר ומוצגים הסברים על 

ההשוואה בין הנתונים של בית–הספר ובין נתוני קבוצות ההשוואה.

המחוון וההנחיות לשימוש בו בעת בדיקת   ג.1 
המבחנים

הפדוטמ סיגמ כןמ ה חייתמ צוותמ הכפשד.מ אא מ נךשהמ כ ץמ פןחמ חייתמ פידטמ ה ידום,מ מ ניחויןמ
)דב–בדדהוסגידופןיח(,מכןמהןשיבהמהנאינהמ א מפדוט,מ דביןמןוכידמש מד יןמהבוציךמהכפשדוין,מ

יכןמטייחמהךדאוםמ ןשיבה.

לידיעתכם,	

בך ירהמשאיןדןהמ"כפשדיויןמהצוית",מהךדאוםמכימטייחמהךדאוםמ ןווחסוםמ כפשדיויןמהנוקירמ 	מ
)כיןתמכפשדיויןמ יפוךיןמגםמברףמדואיזמהצוינום(.מכם,מ  ש ,מאןיבמאומהנוקירמהיכמ2-0,מהן  ורמ
ואי מ קב מכפסמנקירין,מנקירהמכחןמכימממנקירין.מכםמאןיבמ2,0,מהן  ורמואי מ קב מכפסמנקיריןמ

כימממנקירין,מ  כמנוקירמבונוום.

ושמ ןןמנוקירמ א משכ המבנפדר. 	מ

בכל	שאלות	המבחןמכםמהן  ורמ כמאןבמןשיבהמכימ כמסו תמןשיבה,מושמ ןןמ ימצויתמד. 	מ

בפריטים	מסוג	רב–בררהמ)ד"ב(מיבא מסךוף	בפריטים	הסגוריםמכםמהן  ורמסו תמויןדמ ןשיבהמ 	מ
כחן,מושמ ןןמ ימצויתמד.

שימו	לב:
בפריטים	הפתוחיםמכםמהן  ורמאןבמכןמהןשיבהמהנאינהמיהיסוףמ ורךמ כמד יינטומהסותר	 	מ

אותה	ומעיד	על	חוסר	הבנה,מהןשיבהמןוחשבמשגיוה.
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המזכירות	הפדגוגיתמ ראמ"ה	 	
הדשיןמהכדצוןמ  

מ  רורהמיהךדאהמבחוניעמ

מדינת	ישראל
 שדרמהחוניע

מספר
הפריט

סוג
הפריט

אפשרויות	הציון	על–פי	רמות	הביצוע/התשובה	הנכונה
הציון

נושא	1:	האדם,	התנהגותו,	בריאותו	ואיכות	חייו

ןשיבהמנאינה:מ)ע(מאןףד"ב1 	=	2 א.	

א מןשיבהמכחדן 	=	0 	

ד,ממ

2	=	ןניךהמסוביבוןו א מהאויינוםוא ימ אןשמיך ווoד6עו א מאוייתופןיח ב.	
 סיבבו ךיג ןמ)ךוגי ון(

א מןשיבהמכחדן 	=	0 	

ד,ממ

הןשיביןמהנאינין:סגיד2 א.	

נכון ת.מ

לא	נכון מ.מ

נכון ע.מ

לא	נכון 4.מ

סו יתמכדבךמןשיביןמנאינין 	=	2

סו יתמש ישמכימשןומןשיביןמנאינין 1	=מ

סו יתמש מפחיןמ שןומןשיביןמנאינין 0	=מ

הערה:מסו יתמש משןומהןשיביןמהכפשדויןמךבידמכיןימסךוףמווחשבמןשיבהמ 	
שגיוה.

ד—מ

הןשיביןמהנאינין:סגיד ב.	

נכון ת.מ

לא	נכון מ.מ

נכון ע.מ

לא	נכון 4.מ

סו יתמכדבךמןשיביןמנאינין 	=	2

סו יתמש ישמכימשןומןשיביןמנאינין 1	=מ

סו יתמש מפחיןמ שןומןשיביןמנאינין 0	=מ

הערה:מסו יתמש משןומהןשיביןמהכפשדויןמךבידמכיןימסךוףמווחשבמןשיבהמ 	
שגיוה.

ד—מ

2	=	ןשיבהמנאינה:מ)4(מ ִָּבּהמש מךורוןמפךםמבחיזקה.ד"ב3

א מןשיבהמכחדן 0	=מ

ד,ממ

המשך	בעמוד	הבא
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המזכירות	הפדגוגיתמ ראמ"ה	 	
הדשיןמהכדצוןמ  

מ  רורהמיהךדאהמבחוניעמ

מדינת	ישראל
 שדרמהחוניע

מספר
הפריט

סוג
הפריט

אפשרויות	הציון	על–פי	רמות	הביצוע/התשובה	הנכונה
הציון

נושא	2:	חומרים	ואנרגיה	ועולם	מעשה	ידי	אדם

2	=	ןשיבהמנאינה:מ)מ(מ י ואיןמחש  וןד"ב4

א מןשיבהמכחדן 0	=מ

ד,ממ

2	=	ןשיבהמנאינה:מ)ת(מַכְ ּפֶ�ֶ ֶטדד"ב5

א מןשיבהמכחדן 0	=מ

ד,ממ

2	=	ןשיבהמנאינה:מ)ת(מנפטד"ב6

א מןשיבהמכחדן 0	=מ

ד,ממ

2	=	ןשיבהמנאינה:מ)ע(מ יטמה ןאןד"ב7

א מןשיבהמכחדן 	=	0

ד,ממ

2	=	ןשיבהמהאי  ןמהןווחסיןמ אעמשנך ווםמךשיויןמ חי דמ בררמ)שכונימפןיח8
 י וע(,מולכךמשגיףמהכרםמ י ועמזדםמחש  ו,

 ריג ה:

גיףמהכרםמ י ועמחש  מיהנך ווםמ כ,מי אתמכםמננך מנך ווםמ כמ —מ
נןחש  .

ןשיבהמהאי  ןמהןווחסיןמ אעמשנך ווםמךשיויןמ חי דמ בררמ)שכונימ 	=	1
 י וע(,מאו	לכךמשגיףמהכרםמ י ועמזדםמחש  ו,

 ריג ה:

אומהסי והמש מהנך ווםמךשיוהמ גי ומיגי ומהיכמחי דמ ברר,מי אתמכומ —מ
כפשדמ הןחש  .

א מןשיבהמכחדן,מאי  מןשיביןמשנךשהמבהתמשו ישמב ישגמ רךומשגיו, 	=	0
 ריג ה:

נך ווםמ פדוריןמחש  . —מ

ד—מ

המשך	בעמוד	הבא
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המזכירות	הפדגוגיתמ ראמ"ה	 	
הדשיןמהכדצוןמ  

מ  רורהמיהךדאהמבחוניעמ

מדינת	ישראל
 שדרמהחוניע

מספר
הפריט

סוג
הפריט

אפשרויות	הציון	על–פי	רמות	הביצוע/התשובה	הנכונה
הציון

3	=	כחןמ שןומהכפשדיויןמהכ ה:מפןיח9

מ הןאינה:מ שואהונ שעמ  גנטו גנטוין	
הרדע:מןשיבהמהאי  ןמהןווחסיןמ פעולהמשיש	לבצעמבכ צךיןמ

ה גנט,מי כמדקמ ךצםמהשו ישמבי,
 ריג ה:

הןאינה:מ גנטוין —מ
הרדע:מ קדבמכןמה גנטמ ןךדיבן.

מ הןאינה:מ סוסיןמב וםו  חמ ן יססמב וםו סוסין	
הרדע:מןשיבהמהאי  ןמהןווחסיןמ שתימהפךי יןמהכ המ—מהיספןמ וםמ

 ןךדיבןמיגםמסונית,
 ריג ה:

הןאינה:מ ה וסמכןמה  חמב ום. —מ
הרדע:מש וםמ וםמי סננום.

הערות:	 	

ןשיבהמה ןווחסןמ הפדרןמהןךדיבןמ פומצבךמהחי דום,מןוחשבמ —מ
ןשיבהמנאינה.מ

כםמציונהמןאינהמשגיוה,מכעמבןוכידמהרדעמנאןבימןאינהמנאינהמירדעמ —מ
נאינה,מהןשיבהמןוחשבמנאינה,

 ריג ה:

הןאינה:מניז  —מ
הרדע:מ שוםמ וםמך מהןךדיבןמארומשה  חמון יססמיכחדמאעמ סנת.

1	=	צויתמןאינהמנאינהמירדעמשגיוהמאומצויתמןאינהמשגיוהמירדעמנאינהמ)שכותמ
בןוכידמהרדעמצויתמש מןאינהמנאינה(מאומצויתמהןאינהמ" סוסין"מיאןובןמ

פךי המכחןמנאינהמב ברמברדע.מ

הערה:	ןשיבהמשבהמנאןבהמןאינהמנאינה,מכעמהרדעמכונהמאי  ןמפודיטמש מ 	
הפךי המשושמ בצךמ הפדרןמהןךדיבן,מןקב מנוקירמח קו,

 ריג ה:

הןאינה:מהבדז מנ שעמ  גנט. —מ
הרדע:מהפדרןמהןךדיבןמבךזדןמ גנט.

א מןשיבהמכחדן 	=	0

ד,מת,מע

2	=	ןשיבהמנאינה:מ)ע(מנחישןד"ב10

א מןשיבהמכחדן 0	=מ

ד,ממ

2	=	ןשיבהמנאינה:מ)ע(מארומ צ צםמכןמא יןמהגזוםמהדךו וםמבכייודמשבחרד.ד"ב11

א מןשיבהמכחדן 	=	0

ד,ממ

המשך	בעמוד	הבא
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המזכירות	הפדגוגיתמ ראמ"ה	 	
הדשיןמהכדצוןמ  

מ  רורהמיהךדאהמבחוניעמ

מדינת	ישראל
 שדרמהחוניע

מספר
הפריט

סוג
הפריט

אפשרויות	הציון	על–פי	רמות	הביצוע/התשובה	הנכונה
הציון

1	=	 יצקפןיח12 א.	

א מןשיבהמכחדן,מאי  מקדח. 	=	0

ד,מת

1	=	ניז פןיח ב.	

א מןשיבהמכחדן 	=	0

ד,מת

1	=	ב רורהמהךשודוןודתפןיח ג.	

א מןשיבהמכחדן,מאי  מC°דדת. 	=	0

ד,מת

ןשיבהמש ו וןמה  ייהמבהסבדמהאי  מהןווחסיןמ הןכריןמה וםמ)כותמפןיח 	=	3 ד.	
האדחמ השן שמב ישגמ"הןכרין"(,

 ריג ה:

—מ כ,מא יןמה וםמשבא ומָקטנה,מאומח קמ ה וםמהןכרי.

—מ כ,מ פנומשח קמ ה וםמהןכרימבסיףמהנוסיו.

—מ כ,מח קמ ה וםמהפאימ גזמב רורהמהךשודון.

ןשיבהמש ו וןמה  ייהמבהסבדמשגיומכימןשיבהמ  כמהסבד. 	=	0 מ

ד,מע

2	=	ןשיבהמנאינה:מ)4(מהתמ י ואיןמחש  .ד"ב13

א מןשיבהמכחדן 0	=מ

ד,ממ

הןשיביןמהנאינין:סגיד14

חומר	שעבר	עיבודחומר	טבעישם	החומר

סיאד

ךפ�ןמנחישן

ש תמזון

כבתמגוד

סי ד

סו יתמח שמןשיביןמנאינין 2	=מ

סו יתמכדבךמכימש ישמןשיביןמנאינין 1	=מ

סו יתמש מפחיןמ ש ישמןשיביןמנאינין 0	=מ

הערה:מסו יתמש משןומהןשיביןמהכפשדויןמךבידמכיןימשםמש מחי דמווחשבמ 	
ןשיבהמשגיוה.

ד—מ

המשך	בעמוד	הבא



חוברת הנחיות 1045 — מיצ"ב פנימי במדע וטכנולוגיה לכיתה ה', התשע"א 30

 חייתמ  בחתמכממבמדע	וטכנולוגיהמ אוןהמה',	נוסח	א',	התשע"א
מחוון	לאינטרנט

 6

 

מיצ"ב  
   11-MAD-1  -1A-SOF-p-net ,  :  111:11         11-14-11-1 -1 -1 -1 1-1  -11     'מבחן 25 במדע וטכנולוגיה לכיתה ה' (5) — נוסח א

המזכירות	הפדגוגיתמ ראמ"ה	 	
הדשיןמהכדצוןמ  

מ  רורהמיהךדאהמבחוניעמ

מדינת	ישראל
 שדרמהחוניע

מספר
הפריט

סוג
הפריט

אפשרויות	הציון	על–פי	רמות	הביצוע/התשובה	הנכונה
הציון

ןשיבהמנאינה:מ)4(מצבךינוּוןד"ב15 	=	2 א.	

א מןשיבהמכחדן 	=	0 	

ד,ממ

ןשיבהמנאינה:מ)מ(מבחודןמחי דוםמ ןכו וםמ ווצידמהנך ווםד"ב 	=	2 ב.	

א מןשיבהמכחדן 	=	0 	

ד,ממ

ט פדטידהושוניומבט פדטידהו ורןמחיםוחיםמהןנידושהןנידמ כמקדמפןיח16 	=	3 א.	
כימחםמב ורהמ ספקן

א מןשיבהמכחדן 	=	0 	

ד,מע

הש  המנאינהמש מה שפט:מסגיד 	=	2 ב.	
ט פדטידןמהןנידמעלתהמאומיסןמהט פדטידהמלא	הפסיקמכןמפךי ןמ

החו יםמש מהןניד.מ

א מןשיבהמכחדן 	=	0

ד,ממ

המשך	בעמוד	הבא



31חוברת הנחיות 1045 — מיצ"ב פנימי במדע וטכנולוגיה לכיתה ה', התשע"א

 חייתמ  בחתמכממבמדע	וטכנולוגיהמ אוןהמה',	נוסח	א',	התשע"א
מחוון	לאינטרנט

 7

 

מיצ"ב  
   11-MAD-1  -1A-SOF-p-net ,  :  111:11         11-14-11-1 -1 -1 -1 1-1  -11     'מבחן 25 במדע וטכנולוגיה לכיתה ה' (5) — נוסח א

המזכירות	הפדגוגיתמ ראמ"ה	 	
הדשיןמהכדצוןמ  

מ  רורהמיהךדאהמבחוניעמ

מדינת	ישראל
 שדרמהחוניע

מספר
הפריט

סוג
הפריט

אפשרויות	הציון	על–פי	רמות	הביצוע/התשובה	הנכונה
הציון

נושא	3:	מערכות	אקולוגיות	ואיכות	הסביבה

ןשיבהמנאינה:מ)מ(מצ חינווםד"ב17 	=	1 א.	

א מןשיבהמכחדן 	=	0 	

ד,מת

ןשיבהמנאינה:מ)ת(מטידפוםד"ב 	=	1 ב.	

א מןשיבהמכחדן 	=	0 	

ד,מת

ןשיבהמנאינה:מ)מ(מָקטנהמד"ב18 	=	1 א.	

א מןשיבהמכחדן 	=	0 	

ד,מת

ןשיבהמנאינה:מ)ת(מגָר הד"ב 	=	1 ב.	

א מןשיבהמכחדן 	=	0 	

ד,מת

ןשיבהמנאינה:מ)ת(מגַָר ד"ב 	=	1 ג.	

א מןשיבהמכחדן 	=	0 	

ד,מת

ןשיבהמהאי  ןמהןווחסיןמ אעמשהרבדהמבכ צךיןמ ישוןמהשבךמךרופהפןיח19 4	=מ
אומך יןהמנ יאהוהוכמבדוכהמויןדוהוכמכונהמ זוקהמ  דאובומהסבובהמ

הרי  וםמיוכימהחוום,מאומ אעמשהרבדהמבכ צךיןמדוסיסמ זוקהמ  דאובומ
הסבובה,
 ריג ה:

בכ צךיןמ ישוןמהשבך,מאומאעמהפודיןמוהוימכידגנווםובדוכוםמויןד. —מ

הערה:	ןשיבהמהאי  ןמהןווחסיןמ אעמשהרבדהמבחי דמדוסיסמךרופהמאומ 	
הוכמפשיטהמויןדוניחהמויןד,מ הודהמיוךו ה,מןוחשבמןשיבהמנאינה.מ

א מןשיבהמכחדן 	=	0

ד,מ4

המשך	בעמוד	הבא



חוברת הנחיות 1045 — מיצ"ב פנימי במדע וטכנולוגיה לכיתה ה', התשע"א 32

 חייתמ  בחתמכממבמדע	וטכנולוגיהמ אוןהמה',	נוסח	א',	התשע"א
מחוון	לאינטרנט

 8

 

מיצ"ב  
   11-MAD-1  -1A-SOF-p-net ,  :  111:11         11-14-11-1 -1 -1 -1 1-1  -11     'מבחן 25 במדע וטכנולוגיה לכיתה ה' (5) — נוסח א

המזכירות	הפדגוגיתמ ראמ"ה	 	
הדשיןמהכדצוןמ  

מ  רורהמיהךדאהמבחוניעמ

מדינת	ישראל
 שדרמהחוניע

מספר
הפריט

סוג
הפריט

אפשרויות	הציון	על–פי	רמות	הביצוע/התשובה	הנכונה
הציון

ןשיבהמהאי  ןמהןווחסיןמ אעמשארומ ווצדמנוודמאידןוםמךצום,מיהרבדמפןיח20 	=	2 א.	
פיגךמבסבובה.מ

הערה:	ןשיבהמה ןווחסן	 הגר ןמנפחמהכשפה,מןוחשבמןשיבהמנאינה.מ 	 	

א מןשיבהמכחדן 	=	0 	

ד,ממ

ןשיבהמהאי  ןמהןווחסיןמ כיפתמשבימהשו ישמבא וםמהךשיווםמ צ חומפןיח 	=	2 ב.	
 כא מ פחוןמכןמהפגוךהמבסבובה,

 ריג ה:

הא וםמ ןפדקוםמאךבידמז תמקצד,מיאעמ כמ צטבדןמכשפהמדבה. 	—

אשהא וםמ ןפדקום,מ כמנפ טוםמחי דוםמדךו ום. —מ

הצ חוםמש הםמ ווצדוםמכןמהא וםמהםמ שכבמ ןחרש. —מ

הא וםמ ש שוםמ זיתמ בך ומהחוום.מ —מ

א מןשיבהמכחדן 	=	0 מ

הערה:מןשיבהמהאי  ןמהןווחסיןמ אעמשאידןוםמפחיןמךצום,מןוחשבמ 	
ןשיבהמשגיוה.מ

ד,ממ

ןשיבהמהאי  ןמהןווחסיןמ חשוביןמהךשדןמהכייודמבח צתמיוכימ הפחןןמפןיח21 	=	3
א יןמהפח תמהרי–ח צנומבכייוד,

 ריג ה:

הדוכיןמהודיקיןמפי טיןמח צתמיוכימקי טיןמפח תמרי–ח צנו. —מ

א מןשיבהמכחדן 	=	0

הערה:מןשיבהמשכונהמאי  ןמהןווחסיןמ חו יפומהגזום,מןוחשבמןשיבהמ 	
שגיוה,מ
 ריג ה:

—מ קיםמ בך ומחווםמי צ חום

—מ קיםמנךוםמשכפשדמ ב יןמבי

—מ ספקיןמכייודמנקומ ךדוםו טהדו סנתמכןמהכייוד

שוהוהמכייוד —מ

ד,מע

המשך	בעמוד	הבא



33חוברת הנחיות 1045 — מיצ"ב פנימי במדע וטכנולוגיה לכיתה ה', התשע"א

 חייתמ  בחתמכממבמדע	וטכנולוגיהמ אוןהמה',	נוסח	א',	התשע"א
מחוון	לאינטרנט

 9

 

מיצ"ב  
   11-MAD-1  -1A-SOF-p-net ,  :  111:11         11-14-11-1 -1 -1 -1 1-1  -11     'מבחן 25 במדע וטכנולוגיה לכיתה ה' (5) — נוסח א

המזכירות	הפדגוגיתמ ראמ"ה	 	
הדשיןמהכדצוןמ  

מ  רורהמיהךדאהמבחוניעמ

מדינת	ישראל
 שדרמהחוניע

מספר
הפריט

סוג
הפריט

אפשרויות	הציון	על–פי	רמות	הביצוע/התשובה	הנכונה
הציון

נושא	4:	עולם	היצורים	החיים

הןשיביןמהנאינין:סגיד22

שם	הצמח
חלק	הצמח	שאותו	נוהגים	לאכול

פדחוםפדוך וםשידש
	צנינון
אדיב

	אדיבון
	ךגבנווה
קושיכ

3	=	סו יתמח שמןשיביןמנאינין

סו יתמכדבךמכימש ישמןשיביןמנאינין 	=	2

סו יתמשןומןשיביןמנאינין 	=	1

סו יתמןשיבהמכחןמנאינהמב בר 	=	0

הערה:מסו יתמש מויןדמ ןשיבהמכחןמךבידמכיןימשםמש מצ חמווחשבמ 	
ןשיבהמשגיוה.

ד—ע

צויתמשנווםמ ש ישןמה כפוונוםמהכ ה:מפןיח23 	=	3
מ מ קיד	

מ ניצין	

מ ךצ יןמח י ין	

צויתמ כפוותמכחרמנאיתמב בר,מכימצויתמ כפוותמכחרמנאיתמי כפוותמכחרמשגיו. 	=	1

הערה:	כם	נאןבימויןדמ שנומ כפוונום,מווברקימדקמשנומה כפוונוםמשנאןבימ 	
דכשינום.

א מןשיבהמכחדן 	=	0

ד,מת,מע

ןשיבהמנאינה:מ)מ(מזו וםד"ב24 	=	2

א מןשיבהמכחדןמ 	=	0

ד,ממ

המשך	בעמוד	הבא



חוברת הנחיות 1045 — מיצ"ב פנימי במדע וטכנולוגיה לכיתה ה', התשע"א 34

 חייתמ  בחתמכממבמדע	וטכנולוגיהמ אוןהמה',	נוסח	א',	התשע"א
מחוון	לאינטרנט

 10

 

מיצ"ב  
   11-MAD-1  -1A-SOF-p-net ,  :  111:11         11-14-11-1 -1 -1 -1 1-1  -11     'מבחן 25 במדע וטכנולוגיה לכיתה ה' (5) — נוסח א

המזכירות	הפדגוגיתמ ראמ"ה	 	
הדשיןמהכדצוןמ  

מ  רורהמיהךדאהמבחוניעמ

מדינת	ישראל
 שדרמהחוניע

מספר
הפריט

סוג
הפריט

אפשרויות	הציון	על–פי	רמות	הביצוע/התשובה	הנכונה
הציון

צויתמכחרמ ש ישןמה כפוונוםמהכ המיהךןקןמה שפטמה ןכוםמכימח קמפןיח25 	=	3
  ני:

מ מהזנהוןזינהונוזינוםמ—מ כ  יגוםמושמזדיךין–צורמשבךזדןתמהםמןיפסוםמ	
וצידוםמזךודוםמהחווםמבוםמי הםמהםמנוזינום.

מ דבווהוהןדביןמ—משינוןמכ  יגוםמהוכמ ישבהמש מ ו וינומכ  יגוםמ	
הניצדןמ כטמב שעמ ו וינומשנום.

מ ןניךהמ—מושמזדיךיןמצורמשבךזדןתמהםמןיפסוםמוצידוםמזךודום.מ	

א מןשיבהמכחדן,מאי  מכאו ה. 0	=מ

ד,מע

2	=	 ח קה:מזיח ום;משםמבך מהחוום:מנחשו– וםוצבו–וםפןיח26
 ח קה:מוינקום;משםמבך מהחוום:מרי פות

צויתמש מ ח קהמכחןמנאינהמישםמש מבך מחווםמה שןוועמ כיןהמ ח קה. 	=	1

א מןשיבהמכחדן 	=	0

ד—מ

2	=	ןשיבהמנאינה:מ)4(מבשינוןמהכ  יגוםמחווםמבך ומחווםמשינום.ד"ב27

א מןשיבהמכחדן 0	=מ

ד,ממ

2	=	ןשיבהמנאינה:מ)4(מנשו הד"ב28

א מןשיבהמכחדן 0	=מ

ד,ממ

ד"ב29
2	=	ןשיבהמנאינה:מ)ת(מ

א מןשיבהמכחדן 0	=מ

ד,ממ

המשך	בעמוד	הבא



35חוברת הנחיות 1045 — מיצ"ב פנימי במדע וטכנולוגיה לכיתה ה', התשע"א

 חייתמ  בחתמכממבמדע	וטכנולוגיהמ אוןהמה',	נוסח	א',	התשע"א
מחוון	לאינטרנט

 11

 

מיצ"ב  
   11-MAD-1  -1A-SOF-p-net ,  :  111:11         11-14-11-1 -1 -1 -1 1-1  -11     'מבחן 25 במדע וטכנולוגיה לכיתה ה' (5) — נוסח א

המזכירות	הפדגוגיתמ ראמ"ה	 	
הדשיןמהכדצוןמ  

מ  רורהמיהךדאהמבחוניעמ

מדינת	ישראל
 שדרמהחוניע

מספר
הפריט

סוג
הפריט

אפשרויות	הציון	על–פי	רמות	הביצוע/התשובה	הנכונה
הציון

נושא	5:	כדור	הארץ	והיקום

הןשיביןמהנאינין:סגיד30

נכוןמ כ.	

