דגם
איזו שאלה? זיהוי מטרת השאלה ,מיון שאלות
מטרה :לעורר מודעות למטרות של שאלות שונות ,לעורר הבחנה בין שאלות רלבנטיות ולא
רלבנטיות ,ולהציף סוגים שונים של שאלות.
א .הציגו בפני התלמידים נושא ,רעיון ,חפץ ,תמונה ,מושג ,ביטוי ,טקסט ,מפה וכד'
וערכו סיעור שאלות (ראו דוגמה לעיל) .כתבו את כל השאלות על הלוח.
ב .בקשו מהתלמידים למיין את השאלות לקבוצות .בכיתות הגבוהות התלמידים יכולים
להציע בעצמם את התבחינים למיון  -יתכנו תבחינים שונים ודרכי מיון מגוונות.
בכיתות הנמוכות ,או במידה והתלמידים מתקשים בביצוע המטלה המורה יכולה
להציע את התבחינים .אפשר לחלק את הכיתה לקבוצות וכל קבוצה תמיין בעזרת
תבחינים אחרים (ראו אסטרטגית מיון).
ג .כל קבוצה תציג את המיון שלה ותנמק את בחירתה ואת האופן שבו בחרה למיין את
השאלות.
ד .המורה תסכם את הדיון על-ידי הצגת דרכי המיון השונות שעלו בכיתה ,המשגתן,
והרחבתן במידת הצורך.
דוגמאות
דוגמה :חוק מחזור צמיגים משומשים (מדע וטכנולוגיה ,כיתה ב'-ג')

חוק מחזור צמיגים משומשים ()5.7.07
החל מה 1 -ביולי 2007
מדי שנה נזרקים מיליוני צמיגים והופכים לפסולת .הם פוגעים בנוף ,גורמים
לזיהום אוויר ומים ויוצרים מפגעי ריח .כדי למנוע את כל אלה נוצר החוק
שמחייב את מוכרי הצמיגים לאסוף את הצמיגים המשומשים ולהעבירם
למחזור.
למשל ,אפשר יהיה לטחון אותם לאבקת גומי עבור תעשיית הגומי ,או
להשתמש בהם בתור אספלט לסלילת כבישים שקטים ,ליצור מרצפות גומי
לגני משחקים ועוד .מי שלא יפעל על פי החוק צפוי לעונשים חמורים.
[מתוך מדע בעידן טכנולוגי ,חלק ראשון ,עמ'  ,88-91הוצאת רכס]

דוגמאות לשאלות אפשריות:
 .1מה הבעיה שהחוק נועד לפתור?

 .13איך הופכים צמיגים לאספלט?

 .2למה צריך למחזור צמיגים?

 .14אם אני הייתי מחוקקת חוק להגנת

 .3למה צריך לחוקק חוק בשביל זה?

הסביבה

 .4מה אפשר לעשות מצמיגים?

מחוקקת?

 .5לאיפה לוקחים את הצמיגים?
 .6למה הצמיגים שחורים?
 .7איך אפשר למנוע את זיהום
הנחלים?

–

איזה

חוק

הייתי

 .15מה היה קורה אם לא היו ממחזרים
בכלל צמיגים?
 .16מה היה קורה אם היו שורפים את כל
הצמיגים?

 .8למה עושים צמיגים דווקא מגומי?

 .17כמה צמיגים נזרקים מדי שנה?

 .9מה יקרה למי שלא יפעל לפי החוק?

 .18למה לא מייצרים צמיגים מחומר

 .10מה קורה כששורפים צמיג?
 .11למה צמיגים גורמים לזיהום אוויר
ומים?
 .12למה צמיגים פוגעים בנוף?

ידידותי יותר?
 .19מה רע בצמיגים משומשים?
 .20למה לא ממחזרים פחיות שימורים?
 .21אילו עוד דברים ניתן ליצור מצמיגים?
 .22מה היה קורה אם לא היינו ממחזרים
צמיגים?

