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 הזנה  ה המתוקשבת בנושאמדריך למורה לסביב
 

 מחוז תל אביב. ,הממונה על מדע וטכנולוגיהיוזמה מחוזית של גילה לאמי, 
 מדריכות מו"ט מחוז תל אביב פיתוח הסביבה : ד"ר אסתי לסלו, חגית יששכר, שרית קוטלובסקי

 
 

 מבוא

 . הסביבהחומרים ושל אנרגיה, הנחוצים לבניית הגוף ולתפקודו התקיןעוסקת בחשיבות המזון כמקור של  הסביבה המתוקשבת בנושא הזנה

נושא המשולב בתוכנית הלימודים לכיתה ט' הן בתחום הכימיה בהתייחס , בנושא מרכיבי המזון והעמקה של הידע רחבההלמידה, מיועדת ל

ומד עצמאי והוראה דיפרנציאלית במסגרת הסביבה מאפשרת פיתוח ללמבנה הכימי של החומר והן בתחום מדעי החיים בנושא ההזנה. 

 למידה בכיתה או למידה מרחוק.

 

 הקשר לתכנית הלימודים

 הנושאים המרכזים בתכנית הלימודים:

 .(הזנה – חיים ביצורים תהליכים/  מערכות של תפקודים :2 משנה נושא) חיים ביצורים ותהליכים מערכות .א

 (.תרכובות: החומר מבנה: 2 משנה נושא) כימיה- חומרים .ב

 

  :(הלימודים במדע וטכנולוגיה תכניתמתוך הבאים לידי ביטוי בסביבה ) עקרונות

 ותצפיות ניסויים של ועריכה תכנון, השערות העלאת, שאלות שאילת, לתופעות חשיפה הכולל מורכב תהליך הוא המדעי החקר תהליך .א

 . המחקר ממצאי לאור ותיאוריות חוקים וניסוח ולוגית ביקורתית חשיבה, חזרות ביצוע תוך מבוקרים

-מטה וחשיבה ושיתופיות תקשורת מיומנויות, וביקורתית יצירתית חשיבה, גבוה מסדר חשיבה מיומנויות של הבנייה יכלול החשיבה פיתוח .ב

 .קוגניטיבית
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 להוראה התייחסות תוך הנלמדים התכנים עם במשולב וספירלי היררכי באופן יעשה חשיבה ותהליכי חשיבה מיומנויות של ההוראה תכנון .ג

 . חדשים בהקשרים בהן ושימוש מיומנויות של מפורשת

 . בכיתה לומדים לשונות מענה מתן תוך קונסטרוקטיביסטיות גישות יישום ידי על יעשו המקצוע של והערכה למידה-הוראה תהליכי .ד

 שתשולב בריאותית ואוריינות דיגיטלית אוריינות: הכוללות נוספות נויותימאורי מושפעת או משפיעה טכנולוגית מדעית אוריינות פיתוח .ה

 . הערכה-למידה-הוראה בתהליכי אליהן התייחסות

 שימוש העושה ומשמעותית מאתגרת, מעניינת למידה חוויית שיאפשרו ועשירות מגוונות למידה בסביבות יתקיימו וטכנולוגיה מדע לימודי .ו

 .ושיתופיות תקשורת, ועשייה חשיבה מיומנויות ולפיתוח ידע להבניית למקצוע הייחודיים והערכה למידה-הוראה דרכי במגוון

 

  מטרות

ג. ערכים, עמדות והתנהגויות.   מיומנויות מטרות התכנית מסווגות לשלוש קבוצות: א. ידע תוכן ב. הלימודים במדע וטכנולוגיה תכניתעל פי 

 כולם תוביל להבניה של מערכת ערכים ועמדות, לעשייה ולהתנהגות מושכלת של הלומדים. סינתזה בין 

 

 ידע תוכן .א

 :תופעות, עובדות, מושגים, חוקים ועקרונות בנושאים מתחומי המדע והטכנולוגיההתלמידים יכירו ויבינו 

 .ולתפקודו הגוף לקיום ההזנה תהליך חשיבות את יבינו התלמידים .1

 .להתרחשותו התנאים ואת הפוטוסינתזה תהליך את יכירו התלמידים .2

 .בגוף ותפקוד כמזון חשיבות, זיהוי, מבנה: וויטמינים שומנים, חלבונים, פחמימות – המזון מרכיבי את יכירו התלמידים .3

 .ומערכת איבר ברמת לתפקודה ההתאמה את ויבינו, באדם העיכול מערכת מבנה את יכירו התלמידים .4
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  מיומנויות  .ב

 התלמידים ירכשו ויתרגלו את המיומנויות הבאות:

 : ארגון ומיון מידע, השוואה בין מקורות שונים, מיזוג מידע ממקורות שונים.מידענות  ●

  .התלמידים יציגו שאלות חקר, יצפו בניסויים מדעיים, יסיקו מסקנות מתוך ממצאי הניסוי -חקר ופתרון בעיות  ●

הקלטה, )מדיה דיגיטאלית ( וממודלים, תרשימים, טבלאות וגרפים)  מייצוג חזותי(, מדעי, כתבה מאמר)הפקת מידע מטקסט מילולי  ●

 .(הדמיה ממוחשבת סרטון,

 . חשיבה ביקורתית  ●

 .טיעוןהצגת ניסוח ו ●

 : ביצוע ניסוי, הכנת מודל.(Hands onעשייה/ביצוע ) ●

 .מיומנויות דיגיטליות ●

 .שיתופיות ● 

 

 ערכים, עמדות והתנהגויות    .ג

 פיתוח סקרנות ורצון להרחבת הידע ולהעמקתו בתחום המדע והטכנולוגיה. ●

 לצורך גיבוש עמדות במישורים שונים כגון הלאומי והבינלאומי. יתהליך החקר המדעו יפיתוח מודעות לערכם של הידע המדע  ●

 פיתוח מודעות לצרכנות נבונה.  ●
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 לשילוב הסביבה בהוראה הצעות

 התלמיד ילמד ויתקדם בקצב אישי המתאים לו. -למידה עצמאית .1

הוראת הנושא ולאפשר לתלמידים ללמוד הסביבה במורה לשלב את באפשרות ה -במסגרת השיעורים בכיתההוראה דיפרנציאלית  .2

 .אישיה הקצבולתרגל על פי 

 .קלמידה מרחוההצעות הללו מתאימות הן ללמידה בכיתה בכיתה והן ל

 

 

 סביבת ההזנהמבנה 

 

 יחידות הסביבה

 הסביבה בנויה משש יחידות:

 מזון ואנרגיה .1

 חומרים בגופם של יצורים .2

 פחמימות .3

 שומנים .4

 חלבונים .5

 ויטמינים ומינרלים .6

 מערכת העיכול .7
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 הקשר הלוגי בין היחידות

בחירה בין שתי תתי יחידות: האחת נקראת 'תזונה וציפורניים' הסביבה פותחת ביחידה 'מזון ואנרגיה'. ביחידה זו ניתנת לתלמיד אפשרות 

והשנייה 'משקאות ספורט. הבחירה מהווה מתן מענה לשונות התלמידים. יחידת הפתיחה חושפת את התלמידים לרלוונטיות של הנושא 

 ומחברת את התוכן לעולמם.

יוצר קשר אסוציאטיבי ראשוני בין החומרים הבונים את גופנו הפרק ם. לאחר יחידה זו התלמידים מכירים את החומרים בגופם של יצורי

 לבין המזון שאנו אוכלים ומניח את הבסיס להבנה שחשוב לאכול מגוון של מזונות שכל אחד מהם מכיל חומרים שונים.

, במרכיבי המזון: פחמימות, שומנים, חלבונים, ויטמינים ומינרלים. בכל אחת מיחידות אלו ניתן דגש על מבנה, תפקוד הבא מתמקדיםבשלב 

 היום יום.ושימושים בחיי  זיהוי

 .להתחיל מיחידות אחרות(על יחידות או  בסביבה )ולא לדלג מומלץ לעבוד על פי רצף היחידותלאור הרצף הלוגי שהוצג 

 

 הפעילויות היחיד

 בכל יחידה משולות פעילויות מגוונות:

ת מילים למקום המתאים, תיבה גריר, בחירה מרובה -רבות ברירה, תשובה אחת נכונה -רבות ברירה כגון: שאלות מסוגים שונים .1

   ועוד. השלמת מושגים במשפט, סידור תהליכים ברצף המתאים  ,ובחירה של התשובה הנכונה נפתחת

 כגון: גרף, טבלה, איורים של מודלים ועוד.בשאלות משולבות ייצוגים חזותיים 

 .צפייה בניסויים מצולמים .2

  .סרטונים .3

 .מגוונים  משחקים .4
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 מה למדנו? -סיכום .5

 הרחבה )רשות( .6

 

  ליזה, סינתזה והערכה.נאידע, הבנה, יישום, : שונותרמות חשיבה  מאופיינות על פיהפעילויות 

 בכל היחידות שולבו משימות הדורשות הבחנה, הכללה, השוואה, היסק, יישום, חשיבה ביקורתית ועוד. 

 
 הערכת הלומד

 שאלות כדוגמת מהשאלות בחלק .100 הינו יחידה לכל הניקוד כל סך. ניקוד של מספרי ערך ניתן מהיחידות אחת בכל שאלה לכל .1

 .בהתאם לשיקול דעתו ציוןהמורה יכול לתת  אלו בשאלות. ניקוד ניתן לא, ההרחבה

במרבית השאלות ניתנת לתלמיד אפשרות לנסות שנית )במידה והתלמיד טעה(. במקרים אלה, עבור הצלחה בניסיון השני התלמיד  .2

 מניקוד השאלה. 2/3יקבל 

 '.בוחןה סיום' הלשונית על לחיצה לאחר רק פתחי המשוב. לתלמיד משוב משולב יחידה כל בסיום .3

 

 נדרשות, מחוון והנחיות למורה.המיומנויות ההטבלה הבאה מציגה את סוג השאלה, רמת החשיבה, 
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 על תזונה וציפורנים-מזון ואנרגיה שם היחידה: 
 

מספר  השאלה נושא
שאלה / 

 עמוד

רמת  מיומנות נדרשת  סוג השאלה
 חשיבה

 ניקוד הערות למורה התשובה הנכונה

הכרות עם 
 קרטיןחלבון 

 1 שאלה
 1עמוד 

  ,רבת ברירה
 התשובה אחת נכונ

 
 
 

 לאכול עליה, לא הבנה
 את המספק מזון

 הבניין אבני כל
 כולל) הדרושות

(. חלבונים למשל
 פירוק מבצע הגוף
 המזון של כימי

, קטנות ליחידות
 להרכיב ניתן מהם

 החומרים את
, לגוף הדרושים

 חלבוני כמו
 לייצור הקרטין

 .ציפורניים

שאלה מטרתה של ה-
את  לחברהיא 

תלמיד לעולמו, 
ליצור רלוונטיות של 

הנושא ולעורר 
 חשיבה.