לא	נכון ב.	

לא	נכון ג.	

סו ית	ש ישמןשיביןמנאינין 	=	2

סו יתמשןומןשיביןמנאינין 1	=מ

סו יתמש מפחיןמ שןומןשיביןמנאינין 0	=מ

הערה:	סו יתמש משןומהןשיביןמהכפשדויןמךבידמכיןימסךוףמווחשבמןשיבהמ 	
שגיוה.

ד—מ

2	=	ןשיבהמנאינה:מ)ע(מד"ב31

א מןשיבהמכחדן 0	=מ

ד,ממ

2	=	ןשיבהמנאינה:מ)מ(מ4ממשךין.ד"ב32

א מןשיבהמכחדן 0	=מ

ד,ממ

הןשיביןמהנאינין:פןיח33 א.	

ד8 ת.מ

ד4 מ.מ מ

דת ע.מ מ

סו יתמש ישמןשיביןמנאינין 2	=מ

סו יתמש מפחיןמ ש ישמןשיביןמנאינין 0	=מ

ד,ממ

חדסוןוב שידהמעפןיח 	=	1 ב.	

א 	ןשיבהמכחדןמ 	=	0 	

ד,מת

ממד"ב ןשיבהמנאינה:מ)ע(מושמקשדמבותמסוגמהקדקךמשב שפעמ  ורןמח חי מ 	=	2 ג.	
ה ום. מ מ מ

א מןשיבהמכחדן 	=	0 	

ד,ממ

2	=	צויתמהקדקךמהחדסוןוןמיהןווחסיןמ  ורןמהח חי מהקטנהו קצבמפןיח ד.	
הח חי מהִכטומש מה וםמרדאהו ואי ןמכגודןמה וםמהגביהה.

א מןשיבהמכחדן 	=	0

ד,ממ

המשך	בעמוד	הבא
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 חייתמ  בחתמכממבמדע	וטכנולוגיהמ אוןהמה',	נוסח	א',	התשע"א
מחוון	לאינטרנט
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מיצ"ב  
   11-MAD-1  -1A-SOF-p-net ,  :  111:11         11-14-11-1 -1 -1 -1 1-1  -11     'מבחן 25 במדע וטכנולוגיה לכיתה ה' (5) — נוסח א

המזכירות	הפדגוגיתמ ראמ"ה	 	
הדשיןמהכדצוןמ  

מ  רורהמיהךדאהמבחוניעמ

מדינת	ישראל
 שדרמהחוניע

מספר
הפריט

סוג
הפריט

אפשרויות	הציון	על–פי	רמות	הביצוע/התשובה	הנכונה
הציון

2	=	ןשיבהמנאינה:מ)ע(מהיצכןמ  חוםמ  וםמ  יחוםד"ב34

א מןשיבהמכחדן 0	=מ

ד,ממ

ןשיבהמנאינה:מ)4(מהוייצדיןמט ד"ב35 	=	2 א.	

א מןשיבהמכחדן 	=	0 	

ד,ממ

ןשיבהמהאי  ןמהןווחסיןמ ןה ועמההןךבין,פןיח 	=	2 ב.	
 ריג ה:

אומכרומה וםמשבכייודמ ןךבוםמך מהבקביקמיגםמך מהך ום,מיאעמ —מ
ניצדמהט .

הערה:מןשיבהמהאי  ןמהןווחסיןמנאינהמ  ישגמ"הןךבין",מכעמ כמ ממ
 ציותמבהמב פידשמ ישגמזה,מןוחשבמןשיבהמנאינה.

א 	ןשיבהמכחדןמ 	=	0 	

הערה:מןשיבהמה ןכדןמנאיתמכןמןה ועמההןךבין,מכעמנךשהמבהמ 	
שו ישמב ישגמ רךומשגיו,מןוחשבמןשיבהמשגיוה,מ

 ריג ה:

אש אנוסוםמבקביקמ  קדדמ צטבדיןמך וימטופיןמ וםמאומכרומ —מ
ה וםמשושמב קדדמקיפכום,מיאעמקידהמגםמבט .מ

ד,ממ
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הנחיות לבדיקת המבחן ולחישוב הציונים ג.2 

כללי

 יצךמאומה בחנוםמש מא מאוןהמווברקימבורומצייןמה ידוםמ  רךמיטאני יגוהמבבון–הספד.מא ימאת,מ יצךמ
משדאזמה קציךמכימדאזמהשאבה,מכימ ומשו ינהמ צידעמאעמבורומ נה מבון–הספד,מו יימכןמהןה ועמהזה.מ
ושמ בריקמכןמה בחנוםמבהןכםמ  חייתמה צידףמ ךו מ)ג.ת(מיבצ וריןמכ וי.מזאדימאומןיצכיןמה בחנוםמ

ניךרימ שו ישמפנו ו,מיבון–הספדמכונימנרדשמ רייחמך והתמ א מגידםמשהיכ.מ

כלי עזר לחישוב הציונים של המיצ"ב הפנימי ולמיפויָם

מערכת	 הושגום:מ י  ופיומ צוינוםמ א וםמ  יחשבוםמ חושיבמ שנומ בןו–הספדמ דכ "המ ך ורהמ דשיןמ
המנב"ס/המנבסון	והמיצבית,משפיןחהמבורומדכ "ה.מא וםמכ המ חשבוםמכןמהצוינוםמבד ןמהן  ורמ
בכיפתמכיטי טו,מ ספקוםמנןינוםמהנוןנוםמ השייכהמבותמקביציןמן  ורוםמי כפשדוםמקב ןמןדשו וםמ
רקמבבןו–ספדמשהךבודימכןמ בד ןמהאוןהמכימבד ןמהשאבה.משנומהא וםמהכ המ ןכו וםמ שו ישמ

ה בחתמבש  יןי.

—מ הנןינוםמ ורנווםמ חושיבמ א וםמ ה בחתמ הכ ה,מ צידפוםמ  חבדיןמ הסטטוסטווםמ הא וםמ ך מ מניסףמ
ןי ע(מ פנומהק רןמ )א ומ הואי וםמ הויןמש במ קרוםמ כיתתימ מיפוי	 ודף	 לתלמיד	 ציונים	 ריכוז	 דף	

הנןינוםמ  נבסיתמכימ  וצבון.

ארומשוהוהמכפשדמ קב מן ינהמבון–ספדון,מושמ קב מהח טהמכחורהמבניגךמ א ומשוש שמכןמבון–
להשתמש	בכלי	בית–ספרי	אחיד	 הספדמ ךובירמהנןינום.מושמ הנחיןמכןמא  מה ידוםמבבון–הספדמ
לניתוח	כל	תוצאות	המיצ"ב	הפנימי:מ נב"סו נבסיתמכימ וצבוןמ)א ומה ביססמך מכקס (.מארומ הגוךמ
 ורומהח טהמבון–ספדוןמושמ הבוכמבחשביתמכןמד ןמה וי ניןמש מא  מ ידומבון–הספדמבא ומהךובירמ
יהשו ישמ כקס ,מ בןיאנןמ בסוסוןמ ש וטהמ שושמ הםמ ב וצבוןמ ןכוםמ  ידוםמ השו ישמ השינום:מ

ב נבסיתמ ןכוםמ  ידוםמבך ומ וי ניןמבסוסוןמבךבירהמךםמ דאובוםמב נבסית.מ

חישוב	הציונים	באמצעות	מנב"ס	ומנבסון א.	

אי  יןמ יהתמ הפנו וום,מ ה וצ"במ ש מ בחנומ הנןינוםמ היןכ ימ הזנןמ יה נבסיתמ ה נב"סמ מ ךדאיןמ
  שקמה כפשדמ בון–הספדמ ק יטמכןמ בחנומה וצ"במהפנו ווםמושודיןמ  נבסיתמכימ  נב"ס,מ
 שםמהק רןמצוינומה וצ"במהפנו ו.מןוךירמהצוינוםמב נב"סוב נבסיתמ כפשדמ ש ידמכיןםמי ש בםמ
אע,מןוךירמהצוינוםמב נב"סוב נבסיתמ כפשדמ הפוקמ ך מ ניסףמ בון–הספד.מ בןאנוןמההךדאהמש מ
ריחיןמווחירווםמ  וצ"במהפנו ומהאי  וםמהשייכהמ נןינוםמהכדצווםמה ביססוםמך מנןינומה וצ"במ

החוצינו.ממ

מ הרדאהמי ן ואהמכפשדמ פניןמ  יקרמהשודיןמיהן ואהמש מ ונה ןמוושי ומה נב"סמבו וםמכ'-ה',מ
בשךיןמדע:7ד-דע:מממ) י  ץמ פניןמכחדומהשךהמדע:כת(,מיבויםמי'מיבךדבומחגמבשךיןמדע:7ד-דד:4ת,מ

בט פית:מ03-9298111.מ

moked-manbas@kishurim.k12.ilריכ" מ ן ואה:מ מ

www.education.gov.il/manbasכןדמהכונטדנטמש מ ונה ןמוושי ומה נב"ס:מ מ
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חישוב	הציונים	באמצעות	המיצבית ב.	

דכ "המ ך ורהמ דשיןמבןו–הספדמ"מיצבית–כיתתית"	ו"מיצבית–שכבתית"מ חושיבמההושגוםמ מ
הן	 הפנימי	 המיצ"ב	 ממבחני	 אחד	 כל	 בעבור	 שפותחו	 המיצביות	 י  ופיוָם.מ הפנו ומ ב וצ"במ
קובצי	אקסל	שהותאמו	למבנה	הייחודי	של	כל	מבחן.מה וצבוןמהאוןןוןמ כפשדןמ חשבמכןמ
האוןהמ הושגומ ש מ ן ינןמ צבמ י ספקןמ הפנו ו,מ ה וצ"במ ב בחתמ האוןהמ ן  ורומ ש מ הצוינוםמ
בשאבה;מ הן  ורוםמ א  מ הושגומ ך מ )ת(מ שינום:מ נןינוםמ השאבןוןמ ספקןמ ה וצבוןמ מב בחת.מ
)מ(מך מהשייכהמבותמהושגומהאוןיןמה קבו יןמב בחתמה וצ"במהפנו ו;מ)ע(מך מהשייכהמבותמנןינומהשאבהמ
נןינומה וצ"במהחוצינו.מ ך מ )הניד יןמהכדצוין(מה ביססוםמ מ נןינומקביציןמההשייכהמהכדצויןמ
בקטגידוהמ http://rama.education.gov.ilמ באןיבן:מ דכ "המ בכןדמ ופידס ימ מה וצבויןמ

"מיצ"ב	פנימי	תשע"א"מס יעמ  יךרומה וצ"במהפנו ו.מ

חישוב	הציונים	באופן	ידני ג.	

ארומ חשבמכןמהצוינוםמבכיפתמורנומכפשדמ הוךזדמבדף	ריכוז	הציונים	הידני	של	כל	תלמיד	ו/או	בדף	 מ
המיפוי	הכיתתי.מרפומדואיזמהצוינוםמהורנווםמש מא מהן  ורוםמ)ד4מךיןקום(מיאתמרףמ ופיומאוןןומ
 צידפוםמב ךטפה.מדכימבך ירוםממ4-ע4מריג המ רףמדואיזמצוינוםמ  כ,משחישבימבימא מהצוינוםמש מ
ן  ורמכחר,מיריג המ רףמדואיזמצוינוםמדוק.מא ומזהמהיןכםמ הךבדןמה וצ"במהפנו ו,מיניךרמ כפשדמ

  ידומבון–הספדמ בריקמכןמה בחנוםמברדעמוךו המיניחה.

להלן	הנחיות	לבדיקת	המבחן	ולחישוב	הציונים	באופן	ידני:
הנחיות	כלליות 	.1

ברוקןמהשכ יןמב בחתמ פומה חייתמה צידף:מכפשדיויןמהנוקירמבא מסךוףמיבא משכ המ יגרדיןמ 	מ
דואיזמהצוינוםמכןמ ושמ ס תמברףמ דואיזמהצוינום.מ י ציוניןמבהןכםמ אעמברףמ  דכשמב חייתמ

הנוקירמ א משכ המכימסךוף.

רותמשכ המש כמךנימך והמארותמןשיבהמשגיוה.מבשנומה קדוםמוקב מהן  ורמכפסמנקירין.מךםמ 	מ
זכן,מ י  ץמשה ידהמודשיםמ ךצ ימכןמהשכ יןמשהן  ורוםמ כמהשובימך והת,מארומשויא מ

   ירמ התמך מנישכוםמשהאוןהמ ןקשהמבהםמכימש כמ  רהמכיןם.

הנחיות	לחישוב	ידני	של	ציון	התלמיד	בכל	נושא	במבחן 	.2

שו ימ ב,מבש מ וךיטמהשכ יןמבנישכמ"הכרם,מהןנהגיןי,מבדוכיןימיכואיןמחווי",מכותמ חשבמךבידמ מ
א מן  ורמצויתמבנישכמזהמבנפדר.מ ךי ןמזכן,מכפשדמ חשבמבנפדרמכןמהצויתמבנישכוםמ"חי דוםמ
יכנדגוהמיךי םמ ךשהמורומכרם",מ" ךדאיןמכקי יגויןמיכואיןמהסבובה",מ"ךי םמהוצידוםמהחוום"מ
י"ארידמהכדץמיהוקים".מ חשבוםמכןמהצויתמבא מכחרמ הנישכוםמהכ המך –פומסאיםמהנקיריןמשצבדמ
הן  ורמבכיןימנישכמ ןיעמא  מהנקיריןמבנישכמ)השכ יןמבא מנישכמ יפוךיןמבנפדרמברףמדואיזמ

הצוינוםמ ן  ור(.

הנחיות	לחישוב	ידני	של	הציון	הכולל	במבחן 	.3

הנישכמ )אי  מ הנישכוםמ בא מ הן  ורמ הנקיריןמשצבדמ סאיםמ ך –פומ ב בחתמ חישבמ האי  מ הצויתמ מ
"הכרם,מהןנהגיןי,מבדוכיןימיכואיןמחווי"(.מטייחמהצוינוםמנךמבותמדמ –דדת.
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הנחיות	לשימוש	בדף	המיפוי	הכיתתי	ולחישוב	מדדים	כיתתיים 	.4

רףמה ופיומהאוןןומה יפוךמבה שעמניךרמ כפשדמכןמחושיבםמש מה ררוםמהאוןןווםמבד ןמ 	מ
הפדוט,מבד ןמהנישכמיבד ןמהצויתמהאי  מש מה בחת.מבןיםמברוקןמה בחנוםמ י  ץמ הךןוקמ
הצויתמ כןמ אעמ חשבמ יכחדמ נישכ,מ ה שןוואוםמ כיןימ בפדוטוםמ ן  ורמ א מ ש מ הצוינוםמ כןמ

ה  יצךמש מא מהן  ורוםמבאוןהמבד ןמהפדוטום,מבד ןמהנישכוםמיבד ןמה בחתמאי י.

שו ימ במאומברףמה ופיומהאוןןומהפדוטוםמ סירדוםמ פומנישכום.מרףמה ופיומהאוןןומ יצגמ 	מ
בחיבדןמזימ ריג המיהיכמגםמ צידףמב ךטפהמ שו ישאם.

נןינומקביציןמההשייכהמ)ניד יןמכדצוין(מאינםמאי  וםמךי וםמחרשוםמין  ורוםמה קב וםמ 	מ
)אכשדמהםמ ן ואהמ ןאנוןמהשו יב.מ את,מארומ השייןמכןמה  יצךמהאוןןומ נןינוםמהכ המ

וןפדס י(,מושמ חשבמכןמה  יצךמהאוןןומב ומקביציןמהן  ורוםמהכ ה.

א ימאת,מ י  ץמ חשבמ  יצךמאוןןומהאי  מן  ורוםמבך ומ קיויןמ  ורהמי  יצךמאוןןומשכונימ 	מ
אי  מכןמהן  ורוםמהכ ה,מבךוקדמכםמןנכומההובחניןמש הםמשינוםמבןא ון.
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התאמת חישוב הציונים לצורכי בית–הספר ג.3 
הסיפומ הצויתמ בחושיבמ ואי מ הויןמ דאובמ היכמ י אתמ בון–ספדומ פנוםמ ניךרמ שו ישמ הפנו ומ ה וצ"במ

בןךירה,מיזכןמ פומהח טןמבון–הספד.מ ה תמא המכפשדיויןמ חושיבמצוינומהן  ורום:

קביציןמההשייכהמ וכפשדמהשייכהמ צוינומ זהמ צויתמ ב בחתמה קידו.מ א  מהשכ יןמ צויתמ פומ א.	 ןתמ
שופידס ימך –ורומדכ "ה.

ב.מ ןתמצויתמדקמך מבסוסמהשכ יןמבנישכוםמשנ  רימבאוןה.

ה בחתמ בסוסמ ך מ יהכחדמ באוןה,מ שנ  רימ בנישכוםמ השכ יןמ בסוסמ ך מ הכחרמ צוינום,מ שנומ ג.מ ןתמ
בא  יןי.מהצויתמה ביססמך מא  מה בחתמוכפשדמ השייןמכןמצויתמבון–הספדמ צויתמש מקביציןמ

ההשייכה.

ד.מ ןתמשנומצוינום,מצויתמכחרמך מבסוסמהשכ יןמבנישכוםמשנ  רימבשנןמה ו ירוםמהניאחון,מיצויתמ
כחדמ)בךבידמה ידה(מה ןבססמך מהשכ יןמבנישכוםמשנ  רימבךבדמכימבנישכוםמשךרוותמ כמנ  רי.

הערות:	

כפשדיויןמכ,מג,מרמ חווביןמ הךבודמכןמה בחתמב ןאינןימה  כה,מגםמכםמדקמח קמ תמהנישכוםמ *מ
נ  רימבאוןה.מ

כםמה בחתמ כמהיךבדמ ן  ורוםמב ןאינןמ  כה,מושמ ךדיעמשוניווםמב ספדמהנקיריןמה יקציןמ 	**
 א משכ המישכ ה,מיזכןמך –פומשוקי מרךןימש מה ידה.
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השוואה לנתוני קבוצות ההשוואה   ג.4 
)נורמות ארציות(

דכ "המןפדסםמכןמנןינומקביציןמההשייכהמ)א  מבןו–הספד,מבןו–ספדמריבדומךבדוןמיבןו–ספדמריבדומ
ךדבון(מך מס עמהןיצכיןמש מבןו–הספדמשנבחנימב בחתמה וצ"במהחוצינו.מבון–הספדמויא מ השייןמכןמ
הושגוימ הושגוםמש מבןו–ספדמרי ום.מהסבדוםמבניגךמ השייכהמזימופידס ימבכןדמהכונטדנטמש מדכ "המ
בךירמא המחירשום.מזאדי,מכםמןח וטימ ךדיעמשוניווםמא שהםמב בחתמ)ב בנהי,מבכיפתמהךבדןימכימבכיפתמ

הךדאןי(,מ כמןיא ימ השייןמכןמההושגוםמש אםמ נןינומקביציןמההשייכה.
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דף ריכוז ציונים לתלמיד
	דוגמה	למילוי	דף	ריכוז	ציונים	לתלמיד	)לחישוב	ידני(	—	מדע	וטכנולוגיה	לכיתה	ה'	—	מיצ"ב	פנימי	התשע"א

ושמ ס תמכןמ ספדמהנקיריןמשקוב מהן  ורמבא משכ המכימסךוףמבהןכםמ  פידטמב חיית.

אוןה:מה1 שםמהן  ורוה:מממממממממממממממגלממממממממממממממממממממ
האדם,	התנהגותו,	בריאותו	

ואיכות	חייו
ניקוד

דמשכ המתכ
דמשכ המתב
דתמשכ הממכ
דתמשכ הממב
דמשכ המע

חומרים	ואנרגיה	ועולם	מעשה	
ידי	אדם

ניקוד
דמשכ המ4
דמשכ המכ
דמשכ המ6
דמשכ המ7
דתמשכ המ8
דתעשכ המ9
דמשכ המדת
דמשכ המתת

דתשכ הממתכ
דתשכ הממתב
דתשכ הממתג
דעשכ הממתר
דמשכ המעת
דתמשכ המ4ת

דמשכ המכתכ
דמשכ המכתב
דעשכ המ6תכ
דמשכ המ6תב

כדור	הארץ	והיקום
ניקוד

דתמשכ המדע
דמשכ המתע
דמשכ הממע

דמשכ המעעכ
דתשכ המעעב
דמשכ המעעג
דמשכ המעער
דמשכ המ4ע

דמשכ המכעכ
דמשכ המכעב

שו ימ ב,מבש מ וךיטמהשכ יןמבנישכמ"הכרם,מהןנהגיןי,מבדוכיןימיכואיןמחווי",מכותמ הןווחסמבברוקןמ
ה בחתמ צויתמבנישכמזהמבנפדר.

ציונים	
באחוזים

( )
___%

36
100× =( )

___%
16

100× =( )
___%

19
100× =( )

___%
19

100× =

חומרים	ואנרגיה	ועולם	
מעשה	ידי	אדם

מערכות	אקולוגיות	ואיכות	
הסביבה

כדור	הארץ	והיקוםעולם	היצורים	החיים

	 68  נק'	)סכום	הנקודות	בכל	המבחן(ציון	כולל

	מערכות	אקולוגיות
ואיכות	הסביבה

ניקוד
דתשכ המ7תכ
דתשכ המ7תב
דתשכ המ8תכ
דתשכ המ8תב
דתשכ המ8תג
ד4שכ המ9ת

דמשכ המדמכ
דמשכ המדמב
דעשכ המתמ

עולם	היצורים	החיים
ניקוד

דתמעשכ המממ
דתעשכ המעמ
דמשכ המ4מ
דעשכ המכמ
דתמשכ המ6מ
דמשכ המ7מ
דמשכ המ8מ
דמשכ המ9מ

6925751268135811

הדף נועד לשימוש בית–ספרי ולא להעברה לכל גורם שהוא. 
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דף ריכוז ציונים לתלמיד 
דף	ריכוז	ציונים	לתלמיד	)לחישוב	ידני(	—	מדע	וטכנולוגיה	לכיתה	ה'	—	מיצ"ב	פנימי	התשע"א

ושמ ס תמכןמ ספדמהנקיריןמשקוב מהן  ורמבא משכ המכימסךוףמבהןכםמ  פידטמב חיית.
אוןה:מ         שםמהן  ורוה:מממממממממממממממממממממממממממממממממממ

האדם,	התנהגותו,	בריאותו	
ואיכות	חייו

ניקוד
דמשכ המתכ
דמשכ המתב
דתמשכ הממכ
דתמשכ הממב
דמשכ המע

חומרים	ואנרגיה	ועולם	מעשה	
ידי	אדם

ניקוד
דמשכ המ4
דמשכ המכ
דמשכ המ6
דמשכ המ7
דתמשכ המ8
דתעשכ המ9
דמשכ המדת
דמשכ המתת

דתשכ הממתכ
דתשכ הממתב
דתשכ הממתג
דעשכ הממתר
דמשכ המעת
דתמשכ המ4ת

דמשכ המכתכ
דמשכ המכתב
דעשכ המ6תכ
דמשכ המ6תב

	מערכות	אקולוגיות
ואיכות	הסביבה

ניקוד
דתשכ המ7תכ
דתשכ המ7תב
דתשכ המ8תכ
דתשכ המ8תב
דתשכ המ8תג
ד4שכ המ9ת

דמשכ המדמכ
דמשכ המדמב
דעשכ המתמ

כדור	הארץ	והיקום
ניקוד

דתמשכ המדע
דמשכ המתע
דמשכ הממע

דמשכ המעעכ
דתשכ המעעב
דמשכ המעעג
דמשכ המעער
דמשכ המ4ע

דמשכ המכעכ
דמשכ המכעב

בברוקןמ כותמ הןווחסמ חווי",מ יכואיןמ בדוכיןימ הןנהגיןי,מ "הכרם,מ בנישכמ השכ יןמ בש מ וךיטמ שו ימ ב,מ
ה בחתמ צויתמבנישכמזהמבנפדר.מ

הדף נועד לשימוש בית–ספרי ולא להעברה לכל גורם שהוא. 

