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  )2010( ע"תש ,'לכיתה ח וטכנולוגיה במדעב "מבח� המיצפרט ִמ 
  

  : האלה מסמכי ה מבוסס עלשלפניכ  מפרט המבח� 

  )1996 ,ו"תשנ(" הביניי� מדע וטכנולוגיה בחטיבת דילימו" לימודי�הכנית ת •

   סטנדרטי�הקראת מסמ� ל ,"'ט#'בלימודי מדע וטכנולוגיה בכיתות זמיקוד " מסמ� המיקוד •

  http://clickit.ort.org.il/files/upl/918546837/542086571.htm :ראו, )0042, ד"תשס(

 ,"סטנדרטי� בינלאומיי� הזיקות בי� תכנית הלימודי� במדע וטכנולוגיה לבי�" מסמ� הזיקות •

PISA ו#TIMSS  )ראו, )2006 ,ו"תשס: http://clickit.ort.org.il/files/upl/918546837/385456830.doc 

  .www.motnet.proj.ac.il :להגיע ג� דר� אתר מוטנט אפשרת ולמסמ� המיקוד ולמסמ� הזיק

  

שבוגרי כיתה בתכנית הלימודי� נושאי החובה  מתו�במדע וטכנולוגיה  ומיומנויות ידע כוללמפרט המבח� 

 כנושאי� לימוד המוגדרי� בתכנית הלימודי� שאלות בנושאי ייכללולא . שליטהבה� להפגי� צריכי� ' ח

  .להרחבה ולהעמקה

בנושאי הלימוד המרכזיי�  תופעות שלו תהליכי  של, עקרונות של, מושגי  יבדוק ידע שלמבח� ה

ברמות  )אסטרטגיות חשיבה(מיומנויות חשיבה ב שליטה יבדוקמבח� ה, כמו כ�. 'ח$'י  בכיתות זנלמדה

  . שונות

 –חשיבה טכנולוגית , ר ופתרו� בעיותחק –חשיבה מדעית , טיפול במידע :לשיומנויות מ המבח� יבדוק

  . נזכרי� לעילהכמפורט במסמכי� , פתרו� בעיות ותהלי� התיכו�

  

  .נושאי הלימודכל ע  התכני  של  במשולב ייבדקוהמיומנויות 

  

בטבלה ראו ( בי� שני נושאי� תהיה בחירה" מבני� ותהליכי� ביצורי� חיי� ,תופעות"בנושא המרכזי 

 איזה נושאבאת התלמידי   להנחות מראש על המורי  למדע וטכנולוגיה ).מבח�המפרט  המציגה את

  .נושאהותו על א ובית הספר ישיבתלמידי כל  .לבחור

  

  הערות

  .ע"ל תש"ב בשנה"נושא חובה במיצ הוא "אנרגיה ואינטראקציה"הנושא   .1

באתר  ותפעולו ב"מיצה מבח� להיערכות לקראת הקשורי�עדכוני� ו ואחר מומל+ לעקוב אחר מידע  .2

  . http://rama.education.gov.il :היא שכתובתו ,ה"ראמ
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  )2010(ע "תש ,'חלכיתה  טכנולוגיהבמדע ו מבח�ה נושאי פרטִמ : טבלה
  

  במשולב ע  התכני  של נושאי הלימוד ייבדקוהמיומנויות  *  

משקל  הערות
 יחסי 

 נושא מרכזי נושא$תת/נושא

  

  

  

  

  

  

  

  

 ,הצעות לפעילויות

לקט מקורות 

וקישורי� נמצאי� 

 .באתר מוטנט

  $35%כ

 

 אפיו� ומיו� חומרי   1.1

  מושגי יסוד  1.1.1

   חומרי�ההכרת תכונות   1.1.3

  מבנה החומר ותכונותיו  1.2

  המודל החלקיקי של החומר  1.2.1    

  :המבנה החלקיקי של החומר  1.2.2    

  מבנה האטו�  #       

  מולקולות, יוני�, מספר אטומי  #      

                      תרכובות ותערובות, יסודות  #       

  המערכה המחזורית  #       

  תכונות ושימושי� , קשר בי� מבנהה  1.2.3

  תהליכי שינוי בחומר  1.3

  שינויי� פיזיקליי�  1.3.1

  תגובות כימיות 1.3.2

 שימור המסה  1.3.4

1 .  

