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يحٍظ يضهؼاخ يضاحاذها يرضاوٌح : يىضىع انذسس

 
غالف يُهجً وذؼهًًٍ وصف انرغثٍق خصائص انذسس 

نهذسس 
صٍش انذسس 

 

خصائص انذسس 

 

انخايش : انصف

( 114طفؾخ )لٛبط انًغبؽبد : انًىضىع تحضة انًُهاج انذساصً

  :يهاساخ يٍ انًُهاج انذساصً

. ثًب فٙ رنك رًٛٛض طفبد نٛغذ ثًزغٛشح, ثؾش طفبد انًضهؼبد. فٓى انؼاللخ انزشرٛجٛخ ثظٕسح ثذٚٓٛخ

 : (21يٍ تٍٍ يهاساخ انقشٌ أل )يهاساخ انرؼهى 

.  " ؽكٛى"فؼبنٛخ فٙ رغجٛك ُْذعٙ , ؽم يغبئم ثًغزٕٖ رفكٛش ػبٍل

 

: اصرؼًال انرغثٍق

  "نىحح يضايٍش" 

http://www.excellence.org.il/_Uploads/84564.swf 

. ثٓذف انزٕضٛؼ ثظٕسح يهًٕعخ ٔانزًضٛم انكًٙ نٕؽذاد انغٕل 

 

.  يششذاد فٙ نٕاء انشًبل–عفزٛهُب كشٚجٕ شٛت , نٕثب كٕسرظ: كراتح

.  ربيٙ عٛشٌٔ, سئٛغخ عٕثشيبٌ. د: يالحظاخ وذىضٍحاخ, يشاجؼح ػهًٍح

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. نكُّ يٕعّ نكال انغُغٍٛ ػهٗ ؽذ عٕاء, ُكِزت انذسط ثهغخ انًزكش* 
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غالف يُهجً وذؼهًًٍ وصف انرغثٍق خصائص انذسس 
نهذسس 

صٍش انذسس 

 
 

وصف انرغثٍق 
 

http://www.excellence.org.il/_Uploads/84564.swf 

" نٕؽخ انًغبيٛش"ٚغت اخزٛبس 

يٍ ثٍٛ انزغجٛمبد فٙ انًٕلغ  )

 .  ("המרכז הישראלי למצוינות בחינוך"

 

 

 

 

وصف ػاو 

ًِم . ًِٚكٍ انزغجٛك ثُبء نٕؽبد يغبيٛش ثأعٕال ُرؾَذد ثٕاعغخ انًغزؼ

: ًّٚكٍ انزغجٛك يب ٚهٙ

 ٔاؽذ ػهٗ َفظ انشبشخ ٌٍ  .انؼًم ثؼذح نٕؽبد يغبيٛش فٙ آ

  ثأنٕاٌ يخزهفخ (انًغبيٛش)سعى خغٕط ثٍٛ انُمبط. 

 ٔ ئخشاعّ يٍ انهٕؽخ"رهٍٕٚ يغبؽخ انًضهغ انز٘ َزظ ثٕاعغخ انخغٕط انزٙ ُسعًذ ثٍٛ انُمبط." 

 ئصاؽخ ٔرذٔٚش انخغٕط  ٔانًضهؼبد.  

 رٕعذ فٙ انزغجٛك يغغشح ًٚكٍ ثٕاعغزٓب لٛبط األثؼبد . 

  ًّٚكٍ ئضبفخ يغزغٛم َظٕص ٔانكزبثخ ثذاخه. 

 ٚغت انذخٕل نهًٕلغ , نفزؼ انًهف انز٘ رى ؽفظّ. ًٚكٍ فزؼ ػذح طفؾبد فٙ انزغجٛك ٔؽفظٓب كًهف

http://www.excellence.org.il/_Uploads/84564.swf 

  .ٔاخزٛبس انًهف انز٘ رى ؽفظّ فٙ انؾبعٕة "افزؼ انًهف: "ٔاخزٛبس اإليكبَٛخ

 

يهاساخ انرؼهى أثُاء اصرؼًال انرغثٍق 

ًٚكٍ ). خالل اعزؼًبل انزغجٛك يٍ انًفضم ئسفبق رخغٛغبد ؽشح نهزاليٛز فٙ انٕسلخ انًشعٕيخ ػهٛٓب نٕؽبد انًغبيٛش

كٙ ٚغٕس انزاليٛز يٓبساد انشؤٚخ انفشاغٛخ يٍ انًٓى عذا أٌ ٚزذسثٕا . (رؾضٛش انٕسلخ ثٕاعغخ انزغجٛك ٔيٍ صى عجبػزٓب

 : ػهٗ

  انزٙ ٚشَٔٓب فٙ انزغجٛك ػهٗ انٕسلخ" انظٕسح"َغخ. 

