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  ?ממה נייצר פחיות משקה      
  

 
    למורהדף   
  
  
    תיאור המשימה  . א

  .המשימה עוסקת בבחירת חומר מתאים לייצור פחיות משקה  
ובכל אחד מהם נבדק שיקול אחר שיש , המשימה מחולקת לשלושה שלבים  

  . להתחשב בו בבחירת החומר המתאים
  . מתחומים שוניםבמהלך המשימה על התלמיד להתמודד עם נתונים       

       בסוף המשימה התלמיד נדרש לבחור את החומר המתאים ביותר לייצור פחית 
  .על פי השיקולים השונים, משקה

  
  
    המיומנויות הנבדקות  .   ב

 תהליך התיכון ♦
 הפקה של מידע מטבלה ♦
 יישום ידע ♦
 מיון ♦
 השלמת מידע לתוך טבלה ♦
 נימוק ♦
 ניתוח ♦
 איתור מידע במפה ♦
 ידע ♦
 מתן הסבר ♦
 ארגון מידעור ותיא ♦
  סינתזה ♦

  
  
   נושאים בסילבוס שהמשימה מקושרת אליהם.    ג
    חומרים בטבע ודרכי ניצולם:  חומרים ואנרגיה–נושא מרכזי     

 )1.7.1(משאבי טבע יבשתיים  ♦
  

  עקרונות ושלבים :  עולם מעשה ידי אדם– נושא מרכזי    
    בתהליך של פתרון בעיות  

  )2.5.1(ייצור תעשייתי  ♦
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     הפריטים במשימהסוג  .ד
  טבלאות, שאלות סגורות ופתוחות  

  
  
    שכבת הגיל  .ה

   ו-ה כיתות   
  

       
       אופי העבודה הנדרשת  . ו

  עבודה יחידנית  
     
    משך המשימה  .ז

   שיעורים2  
  

    
    חומרי עזר   . ח

  כלי כתיבה  
  
      
    תוצר סופי מצופה  . ט

   והכנסת נתונים לטבלאותתשובות לשאלות  
  
  
  

  :הערות
      

של " (תכונה" את המושג לפני העברת המשימה יש לוודא כי התלמידים מבינים  .   1
  ).חומר ושל  מוצר

 עבור בצבעמומלץ לצלם אותה .  בתחילת השלב השני מוצגת מפה צבעונית  .2
  .התלמידים

  .יכולת להפיק מידע ממפה ומטבלהאת ה בודקת 7שאלה   .3
אך בכל , תו של התלמיד בשלב הקודםהתשובה לסעיף ד עלולה לסתור את תשוב -  

  .זאת חשוב שהתלמיד יענה לפי ההוראות
מומלץ , אם לא הוכנו. יש להכינם לכך, ב10כדי שהתלמידים יוכלו לענות על שאלה   .   4

   .לוותר על שאלה זו
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  טבלת מיומנויות מול שאלות

  

 שאלות מיומנויות

 1 המוצראפיון דרישות : תהליך התיכון

 א10, ד7, ג7, ב7, א2 ע מטבלההפקה של מיד

 ב2 יישום ידע

הגדרת תכונות של חומרים : תהליך התיכון
  א6, 4, 3  והתאמתם לתוצר

  א10 ,א4  מיון

 א7, א6, א4 השלמת מידע לתוך טבלה

, ב9, 8, ד7, ב6, א4  נימוק
  ב13, 12

  12, ב9, 8, 5  ניתוח

  ב13, 12, ב6  יבחירת פתרון אופטימל: תהליך התיכון

  א7  ור מידע במפהאית

  א11, א9  ידע

  ב10  מתן הסבר

הצעת רעיונות חדשים ומקוריים : תהליך התיכון
  ב11  לפתרון בעיות

  א13   מידעארגוןתיאור ו

  ב13  סינתזה
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  ?ממה נייצר פחיות משקה
 
 
 

  תשובון    
  
 
  

כגון  (פחיות משקהשל ייצור ה המשלב תלמידים בתהליך  תעשייתי*םיָזבֵמאייל פעיל 
  .פחיות המשקהשל ייצור תהליך ה את בחון מחדש להוחלטבמפעל  . )קולה ומיץ

