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 قّدمةمُ 

 المردود القطريّ 
إلى التركيز على  القطري   يهدف المردود ."للقياس والتقييم في التربيةة ي  القطر السلطة "عبارة عن بحث تجريه  إن  المردود القطري  

 نتائجوزارة التربية والتعليم وللجمهور عام ة عن  فيلمت خذي القرارات في جهاز التعليم وتوفير المعلومات مجال معرفة معي ن 
 لهذا المجال.التابعة ( context)السياق  خصائصوعن  ( في مجال المعرفةlearning outcomesم )التعل  

يشمل ، وسة من المدارسإجراء البحث على عي نة نموذجي   ، سيتم  ُيفحص في إطار المردود القطري   ةمعرف مجال في كل  
ب مخص صةانات يواستبامتحانات تحصيل في هذا المجال  البحث  مجرى تخطيط يتم  س للمعل مين ولمديري المدارس. ،للطال 

متنّوعة من ( في مجموعة learning outcomes)التعّلم  نتائجبحيث يكون من الممكن استخدامه لجمع معلومات عن 
عد د يسمح تس كما .الطاّلبا من ، من خالل عّينة صغيرة نسبي  يجّيات التفكير في مجال المعرفةتستراالمضامين والمهارات وا  

المواضيع  تقديم تقارير ذات مصداقي ة حولوب المعرفة، مجالواسعة وعميقة لمجال معرفة بتغطية كل  االمتحان في  صيغ
وصف وتحديد  لغرضمن جمع معلومات عن المتغي رات المختلفة انات ياالستب مك نناتُ  .ذا المجالهالتي يتضم نها الفرعي ة 
 م.التعل   نتائجتفسيرات محتملة ل ، ولغرض تقديمفيه مجال المعرفةُيعاَلج ذي ال السياقممّيزات 

ة، وذلك بهدف مجال معرفة دورته الخاص   كون لكل  ستنوات بصورة دوري ة؛ س ةعد   مر ة واحدة كل  القطري  المردود  إجراء تم  ي
 .الزمن على مدار حدثالتي تالتغييرات متابعة 

 ، منها:األسئلةعدد من  ارة التربية والتعليم بإجابات عنإلى تزويد وز القطري  يهدف المردود 
  ب معرفة  فيالضعف ما هي نقاط القو ة ونقاط  فحصه؟ يتم  ومهاراتهم في مجال المعرفة الذي الطال 
  ب تحصيل  تطرأ تغييرات علىهل ذا كان األمر كذلك، ففي  مع الوقت؟الطال  ب من أي  مجموعات وا  تظهر الطال 

 مي زاتها؟التغييرات وما هي مُ 
  هل  مختلفة؟ ما هي العوامل التي بمقدورها تفسير هذه الفجوات؟سك اني ة بين مجموعات التحصيل في  فجوات هناكهل

 ؟السنينتطرأ تغييرات على الفجوات بين المجموعات المختلفة على مدار 
  تطرأ  هلمجال المعرفة؟  ة التي تمي ز طريقة تدريسالتربوي   هاتوما هي التوج   ،يميالتق-التعلُّم-التدريسما هي عملي ات

 على مدار السنين؟التقييم -التعلُّم-التدريسعملي ات تغييرات على 
 ب قف امو  ما هي  وكيف ينظرون إليه؟ ،مهتعل  من مجال المعرفة و الطال 
  ي يشارك فيه معل مو مجال المعرفة؟الذ ()خارج المدرسة وداخلها مهني  التطوير الممي زات ما هي 
  مجال المعرفة؟التعليم في مي ز الذي يُ السياق المدرسي  ما هو 
  ُ؟ بشكل خدامهاست منها يتم   مجال المعرفة؟ أي   دريست غرضلدى المدارس لالموجودة لموارد ة وانى التحتي  ما هي الب  فعلي 
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  م )على سبيل المثال: عل  نتائج التب ي ة وغيرها( المرتبطة، المجتمعي ة، المنزلي ةالصف  ة، ي  )المدرسالسياق  خصائصما هي
 للمعل مين(؟ ة، موارد، تطوير مهني  ، ثقافة مدرسي  ةتعليمي   ي ات، سلوكبيداغوغي ةهات توج  

 لن تتمّ . قطفشامل  قطري   مستوىعلى  سيتم انتقديم التقارير بشأنها نتائج و المعالجة  إن  ، فالمذكورة نظًرا ألهداف البحث
 أو المدرسة. الصف   مستوى الطالب،على  تقديم تقاريرعالجة المعطيات أو مُ 

ل الذي سيُ هو مجال المعرفة  الجغرافيامجال  فترة  انتهاءقرب مع لصفوف التواسع، أي ُيجرى وس، فيه المردود القطري   جرىاألو 
 للموضوع. اإللزامي  التعليم 

 

 في الجغرافيا المردود القطريّ 
 6يتوج ب تدريسه، أسبوعيًّا، بمقدار إذ ، في مرحلة التعليم اإلعدادي   النواةالمواضيع الدراسي ة واحًدا من عتبر موضوع الجغرافيا يُ 

لعام  والتعليم وزارة التربية م  عامدير توجيهات ة لالنشرة الدوري   على مدار ثالث سنوات )بموجب ،ة على األقل  دريسي  ساعات ت
ب كافية حول تحصيالت  معلوماتتتوف ر ال  من هذه الحقيقة،رغم على ال (.2119نيسان  0)أ(، 2119/3 في هذا الطال 

 شامل.مستوى منظومي  الموضوع على 
في الكرة األرضي ة، وبهذا فإن   لي ات الفيزيائي ة والبشري ة الجاريةالحي زي ة للظواهر والعم بعادواألبالتعابير عنى مجال الجغرافيا يُ 

، علم الفلك األرضي ةكرة )علوم الالطبيعي ة دمج بين معلومات من العلوم ي مختلفة، بين مجاالتيربط الجغرافيا تشك ل محوًرا 
ساهم مجال المعرفة هذا في . يُ (يموغرافياجتماعي ة )علم االجتماع، علم اإلنسان، االقتصاد والدوالعلوم البيئي ة( ومن العلوم اال

بصورة ناجعة األداء في مساعدتنا على قيمة عليا الجغرافي ة ، كما أن  للمعلومات والمهارات رك ب الذي نعيش فيهللعالم المُ  فهمنا
رفع من شأن موضوع لتا العالم إلى "قرية صغيرة"، بالتان حو  الل   ،ورة االت صاالتة وثقامت الثورة التكنولوجي   لقد في هذا العالم.

