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 הפעילות המוצגת: מטרות

 - ידי שינון-עללמידה משמעותית ומניעת למידה  ודעיד. 1 

 באמצעותלהוביל את הלומד ללמידה משמעותית יש לקשר את הידע הנרכש לידע הקודם.  בכדי

 ולקשרמיפוי מושגים יכול המורה לבדוק את הידע הקיים אצל התלמיד במהלך ההוראה 

 (.1993מושגים חדשים למושגים שכבר קיימים במבנה הידע שלו )יעקבי, 

  - תפיסות שגויות אבחון. 2

, לכן מביןהמושגים מציגות באופן חזותי את המושגים והקשרים ביניהם כפי שהלומד  מפות

או  תקפיםמפות המושגים של התלמידים מאפשרות למורים להבחין בין קשרים תקפים ללא 

שני  ביןלגלות קשרים חסרים בין המושגים . ניתן להבחין בתפיסה המוטעית כאשר הקשר 

 (Novak & Musonda, 1991; 1992מושגים יוצר משפט לא תקף. )ברנהולץ ותמיר, 

  השגויות במפות המושגים של התלמידים ותיקונם על ידי המורה , מובילים  התפיסות זיהוי      

 .(Heinze-Fry & Novak, 1990)יותר.  משמעותיתללמידה      

 וראה בשילוב הערכה מעצבת, מקטינה את שכיחותן של בשלבים שונים של הה מושגים מיפוי     

 (2000שהתגלו בתחילת ההוראה . )דרורי,  שגויותתפיסות      

  -יצירתיות פיתוח. 3

. תלמידים ומורים שבנו מושגיםיצירת מפת המושגים ניתן לפתח קשרים חדשים בין  בזמן

בהם לפני  הבחינוות, שלא  חדש משמעויותמפות מושגים ציינו שהם זיהו קשרים חדשים ולכן 

את המפה. במובן זה יכולה מפת המושגים להוות פעילות יצירתית וכלי לפיתוח  שיצרו

 (. Novak and Gowin, 1984) יצירתיות

  - המוטבציה של התלמידים ללמוד הגברת. 4

לפני הלמידה יכולה לשמש  מושגים( הכנת מפת  Novak and Gowin  1984פי נובק  ) -על

ואחריה. פעילות כזו תמחיש לתלמיד  הלמידהרעיוני טוב שהתלמיד יוכל להעשירו בזמן  כבסיס

הצלבה  וקשרילראות כמה מושגים   יופתעאת הגדלת הידע לאחר תקופת הלמידה . התלמיד 

 הוא צירף למבנה. הצלחה מוכחת כזו תעודד את למידת התלמיד. חדשים

  –. שיפור ההישגים 5

 לשיפורידי התלמיד לפני במשך ואחרי הלימוד גרמו -עלפת מושגים  הראו ששימוש במ מחקרים

 ( Pankratius,  1990בהישגים )

  – התלמידים בהערכה חלופית מעצבת המפחיתה חרדה הערכת. 6

שכבר קיים אצל  הידע  במבנהפי נובק מפת המושגים היא כלי המאפשר למורה להבחין -על

דורשת מהתלמיד לבצע את  שהיא  כיווןההערכה ,  המושגים יכולה לשמש ככלי מפתהתלמיד.  
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פי מפת המושגים שבנה הלומד ניתן להעריך -החשיבה )בלום( במאמץ מורכב אחד. על רמותששת 

הלמידה המשמעותית שהושגה . נובק וגואיין קבעו קריטריונים להערכה כמותית של  מידתאת 

 (.(Novak & Gowin 1984המושגים  מפת

של שניים עד שלושה תלמידים מעודד דיון  קטנותמיפוי מושגים בקבוצות  -ותעבודת צו עידוד. 7

בקבוצות קטנות מאפשר לכל התלמידים  המיפויבין התלמידים לגבי משמעות המושגים. 

 להשתתף באופן פעיל בתהליך הלמידה.

 –הזיכרון לטווח רחוק  שיפור. 8

כי השימוש במיפוי  עולה    (Heinze-Fry & Novak, 1990)פריי ונובק-של היינץ ממחקרם

המושגים במבנה הידע של  שלהאינטגרציה   אתמושגים על ידי תלמידים במהלך ההוראה מגביר 

 ואת הזיכרון. התלמיד

 

 הפעילות תאור

 שונים של ההוראה: בשלביםהמושגים ניתן כמשימה במהלך השעורים בכיתה,  מיפוי

. התלמידים הנושאה( כמשימה לסיכום -קים אלאחר הוראת נושא המוח ) פר תינבנ -ראשונה מפת

. התלמידים הלוחמתבקשים להיזכר במושגים שנלמדו בנושא המוח. המושגים נכתבים על 

 :הבאהמושגים מרשימת המושגים שעל הלוח ולמפות אותם בדרך  15מתבקשים לבחור 

 שנבחרו על פתקים. מושגים לרשום .1

 מפה.את הפתק עם המושג הכללי ביותר בראש ה למקם  .2

יותר למקם מעל מושגים פחות  כלליםאת פתקי המושגים בצורה היררכית, מושגים  לארגן  .3

 .שורהכללים. מושגים באותה דרגת כלליות למקם באותה 

 נייר ולשקף את המושגים לפי הסדר ההיררכי שנקבע. לדף להעתיק .4

 חצים בין המושגים הקשורים זה לזה. לשרטט  .5

 הם יהוו משפט. ינישני מושגים ומילות קישור ב שכלכך   מילות קישור על החצים, לכתוב  .6