עולם	היצורים	החיים
ניקוד

דתמעשכ המממ
דתעשכ המעמ
דמשכ המ4מ
דעשכ המכמ
דתמשכ המ6מ
דמשכ המ7מ
דמשכ המ8מ
דמשכ המ9מ

ציונים	
באחוזים

( )
___%

36
100× =( )

___%
16

100× =
( )

___%
19

100× =( )
___%

19
100× =

חומרים	ואנרגיה	ועולם	
מעשה	ידי	אדם

מערכות	אקולוגיות	ואיכות	
הסביבה

כדור	הארץ	והיקוםעולם	היצורים	החיים

	        נק'	)סכום	הנקודות	בכל	המבחן(ציון	כולל
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דף מיפוי כיתתי — מדע וטכנולוגיה לכיתה ה' מיצ"ב פנימי התשע"א
רגיל/

עולה/	
משולב

האדם,	התנהגותו,	
חומרים	ואנרגיה	ועולם	מעשה	ידי	אדםבריאותו	ואיכות	חייו

				מספר	השאלה/	
הסעיף

	שם	התלמיד

מתמ
כ

מתמ
ב

מממ
כ

ממ
ב

ממתתתדת6789כ4ממע
מכ

ממת
ב

ממת
ג

ממת
ר

מכת4תעת
כ

מכת
ב

מ6ת
כ

מ6ת
ב

הציון	
בנושא

ת

מ

ע

4

כ

6

7

8

9

דת

תת

מת

עת

4ת

כת

6ת

7ת

8ת

9ת

דמ

תמ

ממ

עמ

4מ

כמ

6מ

7מ

8מ

9מ

דע

תע

מע

עע

4ע

כע

6ע

7ע

8ע

9ע

ד4
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יש לרשום את מספר הנקודות שקיבל התלמיד בכל שאלה או סעיף בהתאם למפורט במחוון

הציון	כדור	הארץ	והיקוםעולם	היצורים	החיים	מערכות	אקולוגיות	ואיכות	הסביבה	
	הכולל
במבחן

מ7ת
מכ

מ7ת
ב

מ8ת
כ

מ8ת
ב

מ8ת
מג

מדממ9ת
כ

מדמ
ב

הציון	מתמ
בנושא

הציון	9מ8מ7מ6מכמ4מעמממ
בנושא

מעעמעתעדע
כ

מעע
ב

מעע
ג

מעע
ר

מכע4ע
כ

מכע
ב

הציון	
בנושא

ת

מ

ע

4

כ

6

7

8

9

דת

תת

מת

עת

4ת

כת

6ת

7ת

8ת

9ת

דמ

תמ

ממ

עמ

4מ

כמ

6מ

7מ

8מ

9מ

דע

תע

מע

עע

4ע

כע

6ע

7ע

8ע

9ע

ד4

מממ  יצךמאוןןומ  כמן  ורוםמ שי בוםמיךי ום:מ   יצךמאוןןומש מא מהן  ורום:מ
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  מהמבחן  תועלת הפקת: 'ד פרק
  

יחד עם . ספרי וארצי שמטרתו להעריך את הישגי הלומדים-ב הוא כלי הערכה בית"מבחן המיצ

כדי למצות את . הלמידה ולשפרם/מאפשר להעריך את תהליכי ההוראה ב"מבחן המיצ, זאת

המקדם את מקצועיות המורה ואת מקצועיות כלל " אורח חיים"יש ליצור , היכולות של הכלי הזה

  .הצוות

  

  ,למורים הבודקים
הנתוני� . תוכלו לשפר את תהליכי ההוראה ולקדמ�, ב הפנימי"בעקבות בדיקת מבחני המיצ

ב מספקי� הערכה כמותית ועדכנית של רמת השליטה "צאי מבחני המיצהמתקבלי� מממ

אפשר ללמוד , כמו כ�. פי תכנית הלימודי��של התלמידי� בתכני� ובמיומנויות הנדרשי� על

א� . הלמידה המתקיימי� בבית הספר בתחומי הדעת השוני�/ולהקיש על תהליכי ההוראה

, )הקושי בקריאת דיאגרמ, לדוגמה(מזוהות נקודות חולשה המשותפות לתלמידי� רבי� 

  .מומל! לטפל בה� מערכתית ולהסתייע בגורמי� המתאימי� בבית הספר

  פי המחוו	�בדיקת המבח	 על –' שלב א

, בזמ� הבדיקה מומל! לאתר תשובות נכונות ותשובות שגויות שבה� אפשר לזהות קשיי�

מצורפת טבלת מיפוי של תכ� לרשו. בעיות ותפיסות שגויות של מושגי� ושל תהליכי�

  ). 12' ראו עמ( השאלות

  מיפוי של שליטת התלמידי� בתכני� –' שלב ב

יש . פי התכני��בית ותקבלו מיפוי על"לאחר בדיקת המבחני� הזינו את התוצאות במיצ

  .לנתח את ביצועי התלמידי� לפי המיפוי ברמת הכיתה וברמת התלמיד

  מיפוי של שליטת התלמידי� לפי רמות חשיבה ולפי מיומנויות –' שלב ג

חשוב לנתח את : לאחר בדיקת המבחני� הכינו מיפוי לפי רמות חשיבה ולפי מיומנויות

ולבדוק , ביצועי התלמידי� לפי רמות חשיבה ולפי השימוש במיומנויות הנדרשות בשאלות

היעזרו בטבלת . ת ובאילו לאבאילו שאלות הצליחו התלמידי� להשתמש במיומנות הנדרש

  ).12' ראו עמ( מיפוי המיומנויות

  הסקת מסקנות –' שלב ד

בעקבות הסקת . תופק תועלת רבה מניתוח הממצאי� א� תתבצע הסקת מסקנות איכותית

ולשפר או לשנות אסטרטגיות שלא , המסקנות מומל! לאמ! אסטרטגיות שהובילו להצלחות

וביל לתכנו� טוב יותר של תכנית העבודה ושל תהלי& יישו� המסקנות י. הובילו להצלחות

  .הלמידה בהמש&/ההוראה
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 :להל� כמה נקודות לחשיבה ולדיו�

  ניתוח תכניות עבודה ודרכי עבודה  .1

 תיאו� תכניות עבודה לאור� ציר שכבות הגיל ומעקב אחר ביצוע	  ••••

' פי תכנית הלימודי� של כיתות ג�כולל תכני� ומיומנויות הנדרשי� על ב"מבח� המיצ  

מאחר שאת התכני� . בחטיבת הביניי� 'ח�ו' ושל כיתות ז, בבית הספר היסודי' עד ה

ראוי לקיי� קשר , ואת המיומנויות האלה אמורי� ללמד מורי� מהצוות המקצועי

. אחתדבר בשפה מקצועית ול יחדלבנות את תכנית העבודה , רצי' בי� מורי הצוות

הנמש& , מכא� שכל מורה נוטל חלק באחריות על כל אחד משלבי תהלי& הלמידה

יהיו לכ& השלכות על , א� כל המורי� יהיו מחויבי� לתכנית הלימודי�. כמה שני�

  .ב"תוצאות מבח� המיצ

זוהי שאלה . לאכול נוהגי� שאותו הצמח של מתייחסת לחלק 22שאלה  :לדוגמה  

א& ', נושא זה נלמד בכיתה ג". צמחי� –עול� היצורי� החיי� "תוכ� מתחו� ה

  .'התלמידי� נבחני� עליו בכיתה ה

עובדה זו מחייבת את כל מורי הצוות המקצועי לתכנ� יחד את תכנית העבודה   

על כל מורה בצוות לייש� תכנית זו בתיאו� ע� מורי . בהלימה ליעדי� מוגדרי�

  .� שוט'הצוות האחרי� ולהתעדכ� באופ

 

בדיקת הלימתה של תכנית העבודה הספירלית השנתית את תכנית הלימודי� של   ••••

� משרד החינו

לאור הממצאי� . ידי גורמי� מקצועיי��ב הוא מבח� ארצי שנכתב על"מבח� המיצ  

ספרית את תכנית הלימודי� של �אפשר ללמוד עד כמה הולמת תכנית העבודה הבית

  .  משרד החינו&

  :פי הקריטריוני� האלה�את ההלימה עלמומל! לבדוק   

הא� התכני� והמיומנויות שנדרשו במבח� נלמדו בציר  –תכני� ומיומנויות   .א

 ?האור& של הכיתות

בהקשר של מוליכות  ' נלמד בכיתה ג" תכונות חומרי�"הנושא  :לדוגמה  

בהקשר של ' ובכיתה ה, בהקשר של דליקות ומסיסות' בכיתה ד, חשמלית

  .תכונות המתכות

הא� המושגי� שבה� השתמשו במבח� תואמי�  –שימוש במושגי� מדעיי�   .ב

         ?               ספרית�את המושגי� המצויני� בתכנית הלימודי� הבית

ייתכ� שבתכנית ". ידידותי לסביבה"מוזכר חומר שהוא  20בשאלה  :לדוגמה

מה שעלול להקשות על , ספרית אי� משתמשי� במושג זה�הלימודי� הבית

 .התלמידי� להבי� את השאלה וכמוב� ג� לענות עליה

הלמידה /עד כמה נחשפו התלמידי� בתהלי& ההוראה –מגוו� פרטי הערכה   .ג

גי� השוני� והמגווני� של פרטי ההערכה שהופיעו במבח� בכיתות לסו

 ?ב"המיצ
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 למידה מהצלחה או למידה מכישלו	  •

.  הממצאי� הכמותיי� מאפשרי� לצוות ההוראה לבחו� ולנתח את תהלי& ההוראה  

בעקבות ביצועי� טובי� במיוחד של תלמידי� בנושא מסוי� או שימוש במיומנות 

אפשר לזהות בתהלי& ההוראה אסטרטגיות הוראה שהוכיחו את עצמ� , מסוימת

שר לעשות זאת אפ. וכ& לקד� את הישגי הלומדי�, ושראוי להשתמש בה� בעתיד

הא� אפשר להצביע על ? באילו עזרי� נעזרנו? כיצד לימדנו: בעזרת הצגת השאלות

  ?בתהלי& ההוראה –המורה  –מה חלקי ? גור� או על תהלי& שתרמו להצלחה

  .חשוב לעשות זאת ג� בנוגע לחוסר הצלחה  

  .התלמידי� שולטי� היטב בהבנת המעברי� שבי� מצבי הצבירה :לדוגמה  

: על תהלי& ההוראה מלמדת כי ההצלחה נובעת מגיוו� דרכי ההוראה רפלקציה  

המחשה , התנסות במעבדה בניסויי� העוסקי� במעברי� שבי� מוצק לנוזל ולגז

ומת� משימות מורכבות , יו� והמשגת��בעזרת דוגמאות הלקוחות מחיי היו�

ורלוונטיות המאפשרות העברה והכללה של ההבנות שהושגו בהקניית המושג 

  ".מעברי� בי� מצבי צבירה"
  

  חלופיות/שגויות תפיסות או טעויות ניתוח  .2

 קשיי� ותפיסות שגויות, איתור טעויות נפוצות  ••••

ב אפשר לאתר טעויות החוזרות על עצמ� או תפיסות "מממצאי מבח� המיצ  

ייתכ� . ב בודק הישגי לומדי� בנושאי� שנלמדו בעבר"מבח� המיצ. חלופיות/שגויות

ואפשר לבדוק מהי מידת ההטמעה של , התכני� נרכשו תפיסות שגויות שבעת לימוד

 .התפיסות השגויות או של הטעויות הנפוצות

. נשאלי� התלמידי� על תפקיד העור הדק והלח של הצפרדע 28בשאלה : לדוגמה  

קיימי� . תשובה זו היא שגויה". הגנה: "תלמידי� רבי� סימנו את התשובה

חיי� העור דק מאוד �ואול� אצל הדו. ש תמיד להגנהתלמידי� הסבורי� שעור משמ

  .ולכ� תשובה זו אינה נכונה, ואינו יכול להג�

  

 תכני� חוצה מושג  ••••

ולא תחו� תוכ� אחד בלבד כפי שקורה , נכללי� כמה תחומי תוכ� ב"במבח� המיצ  

דבר זה מאפשר לבדוק . בדר& כלל במבח� הנער& בסיו� תהלי& הוראת נושא בכיתה

מושג המופיע בכמה תחומי  –מהי מידת ההבנה של התלמידי� במושג חוצה תכני� 

  .תוכ� ובהיבטי� שוני�

מחזור "הנושא �ובתת" � ואנרגיהחומרי"מופיע בנושא " מי�"המושג  :לדוגמה  

  ".כדור האר! והיקו�"שהוא חלק מהנושא , "המי�

" מערכות בגו' האד�", "מערכות טכנולוגיות"מופיע בנושאי� " מערכת"המושג   

  ".מערכות אקולוגיות"ו
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  השפתי היבטמהתשובות תלמידי�  ניתוח  .3

 ניסוח הצגת הידע   ••••

להתייחס להיבט השפתי של התשובות על לאחר בדיקת ביצועי התלמידי� מומל!   

לבדוק עד כמה ענו התלמידי� , לאתר בעייתיות בתשובות: השאלות הפתוחות

ובמידת הצור& לתת מענה לכל קושי העולה ולשת' , תשובות ברמה השפתית הנדרשת

  .את הגורמי� המתאימי� מצוות בית הספר

� יודעי� לכתוב נימוק מבדיקת תשובות של תלמידי� עלה שהתלמידי� אינ :לדוגמה  

  .נית� לעבוד בשיתו' המורה לשפה על כתיבת נימוק. לתשובותיה�

 

 התמודדות ע� שאלות חדשות  ••••

סביר להניח שחלק מהשאלות מנוסחות , הוא מבח� חיצוני ב"מאחר שמבח� המיצ  

מידת ההצלחה בביצועי התלמידי� . באופ� שונה מהשאלות הנשאלות בכיתה

  .בשאלות אלה תצביע על הבנה ויישו� ולא רק על שינו�

  :לדוגמה  

בודקת את היישו� של תהלי& החקר הבמבח� מסוימת שאלה  –חקר מדעי   –

ייתכ� שבכיתה נלמד תהלי& החקר . מד בכיתההמדעי בתחו� תוכ� שלא נל

ואילו במבח� נבדקת הבנת תהלי& החקר , המדעי בנושא של תנאי� לנביטה

חשוב לבדוק שהתלמידי� יודעי� להעביר את . המדעי בנושא שונה

  .המיומנויות שה� רכשו לתחומי תוכ� נוספי�

שו� של בודקת את מיומנות היי מסוימת במבח�שאלה  –חשיבה טכנולוגית   –

  .תהלי& התיכו� בתכני� השוני� מאלה המוכרי� לתלמידי�
  

  בבית הספר" אורח חיי�"כ ב"המיצ מבח	  .4

 ב"שימוש בתוצאות מבח	 המיצ  ••••

יש : ב הפנימי יש לבצע שני דברי� במקביל"המיצ �אחרי שבודקי� את תוצאות מבח  

: לדוגמה, לבדוק במיפוי א� קיי� משהו שמפריע לתלמידי� בלימודיה� בהווה

 מידע הפקת, משתני� בידוד כמו, או תפיסה שגויה מכירי� אינ�מיומנות שה� 

   .אחר תוכ� בתחו� א&, הלמידה בתהלי&לכ&  להתייחס יש, כ� א� .מדעי מטקסט

  .יש לחזור שוב על תכנית הלימודי� ולשפרה כדי שמצב כזה לא יחזור בעתיד, בנוס'  
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 למידה מתשובות תלמידי�  ••••

נית� לנתח דוגמאות לתשובות תלמידי� ע� , ב נבדקו"אחרי שמבחני המיצ  

וא� יש תשובה , לבחו� מדוע תשובה מסוימת היא נכונה או שגויה, התלמידי� בכיתה

�נית� ג� לנתח ע� התלמידי� שאלות רב. אחרת מלאה יותר וכיצד אפשר לדעת זאת

  .בררה וללמוד כיצד מאתרי� את התשובה הנכונה

 

 ההוראה העתידית תכנית  ••••

 להפיק לקחי� ולשפר את תכנית ההוראהאחרי שמאתרי� את נקודות החולשה יש   

אינ� יודעי� או לא למדו את ' כדי למנוע מצב שבו תלמידי� לקראת סו' כיתה ה

 .ב הנוכחי"הנושאי� שבה� היו תוצאות פחות טובות במבח� המיצ
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  חייובריאותו ואיכות , התנהגותו, האדם: 1נושא 

  1שאלה 
  .לפניכ� איורי� של ִמפרקי� שוני� בגו' האד�

  

 .מפרק כדוריסמנו את האיור המתאר   .א

 .כתבו איזה סוג תנועה מאפשר המפרק הכדורי  .ב

  

  א1שאלה 
תכנית   שלד ושרירי� 6.3

 לימודי�

  שלד ושרירי�, א מערכות בגו' האד�.3.3

ויסבירו את ) יציבה, תנועה, הגנה(התלמידי� יציינו את תפקידי השלד : ציו� דר&

 .הקשר בי� מבנה השלד לתפקידו

 �מסמ
 סטנדרטי�

  מפרק

 מפרק כדורי

, מושגי�
תהליכי� 

ותופעות במדע 
 וטכנולוגיה

  רמת חשיבה נמוכה

תשובה מלאה   כת') 3(סימו� תשובה 
  מהמחוו	
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 הכישורים הנדרשים
. איורי� של כמה מפרקי� בגו' האד�התלמידי� נדרשי� לזהות איור של מפרק כדורי מתו& 

מפרק כדורי מורכב מעצ� אחת שהקצה שלה נראה ככדור . מפרק הוא חיבור של שתי עצמות

  .היושב בתו& שקע עגול של עצ� אחרת

 

  ניתוח תשובות תלמידים

  דוגמאות ניתוח

נית� . מפרק הכת' הוא מפרק כדורי

לראות קצה כדורי של עצ� אחת בתו& 

  .אחרתשקע של עצ� 

  תשובה   כת') 3(תשובה  •
  הנכונ

כל התשובות השגויות ה� איורי� של 

נית� לראות באיורי� . מפרק ציר

זו שבמפרק ציר יש שתי עצמות הנוגעות 

  .א& אינ� שקועות האחת באחרת, בזו

  בר&) 1(תשובה  •

  מרפק) 2(תשובה  •

  )אצבע(יד � כ') 4(תשובה  •

תשובות 
  שגויות

 

 קשיים ובעיות נפוצות
ג� א� ה� (יתקשו לזהות את המפרק הכדורי , תלמידי� שלא ראו איורי� של סוגי מפרקי�

  ).יודעי� מהו סוג התנועה של המפרק הכדורי

 

 השתמעויות להוראה
  :נית� להציג לתלמידי� עצמות ומפרקי� בכמה דרכי�

מהתלמידי� אפשר לבקש . נית� להמחיש את סוגי העצמות והמפרקי� בעזרת דג� של שלד אד�

 .לאתר בדג� את סוגי העצמות או המפרקי� השוני�

מפרק ציר ומפרק , מפרק כדורי: צילומי רנטג� ממחישי� מאוד את ההבדלי� בי� סוגי המפרקי�

  .תפר
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  ב1שאלה 
תכנית   שלד ושרירי� 6.3

 לימודי�

  שלד ושרירי�, א מערכות בגו' האד�.3.3

ויסבירו את ) יציבה, תנועה, הגנה(השלד התלמידי� יציינו את תפקידי : ציו� דר&

 .הקשר בי� מבנה השלד לתפקידו

 �מסמ
 סטנדרטי�

  מפרק

  מפרק כדורי

 קשר בי� סוג המפרק ובי� התנועה שהוא מבצע

, מושגי�
תהליכי� 

ותופעות במדע 
 וטכנולוגיה

  רמת חשיבה נמוכה

מעוגלת /בלסוב/לכל כיוו�/°360/כמו מכתש ועלי/לכל הכיווני�/תנועה סיבובית

 )עיגולית(

תשובה מלאה 
  מהמחוו	

  

 הכישורים הנדרשים
  .לציי� את סוג התנועה של המפרק הכדוריהתלמידי� נדרשי� 

 

 השתמעויות להוראה
ה� יכולי� להפעיל את , אחרי שהתלמידי� צפו בסוגי מפרקי� בדג� שלד או בתצלומי רנטג�

  .בכל סוג של מפרקהמפרקי� בגופ� ולבדוק אילו תנועות נית� לעשות 
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  2שאלה 
 .בגו& האד�מערכת  כלסמנו ליד כל משפט א� הוא נכו� או לא נכו� לגבי 

 לא נכו� /נכו�  .המערכת בנויה מכמה איברי� הפועלי� בשיתו' פעולה  .א

 לא נכו�/נכו�   .זקוקה לאנרגיה לצור& פעולתה לאהמערכת   .ב

 לא נכו�/נכו�   .יש קשר בי� המערכת ובי� מערכות אחרות בגו'  .ג

 לא נכו�/נכו�   .פעולות 1ֶֶלט ללאהמערכת מבצעת פעולות ֶקֶלט   .ד

 

 .טכנולוגיתמערכת  כלסמנו ליד כל משפט א� הוא נכו� או לא נכו� לגבי 

 לא נכו�/נכו�   .המערכת בנויה מכמה מרכיבי� הפועלי� בשיתו' פעולה  .א

 א נכו�ל/נכו�   .זקוקה לאנרגיה לצור& פעולתה לאהמערכת   .ב

 לא נכו�/נכו�   .לחלקי� המרכיבי� את המערכת יש תפקידי� שוני�  .ג

 לא נכו�/נכו�   .פעולות 1ֶֶלט ללאהמערכת מבצעת פעולות ֶקֶלט   .ד

  

  א2שאלה 
תכנית   מבני� ומערכות בגו' האד� 6.2

 לימודי�

  הגו' כמערכת, א מערכות בגו' האד�.3.3

 .מערכות מכמההתלמידי� יציינו שהגו' בנוי : ציו� דר&

 �מסמ
 סטנדרטי�

  מערכת

  מאפייני המערכת

  איברי�

 אנרגיה, פלט, קלט

, מושגי�
תהליכי� 

ותופעות במדע 
 וטכנולוגיה

  רמת חשיבה נמוכה

 נכו�  .המערכת בנויה מכמה איברי� הפועלי� בשיתו' פעולה

 לא נכו�  .המערכת לא זקוקה לאנרגיה לצור& פעולתה

 נכו�  .מערכות אחרות בגו'יש קשר בי� המערכת ובי� 

 לא נכו�  .המערכת מבצעת פעולות ֶקֶלט ללא פעולות 1ֶֶלט

תשובה מלאה 
  מהמחוו	

  

 הכישורים הנדרשים
  .התלמידי� נדרשי� להכיר את מאפייני המערכת ולייש� אות� בהקשר של מערכות בגו' האד�
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 השתמעויות להוראה
כאשר מלמדי� את כל אחת מהמערכות בגו' האד� חשוב ללמד את התלמידי� מה� מאפייני 

  . המערכות האלה

  : מאפייני מערכת בגו' האד�

 .הפועלי� בשיתו' פעולה למטרה משותפת) חלקי�(כל מערכת בנויה מכמה איברי�  •

 .כדי לפעול המערכת צריכה אנרגיה •

 .בשיתו' פעולה ועובדות זו לזוהמערכות בגו' האד� קשורות  •

  .כל מערכת מבצעת פעולות של קלט ושל פלט •

  

בלימוד כל מערכת חשוב לחזור על המאפייני� כדי שהתלמידי� יפנימו את מאפייני המערכות בגו' 

  .האד� ויבינו שאות� מאפייני� קיימי� בכל מערכת

  :במערכת הנשימה, לדוגמה

וה� פועלי� יחד למע� המטרה של  ,ריאות, סמפונות, קנה, א': המערכת בנויה מכמה חלקי� •

 .הכנסת חמצ� אל גו' האד�

 .הגו' זקוק לאנרגיה, כדי להפעיל את השרירי� שמפעילי� את מערכת הנשימה •

מערכת השרירי� מפעילה את מערכת : מערכת הנשימה קשורה למערכות נוספות בגו' •

 .ומערכת הד� קולטת את החמצ� ממערכת הנשימה, הנשימה

  .חמצני�טת אוויר עשיר בחמצ� ופולטת אוויר עשיר בפחמ� דומערכת הנשימה קול •
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  ב2שאלה 
תכנית   מערכות טכנולוגיות 2.4.3

 לימודי�

  מבנה ומרכיבי�: ג מערכות טכנולוגיות.1.6

חלקי� הפועלי�  נו שמערכת טכנולוגית מורכבת מכמההתלמידי� יציי: דר& ציו�

 .להשגת מטרה

 �מסמ
 סטנדרטי�

  מערכת

  המערכתמאפייני 

 אנרגיה, פלט, קלט

, מושגי�
תהליכי� 

ותופעות במדע 
 וטכנולוגיה

  רמת חשיבה נמוכה

 נכו�  .המערכת בנויה מכמה מרכיבי� הפועלי� בשיתו' פעולה  .1

 לא נכו�  .לא זקוקה לאנרגיה לצור& פעולתההמערכת   .2

 נכו�  .בי� את המערכת יש תפקידי� שוני�לחלקי� המרכי  .3

 לא נכו�   .פעולות ֶקֶלט ללא פעולות 1ֶֶלט המערכת מבצעת  .4

תשובה מלאה 
  מהמחוו	

 