معرفة أخرى في جهاز أن  هناك مجاالت  ،أيًضا ،بالذكرمن الجدير  والعشرين.الحادي في القرن  الجغرافيا لدى الُمتعل مين
 .واالقتصاد ،معرفة البالد ،إسرائيل أرضدراسات  ،العلوم ،اريختومنها ال حيوي ة لها، ةجغرافي  المعرفة ال التعليم ُتعتبر

بالنسبة  .التاسع الصف  الثاني وحت ى  الصف  من  بشكل متواصل ابتداءً  در س موضوع الجغرافيا في جهاز التعليم الرسمي  يُ 
ب غلبي ة أل لذا فإن  تقييم  .الجغرافيا كموضوع إلزامي   فيها ُيدر س األخيرة التيالدراسي ة السنة سع هو التا صف  ال فإن  الطال 

ب  تحصيالت جهاز  مجمل خر يجي مستوى المعرفة لدىعن مك ننا من الحصول على صورة واضحة يالتاسع سالصف  في الطال 
دنا البحث بمعلومات عن سياق  المت بعة،  يميالتق-مالتعل  -ق التدريسائالجغرافيا )مثل: طر تدريس التعليم في هذا المجال. كما سيزو 

بين المتغي رات المختلفة الدمج  إن  . الجغرافيا في المدرسة وغيرها(تدريس معل مي الجغرافيا، مبنى  متناول فيرة فاالمتو الموارد 
الجغرافيا في المرحلة اإلعدادي ة في تدريس ة نسبيًّا عن على معلومات غني   الحصول العام  وللجمهور وزارة التربية والتعليم لسُيتيح 
 البالد.
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ة باسوف تُ  شى البيئة المحوسبة بصورة ماحوسبة. تتفي الجغرافيا في بيئة مُ  لمردود القطري  جرى امتحانات التحصيل الخاص 
الجغرافيا  دريست في التكنولوجيا َتدمجُ  التقييم في البالد-مالتعل  -سالتدريعملي ات ن  ألنظًرا  ذلكو  ،ي  مجال المعرفهذا الجي دة مع 
 تكونليس من المفاجئ أن  .الجغرافي ةواألدوات البصري ة ، بمساعدة تشكيلة متنو عة من الوسائل ةمري  ت العُ الفئالجميع 

السريعة التي تحصل التغي رات متابعة  يضع في مركز اهتمامه ألن ه وذلكهذا المجال،  ُمدَمجة في عملي ات تدريس التكنولوجيا
 .في العالمجري ي ما على المتواصل العط  في العالم واال

 

 إطار البحث وتطوير هذا اإلطار
وأدوات البحث التي  ،مجال المعرفة الذي يتمحور البحث حوله رؤياو ،البحث أهدافَ  للمردود القطري   مي  و اإلطار المفه يصفُ 

 خط طةالمُ  طريقةالالبحث و  مجرىباإلضافة إلى  ،هذه األدوات ومعايير اختيار ،(اناتيواستبستخدم )امتحانات تحصيل ستُ 
 .إلجرائه

ل، من جملة األمور، المضامين والمهارات  افي الجغرافي أولى عن إطار المردود القطري  نشرة هو الحالي  إن  المستند  وهو يفص 
ب ، والمتوق ع أن يتمك ن منها في المجال تنو عةالم اإللزامي ة الجغرافيا تدريس اسع الذين ينهون مرحلة و الت وففي صفالطال 

توق ع من المالتفكير ستراتيجي ات إكما يصف المستند  الوزارة.وسياسة اإلسرائيلي  في جهاز التعليم المت بعة مناهج التعليم  بموجب
ب  والعشرين، داخل  للقرن الحاديالمرك ب في الواقع  سليمةصر ف بطريقة ستخدموها، والتي قد تساعدهم على التأن يالطال 

 المدرسة وخارجها.
تم  تصميم اإلطار بحيث يكون  إلى جانب ذلك، وزارة التربية والتعليم.ل د ثةحالمُ المتطل بات  ما يتوافق معإطار البحث بتم  تطوير 

كان عالوة على ذلك،  رات التكنولوجي ة(.التطو  والواقع المتغي ر مع مرور الوقت )على سبيل المثال: م تالءمرًنا وواسًعا بما ي
ل المعرفة، في مجاالعصري ة التقييم -التعل م-هات التدريستوج  توازن بين العن هو أن يعب ر  هذا ثتطوير إطار البحالطموح لدى 

ت بعة في إسرائيل على موبين اإلجراءات ال ،من جهة ،حول العالم مختلفة تعليم وتقييم ةأجهز في و األدبي ات البحثي ة كما تظهر في 
 من جهة أخرى. ،أرض الواقع

، وقد ارتكزت لمرحلة اإلعدادي ةاالخاص  ب الجديد الجغرافياتدريس منهاج  كتابةعملي ة  معبالتزامن إطار البحث  تم ت بلورةقد ل
ل الذي كتبته لجنة الموضوعالمخط ط  على  البيداغوغي ة بالتصديق عليه. رئيس السكرتاريةقام و  ،المفص 

بمرافقة لجنة توجيه شملت مندوبين من مختلف  بتطوير إطار البحث -ة للقياس والتقييم في التربيةالسلطة القطري   -راما" "قامت 
في شخصي ات أكاديمي ة  ،وزارة التربية والتعليمعلى المجال من قبل التفتيش ي ممث ل :دريسهوت مجال الجغرافياب المتعل قةالمجاالت 

معل مين ، إسرائيل( خرائط يدان )مثل: مركزعنى بالمجال في المتُ مؤس سات ، األرضي ةالكرة وعلوم البشري ة ا مجال الجغرافي
-2101الدراسي ة ُطو ر المستند خالل السنة  مختلفة. أوساطي وممث لاإلعدادي ة المرحلة في المجال  تدريسفي يعملون ومرشدين 
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بهدف الحصول  ال تربطهم صلة بلجنة التوجيه،إضافي ين خبراء على المستند عرض  التطوير تم  عملي ة عند انتهاء  .2100
 .رائهمآو  وجهات نظرهم على

قطري ة تمثيلي ة المتحانات  نظري  الر اطاإلبمختلف مصادر المعلومات، ومنها مستندات  ،بلورة إطار البحثل، لقد استعانت اللجنة
 كتب تعليمفي المجال في البالد، باإلضافة إلى القائمة ، ومستندات مناهج التعليم NAEP -جرى في الواليات المت حدة تُ 

ة الجغرافيا  مجاالت العالم في ال فيم والتقييم في البالد و حوسبة مختلفة للتعل  تم  فحص بيئات مُ كما  اإلعدادي ة.بالمرحلة الخاص 
 الجغرافيا.المتعل قة ب

 
 المبنى –في الجغرافيا  إطار المردود القطريّ 

ي ته الجغرافيا  ي  معرفالمجال الف بتعريالنشرة  ُتستهل  من إطار البحث ثالثة فصول. الحالي ة النشرة تشمل  يلي . (1 فصلال)وأهم 
خصائص امتحانات  عرض في النهايةو  (.2فصل العليم في إسرائيل )لتالجغرافيا في جهاز اتدريس خصائص ل عرضذلك 

عد استخدام األدوات عد المضامين، بُ ق إلى ثالثة أبعاد أساسي ة: بُ التطر   في الجغرافيا، حيث يتم   المردود القطري  حصيل في الت
 .واصفات االمتحانكذلك على مُ  فصلليحتوي هذا ا (.3 فصلال)التفكير ستراتيجي ات إعد وبُ  ،ةالجغرافي  

 .اناتيذلك بواسطة استبوسُيفحص الجغرافيا، تدريس فيه يتم  السياق الذي  ق إلىالتطر   يتم  القادمة من إطار البحث سالنشرة في 
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 الجغرافيا كمجال معرفة. 1

 تهمجال المعرفة وأهّميّ  1.1
حياتنا اليومي ة. فعلى سبيل المثال، المنظر الذي في إن  الجغرافيا هي مجال معرفة يساهم في إدراكنا للحي ز الذي يحيط بنا 