 & Novakנובק וגואיין )  שלמיפוי המושגים התבסס על הליך המיפוי שתואר בספרם  הליך

Gowin 1984) 

המושגים הראשונה .  מפתת כפתיחה לנושא מבנה תאי עצב, לאחר דיון על ינבנ המפה -שניה מפה

המתוקנת.  הראשונהמפה הת על בסיס יצב. המפה נבנאין צורך בידע קודם על מבנה תא ע

קריאה )  מקטעמושגים שנבחרים  10התלמידים מתבקשים להוסיף למפה הראשונה המתוקנת 

 תרופות וסמים " ( ולהגישה למורה לבדיקה. מוח" הלימודבספר   69-70עמודים 

" )פרק יב בספר קוקאיןת לאחר שהתלמידים לומדים את הנושא "ינבנ המפה -שלישית מפה

 המפהכמשימה לסיכום הנושא.   בכיתההלימוד מוח תרופות וסמים(. משימת המיפוי ניתנת 

ידי המורה. התלמידים מתבקשים -בסיס המפה השניה שנבדקת, מוערכת ומתוקנת על עלת ינבנ

. למפה ולהוסיפם" קוקאיןהמפה השניה ,לבחור חמישה מושגים השייכים לנושא " אתלתקן 

 גשת למורה לבדיקה.המפה מו



 

 ההערכה שיטת

 ( : (Novak & Gowin 1984 וגואיין נובקההערכה התבססה על שיטת ההערכה של  שיטת

, כל קשר הצלבה קיבל נקודותמשפט תקף קיבל נקודה אחת, כל היררכיה תקפה קיבלה חמש  כל

היוותה את  הגבוהה ביותר הניקודעשר נקודות, כל דוגמא תקפה קבלה נקודה אחת. המפה בעלת 

 וכל שאר המפות הוערכו ביחס למפה זו. 100הציון 

 

 הפעילות תוצאות

 בהבנת מושגים שיפור 

המפה הראשונה חלה עליה  לעומתהפעילות חל שיפור במפות המושגים. במפה השניה  במהלך

 ומספר קשרי ההצלבה. ההיררכיהבמספר המושגים , מספר המשפטים התקפים , מספר רמות 

התרחבה ככל שנוצרו יותר קשרים בין מושג אחד למושגים אחרים. ניתן  יםהמושג משמעות

עצב"  תא" ו" המוח נוזלהגולגולת" , " מוחהמושגים השניה שמשמעות המושגים "  במפתלראות 

 . לדוגמא:גדלה

" מוח נוזלנוזל המוח: במפת המושגים הראשונה הופיעו קשרים בין המושגים " המושג הבנת

המוח":"  חדרי"וגדול"  מוח" המושגיםהמוח מורכב מפלסמה", קישור בין  נוזל":" פלסמה"ו

 במפתהמוח מגן על המוח".  נוזלהמוח" , ולגבי תפקיד נוזל המוח: "  חדריהגדול מכיל את  המוח

המוח  נוזלהמושגים השניה הופיע בנוסף קשר הצלבה שהעיד על הרחבת הבנת הקשר שבין תפקיד 

 זורם בחדרי המוח". המוח  נוזלומבנה המוח: " 

קישרו מושגים נוספים  התלמידיםמשמעות המושג תא עצב: במפת המושגים השניה  הרחבת

 , דנדריט, גרעין תא, גוף תא, קצוות אקסון נוירוטרנסמיטור.אקסוןלמושג תא עצב:  

 

 תפיסות שגויות: אבחון 

 :שגויותמיפוי המושגים בכיתה עלו מספר תפיסות  במהלך 

רבים  תלמידיםהגדול";  המוח" והגולגולת"  מוחלהבדיל בין המושגים "  והתקש התלמידים

בכיתה לגבי התפיסה השגויה  דיוןהגדול מכיל את המוחון ואת גזע המוח" . לאחר  המוחסברו ש"

מכיל את המוח הגדול, המוחון וגזע  הגולגולת מוחהופיע הקישור התקף ברוב מפות המושגים " 

 המוח". 

ידי כפיס -על מופרדותההמיספרות  שתילהבין את תפקידו של כפיס המוח; " התקשו  התלמידים

 המוח"

 מורכב משתי המיספרות". הגולגולת מוחהתקשו להבין את מבנה המוח; "  התלמידים

 למפתעצב"  תאהמושג "  אתמיפוי מפת המושגים השנייה התלמידים התקשו להוסיף  במהלך

" מוחהצליחו לקשר בין המושגים " התלמידיםבכיתה המושגים הראשונה. לאחר דיון שהתקיים 

 עצב". תא"ו

 

 

 



 של התלמיד ללמוד המוטיבציה הגברת 

מיפוי המושגים חל דיון בין התלמידים,  במהלךהשתתפו ברצון רוב תלמידי הכיתה.  בפעילות      

לימוד זו עודדה את התלמידים החלשים,  צורתשתרם רבות לשיתוף פעיל של כל התלמידים. 

 , להשתתף ולהביע את דעתם.הכיתתייםשבדרך כלל אינם לוקחים חלק פעיל בדיונים 

 לגבי משמעות המושגים. שאלותהתענינו מאוד והרגישו בנוח לשאול את המורה  התלמידים
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