    .עליכם לעזור לאייל לבחון מהו החומר המתאים לייצור פחיות משקה
 :במשימה שלושה שלבים

  .בשלב הראשון בוחנים את תכונות חומרי הגלם המתאימים לייצור פחיות משקה
  .ימיםבשלב השני בודקים את זמינות החומרים המתא

  .בשלב השלישי נבדקים שיקולי איכות הסביבה בבחירת החומר המתאים
  
 ? קרית משקהִחַּפמ הדרישות, לפי דעתכם, מהן  .1

  .שהפחית תהיה קלה: דרישה לדוגמה  
  :ַציינו שתי דרישות נוספות  
      
מחומר / לא רעיל / לא מחליד / שתהיה עשויה מחומר חזק   

ללא שוליים ) /  את המשקהכדי שיהיה אפשר לקרר(מוליך חום 
אך שהפחית לא , שפתיחת הפחית תהיה פשוטה וקלה/ חדים 

 ּתיָפתח מעצמה
      

     , אלומיניום,  מתכת–אין לקבל תשובה המתייחסת לסוג החומר   :הערה
  .'פלסטיק וכו  

  
  
  מו אותהָיזתכנית ֶש  - םיָזֵמ* 
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  : שלב ראשון

  
. פחיות המשקה את לייצרשוקלים מהם ש הגלםחומרי תכונות  לנוגעשלב הראשון ה

הוא בעל התכונות המתאימות ביותר לייצור פחיות חומר גלם להחליט איזה עליכם 
   .משקה
    

  
  .לפניכם טבלה המציינת תכונות של כמה חומרים

  
  

  חומרים ותכונותיהם :1טבלה 
  

  מוליך
  חשמל

 מוליך
  חום
**  

  ניתן
  ריקועל

*  

  כונהת         כובד  חוזק  צבע  מחליד
  

  חומר

  כן  כן  כן  כן
אפור 
  ברזל  כבד  חזק  כסוף

  לא  כן  כן  כן
כסוף 
  אלומיניום  קל  חזק  בהיר

  נחושת כבדה  חזקה מהאדמד  לא  כן  כן  כן

  בדיל  כבד לא חזק  אפור  לא  לא  כן  כן

  

  .הוא עיבוד של חומר עד שמתקבל ממנו לוח דק    ריקוע*
ללת גם את היכולת של החומר להגיע התכונה של הולכת חום כו:  שימו לב-מוליך חום  **

  ).ואין תכונה מקבילה של הולכת קור(לטמפרטורות נמוכות   
  
  
            ?1 טבלה החומרים שבן התכונות המשותפות לכלמה   .א  .2

 הולכת חשמל, ולכת חוםה    
  

  ?לאיזו קבוצה שייכים כל החומרים שבטבלה  . ב
  

 קבוצת המתכותל  
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ת התאמתם של חומרים שונים למוצרים העשויים בשאלה הבאה תבדקו את מיד   .3
    .ֵמהם

    . כל אחד מהם עשוי מחומר אחר.  מוצריםשלושהלפניכם   
 ָמהן התכונות שבגללן החומר מתאים ַלמוצר וַלתפקיד תבווִכ 1ֵהיעזרו בטבלה   

  .שהמוצר ממלא
  

  ):כתבו שתי תכונות(סולם מתקפל עשוי מאלומיניום   
  
  

   לא מחליד/ חזק  /קל   
      

  
  
  

    ):כתבו תכונה אחת(מסמר עשוי מברזל   
  

     חזק
  
  

      ):     כתבו שתי תכונות(       חוטי חשמל עשויים מנחושת 
  
  

 מוליכה חשמל/ ניתנת לריקוע  / לא מחלידה/ חזקה   
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  . )2בעמוד  (1 בטבלהש חומריםנו בתכונות הַעיי   .4

        
 חשוב שיהיו לחומר המתאים לייצור פחיות 1בלה טשבתכונות מן הֵאילו   .א  

  ? משקה  
 על פי  הבאה הנימוקים בשאר השורות שבטבלהואתשלימו את התכונות ַה         

  .ראשונההבשורה שהדוגמה   
 

  נימוק  תכונה

וכך יהיה נוח להרים אותה , הפחית לא תהיה כבדה  קל  
  .וגם יהיה נוח להוביל פחיות ממקום למקום, תולשתו