عملي ات  ناتج عنطبيعي  هو منظر  سفرنا إلى العمل أو عند الخروج في نزهةيمكننا مشاهدته من نافذة المنزل، خالل 
ل اإلنسان وعن ،جيومورفولوجي ة وجيولوجي ة وبهذا ب اليومي ة التجار تقد م لنا الجغرافيا تفسيرات لمثل هذه  .بشكل حاد   فيه تدخ 

عالوة على ذلك، فإن  العالم في أي امنا هو عبارة عن حي ز مرك ب ومتغي ر، وكل   .متواصل بشكل بالحياة وِصَلتهاتمي زها كمن ي
السريعة التغي رات  معوللتكي ف والعشرين بحاجة إلى المعلومات والمهارات المناسبة لفهم هذا العالم،  حاديشخص في القرن ال

كانت اقتصادي ة واجتماعي ة  ،تغي رات طبيعي ةهي التغي رات هذه  .تعاظمآخذة بالالتغي رات السريعة إن  حد ة هذه  تحصل فيه.التي 
بضعة أي ام  –تحصل خالل فترات زمني ة قصيرة  هياليوم فأم ا ، السنين تعشرا قعملي ات تستغر من خالل تجري في الماضي 

االستهالك  عاداتأو الطعام كاألزياء أو المحل ي ة رات نطاق واسع جدًّا، كما أن  الظواهر تطو  لهذه ال أو أشهر أو سنوات قليلة.
ل آخذة  إلى تؤد ي التي المعلوماتي ة والتكنولوجي ة هو الثورة التغي رات إن  "الوقود" الذي يغذ ي هذه  إلى ظواهر عالمي ة.بالتحو 

 نتيجة لذلك فإن   القدرة على االت صال بين أنحاء مختلفة حول العالم.بشر وفي اني ات االت صال بين بني الإمكارتفاع مذهل في 
في هذا العالم  تفكير وأدوات تساعده على شق  طريقه ستراتيجي اتإ ،إلى مضامين يحتاج والعشرين الطالب في القرن الحادي

التغي رات بسبب تعقيده وبسبب فهمه  يصعب في حقيقة األمرإال  أن ه  أكثر فأكثر، جانسومت مفتوح ومكشوفأن ه الذي يبدو 
ب  مساهمة لكونها مجال معرفة يدعوالمسألة للجغرافيا في هذه  .المتواصلة فيه متواترةال والقدرات اإلمكاني ات إلى تطوير الطال 

 في عالمنا. ليدب روا أمورهمالالزمة 
في  .مرك بات البحث الجغرافي   ، من أهم  دائًما وأبًداة، ضي  لكرة األر من االمختلفة  بشأن خصوصي ة األجزاءلقد كان تعزيز الوعي 

الكشف عن حضارات حول أو  ،غير مألوفةطبيعي ة وحول توثيق ظواهر  ،الماضي تمحور األمر حول اكتشاف أماكن جديدة
وانتهاء بالصعيد القطري  مروًرا ، الصعيد العالمي  من بدًءا مختلفة، حي زي ة الظواهر على أصعدة  هوكانت تُبحث هذ غير معروفة.

الكشف عن  زالي الو  .العلمي  هكذا استطاعت الجغرافيا أن تبعث روًحا من المغامرة في إطار البحث  .المحل ي  بالصعيد 
ومن ضمنهم معل مون  يلهب خيال كثير من األشخاص،األرضي ة على سطح الكرة  اكتشافهيتم  الغني  الذي الحي زي  االختالف 

ب  Nationalت مثل بعض المجال تصف حكما يدل  على ذلك ، ذاتهاالروح الجغرافيا اليوم أيًضا على  تحافظ .وطال 
Geographic .  زه إلىف التعر  إلى لدى اإلنسان وحاجته الطبيعي  الفضول لكن مثل  ،اليوم أدوات حديثة ماأماكن فريدة تعز 

Google Earth ،Open Street Map ، خرائط الـ ،أشرطة الفيديو ،االصطناعي ةصور األقمارGIS،  لمحاكاة عبراو 
إلى أماكن للتعر ف هذه الوسائل اإلمكاني ات المتعد دة المتاحة أمام المتصف ح أو القارئ  ُتضاعف عد.عن بُ  االستشعارستخدام ا
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قدرات تمك نه من  الطالبويطو ر ، ة في سياق هذه األماكنالعام   معرفة الطالبتتوس ع  الجغرافيادريس تعند  ومناظر جديدة.
 .وبحثهاالحي زي ة هذه الظواهر تأم ل ورصد 

 مساعدةانهما إمكب، ص  خاإسرائيل وبيئتها المحيطة بشكل تمحور حول أرض تي تالوالدراسة ، م  عاالجغرافيا بشكل  دراسة إن  
جهاز التعليم "يستهلكون"  جييكما أن  خر   .إسرائيل دولة فيه توجد الذي ي  السياس-ي  الجغراف زي  الح ياتعلى مواجهة تحد   الطالب

في . (في ذلك أو لم يدركوامساهمة الجغرافيا  أدركوا سواء) سمي ةر ال دراستهممباشرة بعد انتهائهم من  جوانبهاالجغرافيا بمختلف 
لى امعرفة و اإلسرائيلي  إلى اليحتاج فيها الشباب ، فإن  المحط ات المهم ة التي السياقهذا  هي في مجال الجغرافيا لمهارات ا 

 ،الصناعة ،التجارةوكذلك العديد من بيئات العمل في مجاالت  ،حالت في البالد وخارجهاالر الخدمة العسكري ة والمدني ة، 
، اللوجستّية، العاّمة اخلدمات فروع: نورد األمثلة التالية ومن ضمن بيئات العمل هذه والبناء.، التطوير التخطيط ،الخدمات

عدم المساواة  ،التمد ن ،تتطل ب هذه المجاالت معرفة واسعة في مواضيع مثل العولمة .، العقارات، التسويق والتوزيعاملواصالت
تحليل معطيات المناخ والمعالم،  يطة،، كما تتطل ب مهارات كقراءة الخر جودة البيئة واالستدامة ،المناخ والجيولوجيا ،الحي زي  

، تحديد  التكنولوجي ة رات العديد من التطويإن  ، فعالوة على ذلك وما شابه. التضاريسي  األساسي  -الحي زي  اه االت جاإللمام الميداني 
عد والقدرة على عن بُ  ، االستشعارGPS، الـGISومنها الـ ا،الجغرافيلتعل م بصلة وثيقة  والمنتشرة في الحياة اليومي ة تمت  العصري ة 

 هذه األمور تساعدهوف سخروجه من جهاز التعليم، و  فوركل  هذه األمور  سيواجه الخر يج .صطناعي ةاالرسائل األقمار  تحليل
ستساهم في إثراء و إليها، وستشك ل قاعدة متينة للتطوير والتجديد، على التصر ف بنجاعة في األماكن المختلفة التي سيصل كل ها 

 يخوضها.سالتجارب التي 

 

 تدريسهفي مجال المعرفة وطريقة  ساسّيةالنقاط األ 1.1
ب استخدام أدوات  ضامين في مجال الجغرافيا إلى تقديم المعرفة والقيم ومهاراتميسعى عالم ال التصر ف من اليوم تمك ن طال 