שאלה דיאגנוסטית 
מתוך מאגרים שנעשו 

במחקרים שונים על 
תפיסות שגויות של 

 תלמידים.
 

10 

תפקיד הקרטין 
  הציפורן תבבניי

 
 

 2שאלה 
 2עמוד 

 יישום הפקת מידע מסרטון כרונולוגיסדר תהליכים 
 
 
 
 
 
 
 

סדר הפריטים 
 הנכון:

אכילת מזונות . 1
המכילים למשל 

 חלבונים.
. במערכת העיכול 2

מתפרקים 
החלבונים שבמזון 
-ליחידות בסיסיות
 חומצות אמיניות.

. הובלת 3
החומצות 

האמיניות בדם 

נדרשות אוזניות כדי 
שלתלמיד יתאפשר 
ללמוד על פי הקצב 

 האישי שלו.

30 
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מספר  השאלה נושא
שאלה / 

 עמוד

רמת  מיומנות נדרשת  סוג השאלה
 חשיבה

 ניקוד הערות למורה התשובה הנכונה

לכיוון תאים 
 בבסיס הציפורן.

. קליטת 4
החומצות 

האמיניות לתוך 
התאים שבבסיס 

 הציפורן.
. הרכבת 5

החומצות 
האמיניות בתאי 
הציפורן לחלבון 

 קרטין.
. הצטברות 6

החלבון קרטין 
בתוך התא, וניוון 

 אברונים בתא.
. תאים 7

שהתמלאו בקרטין 
)חסרי גרעין 

ואברונים( 
מצטברים בבסיס 

 הציפורן.
. מבסיס הציפורן 8

נדחפים תאים 
מלאים בקרטין 

לכיוון קצה 
 האצבע.

. התארכות 9
 הציפורן.

  בריאות ציפורן
 
 
 
 

 3שאלה 
 3עמוד 

בחירת -תיבה נפתחת
תשובה מתוך מספר 

 אפשרויות

קריאת טקסט, הפקת 
 מידע מטקסט

על איזה חסר  יישום
 תזונתי... 

התשובה: מחסור 
 באבץ.

 אילו התנהגויות...-

 15 
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מספר  השאלה נושא
שאלה / 

 עמוד

רמת  מיומנות נדרשת  סוג השאלה
 חשיבה

 ניקוד הערות למורה התשובה הנכונה

כסיסת  התשובה:
 ם. ציפורניי

  

  בריאות ציפורן
 

 4שאלה 
 3עמוד 

, בחירה רבת ברירה
 מרובה

 :תשובות נכונות 3 יישום הפקת מידע מטקסט
תזונת חלבונים - 

משפיעה למשל על 
 .חוזק הציפורניים

הציפורניים בריאות -
מושפעת ממינרלים 

 .כמו סידן ואבץ
ויטמינים המשפיעים -

על הדם עשויים 
על חוזק וצבע להשפיע 

 .הציפורניים
 

 15 

 5שאלה  סיכום היחידה 
 4עמוד 

השלמת  מושגים בתוך 
 מפת מושגים

זיהוי קשרים בין 
 מושגים

 יישום
 
 
 
 
 
 
 

מומלץ לוודא  
שהתלמידים נחשפו 
למיומנות בנית מפת 

מושגים. במידה ולא, 
יש להקנות תחילה 

 את המיומנות.

30 

  סיכום היחידה 5עמוד  מה למדנו?
משוב בסיום 

 היחידה
רפלקציה על  פתוחה 

תהליך הלמידה 
 ושאילת שאלות
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 על משקאות ספורט -מזון ואנרגיה שם היחידה: 

 
מספר שאלה /  השאלה נושא

 עמוד
רמת  מיומנות נדרשת  סוג השאלה

 חשיבה
 ניקוד הערות למורה תשובה נכונה

תפקיד משקאות 
 ספורט

 מספק שמזון כיוון, כן הבנה  תשובה אחת נכונה, רבת ברירה 1עמוד  1 שאלה
 וכך, ואנרגיה בניה חומרי

 מספק זה משקה גם
 ואנרגיה בניין חומרי

 .לגוף

 שאלה-
 דיאגנוסטית

  
 

5 

חלבונים ותחליפי 
 חלבון

בחירה תשובה נכונה מתוך  2עמוד  2שאלה 
 רשימה נתונה על ידי גרירה

בדרך . תערובת עשירה 3 ידע הפקת מידע מסרטון
 .כלל במי גבינה

ניתן להחליפה לא, .ב
 בתזונה עשירה בחלבון. 

 

 10א. 
 10ב. 

חלבונים ופיתוח 
 שרירים

 נעשית שריר פיתוח ידע הפקת מידע מסרטון , תשובה אחת נכונהרבת ברירה 3עמוד  3שאלה 
 נפח הגדלת באמצעות

 שמתרחשת, השריר תאי
 סיבים הוספת תוך

 אימון בהשפעת, חלבוניים
 .חלבונים ואכילת

המורה יכול 
להציג קטע קטן 

מאותו סרטון 
הנמצא ביחידה 

אך מוסתר 
מהתלמיד. הקטע 

ממוקד יותר 
  ואינטראקטיבי

20 

צריכת חלבון ומסת 
 השריר

חקר מדעי, קריאת  בחירה מתוך תיבה נפתחת 4עמוד  4שאלה 
 נתונים מגרפים.

על  חלבון צריכתהשפעת  הבנה
 במסת שינויים

אימון  במהלך ירשר
 .התנגדות

 10 

צריכת חלבון ומסת 
 השריר

 כפול ליום גרם 1.62  יישום הפקת מידע מגרף , תשובה אחת נכונהרבת ברירה 4עמוד  5שאלה 
 הקילוגרמים מספר

 .המתאמן ששוקל

 10 

כמויות חלבון 
 במזונות שונים

 

השוואה, קריאת  בחירה מתוך תיבה נפתחת 5עמוד  6שאלה 
 טבלהנתונים מתוך 

 חלב ידע
 פולי סויה

 10 

כמויות חלבון 
 במזונות שונים

 

הפקת מידע מתוך  , תשובה אחת נכונהרבת ברירה 5עמוד  7שאלה 
 נתונים של הטבלה

' גר 100, ביצים' גר  100 יישום
' גר 100', קוטג גבינת

 טונה' גר 200 וגם, עדשים

 15 
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מספר שאלה /  השאלה נושא
 עמוד

רמת  מיומנות נדרשת  סוג השאלה
 חשיבה

 ניקוד הערות למורה תשובה נכונה

 תכנון תפריט יומי
 
 

 יישום סינתזה בחירה מרובה, רבת ברירה 6עמוד  8שאלה 
 
 

תשובות נכונות: 4  
סטייק בקר יש הרבה יותר ב-

ברזל ואנרגיה מאשר ביוגורט 
. דל שומן  

חזה עוף מכיל פחות שומן -
עדשים -ר. מסטייק בק

מכילים ויטמינים שאינם 
 נמצאים בטונה. 

רמת הפחמימות שונה בין -
 זרעי דלעת לחלב.

 

מטרת 
השאלה היא 

לתת לתלמיד 
שלכל  להבין

מזון ישנם 
ערכים 

תזונתיים 
 מגוונים.

10 

מטרת    הפקת מידע מסרטון  6עמוד  (לא חובה) הרחבה
הסרטון היא 

להציג את 
הסכנה 

צריכה ב
עודפת של 

 חלבון. 
 

ללא 
 ניקוד

  סיכום היחידה  7עמוד  מה למדנו?
רפלקציה על  פתוחה  משוב בסיום היחידה

תהליך הלמידה 
 ושאילת שאלות
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 חומרים בגופם של יצורים שם היחידה: 
 

מספר שאלה /  השאלה נושא
 עמוד

רמת  מיומנות נדרשת  סוג השאלה
 חשיבה

הערות  תשובה נכונה
 למורה

 ניקוד

מעברי חומר 
 ואנרגיה

 6  התשובה נכונה. ידע הפקת מידע מסרטון , נכון לא נכוןרבת ברירה 1עמוד  1 שאלה

מעברי חומר 
 ואנרגיה

 6  התשובה נכונה. ידע הפקת מידע מסרטון , נכון לא נכוןרבת ברירה 1עמוד  2שאלה 

מעברי חומר 
 ואנרגיה

 6  התשובה לא נכונה. ידע הפקת מידע מסרטון , נכון לא נכוןרבת ברירה 1עמוד  3שאלה 

מעברי חומר 
 ואנרגיה

אור, כימית, חומרים  הבנה הפקת מידע מסרטון בחירה מתוך תיבה נפתחת 1עמוד  4 שאלה
אורגניים, חומרי בנייה, 

 אנרגיה.

 15 

מעברי חומר 
 ואנרגיה

 -ייצוג חזותי  בחירה מתוך תיבה נפתחת 2עמוד  5 שאלה
 תרשים

 שלא חומרים קליטה- יישום
 אנרגיה מהם להפיק ניתן

]=  לאורגניזמים זמינה
:  [אורגניים אי חומרים

 5,6מס' 
 

 וגם חומר של קליטה
 זמינה אנרגיה

 חומרים]=  לאורגניזמים
 .2,3,4: מס' [אורגניים

 
 :בלבד אנרגיה של קליטה

 1מס' 

 20 

מעברי חומר 
 ואנרגיה

הפקת  –ייצוג חזותי  בחירה מתוך תיבה נפתחת 3עמוד  6שאלה 
 מידע מאיור

סדר התשובות:  ידע
פחמימות, שומנים, 

 חלבונים.

 13 

ויטמינים , מינרלים, 
 מים

הפקת  –ייצוג חזותי  בחירה מתוך תיבה נפתחת  4עמוד  7שאלה 
 מידע מאיור

סדר התשובות: מים,  ידע
 ויטמינים, מינרלים.

 7 

חומרים אורגנים ואי 
 אורגנים

 

 א 8שאלה 
  5עמוד 

הפקת  –ייצוג חזותי  , בחירה מרובהרבת ברירה
 מידע מגרף

פחמימות, שומנים,  ידע
 חלבונים.

