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 2019 נובמבר ירושלים, 

 

 ף "קיץ תשהחל מבנתיב העיוני, יח"ל    5מדע וטכנולוגיה לכל דרכי ההבחנות ב 

רב  טכנולוגיים-, המשלב לימוד של תכנים ורעיונות מדעייםמדעי רב תחומיבחירה  המקצוע מוט"ל הינו מקצוע
ים הללו  כל המרכיבסי. ותיכון הנדחקר מדעי  תהליכיב גיות חשיבה והתנסות מעשית סטרטוא , מיומנויותתחומיים

 החיצונית והבית ספרית במקצוע.  מרכיבי ההערכהבבאים לידי ביטוי 
 . ואילך ם תש"ףהלימודיהחל משנת דרכי ההיבחנות ההערכה החיצונית ו את פירוט מרכיבי סמך זה כוללמ
 
  :שני מרכיבים  כוללתהחיצונית  הערכהה

 ( 30%) 704361סמל שאלון  –בחינה חיצונית בכתב  .1

טכנולוגי, מיומנויות חשיבה ועבודת המדען -ית, כולל הידע המדעי טכנולוג-על אוריינות מדעית ינהחב
 . והמהנדס

 ( 40%) 704385סמל שאלון  – צונית בעל פהה חיבחינ .2
 .  בקבוצה עבודת החקר המדעי או התיכון ההנדסי, שביצע התלמיד בעבודה שיתופיתבחינה בע"פ על 

   163470סמל שאלון  -"ל בכתב הבחינה החיצונית של מוט. 1

בכל  יץהק בגרותעדי בחינות פורסם בלוח מויו החינוך הבחינות במשרד קבע על ידי אגףשיימועד ם בה תתקייהבחינ
 . שנה

 
 הבחינה:  מבנה

 . הבחינה כוללת שלושה פרקים
תלמידים לבחור בנושא/ים  ובפרק השלישי על ההשני   . בפרקבפרק ראשון על התלמידים לענות על כל השאלות

(  חום מדעי החייםחומר, ולפחות אחד מתלפחות אחד מתחום מדעי הלושה נושאים ), בסה"כ שבכל פרקשלמדו 
 ולענות על השאלות לפי ההוראות. 

 על מה צריך לענות? הפרק
-ניתוח קטע מדעי –פרק ראשון 

 )אנסין(  טכנולוגי
 יןכל שאלות האנס חובה 

 בחירה נושא אחד או שניים,  רמדעי החומ –פרק שני 
 שאלות סגורות  5-פתוחה ות שאלה אחלכל נושא: 

 בסה"כ: 
 ל מבנית()אחת לכ ת פתוחותאלוש 3

 מדעי החיים  –פרק שלישי  לכל מבנית( 5) ותסגור שאלות15
 

 בחירה נושא אחד או שניים, 
 שאלות סגורות  5-לכל נושא: שאלה אחת פתוחה ו

 רוט מרכיבי הבחינה:  יפ

  קרפה
 במבחן

סעיפים מספר  סוג השאלות במבחן  פרקמאפייניי ה
 הפתוח בשאלה

 ניקוד

 ראשון
 יןאנס

עבודת נושא כולל 
 המדענים והמהנדסים 

 סה"כ 1פתוחות וסגורות
 שאלות 5 

 נק'  25

 שני

שאלות על מבניות 
 מדעי החומר

  ,יבנוויר סבות האואיכ
 עה,  חשיבה בתנו

 רינהק
   גנטיתומטראלק

על כל מבנית סעיפים   5בעלת אלה פתוחה ש •
  .ידע תוכן בשילוב מיומנויות חשיבהת כולל

 . ם יפיעס 5מתוך  3יש לענות על 

ענות  ליש , 2יםשאלות סגורות מסוגים שונ 5 •
 . לותהשא 5 מתוך 4על 

יפים בכל  סע 3
 פתוחה  שאלה 

וך )בחירה מת
 פים( סעי 5

 נק'  25
 לכל מבנית  

 : לן להעל פי הפירוט 

 הפתוחה אלה שהנק' לכל  15 •
 . ותורהסגות שאלל נקודות 10 •

 שלישי 

שאלות על מבניות 
 מדעי החיים 

 מיקרואורגניזמים, 
 בריאות מכל הלב,ל

 מוח תרופות וסמים 

על כל מבנית פים  סעי 5בעלת אלה פתוחה ש •
 . ב מיומנויות חשיבהן בשילוידע תוכת כולל