ل األساسي ة التي يشد د عليها مجاالنقاط إن   رك ب.والعشرين المُ  حاديمواطنين وعاملين في عالم القرن الكبحكمة وبنجاعة 
ات المتبادلة بين الظواهر ، العالقالتخص صاتمتعد دة ، المواضيع التغي رهي: الحي ز، عملي ات التدريس المعرفة في عملي ات 

 .توس عبالنقاط نتناول هذه . فيما يلي سالبيئي ة والمسائل
 

 الحّيز
ر افيا بشكل أساسي  إن  ما يمي ز موضوع الجغر  الحي ز. تبحث من الحياة: جوهري  والمعرفة المتعل قين بجانب  هو أن ه يطو ر التبص 
زال ال يو  ،في إطارهانتج والظواهر والمسب بات والظروف التي العملي ات ز، باإلضافة إلى الفيزيائي ة للحي   الجغرافيا في الخصائص

وآراء  معتقداتن جملة األمور، على فحص ترك ز، م وهي، ي ةقيموجهة نظر تفحص الجغرافيا الحي ز من  .الحي ز البشري   ،ُينتج
ويدور  .ا لهمهاتخدكيفي ة اسو  المختلفة الحي زَ السك اني ة كما تفحص الطريقة التي تدرك فيها المجموعات  ه،الموجودين في الناس
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صعيد ب انتهاءً ، و الدولةل ة داخق، مروًرا بصعيد الدولة وصعيد المنطالدولي   ،العالمي  صعيد البدًءا من  النقاش حول هذا الجانب
للكوارث  مواجهتهاوكيفّية طّوًرا تاألقّل املتطّورة وتلك الدول  اليت ُدّمرت جّراء الزالزل، على سبيل املثال: معاينة البلدات .بلدةال

اليت  حركة األلواح ،(النارّيمثل منطقة احلزام )العامل  منيف مناطق معّينة  اليت حتدث يولوجّيةاجلوالعملّيات ظواهر ال ،الطبيعّية

 وغريها. ،اء العاملأحن حتدث يف كّل

 حي زات، الجغرافي  الملموسة، وهي الحلبة المركزي ة التي تجري فيها عملي ة البحث  الحي زاتاألخيرة انضم ت إلى السنوات في 
هكذا و  آخًذا في االزدياد.وبات تأثيرها علينا  ،اإلنترنت عبرخصوًصا ، ة أصبحت جزًءا من حياتنامي  وه اتز وهي حي   –افتراضي ة 

 آخر متعد د األبعاد يتطل ب بحثه أدوات جديدة. ي زحالجغرافي ين أصبح لدى 
د الحاو  ليس في كل  فالجارية هي التي تحد د الحي ز، العملي ات إن   المختلفة.العملي ات  اي تجري فيهتية )الوعاء( الالحي ز مجر 
د بها.التي  هتقييداتنوعي اته، و  ،تشك ل ممي زاتهن الظروف والعوامل التي معي نة م مجموعةحي ز  تأثير هائل على  لإلنسان يتفر 
تدريس  في .هحيات وعلى أنماط اإلنسان الحاصلة فيه علىوالتغي رات الحي ز يؤث ر  نفسه فيه، وفي الوقت لالحي ز الذي يعمبلورة 

، أن ها على المتبادلة بين اإلنسان والحي ز إلى التأثيرات  ُينظرالجغرافيا  أهم ي ة معلومات ذات على  عند قراءتهنحصل بمثابة نص 
 لفهم عالمنا المرك ب والمتغي ر بسرعة. كبيرة

 

 رعملّيات التغي  
ازدياٍد  فيهي وتأثيرها وتيرتها  ،شد تها ،نسبة التغي راتائم، وفي أي امنا دتغي ر المختلفة موجودة في بأنواعها واألماكن  الحي زاتإن  

بعضها أم ا له، والتخطيط بعضها بتنب ؤ ال؛ يمكن هذه معروفة وثابتة، في حين أن  بعضها فجائي  التغي ر بعض عملي ات . سريع
عملي ات  حُتمن س بب.م، وأحياًنا يكون اإلنسان هو الالطبيعةفي  حدثجر اء عملي ات طبيعي ة تيتول د غير متوق ع؛ أحياًنا اآلخر ف
الجغرافيا البشري ة والتأثيرات  ،الفيزيائي ةالتي تتطر ق إلى الجغرافيا التعليم في مضامين  ايً كاف امت سعً  أنواعها بمختلفالتغي ر 

 اومسّبباته (السنةفصول )املومسّية ُتدّرس يف موضوع اجلغرافيا التغّيرات املناخّية هكذا، على سبيل املثال،  المتبادلة فيما بينها.

 واملوجودة قيد السيطرة؛ وهجرةاملخّططة عملّيات اهلجرة جّراء االنفجارات الربكانّية والزالزل؛  اليت حتصلالتغّيرات ا؛ وتأثرياته

 الالجئني بسبب احلروب.
 

 التخّصصاتمتداخلة  مواضيع
إلى مختلف مجاالت المعرفة كي تقد م كل  منها ز يحتاج ن  فهم الحي  إ إذإن  مضامين تدريس الجغرافيا هي مضامين تكاملي ة، 

العديد من مجاالت المعرفة:  على دمج اعملي ة تدريس الجغرافي تقوم ات الحاصلة في الحي ز.التفسيرات حول الظواهر والعملي  
من خالل عملي ات  .جتماعوعلم االالبيولوجيا والفيزياء(، االقتصاد، التكنولوجيا والحاسوب، المدني ات  ،التاريخ، العلوم )الكيمياء

وجهات والتي تحدث على سطحها من األرضي ة الكرة  بلور وجهالمختلفة التي تالعملي ات نقوم بتحليل  ،الجغرافياتعل م -تدريس
فإّننا نستخدم علوم البيئّية  ععلى سبيل املثال، عندما نتعامل مع املواضي .المذكورةمجاالت المعرفة  ء منهاجز يمث ل  ،ةكثير  نظر
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هكذا تتطو ر قدرة و .وغريهااألخالقّيات  ،علم االجتماع ،جماالت معرفة كاالقتصاد واإلدارة وكذلك ،الكيمياء والبيولوجيا ،الفيزياء
 اختيار البدائل.أخرى و عملي ات مختلفة على عملي ات أبعاد ، وعلى فهم بين الظواهرالعالقات على رؤية  المتعل م

فة وواضحة مُ التعل م وحدود مواضيع  ،ة محصورأن  عالم المعرفة الجغرافي   في الوقت نفسه الذكربر من الجدي من خالل عر 
والتي توجد لها والبشري  الطبيعي  م الجغرافيا: يعنى مجال المعرفة هذا بالمضامين التي تنتمي إلى العالم األساس الذي ينظ  

ب فالمعل مون الموضوع، تعل م -تدريسعملي ات ا تعليمًيا في وتشك ل هذه المسألة تحد يً  دالالت حي زي ة. ، في الكثير يحتاجونوالطال 
، لكن يتحت م عليهم المطروحة، إلى مجاالت معرفة أخرى بهدف فهم مسب بات ونتائج الظواهر والعملي ات كما ذكرنامن األحيان، 
 ة.وطريقة تفكير جغرافي  سياق جغرافي  تحويلها إلى 

، تشك ل بالنسبة كبيرجماهيري  ودولي   بمواضيع ذات اهتمام العملالحي ز لمجال الجغرافيا مع  التكاملي   التعاطيتيح هذا ي
، البحث عن مصادر جديدة املالّية العاملّية، األزمات الطبيعّيةوارث مثل التطوير املستديم، الك، امعضالت وفرصً  ،مشكالتللبشري ة 

واألطراف، بني املركز  بني النواةاقتصادّية فجوات ، تضّخم املدن إىل أحجام عمالقة، األرضّيةللطاقة وللمياه، احرتار الكرة 

 والضواحي، وغريها.
 