או בזמן הובלה זמן ההפחית לא תתעקם ולא תתפוצץ ב  חזק  .1
  .השתייה

  .יהיה אפשר לקרר את המשקה  מוליך חום   .2

  .להחליד הפחית תוכל להכיל נוזלים בלי  לא מחליד  .3

  . ִמלּוחֹות דקיםב את צורת הפחיתֵּצַע ְליהיה אפשר  ריקועניתן ל  .4

  
  

 כאשר צריכים לבחור אינן חשובות 1 מופיעות בטבלהתכונות השתי  ילוֵא   .ב  
  ?  לייצור פחיות משקהמתאיםחומר   

   
    צבע, הולכת חשמל    

  
  
  
ותכונות שאינן , לברזל יש תכונות מתאימות לייצור פחיות משקה, 1על פי טבלה    .5

  . להשתמש בברזל לייצור הפחיותלאבמפעל לייצור פחיות החליטו ש. מתאימות
  .למרות התכונות המתאימות של הברזל,  כךַנמקו מדוע לדעתכם החליטו  

  
בגלל תכונת / כי מספיק שיש תכונה אחת לא מתאימה   

   בגלל הכובד/ ההחלדה 
    

  
    .מספיק לציין תכונה אחת שאינה מתאימה  :הערה
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  . 1לפניכם טבלה ובה מצוינים אותם חומרים שבטבלה    .6
    

תכונות שבגללן החומר ה  החומר
   לייצור פחיותמתאים

התכונות שבגללן 
לא מתאים החומר 

  לייצור פחיות

   ,לא מחליד  בדיל
   חוםךמולי

  ,שביר, כבד
  ריקועלא ניתן ל

  ברזל
 , חזק

, ניתן לריקוע
  מוליך חום

  כבד, מחליד

  אלומיניום

 , חזק, קל
 ניתן ,לא מחליד

 , לריקוע
  מוליך חום

---  

  נחושת

 , חזקה
 ,מחלידהלא 

, ניתנת לריקוע
  מוליכה חום

  כבדה

  
, ִּכתבו ליד כל חומר ָמהן התכונות שבגללן הוא מתאים לייצור פחיות משקה  . א  

  .בטבלה מוצגת דוגמה בנוגע לבדיל. וַמהן התכונות שבגללן הוא אינו מתאים  
  ו      יש לסמן ק – תכונה שבגללה החומר לא מתאים אין החומרים דאם לאח    

  .במשבצת המתאימה             
  

  החומר היחיד המתאים לייצור , על פי תכונות החומרים: ַהשלימו  . ב  
 .אלומיניוםפחיות משקה הוא     

    .ַנמקו את תשובתכם    
 ומוליך ריקועניתן ל, לא מחליד, חזק, האלומיניום קל    

 .חום  
  לאלומיניום אין       -יתקבל גם נימוק בדרך השלילה     

 .יותתכונות שבגללן הוא אינו מתאים לייצור פח        
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  : שלב שני

  
 לייצור במפעלתעשייתי  המשתתף במיזםאייל בשלב הראשון של המשימה קראתם על 

בשלב הראשון נבדקו תכונות של מתכות , כפי שאתם זוכרים.  פחיות משקה קל
  .והתאמתן לייצור פחיות משקה

  
 ההנחה היא שככל שחומר  . המתכות השונות*תפוצתבשלב השני עליכם לבדוק את 

  .הוא יהיה זול יותר, גלם נפוץ יותרה
  

בעמוד שאחריו .  על פני כדור הארץמתכות  כמהשל תפוצה מפת הבעמוד הבא מוצגת 
  .נתונות שאלות המתייחסות למפה

  
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  

______________________________________    
  
 . מספר המקומות בכדור הארץ שבהם נמצאת המתכת–תפוצה * 
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     . המסומנות במפה תכותמגי העל סואת המידע בטבלה שלפניכם רגנו ַא   .7

 עליכם לספור כמה סמלים של אותה, של כל סוג מתכתתפוצה כדי לדעת מה ה  
    .מתכת מופיעים במפה

 .ַציינו במקומות המתאימים בטבלה את מספר הסמלים של המתכת בכל יבשת  .א
  . את מספר הסמלים של המתכת בכל היבשותהשמאליכמו בטור ַס  -   