  :חומרי 

תכונות  ,מבנה

  תהליכי ו

 

מפרט הוראה 

מפורט בהיק- של 

שיעורי� עשרה כ

  .נמצא באתר מוטנט

  הערות

 נתייחס למהירות* 

איכותית הברמה 

 בשלושה בלבד

מנוחה : מצבי�

, )0מהירות (

מהירות קבועה 

ומהירות משתנה 

   .)תאוצה(

 מהירותה** 

גודל מתייחסת ל

 .כיוו�לו

  תנועה וכוחות  2.1

  תנועה 2.1.1

  )ותראו הער* (מהירות: מושגי�    

  כוחות 2.1.2

  כיוו�, לגוד :ייני הכוחמאפ  #     

, מגנטי, כוח חשמלי: ממרחקכוחות   #   

  כבידתי      

  משקל  #   

  חיכו�: כוחות מגע  #     

  גופי�  כוח ופעולת גומלי� בי�  #    

  כוח ושינוי 2.1.3

** במהירות :כוח יכול לגרו� לשינוי    

 ובצורה) החוק השני של ניוטו�(  

 

2 .  

אנרגיה  

 ואינטראקציה

  

 
 $15%כ

  מהצור+ אל המוצר  3.2

  חומרי� לשימוש בה� הל הקשר שבי� תכונות כול

  )1.2.3סעי- (

3 .  

מערכות 

טכנולוגיות 

 ומוצרי 
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משקל   
 יחסי

 נושא מרכזי נושא$תת/נושא

בנושא זה ייבדקו 

מיומנויות כחלק 

 .מטיפול במידע

 

תקשורת בי� "הנושא #נושא זה ייבדק כחלק מתת

יה ירב(שלהל�  6כמפורט בסעי-  ,"יצורי� חיי�

 .)ביצורי� חיי� התפתחותו

4.  

מידע 

 ותקשורת

  
  $8%כ  

 

  וספרה הידר 5.3

ייבדקו כחלק  "הידרוספרה"תכני� בנושא 

  .טכנולוגית# אוריינות מדעיתמ

5.  

כדור האר. 

  והיקו 

  !!נושא חובה 

  

  $27%כ

בסיסית  פקודוִת  יחידת מבנה :התא 6.1.1

   ביצורי  חיי 

6.  

, תופעות

מבני  

ותהליכי  

  ביצורי  חיי 

אחד יש לבחור 

  – משני הנושאי�

   .2או  1

 

  1 בחירה נושא

  משק המי  בגופ  של יצורי  חיי   6.2

קשורי� למיקו� המי� הנושא זה יכלול היבטי� 

כי� ביצורי� בתאי� וחיוניות� לקיו� תהלי

כולל שאלות בנושא , )ג� ברמת התא(חיי� 

 .)#6.5.2ו  6.5.1( "הובלה"

  2 בחירה נושא

   רבייה והתפתחות ביצורי  חיי   6.3.3 $  6.3.1

 "התא"נושא בשאלות  נושא זה יכלול

קליטת "נושא בושאלות  ,המתייחסות לרבייה

תקשורת ביצורי� " כולל ,"גירויי� מ� הסביבה

 .)6.6.1( "חיי�

 

 $15%כ

   מושגי יסוד 7.1.1

 האד  ומעורבותו בסביבה 7.3

כחלק היבטי� אקולוגיי� וסביבתיי� ייבדקו 

יבואו ה�  ,כמו כ� .טכנולוגית# וריינות מדעיתמא

 "חומרי�" י�לידי ביטוי בהקשר לנושא

 ".הידרוספרה"ו

7.  

מערכות 

 אקולוגיות 

 כ  "סה 100% 

  