 הכישורים הנדרשים
  .התלמידי� נדרשי� להכיר את מאפייני המערכת ולייש� אות� בהקשר של מערכות טכנולוגיות

  

 השתמעויות להוראה
  .חשוב להתייחס לכל מאפייני המערכת הטכנולוגית, כאשר לומדי� על תהלי& התיכו�

  :מאפייני המערכת הטכנולוגית

 .מערכת טכנולוגית בנויה מכמה מרכיבי� הפועלי� בשיתו' פעולה למע� מטרה משותפת •

 .לכל חלק במערכת יש תפקיד •

 .חלקי המערכת מסודרי� בסדר קבוע •

 .על מנת לפעול המערכת צריכה אנרגיה •

: משלושה סוגי� חשוב לזכור שהקלט יכול להיות(כל מערכת מבצעת פעולות של קלט ושל פלט  •

 ).אנרגיה או חומרי� או מידע

  
חשוב להדגיש אחד או יותר ממאפייני המערכת , בכל פע� שלומדי� על מכשיר טכנולוגי

  .הטכנולוגית

  :כאשר לומדי� על המערכת הטכנולוגית אופניי�, לדוגמה

וה� פועלי� למע� מטרה ', פדלי� וכו, כידו�, גלגלי�: האופניי� מורכבי� מכמה חלקי� •

 .תנועה –משותפת 

להניע את  –פדלי� , לכוו� את האופניי� לכיוו� הנכו� –כידו� : לכל חלק במערכת יש תפקיד •

 .'הגלגלי� וכו

אי אפשר להרכיב את הכידו� על המושב או לחבר גלגל : חלקי המערכת מסודרי� בסדר קבוע •

 .אחד מעל הגלגל האחר ושעדיי� המערכת תפעל

 .ופניי� פועלי� בעזרת אנרגיית השרירי�הא •

  .)הגעה ממקו� למקו�(והפלט הוא התנועה , הקלט של האופניי� הוא האנרגיה •
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  3שאלה 
  ?רצוניי��לא שרירי� ידי על הנגרמת פעולה מתאר שלפניכ� מהמשפטי� איזה

 .שיניו של יובל נגסו בעוגה  .1

 .מאיה חייכה אל אחיה  .2

 .השחייה בבֵרכת שחה יוסי  .3

 .בחוזקה פע� עידית של ִל35ָ  .4

  

תכנית   שלד ושרירי� 6.3
 לימודי�

מסמ�   שלד ושרירי�, א מערכות בגו' האד�.3.3
 סטנדרטי�

  שרירי� 

 רצוניי��שריר� לא

, מושגי�
תהליכי� 

ותופעות במדע 
 וטכנולוגיה

  רמת חשיבה נמוכה

תשובה מלאה   .ִל35ָ של עידית פע� בחוזקה) 4(סימו� תשובה 
  מהמחוו	

 

 הכישורים הנדרשים
רצוניי� �השרירי� הלא. רצוניי��התלמידי� נדרשי� לזהות פעולה הנגרמת על ידי שרירי� לא

  .וה� פועלי� על פי צורכי האד� ולא על פי רצונו, מחוברי� לאיברי� הפנימיי�

  

  ניתוח תשובות תלמידים

  דוגמאות ניתוח

רצוני הפועל כל �הלב הוא שריר לא

  .הזמ�
 פע� עידית של ִל35ָ )4(תשובה  •

  .בחוזקה

  תשובה
  הנכונ

כאשר יובל נוגס בעוגה ויוסי שוחה 

. כה ה� מפעילי� שרירי� רצוניי�בברֵ 

השרירי� פועלי� על פי הנחיה של המוח 

  .בזמ� נתו�

שיניו של יובל נגסו ) 1(תשובה  •

  .בעוגה

יוסי שחה בבֵרכת ) 3(תשובה  •

  .השחייה

תשובות 
  שגויות

כאשר . נגר� על ידי שרירי� רצוניי�חיו& 

מוחה נות� הנחיה , מאיה רוצה לחיי&

  .לשרירי הלחיי� לזוז

  .מאיה חייכה אל אחיה) 2(תשובה  •

 

 קשיים ובעיות נפוצות
לעתי� תינוקות , לדוגמה. רצוניי��רצוניות שאינ� מתבצעות על ידי שרירי� לא�קיימות פעולות לא

רצוני אינו נגר� �החיו& הלא. יכול לבלבל תלמידי� מסוימי� דבר זה. רצוני�מחייכי� חיו& לא

  .רצוניי��מפעולת שרירי� לא
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 השתמעויות להוראה
  :שרירי� לא רצוניי� ה�

 .שרירי� המחוברי� לאיברי� הפנימיי� •

 . שרירי� הפועלי� על פי צורכי האד� ולא על פי רצונו •

 . שרירי� הפועלי� בדר& כלל ללא הפסקה •

קל לה� יותר להבדיל בי� שרירי� רצוניי� , יודעי� את שלושת העקרונות האלה כאשר התלמידי�

  .רצוניי��לשרירי� לא
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 חומרים ואנרגיה ועולם מעשה ידי אדם: 2נושא 

  4שאלה 
  .לשתי קבוצות שמוינו שוני� חומרי� מצויני� שלפניכ� בטבלה

  

  'ב קבוצה  'א קבוצה

  פלסטיק  ברזל

  גומי  אלומיניו�

  זכוכית  נחושת

  אוויר  ברז�מי

  ?החומרי� את מיינו תכונה איזו לפי

 צבירה מצב  .1

 חשמלית מוליכות  .2

 שקיפ6ת  .3

 קשי6ת  .4

  

תכנית   מיונ� והשימושי� בה�, תכונותיה�, הכרת חומרי� 1.5
 לימודי�

  ותכונותיה� חומרי� א.1.2

 .התלמידי� ימיינו חומרי� לפי תכונותיה�: דר& ציו�

 �מסמ
 סטנדרטי�

  חומרי�

  תכונות

 תכונות חומרי�

, מושגי�
תהליכי� 

ותופעות במדע 
 וטכנולוגיה

  רמת חשיבה בינונית

תשובה מלאה   מוליכות חשמלית ) 2(סימו� תשובה 
  מהמחוו	

תחומי תוכ	   מיומנויות מיו� והכללה 
  נוספי� 

  

 הכישורים הנדרשים
 שלפיו מיינו את הקריטריו� מהומכ&  ולהכליל חומרי� של תכונות לדעת נדרשי� התלמידי�

  .ברז מוליכי� חשמל�התלמידי� נדרשי� לדעת שכל המתכות מוליכות חשמל ושמי .החומרי�
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  ניתוח תשובות תלמידים

  דוגמאות ניתוח

כל החומרי� מוליכי� ' בקבוצה א

שלושה מהחומרי� ה� מתכות . חשמל

  .ברז�והחומר הרביעי הוא מי

  תשובה  מוליכות חשמלית) 2( תשובה •
  הנכונ

חומרי� מכמה מצבי  ישבשתי הקבוצות 

  .צבירה
תשובות   מצב צבירה) 1( תשובה •

  שגויות

  שקיפ6ת) 3( תשובה •  .חומרי� שקופי� ישבשתי הקבוצות 

בשתי הקבוצות יש חומרי� בדרגת 

  .קשיות שונה
  קשי6ת) 4( תשובה •

 

 קשיים ובעיות נפוצות
. שמוינו וה� צריכי� לדעת על פי איזה קריטריו� ה� מוינובשאלה זו מוצגי� לתלמידי� חומרי� 

  .ה� יתקשו לבחור קריטריו�, א� לתלמידי� חסר מידע על התכונות של אחד החומרי�

 

 השתמעויות להוראה
  תרגול נוס&

   5 שאלה', ב נוסח, ע"תש משנת ב"המיצ מבח�

-820A-4E88-0233-http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/15ACFD06

ED563837C90D/113040/26mad0105BSOFnet.pdf  
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  5שאלה 
  ?במעגל עובר חשמלי זר� א� לבדוק כדי להשתמש אפשר הבאי� מהאמצעי� באיזה

 9ְמ1ְֶרֶמֶטר  .1

 סוללה  .2

 מולי& חוט  .3

 ַהְפָעָלה ֶמֶתג  .4

  

תכנית   חשמל בשירות האד� 1.6.3
 לימודי�

  חשמלי מעגל: אנרגיה א.2.2

 .התלמידי� יזהו את מרכיבי המעגל החשמלי: דר& ציו�

 �מסמ
 סטנדרטי�

  מעגל חשמלי

  חשמליזר� 

 מרכיבי המעגל החשמלי

, מושגי�
תהליכי� 

ותופעות במדע 
 וטכנולוגיה

  רמת חשיבה נמוכה

תשובה מלאה   9ְמ1ְֶרֶמֶטר ) 1(סימו� תשובה 
  מהמחוו	

  

 הכישורים הנדרשים
התלמידי� נדרשי� להכיר את מרכיבי המעגל החשמלי ולדעת כי האמפרמטר הוא מכשיר המודד 

  .הוא יפעל כאשר יעבור זר� חשמלי במעגל, אמפרמטר במעגל חשמליא� קיי� . זר� חשמלי

  

  ניתוח תשובות תלמידים

  דוגמאות ניתוח

זר� שבעזרתו נית� �אמפרמטר הוא מד

לבדוק א� זר� חשמלי עובר במעגל 

  .חשמלי

  תשובה   9ְמ1ְֶרֶמֶטר) 1(תשובה  •
  הנכונ

� שסימנו את התשובה תלמידיייתכ� ש

היא א� עובר חשבו שהשאלה הזאת 

  .זר� חשמלי במעגל

תשובות   סוללה) 2(תשובה  •
  שגויות

אלה ה� שני חלקי� של המעגל 

א& אינ� אחראי� לזר� או , החשמלי

  .מודדי� אותו

  מולי& חוט) 3(תשובה  •

  ַהְפָעָלה ֶמֶתג) 4(תשובה  •
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 קשיים ובעיות נפוצות
ייתכ� שיש . זר��לעתי� קוראי� לאמפרמטר רק מד ,כאשר מלמדי� את חלקי המעגל החשמלי

  ".אמפרמטר"תלמידי� שאינ� מכירי� את הש� 

 

 השתמעויות להוראה
כאשר מלמדי� את חלקי המעגל : לדוגמה, כדאי להשתמש במהל& ההוראה במושגי� המקצועיי�

  .אמפרמטר –הזר� ג� בשמו המקצועי �החשמלי חשוב לקרוא למד
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  6שאלה 
  ?חיי� ביצורי� מקורו הבאי� מהחומרי� איזה

  נפט  .1

 חול  .2

 זכוכית  .3

 בדיל  .4

  

תכנית   תכונותיה� והשימושי� בה�, הכרת�: חומרי דלק כמקורות אנרגיה 1.6.1
 לימודי�

מסמ�   הפקה ועיבוד, שימושי�: ג חומרי�.1.2
 סטנדרטי�

, מושגי�  מקור של חומרי�
תהליכי� 

ותופעות במדע 
 וטכנולוגיה

  רמת חשיבה נמוכה

תשובה מלאה   נפט ) 1(סימו� תשובה 
  מהמחוו	

  

 הכישורים הנדרשים
  .חיי� ביצורי� מקורו נפט שהחומר לדעת נדרשי� התלמידי�

 

 השתמעויות להוראה
  :יש הסבר וסרטו� על היווצרות הנפט, אתר הילדי� של בתי הזיקוק, "יקוקי�ז"באתר 

http://www.orl.co.il/kids/1_home.asp  
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: שוני� מחומרי� העשויי�

 בגודל שעווה קוביית המורה

  מיונ� והשימושי� בה�

 .התלמידי� ימיינו חומרי� על פי תכונותיה�

במדע וטכנולב "מיצ – הנחיותחוברת 

העשויי� בגודל� זהי� מוטות רותחי� ארבעה מי� ובו

המורה הניחה מוט כל של העליו� הקצה על. ופלסטיק

  .המוטות אחד קצה שעל השעווה קוביית הותכה

  ?השעווה קוביית הותכה

                                                                           

מיונ� והשימושי� בה�, תכונותיה�, הכרת חומרי�

  ותכונותיה� חומרי� א

התלמידי� ימיינו חומרי� על פי תכונותיה�: דר&

  התכה

  הולכת חו�

 חומרי� מוליכי חו�

 גבוהה

  מוט המתכת) 3(סימו� תשובה 

  הבנת ניסוי מתואר

 

  7שאלה 
ובו לכלי הכניסה מורה

ופלסטיק מתכת, ע!, זכוכית

  .זהה

הותכה דקות שתי לאחר

הותכה מוט איזה על

 הזכוכית מוט  .1

                                                                          הע! מוט  .2

 המתכת מוט  .3

 הפלסטיק מוט  .4

  

הכרת חומרי� 1.5 תכנית 
 לימודי�

א.1.2

דר& ציו�

 �מסמ
 סטנדרטי�

התכה

הולכת חו�

חומרי� מוליכי חו�

, מושגי�
תהליכי� 

ותופעות במדע 
 וטכנולוגיה

גבוהה   רמת חשיבה

סימו� תשובה  תשובה מלאה 
  מהמחוו	

הבנת ניסוי מתואר תחומי תוכ	 
  נוספי� 
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 הכישורים הנדרשים
 יעבור החו�, חו� המולי& מחומר העשוי מוט של אחד צד מחממי� שא� לדעת נדרשי� התלמידי�

  .המוט כולו את ויחמ� החומר דר&

  . גבוהה בטמפרטורה מותכת שעווה כי לדעת נדרשי� התלמידי�

 בעל החומר מהו חומרי� כמה מבי� לזהות, המתואר הניסוי את לקרוא נדרשי� התלמידי�

    .ראשונה תות& זה חומר על שהונחה קוביית השעווה כי ולהבי� ביותר הגבוהה החו� מוליכות

  

  ניתוח תשובות תלמידים

  דוגמאות ניתוח

  תשובה   מוט המתכת )3( תשובה •  .כל המתכות מוליכות חו�
  נכונה 

פחות טוב  א&, הזכוכית מוליכה חו�

ולכ� קוביית השעווה שעל מוט , ממתכות

הזכוכית תות& לאט יותר מזו שעל מוט 

  .המתכת

תשובות   הזכוכית מוט) 1(תשובה  •
  שגויות

  הע! מוט )2(תשובה  •  .ע! ופלסטיק אינ� מוליכי� חו�

  הפלסטיק מוט )4( תשובה •

 

 קשיים ובעיות נפוצות
לתלמידי� שנחשפו לניסוי שבו נבדקה מוליכות . הניסויבשאלה זו על התלמידי� להבי� את תיאור 

  .כי ה� ראו כיצד מוטות של חומרי� שוני� מוליכי� חו� ,חו� יהיה קל יותר להבי� את הניסוי

  

 השתמעויות להוראה
, מחבת מתכת מוליכה חו�: כאשר לומדי� על מוליכות חו� חשוב להביא דוגמאות מחיי היומיו�

  . ולכ� החמאה ניתכת כאשר שמי� אותה במחבת המונחת על אש דולקת

  

  תרגול נוס&

  )דלק חומרי( 6 שאלה', ב נוסח, ח"תשס משנת ב"המיצ מבח�

-820A-4E88-0233-http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/15ACFD06

ED563837C90D/75127/262madaim5TSofiball.pdf  
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  8שאלה 
  :בחשמל בשימוש בטיחות כלל לפניכ�

  

  !חובה לנעול נעליי� בזמ� הפעלת מכשיר חשמלי
  

 .התחשמלות תמנע זה כלל על הקפדה כיצד הסבירו

  

תכנית   האד� בשירות חשמל 1.6.3
 לימודי�

  ובטיחות תועלת: חשמלית אנרגיה ב.2.2

 .בחשמל בטוח לשימוש כללי� ינסחו התלמידי� :דר& ציו�

 �מסמ
 סטנדרטי�

  בטיחות, חשמל

  חשמל מולי& האד� גו'

 בטיחות כללי

, מושגי�
תהליכי� 

ותופעות במדע 
 וטכנולוגיה

  רמת חשיבה בינונית

 מבדד מחומר עשויות שנעליי� לכ& התייחסות הכוללת תשובה = מלאה תשובה

  .חשמלי זר� מולי& האד� שגו' ולכ&, )מולי& שאינו(

 מבדד מחומר עשויות שנעליי� לכ& התייחסות הכוללת תשובה = חלקית תשובה

  .חשמלי זר� מולי& האד� שגו' לכ& או, )מולי& שאינו(

 מדעי במושג שימוש בה� תשובות שנעשה כולל ,אחרת תשובה כל = שגויה תשובה

  .שגוי

 

תשובה מלאה 
  מהמחוו	

  

 הכישורים הנדרשים
. התחשמלות תמנע חשמלי במכשיר השימוש בזמ� נעליי� נעילת מדוע להסביר נדרשי� התלמידי�

  . מבדד מחומר עשויות נעליי� וכי חשמל מולי& האד� גו' כי לדעת נדרשי� התלמידי�
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  ניתוח תשובות תלמידים

  דוגמאות ניתוח

ת התייחסות לכ& וכוללתשובות אלה 

שגו' האד� מולי& חשמל והנעל עשויה 

  .חומר מבדד

 והנעליי� חשמל מולי& האד� גו' כי •
 .לא

 התחשמלות תמנע זה כלל על הקפדה •
. חשמל מולי& שלנו שהגו' בגלל כי

 חשמלי מכשיר מפעילי� אנו א�
 יכולי� אנו יחפות ברגליי�

 מעגל סוגרי� שאנו בגלל להתחשמל
 נעליי� ע� אנו א� אבל, חשמלי

 תמנע מגומי שעשויה שבנעל הסוליה
 תמנע וכ& חשמלי מעגל סגירת

 מולי& לא גומי כי התחשמלות
  .חשמל

  תשובות 
  ותנכונ

בתשובות אלה יש התייחסות לכ& 

א& אי� , שהנעל עשויה מחומר מבדד

התייחסות לכ& שגו' האד� מולי& 

  .חשמל

 התחשמלות תמנע זה כלל על הקפדה •
 מבד או מגומי עשויי� הנעליי� כי

 .חשמל מוליכי� לא וה�

 לא וא� מבודד חומר היא הנעל כי •
 חשמל לנו יעביר זה אז נעליי� ננעל

 .מהרצפה

 את נבודד בעצ� כ& נעליי� ננעל א� •
 .אותנו לחשמל ממנו ונמנע החשמל

 גומי עשויי� להיות יכולי� נעליי� •
  .חשמלית מוליכות מעביר לא וגומי

תשובות 
  חלקיות 

בתשובות אלה אי� התייחסות לכ& שגו' 

האד� מולי& חשמל ולכ& שהנעל 

  .מבדדת

 ע� אני וא� חשופות שהרגליי� בגלל •
 .חשופות לא כבר הרגליי� נעליי�

  .ההתחשמלות מקור ה� הרגליי� •

תשובות 
  שגויות

 

 קשיים ובעיות נפוצות
רוב התלמידי� ידעו שא� הנעליי� , חלק מהתלמידי� התייחסו לעובדה שגו' האד� מולי& חשמל

א& מעט תלמידי� השתמשו בשני , מי שנועל אות� לא יתחשמל, עשויות מחומר מבדד חשמל

  .במת� התשובה הנתוני� האלה
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 השתמעויות להוראה
ני� מפני כדאי להציג לפני התלמידי� את גורמי הסיכו� להתחשמלות ואת האמצעי� המגִ 

  . התחשמלות

  

  תרגול נוס&

  "שומרי� על כללי הבטיחות בחשמל"פעילות בנושא , באתר אופק

p%3a%2f%2fcircuit.cet.ac.il%2fact8.aspx&sSuhttp://ofek.cet.ac.il/units/he/ExternalItem.aspx?BottomFrame=htt

92DE97F11AF4&bPop=false-95B6-4C42-71C5-bjectKey=science&gItemID=6FB60450  

  

נעילת . מומל! להדגיש כי גו' האד� מולי& חשמל וכ� הרצפה, כאשר לומדי� על בטיחות בחשמל

, ג� א� ניגע בטעות בזר� חשמליוכ& , נעליי� יוצרת בידוד הגור� לכ& שהמעגל החשמלי לא ייסגר

  .לא נתחשמל

  

  תרגול נוס&

  נית� לתרגל כללי בטיחות בחשמל באתר מתח גבוה

 http://science.cet.ac.il/science/electricity/  
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  9שאלה 
  .בישול ומלח ברזל אבקת המורה ערבבה מדעי� בשיעור

  .שונות בדרכי� להפריד אפשר שנוצרה התערובת את

  .התערובת להפרדת בישול מלח של או ברזל של בתכונה נעזרי� שבה אחת דר& כתבו

 ?התכונה מהי •

 ?הדר& מהי •

  

תכנית   מיונ� והשימושי� בה�, תכונותיה�: הכרת חומרי� 1.5
 לימודי�

  א חומרי� ותכונותיה�.1.2

 יפרידו תערובות פשוטות לפי תכונותיה�התלמידי� : דר& ציו�

 �מסמ
 סטנדרטי�

  תכונות של חומרי�

  תערובת

 הפרדת תערובות

, מושגי�
תהליכי� 

ותופעות במדע 
 וטכנולוגיה

  רמת חשיבה בינונית

  :אחת משתי האפשרויות האלה =תשובה מלאה 

 מגנטיות/נמש& למגנט/משיכה: התכונה

ולא רק , באמצעות מגנט לבצע שיש תשובה הכוללת התייחסות לפעולה: הדר&

 .לעצ� השימוש בו

 מסיסות/מלח מתמוסס במי�/מסיסות במי�: התכונה

הוספת מי� לתערובת  –תשובה הכוללת התייחסות לשתי הפעולות האלה : הדר&

  .וג� סינו�

שאי� בתאור (ציו� תכונה שגויה  אוציו� תכונה נכונה ודר& שגויה  =תשובה חלקית 

וכתיבת פעולה " מסיסות"ציו� התכונה  אוודר& נכונה ) נה נכונההדר& ציו� של תכו

 .אחת נכונה בלבד בדר&

תשובה מלאה 
  מהמחוו	

  

 הכישורים הנדרשים
  . המקוריות תכונותיו על אחד כל שומרי� א& יחד המעורבבי� חומרי� כמה היא תערובת

 ה�. ברזל ואבקת מלח של תערובת להפריד נית� כיצד להסביר נדרשי� התלמידי� זו בשאלה

) למגנט משיכה( ברזל החומר של תכונה או) מסיסות( מלח החומר של תכונה לציי� נדרשי�

 של התכונה בעזרת מ� התערובת האלה החומרי� משני אחד את להוציא נית� כיצד ולהסביר

  .ציינו שאותה החומר
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  ניתוח תשובות תלמידים

  דוגמאות ניתוח

 

 .למגנט נמש& הוא שהברזל: התכונה •

 הוא והברזל מגנט להביא: הדר&
  .התערובת את הפרדתי וכ& יימש&

  תשובות 
  ותנכונ

בתשובות אלה מתואר רק חלק 

מהתהלי& של הפרדת המלח מאבקת 

  . הברזל

 מסיסות: התכונה •

 שבתוכו לכלי מי� לשפו&: הדר&
 .והברזל המי�

 הבישול מלח של התמיסה: התכונה •
 .במי�

 למי� התערובת את מכניסי�: הדר& •
 הברזל יהיה הוא שלמטה והחלק
 מלח תמיסת יהיה שלמעלה והחלק

  .הבישול

תשובות 
  חלקיות

בתערובת זו אי� . התאדות אינה תכונה

  . נוזל שיתאדה
 התאדות: התכונה •

 בשמש התערובת את שמי�: הדר& •
  .מתאדה והברזל

תשובות 
  שגויות

 הוא והמלח קשיח ברזל: התכונה •  
 .מלוח

  מסננת: הדר& •

  

א� נערבב את התערובת ע� מי� המלח 

ולא כפי שכתוב , יתמוסס והברזל ישקע

  .בתשובה זו

 למטה שוקע הבישול מלח: התכונה •
 .צ' והברזל

  .ומחכי� לערבב מפסיקי�: הדר& •

  

 

 קשיים ובעיות נפוצות
בעיקר תלמידי� שרצו להסביר את , תלמידי� רבי� התייחסו לחלק מהתהלי& א& לא לכולו

  .שלבית�שהיא הפרדה דו, המלח מהתערובתהפרדת 
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 השתמעויות להוראה
  :רעיונות כיצד להמחיש את נושא הפרדת התערובות