 العالقات المتبادلة بين الظواهر
، جديدة طوال الوقتحي زات وينتج الحي زات اإلنسان يغي ر  :مستديمةعالقات متبادلة الحي ز واإلنسان تقوم بين ، كر سابًقاكما ذُ 
توجد واهر التي صنعها اإلنسان، كما الظو الطبيعي ة عالقات متبادلة بين الظواهر توجد  حياته.في الجديدة الحي زات هذه وتؤث ر 

الجوانب التعليمي ة  تدمج المضامين ذاتها.و  التي صنعها اإلنسانوبين الظواهر  ،ذاتهاو الطبيعي ة بين الظواهر هذه العالقات 
هذا الدمج  حديديهدف ت .مًعا في البيئة القريبة وفي البيئة البعيدة التي تحدثوالعملي ات للظواهر البشري ة الفيزيائي ة والجوانب 

 في كل  حي ز ،السك اني ة-البشري ةوالبيئة الفيزيائي ة ومعاينته من جوانب مختلفة إلى إيضاح مختلف منظومات العالقات بين البيئة 
األفراد مواجهة  قائطر أنواعها و  بمختلفالطبيعي ة الظواهر  إلىف باإلضافة إلى التعر   يتعل مون الموضوع. َمنل طى،ُمع

ب يط لع ، الطبيعي ةللكوارث المحل ي ة والدولي ة والمنظ مات والدول السك اني ة والمجموعات  اإلنسان في البيئة تدخ ل كذلك على الطال 
: إّن املدينة املدييّناحلّيز مثال على العالقات املتبادلة بني الظواهر يف  .ها، على ما يجري فيوالسلبي   وعلى تأثيره، اإليجابي   الطبيعي ة

 عالية من البنايات والنشاطاتبكثافة املدييّن يتمّيز احلّيز  حياته. انقالًبا يف منط تابتكرها يف أزمنة غابرة وأحدث –هي من نتاج اإلنسان 

انتشار املعرفة واألفكار اجلديدة بسرعة، وتطوير التجارة يتيح هذا احلّيز الكثيف ذاته على اإلنسان إذ إّنه يؤّثر  ،ويف الوقت نفسه والبشر.

املتبادلة لتعّلم عن العالقات وااملدييّن فرصة حبث احلّيز للطّلاب  اجلغرافياتدريس يتيح . والثقافّيةواالقتصاد خبلق الروابط االجتماعّية 

 .(وغري ذلك املفتوحة تدمري املساحات)لبيئة لن الذي حتدثه ظاهرة التمّدالضرر وكذلك عن  ،فيه القائمة
 

 ةيّ بيئوضوعات بممتعّلقة  مسائل
مكانة هام ة في  شتمل عليهما ت لبيئة وكل  ل ة.ي  بيئضوعات بمو متعل قة  مسائلترتبط العالقات المتبادلة بين الحي ز واإلنسان ب

ال يستطيع  ،عموًما بالبيئة.ان والتاريخ المرتبط التراثمضامين تدريس موضوع الجغرافيا، ومن ضمنها: المناظر، المواقع، 
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حساسي ة أن ه بسبب يت ضح وعلى سطحها، لكن األرضي ة ي باطن الكرة التي تحصل فالعملي ات بمجريات التحك م اإلنسان 
فات  ، وبسبب التوازن الهش  األرضي ةالمنظومات التي تبني الكرة  القائم في العالقات المتبادلة بين هذه المنظومات، فإن  لتصر 

مع ذلك  يتزامن، و منذ بداية القرن العشرين آخذ باالزدياد بسرعةاألرضي ة الكرة سك ان عدد  إن   اإلنسان على األرض نتائج مقلقة.
لى االستهالكوقد أد ى هذان العامالن إلى زيادة نشاطات اإلنسان و  .هائلوجي  وتكنولعلمي   رتطو   لموارد الكرة  المتزايد ا 

لى إحداث ضرر  –الطبيعي ة كنوز الو األرض، المياه، مصادر الطاقة  –األرضي ة   .األرضي ةمنظومات الكرة زدياد في آخذ باالوا 
الطبيعّية بالكوارث التنّبؤ ى : إّنه يعنى بقدرة اإلنسان علكمؤثِّر ومتأثِّر، األرضّيةاجلغرافيا مبكانة اإلنسان الفريدة على الكرة تدريس عنى ُي

التطوير املستديم الذي يأخذ احتياجات اإلنسان وبأهّمّية ، األرضّيةاإلنسان املختلفة على الكرة  ممارساتتأثريات بونتائجها،  ومواجهة

اإلسرائيلي  وفي السياق  .اليت حتيطه من جهة أخرىالطبيعّية وحياول أن حيمي املنظومات  ،من جهةباالعتبار  ألجيال القادمةيف ا
العالقات المتبادلة بين اإلنسان وبيئته  يجعل محدودةطبيعي ة دولة صغيرة ذات موارد  إسرائيل كونف .البيئي ةالمسائل أهم ي ة  زدادت

 ،التراثي ةمواقع الالحفاظ على إلى تجاه موضوع االستدامة والحاجة بالحساسي ة وينطبق األمر ذاته فيما يتعل ق  .مركزي ةالطبيعي ة 
 ة.المناظر الطبيعي  العناية بموضوع كذلك و  ،ةي  والتاريخة ي  الثقاف
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 الجغرافيا في جهاز التعليم في إسرائيلدراسة . 2

 الجغرافياتدريس  أهداف 1.1
مجال  خصائص، (2113)ة ي  الثانو منهاج التعليم الجديد للمرحلة الموضوع، كما تم ت صياغتها في تدريس تعرض أهداف 

 التعليم اآلخذ بالتبلور في المرحلة اإلعدادي ة. بمنهاجفي إسرائيل، وهي ذات صلة أيًضا  هتدريسوخصوصي ة أسسه  ،المعرفة
ة ل تم  الجغرافيا،  دريسباإلضافة إلى األهداف العام ة لت ر فصل في منهاج التعليم  كل  تحديد أهداف خاص  لشريحة عمري ة المقر 

الجغرافيا  دريسإن  األهداف العام ة لت (.الثامن ف  للصمنهاج التعليم و  السابع ف  صللمنهاج التعليم )على سبيل المثال،  معي نة
 هي:

 
 األهداف العليا

صعدة األعلى والبشري  الفيزيائي  والحاصلة في الحي ز القائمة كي يفهموا األمور لأساسات المعرفة لدى المتعل مين  هيكلة .0
 .والعالمي  اإلقليمي   ،المحل ي  مختلفة: الصعيد الالحي زي ة 