דרכים אפשריות למיון השאלות:
שאלות שאפשר לענות עליהן שאלות שאי אפשר לענות עליהן בעזרת הקטע
בעזרת הקטע
למשל 2 , 1
שאלות

שאני

למשל 17 ,16 ,13
יודע/ת

את שאלות שאני עוד לא יודע/ת את התשובה להן

התשובה להן

שאלות שיש להן כבר תשובה

שאלות שכדי לענות עליהן צריך לחקור ולגלות מידע חדש

למשל 9 ,2 ,1

למשל 13 ,11 ,10

שאלות שהתשובה להן היא עובדה

שאלות שהתשובה להן היא דעה

שאלות שמעניינות אותי

שאלות שלא מעניינות אותי

שאלות שמובנות לי

שאלות שלא מובנות לי

דוגמה :משפט המלך (מקרא ,כיתה ה')
רקע :עם ישראל מבקש משמואל הנביא להמליך עליו מלך כי שמואל זקן ,בניו לא הולכים
בדרך הישר ואין מי שיחליף אותו .עם ישראל אומר לשמואל שהוא רוצה מלך "ככל הגויים".
שמואל מסרב ,ומנסה להסביר לעם מדוע לא כדאי להמליך מלך.
כדי להסביר זאת מתאר שמואל לעם כיצד מתנהג מלך ומה הוא יעשה לעם:

יִקח ,וְ ָּשם
יא וַ יֹּאמֶ ר--זֶ ה י ְִהיֶה ִמ ְשפַ ט הַ מֶ לְֶך ,אֲ ֶשר יִ ְמֹלְך ֲעלֵיכֶם :אֶ ת-בְ נֵיכֶם ָּ
ל ֹּו בְ מֶ ְרכַ בְ ּת ֹּו ּובְ פָּ ָּר ָּשיו ,וְ ָּרצּו ,לִ פְ נֵי מֶ ְרכַ בְ ּתוֹּ .יב וְ לָּשּום לוָֹּּ ,ש ֵרי אֲ לָּפִ ים וְ ָּש ֵרי
חֲ ִמ ִשים; וְ לַחֲ רֹּש חֲ ִריש ֹּו וְ לִ ְק ֹּצר ְק ִצירוֹּ ,וְ ַלעֲשוֹּת כְ לֵיִ -מלְ חַ ְמּת ֹּו ּוכְ לֵי ִרכְ בוֹּ .יג
וְ אֶ ת-בְ נוֹּתֵ יכֶם ,יִ ָּקח ,לְ ַר ָּקחוֹּת ּולְ טַ בָּ חוֹּתּ ,ולְ אֹּפוֹּת .יד וְ אֶ תְ -שדוֹּתֵ יכֶם וְ אֶ ת-
כַרמֵ יכֶ ם,
יִקח; וְ נָּתַ ןַ ,לעֲבָּ ָּדיו .טו וְ זַ ְרעֵ יכֶם וְ ְ
כַ ְרמֵ יכֶם וְ זֵ יתֵ יכֶם ,הַ ּטוֹּבִ יםָּ --
יַעְ שֹּר; וְ נָּתַ ן לְ סָּ ִריסָּ יו ,וְ ַלעֲבָּ ָּדיו .טז וְ אֶ ת-עַ בְ ֵדיכֶם וְ אֶ תִ -שפְ חוֹּתֵ יכֶם וְ אֶ ת-
יִקח; וְ עָּ ָּשה ,לִ ְמלַאכְ ּתוֹּ .יז צֹּאנְכֶם ,יַעְ שֹּר;
חּוריכֶ ם הַ ּטוֹּבִ ים ,וְ אֶ ת-חֲ מו ֵֹּריכֶםָּ --
בַ ֵ
וְ אַ ֶּתםִּ ,ת ְהיּו-ל ֹּו ַלעֲבָּ ִדים .יח ּוזְ עַ ְק ֶּתם ,בַ י ֹּום הַ הּואִ ,מלִ פְ נֵי מַ לְ כְ כֶם ,אֲ ֶשר
בְ חַ ְר ֶּתם לָּכֶם; וְ ֹלאַ -י ֲענֶה יְ הוָּ ה אֶ ְתכֶם ,בַ יוֹּם הַ הּוא .יט וַ יְ מָּ אֲ נּו הָּ עָּ ם ,לִ ְשמֹּעַ
יִהיֶה עָּ לֵינּו .כ וְ הָּ יִינּו גַם-אֲ נ ְַחנּו ,כְ כָּל-
ֹּאמרּו ֹּלא ,כִ י ִאם-מֶ לְֶך ְ
בְ קוֹּל ְשמּואֵ ל; וַ י ְ
ּושפָּ טָּ נּו מַ לְ כֵנּו וְ יָּצָּ א לְ פָּ נֵינּו ,וְ נִלְ חַ ם אֶ תִ -מלְ חֲ מֹּתֵ נּו[ .שמואל א' ,פרק ח']
הַ ּגוֹּיִם; ְ
דוגמאות לשאלות אפשריות:
 .1מה עושה המלך?