 ُٕس أشكبل  . ٔثؼذ رنك يؾبٔنخ سعًٓب, ٔطفٓب شفٓٛب, رظ

  ٚزظٕس انغبنت انشكم , ػُذ ئػغبء انزؼهًٛبد. انشعى نهًؼهى أٔ عبنت آخش ٚؼًم يمبثم انزغجٛك" رؼهًٛبد"ئػغبء

 . انز٘ ٚشٚذِ أٌ ُٚشَعى

 

http://www.excellence.org.il/_Uploads/84564.swf
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غالف يُهجً وذؼهًًٍ وصف انرغثٍق خصائص انذسس 
نهذسس 

صٍش انذسس 

 
 

غالف يُهجً وذؼهًًٍ نهذسس 
 

 انًثادئ انشٌاضٍح انًشكزٌح فً انذسس

 أشكبل يغبؽبرٓب يزغبٔٚخ نٛظ ثبنضشٔسح أٌ ركٌٕ يؾٛغبرٓب يزغبٔٚخ   .

 انٕرش فٙ انًضهش انمبئى انضأٚخ أعٕل يٍ كم ٔاؽذ يٍ انضهؼٍٛ انمبئًٍٛ ٔألظش يٍ ؽبطم عًؼًٓب. 

 ٍٛئرا أيكٍ ٔضغ أؽذًْب ػهٗ اٜخش ثؾٛش ٚغغٙ كم يًُٓب اٜخش, شكالٌ ٚغًٛب يزغبثم.   

 انًؾٛظ أشكبل يزغبثمخ ْٙ أشكبل يزغبٔٚخ . 

 ًٚكٍ اعزؼًبل ٔؽذح لٛبط ُرؾذد ػشٕائٛب ٔئعشاء انؾغبثبد ثًغبػذرٓب ثٓذف يمبسَخ األعٕال . 

 

 أهذاف انذسس

أٌ ٚجؾش انزاليٛز يضهؼبد يغبؽبرٓب يزغبٔٚخ ٔٚزٕطهٕا نهُزٛغخ ثأٌ األشكبل يزغبٔٚخ انًغبؽبد نٛغذ ثبنضشٔسح  .1

 .يزغبٔٚخ انًؾٛغبد

 .أٌ ٚمِذس انزاليٛز عٕل انًؾٛظ .2

 .أٌ ٚؾغت انزاليٛز ِكجش يؾٛغبد أشكبل ثٕاعغخ اعزؼًبل ٔؽذح لٛبط ػشٕائٛخ ُرؾذد يٍ ِلجهٓى .3

أعٕل يٍ كم ٔاؽذ  (انضهغ فٙ يضهش لبئى انضأٚخ انز٘ نٛظ عبلب نهضأٚخ انمبئًخ)أٌ ٚؼشف انزاليٛز ثأٌ عٕل انٕرش  .4

 . يٍ انضهؼٍٛ انمبئًٍٛ ٔألظش يٍ ؽبطم عًؼًٓب

 

 يؼشفح وخهفٍح يضثقح

 لٛبط انغٕل 

  (ثًغزٕٖ ثذٚٓٙ)يظغهؼ انزغبثك 

 اَؼكبط, دٔساٌ, ئصاؽخ: انمذسح ػهٗ اعزؼًبل رؾٕٚالد يخزهفخ 

 يغبؽخ ٔيؾٛظ يغزغٛم, يغبؽخ ٔيؾٛظ: فٓى يؼُٗ انًظغهؾبد 

 يضهش لبئى انضأٚخ, يغزغٛم, يشثغ: يؼشفخ انًضهؼبد. 
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 :ٌُذسج انذسس فً انرضهضم انرؼهًًٍ انرانً

رًٛٛض يضهؼبد 

يزغبثمخ ثٕاعغخ 

اعزؼًبل رؾٕٚالد 

, اَؼكبط, ئصاؽخ)