          .ל הבדילהיעזרו בדוגמה ש  
מספר המקומות    שבהם נמצאת המתכתיבשתמספר המקומות בכל 

 שבהם בעולם
 אירופה  אסיה אפריקה אוסטרליה  נמצאת המתכת

אמריקה 
הצפונית 
 והדרומית

 סוג המתכת

  בדיל 2 - 3 - - 5

  ברזל 7 7 6 2 3 25

  אלומיניום 11 4 3 1 6 25

  נחושת 12 3 3 1 - 19

       ? אילו מתכות הן הנפוצות ביותר בעולם, בטבלהמתוך המתכות ש    .ב  
    ואלומיניוםברזל  

        

 ? בעולם  מתכת היא הפחות נפוצהוזאי, מתוך המתכות שבטבלה    .ג  
 

    בדיל  
  

 בֵאילו מתכות הייתם בוחרים כדי לייצר , בלבדטבלה העל סמך המפה ו   .ד
       ?פחיות משקה       

 בברזל ובאלומיניום    
 

  .מקו את תשובתכםַנ    
 .כי אלו המתכות הנפוצות ביותר    
       
  .על ספירת המקומות והחישוב התלמיד אינו מקבל ציון  :הערה

ד צריכות להתאים לנתונים שהתלמיד כתב,ג,התשובות שבסעיפים ב  
    .בטבלה  
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  . אין ַעְפרֹות מתכת במדינת ישראל,על פי המפה  . 8
  ? בארץ ות המשקה פחימחירן של על תשפיע עובדה זוכיצד   
  :ַהקיפו בעיגול את התשובה הנכונה  

      
   מהמחיר שהיה יכול להיות אילו היו בארץ ַעְפרֹות נמוך /   גבוהמחירן יהיה    

    .  מתכת
    .מקו את תשובתכםַנ  
צריך לייבא את המתכת או את : נימוק למחיר גבוה יותר  

 .  מייקר את המחירוהיבוא, הפחית המוכנה
     
כוח העבודה זול יותר במדינה שמייבאים : נימוק למחיר נמוך  

 .ממנה
  
  
  
  .ותריק פחיות משקה כיום אפשר להחזיר לחנויות   .9

      
  ? מה עושים בהן, לאחר שאוספים אותן מהחנויות  .א

  
ת הפחיות לחומר גלם לייצור הופכים א: ממחזרים אותן      

              .חדשותפחיות   
 ."מחזירים לבית חרושת ":חלקית לתשובה הדוגמ    
   

  ה במדינות  שלתלותה למדינת ישראל להקטין את יכולה לעזורהאם פעולה זו   . ב
  ?לצורך השגת חומרי גלם לייצור פחיות משקה אחרות

  :את התשובה הנכונהבעיגול קיפו ַה  
  

         
                  לא      /  כן           

    
      :ַנמקו את תשובתכם  

ּ מחזור משתמשים באותו חומר גלם בעזרת         , כמה פעמיםִ
      . חומר גלם חדשלקנותהצורך  ונחסך  
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  : שלב שלישי

  
 להביא בחשבון לייצור פחיות המשקה יש המתכת המתאימהבחירת שלב השלישי של ב

אלא ,  רוב המתכות אינן נמצאות בקרקע בצורה נקייה.איכות הסביבהגם שיקולים של 
  . יהים ממנה את המתכת הנקיפיקמואחר כך  ה ָרְפַעאת הכורים . תֹורָפֲעבתוך 

אחד הנזקים הבולטים . סביבהלנגרמים נזקים רבים  ְפרות המתכתבזמן הכרייה של ַע
  .פסולת רבהשל הוא הצטברות 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  מתכתג"ק 1 בעת הפקה של  הנוצרתהפסולת משקל עלנתונים טבלה ובה לפניכם   .10
   .נקייה

  
  מתכתבעת הפקת  נוצרת הפסולת המשקל  :2טבלה 

  
  

  נוצרת הפסולת המשקל
  בעת הפקה

   נקייה מתכתג"ק 1 של
 מתכתה

 אלומיניום  ג" ק3    

  ברזל  ג" ק1    

  נחושת  ג" ק200    

  בדיל  ג" ק20    
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  לפי המידה שבה ַדרגו את המתכות שבטבלה.  דרגות4לפניכם סולם בן    .א  
  ִּכתבו את ) 1ליד הספרה ( בראש הדירוג .בסביבה פוגעת הכרייה שלהן  
ליד (ובסופו ,  ביותרנמוכההשם המתכת שמידת פגיעתה בסביבה היא   