 . ם סעיפי 5מתוך  3יש לענות על 
ענות  ליש , 2יםסוגים שונת מרוגושאלות ס 5 •

 . לותהשא 5 מתוך 4על 

סעיפים בכל   3
 שאלה פתוחה 

)בחירה מתוך 
 פים( סעי 5

 נק'  25
 לכל מבנית 

 על פי הפירוט להלן: 

 פתוחה ה ה שאלהכל נק' ל 15 •

 . ותסגורות השאלל נקודות 10 •

 
 זה,  ברמות חשיבה מגוונות )ידע, הבנה, יישום, אנלי  תהיינה)פתוחות וסגורות(  נושאים המדעיים  בהשאלות   1

 .  עמ"רשולבות שאלות  מ ו    סינתיזה, והערכה(    
 . קיימות באתר המקצועגים שונים  גורות מסושאלות סאות למדוג 2
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  704385 סמל שאלון  –בעל פה של מוט"ל חיצונית הבחינה ה. 2

טופס באמצעות מילוי יאום עם הפיקוח, תבוהבוחן החיצוני ידי המורה המלמד הבחינה תתקיים במועד שייקבע על 
  . בכל שנה 31.1אריך עד לת  חינה בעל פההרשמה לב

 את כל תיקי הפרויקט האישיים של  , עד שבועיים לפני יום הבחינה, הפיקוחיקבע ע"י שעביר לבוחן למד יהמורה המ
 ידיו.תלמ

נבחן ע"י הבוחן כשמורה הכיתה נוכח במבחן )אך אינו יכול להתערב בעת  . התלמידהיא אישיתעל הפרויקט הבחינה 
 חן(. המב

 לכל תלמיד.  דקות 20 -כ המבחן בעל פה משך
 

 : פה-בעלי הבחינה מרכיב
 

 מרכיבי ההערכה  מה נכלל?  על מה ?

מדעי או  עבודת החקר ה
התיכון ההנדסי שביצע  

התלמיד בעבודה שיתופית 
 בקבוצות.                               

 

על תהליך החקר המדעי / התיכון  3הבחנות בע"פ 
 ה בכרזה/ אבטיפוס או מודל  ההנדסי מלוו

 פ : ת לשאלות בבחינה בע" דוגמאו

 פרויקט חקרפה על -שאלות גנריות לבחינה בעל 
 יאסטרטג-ע המטאוחשיבות היד

פרויקט  פה על -שאלות גנריות לבחינה בעל
 וחשיבות הידע המטא אסטרטגי התיכון 

ידע מדעי בבסיס עבודת  הבחנות בע"פ על הצגת 
  החקר/ תיכון

מת של תחנות קדבדיקה מו -כיב א' ר
 החקר המדעי / התיכון ההנדסי 

הבחנות בע"פ על הצגת ידע  -ב' רכיב 
 מדעי בבסיס עבודת החקר/ תיכון 

מחוונים להערכת  תחנות עבודה, דף  
אישי ותוצרים  של חקר מדעי ותיכון  

 הנדסי   

בע"פ על תהליך  הבחנות -רכיב ג'  
 החקר/ התיכון מלווה בכרזה 

 

 

 
    תיכון הנדסי יכללו: השאלות על ביצוע הפרויקט חקר מדעי /    3

 טכנולוגי הרלוונטי לפרויקט שביצע -שאלות על ידע מדעי   •
 יות/אסטרטגיות רלוונטיות  שאלות על תחנות החקר/ התיכון ההנדסי כולל מיומנו  •

 התיכון ו  שאלות על שלבי המודלינג של החקר •

 פלקטיביות על תהליך הביצוע של הפרויקט חקר/תיכון שאלות ר •
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