ٔثٕاعغخ (ٔدٔساٌ

اعزؼًبل انزشكٛت 

ٔانزفكٛك 

 (ثُبء)رشكٛت 

يضهؼبد يزغبٔٚخ 

انًغبؽبد ٔغٛش 

يٍ أشكبل , يزغبثمخ

سثبػٛخ يزغبٔٚخ 

ثُبء  )انًغبؽبد 

 (أشكبل يخزهفخ

 

يحٍظ يضهؼاخ 

يرضاوٌح 

 انًضاحاخ

ثؾش طفبد 

انًضهؼبد 

انًزغبثمخ 

يضهؼبد يزغبثمخ )

ْٙ يضهؼبد 

يغبؽبرٓب يزغبٔٚخ 

ٔيؾٛغبرٓب يزغبٔٚخ 

, يضهؼبد يُزظًخ

انزجهٛظ ثًضهؼبد 

يُزظًخ 

 

 

  دقٍقح50: انىقد انًخصص نهذسس

 

 أدواخ نهذسس

. ؽبعٕة يشثٕط ثبنؼبسع, دفزش, طًغ, يمض ,أٔساق رشثٛؼبد أٔ يُمغخ

 http://www.excellence.org.il/_Uploads/84564.swf ساثظ نهزغجٛك
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غالف يُهجً وذؼهًًٍ وصف انرغثٍق خصائص انذسس 
نهذسس 

صٍش انذسس 

 
صٍش انذسس 

 

َقاط الهرًاو انًؼهى  فؼانٍاخ انرؼهى 

 
فهى / يشحهح ػشض 

األصش انهايح انرً 
صرظهش فً انًهًح 

انًشكزٌح نهذسس وانرً 
 صرؼشض الحقًا

 

َٕصع نهزاليٛز يشثؼبد طغٛشح يٍ انٕسق َٔغهت 

يُٓى أٌ ٚغٕٔا كم يشثغ ثؾٛش ٚؾظهٕا ػهٗ شكهٍٛ 

.يزغبثمٍٛ  

ًٚكٍ انزؼجٛش ػٍ انزغبثك ػهٗ أٌ انشكهٍٛ ٚغغٙ )

.  (أؽذًْب اٜخش ثبنضجظ  

 ئعبثبد يزٕلؼخ

. يغزغٛهٍٛ يزغبثمٍٛ.   أ

يضهضٍٛ يزغبثمٍٛ ثؾٛش أٌ كم ٔاؽذ يُٓى  . ة

عٙ ػهٗ  )     يزغبٔ٘ انغبلٍٛ ٔلبئى انضأٚخ 

. (     عٕل انمغش

ًٚكٍ انؾظٕل ػهٗ  . شجٓب يُؾشف لبئًب انضأٚخ. ط

ثؾٛش ,     ػذد الَٓبئٙ يٍ أصٔاط أشجبِ انًُؾشف

. أٌ كم صٔط أشجبِ يُؾشف يزغبثك

 

 

 

 

ٚؼشع انًؼهى اإليكبَٛبد انًخزهفخ نهؾم يٍ خالل 

:انزغجٛك  

http://www.excellence.org.il/_Uploads/84564.swf 

يٍ انًٓى انزؾذس ػٍ , ػُذ ػشع اإليكبَٛبد انًخزهفخ

ػهٗ . يغبؽبد األشكبل انزٙ رى انؾظٕل ػهٛٓب

. انزاليٛز أٌ ٚفًٕٓا ثأٌ يغبؽخ انًضهؼبد يزغبٔٚخ

 

 

 
 

 
 

انزاليٛز سؤٚخ ِشجٓٙ انًُؾشف ٚزظؼت 

ْٔى ثؾبعخ ئنٗ انمض , ثًغبػذح انغٙ

ٔيٍ صى انزذٔٚش ؽزٗ ٚزًكُٕا يٍ سؤٚخ 

. شجٓٙ انًُؾشف

ئٌ نى رأِد ئيكبَٛخ انؾم ْزِ يٍ عبَت 

 يٍ انًفضم ػشضٓب أيبو –انزاليٛز 

 .  انزاليٛز

http://www.excellence.org.il/_Uploads/84564.swf
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ًٚكٍ انًمبسَخ ثٍٛ ٔؽذاد انًغبؽخ انًشثؼخ انزٙ 