 גבוהההִּכתבו את שם המתכת שמידת פגיעתה בסביבה היא ) 4הספרה 
  .ביותר

  
 ברזל    .1    
 אלומיניום   .2    
 בדיל  .3    
 נחושת   .4    

  
    
  המצוינות בטבלה מתייחסות להפקה שלתהפסול כמויות, לדעתכם, מדוע  . ב  

  ?  )ג" ק1 ( נקייה מתכת שלכמות קבועה  
  

 ֲת בין המתכות השונות לבין העָפרֹות להשוו אפשרכדי שיהיה    
 .ים שונים של מתכותשבהן ריכוז, השונות               

       
 
  
תכת של הפקת מ לסביבה בתהליך םנגרה אחד נזקַציינו , על פי ידיעותיכם  .א  .11

  .פרהַעמ  
    
 פוגעות בנוף ה, ֵ בערמותהפסולת נערמת   -    
 ה וההובלהיאבק עולה בעת הכרי/ זיהום אוויר    -      

 זיהום מקורות מים בסביבת המכרה   -       
 או כל תשובה הגיונית אחרת    

  
    
  .צמצם את הנזק לאחתדרך ציעו ַה  . ב  

  
  אתרים מיוחדים לפסולתלהקים   -   
 למניעת פיזור האבקֵערמות העפר  להרטיב את  -  
 ִמתקנים סגורים  העפרות בתוך להפיק את   -  
  ם אתצוכך אפשר לצמ(צרים ממתכת  מולמחזר   -      

 )כרייהה    
 או כל תשובה הגיונית אחרת    
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איזו מתכת היא , )2הנתונים בטבלה  (בלבדעל סמך שיקולי איכות הסביבה   .12

  ?שקההמתאימה ביותר לייצור פחיות מ
   

 ברזל  
   
     : ַנמקו את בחירתכם  
 . ביותרןא הקטוהברזל הפקת עת פסולת הנוצרת במשקל ה  

  
     

  
   :סיכום

  
    .ִּכתבו מה הייתה המתכת שבחרתם בכל אחד מהשלבים  . א  .13

  .תכונות המתכותהשיקול שנבדק היה , בשלב הראשון במשימה  -    

 .יניוםאלומהמתכת שנבחרה הייתה  , לפי שיקול זה        

  

 .תפוצת המתכותהיה השיקול שנבדק , בשלב השני במשימה  -    

  .אלומיניום / ברזלהמתכת שנבחרה הייתה  , לפי שיקול זה        

  

 מידת הפגיעה השיקול שנבדק היה , בשלב השלישי במשימה -

  .באיכות הסביבה      

  

 .ברזלהמתכת שנבחרה הייתה  , לפי שיקול זה         

 
     
התלמיד יעתיק למקומות המסומנים את תשובותיו  . יינוןצללא סעיף א   :הערה

   .מהשלבים הקודמים  
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  באיזו מתכת הייתם ממליצים לו , בתור יועצים לאייל במיזם התעשייתי  . ב

   אלומיניום? להשתמש כדי לייצר פחיות משקה  

   : על פי שלושת השלבים במשימהמקו את הצעתכםַנ  

 
, אינו מחליד, חזק, הוא קל(ימות לאלומיניום תכונות מתא  

והפגיעה באיכות , הוא נפוץ בעולם, )מוליך חום וניתן לערגול
 .הסביבה בעת הפקתו אינה רבה

 יתרונותשלברזל יש אף : אפשר לענות גם בדרך השלילה  
ולכן , )כבד, מחליד(מות  מתאין אינו תכונותי,בשלבים השונים

     .יצור הפחיותי לואפשר להשתמש ב-אי
    
 ."כי זה טוב מכל הבחינות: "דוגמה לנימוק חלקי  
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    ממה נייצר פחיות משקה     
  

  
   מחוון

  
  