 נית� לערו& לתלמידי� התנסות מעשית של הפרדת תערובות ואחר כ& לתרגל את� באופ� תאורטי

כלומר לזהות ממה מורכבות התערובות ובעזרת אילו תכונות של , הפרדה של תערובות נוספות

  .החומרי� נית� להפריד את התערובות

  :לדוגמה

אבקת הברזל נמשכת והחול , מקרבי� מגנט לתערובת: הפרדת תערובת של חול ואבקת ברזל •

 .לא

אחר כ& . והסוכר מתמוסס במי�, מוסיפי� מי� ומערבבי�: הפרדת תערובת של חול וסוכר •

כדי לקבל סוכר מוצק צרי& לאדות את מי . מסנני� את התערובת והחול נשאר ללא סוכר

 .תמיסת הסוכר

שבבי הע! צפי� על . מכניסי� את התערובת למי�: הפרדת תערובת של שבבי ע! ושבבי מתכת •

  .המי� ושבבי המתכת שוקעי� בה�
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  10שאלה 
 צריכה שבנורות הלהט חוט עשוי שממנה המתכת). ליבו�( להט נורות מייצרי�" לי�אור" במפעל

  .)בלי שת6ַת&(לפחות  צלזיוס מעלות 1,000 של לטמפרטורה ולהתחמ�, היטב חשמל להולי&

  .שונות מתכות ארבע של תכונות כתובות שלפניכ� בטבלה

  .להט חוט לייצור ביותר את המתכת המתאימה� �ב סמנו

  

  התכה טמפרטורת  המתכת ש�  

  )יוסזצל מעלות(

  חשמלית מוליכות

  נמוכה  1,538  ברזל  1

  בינונית  660  אלומיניו�  2

  גבוהה  1,084  נחושת  3

  מאוד גבוהה  962  כס'  4
 

  

תכנית   בה� והשימושי� מיונ�, תכונותיה�: חומרי� הכרת 1.5
 לימודי�

מסמ�   ותכונותיה� חומרי� א.1.2
 סטנדרטי�

  חשמליתמוליכות : תכונות של מתכות

  התכה

 התלהטות, חוט להט

, מושגי�
תהליכי� 

ותופעות במדע 
 וטכנולוגיה

  רמת חשיבה בינונית

תשובה מלאה   נחושת) 3(סימו� תשובה 
  מהמחוו	

תחומי תוכ	   טכנולוגי ממוצר דרישות: אד� ידי מעשה עול�
  נוספי� 

  

 הכישורים הנדרשים
 תכונות שתי בחינת תו& להט חוטי לייצור ביותר מתאימה המתכת את למצוא נדרשי� התלמידי�

 עמיד הלהט חוט כ&, יותר גבוהה ההתכה שטמפרטורת ככל –התכה  טמפרטורת :מתכת כל של

תוכל  שהמתכת נדרשת כדי –חשמלית גבוהה ככל האפשר  מוליכות ;גבוהות יותר בטמפרטורות

  .להט לשמש לייצור חוט
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  ניתוח תשובות תלמידים

  דוגמאות ניתוח

הנחושת מותכת בטמפרטורה הגבוהה 

מעלות צלזיוס והיא בעלת  �1,000מ

  .מוליכות חשמלית גבוהה

  תשובה  נחושת ) 3(תשובה  •
  הנכונ

ברזל אמנ� מות& בטמפרטורה גבוהה 

שלו  יתמוליכות החשמלהא& , מאוד

נמוכה והיא אינה מתאימה לייצור חוטי 

  .להט

תשובות   ברזל) 1(תשובה  •
  שגויות

 660מות& בטמפרטורה של אלומיניו� 

ינו מתאי� כי ולכ� הוא א, מעלות צלזיוס

טמפרטורה של חוטי הלהט מתלהטי� ב

  .מעלות צלזיוס 1,000

  אלומיניו�) 2(תשובה  •

כס' אמנ� בעל מוליכות חשמלית גבוהה 

א& הוא מות& בטמפרטורה , מאוד

  .מעלות צלזיוס �1,000הנמוכה מ

  כס') 4(תשובה  •

 

 נפוצותקשיים ובעיות 
לעתי� רק . בשאלה זו על התלמידי� להתייחס לשני קריטריוני� שוני� בנוגע לכל אחת מהמתכות

שאמנ� טמפרטורת ההתכה שלו גבוהה , כמו במקרה של הברזל, אחד מהקריטריוני� מתאי�

  .א& המוליכות החשמלית שלו נמוכה, מאוד

 

 השתמעויות להוראה
  תרגול נוס&

במאגר המשימות . לתרגול קבלת החלטות תו& התייחסות לכמה גורמי�קיימות פעילויות שונות 

  :נית� למצוא פעילויות כאלה

  המשימות מאגר מתו& ,"משקה פחיות נייצר ממה" בש� פעילות

-AD50-4304-96A0-http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/ED3DF287

78106678E4B3/71309/21HE_PACHIOT_TASK.pdf 

  

  .ה"ר ראמנית� לצפות בכל מאגר המשימות באת
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  11שאלה 
  .דלק חומרי בעירת באמצעות הפועלי� חימו� תנורי יש

  ?כזה תנור פועל שבו בחדר פתוח חלו� להשאיר יש מדוע

 .החדר קירות על פיח של הצטברות למנוע כדי  .1

 .דלק חומרי דליפת של במקרה שריפה למנוע כדי  .2

 .שבחדר באוויר הרעילי� הגזי� כמות את לצמצ� כדי  .3

 .חו� עומס למנוע וכ&, לחדר להיכנס קר לאוויר לאפשר כדי  .4

  

תכנית   הפקה ועיבוד של חומרי דלק 1.6.2
 לימודי�

  בעירה: ב שינויי� בחומר.1.2

 ).עש�, פיח, גזי�(התלמידי� יציינו את תוצרי הלוואי של הבעירה : ציו� דר&

 �מסמ
 סטנדרטי�

  בעירה

 חומרי דלק

, מושגי�
תהליכי� 

ותופעות במדע 
 וטכנולוגיה

  רמת חשיבה בינונית

תשובה מלאה   .כדי לצמצ� את כמות הגזי� הרעילי� באוויר שבחדר) 3(סימו� תשובה 
  מהמחוו	

  

 הכישורים הנדרשים
  .לפעולה ועל הנחיות נתונה סיבה על המבוססת תוצאה לזהות נדרשי� התלמידי�

 הלוואי מתוצרי אחד. לוואי תוצרי נוצרי� דלק חומרי של בבעירה כי לדעת נדרשי� התלמידי�

 הגזי� כמות ,נקי אוויר לחדר נכניס שא� לדעת נדרשי� התלמידי�. לאוויר הנפלט רעיל גז הוא

  .החדר תצטמצ� באוויר הרעילי�

  

  ניתוח תשובות תלמידים

  דוגמאות ניתוח

תוצרי הלוואי של בעירת חומרי דלק ה� 

  .גזי� רעילי�
לצמצ� את כמות כדי ) 3( תשובה •

  .הגזי� הרעילי� באוויר שבחדר

  תשובה נכונה

א& , פיח הוא אכ� אחד מתוצרי הבעירה

פתיחת חלו� לא תמנע את הצטברות 

  .הפיח על קירות החדר

 של הצטברות למנוע כדי )1( תשובה •

  .החדר קירות על פיח

תשובות 
  שגויות

  .פתיחה של חלו� לא תמנע שריפה

  

 במקרה שריפה למנוע כדי) 2( תשובה •

  .דלק חומרי דליפת של

כדי למנוע עומס חו� אפשר להנמי& את 

  .עוצמת החימו�
 קר לאוויר לאפשר כדי )4( תשובה •

  .חו� עומס למנוע וכ&, להיכנס לחדר
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  קשיים ובעיות נפוצות

א& הרבה פעמי� ה� , התלמידי� אכ� ידעו כי בבעירה של חומרי דלק נוצרי� תוצרי לוואי

, המתייחסת לגזי� 3ולכ� התקשו לבחור בי� תשובה , לעש� ולפיח כאל מכלול אחד, לגזי�התייחסו 

  .המתייחסת לפיח 1לתשובה 

 

 השתמעויות להוראה
  תרגול נוס&

  2שאלה ', נוסח ב, ט"ב משנת תשס"מבח� המיצ

-820A-4E88-0233-http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/15ACFD06

ED563837C90D/94707/26mad095BSofinet.pdf  
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  12שאלה 
 שבכלי המי� טמפרטורת את ומדד פתוח זכוכית בכלי מי� חימ� הוא. במעבדה ניסוי ער& יובל

    .אחת מדידה דקה בכל, פעמי� עשר

  .שלפניכ� בטבלה מתוארות המדידות תוצאות

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  :השאלות על וענו בטבלה התבוננו

  

 ?הראשונה במדידה המי� היו צבירה מצב באיזה  .א

 ?החמישית במדידה המי� היו צבירה מצב באיזה  .ב

 .רתחו המי� שבה המדידה מספר את כתבו  .ג

בכלי במדידה  שהייתה המי� לכמות שווה החמישית במדידה בכלי שהייתה המי� כמות הא�  .ד

 .תשובתכ� את הסבירו? העשירית

 מספר
  מדידה

  המי� טמפרטורת
  )צלזיוס מעלות(

1  C°5�  

2  C°0  

3  C°0  

4  C°10  

5  C°18  

6  C°40  

7  C°60  

8  C°75  

9  C°85  

10  C°100  
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  ג, ב, א12שאלה 
תכנית   המי� משני� את מצב צבירת� 1.5.2

 לימודי�

  צבירה מצבי: בחומר שינויי� ב.1.2

 .התלמידי� יזהו את החומר מי� במצבי הצבירה השוני�: ציו� דר&

 �מסמ
 סטנדרטי�

  מצבי צבירה

  מי� במצבי צבירה שוני�

 למצב הצבירה שלה�הקשר בי� טמפרטורת המי� 

, מושגי�
תהליכי� 

ותופעות במדע 
 וטכנולוגיה

  רמת חשיבה בינונית

  מוצק . א

  נוזל. ב

 10/במדידה העשירית. ג

תשובה מלאה 
  מהמחוו	

  

 הכישורים הנדרשים
  .טבלה מתו& מידע להפיק נדרשי� התלמידי�

הצבירה של המי� מצב  על מסקנה נדרשי� להסיקהתלמידי� , על סמ& הטמפרטורות שנמדדו

  .במדידות נתונות

 

 קשיים ובעיות נפוצות
תלמידי� אלה חשבו ששואלי� אות� מה הייתה ). �5(את התשובה ' תלמידי� רבי� כתבו בסעי' א

  . תוצאת המדידה הראשונה

יתקשו לענות על שאלה , תלמידי� שאינ� יודעי� באיזו טמפרטורה המי� משני� את מצב צבירת�

  .זו

 

 להוראה השתמעויות
חשוב לתרגל את קריאת הטבלה בעזרת שאלות , כאשר מבקשי� מתלמידי� להפיק מידע מטבלה

  : לדוגמה ,שונות

 ?באילו מדידות היו המי� במצב צבירה נוזלי •

 .נמקו? בכמה מדידות היו המי� במצב צבירה מוצק •

 ?מה הייתה תוצאת המדידה השלישית •

 ?באיזו טמפרטורה היו המי� במדידה השישית •

 ?מעלות צלזיוס 75באיזו מדידה נמדדו  •

 ?באילו מדידות היו טמפרטורות שוות •

  .חשוב לעשות זאת כדי לתרגל את התלמידי� בהפקת כל המידע האפשרי מטבלה
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  ד12 שאלה
תכנית   המי� משני� את מצב צבירת� 1.5.2

 לימודי�

  צבירה מצבי: בחומר שינויי� ב.1.2

 .החומר מי� במצבי הצבירה השוני�התלמידי� יזהו את : ציו� דר&

 �מסמ
 סטנדרטי�

  התאדות

 

, מושגי�
תהליכי� 

ותופעות במדע 
 וטכנולוגיה

  רמת חשיבה בינונית

אי� הכרח (תשובה שלילית המלווה בהסבר הכולל התייחסות להתאדות המי� 

  ").התאדות"להשתמש במושג 

 .תשובה שלילית המלווה בהסבר שגוי או תשובה ללא הסבר =תשובה שגויה 

תשובה מלאה 
  מהמחוו	

  

 הכישורים הנדרשים
 של שוני� בזמני� בכלי המי� כמות על המתואר הניסוי מ� מסקנות להסיק נדרשי� התלמידי�

  .הניסוי

 כאשר. לגז שלה� מנוזל הצבירה את מצב מי� משני�, במהל& חימו� כי להבי� נדרשי� התלמידי�

שהמי� התחממו  בזמ�. מתאדה היא ,צלזיוס מעלות 100 של לטמפרטורה מגיעה מי� של מולקולה

א� . התאדו כבר) כול� לא א�( המי� רוב הניסוי ובסו' ,מי� מולקולות התאדו הזמ� כל ,בכלי

 א&. גז הצבירה שלה� היה שמצב רק, הניסוי בסו' בכלי עדיי� היו המי� כל ,סגור היה הכלי

) גז צבירה במצב מי�( המי� אדי ולכ� ,היה פתוח שהכלי הוא בשאלה שקיבלו התלמידי� המידע

  . מהכלי יצאו
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  ניתוח תשובות תלמידים

  דוגמאות ניתוח

 

 הייתה שהטמפרטורה מפני, לא •
 הגיעו המי�, הניסוי בסו' גדולה

 המי� ואז הרתיחה לטמפרטורת
 .התאדו

 של מסוימת כמות שהייתה מפני, לא •
 כשהיא אבל נוזל הייתה כשהיא מי�

 המי�) פתוח שהכלי בגלל( לגז הפכה
 .מהכלי ויצאו התאדו

 רותחי� המי� °100 �שב בגלל, לא •
 .מתאדי� ה� רותחי� ושהמי�

 התאדו המי� הניסוי בסו' כי, לא •
  .שהיה ממה פחות להיות והפ&

  תשובות 
  ותנכונ

בתשובה זו אי� התייחסות להתאדות 

  .המי�
 המדידה שבכלי מכיוו�, לא •

  הטמפרטורה את יש החמישית

C°18 את יש הניסוי שבסו' ובכלי 
  .C°100 הטמפרטורה

תשובות 
  שגויות

    .נוזלי� היו שניה� כי, כ� •  

תשובה זו הייתה נכונה אילו הכלי היה 

אדי , א& מפני שהכלי היה פתוח, סגור

  .המי� יצאו ממנו

  

 במדידה בכלי שהייתה המי� כמות •
 שהייתה מי� לכמות שווה החמישית

 שמצב רק, הניסוי בסו' בכלי
  .שונה הצבירה

  

 

 קשיים ובעיות נפוצות
א& לא כל , המי� משני� את מצב הצבירה שלה� מנוזל לגז �C°100תלמידי� רבי� ידעו כי ב

  .התלמידי� התייחסו לכ& שהדבר גור� לירידת כמות המי� הנוזליי� בכלי

כל המי� היו , א� היו מחממי� את המי� בכלי סגור. את המי� בכלי פתוחבניסוי המתואר חיממו 

אדי המי� , מפני שהכלי היה פתוח. חלק במצב צבירה גז וחלק במצב צבירה נוזל, נשארי� בכלי

  .יצאו מהכלי
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 השתמעויות להוראה
  :כאשר עורכי� ניסויי� של התאדות מי�

הנוזליי� בכלי בהתחלת הניסוי ומהי כמות המי� חשוב להראות לתלמידי� מהי כמות המי�  •

 .הנוזליי� לאחר ההתאדות

בכל פע� שמתייחסי� לאדי המי� צרי& להדגיש שאדי� אלה ה� המי� הנוזליי� שהיו בכלי  •

 .קוד� לכ�

ולהראות כיצד אדי מי� במצב צבירה גז הופכי� , מומל! לערו& ג� ניסוי של התעבות מי� •

 .לבחזרה למי� במצב צבירה נוז

  

  :נית� להמחיש את תופעת התאדות המי� באמצעות דוגמאות מחיי היומיו�

, א� מבשלי� את המרק הרבה זמ�. כאשר מבשלי� מרק רואי� אדי מי� העולי� מ� הסיר •

 .רואי� שגובה פני הנוזל יורד וצרי& למלא עוד מי� בסיר

ובה פני המי� לאט לאט המי� מתאדי� ונית� לראות שג, א� משאירי� כלי מלא מי� בחו! •

  .בכלי יורד
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  13שאלה 
  .נוזלית מתכת היא וכספית ,מוצקה מתכת היא ברזל

  ?אלה מתכות לשתי משות' מה

 .טמפרטורת ההתכה שלה� זהה  .1

 .אפשר לרקע אות�  .2

 .למגנט נמשכות ה�  .3

 .חשמל מוליכות ה�  .4

  

תכנית   מיונ� והשימושי� בה�, תכונותיה�: הכרת חומרי� 1.5
 לימודי�

  מתכות: ותכונותיה� חומרי� א.1.2

 .התלמידי� יזהו מתכות על פי תכונותיה� וישוו ביניה�: ציו� דר&

 �מסמ
 סטנדרטי�

  מתכות

  תכונות משותפות לכל המתכות

 מוצק/נוזל

, מושגי�
תהליכי� 

ותופעות במדע 
 וטכנולוגיה

  רמת חשיבה בינונית

מלאה תשובה   .ה� מוליכות חשמל) 4(סימו� תשובה 
  מהמחוו	

  

 הכישורים הנדרשים
התלמידי� נדרשי� להתייחס לארבע תכונות המאפיינות את רוב המתכות ולאתר ביניה� תכונה 

התכונה העיקרית שאליה ה� נדרשי� להתייחס . אחת המשותפת למתכת מוצקה ולמתכת נוזלית

במתכות מוצקות א& לא ועליה� להבי� שיש פעולות שנית� לבצע , היא מצב הצבירה של המתכות

  .במתכות במצב צבירה נוזל

  

  ניתוח תשובות תלמידים

  דוגמאות ניתוח

  תשובה  .ה� מוליכות חשמל) 4(תשובה  • 
  הנכונ

טמפרטורת ההתכה היא הטמפרטורה 

כספית נמצאת . שבה מוצק הופ& לנוזל

, במצב צבירה נוזל בטמפרטורת החדר

, וברזל הוא מוצק בטמפרטורת חדר

שטמפרטורת ההתכה שלה� מכא� 

  .שונה

טמפרטורת ההתכה שלה� ) 1(תשובה  •

  .זהה

תשובות 
  שגויות

א& , רוב המתכות ניתנות לריקוע

הכספית היא במצב צבירה נוזל ולכ� לא 

  .נית� לרקע אותה

  .אפשר לרקע אות�) 2(תשובה  •

רק המתכת ברזל או מתכות המכילות 

  .ברזל נמשכות למגנט
  .למגנטה� נמשכות ) 3(תשובה  •
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 קשיים ובעיות נפוצות
א& המתכת כספית יוצאת דופ� בכ& , התלמידי� לומדי� על התכונות המאפיינות את רוב המתכות

בשאלה זו כל התשובות נכונות . שהיא נוזלית ולכ� הרבה מהתכונות האלה אינ� מאפיינות אותה

וג� נוזל ) ברזל(מוצק ורק הולכת חשמל היא תכונה שיכולה לאפיי� ג� , עבור המתכת ברזל

א& למגנט נמשכות רק מתכות , משיכה למגנט ג� היא תכונה שיכולה לאפיי� מוצק ונוזל). כספית(

  .וכספית אינה מכילה ברזל, המכילות ברזל

  .תלמידי� רבי� לא התייחסו לעובדה שהכספית היא נוזלית

 

 השתמעויות להוראה
דופ� ושרוב התכונות המאפיינות מתכות אינ� התלמידי� לומדי� שהכספית היא מתכת יוצאת 

מומל! לבחו� ע� התלמידי� אילו מהתכונות המאפיינות מתכות מאפיינות ג� . מאפיינות אותה

  .את הכספית
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  14שאלה 
  .חומרי� של רשימה לפניכ�

  .עיבוד שעבר חומר או טבעי חומר הוא א� ש� של חומר כל ליד ��ב סמנו

  עיבוד שעבר חומר  טבעי חומר  החומר ש�

      סוכר

      נחושת עפַרת

      זית שמ�

      גיר אב�

      סולר
 

  

תכנית   טבע משאבי שה� חומרי� 1.6
 לימודי�

מסמ�   ועיבוד הפקה, שימושי�: חומרי� ג.1.2
 סטנדרטי�

  טבעי חומר

  חומרי� עיבוד

 עיבוד שעבר חומר

, מושגי�
תהליכי� 

ותופעות במדע 
 וטכנולוגיה

  רמת חשיבה  נמוכה

 

  עיבוד שעבר חומר  טבעי חומר  החומר ש�

  ×    סוכר

    ×  נחושת עפַרת

  ×    זית שמ�

    ×  גיר אב�

  ×    סולר
  

תשובה מלאה 
  מהמחוו	

  

 הכישורים הנדרשים
 זו ,כלומר( טבעי חומר הוא החומר א� ולסמ� מהחומרי� אחד כל את לזהות נדרשי� התלמידי�

  .עיבוד שעבר חומר או) בטבע נמצא הוא שבה הצורה

 

 השתמעויות להוראה
. לבחו� כמה שיותר חומרי� א� ה� טבעיי� או מעובדי�: יש ללמד מהו עיבוד ולתרגל זאת

ומעפרת , נחושת הוא חומר שעבר עיבוד כי בטבע הנחושת היא בצורת עפרת נחושת, לדוגמה

  .הנחושת מפיקי� את הנחושת
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 החשובה התכונה, בעיניה�, 

  

 ?הכי הרבה ילדי�

 ?הטכנולוגי בתהלי&

  

במדע וטכנולב "מיצ – הנחיותחוברת 

  . לילדי� חדשות ספורט נעלי לייצר רצו נעליי�

, מהי ילדי� שאלו ובו סקר ערכו, לייצר כדאי נעליי�

  .ספורט

  :שלפניכ� בתרשי� מוצגות

הכי הרבה ילדי� בחרו ספורט נעלי של תכונה באיזו, הסקר

 למי�

   

 הבא השלב יהיה מה, לייצר נעליי� אילו במפעל

 התקשורת בכלי הנעליי� ופרסו�

 הנעליי� לייצור מתאימי� חומרי�

 בחנויות הנעליי�

 הנעליי� של 

   

 

  15שאלה 
נעליי� לייצור במפעל

נעליי� אילו לדעת כדי

ספורט נעלי של ביותר

    

מוצגות הסקר תוצאות

הסקר תוצאות פי על  .א

למי� אטימ6ת  .1

  נAח6ת  .2

 גמיש6ת  .3

 צבעוני6ת  .4

  

במפעל שיוחלט לאחר  .ב

ופרסו� שיווק  .1

חומרי� בחירת  .2

הנעליי� הפצת  .3

 המוני ייצור  .4
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  א15שאלה 
תכנית   טכנולוגי בתהלי& שלבי� 2.4

 לימודי�

מסמ�  התיכו� תהלי& ב.1.6
 סטנדרטי�

  סקר

  תכונה

 

, מושגי�
תהליכי� 

ותופעות במדע 
 וטכנולוגיה

  רמת חשיבה נמוכה

תשובה מלאה    צבעוני6ת) 4(סימו� תשובה 
  מהמחוו	

  מיומנויות

 עוגה דיאגרמת מתו& מידע הפקת

תחומי תוכ	 
  נוספי� 

  

 הנדרשיםהכישורים 
 בחרו שבה התכונה( הסקר תוצאות את ולזהות העוגה דיאגרמת את לקרוא נדרשי� התלמידי�

  ).הכי הרבה ילדי�

 

 קשיים ובעיות נפוצות
תלמידי� שאינ� קוראי� את השאלה לעומק עלולי� להתבלבל ולסמ� את הבחירה שלה� ולא את 

  .התשובה על פי הסקר

דיאגרמת עוגה עלולי� להתקשות באיתור התשובה שנבחרה תלמידי� שלא התנסו בעבר בקריאת 

  .על ידי הכי הרבה ילדי�

 

 השתמעויות להוראה
 כל שבחרו התלמידי� על פי אחוז עוגה ולצייר את� דיאגרמת התלמידי� לערו& סקר בקרב נית�

 . אקסל לש� כ& בתוכנת מומל! להיעזר. מהתשובות אחת

 חלק איזה מחליטי� כיצד לתלמידי� ולהראות, שאלות שתי רקבעריכת סקר שבו  להתחיל כדאי

  .גדול יותר יהיה" עוגה"ב

  .שוני� בהקשרי� עוגה דיאגרמת קריאת חשוב לתרגל
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  ב15שאלה 
תכנית   טכנולוגי בתהלי& שלבי� 2.4