 7 



13 

 

מספר שאלה /  השאלה נושא
 עמוד

רמת  מיומנות נדרשת  סוג השאלה
 חשיבה

הערות  תשובה נכונה
 למורה

 ניקוד

חומרים אורגנים ואי 
 אורגנים

 

הפקת  –ייצוג חזותי  , בחירה מרובהרבת ברירה  5ב עמוד 8שאלה 
 מידע מגרף

 7  מים, מינרלים. ידע

חומרים אורגנים ואי 
 אורגנים

 

הפקת  –ייצוג חזותי  בחירה מתוך תיבה נפתחת  5ג עמוד 8שאלה 
 מידע מגרף

, יאורגנ-מים, אי ידע הבנה
 פחמימות, חלבונים.

 7 

 (לא חובה)הרחבה 
 

הפקת מידע מצפייה  , בחירה מרובהרבת ברירה  6עמוד  9שאלה 
 בסרטון

 תשובות  נכונות: 4 ידע הבנה
 .בויטמינים מחסור-
 .במזון מלחים עודף-
  .רוויים שומנים עודף-
עודף ממתיקים -

 .מלאכותיים

ללא   
 ניקוד

  סיכום היחידה 7עמוד  מה למדנו?

 
רפלקציה על  פתוחה  משוב בסיום היחידה

תהליך הלמידה 
 ושאילת שאלות
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 יחידת לימוד בנושא פחמימות שם היחידה: 
 

 חלק א' הכרת הפחמימות
 

מספר שאלה /  השאלה נושא
 עמוד

מיומנות  סוג השאלה
 נדרשת 

ניקוד  הערות למורה תשובה נכונה רמת חשיבה
חלק א' = 

 נקודות 60
 –רבת ברירה  1עמוד  1 שאלה פחמימות

 בחירה מרובה
ייצוג חזותי איור 

 בשאלות 
זוהי שאלת -  ידע

עניין וכל 
התשובות 

 נכונות.
 

ללא 
 ניקוד

תפקידי 
 הפחמימות

בחירה מתוך  2עמוד  2שאלה 
 תיבה נפתחת

תאית היא רב סוכר... מבנים - יישום הפקת מידע 
 המורכבים מפחמימות. 

 
 חומר הוא עמילן הסוכר רב-

 ... אגירת אנרגיה. תשמורת
 
מבנים  החומר התורשתי...-

 המורכבים מפחמימות.
 
 תאים פעילות-

הפקת אנרגיה  ..מתאפשרת
 בתאים.

אגירת  עודפי סוכרים בגוף...-
 אנרגיה.

 
 מע' החיסון... זיהוי תאים.-

  12 

הכרת מבנה 
 הגלוקוז

 3עמוד  3שאלה 
שלושה סעיפים: 

 א, ב, ג

, רבת ברירהא. 
 בחירה מרובה 

ב. בחירה מתוך 
 תיבה נפתחת

ג. השלמת 
משפטים על ידי 

גרירת מילים 
 מתוך רשימה

 ייצוג חזותי: 
הפקת מידע 

 מאיור
המציין את מודל 

 המולקולה.

 א. ידע.
 ב. ידע.
 ג. ידע

 א. פחמן, מימן, חמצן.
 . 1, מימן 2, חמצן 4ב. פחמן 

 ג. פחמן, מימן, חמצן.

 3  
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מספר שאלה /  השאלה נושא
 עמוד

מיומנות  סוג השאלה
 נדרשת 

ניקוד  הערות למורה תשובה נכונה רמת חשיבה
חלק א' = 

 נקודות 60
 (לא חובה)הרחבה 

 
הכרת מבנה 

 הגלוקוז

בחירה מתוך  4עמוד  4שאלה 
 תיבה נפתחת

 ייצוג חזותי: 
הפקת מידע 

 מאיור
המציין את מודל 

 המולקולה.
 
 

 הסדר הנכון של התשובות: ידע
 , 1פחמן מס 
 , 5פחמן מס 
 .6פחמן מס 

 

נק'  3 
 בונוס

הכרת מבנה 
הגלוקוז, 

 הפרוקטוז
 
 

בחירה מתוך  5עמוד  5שאלה 
 תיבה נפתחת

 ייצוג חזותי: 
הפקת מידע 

 מאיור
המציין את מודל 

 המולקולה.

 תשובות נכונות: 2 ידע
בשניהם אותו מספר  -

  .מימנים
לפרוקטוז וגלוקוז אותה -

 . 6O12H6C נוסחה כימית של

 5 

השלמת משפטים  6א עמוד 6שאלה  הפקת דו בסוכר  
על ידי גרירת 
מילים מתוך 

 רשימה

הפקת מידע 
ממקור מידע 

 ,סרטון( )מצגת

המילים החסרות הן בסדר  ידע הבנה
 הבא: 

סוכרוז, קנה סוכר, סלק סוכר, 
 גלוקוז ופרוקטוז, מים.

 5 

, רבת ברירה 6ב עמוד 6שאלה    הפקת דו בסוכר
תשובה אחת 

 נכונה

הפקת מידע 
ממקור מידע 

)מצגת ,סרטון(, 
 השוואה

 הנותרת בפסולת שימוש אנליזה
 חימום לצורך מהסחיטה

  .המערכת

 3 

 –סוגי פחמימות 
 דו סוכרים

השלמת מושגים  7עמוד  7שאלה 
 לאיור

הפקת מידע 
 מתרשים

 חד סוכרים: יישום
ההשלמה:  -מעל גלקטוז -

 מרכיב בלקטוז.
ההשלמה:  -מעל פרוקטוז-

 מרכיב בסוכרוז.
 

 דו סוכרים:
ההשלמה:  -מעל מלטוז-

 גלוקוז וגלוקוז.
ההשלמה:  -מתחת לקטוז-

 גלוקוז וגלקטוז.
סוכרוז: ההשלמה: מתחת ל-

 גלוקוז ופרוקטוז

במידה 
והתלמיד אינו 

רואה בצורה 
ברורה את כל 

מפת המושגים 
יש להקטין 

את המסך ל 
90% . 

6 
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מספר שאלה /  השאלה נושא
 עמוד

מיומנות  סוג השאלה
 נדרשת 

ניקוד  הערות למורה תשובה נכונה רמת חשיבה
חלק א' = 

 נקודות 60
פירוק פחמימה רב 

 סוכר
 

סדר תהליכים  8עמוד  8שאלה 
 כרונולוגי

הפקת מידע 
 מסרטון

 סדר הפריטים הנכון: ידע הבנה
 .ריסוק תפוח האדמה.1
 . הרתחה.2
-. פריסת שרשראות הרב3

 סוכר עמילן.
 . הפעלת האינזים עמילאז.4
. פירוק עמילן לדו סוכר 5

 מלטוז.
. הפעלות האינזים 6

עימלוגלוקוזידאז בסביבה 
 חומצית.

סוכר -. פירוק מלטוז לחד7
 גלוקוז.

 7 

הבדל בין גלוקוז 
 לעמילן

רבת ברירה,  8עמוד  9שאלה 
 בחירה מרובה.

השוואה, 
מיומנות חקר 

 בקרה

 תשובות נכונות: 2 ידע
 מכיל הטיפול שלאחר הנוזל-

 והעמילן קצרות מולקולות
 .ענק מולקולות הוא

, במים מסיס הגלוקוז-
 .במים מסיס לא והעמילן

על התלמיד 
להכיר את 

שלבי החקר 
 המדעי

3 

של   דוגמאות
מזונות המכילים 

 רב סוכרים

רבת ברירה,   8עמוד  10שאלה 
 בחירה מרובה.

הפקת מידע   
 מסרטון

 תשובות נכונות: 2 יישום  
החיטה, האורז והתירס הם -

הוא ותפוח האדמה זרעים, 
פקעת. כולם אוגרים גלוקוז 

שישמש את הצמח בעתיד, 
 .עמילן -כחומר תשמורת

הם מכילים עמילן המתפרק -
 .בגוף לגלוקוז ומלטוז

קישור לחיי 
היום יום. 
רלוונטיות 

 לתלמיד.
 

3 

רב  הבנת מבנה 
סוכרים, דוגמאות 

 ותפקיד

השלמת משפטים  9עמוד  11שאלה 
על ידי גרירת 
מילים מתוך 

 רשימה

הבנת הקשרים 
 בין מושגים

 סדר המילים בכל משפט :  ידע והבנה
 משפט פותח:-

 חד סוכרים, גלוקוז, גלוקוז.
תאית,  גלוקוז, משפט א: -

 הצמחים. דופן תאי

אם יש קושי 
בגרירת 
המילים 

למשפט ג', 
מומלץ 

להקטין את 
גודל תצוגת 

10 
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מספר שאלה /  השאלה נושא
 עמוד

מיומנות  סוג השאלה
 נדרשת 

ניקוד  הערות למורה תשובה נכונה רמת חשיבה
חלק א' = 

 נקודות 60
משפט ב: גליקוגן, מפוצלת, -

גליקוגן, גלוקוז, גלוקוז, 
 גליקוגן, גלוקוז.

משפט ג: עמילן, גלוקוז, -
, זרעים, עמילן, זהפוטוסינת

 עמילן, גלוקוז.
 

המסך )על ידי 
לחיצה על 

ctri-.) 
 

איתור מידע  קבוצת דיון  דיון 
בטקסט קביעת 

 עמדות

קבוצת הדיון -  סינתזה
תיפתח לאחר 

הגשת 
 היחידה.

חשוב לעודד -
את 

התלמידים 
להגיב לתכנים 

 של חבריהם.
 

לדיון -
יינתן ציון 

ידני על 
ידי 

המורה 
 בנפרד.

 
 
 

 זיהוי פחמימות במעבדה -חלק ב'
 

מספר שאלה /  השאלה נושא
 עמוד

ניקוד  הערות למורה תשובה נכונה רמת חשיבה מיומנות נדרשת  סוג השאלה
' = חלק ב

 נקודות 40
השלמת משפטים  1עמוד  1שאלה  זיהוי עמילן

על ידי גרירת 
מילים מתוך 

 רשימה

זיהוי שלבי 
 החקר מדעי

המילים החסרות לפי הסדר  הבנה
 הנכון: 

עמילן, עמילן, אינדיקטור, 
כחול, עמילן, -צהב, שחור-חום

כחול,  -גלוקוז, עמילן, שחור
 יותר.

ניתן לבצע את 
 הניסוי בכיתה

בנוסף לסרטון 
 המוצג.

