
 משרד החינוך
 המזכירות הפדגוגית, אגף מדעים

 הפיקוח על הוראת מדע וטכנולוגיה
 ה"תשע, חשון  "זכ  חמישי יום

 0202 נובמבר  02 
 המדעית טכנולוגית, עתודהה תכניתהמלמדים ב למורים

 ,רב שלום

 (1025) הטכנולוגית, תשע"-הנדון: מפרט נושאי מבחן ייעודי לכיתות ט' בתוכנית עתודה מדעית

, ייעודי מבחן יתקיים, וטכנולוגיה במדע הלמידה ולשיפור והמיומנויות, הידע לחיזוק התכנית במסגרת

 המדעית העתודה תכנית במסגרת הלומדים לתלמידים , ביולוגיה וכימיה , טכנולוגיה,בתחומי פיזיקה

  .0202 ביוני 0, התשע" סיווןב ט"ו, שיישלביום  ט', בכיתות טכנולוגית

 מבוסס על המסמכים הבאים:הייעודי  המבחןמפרט 

 .ביולוגיה-כימיה ,תחום פיזיקהטכנולוגית, -יתבכיתות עתודה מדע –לכיתה ט'  ההאב לתשע" מסמכי -

 המעודכנת לכיתה ט'. תכנית הלימודים -

 החקר המדעי. ל מיומנויותהוראה מפורשת שלמידה בדרך החקר  -

 ט', מהדורת ניסוי תשע"ה.-ז'במדע וטכנולוגיה בכיתות  התנסויות מרכזיות  -

 יםהנלמד הלימוד המרכזיים בנושאי ותופעות תהליכים ,עקרונות ,מושגים והבנה של  ידע עריךי המבחן

 חקר ומיומנויות הנמקה ,יישום :כגוןברמות שונות  חשיבה במיומנויות שליטה תיבדק כן, . כמוט'בכיתה 

 בהלימה למסמך הוראה מפורשת של מיומנויות חקר מדעי. מדעי

 עם התכנים וההתנסויות המרכזיות בכל נושאי הלימוד. במשולבהמיומנויות במבחן ייבדקו 

 הערות

)התא, הזנה, תורשה(,  מערכות ותהליכים ביצורים חייםיהיו: חומרים,  ןבמבח המרכזיים הנושאים .0

אב בכיתות ה על פי מסמכי וכוח ותנועה בשני ממדים על הארץ והחלל, ,אנרגיה ומערכות טכנולוגיות

 .העתודה

 יהיו נושאי חובה. במבחןכל הנושאים  .0

 בברכה ובהצלחה

 שושי כהן

 מנהלת תחום מדע וטכנולוגיה ומפמ"ר מדע וטכנולוגיה

 העתק:

 ד"ר עופר רימון, מנהל מינהל טכנולוגיה, תקשוב ומערכות מידע

 , המזכירות הפדגוגיתד"ר חנה פרל, מנהלת אגף מדעים

 יגאל דור, מפקח, מרכז התוכנית

 המפקחים על הוראת מדע וטכנולוגיה במחוזות

 ספריים למדע וטכנולוגיה מדריכים ארציים, מחוזיים ובית

 רכזים בית ספריים, תכנית עתודה מדעית טכנולוגית
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 (1025) ה, תשע"טכנולוגית-ייעודי לכיתות ט' בתוכנית עתודה מדעית מבחןנושאי מפרט 

 ביולוגיה.-כימיה תחום ,תחום פיזיקה

 וטכנולוגיה במדע הלימודים לתכנית תוספתיים הם באדום התכנים 

 משקל יחסי מסמך אב תשע"הת"ל ומסתמך על  –תכנים  נושא מרכזי
 בתהליך כימי קשר הכימי והאנרגיהה - חומרים 

 (כולל מרכיבי מזון)היסוד פחמן ותרכובותיו  -

 חומצות ובסיסים -

 הפרט, על החברה ועל הסביבה. השפעת השימוש בחומרים על  -

 15 %-כ

 הזנה( של  )בהיבטהתא 

 

מערכות ותהליכים 

 הזנה  –ביצורים חיים 

 חייםהמאפייני  -

 התא מבנה ותפקוד -

 הזנה והפקת אנרגיה -

 הזנה בצמחים -

 ם ובבע"חהזנה באד -

 על הגוף כמערכת -

 מזון ותזונה ,בריאות -

 01%-כ

 התא )בהיבט של תורשה(

 

מערכות ותהליכים 

 תורשה –ביצורים חיים 

 החומר התורשתי  -

 עקרונות תורשה  -

 התערבות האדם בתהליך התורשה -

 בריאות ותורשה -

 17 %-כ

ומערכות  אנרגיה

 טכנולוגיות
 חוק שימור האנרגיה -

 הוהשימושים בגובה אנרגית  -

 אנרגית תנועה -

 אנרגיה תרמית -

 אנרגיה במערכות חשמליות -

 שימושים והיבטים סביבתיים –קרינה אלקטרומגנטית  -

 22%-כ

 10 %-כ   רייםוקטו גדלים - כוח ותנועה
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