, ًٔٚكٍ رهٍٕٚ يغبؽخ كم يضهغ, رغغٙ كم شكم

, يٍ انهٕؽخ  ٔٔضغ يضهغ ػهٗ يضهغ" ئخشاعّ "

. ٔئعشاء يمبسَخ يجبششح ثٍٛ انًغبؽبد  

 

 

  

ثؼذ أٌ رى انزٕضٛؼ ثأٌ كم يضهؼٍٛ يزغبٍٔٚٛ فٙ 

َزغّ فٙ انؾٕاس َؾٕ يمبسَخ يؾٛغبد , انًغبؽخ

. األشكبل  

 

:  َؼشع األعئهخ انزبنٛخ نهزاليٛز  

حٍغاخ كم األشكال انًرضاوٌح انًضاحح  وهم

 ألي يُها أكثش يحٍظ؟ –يرضاوٌح؟ إرا كاٌ انجىاب ال 

 أصغش يحٍظ؟ 

, فٙ ْزِ انًشؽهخ يٍ انذسط ٚغت فمظ عشػ فشضٛبد

. ٔػذو انُمبػ ؽٕل رؼهٛم انفشضٛبد  

 
يشحهح ػشض انًهًح 

انًشكزٌح نهذسس 
ويشحهح انرؼايم انزاذً 

 نهراليٍز

  

هم كم انًضهؼاخ انرً ذى انحصىل ػهٍها يرضاوٌح 

 ٌُغهة يٍ انراليٍز –انًحٍغاخ؟ إرا كاٌ انجىاب ال 

ذشذٍة انًضهؼاخ يٍ انًضهغ صاحة انًحٍظ األكثش 

.  إنى انًضهغ صاحة انًحٍظ األصغش

 اعزشارٛغٛبد يزٕلؼخ نهؾم

. لغؼخ يمبثم لغؼخ: يمبسَخ يجبششح.      أ 

اإلشبسح ئنٗ , خٛظ: يمبسَخ ثٕاعغخ ٔعٛظ.    ة 

.         أعٕال يٍ خالل ٔسلخ

ًٚكٍ اعزؼًبل يغغشح يٍ  )لٛبط ثبنًغغشح .     ط

.        خالل انزغجٛك
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 .لٛبط ٔيمبسَخ ثٕاعغخ يؾٕس األػذاد.  د

 

 

 

 

انزمذٚش ٔانؾغبة ثٕاعغخ لشاس ػشٕائٙ ثأٌ عٕل .  ِ

ٍٔ ل  . ٔؽذح عٕل1-ضهغ ٔاؽذ فٙ انًشثغ يغب

 :أثؼبد انًغزغٛم ركٌٕ .1

 1 ,
2

1
 .ٔؽذاد عٕل 

 

 

:   ٚكٌٕويحٍظ انًضرغٍم

 1 + 1 + ½ + ½ = 3 ( حذاخ عىلٔ ) 

ًٚكٍ رؾذٚذ انؼاللخ ثٍٛ أثؼبد أضالع انًغزغٛم 

ًٔٚكٍ ئعشاء رنك , ثٕاعغخ ئؽظبء ٔؽذاد انغٕل

:  أٚضب فٙ انزغجٛك ثٕاعغخ يمبسَخ يجبششح

 

عٕل ضهغ انًشثغ ٚغبٔ٘ ٔؽذح عٕل  .2

ٔنزا , ٔانمغش أعٕل يٍ انضهغ, ٔاؽذح

ٔؽذاد - 3يؾٛظ انًضهش أكجش يٍ 

 .عٕل

 

 

 

  نهراليٍز انًرقذيٍٍ

ًٚكٍ أٚضب ػشع أعئهخ نهزاليٛز 

انًزمذيٍٛ رزؼهك ثبنغضء انز٘ ًٚضهّ يؾٛظ 

. يضهغ ٔاؽذ يٍ يؾٛظ يضهغ آخش

أ٘ عضء ًٚضم يؾٛظ انًغزغٛم يٍ , يضال

يؾٛظ انًشثغ انز٘ يغبؽزّ أكجش يٍ 

. يغبؽخ انًغزغٛم ثًشرٍٛ

فٙ ْزِ انؾبنخ أٚضب ًٚكٍ انجذء ثًمبسَخ 

يجبششح ٔثؼذ رنك رًضٛم انؼاللبد ثٕاعغخ 

.  ؽغبثبد ٔأػذاد 

        