10 

זיהוי עמילן בתפוח 
 אדמה

בחירה מתוך  2עמוד  2שאלה 
 תיבה נפתחת

רלוונטיות  תשובות נכונות: 4 יישום תצפית
 לתלמיד

8 
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 פרוסת גבי על השחור הצבע-
 זיהוי על מעיד האדמה תפוח
 .לוגול ידי על עמילן

 אוגרת האדמה תפוח פקעת-
 שנוצר הגלוקוז את

, הצמח שביצע בפוטוסינתזה
 של מולקולות באמצעות

 . עמילן
 השחורות הנקודות-

 אזורים מייצגות במיקרוסקופ
 .בתא עמילן נאגר בהם

 ולא העמילן את צבע הלוגול-
 בתפוח המרכיבים כל את

 .האדמה

 
 

זיהוי עמילן 
 וגלוקוז בבננה

בחירה מתוך  3עמוד  3שאלה 
 תיבה נפתחת

 הסדר הנכון בתיבות הוא:  יישום תצפית
מתוק ורך, א', עמילן לגלוקוז, 

 הצבע השחור, מתוקה.

רלוונטיות 
 לתלמיד

2 

 פירוק עמילן
 

רבת ברירה,  3עמוד  4שאלה 
 בחירה מרובה

זיהוי רכיבים 
 והקשרים

 תשובות נכונות: 3 אנליזה
 .עיכול המזון בגוף* 
 .הבשלת פירות* 

 * נביטה.

 3 

 זיהוי גלוקוז
 

, רבת ברירה 4עמוד  5שאלה 
אחת  תשובה

 נכונה
 
 

זיהוי שלבי 
 החקר מדעי

ניתן לבצע את  בקרה  ידע
הניסוי בכיתה 
בנוסף לסרטון 

 המוצג.

2 

 זיהוי גלוקוז
 

רבת ברירה,  4עמוד  6שאלה 
 בחירה מרובה

זיהוי שלבי 
 החקר מדעי

 תשובות נכונות:  4 ידע
 ?סוכרים חד מכיל בצל האם-
 חד מכילה היעגבני האם-

  ?סוכרים
זיהה את  האם הבנדיקט -

 מולקולת הגלוקוז? 
 ?האם עמילן מגיב לבנדיקט-

ניתן לבצע את 
הניסוי בכיתה 
בנוסף לסרטון 

 המוצג.

3 

השלמת משפטים  5עמוד  7שאלה  זיהוי גלוקוז
על ידי גרירת 

ארגון ממצאים 
 בטבלה

 הסדר הנכון של המילים: ידע הבנה
: תכלת, תכלת, כתום, צבע

 כתום, כתום.

ניתן לבצע את 
הניסוי בכיתה 

5 
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מילים מתוך 
 רשימה

: אין, אין, יש נוכחות חד סוכר
 , יש , יש.

 

בנוסף לסרטון 
 המוצג.

הבדל בין מסקנה 
 לתוצאה

התאמת המושג  5עמוד  8שאלה 
על ידי להגדרה 

גרירת מילים 
 מתוך רשימה

הבחנה בין 
מסקנה לתוצאה, 

 חקר מדעי

 –הבצל מכיל חד סוכר - יישום
 מסקנה.

 - תכלת בצבע העמילן מבחנת-
 תוצאה

חשוב לתרגל 
עם התלמידים 

את ההבחנה 
בין תוצאה 

למסקנה על 
ידי דוגמאות 

 נוספות.

2 

סיכום זיהוי 
פחמימות 

באמצעות חומרים 
 בוחנים

 )אינדיקטורים(

בחירה מתוך  6עמוד  9שאלה 
 תיבה נפתחת

זיהוי תוצאות  
 ניסוי

 סדר נכון בתיבות: ידע והבנה
גלוקוז: מתכלת -בנדיקט
 לכתום.

גלוקוז: מצהוב -מקלון בדיקה
 לירוק.

עמילן: מצהוב -לוגול )יוד(
 לשחור.

 

ניתן לבצע את 
ניסוי בכיתה. 
חידוד המושג 

 חומר בוחן
 

3 

סידור על פי סדר  7עמוד  10שאלה  סוגי פחמימות
 גודל

הקשרים בין 
 מושגים

 הסדר הנכון מגדול לקטן: אנליזה
 עמילן, סוכרוז, פרוקטוז

 2 

 סיכום היחידה 8עמוד  למדנו?מה 
 

 

משוב בסיום 
 היחידה

רפלקציה על  פתוחה 
תהליך הלמידה 
 ושאילת שאלות
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 יחידת לימוד בנושא שומנים: שם היחידה
 
 
מספר שאלה /  נושא המרכזי

 עמוד
מיומנות  סוג השאלה

 נדרשת 
רמת 

 חשיבה
 ניקוד הערות למורה תשובה נכונה

מאפייני 
 השומנים

השלמת משפטים על ידי  1עמוד  1שאלה 
 גרירה

הפקת מידע 
 מסרטון

 הסדר הנכון במשפטים: ידע
חומר מבודד, תאי שומן, נמוכה, לצוף, 

גבוהה, פחמימות וחלבונים, שומן, 
 אגירה. 

 10 

 : 1משחק חוויתי מספר  2עמוד  2שאלה  תפקודי השומנים
התאמה בין תמונה 

 לתפקיד 
 
 
 
 
 

 ידע התאמה

 

 ללא ניקוד 

 : 2משחק חוויתי מספר  2עמוד  2שאלה  תפקודי השומנים
התאמה בין תפקיד 

 השומנים להסבר
 
 
 
 
 
 
 
 

 ידע והבנה התאמה 

 

 ללא ניקוד 

, תשובה אחת רבת ברירה 2א עמוד 2שאלה  תפקודי השומנים
 נכונה

 ידע הבנה הפקת מידע 
 

שכבת השומן מקטינה את מעבר החום 
 .לסביבהמגוף היצור 

 4 
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מספר שאלה /  נושא המרכזי
 עמוד

מיומנות  סוג השאלה
 נדרשת 

רמת 
 חשיבה

 ניקוד הערות למורה תשובה נכונה

חשיבות 
השומנים 

ותפקודיהם בגוף 
 היצורים החיים

התאמה בין  בחירה מתוך תיבה  3עמוד  3שאלה 
מידע לסוג 

 שאלה

  ?מדוע שומן מזיק ללב- יישום
המידע: כיצד מבנה שומן גורם 

 להצטברות...
מהו כולסטרול טוב ומהו כולסטרול -

  ?רע
: מהו כולסטרול, וכיצד המידע

  משפיעים...
  ?מדוע טיגון בשמן אינו בריא-

 המידע: כיצד מושפעת מולקולת...
 ?איזה שמן בריא יותר-

: מהם ההבדלים במבנה המידע
 שמנים...

 ?מה ההבדל בין שמן ושומן-
 המידע: מה במבנה מולקולת...

 ?האם שומן קשור להשמנה-
 המידע: היכן שומן מצטבר...

מהו שומן טראנס, ומה הבעיה -
 ?בצריכת מרגרינה

 המידע: איך משתנות מולקולות...

  8א.  
 6ב. 

שלבי החקר  ביצוע ניסוי בבית 4עמוד  4שאלה  זיהוי שומן
 המדעי

מומלץ להנחות   יישום
את התלמידים 
על דרך העלאת 

 הקישור.
 

 . ניקודללא 
על המורה 
לבדוק את 

קבצי 
 התלמיד

ולתת ציון 
 בנפרד.
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מספר שאלה /  נושא המרכזי
 עמוד

מיומנות  סוג השאלה
 נדרשת 

רמת 
 חשיבה

 ניקוד הערות למורה תשובה נכונה

סוגי שומנים 
 ותפקידיהם

הפקת מידע  מידע בטבלה השלמת 5עמוד 5שאלה 
 מייצוג חזותי 

 ידע

 

12 

סוגי חומרים 
 שומנים

, תשובה אחת רבת ברירה 5א עמוד5שאלה 
 נכונה

הפקת מידע 
 מייצוג חזותי

כולסטרול, שמן, שומן, שעווה  הבנה
 ופוספוליפידים

 4 

מבנה מולקולת 
 השומנים

, בחירה רבת ברירה 6א עמוד6שאלה 
 מרובה

הפקת מידע 
מאיור של 

 מולקולה

 5  פחמן, מימן, חמצן ידע

מבנה מולקולת 
 השומנים

הפקת מידע  תיבות בחירה 6ב עמוד6שאלה 
מאיור של 

 מולקולה

 4 –פחמן  ידע והבנה
 1 –מימן 
 2-חמצן 

 5 

 הרחבה)לא חובה(
מבנה חומצת 

 השומן
 

השלמת משפטים בתוך  7עמוד  7שאלה 
תיבה ע"י גרירת 

המושגים למקום 
 המתאים

מידע הפקת 
מאיור של 

 מולקולה

 סדר הנכון של המילים בטקסט הוא: ידע והבנה
, כפולים, מימנים,  2,   4, 32, 36, 18

 בלתי.

 נק' בונוס 4  

מבנה חומצת 
 השומן

השלמת מידע בטבלה,  7עמוד  8שאלה 
גרירת מושגים אל 

 המקום המתאים בטבלה.

מיזוג מידע 
 בטבלה

חומצת שומן רוויה: מתקבצת באופן  אנליזה
 מסודר, יותר מוצק. 

 חומצת שומן בלתי רוויה: 
 לא ניתן לרכז באופן מסודר, יותר נוזלי

 4 
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מספר שאלה /  נושא המרכזי
 עמוד

מיומנות  סוג השאלה
 נדרשת 

רמת 
 חשיבה

 ניקוד הערות למורה תשובה נכונה

מאפייני חומצות 
 השומן

משחק חוויתי: מיון  8א עמוד 9שאלה 
מאפייני חומצות שומן 

 )צד ימין(.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ידע מיון

 

 ללא ניקוד 

מבנה, תפקוד 
ותכונות של 

 קבוצת השומנים

משחק חוויתי: השוואה  8ב עמוד 9שאלה 
בין תפקיד, מבנה ותכונות 

 )צד שמאל(.
 
