
 סילבוס בכימיה  כיתות יב'–תיכון חדש הרצליה –שנה"ל תשע"ט  

 

 לפי הנחיות משרד החינוך יורכב ציון הבגרות בכימיה באופן הבא :

יב'.-מציון הבגרות הסופי. ההערכה הבית סיפרית תיפרש על פני כיתות יא' 30%מהווה –הערכה בית ספרית .1  

  )ממוצע של מבחנים ובחנים פנימיים (           60%:             18% . לימודים  עיוניים =1מחולקים ל:  30% ה 

)ממוצע עבודות  פנימיות ,מצגות ... סיכום סיורים(           24%:                8%. הערכה חילופית = 2                               

  )ממוצע של ציוני מעבדות שבוצעו בבית הספר (             16%:          6% = 1רמה  מעבדות חקר .3                             

יקבע בצורה הבאה :ציון מחצית  א'   

בחנים  10% מבחנים + 90%  

 ציון מחצית  ב' יקבע בצורה הבאה :

בחנים  10%מבחנים +  90%  

הערכה בית סיפרית .  30%מהציון של ה 60%ממוצע של מחצית א' וב'  יהווה    

 

. מהציון הסופי בכימיה 15%בנוסף תלמידי יב' נבחנים השנה בבחינה חיצונית במעבדה המהווה .2  

                   . 15%מה 30%ומציון הגשה של המורה המלמד המהווה  15%מה  70%מהווה המחולק לציון של הבוחן החיצוני  15%ציון של ה

 )תוכנית לימודים ( היבחנות פנימית - %30

  סוכרים בלבד –מזון כימיה של 

  שיווי משקל ואנטרופיה וספונטניות בלבד – 1אנרגטיקה ודינמיקה 

  חלק ראשון בלבד –מעבדת החקר 

  בהמשך ( קבע : )בחירת הנושא י מתוך הבאות:  פולימרים או כימיה של הסביבה  מבנית בחירה אחת בלבד –מבניות הבחירה 

 

  .פולימריםא : 

  מקרומולקולות  –מבוא לעידן הפלסטיק 

  כיצד נוצרות מקרומולקולות –תהליכי פילמור 

 הערכות מרחבית של מקרומולקולות 

 התארגנות שרשרות הפולימר בצבר ותכונות הפולימר  

  קשרי צילוב –פולימרים תרמופלסטיים, תרמוסטיים ואלסטומרים  

 



 .כימיה של הסביבה  ב 

  תכונות של המים 

 יחידות ריכוז בתמיסות 

  מומסים במים 

 שיטות אנליטיות לקביעת ריכוז 

 תהליכי טיהור 

  ספקטרוסקופיה 

  התחממות כדור הארץ 

 

 " חלק ב  וספר תרגול " חומר למחשבה  ,"  טעם של כימיה את הלימודים הם : " ספרי הלימוד המלווים 

 "ישלי כימיה עם הסביבה  ,פולימרים סינתטיים ,חומרים כבקשתך"

 

 תכני הסיורים משתנים כל שנה לכן אין בעיה לצרף כיתות שונות במגמה לאותו סיור.)יחד עם כיתות יא ( סיורים 2יתקיימו במסגרת הלימודים 

 

 א. אונברסיטת תל אביב "נפלאות הכימיה " 

 אוניברסיטת בר אילן  )תוכנית  הסיור טרם נשלחה( ב.  

 ובחנים .ציון התלמיד יקבע על פי בחינות 

 

  .70%ודרישות ה  30%ההנדרשים על פי   דרישות התוכנית  מגווניםניסויים חלק מ במסגרת לימודי המעבדה יבוצעו 

 

 רכזת כימיה : גקלין פרץ 

                                                                                                                                