 .وتراثهامواقعها  ،الطبيعي ة مناظرها –رض إسرائيل ألدولة إسرائيل و لوالشعور باالنتماء  تعزيز الصلة .2
 العالم. في البالد وفي مختلف أنحاءالعرقي ة تربية على التسامح واحترام المجتمعات والثقافات ال .1
 مضامين المنهاج. عليممن تيتجز أ كجزء ال  ،المتعل مين " لدىإدراكي ة-"الميتاوالقدرات  العاليةالتفكير إستراتيجي ات تطوير  .1
في البيئة و المختلفة: في البيئة القريبة والبيئة البعيدة، الحي زات سب بات ما يحصل في فهم مُ لفضول واهتمام المتعل مين  تعزيز .5

 .اإلنساني ةالفيزيائي ة والبيئة 
ب االكتراث ومساهمة ، الشخصي ة واالجتماعي ةالمسؤولي ة تعزيز  .6  ةالتراثي  مواقع الما يتعل ق بالحفاظ على  كل  في  الفع الةالطال 

 األجيال القادمة. جلألو ، وبالحفاظ على جودة البيئة القريبة والبيئة البعيدة في الحاضر ومنظومات المنظر الطبيعي  
 

 األهداف العاّمة
 المسائل والبحث. ات حل  ستراتيجي  الواعي إلستخدام الا .0
 ،ذات صلة انٍ مع ها واستخالصمعالجة المعلومات: جمعها، تحليلها، تفسيرها، تقييمإلستراتيجي ات الواعي  ستخدامالا .2

 عرض مالئمة.بطرائق وعرضها 
باتها مختلفة، تحليل مسب  حي زي ة بمستويات البشري ة البيئة و الفيزيائي ة  بلور البيئةالتي توالعملي ات للظواهر  ناقدتحليل  .1

 .في المستقبلز اآلن و على الحي  انعكاساتها ؤ تنب  وكذلك تقييم و والعالقات بينها، 

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Tochniyot_Limudim/Portal/TochniyotLimudim/CativaElyuna/Geografia.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Geographya/TochniyotLimudim/Geografiazh/Kita7.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Geographya/TochniyotLimudim/Geografiazh/KitaH.htm
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 ،المحل ي   –زلحي  من امختلفة  (، وعلى مستوياتوالبشري ةالفيزيائي ة ختلفة )الت الجارية في البيئات المُ للتحو   ناقدتحليل  .1 
 .والعالمي  اإلقليمي  

 عل لموقف مُ وات خاذ  الدول النامية، فيرة و ز وعلى اإلنسان في الدول المتطو  تحليل تأثيرها على الحي   ،العولمةات عملي  فهم  .5
 منها.

 التي تجري في حي ز معي ن.الثقافي ة -ات الفيزيائي ة واالجتماعي ةعملي  ق تعامل اإلنسان مع الظواهر والائلطر  ناقدتحليل  .6
القائم بين احتياجات التطور وبين التوت ر طوي عليها التطوير المستديم وتحليلها: المسائل والمعضالت التي ين تحديد .7

 .والعالمي  المحل ي   ينفي الحي ز االجتماعي  -الثقافي  واإلرث الطبيعي ة البيئة  ،على الموارد الحفاظإلى الحاجة 
ًرا وبين تلك األقل  ي إلى التباين القائم بين الدول تحليل العوامل التي تؤد   .3 ، وتشخيص المشاكل والمعضالت المتطو رةتطو 

 هذا التباين.من النابعة 
 

ة لموضوع الجغرافيا  في الممي زات تنعكس هذه  دولة إسرائيل الفريدة. ، بسبب ممي زاتفي جهاز التعليم اإلسرائيلي  أهم ي ة خاص 
 المضامين التي تدر س في إطار الموضوع.

 سواء –الفصول التي تتعل ق بإسرائيل  لتعليم خص صالثاني عشر مُ  -م الجغرافيا للصفوف العاشر من منهاج تعلي% 51 حوالي
يكمن  معضالت ومسائل ،قيم تثار من خالل هذه المضامين أماكن ومواقع. ،عن مناطق التعليم وأالعام ة الموضوعات 
ة ممي زات ال مصدرها في  إسرائيل.بالخاص 
ة لدى الجغرافّيةمهارات استخدام األدوات تعزيز  الجغرافيا يتم  تدريس في إطار  ب  الخاص  الكرة  ،لسا)مثل الخرائط، األطالطال 
البياني ة، المعطيات الرسوم ،  الصور، النصوصمثل واستخدام مصادر المعلومات العام ة ) وما شابه( صغ رةالمُ األرضي ة 

 GIS ،Google، مثل العصري ةدام التكنولوجيا مهارات استخالتشديد على اكتساب  يتم  كما  اإلحصائي ة، الصحف وغيرها(.
Earth1.0.2 الفصلانظر قمار االصطناعي ة وغيرها. للمزيد ، صور األ. 

 لدمج التكنولوجياومي ة منظفي مركزها إجراء تغييرات تم  تحو الت عديدة، باألخيرة السنوات الجغرافيا في إسرائيل في تدريس مر  
يف مجيع صفوف التعليم، يف إدراج امتحانات "جبروت" اإللكرتونّية استخدام الكتب  انعكس هذا الدمج عرب الموضوع.تعل م -في تدريس

الصفوف ملئات  نرتحموسبةإلا احملاضراتبّث يف ، نرتحوسبةلإلالقطرّي املشروع يف إطار  إنرتحموسبةإدراج دروس يف ، وإنرتحموسبة

 وغريها.باملعّلمني اخلاّصة  عد يف برامج االستكمالسياق األحداث اجلارية، ويف استخدام تكنولوجيا التعّلم عن ُبيف بالتزامن و

بيئتين المعلومات الجغرافية. تستعين الجغرافيا بال ة الستخالصتفاعلي   طريقة غرفة التدريسخارج الذي يقع الحّيز يشك ل  كما
المعلومات التي ة ترتكز على إعطاء أمثلة توضيحي   عبرسواء كان ذلك ، خارج جدران الصف   والبعيدة الموجودتينالقريبة 
ب اكتسبها  ب خروج  عبرإلى خارج البالد مع عائالتهم، أو  رحالتهملهم في بيئتهم القريبة أو من اعن العالم من تجو الطال  الطال 

مثلة األ ات تقديمفي سياق هائلةأهم ي ة ستخدام الحي ز الموجود خارج غرفة التدريس ال طويلة.إلى جوالت تعليمي ة قصيرة أو 
 .ةالقيمي   اتوفي السياق الفهم،و التوضيحي ة 
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ذهني ة  تفكير سيروراتالتي تشمل  تعزيز قدرة التفكير بدرجات عاليةالجغرافيا، من جملة األمور، تدريس كما تتناول أهداف 
 .1.0.1 الفصلانظر واستخالص النتائج وغيرها. للمزيد  ،وات خاذ القرارات بحكمة ،المسائلكحل  

 

 الجغرافياتدريس مبنى  1.1
العمري ة والت التعليمي ة تتمحور كل ها، لدى جميع الشرائح جالتقييم وال-التعل م-التدريسفع الي ات  ،كتب التدريس ،إن  منهاج التعليم

 :بشكل لولبي   اور أساسي ة ُبنيت  ، حول ثالثة محالمجتمعي ةط األوسوفي جميع ا

 الثيماتي  -الموضوعي  المحور  . أ

 اإلقليمي  المحور  . ب

 محور التخص ص . ت

 
 الثيماتيّ -الموضوعيّ المحور    أ.