 
 
 
 
 

שיוך 
 לקטגוריות

 אנליזה

 

 ללא ניקוד 

מבנה, תפקוד 
ותכונות של 

 קבוצת השומנים

, בחירה רבת ברירה 8ג עמוד 9שאלה 
 מרובה

 תשובות נכונות: 2 הבנה  זיהוי הדומה 
 אינם מסיסים במים-
מבנה בסיסי זהה לשמנים נוזליים -

 ומוצקים בטמפרטורת החדר

 4 

השפעת צריכת 
השומנים על 

 בריאות האדם

, בחירה רבת ברירה 9עמוד  10שאלה 
 מרובה

הפקת מידע 
 מתמונה

 תשובות נכונות: 3 הבנה
הצטברות שומן רווי עלולה לחסום -

כלי דם. תופעה זו מסוכנת במיוחד אם 
 .כגון לב ומוחהחסימה באזור קריטי 

הצטברות שומן רווי בכלי הדם -
מקטינה את גמישותם, ומצירה אותם 

 . וגורמת ללחץ דם גבוה
שומן רווי יוצר מצבורים המצטברים -

 .בדפנות כלי הדם

 4 
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מספר שאלה /  נושא המרכזי
 עמוד

מיומנות  סוג השאלה
 נדרשת 

רמת 
 חשיבה

 ניקוד הערות למורה תשובה נכונה

 (לא חובה)הרחבה
 שומן טראנס

 

, בחירה רבת ברירה 10עמוד  11שאלה 
 מרובה

הפקת מידע 
 מאיור וסרטון

 נכונות:תשובות  2 אנליזה
בשומן הטראנס המימנים שלצידי -

הקשר הכפול נמצאים בכיוונים 
 .מנוגדים

בשומן ציס המימנים משני צידי -
הקשר הכפול נמצאים באותו הצד, 

 .באופן סימטרי

 נק' בונוס 4  

כולסטרול 
 וטרשת העורקים

סידור  סדר אירועים נכון 11עמוד  12שאלה 
תהליכים בסדר 

 כרונולוגי

 הפריטים הנכון:סדר  יישום
 .אכילת מזון עשיר בכולסטרול.1
הצטברות כולסטרול על דפנות .2

 העורקים.
 .חסימה בעורק כלילי.3
 .פגיעה באספקת דם לשריר הלב.4
 מוות של תאי שריר הלב..5
 התקף לב..6

 6 

כולסטרול 
 וטרשת העורקים

, תשובה אחת רבת ברירה 11עמוד  13שאלה 
 נכונה

שני גורמים תורמים לסיכוי לטרשת  אנליזה הסקת מסקנות 
עורקים: לחץ דם גבוה, ורמת 

 כולסטרול גבוהה בדם

 4 

כולסטרול 
 וטרשת העורקים

, בחירה רבת ברירה 11עמוד  14שאלה 
 מרובה

הסבר הטענה 
 ושיוך מידע

 תשובות נכונות: 3 הערכה
הכולסטרול חשוב כחומר מוצא -

 .להורמוני רביה
 לויטמיןכולסטרול הוא חומר מוצא -

D . 
הכולסטרול חשוב לבניית קרומי -

  תאים

 4 

סימון תזונתי של 
מזונות המכילים 

 שומנים
 

גרירת  -שאלת דירוג  12עמוד  15שאלה 
 התיבות 

הפקת מידע, 
קריאת מידע 

 מטבלה

דירוג רמת הכולסטרול מהגבוה  הבנה
 לנמוך:

חמאה, דג טונה, שמנת להקצפה, גבינת 
טחינה גולמית, שמנת, יוגורט עם פרי, 

 שוקולד מריר.

 7 

סימון תזונתי של 
מזונות המכילים 

 שומנים
 

גרירת  -שאלת דירוג  12עמוד  16שאלה 
 התיבות

 דירוג רמת השומן רווי מהגבוה לנמוך: ידע מיון
חמאה, שוקולד מריר, טחינה גולמית, 

שמנת להקצפה, גבינת שמנת, דג טונה, 
 יוגורט עם פרי.

 7 
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מספר שאלה /  נושא המרכזי
 עמוד

מיומנות  סוג השאלה
 נדרשת 

רמת 
 חשיבה

 ניקוד הערות למורה תשובה נכונה

יתרון בריאותי 
 בטחינה

בחירה   - רבת ברירה 12עמוד  17שאלה 
 מרובה

הפקת מידע 
 מאיור

 תשובות נכונות: 2 ידע
 ברזל, סידן, חלבון

 17 

מפת מושגים 
המייצגת את 
רכיבי המזון 

 בשומנים

הקשרים בין  משחק חוויתי  13עמוד 
 מושגים

 אנליזה

 

 ללא ניקוד 

אחת תשובה  -רבת ברירה 13עמוד  18שאלה  סוגי שומנים
 נכונה

הפקת מידע 
 מתרשים

 2  חומצות שומן בלתי רוויות יישום

  סיכום היחידה  14עמוד  מה למדנו?
משוב בסיום 

 היחידה
רפלקציה על  פתוחה 

תהליך 
הלמידה 
ושאילת 

 שאלות

     

 

 
 
 

 חלבוניםיחידת לימוד בנושא : שם היחידה
 

ויש לה  , באופן הדרגתי משאלה לשאלה, מפת מושגים. זוהי פעילות של יצירת הקשרים בין רכיביםלאורך כל היחידה בנושא חלבונים שולבה פעילות של הכנת 
 חשיבות רבה בהבנת המושגים בנושא. 

 
מספר שאלה /  נושא המרכזי

 עמוד
רמת  מיומנות נדרשת  סוג השאלה

 חשיבה
 ניקוד הערות למורה תשובה נכונה

בחירה   - רבת ברירה 1עמוד  1שאלה  מאפייני החלבונים
 מרובה

הפקת מידע 
 מסרטון

 תשובות נכונות: 3 ידע והבנה
חלבון מתאים באופן מדויק -

 לתפקידו

 12 
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מספר שאלה /  נושא המרכזי
 עמוד

רמת  מיומנות נדרשת  סוג השאלה
 חשיבה

 ניקוד הערות למורה תשובה נכונה

חלבון בנוי באופן ייחודי -
אצל כל פרט בהתאם 

 לתורשה שלו
חלבון בנוי בהתאמה לחומר -

מפתח  איתו מתקשר כמו
  למנעול

 
בחירה   - רבת ברירה 1עמוד  2שאלה  תפקידי החלבונים

 מרובה
הפקת מידע 

 מסרטון
 תשובות: 5 ידע והבנה

, קולטנים, נוגדנים, םאנזימי
 הורמונים,המוגלובין

 20 

השלמה טבלה מתוך  1עמוד  3שאלה  תפקידי החלבונים
 רשימה נפתחת

הפקת מידע 
 מסרטון

 פעולה –אינסולין  אנליזה
 מבנה  –קולגן 

 מבנה –קרטין 
 פעולה –המוגלובין 

 מבנה –משי 
 פעולה -נוגדן 

 12 

יצירת מיפוי   8עד  2עמודים  חלבונים
מושגים: רכיבים 

 והקשרים
 

 כרטא הב  סינתזה
מאפשר יצירת 
מפת מושגים. 

באמצעותו  
המורה יכול 

לאפשר 
לתלמידים ליצור 

מפת מושגים 
מסכמת על נושא 

 שנלמד בכיתה. 
ראו הנחיות 

מפורטות בסיום 
 הטבלה.

 ללא ניקוד

הכרת יחידת 
חומצת  –הבניין 
 אמינו 

בחירה   - רבת ברירה 2עמוד  4שאלה 
 מרובה

הפקת מידע 
מאיור של המציג 

מודל של 
 מולקולה

 8  פחמן, מימן, חמצן, חנקן ידע

http://kartahub.com/
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מספר שאלה /  נושא המרכזי
 עמוד

רמת  מיומנות נדרשת  סוג השאלה
 חשיבה

 ניקוד הערות למורה תשובה נכונה

הכרת יחידת 
חומצת  –הבניין 
 אמינו

תשובה   - רבת ברירה 2עמוד  5שאלה 
 אחת נכונה

מידע הפקת 
מאיור של המציג 

מודל של 
 מולקולה

 6  חנקן ידע

לבקש מומלץ   סינתזה הכנת מודל  תחווייתימשימה  3עמוד  א6שאלה  השוני בין חלבונים
מהתלמידים 

להכין את הציוד 
לפני תחילת 

 הפעילות.
 
 

ניקוד יינתן בנפרד 
 ע"י המורה

 הרחבה )לא חובה(
 מבנה החלבון

זיהוי רכבים  נפתחתתיבה   3ב עמוד 6שאלה 
 וקשרים

 –שרשת חומצות אמינות  אנליזה
 מבנה ראשוני.

שרשרת חומצת אמיניות 
מבנה  –כסליל או משטח 

 השניוני.
מבנה מרחבי המורכב 

 – או משטחים\מסלילים ו
 מבנה שלישוני.

מבנה המורכב ממספר 
מבנה   – יחידות חלבון

 רביעוני
 
 

נושא זה ברחבה  
מתאים לכיתות 

ומצויינות עמ"ט 
 מדעית

 נק' בונוס 10

חומצות אמינו 
 חיוניות

תשובה   - רבת ברירה 4עמוד  7שאלה 
 אחת נכונה

הפקת מידע 
-מייצוג חזותי

 טבלה

 4  גבינה הבנה

חומצות אמינו 
 חיוניות

תשובה   - רבת ברירה 4עמוד  8שאלה 
 אחת נכונה

הפקת מידע 
-מייצוג חזותי

 טבלה

 4  אבוקדו הבנה

אמינו חומצות 
 חיוניות

תשובה   - רבת ברירה 4עמוד  9שאלה 
 אחת נכונה

הפקת מידע 
-מייצוג חזותי

 טבלה

שילוב של מזון מהחי עם  אנליזה
  מזון מהצומח

 4 

חומצות אמינו 
 חיוניות

תשובה   - רבת ברירה 4עמוד  10שאלה 
 אחת נכונה

הדרך המתאימה להצגת  אנליזה ייצוג מידע
 הנתונים היא גרף עמודות

 4 
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מספר שאלה /  נושא המרכזי
 עמוד

רמת  מיומנות נדרשת  סוג השאלה
 חשיבה

 ניקוד הערות למורה תשובה נכונה

 חלבוניםזיהוי 
 

תשובה   - רבת ברירה 5עמוד  11שאלה 
 אחת נכונה

זיהוי שלבי 
 מדעיההחקר 

מומלץ לבצע את  תמיסת ביורט ידע
הניסויים בכיתה 

על פי הנחיות 
הבטיחות 
 במעבדה.

