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 מבוא לכימיה 

 הקדמה

" נועדה לתלמידי מבוא לכימיהלכלל אוכלוסיית התלמידים דרוש להשכלתו הכללית של כל בוגר ולהבטחת הצלחתו ותפקודו היעיל בחברה. תכנית הלימודים "מדעי חינוך 

שמשמעה  אוריינות כימית. מטרת התכנית היא להנחיל לתלמידים 1י"ב בחטיבה העליונה-להתמחות בהמשך לימודיהם בכיתות י"אכיתה י' ללא קשר למקצוע בו יבחרו 

הכימיה, הבנת דרכי הבנת מקומה של הכימיה בהכרה, אפיון, יצירה ודרכי שימוש בחומרים והשפעתה המרכזית על איכות החיים של האנושות. בצד הנחלת ידע בתחומי 

יים כמו גם חותו של המדע והכרת כלי המדע ודרכי עבודתו של המדען, מטרתה הנוספת של התכנית הינה לפתח ולקדם מיומנויות חשיבה ועשייה בהקשרים המדעהתפת

 בהקשרים חברתיים יומיומיים. 

 שיקולי הדעת בבחירת התכנים  היו:

 ביניים, במסגרת לימודי המקצוע מדע וטכנולוגיה.הכרת מושגי יסוד של מקצוע הכימיה כהמשך ללימוד המקצוע בחטיבת ה 

 .הכרת מגוון התחומים בהם עוסקת הכימיה 

 .הכרת נושאים רלוונטיים לעולמו של התלמיד 

  .הכרת נושאים המעוררים סקרנות ועניין 

 

 תכנית הלימודים מבוא לכימיה מורכבת משני חלקים: חלק א' וחלק ב.

 להלן סקירה קצרה של נושאי התכנית:

  -ק א חל

מבנה החומר, מצבי הצבירה של החומר, מבנה האטום, סוגי אטומים, טבלת היסודות, תרכובות  -: יחידה זו עוסקת במושגים הבסיסיים של מדע הכימיה מושגי יסוד

 ותערובות.  

 י היתוך רתיחה והמסה של חומרים מולקולריים.: יחידה זו עוסקת בקשרים קוולנטיים, בחומרים מולקולריים ותכונותיהם ובניסוח תהליכמבנה וקישור חלק א'

                                                           
 

 



פיעים : יחידה זו עוסקת בקשר שבין שינויים בחומר לבין שינויים באנרגיה. בדינמיות של תגובות כימיות והגורמים המאפשרים התרחשות תגובה והמשאנרגטיקה ודינמיקה

 על מהירותה. 

  -חלק ב' 

 יחידה זו עוסקת בתכונות ומבנה של חומרים אטומריים, חומרים יוניים וחומרים מתכתיים. מבנה וקישור חלק ב': 

 יחידה זו עוסקת בייחודיות של תרכובות הפחמן ממשפחות הפחמימנים, הכהלים וחומרי טעם וריח.על טעם ועל ריח:   –של תרכובות פחמן 

 חומצות או בסיסים. הכרת  ההגדרות של חומצה בסיס, זיהוי החומרים, שימושים ותגובות נפוצות. יחידה זו מתמקדת בנושא תכונות ותגובות שלחומצות ובסיסים: 

 מפרט תכנים

 

 בכל אחת מהמחציות יחשב הציון בצורה הבאה . הציון השנתי יהיה ממוצע של שתי המחציות  מדדים להערכה שנתית  :

 ממוצע מבחני מחצית  85%                                    

 ממוצע בחנים    10%                                    

 שעורי בית, השתתפות ,נוכחות סדירה      5%                                    