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 1 2 3 
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ًْب أٚضب )عٕل كم ضهؼٍٛ يزمبثهٍٛ  .3

فٙ كم شجّ يُؾشف ٚغبٔ٘  (يزٕاصٍٚٛ

عٕل انضهغ انًؼبيذ . ٔؽذح عٕل ٔاؽذح

ٚغبٔ٘ أٚضب ٔؽذح  (انًزمبثهٍٛ)نهضهؼٍٛ

انضهغ انشاثغ عٕنّ أكضش , عٕل ٔاؽذح

نزا , يٍ ٔؽذح عٕل ٔاؽذح ألَّ يبئم

 3-يؾٛظ كم شجّ يُؾشف أكجش يٍ 

.  ٔؽذاد عٕل 

, األضالع يٍ انهٕؽخ" ئخشاط"فٙ انزغجٛك ًٚكٍ أٚضب 

رشرٛجٓب ػهٗ عٕل خظ  ٔيمبسَخ أعٕانٓب يمبسَخ 

.  يجبششح

 

ْزِ انؼًهٛخ رِٕضؼ ثظٕسح يهًٕعخ االخزالف فٙ 

. األعٕال

ئنٗ عبَت انزغغٛذ يٍ انًٓى ػشع عشق ؽغبثٛخ 

 .نهؾم

 
يشحهح ذجًٍغ األفكاس 

 نهفكشج انًشكزٌح

 
ٚزى انزشكٛض خالل , خالل ػشع ئعبثبد انزاليٛز

:  انُمبػ ػهٗ انًجبدئ انزبنٛخ

  ٌأشكبل يزغبٔٚخ انًغبؽخ نٛظ ثبنضشٔسح أ

 . ركٌٕ يزغبٔٚخ انًؾٛظ

  يغبؽبرٓب –ػُذيب ركٌٕ األشكبل يزغبثمخ 

 .ركٌٕ يزغبٔٚخ ٔيؾٛغبرٓب ركٌٕ يزغبٔٚخ

 اعزشارٛغٛبد يخزهفخ نًمبسَخ أعٕال: 

لٛبط ثًغبػذح ٔعٛظ ػشٕائٙ , يمبسَخ يجبششح

 

            

                           

                            

 

 

 

 

فٙ , يؾٛظ انًضهش نٛظ دائًب ػذدا َغجٛب

- انؾبنخ انًؼغٗ فٛٓب انًضهش فٙ انغإال



 משרד החינוך
 המזכירות הפדגוגית
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ٔلٛبط ثًغبػذح ٔعٛظ يزفك ػهّٛ ٔٔؽذاد 

 . لٛبط يؼشٔفخ

 انًبئم"انضهغ , فٙ كم يضهش لبئى انضأٚخ "

أعٕل يٍ كم ٔاؽذ يٍ انضهؼٍٛ  (انٕرش)

 أٚضب ألظش يٍ  (انٕرش)ْزا انضهغ . اٜخشٍٚ

. ؽبطم عًغ أعٕال انضهؼٍٛ اٜخشٍٚ

 ٔؽذاد عٕل 3-يؾٛظ انًضهش أكجش يٍ , نزا

يٍ ُْب .  ٔؽذاد عٕل4-ٔأطغش يٍ 

 يؾٛظ انًشثغ 4/3يؾٛظ انًضهش أكجش يٍ 

ًٚكٍ ػشع  )ٔأطغش يٍ يؾٛظ انًشثغ

, رنك ثظٕسح يهًٕعخ ثٕاعغخ انزغجٛك

" يغًبس"ٔ " يغًبس"ؽٛش أٌ انجؼذ ثٍٛ كم 

 .(ًٚضم ٔؽذح عٕل

  فٙ أشجبِ انًُؾشف انمبئًخ انضأٚخ انزٙ رى

 كهًب ٚظغش يٛم انضهغ –انؾظٕل ػهٛٓب 

ٔٚمزشة يٍ انؾبنخ انزٙ ٚكٌٕ فٛٓب " انًبئم"

ْكزا َلُظَش ,  يغ انضهؼٍٛ اٜخشٍٚايزؼبيذ

 . عٕنّ

ٔال ًٚكٍ ئٚغبدِ . يؾٛغّ ػذدا غٛش َغجٙ

ٔئًَب فمظ ثشكم , أٔ لٛبعّ ثشكم دلٛك

 .رمشٚجٙ

 

 

 

              

 

           

 