 לימודי�

  התיכו� תהלי& ב.1.6

 ועד משלב העלאת הצור&, פשוט מוצר בבניית ויתנסו יתכננו התלמידי� :דר& ציו�

 .התיכו� לתהלי& בהתא�, לשלב ייצור המוצר

 �מסמ
 סטנדרטי�

, מושגי�  הטכנולוגי התהלי& שלבי
תהליכי� 

ותופעות במדע 
 וטכנולוגיה

  רמת חשיבה נמוכה

תשובה מלאה  הנעליי� לייצור מתאימי� חומרי� בחירת) 2(סימו� תשובה 
  מהמחוו	

  

 הכישורים הנדרשים
 הבא השלב את, אפשרויות כמה מתו&, ולזהות התיכו� תהלי& שלבי את להכיר נדרשי� התלמידי�

  .התיכו� בתהלי&

  

  ניתוח תשובות תלמידים

  דוגמאות ניתוח

אחרי שעורכי� סקר ומביני� מה הצור& 

, שעליו עונה המוצר ומה חשוב לצרכ�

אפשר לבחור חומרי� המתאימי� 

 .לייצור המוצר

בחירת חומרי�  )2(תשובה   •

  מתאימי� לייצור הנעליי�

  תשובה
  הנכונ

. זה השלב האחרו� בתהלי& הטכנולוגי

אחרי שיש מוצר מוגמר אפשר לשווק 

  .ולפרס� את המוצר

 הנעליי� ופרסו� שיווק) 1(תשובה  •

  התקשורת בכלי

תשובות 
  שגויות

כשהמוצר מוגמר וכבר ייצרו אותו אפשר 

  .לשווק אותו לחנויות
  בחנויות הנעליי� הפצת) 3(תשובה  •

אחרי שבחרנו את החומרי� המתאימי� 

, טיפוס המתאי� לדרישות�וייצרנו אב

אפשר להתחיל בייצור המוני של 

  .הנעליי�

  הנעליי� של המוני ייצור) 4(תשובה  •

 

 קשיים ובעיות נפוצות
התלמידי� ). בתהלי& הטכנולוגי(כל התשובות האפשריות בשאלה ה� שלבי� בתהלי& התיכו� 

  .עלולי� להתבלבל ולסמ� שלב אחר בתהלי& התיכו�
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 השתמעויות להוראה
 ).התיכו� תהלי&( הטכנולוגי התהלי& שלבי מה� לדעת צריכי� התלמידי�

 בתהלי& הבא השלב את להשלי� צריכי� ה� שבה, זה מסוג בשאלה נתקלי� התלמידי� כאשר

 האפשרויות את לקרוא בלי( לדעת� הבא השלב מה ישערו התלמידי� כול שקוד� מומל! ,כלשהו

  .הניתנות מהאפשרויות ביותר המתאימה התשובה את לאחר מכ� יחפשו ורק) לתשובה

  ,לדוגמה. בשאלות כאלה נית� לבקש מהתלמידי� לנמק מדוע האפשרויות האחרות אינ� נכונות

אנו לא , י� לפרס�אפשרי כי עדיי� אי� נעלי בלתי –" שיווק ופרסו� הנעליי� בכלי התקשורת"

  .יודעי� אי& ה� ייראו ומה יהיו תכונותיה�
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  16שאלה 
 ַוָסת מותק� בתנור. הרצויה לטמפרטורה אותו מכווני�, האפייה תנור את שמדליקי� לפני

 הטמפרטורה א�. קבועה תישאר הרצויה שהטמפרטורה לשמור שתפקידו) ֶתרמAסָטט( טמפרטורה

. החימו� פעולת את להפסיק לתנור גור� הטמפרטורה וסת, הרצויה לטמפרטורה מעל עולה בתנור

 להתחיל לתנור גור� הטמפרטורה וסת, הרצויה לטמפרטורה מתחת יורדת בתנור הטמפרטורה א�

  .החימו� פעולת את שוב

 פעולת את להתחיל או להפסיק לתנור גור� שהוא לפני קולט הטמפרטורה וסת מידע איזה  .א

 ?החימו�

 . לפעול המשי� והתנור, שבתנור הטמפרטורה וסת התקלקל האפייה בזמ�. עוגה אפה ירו�  .ב

  ?הווסת שהתקלקל אחרי בתנור לטמפרטורה קרה מה  

  :המשפט את השלימו  

 את) הפסיק לא/הפסיק( הטמפרטורה וסת כי) השתנתה לא/ירדה/עלתה( התנור טמפרטורת  

 .התנור של החימו� פעולת

  

  א16שאלה 
תכנית   טכנולוגיות מערכות 2.4.3

 לימודי�

מסמ�   הטכנולוגיה מהות א.1.6
 סטנדרטי�

  )תרמוסטט( טמפרטורה וסת

 

, מושגי�
תהליכי� 

ותופעות במדע 
 וטכנולוגיה

  רמת חשיבה בינונית

 ח� או קר לא שהתנור/התנור חו�/חו� מידת/בטמפרטורה שינוי/טמפרטורה

 מספקת במידה

תשובה מלאה 
  מהמחוו	

  

 הנדרשיםהכישורים 
כי תפקידו של וסת הטמפרטורה הוא לוודא שהתנור , על פי הטקסט, התלמידי� נדרשי� להבי�

תפקיד וסת הטמפרטורה הוא להבחי� בכ& שהתנור אינו . נשאר בטמפרטורה שכיוונו אותו אליה

  .ולהפעיל או להפסיק את פעולת החימו� בתנור בהתא�, בטמפרטורה הרצויה
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  תלמידיםניתוח תשובות 

  דוגמאות ניתוח

 

 .בתנור ח� כמה •

 בזמ� התנור של הטמפרטורה מה •
 .האפייה

 מספיק לא או מספיק ח� התנור א� •
  .ח�

  תשובות 
  ותנכונ

 מש& את אינו בודק הטמפרטורה וסת

 הגיע התנור א� אלא ,החימו�

  .הרצויה לטמפרטורה

תשובות   .זמ� מספיק כבר חימ� שהתנור •
  שגויות

   מידע •  

  נשרפה העוגה •

  

 

 השתמעויות להוראה
לדוגמה במזג� קיי� וסת , במכשירי� שוני� שבה� אנו משתמשי� בחיי היומיו� קיי� וסת

טמפרטורה הגור� לו להפסיק לחמ� כאשר החדר מגיע לטמפרטורה הרצויה ולהתחיל לחמ� 

בדוד חימו� חשמלי קיי� וסת . כאשר הטמפרטורה בחדר יורדת מהטמפרטורה הרצויה

  . מגיעי� לטמפרטורה הרצויה טמפרטורה העוצר את חימו� המי� כשה�

  :רעיונות לתרגול

 .נית� לבקש מהתלמידי� לגלות באילו מכשירי� שבה� משתמשי� בחיי היומיו� יש וסתי� •

. נית� לבקש מהתלמידי� להמציא מכשירי� נוספי� שלדעת� כדאי שיהיו בה� וסתי� •

ומאי! את , וסת מהירות המאט את כלי הרכב כאשר הוא מגיע למהירות המותרת, לדוגמה

 .המהירות כאשר היא נמוכה מהמהירות המותרת

ולבקש מה� להסביר , מכשיר בעל וסת, בעל פה או באמצעות טקסט, נית� לתאר לתלמידי� •

  .מה יקרה א� הווסת לא יעבוד
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  ב 16שאלה 
תכנית   טכנולוגיות מערכות 2.4.3

 לימודי�

מסמ�   הטכנולוגיה מהות א.1.6
 סטנדרטי�

, מושגי�  )תרמוסטט( טמפרטורה וסת
תהליכי� 

ותופעות במדע 
 וטכנולוגיה

  רמת חשיבה בינונית

  :המשפט של נכונה השלמה

 של החימו� פעולת את הפסיק לא הטמפרטורה וסת כי עלתה התנור טמפרטורת

 .התנור

תשובה מלאה 
  מהמחוו	

  

 הכישורים הנדרשים
 המתוארת סיטואציה ולהסביר ,טמפרטורה וסת על' בסעי' א שרכשו הידע את לייש� נדרשי� התלמידי�

  .בטקסט

 

 קשיים ובעיות נפוצות
  .תלמידי� שלא הבינו את פעולת וסת הטמפרטורה יתקשו לענות על סעי' זה
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  מערכות אקולוגיות ואיכות הסביבה: 3נושא 
  .19–17 שאלות על וענו המידע קטע את קראו

 ע! של העלי� על למצוא אפשר, השאר בי�. רבי� ליצורי� חיי� סביבת משמשי� התפוז עצי

  ").רבנו משה פרת(" הCֶַבע ומCִ6ית הָעִלי� Bְִניַמת: חרקי� של מיני� שני התפוז

 הכנימה. מילימטרי� שני עד אחד מילימטר וגודלה דק ֵחֶדק בעל חרק היא הָעִלי� 0ְִניַמת

 לעלי נזק גורמת זו פעולה. שלה החדק בעזרת מוצצת היא ואותו, העלי�) מי!( ממוַהל ניזונה

  .התפוז ע!

 הוא גופה. מילימטרי� כשישה שגודלה חיפושית היא") רבנו משה פרת(" ה2ֶַבע מ2ִ3ית

  .העלי� מכנימות ניזונה השבע מושית. נקודות שבע גבה ועל אדו� צבעה, כדור חצי בצורת

  

    17שאלה 
  : משתיי& הוא קבוצה לאיזו חרק כל ליד ��ב סמנו

  .כול�אוכלי או צמחוניי�, טורפי�

  

  הקבוצה

  החרק

  כול�אוכלי  צמחוניי�  טורפי�

        העלי� כנימת

        השבע מושית

  

 

  

תכנית  חיי� יצורי� בי� גומלי� קשרי 7.4
 לימודי�

מסמ�  והתאמה גומלי� קשרי, שינויי�: סביבה א.1.5
 סטנדרטי�

  טורפי�

  צמחוניי�

 כול�אוכלי

, מושגי�
תהליכי� 
במדע ותופעות 

 וטכנולוגיה

  רמת חשיבה בינונית

  צמחוניי� :עלי� כנימת

 טורפי� :השבע מושית

תשובה מלאה 
  מהמחוו	

  

 הכישורים הנדרשים
 ומושית העלי� כנימת א� המידע להסיק סמ& ועל בטקסט המידע את לקרוא נדרשי� התלמידי�

  .טבלהב לסמ� עליה� הזה המידע את. כול�אוכלי או צמחוניי�, טורפי� חיי� בעלי ה� השבע
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 קשיים ובעיות נפוצות
את . כול�טור' או אוכל, בטקסט כתוב מה אוכל כל אחד מהחרקי� א& לא כתוב א� הוא צמחוני

  .המידע הזה על התלמידי� להשלי� בעזרת הידע שלה� בנושא מזו� של בעלי חיי�

 

 השתמעויות להוראה
מה המזו� (צמחוניי� וכיצד אנו ידועי� זאת מומל! לתרגל ע� התלמידי� אילו בעלי חיי� ה� 

�ואילו בעלי חיי� ה� אוכלי, אילו בעלי חיי� ה� טורפי� וכיצד אנו יודעי� זאת, )שה� אוכלי�

  .כול
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  18שאלה 
 עצי על הדבר השפיע אי& שערו. תפוז עצי של לסביבה הגיעו השבע ממושית הניזונות ציפורי�

  .בסביבת� החיי� היצורי� ועל התפוז

  .המתאימה ההשלמה את ��ב סמנו

  

  השתנתה לא  ָקטנה  ָגדלה   :השבע מושית אוכלוסיית

  השתנתה לא  ָקטנה  ָגדלה  :העלי� כנימות אוכלוסיית

  השתנה לא  ָקַט�  ָגַדל  :התפוז לעצי הנזק
 

  

תכנית   חיי� יצורי� בי� גומלי� קשרי 7.4
 לימודי�

מסמ�   והתאמה גומלי� קשרי, שינויי�: סביבה א.1.5
 סטנדרטי�

  תזונה של בעלי חיי�

  פגיעה בחוליה של שרשרת מזו�, שרשרת מזו�

 קשר של תזונה: קשרי גומלי� בי� יצורי� חיי�

, מושגי�
תהליכי� 

ותופעות במדע 
 וטכנולוגיה

  רמת חשיבה גבוהה

  ָקטנה :השבע מושית אוכלוסיית

  ָגדלה :העלי� כנימות אוכלוסיית

 ָגַדל :התפוז לעצי הנזק

תשובה מלאה 
  מהמחוו	

  

 הכישורים הנדרשים
 כיצד לחזות נדרשי� התלמידי�. בטקסט המתוארת המזו� שרשרת את לזהות נדרשי� התלמידי�

 המידע זה במקרה. בשרשרת היצורי� שאר על תשפיע המזו� בשרשרת אחד חי ביצור פגיעה

 מושית אוכלוסיית כ� על, השבע ממושית הניזונות ציפורי� שהגיעו הוא התלמידי� שמקבלי�

 ולכ� ,עלי� כנימות שאכלו מושיות פחות היו קטנה השבע מושית שאוכלוסיית משו�. קטנה השבע

הנגר� לעצי  הנזק גדל כ& ,גדלה העלי� כנימות אוכלוסייתש ככל. גדלה העלי� כנימות אוכלוסיית

  .התפוז

 

 קשיים ובעיות נפוצות
מהתלמידי� להבי� את שרשרת המזו� ולחזות מה יקרה שאלה זו היא שאלה מורכבת הדורשת 

קושי לענות על שאלה זו . ליצורי� החיי� בשרשרת המזו� כתוצאה מפגיעה בחוליה אחת בשרשרת

  .יכול להתעורר א� שרשרת המזו� לא הובנה כהלכה
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 השתמעויות להוראה
 :מזו� תרגולי� בנושא שרשראות

, נחש, עכבר, חיטה: לדוגמה ,חיי� מכמה יצורי� מזו� שרשרת לבנות אפשר לבקש מהתלמידי� •

 .עיט

. תיפגע בשרשרת אחת אפשר לתרגל מה יקרה ליצורי� החיי� בשרשרת המזו� א� חוליה •

מה יקרה ? משרשרת המזו� ייעלמו הנחשי� כל א� העכברי� לאוכלוסיית יקרה מה ,לדוגמה

  ?לאוכלוסיית העיטי�
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  19שאלה 
 את לרסס נוהגי� אחרי� ואילו, להדברה כאמצעי השבע במושית נעזרי� התפוז עצי ממגדלי חלק

  .הדברה בחומרי העצי�

  ?ריסוס באמצעות או השבע מושית באמצעות – לדעתכ� עדיפה הדברה דר& איזו

 .תשובתכ� את הסבירו

 

תכנית   אקולוגית מערכת מאפייני 7.6
 לימודי�

מסמ�   הסביבה על והשפעתו האד� ב.1.5
 סטנדרטי�

  )ביולוגית הדברה( הדברה

 הדברה חומרי בעזרת הדברה

, מושגי�
תהליכי� 

ותופעות במדע 
 וטכנולוגיה

  רמת חשיבה גבוהה

 עלותה כי עדיפה השבע מושית באמצעות שהדברה לכ& התייחסות הכוללת תשובה

, החיי� או/הדוממי� ו הסביבה למרכיבי מזיקה אינה היא/יותר בריאה היא/נמוכה

  .הסביבה למרכיבי מזיקה ריסוס באמצעות שהדברה לכ& או

 היא כי עדיפה ריסוס בחומר שהדברה לכ& התייחסות הכוללת תשובה :הערה

 .נכונה תשובה תיחשב, ויעילה מהירה, יותר נוחה/יותר פשוטה

תשובה מלאה 
  מהמחוו	

  

 הכישורים הנדרשים
ההשפעה של חומרי הדברה ומהי , התלמידי� נדרשי� לדעת מהי הדברה באמצעות חומרי הדברה

  .על היצורי� החיי� ועל הסביבה

  .התלמידי� נדרשי� לקרוא את הטקסט ולהבי� ממנו מהי הדברה ביולוגית

ובי� ) בעזרת חומרי הדברה(התלמידי� נדרשי� למזג בי� הידע שלה� על הדברה קונבנציונלית 

עדיפותה של אחת משיטות ולהביע עמדה מנומקת על , המידע המופיע בטקסט על הדברה ביולוגית

  .ההדברה
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  ניתוח תשובות תלמידים

  דוגמאות ניתוח

 

 חומרי כי השבע מושית בעזרת •
, השבע למושית מזיקי� הריסוס
 .התפוז לע! וג� לכנימה

 את עושה היא כי הדברה לדעתי •
 .מהר הכי העבודה

 מושית באמצעות היא העדיפה הדר& •
 לסביבה נזק גורמת לא היא כי השבע

 .הפירות את מזה� וריסוס

כי יש ציפורי� , עדי' ריסוס •
שאוכלות את מושית השבע ואז יהיו 

 .כנימות

 מרססי� א� כי, ריסוס באמצעות •
 מושית ובעזרת מתה ישר היא אז

  .זמ� הרבה אחרי מתה היא השבע

  תשובות 
  ותנכונ

הדברה באמצעות מושית השבע היא 

  .אטית יותר מהדברה רגילה
 הכי יהיה זה כי השבע מושית בעזרת •

  .מהר
תשובות 
  שגויות

ריסוס בחומרי הדברה פוגע בסביבה 

  .וביצורי� החיי� בה
 אז ריסוס קצת זה כי הדברה בעזרת •

  .בע! פוגע לא זה

 

 קשיים ובעיות נפוצות
המידע בטקסט . בשאלה זו נדרש מהתלמידי� ידע קוד� על הדברה בעזרת ריסוס בחומרי הדברה

בעזרת (ולכ� תלמידי� שאינ� יודעי� דבר על הדברה קונבנציונלית , להדברה ביולוגיתמתייחס 

  .עלולי� להיתקל בקשיי�) חומרי הדברה

 

 השתמעויות להוראה
ולכ� התשובה נכונה א� , חשוב לשי� לב שבשאלה זו התלמידי� מתבקשי� להביע את דעת�

המאפשר לנו לדעת א� התלמידי� ההסבר הוא שנבדק בשאלה זו והוא . ההסבר מתאי� לדעה

  .הבינו או לא הבינו את ההבדל בי� הדברה על ידי חומרי ריסוס להדברה ביולוגית

  .מומל! ללמד את התלמידי� להסביר את תשובותיה�
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  20שאלה 
 פעמיי��חד כלי� ג� מייצרי� כיו�. לסביבה ידידותיי� נחשבי� מנייר העשויי� פעמיי��חד כלי�

  .אדמה ותפוחי סוכר קני, תירס: כמו, מאכל מצמחי העשויי� לסביבה ידידותיי�

. בה פוגעי� ג� ה�, לסביבה ידידותיי� נחשבי� מנייר העשויי� פעמיי��חד שBֵלי� פי על א'  .א

 ?כיצד

 ?לסביבה ידידותיי� נחשבי� מאכל מצמחי העשויי� פעמיי��חד כלי� מדוע  .ב

  

  א20שאלה 
תכנית   בסביבה שינויי� על והשפעת� סביבת� לבי� יצורי� בי� גומלי� קשרי 7.3.3

 לימודי�

  הסביבה על והשפעתו האד� ב.1.5

 .הסביבה לשמירה על האד� של לפעולות הצעות יציעו התלמידי� :דר& ציו�

 �מסמ
 סטנדרטי�

  לסביבה ידידותי

 מאכל צמחי

, מושגי�
תהליכי� 

ותופעות במדע 
 וטכנולוגיה

  רמת חשיבה בינונית

 פוגע והדבר, עצי� כורתי� נייר לייצר שכדי לכ& התייחסות הכוללת תשובה

  .בסביבה

 .נכונה תשובה תיחשב, האשפה נפח להגדלת המתייחסת תשובה :הערה

תשובה מלאה 
  מהמחוו	

  

 הכישורים הנדרשים
 התלמידי�. עצי� כורתי� נייר לייצר ושכדי בעצי� הוא הנייר שמקור לדעת נדרשי� התלמידי�

  .בסביבה פוגעת עצי� כריתת כי להבי� נדרשי�
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  ניתוח תשובות תלמידים

  דוגמאות ניתוח

 

 להכי� שכדי בכ& בסביבה פוגעי� ה� •
 צרי& פעמיות�החד הנייר כוסות את
 נרצה וא�, מעצי� בא ונייר, נייר

 המו� לכרות עלינו נייר כוסות לייצר
 ).לסביבה שמזיק מה( עצי�

 את שבולעי� חיי� בעלי יש כי, כ� •
) פעמי�חד משהו( פעמי�החד

 .ונחנקי�

 צרי& פע� וכל מע! עשוי נייר כי •
 עד ע! ועוד ע! ועוד ע! עוד לגזוז

 .עצי� נשארי� לא שכמעט

 מה� ועושי� עצי� כורתי� כאשר •
  .לנשו� חמצ� מספיק לנו אי� אז נייר

  תשובות 
  ותנכונ

פעמיי� אינ� בהכרח �כלי� חד

הבחירה של . הסביבהמלכלכי� את 

האד� היא היכ� לזרוק את הכלי� 

  .האלה

 זה כי לסביבה ידידותיי� לא ה� •
 .הסביבה את מלכל&

  

תשובות 
  שגויות

בתשובה זו אי� הסבר כיצד הפגיעה 

  .בעצי� משפיעה על הסביבה
  .כי נייר עשוי מעצי� •

 

 השתמעויות להוראה
להציג לתלמידי� תשובות שונות שהתקבלו נית� . תשובות של תלמידי� ה� דר& מצוינת ללמידה

  .ומדוע, א� ה� נכונות או לא נכונות: עבור אותה שאלה ולדו� את� בנוגע לתשובות

�משהו חד(פעמי �כי יש בעלי חיי� שבולעי� את החד, כ�: "תשובה שטוב לדו� בה היא התשובה

  ".ונחנקי�) פעמי

. מה� את התשובות הנכונות ולנמק אפשר להציג לתלמידי� תשובות שונות ולאפשר לה� לבחור

  .מעניי� לערו& על כ& דיו� בכיתה
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  ב20שאלה 
תכנית   בסביבה שינויי� על והשפעת� סביבת� לבי� יצורי� בי� גומלי� קשרי 7.3.3

 לימודי�

  הסביבה על והשפעתו האד� ב.1.5

 .על הסביבה לשמירה האד� של לפעולות הצעות יציעו התלמידי� :דר& ציו�

 �מסמ
 סטנדרטי�

, מושגי�  לסביבה ידידותי
תהליכי� 

ותופעות במדע 
 וטכנולוגיה

  רמת חשיבה בינונית

 מאכל מצמחי העשויי� השימוש בכלי� שבו לאופ� התייחסות הכוללת תשובה

  .בסביבה הפגיעה את מפחית

 תשובה תיחשב, עצי� פחות שכורתי� לכ& התייחסות הכוללת תשובה :הערה

 .שגויה

מלאה תשובה 
  מהמחוו	

תחומי תוכ	   חומרי� של תכונות: החומר מדעי
  נוספי�

  

 הכישורים הנדרשים
 ה� כ� ועל) משאב הנוצר כל הזמ�(התלמידי� נדרשי� להבי� שצמחי מאכל ה� משאב מתחדש 

 מתחדש המשאב כי בסביבה פוגע אינו מתחדש במשאב השימוש. יותר לסביבה ידידותיי� נחשבי�

  .נגמר כל הזמ� ואינו

  

  ניתוח תשובות תלמידים

  דוגמאות ניתוח

 

 או לפח אות� לוקחי� כאשר •
 מהר מתכלי� שה� רק לא לסביבה

 ועוזרי� לדש� הופכי� ג� ה�
 ).שבסביבה לצמחי�( לסביבה

 .מהרגיל יותר מהר מתכלי� ה� כי •

 וצמחי� מצמחי� עשויי� שה� מפני •
  .בקלות להתרבות יכולי�

  תשובות 
  ותנכונ

לא על צמחי מאכל אלא על  השאלה היא

פעמיי� העשויי� מצמחי �כלי� חד

  .המאכל

מכיוו� שצמחי מאכל לא מזיקי�  •
  .לסביבה

תשובות 
  שגויות

כי ג� צמחי מאכל מזהמי� את , לא •  
  .הסביבה

לא , ג� א� צלחת עשויה מצמחי מאכל

  .נאכל אותה לאחר השימוש
בגלל שצמחי מאכל אפשר אחרי  •

  .השימוש לאכול אות�
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 קשיים ובעיות נפוצות
פעמיי� העשויי� �כלי� חד"מתשובות התלמידי� נראה שתלמידי� רבי� לא הבינו מה הכוונה ב

מכיוו� שצמחי מאכל לא מזיקי� : "לדוגמה, והתייחסו בתשובת� לצמחי�" מצמחי מאכל

  ".לסביבה

  .נראה שתלמידי� רבי� לא קישרו את השאלה למשאבי� מתכלי� ומתחדשי�

 

 השתמעויות להוראה
פח� , מתכות –משאבי טבע מתכלי� : לדוגמה, אפשר לתרגל משאבי טבע מתחדשי� ומתכלי�

