
 )30%-70% (ודרכי הערכה למגמת הכימיה תכנון למידה משמעותית

 

 דרך הערכה  שייך ל זמן נלמד  נושא 

 יב – מבחן חיצוני 07% י   מבנה וקישור

 יב  – מבחן חיצוני 07% יא   סטוכיומטריה  

 ניסויי חקר 4 

 (מינימום)

 

 30%  יא    -   י

(07% ) 

 ציון פנימי ממוצע דוחות

 יב - מבחן חיצוני 07% יא     חמצון חיזור

 יב  – מבחן חיצוני 07% יא  חומצות ובסיסים 

ויטמינים  שומנים

 ומינרלים

 יב – מבחן חיצוני  07% יא 

 לפי שאלות עבודה (5%)07% יא סוכרים

 עבודה לפי שאלות (5%)07% יב תעשיית ברום

 

 יב     – מבחן חיצוני 07% יב  קינטיקה  +אנרגיה

חקר ברמה  ניסויי 4

 (מינימום)גבוהה 

י בוחן "ע פ"מבחן בע 07% יב  - יא

 ציוני דוחות  +  חיצוני

 פנימיים   בוחן/ מבחן ( 5%)07% יב שיווי משקל 

 (5%)07% יב  אנטרופיה וספונטניות 

 

 



 

 

 %03 - %03ניסויי המעבדה לפי תוכנית  
 

 רמת הניסוי סוג הניסוי

 מספר הניסויים המינימלי הנדרש

היבחנות 
 פנימית

03% 

 היבחנות חיצונית
03% 

חלק 
 ראשון

-חלק שני
אפשרות 

 'א

-חלק שני
 'אפשרות ב

 - - I 1 2ניסוי רמה 

 II ניסוי רמה
 חלקי

 - 1 1 חלקי  2

 II ניסוי רמה
 מלא

 - 0 1 מלא  2

ניסוי רמה 
III 

3 - - 1 

 :0רמה 

 ,תהליכי שריפה של חומרים אורגאניים-בעירה של נר. 1

 ,חומצות ובסיסים, חמצון חיזור, מבנה וקישור -תגובה בין מתכת אלקלית למים. 2

 מבנה וקישור -מסיסות במים של תרכובות יוניות ותגובות שקוע. 0

 :חלקי 2רמה 

 סטוכיומטריה ומבנה וקישור -קביעת נוסחה של הידראט. 1

 חמצון חיזור -אלקטרוליזה של נחושת כלורית. 2

 :מלא 2רמה 

 ?קשר בין זמן הבעירה של נר לנפח האוויר העומד לרשותומה ה. 1

 , חוקי הגזים, חומצות ובסיסים -?מי בלון נפוח. 2

 , קצב תגובה, מהירותן של תגובות כימיות-הנעלם  X-ה. 0



 , מבנה וקשור, סוכרים-הפיסיקה של הפופקורן. 4

 

 

 

 

 

 07-07לפי תכנית  שקלול ההערכה במבנית מעבדת החקר

בחלוקה בין היבחנות חיצונית  הציון של התלמיד י של פעילויות החקר ברמות השונות בקביעתהמשקל היחס

 :והערכה בית ספרית מפורט להלן

 המרכיב בציון
30% 

 הערכה בית ספרית

70% 

 היבחנות חיצונית

 2אפשרות  0אפשרות 

מספר   

הניסויים 

 המינימלי

האחוזים 

 לציון

מספר 

הניסויים 

 המינימלי

האחוזים 

 לציון

מספר 

 הניסויים

האחוזים 

 לציון

 - - - - I 2 03%ניסויים רמה 

 - - 12% 1 22% 1 חלקי II ניסויים רמה

 - - 02% 0 43% 1 מלא II ניסויים רמה

 III - - - - 1 03%ניסוי רמה 

 13%   13%   2%   הערכה אישית

  

  

 

 