6 

תשובה   - רבת ברירה 5עמוד  12שאלה  זיהוי חלבונים
 אחת נכונה

זיהוי שלבי 
 מדעיההחקר 

 6  מים ידע והבנה

תשובה   - רבת ברירה 5עמוד  13שאלה  זיהוי חלבונים
 אחת נכונה

זיהוי שלבי 
 מדעיההחקר 

 6  מתקבל צבע סגול ידע והבנה

תפקוד ומבנה של 
 החלבונים

תשובה   - רבת ברירה 6עמוד  14שאלה 
 אחת נכונה

משתתפים בבניית התאים  הבנה הפקת מידע
 והרקמות

 4 

תפקוד ומבנה של 
 החלבונים

מיון  –משחק חוויתי  6עמוד 
 לשתי קטגוריות

חלוקה 
 לקטגוריות

 אנליזה

 

 ללא ניקוד 

על משחקי מחשב, 
חכמת ההמונים, 
 ומחקרי חלבונים

סרטון על שימוש      7עמוד 
 במשחק בחינוך

 ללא ניקוד

רכיבי מזון 
 בחלבונים

תשובה   - רבת ברירה 8עמוד  15שאלה 
 אחת נכונה

הפקת מידע 
 מתרשים

 4  יחלבון מהח ידע והבנה

רכיבי מזון 
 בחלבונים

 אנליזה רכיבים וקשרים השלמת מפת מושגים  8עמוד 

 

 ללא ניקוד 

  סיכום היחידה 9עמוד  מה למדנו?

https://www.youtube.com/watch?v=ESvX8lYoRCM&t=6s
https://www.youtube.com/watch?v=ESvX8lYoRCM&t=6s
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מספר שאלה /  נושא המרכזי
 עמוד

רמת  מיומנות נדרשת  סוג השאלה
 חשיבה

 ניקוד הערות למורה תשובה נכונה

משוב בסיום 
 היחידה

רפלקציה על  פתוחה 
תהליך 

הלמידה 
ושאילת 

 שאלות

    

 

 

 

 

 

 הנחיות לעבודה בסביבת כרטא הב

 

באמצעות הקלקה על 'צור חשבון חדש' שמתחת לכפתור הכחול.  app.kartahub.com צרו חשבון בכרטא בקישור  בפעם הראשונה עליכם ליצור חשבון בכרטא.

צעד אחרי צעד. לנוחיותכם ניתן לבחור בין ממשק בעברית, אנגלית וערבית באמצעות הדגל בחלק  מופיעות הנחיות להרשמה  'המדריך למשתמשים בכרטאבסרטון '

 העליון של המסך.

 לאחר שיצרתם חשבון: 

 'קישור לעמוד פתיחת מפגש יחידת חלבונים בכרטאהקליקו על הכפתור '. 1

 עמוד שהגעתם הקליקו על 'התחל מפגש' כדי ליצור מפגש ייעודי לכיתה שלכם.ב. 2

 לנוחיותכם כדאי לכלול בשם את שם הכיתה, שנה, ומילה או שתיים מכותרת השאלה.במסך שיפתח, תנו שם למפגש. . 3

 .הקליקו על 'התחל מפגש'. 4

 ( 'מפה' באמצעות הקלקה על האייקון של מפה.modבמסך שהגעתם אליו, עיברו למצב ). 5

 חו אותו לתלמידים שלכם.העתיקו את הקישור באמצעות הקלקה על האייקון של העתק )שני דפים אחד מעל השני( ושיל. 6

 .כנסו למפגש והתחילו לתת משובים. 7

http://app.kartahub.com/
http://kartahub.com/users-guide/
https://app.kartahub.com/#/pages/questions/942dffc0-f59b-11ea-9ee3-8b783931c022
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 ומינרלים ויטמיניםיחידת לימוד בנושא : שם היחידה
 
 

מספר  נושא המרכזי
שאלה / 

 עמוד

רמת  מיומנות נדרשת  סוג השאלה
 חשיבה

 ניקוד הערות למורה תשובה נכונה

מאפייני 
 םהוויטמיני

 1שאלה 
 1עמוד 

אורגניות, קטנות, לא מסוגל,  ידע הפקת מידע מסרטון בחירה מתוך תיבה
 מסיסים במים, מסיסים בשומן.

 5 

מסיסות 
 םויטמיני

 2שאלה 
 1עמוד 

-ויטמינים הנאגרים בגוף - ידע הפקת מידע מסרטון בחירה מתוך תיבה
 ויטמינים המסיסים בשמן.

 -ויטמינים שיש לצרוך כל יום- 
 ויטמינים המסיסים במים.

 4 

חקר 
 הוויטמינים

 3שאלה 
 2עמוד 

השלמת משפטים 
בתוך תיבה ע"י 

גרירת המושגים 
 למקום המתאים

גידול בכלובים  -תנאי הניסוי - יישום זיהוי שלבי החקר מדעי
מאפשר שליטה מלאה על 

 .התפריט
 - תזונהמודל מתאים ל-

החולדות, כיונקים, דומות לבני 
אדם בצרכים התזונתיים 

 .שלהם
כמות גדולה של גידול  -חזרות -

חולדות מגבירה את מהימנות 
 .הניסוי

חלוקת  -בידוד משתנים -
החולדות לקבוצות שונות, 
 .כשלכל קבוצה טיפול אחר

משך הדור  -מעקב לאורך זמן -
המלטה( קצר  -גדילה -)המלטה

יחסית ולכן ניתן לעקוב אחר 
 .מחזור חיים שלם

 

 8 

מזונות 
המכילים 

 Cויטמין 

 4שאלה 
 3עמוד 

  - ברירה רבת
 בחירה מרובה

פלפל אדום, קווי , ברוקלי,  הבנה הבנת סדרי גודל
 . הפטרוזילי

 5 
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מספר  נושא המרכזי
שאלה / 

 עמוד

רמת  מיומנות נדרשת  סוג השאלה
 חשיבה

 ניקוד הערות למורה תשובה נכונה

מבנה 
מולקולת 

 Cויטמין 

 5שאלה 
 3עמוד 

תשובה  –רב ברירה 
 אחת נכונה

הפקת מידע מאיור חזותי 
של המציג מודל של 

 מולקולה

 4  אטומים 20סה"כ  ידע והבנה

פירות וירקות 
המכילים 

 Cויטמין 

 הבנה סידור על פי סדר גודל משחק 3עמוד 
 
 
 
 
 
  

 ללא ניקוד 

זיהוי ויטמין 
C 

 6שאלה 
 4עמוד 

בחירה מתוך תיבה 
 נפתחת

-cתרכובת יוד בתוספת ויטמין  ידע זיהוי חומר בוחן
 שקוף

חום  -תרכובת יוד בתוך מים
 בהיר

-תרכובת יוד בתוספת עמילן
 כחול כהה

 
 

 4 

הרחבה )לא 
 חובה(

זיהוי ויטמין 
C 

 7שאלה 
 4עמוד 

בחירה  -רב ברירה
 מרובה

הפקת מידע מסרטון 
 ומאמר

 תשובות נכונות: 3 יישום
תרכובת היוד במגע עם נוגדי -

חמצון )אנטיאוקסידנטים( 
 חסרת צבע

הוא נוגד חמצון  C ויטמין-
 .))אנטיאוקסידנט

-תרכובת היוד במצב מחמצן -
 בעלת צבע

 נק' בונוס 5   

זיהוי ויטמין 
C 

  8שאלה 
 5עמוד ו  -א

 4א.   יישום זיהוי שלבי החקר מדעי התנסות ביתית
 3ב. 
 3ג. 
 3ד.
 6ה.
 6ו.
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מספר  נושא המרכזי
שאלה / 

 עמוד

רמת  מיומנות נדרשת  סוג השאלה
 חשיבה

 ניקוד הערות למורה תשובה נכונה

מזונות 
המכילים 

 Dויטמין 

 9שאלה 
 6עמוד 

תשובה  –רב ברירה 
 אחת נכונה

 2  גבינה צהובה ידע הפקת מידע מייצוג חזותי

המלצה על 
מזונות 

המכילים 
 Dויטמין 

 10שאלה 
 6עמוד 

  - רבת ברירה
 בחירה מרובה

 
 
 

סרדינים, חלב, חלמון ביצה,  יישום הפקת מידע מייצוג חזותי
 יוגורט, טונה, חמאה

 3 

מידע על 
כמות ויטמין 

D  במזונות
 שונים

 11שאלה 
 6עמוד 

  - רבת ברירה
 בחירה מרובה

 תשובות נכונות: 2 אנליזה ייצוג ידע
תן לייצג את נתוני ני-

באמצעות טבלה גולמית  ויטמין
שמכילה את סוגי המזון וכמות 

 .D ויטמין
לייצג את נתוני ניתן -

באמצעות גרף  D  ויטמין
עמודות המראה את כמות 

 מזון. הוויטמין בכל סוג

 3 

מסיסות 
 Dויטמין 

 12שאלה 
 7עמוד 

נכון או  -רבה ברירה
 לא נכון

 3  נכון ידע הפקת מידע מנתונים

חשיבות 
 Dויטמין 

 13שאלה 
 7עמוד 

בחירה  -רבה ברירה
 מרובה

 תשובות נכונות: 2 יישום הפקת מידע מנתונים
 .בריאות העצמות תיפגע-
 .קליטת הסידן בגופנו תיפגע-

 4 

אמינות 
 מקורות מידע

 14שאלה 
 8עמוד 

בחירה מתוך תיבה 
 נפתחת

התאמה בין נושא המאמר 
 לגוף המפרסם

 *בחסות ממשלתית. ידע הבנה
 ממשלתית.*בחסות 

 *בית חולים.
 *בחסות ממשלתית.

 *קופת חולים.
 *גוף מסחרי.
 *גוף מסחרי.

 

חמשת 
המקורות 
העליונים 

בטבלה מהווים 
מאגרי מידע 

מתאימים 
לפעילויות 

 -ההמשך
ויטמינים 
 ומינרלים.

15 
 
 

אמינות 
 מקורות מידע

 15שאלה 
 8 עמוד

יש לתת ציון   סינתזה בחינת מידע שאלה פתוחה
בהתאם 

הניקוד יינתן ע"י 
 המורה
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מספר  נושא המרכזי
שאלה / 

 עמוד

רמת  מיומנות נדרשת  סוג השאלה
 חשיבה

 ניקוד הערות למורה תשובה נכונה

לתשובות 
לשבעת 

השאלות 
הבוחנות 
 אמינות.

תפקידי 
, םויטמיני

 השפעת חסר

 16שאלה 
 9עמוד 

התאמת היגדים לסוגי  משחק חוויתי
  םויטמיני

 ללא ניקוד   יישום

סוגי 
 ויטמינים

 17שאלה 
 10עמוד 

 סינתזה איסוף מידע ועבודת צוות לוח שיתופי

 

ליצור לוח  יש
שיתופי. ניתן 
להיעזר בכלי 

פדלט כדוגמת 
האיור 

 בסביבה.
יש ליצור את 

הקטגוריות 
 הבאות: 

 א. 
 

 שם הוויטמין
ב. תפקיד 
 הוויטמין

ג. מקורות מזון 
עיקריים בו 

 הוויטמין מצוי
ד. מסיס 

 בשמן/שומן
 ה. מסיס במים
ו. השפעת חסר 

 של הוויטמין
 ז. תמונה

 

הניקוד יינתן ע"י 
 המורה

 סיכום היחידה 11עמוד  מה למדנו
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מספר  נושא המרכזי
שאלה / 

 עמוד

רמת  מיומנות נדרשת  סוג השאלה
 חשיבה

 ניקוד הערות למורה תשובה נכונה

  בשלב זה יש להפנות את התלמידים לפעילות בנושא מינרלים
הפעילות  מינרלים

מופיעה 
בעמוד 

הראשי של 
יחידת 

 הויטמינים.