عطاء األمثلة عليها في وعلى إيضوالعملي ات تشد د الجغرافيا الموضوعي ة على تدريس الظواهر  الموجودة الحي زات احها وا 
وتلك التي من صنع  ،الفيزيائي ة إلى نوعين: ادة،، عوالعملي ات الجغرافي ةالظواهر  صنيفتيتم   في مختلف المستويات.

 ههذتبرز  طة.يالخر موضوعة من خالل  ،منهجي ةبصورة  ،في المرحلة االبتدائي ةموضوع الجغرافيا  دريس. يبدأ تاإلنسان
ب  لص  تو يفي الموضوع، و المركزي  العنصر الحي َز على أن ه الموضوعة  إلى مصطلحات الموضوع خاللها من الطال 
 األساسي ة.

ب يت جه  في المرحلة اإلعدادّية . تشمل المواضيع الفيزيائي ة والبشري ةالفيزيائي ة للموضوعات المنهجي   التعلّمنحو الطال 
فهي البشري ة الموضوعات ؛ أم ا األرضي ة، وموارد الكرة الطبيعي   المنظر بلورالتي تالداخلي ة والخارجي ة القوى  ،المناخ

إبراز  يتم   (.تغي رات وعملي  ة ديموغرافي   )خصائصوالسك ان  ني ة(يالمد والبلداتالقروي ة ائص البلدات )خص جغرافيا البلدات
 وأالفيزيائي ة  في تدريس الجغرافيابينهما سواء  تبادلةالعالقات المتبادلة بين اإلنسان والبيئة التي يعيش فيها والتأثيرات الم

 الجغرافيا البشري ة.
 

 اإلقليميّ المحور   ب.

في هذا المحور  نطاق وحدات حي زية محد دة )األقاليم(.عنى الجغرافيا اإلقليمي ة بالعالقات المتبادلة بين البيئة واإلنسان في تُ 
لى في إقليم ما،  والبلداتالطبيعي ة ف إلى المناظر التعر  يتم   إلى والتعر ف وحدودها، والعملي ات الجغرافي ة انتشار الظواهر وا 

ه منهاج التي توج   سإن  أحد األس ة.على البيئتين القريبة والبعيدوانعكاساتها الجارية في اإلقليم التغي ر والتطو ر عملي ات 
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 ا،ي يقطن فيهمروًرا بالبلدة الت، طالبالبيئة القريبة من ال دوائر آخذة باالت ساع، بدًءا من تدريس الحي ز على هيئةالتعليم هو 
 .المنطقة والعالم بأكمله ،الدولةإلى مستوى  الً ووصو 
بالد البحر األبيض  –الجغرافيا اإلقليمي ة لدولة إسرائيل والمنطقة المحيطة بها تدريس كبير من  تخصيص جزءيتم  

، القدس التالية: قريتي/مدينتيالموضوعات تدر س في المدارس االبتدائي ة السياق في هذا  األوسط.والشرق المتوس ط 
أرض إسرائيل برؤية تدر س جغرافيا  ادّيةاإلعدفي المرحلة وبالد البحر األبيض المتوس ط. عاصمة إسرائيل، أقاليم البالد 

بحث منطقة ل الفرصة األوسطالشرق تدريس جغرافيا يوف ر  .، أيًضااألوسطالشرق فُيدر س الثانوي ة أم ا في المرحلة  شاملة،
الفرصة يوف ر  فيها، كما حدثالتي تالمركزي ة  صائصها الفريدة والسيروراتخ ، بمختلفتشك ل إسرائيل جزًءا منهاجغرافي ة 

 الثقافي ة.-االقتصادي ة واالجتماعي ة ،الديموغرافي ة ،تحليل العالقات المتبادلة بين مرك باتها الفيزيائي ةل
لطالب فيها أن ل ، حيث ينبغياإلقليمي  المرحلة العليا في إطار المحور الحي ز في األساسي ة وتعتبر وحدة تحليل الظواهر 

تدريس هذه الوحدة  يتم   .يتم  تدريسها الية لكي ينجح في تحليل الظواهر في منطقة لمتفكير بدرجات عإستراتيجي ات يطب ق 
ثراء الثروة  ،الثانوي ةفي المرحلة  تتصد ر موضوعات والمعلومات والمضامين في اللغوي ة الجغرافي ة وهي تهدف إلى توسيع وا 

ة بوالتفكير التعل م لى تعزيز وتقوية مهارات كما تهدف إ الموضوع، اهذ ب على  جبي .الموضوعالخاص  في هذه الطال 
، وكذلك العالقة الوثيقة التي تربط والبشري ةوالعملي ات الفيزيائي ة الوحدة أن يطب قوا األمور التي تعل موها وأن يفهموا الظواهر 

 .نترحوسبةاإلاستخدام  التقييم وبين-مالتعل  -التدريسعملي ات بين 
 

 خّصصمحور التت.  

ب يصل إليها خص ص التي هي مرحلة التالجغرافيا تدريس األعلى في  إن  المرحلة في هذه المرحلة . الثانوي ةالمرحلة طال 
ص التي يشملها إن  مجاالت التخص   .عليهاوالتركيز تخص ص  موضوعات ثثالبين من  ةيستطيع المعل مون اختيار واحد

-االجتماعي  ، واإلنسان في الحي ز الحي زي  والبيئة، التطوير والتخطيط األرضي ة هي الكرة الثانوي ة منهاج التعليم في المرحلة 
ب التخص ص تدريس مجاالت  يمك ن .الثقافي    التوس ع في المجال الذي تم  اختياره وتدعيم المعرفة التي تم  اكتساب منالطال 

ف إلى المواضيع التي التعر  ب للطال  ص مجاالت التخص   تتيح .اإلقليمي  والموضوعي  أسسها في إطار تدريس المحورين 
 ة.تتصد ر علم الجغرافيا واألبحاث التطبيقي  

ب  والبيئة"األرضّية الكرة "ص التخص  يمك ن مجال  دراكهم في مجالطال  االت الجغرافيا الفيزيائي ة من توسيع معلوماتهم وا 
ن التي والعملي ات تناقش المسائل المطروحة في هذا المجال العوامل المسب بة للظواهر  عم ق فيها.والت وجه الكرة تكو 

ص هذا هو الكوارث في مجال التخص  المركزي ة إن  أحد المواضيع  على البيئة واإلنسان.في تبعاتها ، كما تبحث األرضي ة
 الطبيعي ة.
، وفي تطوير الحي ز باليتعل ق فيما  ،السك اني ة-االقتصادي ةالجغرافيا  في "الحّيزيّ التطوير والتخطيط مجال " يتمحور بحث ي 

 .السك اني  في الحي ز الراهنة الفع الي ات البشري ة 
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ب " المجتمعيّ اإلنسان في الحّيز ص "خص  يتيح مجال الت دراكهم للطال  ة مجاالت الجغرافيا االجتماعي  في توسيع معرفتهم وا 
 ق فيها.والتعم   ،ةوالجغرافيا الثقافي  

 .ةمنهاج التعليم للمرحلة الثانوي  انظر  ،التخص صللمزيد من التفاصيل حول محور 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Tochniyot_Limudim/Portal/TochniyotLimudim/CativaElyuna/Geografia.htm
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 في الجغرافيا القطريّ . ممّيزات المردود 3
 1في الجغرافيا، بواسطة امتحانات تحصيل واستمارات جمع المعلومات، في إطار المردود القطري   كما ذكر سابًقا، سوف يتم  