  .יערות,  מי י�, רוח –משאבי טבע מתחדשי� ; נפט, אב�

  : אפשר לערו& דיו� ע� התלמידי�

  ?מה יקרה א� נשתמש בהרבה משאבי טבע מתכלי�

  ? מה יקרה א� נשתמש בהרבה משאבי� מתחדשי�

  ?הא� תמיד יתחדשו משאבי הטבע המתחדשי�

  

  תרגול נוס& 

  פעילות באתר מטר, בנושא משאבי טבע מתחדשי� ומתכלי�

http://www.matar.ac.il/docs/darom/01Resourcse.pdf  
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  21שאלה 
 שטחי� על פי החוק להקצות חייבי�, עירוניי� בישראל באזורי� חדשות שכונות בוני� כאשר

  .ירוקות ריאות נקראי� אלה שטחי�. לצמחייה

 ?הירוקות הריאות של חשיבות� מה

  

תכנית   בסביבה שינויי� על והשפעת� סביבת� לבי� יצורי� בי� גומלי� קשרי 7.3.3
 לימודי�

  הסביבה על והשפעתו האד� ב.1.5

 .הסביבה לשמירה על האד� של לפעולות הצעות יציעו התלמידי� :דר& ציו�

 �מסמ
 סטנדרטי�

  ירוקות ריאות

 עירוניי� שטחי�

, מושגי�
תהליכי� 

ותופעות במדע 
 וטכנולוגיה

  רמת חשיבה נמוכה

 כמות להפחתת או/ו בחמצ� האוויר העשרת לחשיבות התייחסות הכוללת תשובה

  .באוויר חמצני�הדו הפחמ�

 .שגויה תשובה תיחשב, גזי� לחילופי התייחסות כוללת שאינה תשובה :הערה

תשובה מלאה 
  מהמחוו	

  תחומי תוכ	  ותהליכי� מבנה ,מיו�, צמחי�: החיי� היצורי� עול�

  

 הכישורים הנדרשים
 הצמחי� כי ולדעת, ולסביבה החיי� ליצורי� הצמחי� מהי חשיבות לדעת נדרשי� התלמידי�

  . החיי� לתהלי& הנשימה של היצורי� הנדרש חמצ� מייצרי�

. בצפיפות המאוכלסי� אזורי� הנמצאי� בלב רבה צמחייה שבה� שטחי� ה� ירוקות ריאות

 ליצורי� הצמחי� של התרומה לבי� ירוקות ריאות בי� הקשר את להסביר נדרשי� התלמידי�

  .החיי� ליצורי� הנחו! חמצ� יותר נוצר צמחי� יותר כשיש :החיי�
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  ניתוח תשובות תלמידים

  דוגמאות ניתוח

 

חשיבות� של הריאות הירוקות שה�  •
  .נותני� לנו חמצ� לנשו�

ה� ג� עוזרי� לסביבה מכיוו� שה�  •
מוציאי� חמצ� ואנחנו נושמי� 

  .חמצ�

  תשובות 
  ותנכונ

זו תשובה חלקית כי אוויר צח הוא 

א& צמחי� אינ� , תשובה נכונה

ה� רק , מקטיני� את זיהו� האוויר

  .מעשירי� את האוויר בחמצ�

שמהסביבה הירוקה אנחנו נושמי�  •
�פחמ� דו, אוויר צח ולא חיידקי�

  .'חמצני וכו

תשובות 
  שגויות

הריאות הירוקות מוסיפות נו'  •  
  .ומקטינות את זיהו� האוויר

כי כל הצמחי� ה� : חשיבות� היא •
ירוקי� בגלל זה קוראי� לה� ריאות 

  .ירוקות

 

 נפוצותקשיים ובעיות 
א& לא כל התלמידי� קישרו בי� הריאות , רוב התלמידי� ידעו מהי חשיבות הצמחי� לאד�

  .הירוקות לחילופי הגזי�

  

 השתמעויות להוראה
: תשובה המתאימה לדיו� היא התשובה השגויה. אפשר לערו& דיו� בעקבות תשובות של תלמידי�

במהל& הדיו� ". 'חמצני וכו�פחמ� דו, שמהסביבה הירוקה אנחנו נושמי� אוויר צח ולא חיידקי�"

רי� חמצ� וצורכי� פחמ� מייצ(נית� לחזור ע� התלמידי� על הסיבה מדוע הצמחי� חשובי� לאד� 

  .ולאחר מכ� לבחו� איזה חלק בתשובה נכו� ואיזה שגוי, )יחמצנ�דו
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  עולם היצורים החיים: 4נושא 

  22שאלה 
  .מאכל צמחי של שמות כתובי� שלפניכ� בטבלה

  .לאכול נוהגי� שאותו הצמח של החלק מהו צמח של ש� כל ליד ��ב סמנו

  

  לאכול נוהגי� שאותו החלק  הצמח ש�

  פרחי�  פרי  עלי�  שורש

          צנונית

          כרוב

          כרובית

          עגבנייה

          קישוא
 

  

תכנית   בה� והשימושי� תפקידיה�, הצמח חלקי 5.3.3
 לימודי�

מסמ�   ותהליכי� מבנה, מיו�: צמחי� א.2.3
 סטנדרטי�

  מאכל צמחי

 צמחי� של אכילי� חלקי�

, מושגי�
תהליכי� 

ותופעות במדע 
 וטכנולוגיה

  רמת חשיבה נמוכה

 

  לאכול נוהגי� שאותו החלק  הצמח ש�

  פרחי�  פרי  עלי�  שורש

        ×  צנונית

      ×    כרוב

  ×        כרובית

    ×      עגבנייה

    ×      קישוא
 

תשובה מלאה 
  מהמחוו	

  

 הכישורים הנדרשים
  .התלמידי� נדרשי� להכיר את החלקי� האכילי� בצמחי� שוני�

 

 להוראה השתמעויות
להראות לתלמידי� את חלק הצמח שאותו אנו , צמחי� שאנו אוכלי�נית� להכיר לתלמידי� 

, לדוגמה. אוכלי� ולהבחי� במאפייני� של כל חלק כדי שיוכלו לזהות ג� צמחי� שלא ראו בכיתה

כרובית ; לכל הפירות יש קליפה ובתו& הפירות יש זרעי�: מלפפו� וחציל ה� פירות, עגבנייה

  .התפרחות ואת הפרחי�נית� לראות את : וברוקולי ה� פרחי�
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  23שאלה 
 .העופות למחלקת המשתייכי� חיי� לבעלי רק שיש מאפייני� שני ציינו

  

תכנית   חיי� בעלי 5.4
 לימודי�

מסמ�   ותהליכי� מבנה, מיו�: חיי� בעלי ב.2.3
 סטנדרטי�

  עופות

 העופות מחלקת של מאפייני�

, מושגי�
תהליכי� 

ותופעות במדע 
 וטכנולוגיה

  חשיבהרמת  נמוכה

  :האלה המאפייני� שני ציו�

  מקור •

 נוצות •

  עצמות חלולות •

 שנכתבו המאפייני� שני רק ייבדקו, משני מאפייני� יותר נכתבו א� :הערה

 .ראשוני�

תשובה מלאה 
  מהמחוו	

  

 הכישורים הנדרשים
  . התלמידי� נדרשי� לדעת מה� המאפייני� הייחודיי� א& ורק למחלקת העופות

  

  תלמידיםניתוח תשובות 

  דוגמאות ניתוח

המאפייני� היחידי� שיש  שלושתאלה 

השאלה אינה מה� מאפייני . רק לעופות

מחלקת העופות אלא מה� שני 

המאפייני� שיש רק לבעלי חיי� 

  .ממחלקת העופות

 מקור •

 נוצות •

  עצמות חלולות •

  תשובות 
  ותנכונ

תשובות   כנפיי� •  .ג� לחרקי� יש כנפיי�
  שגויות

ומהחרקי� מטילי�  ג� חלק מהזוחלי�

  .ביצי�
  מטילות ביצי� •

  ה� יונקי� •  

 

 קשיים ובעיות נפוצות
מה� : חשוב לשי� לב לכ& שיש הבדל בי� מאפייני מחלקת העופות לבי� מה שנשאל בשאלה

הוא בהחלט אחד המאפייני� " מטילי� ביצי�. "המאפייני� שיש רק לבעלי חיי� ממחלקת העופות

אינו מאפיי� רק את בעלי החיי� ממחלקת העופות אלא ג� חלק א& הוא , של מחלקת העופות

  .לכ� הקושי בשאלה זו הוא בדר& כלל קושי בהבנת הנקרא. מהזוחלי� ומהחרקי�
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 השתמעויות להוראה
כ& ה� יוכלו לזהות יותר מאפייני� , ככל שהתלמידי� יכירו יותר מחלקות של בעלי חיי�

  .הייחודיי� רק לאחת המחלקות

  

  נוס&תרגול 

  בנושא מחלקות בעלי חיי�

  10, 9, 8, 7שאלות ', נוסח ב, ע"ב תש"מתו& מבח� המיצ

-820A-884E-0233-http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/15ACFD06

ED563837C90D/113040/26mad0105BSOFnet.pdf  

  

  11, 10שאלות ', נוסח ב, ח"ב תשס"מבח� המיצ

  -820A-4E88-0233-15ACFD06http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/

ED563837C90D/75127/262madaim5TSofiball.pdf  
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  24שאלה 
  ?האד� בגו' הריאות לתפקיד דומה תפקיד יש הדג של בגופו חלק לאיזה

 קשקשי�  .1

 זימי�  .2

 סנפירי�  .3

 לב  .4

  

תכנית   חיי� מאפייני 5.6.1
 לימודי�

  ושוני אחידות: חיי� מאפייני א.1.3

 חיי� מאפייני בביטוי ושוני אחידות של העיקרו� את ידגימו התלמידי� :דר& ציו�

 ).ריאות לעומת זימי� – שוני, בנשימה – אחידות: כגו�( דוגמאות באמצעות

 �מסמ
 סטנדרטי�

  ריאות

  זימי�

 נשימה

, מושגי�
תהליכי� 

ותופעות במדע 
 וטכנולוגיה

  רמת חשיבה גבוהה

תשובה מלאה   זימי�) 2(סימו� תשובה 
  מהמחוו	

  ובריאותו האד�

 הריאות תפקיד, הנשימה מערכת

תחומי תוכ	 
  נוספי� 

  

 הכישורים הנדרשים
. התלמידי� נדרשי� לדעת מה תפקיד הריאות בגו' האד� ולאתר איבר בגו' הדג בעל תפקיד דומה

כדי לענות על שאלה זו התלמידי� צריכי� לדעת שתפקיד הריאות בגו' האד� הוא להכניס חמצ� 

האיבר המכניס  –על התלמידי� לאתר את האיבר בגו' הדג בעל אותו תפקיד . הגו'מהאוויר לתו& 

  .אוויר לתו& גופו של הדגחמצ� מה

 

 קשיים ובעיות נפוצות
  :בשאלה זו יכולי� להתעורר קשיי� משני סוגי�

תלמידי� שאינ� יודעי� מהו תפקיד הריאות במערכת הנשימה או תלמידי� שאינ� מקשרי� בי� 

  .הידע שלה� על מערכת הנשימה לשאלה זו עלולי� להתקשות בבחירת התשובה המתאימה

ג� , מכירי� את מבנה איברי הדג ואת תפקידיה� יתקשו במת� מענה על שאלה זותלמידי� שאינ� 

  .א� ה� יודעי� מהו תפקיד הריאות

 

 להוראה השתמעויות
  .חשוב להכיר מאפייני� של מחלקות בעלי חיי�

בהמש& נית� . בשאלה כמו זו נית� לבקש מהתלמידי� לנמק מדוע המסיחי� בשאלה אינ� נכוני�

  .  לערו& דיו� בכיתה ולהגיע למסקנות משותפות
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    .27–25 שאלות על וענו המידע קטע את קראו

ציד שבעזרת� ה� תופסי� �לאלמוגי� יש זרועות. ה� יצורי� ימיי� חסרי חוליות אלמוגי�

היא מושבה של מיליוני  אלמוגי� שונית. יצורי� זעירי� החיי� בי� ומה� ה� ניזוני�

  .אלמוגי� הנוצרת לאט במש& מיליוני שני�

, י��קיפודי, י��צבי: ביניה�, בי� האלמוגי� שבשונית חיי� אלפי מיני� של בעלי חיי� ימיי�

דגי� ואפילו כמה , תמנוני�, סרטני�, י��שושנות, י��סוסוני ,י��חלזונות, י��נחשי

  .דולפיני�

  

  25שאלה 
  .הזה החיי� מאפיי� את המתאר המשפט את והעתיקו, בקטע המתואר אחד חיי� מאפיי� כתבו

 :החיי� מאפיי� •

  :אותו המתאר המשפט •

  

תכנית   חיי� מאפייני 5.6.1
 לימודי�

  אחידות ושוני: א מאפייני חיי�.1.3

התלמידי� ימיינו גופי� לקבוצות מעול� הדומ� ומעול� היצורי� : דר& ציו�

תקשורת , רבייה, נשימה, הזנה, גדילה והתפתחות(בעזרת מאפייני החיי� , החיי�

 ).ע� הסביבה

 �מסמ
 סטנדרטי�

  מאפיי� חיי�

 

, מושגי�
תהליכי� 

ותופעות במדע 
 וטכנולוגיה

  רמת חשיבה הנמוכ

  :המאפייני� האלה והעתקת המשפט המתאי� או חלק ממנו משלושתציו� אחד 

ציד שבעזרת� ה� תופסי� יצורי� �לאלמוגי� יש זרועות –ניזוני� /תזונה/הזנה •

 .זעירי� החיי� בי� ומה� ה� ניזוני�

שונית אלמוגי� היא מושבה של מיליוני אלמוגי� הנוצרת  –התרבות /רבייה •

 .לאט במש& מיליוני שני�

 . שבעזרת� ה� תופסי� יצורי� זעירי�ד יציש זרועות  –תנועה  •

תשובה מלאה 
  מהמחוו	

  

 הכישורים הנדרשים
מאפיי� חיי� הוא תכונה הנדרשת ". מאפיי� חיי�"התלמידי� נדרשי� לדעת את משמעות המושג 

  .יצור חי שבלעדיה היצור החי אינו יכול להתקיי�לקיומו של 

, הזנה, גדילה והתפתחות: מאפייני החיי� ה�(התלמידי� נדרשי� להכיר את מאפייני החיי� 

  .ולאתר בטקסט משפט המתאר את אחד ממאפייני החיי�) רבייה ותקשורת ע� הסביבה, נשימה
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  ניתוח תשובות תלמידים

  דוגמאות ניתוח

 

 .מתרבי� ה�: מאפיי� החיי� •

 שונית: המשפט המתאר אותו
 מיליוני של מושבה היא אלמוגי�
 במש& לאט הנוצרת אלמוגי�

  .שני� מיליוני

 מזו�: מאפיי� החיי� •

 לאלמוגי�: המשפט המתאר אותו •
 תופסי� ה� שבעזרת� ציד זרועות יש

 ומה� בי� החיי� זעירי� יצורי�
  .ה� ניזוני�

  תשובות 
  ותנכונ

בתשובה זו נבחרו שני משפטי� 

א& אחד נכתב בתור , מתאימי�

  .המאפיי�

 ציד זרועות יש: מאפיי� החיי� •
 יצורי� תופסי� ה� שבעזרת�

 .ניזוני� ומה� בי� החיי� זעירי�

 שונית: אותו המתאר המשפט
 מיליוני של מושבה היא אלמוגי�
 במש& לאט הנוצרת אלמוגי�

  .שני� מיליוני

תשובות 
  שגויות

 אלמוגי�: מאפיי� החיי� •  

 יצורי� ה�: המשפט המתאר אותו
  .חוליות חסרי חיי�

 

 קשיים ובעיות נפוצות
  .התקשו לאתר אות� בטקסט, תלמידי� שלא ידעו מה� מאפייני החיי�

  .היו ג� תלמידי� שלא העתיקו משפט מתו& הטקסט אלא ניסחו משפט בעצמ�

 

 להוראה השתמעויות
חשוב להדגיש את , צמחי� או בעלי חיי�, חיי� שוני� במהל& ההוראה כאשר מתייחסי� ליצורי�

מאפיי� את החיי� = מאפיי� חיי� " (מאפיי� חיי�"חשוב לחזור על המושג . מאפייני החיי� שלה�

  .בכל הקשר אפשרי כי הוא מושג קשה) תכונה ההכרחית לקיו� חיי�= 

  .רבייה ותקשורת ע� הסביבה, נשימה, הזנה, גדילה והתפתחות: מאפייני החיי� ה�
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  26 שאלה
 כל וליד, המחלקות שמות את השלימו. שונות מחלקות לשלוש משתייכי� שבשונית החוליות בעלי

  .אליה המשתיי& הקטע מ	 חיי� בעל של ש� כתבו מחלקה

  

  ים-סוסון  :החיי� בעל ש�  דגים  :מחלקה  :דוגמה

  : החיי� בעל ש�    :מחלקה  

 :החיי� בעל ש�    :מחלקה  

  

תכנית   בעלי חיי� 5.4
 לימודי�

  מבנה ותהליכי�, מיו�: ב בעלי חיי�.2.3

, חיי��דו, דגי�, חרקי�: כגו�(התלמידי� ימיינו בעלי חיי� לקבוצות : ציו� דר&

 .לפי מאפייני� משותפי�) עופות ויונקי�, זוחלי�

 �מסמ
 סטנדרטי�

  מחלקות בעלי חיי�

 בעלי חוליות

, מושגי�
תהליכי� 
במדע ותופעות 

 וטכנולוגיה

  רמת חשיבה בינונית

  י��צבי/מי��נחשי: ש� בעל החיי�; זוחלי�: מחלקה

 דולפי�: ש� בעל החיי�; יונקי�: מחלקה

תשובה מלאה 
  מהמחוו	

  

 הכישורים הנדרשים
 בטקסט .התלמידי� נדרשי� לזהות בטקסט בעלי חוליות ולציי� לאיזו מחלקה ה� משתייכי�

 עמוד בעלי חיי� בעלי – חוליות בעלי( חוליות בעלי ה� חלק� ורק ,שוני� חיי� בעלי מתוארי�

: למחלקות מתחלקי� החוליות בעלי. החוליות בעלי את לאתר התלמידי� על .)פנימי ושלד שדרה

 אחד כל משתיי& מחלקה לאיזו לכתוב התלמידי� על. חיי��דו, זוחלי�, דגי�, עופות, יונקי�

  .סטזיהו בטק שה� החוליות מבעלי

 

 קשיים ובעיות נפוצות
משו� כ& . בעלי החיי� המופיעי� בטקסט אינ� בעלי חיי� שהתלמידי� מכירי� מחיי היומיו�

  .תלמידי� עלולי� להתקשות במת� ש� המחלקה שאליה משתיי& בעל החיי� שאותו זיהו בטקסט

 

 להוראה השתמעויות
חיי� מומל! להביא דוגמאות של כאשר מלמדי� על מחלקות בעלי : הכרת מחלקות בעלי חיי�

  .בעלי חיי� מכל מחלקה
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  27 שאלה
  ?בשונית המיני� מגוו	 את מתאר משפט איזה

 .ציד� זרועות ולה� חוליות חסרי ה� האלמוגי�  .1

 .קטני� חיי� מבעלי ניזוני� האלמוגי�  .2

 .שני� מיליוני במש& נוצרת האלמוגי� שונית  .3

 .שוני� חיי� בעלי חיי� האלמוגי� בשונית  .4

  

תכנית   מגוו� ומורכבות בעול� היצורי� 5.2.2
 לימודי�

  ב מגוו� המיני� בטבע.1.3

  .התלמידי� יביאו דוגמאות למגוו� של בעלי חיי�: דר& ציו�

 

 �מסמ
 סטנדרטי�

  מגוו� המיני�

 שונית אלמוגי�

, מושגי�
תהליכי� 

ותופעות במדע 
 וטכנולוגיה

  רמת חשיבה בינונית

תשובה מלאה   .בשונית האלמוגי� חיי� בעלי חיי� שוני�) 4( סימו� תשובה
  מהמחוו	

  

 הכישורים הנדרשים
התלמידי� נדרשי� לאתר משפט . ולהבינו" מגוו� המיני�"התלמידי� נדרשי� להכיר את המושג 

מגוו� המיני� הוא מושג המתאר שכיחות של מיני� שוני� של . המתאר את מגוו� המיני� בשונית

  .ומספר� בשטח מסוי�בעלי חיי� 

 

 קשיים ובעיות נפוצות
א& רק משפט אחד מתייחס למגוו� המיני� , הקושי העיקרי בשאלה זו הוא שכל המשפטי� נכוני�

  .בשונית

 

 להוראה השתמעויות
כאשר מלמדי� מדעי� חשוב לדבר בשפה מדעית ולהשתמש במושגי� . שימוש במושגי� מדעיי�

יש לציי� את ש� המושג ומדי פע� לחזור , בכל פע� שמתייחסי� למגוו� המיני� בכיתה. המדעיי�

  .התלמידי�כדי להשריש אותו בקרב , על פירוש המושג
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  28שאלה 
  ?זה מבנה מסייע חיוני צור& לאיזה. ולח דק עור יש  לצפרדע

 הגנה  .1

 תנועה  .2

 הזנה  .3

 נשימה  .4

  

תכנית   יצורי� חיי� המותאמי� לסביבת� 5.5
 לימודי�

  מבנה ותהליכי�, מיו�: ב בעלי חיי�.2.3

התלמידי� יסבירו באמצעות דוגמאות את הקשר שבי� מבנה של בעלי : ציו� דר&

 .חיי� לתפקוד� ולאורח חייה� בסביבה

 �מסמ
 סטנדרטי�

, מושגי�  צור& חיוני
תהליכי� 

ותופעות במדע 
 וטכנולוגיה

  רמת חשיבה נמוכה

תשובה מלאה   נשימה) 4(סימו� תשובה 
  מהמחוו	

תחומי תוכ	   חיי��מאפייני� של הדו, בעלי חיי�: עול� היצורי� החיי�
  נוספי�

  

 הכישורים הנדרשים
התלמידי� נדרשי� לדעת את צורכי הקיו� החיוניי� ליצורי� חיי� ולאתר על איזה צור& חיוני 

  . צור& חיוני הוא צור& שבלעדיו יצור חי אינו יכול לחיות. חיי��עונה מבנה העור של הדו

  

  ניתוח תשובות תלמידים

  דוגמאות ניתוח

חיי� מאפשר �העור הדק והלח של הדו

נוס' על  ,קליטת חמצ� דר& העור

 .הנשימה בעזרת הריאות

  תשובה  נשימה )4( תשובה •
  נכונה

. אצל בעלי חיי� רבי� עור משמש להגנה

חיי� בעלי העור הדק �במקרה של הדו

  .אי� זה כ&, והלח

תשובות   הגנה) 1( תשובה •
  שגויות

חיי� �השלד והשרירי� של הדו

  .מאפשרי� את התנועה
  תנועה )2( תשובה •

  הזנה) 3( תשובה •  .לעור דק ולחאי� קשר בי� הזנה 
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 קשיים ובעיות נפוצות
עור� הוא דק ולח ואינו משמש , חיי��במקרה של הדו. אצל רוב בעלי החיי� העור משמש להגנה

עלולי� , חיי��תלמידי� שאינ� יודעי� מה� המאפייני� של הדו. להגנה אלא לקליטת חמצ�

  .לטעות ולחשוב שתפקיד העור הוא הגנה

 

 להוראה השתמעויות
  . הכרת המאפייני� של בעלי חיי� ממחלקות שונות

בהמש& נית� . בשאלה כמו זו נית� לבקש מהתלמידי� לנמק מדוע המסיחי� בשאלה אינ� נכוני�

  .  לערו& דיו� בכיתה ולהגיע למסקנות משותפות

  

 

   



 

 

התלמידי� יתארו מבנה של צמח ויציינו את תפקידי חלקי הצמח 

  .התלמידי� נדרשי� לזהות באיור את חלק הצמח המשתת' בתהלי& הרבייה

 

 

 

 א "תשעה', הלכיתה  במדע וטכנולוגיהב "מיצ 

  .הרבייה בתהלי& המשתת' הצמח

  תפקידיה� והשימושי� בה�, הצמח חלקי 

  מבנה ותהליכי�, מיו�: א צמחי�

התלמידי� יתארו מבנה של צמח ויציינו את תפקידי חלקי הצמח : ציו� דר&

 .השוני�

  חלקי הצמח

 תהלי& הרבייה

 בינונית

  )הפרח) (3(תשובה סימו� 

 הכישורים הנדרשים
התלמידי� נדרשי� לזהות באיור את חלק הצמח המשתת' בתהלי& הרבייה

 – חוברת הנחיות 114

 

  29שאלה 
הצמח חלק את ��ב סמנו

  

תכנית  5.3.3
 לימודי�

א צמחי�.2.3

ציו� דר&

השוני�

 �מסמ
 סטנדרטי�

חלקי הצמח

תהלי& הרבייה

, מושגי�
תהליכי� 

ותופעות במדע 
 וטכנולוגיה

בינונית   רמת חשיבה

סימו�  תשובה מלאה 
  מהמחוו	

  

התלמידי� נדרשי� לזהות באיור את חלק הצמח המשתת' בתהלי& הרבייה
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  קשיים ובעיות נפוצות

ייתכ� שיהיו . בשאלה זו על התלמידי� לזהות באיור את חלק הצמח המשתת' בתהלי& הרבייה

המשתת' בתהלי& הרבייה א& לא ידעו לזהות חלק זה תלמידי� שידעו את שמו של חלק הצמח 

  .באיור

 

 להוראה השתמעויות
  : כאשר לומדי� על חלקי הצמח חשוב לחזור על כ& בדרכי� שונות

 .להראות את חלקי הצמח בצמחי� שוני� •

  .ללמד בעזרת איור של חלקי הצמח •
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  כדור הארץ והיקום: 5נושא 

  30שאלה 
  .משקעי� לִהיָווְצר6ת הקשורי� משפטי� לפניכ�

  .נכו� לא או נכו� הוא א� משפט כל ליד סמנו

 לא נכו�/נכו�  .בענ� ִמְתַלBְדAת לטיפות גדולות וכבדות מי� טיפות כאשר יורד גש�  .א

 לא נכו�/נכו�  .מפשיר ברד כאשר נוצר טל  .ב

 נכו� לא/נכו�  .קופאי� מי� אדי כאשר נוצר ברד  .ג

 

תכנית   מחזור המי� בטבע 4.6.2
 לימודי�

מסמ�   מחזור המי� ומזג האוויר: ב תופעות מחזוריות.1.4
 סטנדרטי�

, מושגי�  ברד, טל, גש�: משקעי�
תהליכי� 

ותופעות במדע 
 וטכנולוגיה

  רמת חשיבה נמוכה

  נכו�   .א

  לא נכו�  .ב

 לא נכו�  .ג

תשובה מלאה 
  מהמחוו	

תחומי תוכ	   מעברי� בי� מצבי צבירה: מדעי החומר
  נוספי� 

  

 הכישורים הנדרשים
ולזהות משפטי� נכוני� ולא , טל וברד, התלמידי� נדרשי� לדעת כיצד נוצרי� המשקעי� גש�

  .נכוני� בנוגע למשקעי� אלה

  .גש� אכ� יורד כאשר טיפות מי� מתלכדות לטיפות גדולות וכבדות

  .הטל הוא התעבות אדי המי� מהאוויר לטיפות מי�

  .ברד הוא טיפות מי� שקפאו. מי� קופאי� נוצר שלג ולא ברדכאשר אדי 

 

 להוראה השתמעויות
  תרגול נוס&

  19שאלה ', נוסח ב, ט"ב תשס"מבח� המיצ

 -820A-4E88-0233-http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/15ACFD06

ED563837C90D/94707/26mad095BSofinet.pdf  
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  . כל חודש

  . כל חודשבהירח מקי' את כדור האר! 