בסיס נתונים 
 שיתופי למינרלים

איסוף מידע, בחינת 
מהימנות מידע ועבודת 

 צוות

ללא פעילות -  סינתזה
 . ציון

על כל תלמיד  -
או קבוצת 
תלמידים 

לבחור מינרל 
אחד ולמצוא 
 מידע מהימן.

מומלץ להיעזר -
גם במקורות 

המידע בטבלה  
 .8שבעמוד 

על התלמיד -
למלא את 
הסעיפים 
הנדרשים 
ב"הוספת 

 פריט".
בסיום איסוף -

המידע, ניתן 
להשתמש 

במאגר המידע 
לדיון ופעילות 

סיכום 
 כיתתית.

 

הניקוד יינתן ע"י 
 המורה

בסיום משוב 
 היחידה

רפלקציה על תהליך  פתוחה 
 הלמידה ושאילת שאלות

  ללא ציון  
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 מבנה ותפקוד-מערכת העיכול שם היחידה: 
 
 

מספר שאלה /  נושא השאלה
 עמוד

רמת  מיומנות נדרשת  סוג השאלה
 חשיבה

הערות  התשובה הנכונה
 למורה

=  ניקוד
25 

 נקודות
מבנה מערכת 

 העיכול
 1שאלה 

 1 עמוד
סידור תהליכים 

 כרונולוגי
פה, ושט, קיבה, תרסריון,  יישום הפקת מידע מסרטון

 מעי דק, מעי גס.
זו פעילות 

H5P  
נפרדת 

המוטמעת 
 במשימה. 

 ניתן
 לראות

 את
 הפעילות

 של
 התלמיד
 בכניסה

 לפעילות
 נפרדת

, זו
 מתחת

למשימו
 ת

 .העיכול

 הניקוד
 י"ע יינתן

 המורה
 בנפרד
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מספר שאלה /  נושא השאלה
 עמוד

רמת  מיומנות נדרשת  סוג השאלה
 חשיבה

הערות  התשובה הנכונה
 למורה

=  ניקוד
25 

 נקודות
 א2שאלה  תהליך העיכול

 2עמוד 
סידור תהליכים 

 כרונולוגי
 אנליזה זיהוי רכיבים וקשרים

  

 4 

 ב2שאלה  תהליך העיכול
 2עמוד 

סידור תהליכים 
 כרונולוגי

 אנליזה זיהוי רכיבים וקשרים

 

 4 
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מספר שאלה /  נושא השאלה
 עמוד

רמת  מיומנות נדרשת  סוג השאלה
 חשיבה

הערות  התשובה הנכונה
 למורה

=  ניקוד
25 

 נקודות
סוגי פירוק 

המזון: פירוק 
מכאני ופירוק 

 כימי

 3שאלה 
  3עמוד 

בחירת  -תיבה נפתחת
תשובה מתוך מספר 

 אפשרויות

 אנליזה מידע מסרטון הפקת

 

 4 

 למהצלחת א
 התאים

 4שאלה 
 משמאל 3עמוד 

 הבנה זיהוי תהליכים הגריר

 

זו פעילות 

H5P  
נפרדת 

המוטמעת 
 במשימה. 

ניתן לראות 
את 

הפעילות של 
התלמיד 
בכניסה 

לפעילות 
נפרדת זו, 

מתחת 
למשימות 

 העיכול.

 ניקוד נפרד
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מספר שאלה /  נושא השאלה
 עמוד

רמת  מיומנות נדרשת  סוג השאלה
 חשיבה

הערות  התשובה הנכונה
 למורה

=  ניקוד
25 

 נקודות
התאמה בין מבנה 

 לתפקוד
 5שאלה 
 4עמוד 

זיהוי קשרים בין  גרירת מילים
 רכיבים

 אנליזה

 

 4 

 6שאלה  פירוק כימי
 4עמוד 

 2  נכון הבנה הפקת מידע רב ברירה, נכון לא נכון

התאמה בין מבנה 
מערכת העיכול 
להזנת יצורים 

 חיים

 א 7שאלה 
 5עמוד 

בחירת  -תיבה נפתחת
תשובה מתוך מספר 

 אפשרויות

הפקת מידע מקטע 
 מילולי

 סינתזה

 
 

 3 
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מספר שאלה /  נושא השאלה
 עמוד

רמת  מיומנות נדרשת  סוג השאלה
 חשיבה

הערות  התשובה הנכונה
 למורה

=  ניקוד
25 

 נקודות

 
התאמה בין מבנה 

מערכת העיכול 
להזנת יצורים 

 חיים

 ב7שאלה 
 5עמוד 

בחירת  -תיבה נפתחת
תשובה מתוך מספר 

 אפשרויות

הפקת מידע מייצוג 
 חזותי

 סינתזה

 

 3 

תרשים מסכם 
למערכת העיכול 

 באדם

 8שאלה 
 6עמוד 

רב ברירה, תשובה אחת 
 נכונה

 1  במעי הדק הבנה הפקת מידע מתרשים

תרשים מסכם 
למערכת העיכול 

 באדם

בצד  6עמוד 
 השמאלי

זיהוי קשרים בין  משחק
 רכיבים

 יישום

 

ללא  
 ניקוד

 9שאלה  מפת מושגים
 7עמוד 

הגדרת הקשרים בין  יצירת מפת מושגים
 תהליכי העיכול השונים

מומלץ   הבנה
ליצור 
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מספר שאלה /  נושא השאלה
 עמוד

רמת  מיומנות נדרשת  סוג השאלה
 חשיבה

הערות  התשובה הנכונה
 למורה

=  ניקוד
25 

 נקודות
קישור 

לכיתה. ראו 
לעיל 

הנחיות 
לעבודה 
בסביבת 

 כרטא הב

 (30)עמ' 
 מה למדנו?

 
  סיכום היחידה

 
  הגדלת שטח הפנים ביחס לנפח שם היחידה: 

 
 
מספר שאלה /  נושא השאלה

 עמוד

רמת  מיומנות נדרשת  סוג השאלה
 חשיבה

הערות  התשובה הנכונה
 למורה

ניקוד = 
25 

 נקודות
הגדלת שטח פנים 

ביחס לנפח בחיי 
 היומיום

 1שאלה 
 1עמוד 

 הבנה הפקת מידע מאיור רב ברירה, תשובה אחת נכונה

 

 1 



41 

 

מספר שאלה /  נושא השאלה
 עמוד

רמת  מיומנות נדרשת  סוג השאלה
 חשיבה

הערות  התשובה הנכונה
 למורה

ניקוד = 
25 

 נקודות
הגדלת שטח פנים 

ביחס לנפח בחיי 
 היומיום

 2שאלה 
 1עמוד 

 הבנה הפקת מידע מאיור רב ברירה, תשובה אחת נכונה

 

 1 

הגדלת שטח פנים 
ביחס לנפח בחיי 

 היומיום

 1עמוד 
 3שאלה 

 

בחירת תשובה  -תיבה נפתחת
 מתוך מספר אפשרויות

מהיר יותר,  גדל, בקצב הערכה הסקת מסקנות 
 בקצב מהיר יותר

 3 

 2עמוד  פעפוע
 4שאלה 

החלקיק נע בקו ישר עד  יישום הפקת מידע מהדמיה רב ברירה, תשובה אחת נכונה
להתנגשות עם חלקיק 
אחר או עם דופן, ואז 

 משנה כיוון

 2 

 2עמוד  פעפוע
 5שאלה 

 2  נכון אנליזה הפקת מידע מהדמיה רב ברירה, תשובה אחת נכונה

 2עמוד  פעפוע
 6שאלה 

 

מיזוג מידע וכתיבה   שאלה פתוחה
 מדעית

התשובה צריכה להתבסס  אנליזה
על העובדה שמשך 

ההשוואה תלוי במרחקים 
פערי הריכוזים  \ובריכוז

 של החלקיקים

ניתן לקבל 
כל תשובה 
המבטאת 

רעיון 
 יצירתי

4 

 3עמוד  פעפוע
 7שאלה 

 התה פעפע אליו המרחק אנליזה מסקנותחקר: הסקת  רב ברירה, תשובה אחת נכונה
 הכלים נפח אך, דומה
 שונה

  

 4עמוד  פעפוע
 8שאלה 

 1  נכון ידע הפקת מידע מסרטון רב ברירה, תשובה אחת נכונה

 4עמוד  פעפוע
 9שאלה 

 החומץ חלקיקי תנועת אנליזה הסקת מסקנות רב ברירה, תשובה אחת נכונה
, בטמפרטורה תלויה

 1 
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מספר שאלה /  נושא השאלה
 עמוד

רמת  מיומנות נדרשת  סוג השאלה
 חשיבה

הערות  התשובה הנכונה
 למורה

ניקוד = 
25 

 נקודות
 ולכן החומר ובסוג בריכוז

 בכל אחיד תנועתם קצב
 הקוביות

 4עמוד  פעפוע
 10שאלה 

קצב הפעפוע שווה בין  אנליזה הסקת מסקנות רב ברירה, תשובה אחת נכונה
הקוביות, אך המרחק 

שעל מולקולת חומץ 
לעבור כדי להגיע למרכז 

הקובייה מהסביבה 
החיצונית קצר יותר, ולכן 
הקובייה משנה את צבעה 

 מהר יותר

 2 

ניסוי שטח 
 נפח\פנים

  4עמוד 
 צד שמאל

ניתן   יישום הסקת מסקנות שאלות משולבות בתוך סרטון 2
לראות 

את 
התשובו

ת 
בכניסה 
 לפעילות
"חדירת 

חומץ 
לקוביות 

אגר 
בגדלים 
  שונים".