שאלה   ציון
 משקל  מיומנות  מספר

5  4  3  2  1  0  

1  
: תהליך התיכון

 דרישותאפיון 
  רוצהמ

1x   2כתב 
 דרישהכתב     נכונותדרישות

 או ,לא ענה      אחת נכונה
   בכולשגה

 ה שלהפק  *א2
 תכונות 2כתב   1x  מטבלהמידע 

תכונה כתב     נכונות
 או ,לא ענה      אחת נכונה

   בכולשגה

כתב תשובה   1x  יישום ידע  ב2
 או ,לא ענה          נכונה

   בכולשגה

3 **  

: תהליך התיכון
הגדרת תכונות 

של חומרים 
והתאמתם 

  וצרתל

1x   תכונות 5כתב 
  נכונות

   כתב
תכונות  4

  נכונות
  

  כתב 
תכונות  3

  נכונות
  

   כתב
 תכונות 2

  נכונות
  

תכונה כתב 
  אחת נכונה

 או ,לא ענה
   בכולשגה

  1א4

השלמת , מיון
מידע לתוך 

  , טבלה
: תהליך תיכון

הגדרת תכונות 
של חומרים 
והתאמתם 

  לתוצר

0.5x  
תכונה כתב 

מתאימה ה
  לנימוק

 או ,לא ענה        
   בכולשגה

  2א4

השלמת מידע 
, לתוך טבלה

  ,נימוק
: תהליך תיכון

 הגדרת תכונות
של חומרים 
והתאמתם 

  לתוצר

0.5x  
נימוק נכון כתב 

מתאים ה
  לתכונה

  
כתב נימוק 

חלקי או 
  עמום

 או ,לא ענה    
   בכולשגה

  3א4

השלמת מידע 
, לתוך טבלה

  ,נימוק
: תהליך תיכון

הגדרת תכונות 
של חומרים 
והתאמתם 

  לתוצר

0.5x  
נימוק נכון כתב 

מתאים ה
  לתכונה

  
כתב נימוק 

חלקי או 
  עמום

 או ,לא ענה    
   בכולשגה
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שאלה   ציון
 משקל  מיומנות  מספר

5  4  3  2  1  0  

  4א4

השלמת , מיון
מידע לתוך 

  ,טבלה
: תהליך תיכון

הגדרת 
תכונות של 

חומרים 
והתאמתם 

  לתוצר

0.5x  
תכונה כתב 

מתאימה ה
  לנימוק

 או ,לא ענה        
   בכולשגה

  *ב4

: תהליך התיכון
הגדרת 

תכונות של 
חומרים 

והתאמתם 
  לתוצר

1x   תכונות 2כתב 
תכונה כתב     נכונות

 או ,לא ענה      אחת נכונה
   בכולשגה

  1x  ניתוח  5

נימוק כתב 
הכולל תכונה 
  אחת נכונה

או כל נימוק 
  הגיוני

כתב תשובה   
 או ,לא ענה      חלקית 

   בכולשגה

  א6
  ברזל

*  

השלמת מידע 
   ,לתוך טבלה

: תהליך התיכון
הגדרת 

תכונות של 
חומרים 

והתאמתם 
  לתוצר

0.5x  

 תכונות 5כתב 
שלוש ( נכונות

תכונות בגללן 
החומר מתאים 

 בגללן שתייםו
  הוא אינו
  )מתאים

  כתב 
תכונות  4

  נכונות 

  כתב 
 תכונות 3

  נכונות

  כתב 
 תכונות 2

  נכונות

תכונה כתב 
 אחת נכונה 

 או ,לא ענה
   בכולשגה

  א6
  אלומיניום

*  

השלמת מידע 
   ,לתוך טבלה

: תהליך התיכון
הגדרת 

תכונות של 
מרים חו

והתאמתם 
  לתוצר

0.5x  

 תכונות 5כתב 
  נכונות 

בגללן החומר 
  מתאים

  כתב 
תכונות  4

  נכונות
  

  כתב 
  תכונות 3

  נכונות
  

  כתב 
  תכונות 2

  נכונות
  

תכונה כתב 
אחת נכונה 

  כלשהי

 או ,לא ענה
   בכולשגה

  א6
  נחושת

*  

השלמת מידע 
   ,לתוך טבלה

: תהליך התיכון
הגדרת 

תכונות של 
חומרים 

 והתאמתם
  לתוצר

0.5x  

 תכונות 5כתב 
ארבע ( נכונות

תכונות בגללן 
החומר מתאים 

 בגללה ואחת
  הוא אינו
  )מתאים

  כתב 
תכונות  4

  נכונות

  כתב 
 תכונות 3

  נכונות

  כתב 
 תכונות 2

  נכונות

תכונה כתב 
  אחת נכונה

 או ,לא ענה
   בכולשגה

  ב6

: תהליך התיכון
בחירת פתרון 

, אופטימלי
  נימוק

2x  
תשובה כתב 
 נימוקה ונכונ

  מתאים
  

כתב תשובה 
נכונה ונימוק 

  חלקי

תשובה כתב 
ללא נכונה 
  נימוק

 או ,לא ענה  
   בכולשגה
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שאלה   ציון
 משקל  מיומנות  מספר