קרני השמש . מקבל את אורו מהשמש

 אנו מסוגלי� להבחי� רק בחלקי� המוארי� של הצד הפונה

. נית� לבקש מהתלמידי� לעקוב אחר מופע הירח במהל& חודש של� ולחזות במופעי הירח השוני�

  .נית� לראות כי מופעי הירח חוזרי� על עצמ�

  

במדע וטכנולב "מיצ – הנחיותחוברת 

  .ביתו לחלו� מבעד בירח אריאל התבונ�

  ?כיצד ייראה הירח כעבור חודש

  .סמנו את האיור המתאי�

 

  מחזוריות בטבע

  שנה, חודש, לילה, יו�: ב תופעות מחזוריות

  מופעי ירח

 נמוכה

   )3( תשובה סימו�

 הכישורים הנדרשים
כל חודשבמופעי הירח חוזרי� על עצמ� שהתלמידי� נדרשי� לדעת 

הירח מקי' את כדור האר! . נראה מכדור האר! הירחכיצד 

מקבל את אורו מהשמש, במערכת השמשהאחרי� כמו כוכבי הלכת והירחי� 

אנו מסוגלי� להבחי� רק בחלקי� המוארי� של הצד הפונהו, מאירות תמיד רק מחצית מפני הירח

  .בכל יו�ת הסיבה לכ& שפני הירח משתני� 

 להוראה השתמעויות
נית� לבקש מהתלמידי� לעקוב אחר מופע הירח במהל& חודש של� ולחזות במופעי הירח השוני�

נית� לראות כי מופעי הירח חוזרי� על עצמ�, א� ממשיכי� לעשות זאת במש& יותר מחודש אחד

   

 

  31שאלה 
התבונ� באחד הלילות

  :הירח נראה כ&

  

  

כיצד ייראה הירח כעבור חודש

סמנו את האיור המתאי�

  

מחזוריות בטבע 4.4 תכנית 
 לימודי�

ב תופעות מחזוריות.1.4  �מסמ
 סטנדרטי�

מופעי ירח , מושגי�
תהליכי� 

ותופעות במדע 
 וטכנולוגיה

נמוכה   רמת חשיבה

סימו�

תשובה מלאה 
  מהמחוו	

  

התלמידי� נדרשי� לדעת 

כיצד מופע הירח הוא 

כמו כוכבי הלכת והירחי� , הירח

מאירות תמיד רק מחצית מפני הירח

ת הסיבה לכ& שפני הירח משתני� זא. אלינו

 

נית� לבקש מהתלמידי� לעקוב אחר מופע הירח במהל& חודש של� ולחזות במופעי הירח השוני�

א� ממשיכי� לעשות זאת במש& יותר מחודש אחד
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  32שאלה 
  :במש& עצמו סביב בלבד אחד סיבוב משלי� האר! כדור

 .שעות 12  .1

 .שעות 24  .2

 .אחד חודש  .3

 .אחת שנה  .4

  

תכנית   מחזוריות בטבע 4.4
 לימודי�

מסמ�   שנה, חודש, לילה, יו�: ב  תופעות מחזוריות.1.4
 סטנדרטי�

  כדור האר!

 סיבוב עצמי

, מושגי�
תהליכי� 

ותופעות במדע 
 וטכנולוגיה

  רמת חשיבה נמוכה

תשובה מלאה   . שעות 24) 2(סימו� תשובה 
  מהמחוו	

  

 הכישורים הנדרשים
  ). שעות 24 כל( יממה בכל צירו סביב אחד סיבוב משלי� האר! כדור כי לדעת נדרשי� התלמידי�

  

 קשיים ובעיות נפוצות
צירו כדי לענות נכו� על שאלה זו התלמידי� צריכי� לדעת כי כדור האר! משלי� סיבוב אחד סביב 

חשוב ג� שהתלמידי� לא יתבלבלו בי� סיבוב כדור האר! . שעות 24וכי יממה נמשכת , בכל יממה

  .האורכת שנה, סביב צירו ובי� הקפת כדור האר! את השמש
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  . ְמEוָרה בתו& מה�

 שפכו ה� משפ& כל לתו&. שונה

  .משורה בכל שהייתה המי�

  

 .מיליליטר

 את הסבירו? גשמי��מי לאגירת

  

במדע וטכנולב "מיצ – הנחיותחוברת 

מה� אחד כל והניחו משפכי� שלושה לקחו ה�. 

שונה מסוג קרקע גר� 50 שמו ועליו סינו� נייר הניחו

המי� כמות את התלמידי� בדקו דקות 15 אחרי

  :שלפניכ� באיור מוצגות

 ?הניסוי 

 .מי� מיליליטר__________  חלחלו

 .מי� מיליליטר__________  חלחלו

 .מי� מיליליטר__________  חלחלו

 ? ביותר הגדולה המי� כמות נשארה

 ?מ� הניסוי המסקנה

מיליליטר 20 היא שבמשפ& החולית בקרקע שנשארה המי�

 .מיליליטר 40 היא החמרה בקרקע שחלחלה המי�

 .המי� חלחול למידת שבמשפ& הקרקע סוג 

 .המי� חלחול למידת שבמשפ& הקרקע כמות 

  .גשמי��מי לאגירת A5ר לחפור

לאגירת יותר מתאימה שנבדקו מהקרקעות איזו, 

   

 

  33שאלה 
. ניסוי ערכו תלמידי�

הניחו ה� משפ& כל בתו&

אחרי. מי� מיליליטר 100

מוצגות הניסוי תוצאות

 תוצאות היו המ  .א

חלחלו 1 למשורה  .א

חלחלו 2 למשורה  .ב

חלחלו 3 למשורה  .ג

  

נשארה קרקע באיזו  .ב

 

המסקנה הייתה מה  .ג

המי� כמות  .1

המי� כמות  .2

 בי� קשר יש  .3

 בי� קשר יש  .4

 

לחפור רצו התלמידי�  .ד

, הניסוי סמ& לע

 .תשובתכ�
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  א33שאלה 
תכנית   קרקע 4.7.2

 לימודי�

מסמ�   קרקעות וסלעי�, מרכיבי�: א  כדור האר!.1.4
 סטנדרטי�

  חלחול

 קרקעות

, מושגי�
תהליכי� 

ותופעות במדע 
 וטכנולוגיה

  רמת חשיבה נמוכה

1.  80 

2.  40 

3.  10 

תשובה מלאה 
  מהמחוו	

  

 הכישורים הנדרשים
  .קרקע סוג כל דר& שחלחלה המי� כמות על) איור( חזותי מטקסט מידע להפיק נדרשי� התלמידי�

 

 קשיים ובעיות נפוצות
היו תלמידי� שכתבו את . התלמידי� התבקשו לכתוב את כמות המי� שחלחלה דר& כל סוג קרקע

  .כמות המי� שנשארה בקרקע במקו� את כמות המי� שחלחלה דרכה והגיעה למשורה

 

 להוראה השתמעויות
ולהראות לה� שה� יכולי� להפיק מידע רב ג� מאיור ולא , מומל! לנתח ע� התלמידי� את האיור

  .כ& מלמדי� על חשיבות האיורי� לש� הפקת מידע. רק מטקסט המילולי

יש להקפיד שהאיור יכיל . נית� לבקש מהתלמידי� להציע ניסוי אחר ולתאר אותו באמצעות איור

  .את כל המידע הנדרש
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  ב33שאלה 
תכנית   קרקע 4.7.2

 לימודי�

מסמ�   וסלעי� קרקעות, מרכיבי�: האר! כדור א.1.4
 סטנדרטי�

, מושגי� קרקע
תהליכי� 

ותופעות במדע 
 וטכנולוגיה

  רמת חשיבה בינונית

תשובה מלאה   3 במשורה/חרסית
  מהמחוו	

  

 הכישורים הנדרשים
 הקרקע את ולאתר ,)איור( החזותי בטקסט שתואר הניסוי תוצאות את לקרוא נדרשי� התלמידי�

  .ביותר הגדולהכמות המי�  נשארה שבה

 

 קשיים ובעיות נפוצות
 הגדולההיו תלמידי� שהבינו את הניסוי הפו& וכתבו את סוג הקרקע שחלחלה דרכה כמות המי� 

  .ביותר

  

 להוראה השתמעויות
ולהראות לה� שה� יכולי� להפיק מידע רב ג� מאיור ולא , מומל! לנתח ע� התלמידי� את האיור

  .כ& מלמדי� על חשיבות האיורי� לש� הפקת מידע. מטקסט מילולירק 

יש להקפיד שהאיור יכיל . איורנית� לבקש מהתלמידי� להציע ניסוי אחר ולתאר אותו באמצעות 

  .את כל המידע הנדרש
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  ג33 שאלה
תכנית   קרקע 4.7.2

 לימודי�

מסמ�   וסלעי� קרקעות, מרכיבי�: האר! א כדור.1.4
 סטנדרטי�

  קרקע

  חלחול

 מסקנה

, מושגי�
תהליכי� 

ותופעות במדע 
 וטכנולוגיה

  רמת חשיבה גבוהה

תשובה מלאה   .המי� חלחול למידת שבמשפ& הקרקע סוג בי� קשר יש) 3(סימו� תשובה 
  מהמחוו	

  

 הכישורים הנדרשים
 המסקנה את לאתר נדרשי� ה�. הניסוי תוצאות סמ& על מסקנה להסיק נדרשי� תלמידי�ה

  .מסקנות כמה מבי� הנכונה

  

  ניתוח תשובות תלמידים

  דוגמאות ניתוח

 
הקרקע  סוגיש קשר בי�  )3(תשובה  •

  . שבמשפ& למידת חלחול המי�

   התשוב
  הנכונ

שתי תשובות אלה אינ� מייצגות 

  .אלא תוצאות של ניסוי, מסקנות

  

 שנשארה המי� כמות) 1(תשובה  •

 20 היא שבמשפ& החולית בקרקע

  .מיליליטר

 שחלחלה המי� כמות) 2(תשובה  •

  .מיליליטר 40 היא החמרה בקרקע

תשובות 
  שגויות

א& לא את  ,תשובה זו מייצגת מסקנה

  .המסקנה הנכונה
 הקרקע כמות בי� קשר יש) 4(תשובה  •

  .המי� חלחול למידת שבמשפ&

 

 קשיים ובעיות נפוצות
  .בשאלה זו על התלמידי� להבדיל בי� תוצאות למסקנות

 

 להוראה השתמעויות
כאשר עורכי� ניסוי בכיתה או קוראי� ניסוי המתואר בספר לימוד צרי& לבדוק ע� התלמידי� 

  ).מה נית� ללמוד מהתוצאות(ומה� המסקנות ) מה הנתוני� שהתקבלו במדידות(מה� התוצאות 

מתאר " מיליליטר 40כמות המי� שחלחלה בקרקע החמרה היא "בניסוי זה משפט כמו , לדוגמה

מתאר תוצאה " יש קשר בי� סוג הקרקע למידת חלחול המי�"א& משפט כמו , מה נמדד –תוצאה 

  .מה למדתי אחרי שערכתי את כל המדידות –
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  ד33שאלה 
תכנית   קרקע 4.7.2

 לימודי�

מסמ�   קרקעות וסלעי�, מרכיבי�: א כדור האר!.1.4
 סטנדרטי�

, מושגי�  גשמי� מי אגירת
תהליכי� 

ותופעות במדע 
 וטכנולוגיה

  רמת חשיבה גבוהה

 הִאטי החלחול לקצב/הקטנה החלחול למידת והתייחסות החרסיתית הקרקע ציו�

 .הגבוהה המי� אגירת ליכולת/דרכה המי� של

תשובה מלאה 
  מהמחוו	

  

 הכישורים הנדרשים
. חדשה בסיטואציה השאלה בתחילת שתואר מהניסוי המסקנה את לייש� נדרשי� התלמידי�

 עליה� לייש�, הוא האטי ביותר החרסיתית חלחול המי� בקרקע כי המתואר בניסוי לאחר שראו

  .גשמי� מי לאגירת לחפור בור שבה מתכנני� בסיטואציה הזה הידע את

  

  ניתוח תשובות תלמידים

  דוגמאות ניתוח

 
 המי� בה כי החרסיתית הקרקע •

  .מחלחלי� ולא כמעט
  תשובות 

  ותנכונ

התלמיד לא הבי� . זוהי תשובה שגויה

  .את הניסוי

  

 בגלל חול היא המתאימה הקרקע •
 משאר פחות הכי חלחלו שש�

  .האחרות הקרקעות

תשובות 
  שגויות

על תפיסת  מלמדותתשובות אלה 

. התלמידי� כיצד נאגרי� מי� בקרקע

לפי תפיסה זו החול אוגר בתוכו את 

ולכ� קרקע שמחלחלת היא קרקע , המי�

  .טובה לאגירה

 מי לאגירת יותר מתאי� החול •
 מחלחלי� שהמי� מכיוו� גשמי�

 קרקע/אחר חומר מכל יותר אליו
 מאשר מתאי� הוא ולכ� אחרת
  .אחרת קרקע

  .מי� יותר בה שיש בגלל החול על •
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 להוראה השתמעויות
במקרה זה היו תלמידי� שהבינו . מניתוח תשובות תלמידי� נית� ללמוד רבות על התפיסות שלה�

ולכ� כתבו שהחול הוא המתאי� , שבור לאגירת מי גשמי� הוא מקו� מתחת לאדמה שיש בו מי�

את התשובות ע� התלמידי� נית� א� מנתחי� . ביותר לאגירת מי גשמי� כי המי� מחלחלי� דרכו

  .להראות לה� אי& הבנה שגויה של השאלה יכולה לגרו� לשגיאות

  תרגול נוס&

  בנושא חלחול מי�

  18שאלה ', נוסח ב, ט"ב תשס"מבח� המיצ

 -820A-4E88-0233-http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/15ACFD06

ED563837C90D/94707/26mad095BSofinet.pdf  

  בנושא סוגי קרקעות

  24שאלה ', נוסח ב, ט"ב תשס"מבח� המיצ

  -820A-4E88-0233-http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/15ACFD06

ED563837C90D/94707/26mad095BSofinet.pdf  
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  34שאלה 
  .מי� התפלת היא לשתייה הראויי� המי� כמות להגדלת הדרכי� אחת

  ?מי� התפלת מהי

 מזוהמי� תהו��של מי טיהור  .1

 מבארות מתוקי� מי� של שאיבה  .2

 מלוחי� ממי� מלחי� הוצאת  .3

 לנחלי� מי� הזרמת  .4

  

תכנית   מחזור המי� בטבע 4.6.2
 לימודי�

מסמ�   כולל משאבי מי�, ג השפעת האד� על הסביבה.1.4
 סטנדרטי�

, מושגי�  התפלת מי�
תהליכי� 

ותופעות במדע 
 וטכנולוגיה

  רמת חשיבה נמוכה

תשובה מלאה   הוצאת מלחי� ממי� מלוחי� ) 3(סימו� תשובה 
  מהמחוו	

  

 הכישורים הנדרשים
 המי� את לעשות פירושה מי� התפלת. מי� התפלת של ההגדרה את לזהות נדרשי� התלמידי�

, אות� ואינה מנקה את המי� מטהרת אינה מי� התפלת. מלחי� מהמי� להוציא כלומר, תפלי�

  .בה� להשתמש אפשר שיהיה כדי י� מי מתפילי� אנו. המלחי� את מה� מוציאה רק אלא

  

  ניתוח תשובות תלמידים

  דוגמאות ניתוח

התפלה פירושה הוצאת המלח מהמי� 

 .והפיכת המי� לתפלי� יותר

הוצאת מלחי� ממי�  )3(תשובה  •

  מלוחי� 

  תשובה
  הנכונ

ייתכ� שיהיו תלמידי� שיקבילו בי� 

  .טיהור להתפלה
 תהו��של מי טיהור) 1(תשובה  •

  מזוהמי�

תשובות 
  שגויות

, לעתי� מזרימי� מי� מותפלי� לנחלי�

  .דבר היכול להטעות
   לנחלי� מי� הזרמת) 4(תשובה  •

תשובה זו אינה קשורה להתפלת מי� 

  .כלל
 מתוקי� מי� של שאיבה) 2(תשובה  •

  מבארות

 

 קשיים ובעיות נפוצות
ברגע שהתלמידי� יודעי� . הטעויות במקרה זה יכולות לנבוע מבלבול בי� התפלה לבי� ניקוי מי�

  .הבלבול הזה ייווצרלא , שהתפלה היא רק הוצאת מלחי�
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  35שאלה 
  .מי� טיפות עליו מצטברות, מהמקרר קר בקבוק שמוציאי� לאחר אחדות דקות

 ?דומה תהלי& מתרחש הבאות מ� התופעות באיזו  .א

 קרחוני� התכת  .1

 מי� התאדות  .2

 מי� הקפאת  .3

 טל היווצרות  .4

 .תשובתכ� את הסבירו  .ב

  

  א35שאלה 
תכנית   מחזור המי� בטבע 4.6.2

 לימודי�

מסמ�   מחזור המי� ומזג האוויר: ב תופעות מחזוריות.1.4
 סטנדרטי�

  התעבות

 

, מושגי�
תהליכי� 

ותופעות במדע 
 וטכנולוגיה

  רמת חשיבה גבוהה

תשובה מלאה   היווצרות טל) 4(סימו� תשובה 
  מהמחוו	

  מצבי צבירה: בשינויי� בחומר 1.2חומרי� , מדעי החומר

 .התלמידי� יזהו מעברי� בי� מצבי צבירה ויביאו דוגמאות מחיי היומיו�: ציו� דר&

תחומי תוכ	 
  נוספי�

  

 הכישורים הנדרשים
מתרחש  מהמקרר שהוצא קר בקבוק על מי� טיפות שבהצטברות לזהות נדרשי� התלמידי�

. שבה מתרחש תהלי& ההתעבות נוספת מבי� כמה תופעות תופעה ולזהות ,ההתעבות תהלי&

 בגו' נוגעי� באוויר תמיד הקיימי� המי� אדי המקרי� בשני. טל היווצרות היא הנוספת התופעה

  .מי� לטיפות מתעבי� ה� ולכ� ,קר

 

 קשיים ובעיות נפוצות
א& המתרחשות בגלל אותו , בשאלה זו על התלמידי� להתאי� בי� שתי תופעות שונות לכאורה

  . תהלי& ההתעבות –תהלי& 

ייתכ� שיתקשו למצוא את , המתוארת כתהלי& ההתעבות התופעהתלמידי� שאינ� מזהי� את 

  .התופעה הנוספת שבה מתרחש תהלי& זה

 

 להוראה השתמעויות
  .חשוב לתרגל דוגמאות שונות של המעברי� האלה, בי� מצבי צבירהכאשר לומדי� על מעברי� 

טיפות מי� על המראה במקלחת כאשר : אפשר להציג דוגמאות להתעבות מחיי היומיו�

  .טיפות מי� על מכסה של סיר שבו בישלנו מרק, מתקלחי�
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  ב35שאלה 
תכנית   מחזור המי� בטבע 4.6.2

 לימודי�

  המי� ומזג האווירמחזור : ב תופעות מחזוריות.1.4

  

 �מסמ
 סטנדרטי�

, מושגי�  התעבות
תהליכי� 

ותופעות במדע 
 וטכנולוגיה

  רמת חשיבה גבוהה

  .תשובה הכוללת התייחסות לתהלי& ההתעבות

  : הערות

א& לא מצוי� בה במפורש , "התעבות"תשובה הכוללת התייחסות נכונה למושג  •

 .תיחשב תשובה נכונה, מושג זה

א& נעשה בה שימוש במושג מדעי , את תהלי& ההתעבותתשובה המתארת נכו�  •

 .תיחשב תשובה שגויה, שגוי

תשובה מלאה 
  מהמחוו	

  מצבי צבירה: בשינויי� בחומר 1.2חומרי� , מדעי החומר

 .התלמידי� יזהו מעברי� בי� מצבי צבירה ויביאו דוגמאות מחיי היומיו�: ציו� דר&

תחומי תוכ	 
  נוספי� 

  

 הכישורים הנדרשים
' התלמידי� נדרשי� להבי� כי בתופעה המתוארת בשאלה ובתופעה שהיא התשובה על סעי' א

  .התלמידי� נדרשי� להסביר כיצד שתי התופעות דומות. מתרחש תהלי& ההתעבות

 

  יתוח תשובות תלמידיםנ

  דוגמאות ניתוח

 

 וכשה� מי� יש שבאוויר מכיוו� •
 נהפכי� ה� קפוא למשהו מתקרבי�

  .לטיפות

 ה� קר בחו! נוגעי� אדי� כאשר •
 ע� שקרה התהלי& זה. לנוזל הופכי�

  .טל בהיווצרות וקורה הבקבוק

  תשובות 
  ותנכונ

  .תשובה זו אינה קשורה כלל

  

 לשמי� מתאדי� הי� מ� המי� •
  .גש� עלינו ומורידי�

תשובות 
  שגויות

בתשובות אלה נית� לראות כי 

התלמידי� יודעי� שיש אדי מי� 

  .קישור להתעבותא& אי� , באוויר

  .האדי� בגלל טל נוצר •

 המי� את מאדה שהאוויר מכיוו� •
  .מי� טיפות ונוצרות
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 קשיים ובעיות נפוצות
  .לתלמידי� היודעי� שמדובר בתהלי& ההתעבות קל יותר להסביר את בחירת�

 

 להוראה השתמעויות
  .של המעברי� האלהחשוב לתרגל דוגמאות שונות , כאשר לומדי� על מעברי� בי� מצבי צבירה

טיפות מי� על המראה במקלחת כאשר : אפשר להציג דוגמאות להתעבות מחיי היומיו�

  .טיפות מי� על מכסה של סיר שבו בישלנו מרק, מתקלחי�
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