 .14מה לוקח המלך?

 .2אם המלך הוא טוב אולי כדאי שהוא

 .15למה המלך לוקח את כל הדברים האלה?

יעשה את כל הדברים האלה?

 .16מה זה מעשר? מה זה לעשר?

 .3האם יכול להיות מלך טוב?

 .17למה ה' לא יענה?

 .4מה עושה מלך רע?

 .18איך נראית מרכבה של מלך?

 .5האם מלך הוא תמיד דבר רע?

 .19למה בני ישראל יסכימו שהמלך יקח את

 .6למה שמואל מנסה להפחיד את בני
ישראל?

הכל?
 .20למה בני ישראל רוצים להיות ככל הגויים?

 .7מה זה סריסים?

 .21למה יש ברשימה חמורים ולא צאן?

 .8למה למלך יש עבדים?

 .22למה בני ישראל בכל זאת רוצים מלך?

 .9למה בני ישראל מיאנו לשמוע?

 .23האם לכל העמים באותה תקופה היה

 .10מה הבנות אופות?
 .11למה שמים את הבנים לפני
המרכבה?
 .12מה יקרה לעם אם המלך יומלך?
 .13למה המלך נותן את השדות של בני
ישראל לעבדים שלו?

המלך?
 .24האם שאול אכן התנהג כפי ששמואל
אמר?
 .25מה היה קורה אילו העם היה שומע בקול
שמואל ומוותר על בקשתו למלך?

דרכים אפשריות למיון השאלות:
שאלות שאפשר לענות עליהן שאלות שאי אפשר לענות עליהן בעזרת הקטע
בעזרת הקטע

שאלות

שאני

יודע/ת

את שאלות שאני עוד לא יודע/ת את התשובה להן

התשובה להן

שאלות שהתשובה להן היא עובדה

שאלות שיש להן כבר תשובה

שאלות שהתשובה להן היא דעה

שאלות שכדי לענות עליהן צריך לחקור ולגלות מידע חדש

שאלות שמעניינות אותי

שאלות שלא מעניינו אותי

שאלות שמובנות לי

שאלות שלא מובנות לי

דוגמה :הו כמה שרציתי כלב  /יהונתן גפן (חינוך לשוני ,כיתה ה')
דרך המילים ,ספר ה' ,עמ'  ,84הוצאת כנרת
 .1למה הוא רוצה כלב?

 .13איזה סוגים של כלב הילד רוצה?

 .2למה אבא שלו הביא לו דווקא חתול?

 .14מהן הסיבות שבגללן הוא רוצה כלב?

 .3מה הכוונה של השיר?

 .15מהן הסיבות שההורים לא רוצים

 .4מה היה קורה אילו היו מביאים לו
כלב?
 .5מה היה קורה אילו לא היו מביאים לו
שום דבר?
 .6מה היה הילד יכול לעשות כדי לקבל
כלב?
 .7איך האבא פתר את הבעיה?
 .8האם הילד אוהב דגים?
 .9נניח שהיו חתולי תקיפה .האם אז
הילד היה רוצה חתול?
 .10נניח שהילדים וההורים היו
מתחלפים בתפקידים .מה היה קורה
אז?

כלב?
 .16מה המטרה של גידול כלב?
 .17איך האמא הגיבה?
 .18איזה סוגי כלבים האמא אוהבת?
 .19למה האבא אוהב חתולים?
 .20מה אם הייתי יודעת שהילד אלרגי
לכלבים?
 .21מה אם הייתי יודעת שכלב פעם נשך
את האמא?
 .22איפה הילד גר?
 .23מדוע חשוב שהכלב ינבח ויהיה
נאמן?
 .24אילו תכונות חשובות בכלב?

 .11האם כלבים מלכלכים?

 .25מה עדיף או דוברמן או זאב?

 .12האם לחברים של הילד יש כלבים?

 .26מה עדיף דוברמן או פודל?

שאלות שאפשר לענות עליהן שאלות שאי אפשר לענות עליהן בעזרת הקטע
בעזרת הקטע

שאלות

שאני

יודע/ת

את שאלות שאני עוד לא יודע/ת את התשובה להן

התשובה להן

שאלות שהתשובה להן היא עובדה

שאלות שיש להן כבר תשובה

שאלות שהתשובה להן היא דעה

שאלות שכדי לענות עליהן צריך לחקור ולגלות מידע חדש

שאלות שמעניינות אותי

שאלות שלא מעניינו אותי

שאלות שמובנות לי

שאלות שלא מובנות לי