5  4  3  2  1  0  

  א7

איתור מידע 
, במפה

השלמת מידע 
  לתוך טבלה

0x   ציינוןללא  

הפקה של   ב7
ציין שתי   1x  מידע מטבלה

  מתכות נכונות
ציין מתכת 

 או ,לא ענה        נכונהאחת 
   בכולשגה

הפקה של   ג7
 או ,לא ענה          ענה נכון  1x  מידע מטבלה

   בכולשגה

  ד7
הפקה של 

, מידע מטבלה
  נימוק

2x   ענה נכון וכתב
    נימוק מתאים

ענה נכון 
נימוק וכתב 
  חלקי

  ענה נכון
 או ,לא ענה    ללא נימוק

   בכולשגה

  1x  נימוק, ניתוח  8
סימן וכתב 

 נימוק מתאים
  ימוןלס

סימן וכתב   
  נימוק חלקי

סימן ללא 
 או נימוק

כתב נימוק 
לא מתאים 

  לסימון

 או ,לא ענה  
   בכולשגה

תשובה כתב   1x  ידע  א9
תשובה כתב     מלאה

לא ענה או       חלקית
   בכולשגה

 סימן נכון וכתב   1x  נימוק, ניתוח  ב9
     מתאיםנימוק

סימן נכון 
 נימוק וכתב
  עמום

סימן נכון 
 או ,נהלא ע    ללא נימוק

   בכולשגה

  א10
הפקה של 

, מידע מטבלה
  מיון

1x  
  כתב 

 תשובות 4
  במיקום נכון

  כתב 
תשובות  3

 במיקום נכון

  כתב 
 תשובות 2

  במיקום נכון
  

כתב 
תשובה 

אחת 
 במיקום נכון

 או ,לא ענה
   בכולשגה

שובה כתב ת  2x  מתן הסבר  ב10
תשובה  כתב    נכונה

 או ,לא ענה      חלקית
   בכולשגה

ענה נכון אך     ענה נכון  1x  ידע  א11
 או ,לא ענה     ניסוח עמוםב

   בכולשגה

  ב11

: תהליך התיכון
הצעת רעיונות 

חדשים 
ומקוריים 

  לפתרון בעיות

1x  

 ענה נכון
בהתאם 

לתשובתו 
  'בסעיף א

ענה נכון אך   
 או ,לא ענה     ניסוח עמוםב

   בכולשגה

12  

: תהליך התיכון
בחירת פתרון 

, אופטימלי
  נימוק, ניתוח

1x  
כתב תשובה 

נימוק ונכונה 
  מתאים

  
כתב תשובה 

נימוק  ונכונה
  חלקי

כתב תשובה 
  נכונה

  ללא נימוק
 או ,לא ענה  

   בכולשגה

ארגון תיאור ו  א13
  ציינוןללא   0x  מידע

  ב13

, סינתזה
  , נימוק

:  תהליך התיכון
בחירת פתרון 

  אופטימלי

2x  

כתב תשובה 
נימוק נכונה ו

מלא המתבסס 
על שלושת 
  השלבים

  
 תשובה כתב
נימוק ו נכונה
  חלקי

כתב תשובה 
  נכונה 

  ללא נימוק
 או ,לא ענה  

   בכולשגה

  
    ). נקודות0 –ציון מינימלי לשאלה (' ומפסיד נקודה אחת וכהוא , מוסיף תכונה לא נכונההתלמיד אם   *

   כותב רק  הואאם. תלמיד שכותב תכונות רלוונטיות וגם לא רלוונטיות יפסיד נקודה על כל תכונה לא רלוונטית  **
 . נקודות0 יקבל ,תכונות לא רלוונטיות     
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