
 ?מהי שאלה גיאוגרפית
 

 ו"-אדם וסביבה לכתות ה -"גיאוגרפיה תכנית הלימודים ב" ומולדת חברה ואזרחותתוכנית הלימודים ל"

שילוב של יכולות חשיבה מורכבות  ובאופן ספירלי,  טיבית של התלמידים,ימאפשרות, בהתאם לרמתם הקוגנ

קוגניטיביים. התכניות מזמנות שימוש בשיטות הוראה -יבה גבוהות והפעלת כישורים מטההדורשות מיומנויות חש

מגוונות הבוחנות ומנתחות תופעות ומצבים גיאוגרפים אותנטיים ומציאות משתנה תוך יציאה מעולמם של 

מוצא  התלמידים ומסביבתם הקרובה והמוכרת )המשפחה, השכונה והיישוב( אל סביבות חדשות ורחוקות. נקודת

תית זו, ממלאת תפקיד חשוב מאוד בתהליך הלימוד, מתבססת על הבנת המציאות הקרובה ופיתוח סקרנות יחווי

ערכי: חיזוק תחושת השייכות אל הסביבה הקרובה כתשתית -לסביבות לא מוכרות. מסייעת בטיפוח קשר רגשי

 לבניית קשר לארץ ולמדינה והשייכות אליה.

 

ת מהמיומנויות החשובות ביותר בתהליך לימוד אפקטיבי של התלמידים. היא יכולת שאילת שאלות היא אח

מפתחת אצל הלומדים מיומנויות נוספות, כגון חשיבה ביקורתית, חשיבה יצירתית ומיומנויות של פתרון בעיות 

 ותרומתה ללמידה בדרך חקר וללמידה המשמעותית היא רבה.

 

 קרמיקום שאילת השאלות בתהליך הלמידה והח

והיא מכוונת להבניית ידע חדש במתודה מדעית:  ה פעילה של לומד או קבוצת לומדיםלמידה בדרך החקר היא למיד

זיהוי וניסוח בעיה, שאילת שאלות, ניסוח השערות, תכנון תהליך מחקר לאישוש ההשערות, איסוף ממצאים 

ה רציונאלית, יצירתית, ביקורתית סינתזה של הידע. למידה בדרך החקר מאפשרת פיתוח של חשיב -וניתוחם 

ורפלקטיבית בנושאי הלמידה וכרוכה בחיפוש פתרון לבעיה. במהלך הלמידה בדרך החקר מתמודדים התלמידים 

עם בעיות מורכבות הכרוכות בקבלת החלטות לגבי בחירת נושאים )רצוי שנושא החקר יהיה רלוונטי לחיי התלמידים 

, מקורות מידע ושיטות מחקר. בתהליך החקר התלמיד לומד להציג שאלות, או שיעורר עניין אישי אצל התלמיד(

לבחון אותן, לחפש להן מענה, להסביר תהליכים, לאתר ולאסוף מידע ממקורות שונים, לעבד ולארגן מידע זה מחדש 

 ולהציגו באמצעים מגוונים.

 

 רמות של שאלות

 ות של חשיבה:לרמות שונ יחסותיניתן לזהות רמות שונות של שאלות המת

 )הבנה בסיסית של המרחב  - שאלות עפ"י מידע קיים )התשובה קיימת בשטח 

 שיתכן והמידע הקיים יכול לספק תשובה או להציע ע קיים + ידע קודם )שאלה רחבה י מיד"שאלות עפ

 ידע והבנה של המרחב -תשובה( 

  קיים אך יוצאות מחוצה לו )ניתוח, מידע ממידע קודם ומשאלות הנובעות  -שאלות ברמת חשיבה גבוהה

פוש מידע רחב ידרישה לחשיפה וח -מעבר למידע הגלוי  -הסקת מסקנות, תהליכים, סינתזה, הערכה( 

 יותר.

 

 שאלה גיאוגרפית

 היא שאלה הקשורה למיקום במרחב וליחסים בין המרכיבים/משתנים/תופעות השונים במרחב זה.

 :W -ה 5יסוח שאלה גיאוגרפית תתייחס למרחב תוך התמקדות באחת או יותר מ נ

What? - ?מה קרה? מה ידוע? מה היחסים/קשרים בין המרכיבים השונים? מהן ההשפעות 

Where? - ?איפה 

When? - ?מתי קרה? כמה זמן? חד פעמי או נמשך 

Why&how - ?למה קרה? למה דווקא שם?  איך קרה 

Who? - ?מי הושפע? מי השפיע 

 

 w 5פעילות של מטח על  -לקריאה ותרגול נוספים 

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Geographya/yesodi/moledet/MoledetTL.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Geographya/yesodi/moledet/MoledetTL.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Geographya/yesodi/geography/
http://lo.cet.ac.il/player/?document=9253fb58-92bc-4bea-ae42-ee90a4405640&language=he&sitekey=ebag

