
 מפת מושגים
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 מיומנות עיבוד מידע

 .    המוצג בדרכים שונות פענוח מידע •

 ,   גרפים, טבלאות, טקסט: כמו  

 תרשימי  , מודלים, תמונות, תרשימים  

    .מפות מושגים, זרימה  

 

 

  

 

 

 :    באמצעות ייצוגים שונים ייצוג ידע •

 ,  טבלאות וגרפים פשוטים  

 .ועוד מפות מושגים  
 (מתוך מסמך המיומנויות)

 



 ?מהי מפת מושגים 

 כלי גרפי לייצוג ידע או תהליכי למידה

 המורכבת ממושגים מתחום תוכן מסוים סכימה

 כלי ליצירת קשרים משמעותיים בין מושגים

 ידי היגדים-על 



 השמנה בראי האבולוציה

  .מצוין אגירה חומר הם שומניםה ,הכימי הרכבם בשל

 שכבת יוצרים גם והם ,לאנרגיה זמין מקור מהווים הם

  איברים על והן כולו גוףה על הן היטב המגינה בידוד

  והאדם ,החיים-בעלי כל .בתוכו שונים רקמות ועל

  אבולוציה של שנים מיליוני במהלך התפתחו ,בכללם

  המחסור ,בטבע .במזון מתמיד מחסור של בתנאים

   ...ביותר נדיר העודף ואילו ,ושכיח רגיל מצב הוא

 ?מהי מפת מושגים 

 האוניברסיטה הפתוחה/הזנה: מתוך



 למידה משמעותית

 תפיסות שגויות מפת מושגים

 בלמידה כזו לא נוצרים
 שרירותית

 זיכרון לטווח ארוך

 היא

 למידה כזו
 ...אינה נשמרת ב 

 ידע קודם ידע חדש

 בין

 מערכת מושגים

 מרכיבים 
 ביחד

 למידת שינון

 :מבחינה בין

 קשרים

 מתרחשת
 כאשר נוצרים 

 ניתנת 
 לייצוג בעזרת

 יעילה לאיתור

 ?מהי למידה משמעותית 



 מושגים 

 על-מושגי 

 יסוד מארגן
 , סדר כרונולוגי, תהליך, הירארכיה)

 (כלל וכדומה/פרט

 

 כיווניות

 ִחצים

 , משפטי קשר

 מילות קישור 
 ,אופן, תכלית, סיבה ותוצאה)

 ,[בטל, קיים]תנאי , מקום, זמן

 [הוספה וכדומה, ניגוד

 ?מהי מפת מושגים 



 מושג על/ מושג מפתח  -המושג הכוללני ביותר 

 מושג כולל מושג כולל 

 מושג מפורט מושג מפורט מושג מפורט מושג מפורט

דוגמהמושג שהוא  דוגמהמושג שהוא    

 ?מהי מפת מושגים 



B 

G H F 

E D 

A B C 

 ?מהי מפת מושגים 



D 

G H F 

E D 

A B C 

 ?מהי מפת מושגים 



 יצורים חיים

 רב תאיים חד תאיים

 בעלי חיים צמחים

 דרדר 
 כחול

 אורן 
 ירושלים

 אצות סנדלית אמבה פיל

 :לנחלקים 

 הם יצורים מקבוצת

 :כגון
 דוגמאות

 משפט קישור

 ?מהי מפת מושגים 



 מולקולות

 מים תנועה

 נמצאים

 -ב 

 י"מואצת ע

 הן בעלות כגון         

 חימום מצבי צבירה יצורים חיים

 בעלי חיים צמחים נוזל גז מוצק

 כמו כמו כמו כמו כמו

 יכולים 

 קובעת -להיות ב

 תנועה

 מוצק חימום

 מצבי צבירה

 נוזל גז

 מואצת כמו כמו

 י"ע

 -עשויים מ

 הנמצאות

 -ב

 יכולים

 -להימצא ב

 מכילים
 מכילים

 יכולים להיות יכולים להיות

 יצורים חיים

 בעלי חיים צמחים

 מולקולות מים

 : מושגים
 יצורים חיים

 מולקולות

 בעלי חיים

 צמחים

 מוצק

 מים 

    

 תנועה 

 מצבי צבירה

 נוזל

 

 גז

 חימום

 
 הד החינוך, ר דובה יעקובי"ד/מיפוי מושגים ככלי עזר בהוראת ביולוגיה: מתוך



 כמו

 פוטוסינתזה

 

 

 

 מודעות

 ללמידה

 פתיחה/סכום

 נושא לימודי

 רצף הוראה הוראה הערכה הבנה

 ארגון ידע

 מפת מושגים

 נושא

תפיסות  

 שגויות

 הבנת

 מאמר

 ידע

 קודם

 סיכום

 או דיון

 פרוייקט

 אישי

 בחינה

 דיון

 בכיתה

 י"ניתן לייצוג ע יכול להיעשות בעזרת

 ...משמשת את ה
 תלמיד

 נעזר משפר

 לצורך

 מעלה

 רמת

 מורה

 לצורך ...ככלי ל ...במהלך ה הכנת

 לקראת

 לפני

 בעת

 הכנת

 להכיר

 להכנת

 ...כסיוע ל

 להוראת

 יכולה

 לחשוף

 של

 יכול לכלול
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 הקריטריונים להערכה

3 
עלינו על הדרך  

 הנכונה
 ...אבל.../כי

2 
אנו בכיוון   

 הנכון
 ...אבל.../כי

1 
 אנו מגששים

 ...אבל.../כי

משתקף היטב  , על כל מורכבותו, הפרויקט

 במפת המושגים

      

       קיים ייצוג מלא לכל המושגים המרכזיים

       קיים קישור נכון בין המושגים 

המושגים הממופים מבוססים על מקורות  

 המידע השונים

      

ממושג  –קיים ארגון היררכי נכון של המושגים 

 דוגמאות  / העל ועד לפרטים

      

כל המושגים במפה רלוונטיים לפרויקט 

 הנבחר

      

       אין במפת המושגים ביטוי לתפיסות שגויות

 מחוון להערכת איכותה של מפת המושגים
 