 

הגדלת שטח פנים 
 ביחס לנפח בפה

 5עמוד 
 11שאלה 

שחלקיקי המזון ככל  אנליזה הסקת מסקנות רב ברירה, תשובה אחת נכונה
קטנים יותר, שטח המגע 
של המזון עם האנזימים 

 גדול יותר

 1 
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מספר שאלה /  נושא השאלה
 עמוד

רמת  מיומנות נדרשת  סוג השאלה
 חשיבה

הערות  התשובה הנכונה
 למורה

ניקוד = 
25 

 נקודות
הגדלת שטח פנים 

 ביחס לנפח 
 5עמוד 

 12שאלה 
פה, קיבה, תריסריון, מעי  הבנה הפקת מידע מקטע רב ברירה, תשובה אחת נכונה

 דק
 1 

הגדלת שטח פנים 
 ביחס לנפח

 6עמוד 
 13שאלה 

 אנליזה הפקת מידע מקטע בחירה מרובה  - רבת ברירה

 

 2 

הגדלת שטח פנים 
 ביחס לנפח

 6עמוד 
 14שאלה 

בחירת תשובה  -תיבה נפתחת
 מתוך מספר אפשרויות

הפקת מידע מייצוג חזותי 
 וקישור בין מידע לתמונה

 אנליזה

 

 2 

חישוב היחס בין 
 שטח פנים לנפח

 

 7עמוד 
 15שאלה 

מייצוג חזותי הפקת מידע  רב ברירה, תשובה אחת נכונה
 טבלה -

ס"מ  486שטח העטיפה  הבנה
 729רבוע, ונפח הקובייה 

 סמ"ק

שאלות  1
הן  15-22

שאלות 
בונוס = 

נקודת  8
 בונוס

 7עמוד 
 16שאלה 

הפקת מידע מייצוג חזותי  שאלה פתוחה
 טבלה. –

 - תמיומנויות מתמטיו
 יחס

  1 סמ"ק  1000פי  הבנה

 7עמוד 
 17שאלה 

הפקת מידע מייצוג חזותי  שאלה פתוחה
 טבלה. –

 - תמיומנויות מתמטיו
 יחס

  1 סמ"ר 100פי  הבנה

 7עמוד 
 18שאלה 

הפקת מידע מייצוג חזותי  שאלה פתוחה
 טבלה. –

  1  1:6היחס הוא  הבנה
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מספר שאלה /  נושא השאלה
 עמוד

רמת  מיומנות נדרשת  סוג השאלה
 חשיבה

הערות  התשובה הנכונה
 למורה

ניקוד = 
25 

 נקודות
 - תמיומנויות מתמטיו

 יחס
 7עמוד 

 19שאלה 
הפקת מידע מייצוג חזותי  שאלה פתוחה

 טבלה. –
 - תמיומנויות מתמטיו

 יחס

  1 0.6היחס הוא  הבנה

 7עמוד 
 20שאלה 

הפקת מידע מייצוג חזותי  רב ברירה, תשובה אחת נכונה
 גרפים -

קובייה גדלה הככל ש הבנה
שטח הפנים גדל, אך 
 הנפח גדל הרבה יותר

1  

 7עמוד 
 21שאלה 

מעטפת הקובייה ביחס  יישום הסקת מסקנות רב ברירה, תשובה אחת נכונה
ככל לנפחה קטנה 

 שהקובייה גדולה יותר

1  

 7עמוד 
 22שאלה 

נפח גבוה  -יחס שטח פנים יישום הסקת מסקנות  רב ברירה, תשובה אחת נכונה
בנפחים קטנים, אבל ככל 
שקוביות גדלות הוא קטן 

 מאד

  

 מה למדנו?
 

  סיכום היחידה
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 פירוק אנזימטי במערכת העיכול שם היחידה: 

 
מספר שאלה /  נושא השאלה

 עמוד

רמת  מיומנות נדרשת  סוג השאלה
 חשיבה

ניקוד  הערות למורה התשובה הנכונה
 =25 

 נקודות
משמעות המושג 

 אנזימים
 1שאלה 
 1עמוד 

רב ברירה, תשובה אחת 
 נכונה

 5  חלבונים ידע הפקת מידע

מנגנון פעולת 
 האינזים

 2שאלה 
 1עמוד 

 נכון .א הבנה הפקת מידע נכון/לא נכון

 נכוןלא  .ב

 5 

 3שאלה  פירוק עמילן
 2עמוד 

בחירה מתוך תיבה 
 נפתחת

 עמילן-מצע הבנה הפקת מידע
 עמילאז-אנזים
 מלטוז -דו סוכר -תוצר

 5 

 4שאלה  פירוק סוכרוז
 2עמוד 

רב ברירה, תשובה אחת 
 נכונה

לאפשר ספיגה לדם של  אנליזה הפקת מידע מאיור
 אבני הבניין

 5 

מנגנון פעולת 
 האינזים

 5 שאלה
 2עמוד 

 סינתזה הפקת מידע מאיור גרירת מילים

  

 5 

 6שאלה  פירוק עמילן
 3עמוד 

רב ברירה, תשובה אחת 
 נכונה

הפקת מידע מסרטון 
 והדמיה

ל העמילן ככשיתפרק  סינתזה
צבע המבחנה יהיה חום 

 בהיר

שאלות  1
6-11 

הן 
שאלות 

בונוס 
 =6 

 7שאלה  מטרת הניסוי 
 3עמוד 

ברירה, בחירה רב 
 מרובה

הפעלת ההדמיה והפקת 
 מידע

השפעת טמפרטורה על  הערכה
פעילות אנזימים 

פירוק , המצויים ברוק

1 
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מספר שאלה /  נושא השאלה
 עמוד

רמת  מיומנות נדרשת  סוג השאלה
 חשיבה

ניקוד  הערות למורה התשובה הנכונה
 =25 

 נקודות
עמילן על ידי אנזימים 

 המצויים ברוק
נקודת 

 בונוס
 8שאלה  תוצאות הניסוי

 3עמוד 
בחירה מתוך תיבה 

 נפתחת
 סינתזה הפעלת ההדמיה

  

1 

תנאים מיטביים 
 לפעילות אנזימים

 9שאלה 
 3עמוד 

רב ברירה, תשובה אחת 
 נכונה

 1 מעלות צלזיוס 37 סינתזה הפקת מידע

 10שאלה  רמת חומציות 
 3עמוד 

רב ברירה, תשובה אחת 
 נכונה

 1 6.8 הערכה הפקת מידע מהדמיה

 11שאלה  פירוק העמילן 
 3עמוד 

 1 נכון הבנה הפקת מידע נכון/לא נכון

 12שאלה  פעילות סיכום
 4עמוד  

הפעילות נעשית   הבנה הגדרת קשרים בין רכיבים יצירת חיצים עם כיתוב 
במערכת 

Sagemodler 

סרטון הסבר על קישור ל
 המערכת

 

התוצר נשמר רק 
באמצעות קישור 

 לשיתוף

ציון 
יינתן 

בנפרד 
על ידי 
 המורה

  סיכום היחידה 5עמוד  מה למדנו?

 

 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=dLLanplel9o
https://www.youtube.com/watch?v=dLLanplel9o
https://www.youtube.com/watch?v=dLLanplel9o
https://www.youtube.com/watch?v=dLLanplel9o
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 ון במערכת העיכולספיגת המזתהליך   שם היחידה: 
 
מספר שאלה /  נושא השאלה

 עמוד

רמת  מיומנות נדרשת  סוג השאלה
 חשיבה

הערות  התשובה הנכונה
 למורה

 25ניקוד = 
 נקודות

 1שאלה  מבנה המעי הדק
 1עמוד 

הפקת מידע מטקסט  רב ברירה, תשובה אחת נכונה
 חזותיומייצוג 

מגדילים את שטח  הבנה
 הפנים של המעי הדק

 3 

התאמה בין מבנה 
 לתפקוד

 2שאלה 
 1עמוד 

 

הפקת מידע מטקסט  רב ברירה, תשובה אחת נכונה
 ומייצוג חזותי

ככל שמספר הסיסים  אנליזה
גבוה יותר שטח הפנים 

של המעי הדק גדול 
יותר, וכך הספיגה 

 לדם יעילה יותר

 2 

ספיגת יחידות 
 הבניין

 3שאלה 
 1עמוד 

 

הפקת מידע מטקסט  רב ברירה, תשובה אחת נכונה
 ומייצוג חזותי

גלוקוז, חומצות  יישום
אמינו, חומצות שומן 

 וגליצרול

 2 

 4שאלה  ספיגה במעי הגס
 2עמוד 

 

 2  לא נכון ידע הפקת מידע מטקסט נכון/לא נכון

 5שאלה  מחלת הצליאק
 3עמוד 

לחם מעכבים  -דגנים  אנליזה הפקת מידע מטקסט נכונהרב ברירה, תשובה אחת 
גדילה בילדים החולים 

 בצילאק

 4 

השוואה בין חולי 
צליאק לאנשים 

 בריאים

  6שאלה 
 3עמוד 

השוואה בין חולים  אנליזה השוואה  רב ברירה, תשובה אחת נכונה
שצורכים דגנים עם 

גלוטן לבין חולים 
שנמנעים מאכילת 

 דגנים המכילים גלוטן

 4 

דופן המעי הדק 
 בחולי צליאק

 7שאלה 
 4עמוד 

במחלת הצליאק  אנליזה השוואה רב ברירה, תשובה אחת נכונה
הדופן הפנימית של 

המעי הדק בעלת 
 קיפולים מעטים

 4 
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מספר שאלה /  נושא השאלה
 עמוד

רמת  מיומנות נדרשת  סוג השאלה
 חשיבה

הערות  התשובה הנכונה
 למורה

 25ניקוד = 
 נקודות

עיכוב גדילה 
כתוצאה ממחלת 

 הצליאק

 8שאלה 
 4עמוד 

 ספיגת חומרי מזון הבנה הפקת מידע מטקסט רב ברירה, תשובה אחת נכונה
לקויה גורמת לתת 

תזונה, ומכאן לבעיות 
 גדילה בקרב ילדים

 4 

 9שאלה  סיכום 
  5עמוד 

 משמאל ומימין

מחלת צליאק מקטינה  הבנה הגדרת קשרים כיתוב על חיצים
 את רמת קיפולי המעי.

רמת קיפולי המעי 
גבוהה מגבירה ספיגה 
ובאמצעותה את רמת 

 המזון הדם. 
כמות המזון במעי 
מופחתת בהתאם 

לספיגה שנקבעת על 
 ידי רמת קיפולי המעי

פעילות 

Sagemo

dler  
נדרשת 
הדבקת 
קישור 

שיתקבל 
בלחיצה 

על 
 "שתף"

הניקוד יינתן 
בנפרד על 

 ידי המורה

  סיכום היחידה 5עמוד  מה למדנו?

 

 

 
 מה עוד תרצו לדעת על מערכת העיכול?

 
מספר שאלה  נושא השאלה

 עמוד /

 רמת מיומנות נדרשת  סוג השאלה
 חשיבה

 ניקוד  הערות למורה התשובה הנכונה

קישורים 
וכתבות 

בנושא מערכת 
 העיכול 

מיזוג מידע,  כתיבה מדעית   
תקשורת )תרומה 

לדיון בקבוצה ושיח 
 עמיתים(

אין תשובה נכונה.  סינתזה
 הבעה דעה אישית

פעילות 
באמצעות 

תמונה 
אינטראקטיבית 
וכתיבה מדעית 

 .בבלוג

הניקוד יינתן 
על ידי בנפרד 

 המורה.
 

 