 امتحانات التحصيل.ب المتعل قةعرض المعلومات  سيتم   فيما يليمين ولمديري المدارس. ل  ب، للمعال  للط

 

 االمتحانات؟ الذي سيتّم تقييمه في ما 1.1
عد عد المضامين، بُ في الجغرافيا: بُ  تقييمها في إطار امتحان المردود القطري   ق هذا الفصل إلى األبعاد الثالثة التي سيتم  يتطر  

رير حول فكير. سوف تنعكس هذه األبعاد في االمتحانات نفسها وفي التقاتستراتيجي ات الإعد استخدام األدوات الجغرافي ة وبُ 
 .1.0.1فصل الفي  الوارد المثالفي  سيتم  توضيح ذلكاالمتحان، كما  أسئلة دمجها ضمن ، وسيتم  جاتستنتااال
 

 المضامين 1.1.1
 ف  صالجغرافيا حت ى ال تدريسب في نطاق ال  تقييم المعرفة المتراكمة التي يفترض أن يكتسبها الط عد المضامين سيتم  في بُ 

اسع(. تندرج المضامين تحت ثالث تابع حت ى السوف الف)ص للجغرافيا للمرحلة اإلعدادي ة لمنهج التعليمي  ل وفًقااسع تال
 أساسي ة: موضوعات

 
 بلداتان والسكّ ال اجغرافي –إلنسان وبيئته أ. ا
أوساط  ات التي تحصل فيالظواهر والعملي   ،بالقضايا ُتعنى يوه ،الثيماتي  -الموضوعي  المحور إلى  ةالموضوع هنتمي هذت

 ياءحأ، بلدات، مناطق، دول، قار اتمتفاوتة الحجم )ممثّلة بواسطة حيّزات  حول العالم. هذه المضامين بلداتالالسك ان و 
في البالد وفي أنحاء  تقع ،(شابه ًرا، غير متطو رة وماتطو  أقل  بمستويات تطو ر مختلفة )مناطق أو دول متطو رة،  ،وغيرها(

 .المنهج التعليمي   حسبالسابع ب ف  في الص تدريس هذه المواد   العالم. يتم  
 المضامين التالية: تشمل هذه الموضوعة

 ان.ك  قليلة الس ان ومناطقك  ة بالسظ  ونتائجه: مناطق مكت ُمسب باتهان على سطح الكرة األرضي ة، ك  الس توزيع 
 المجتمع والحضارة. ،الجوانب الحي زي ة لالقتصاد 
 .عملّيات العولمة وأبعادها االجتماعّية، االقتصادّية، السياسّية والبيئّية 
 ة.ي  انك  ة والتركيبة السي  انك  مختلفة، الزيادة السني ة مجموعات سك اغرافي ة لو زات الديمي  المم 

                                  
1
 سيتّم التطّرق إلى االستبيانات التي  ستعطى في إطار المردود القطرّي في نشرات الحقة لهذا المستند.  

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Geographya/TochniyotLimudim/Geografiazh/
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   ة وهجرة قسري ة.ي  ة، هجرة طوعي  باتها ونتائجها: هجرة دولي ة وهجرة داخلحركات الهجرة، مسب 
 خمة المدن الض تطو رة التمدين، التغيير الناجمة عن عملي  عملي ات و ممي زاتها، ة: مبناها، ني  يالمدالبلدات و  بلدات القروي ةال

 .ز القروي  وفي الحي   ني  يز المدة، قضايا االستدامة في الحي  ي  والمدن العالم
 

 ب. علوم الكرة األرضّية
 ،ات من مجال الجغرافيا الفيزيائي ةي  عنى بالظواهر والعملوتُ  ،الثيماتي  -الموضوعي  المحور إلى  أيًضا ةالموضوع هنتمي هذت

الثامن  ف  في الص ةالموضوع هتدريس هذ م  ة. يتي  ، المناخ وموارد الكرة األرضعلم الفلك، الجيولوجيا، الجيومورفولوجيا :ومنها
 .المنهج التعليمي   بحسب

 المضامين التالية: ةالموضوع هشمل هذت
 ة والقمر، الكرة األرضي   كاتر  ة، تحي  كات في المجموعة الشمسر  ة ومرك باتها، التحي  الكون ومرك باته: المجموعة الشمس

 استكشاف الفضاء.
 كتوني ة، الزالزل، النشاطات تاأللواح ال اتة، حركي  ة: مبنى الكرة األرضي  ألرضة في الكرة اي  ة والداخلي  ات الخارجي  العمل

ة للمنظر ي  ، تصميم الجبال الجليدي  ات التجوية، تصميم المياه للمنظر الطبيعي  والصدع، الصخور، عملي  ة، الطالبركاني  
 .البحار في شواطئ ي  ، تصميم المنظر الطبيعي  ، تصميم الرياح للمنظر الطبيعي  الطبيع

 واإلشعاع، أنظمة ضغط الهواء والرياح، دورة المياه  و ي  الغالف الج - و ي  ات الجارية في الغالف الجي  الطقس والمناخ: العمل
 .ي  ؤ المناخة والتنب  ي  رات المناخالتغي   -المناخ واإلنسان عالمي ة، الة ي  مناخالمنظومات الة، ي  مناخالظواهر الو 

 دارتها ةي  ، أساليب لحفظ الموارد الطبيعمتآكلة ة، استخدامها وحفظها: موارد متجد دة ومواردي  الموارد الطبيع ، أساليب وا 
حصول على موارد المياه ، الالغابات ر على مواردها، تشجيرث  تؤ  التياألراضي  ت، الزراعة واستعماالحديثةتكنولوجي ة 

 الموارد الشحيحة. استخالص كيفي ة استكمال -( sustainabilityة الحفاظ على المياه، االستدامة )ي  م  وأه
 

 اإلنسان، المجتمع والبيئة –ج. إسرائيل 
محد دة  حي زي ة بالعالقات المتبادلة بين البيئة واإلنسان في وحدةعنى الذي يُ  المنطقي  -ي  اإلقليمالمحور إلى  ةالموضوع ههذ تنتمي

ات ي  الظواهر والعمل ةتوزيعب، و بلداتان، االقتصاد والالسك  ، ف إلى المنظر العام  المحور بالتعر   عنى هذادولة إسرائيل. يُ  –
 يتم   ةالموضوع هرها وتبعاتها على البيئة. في هذجري في إسرائيل، تطو  التي ت ات التغييرف إلى عملي  التعر  بة وحدودها، و ي  الجغراف
في  ةالموضوع هتدريس هذ تم  ت، في سياق دولة إسرائيل. الثيماتي  -ي  في المحور الموضوعحتى اآلن  المكتسبة المعرفةتطبيق 
 .ي  المنهج التعليم حسبالتاسع ب الصف  

 المضامين التالية: ةالموضوع هشمل هذت
 .حدود إسرائيل 



 10   االمردود القطرّي في الجغرافي
  החינוך משרד  ,בחינוך והערכה למדידה הארצית הרשות – ה"לראמ שמורות הזכויות כל

 سرائيل وتركيبتهم.السك ان في إ 
 ي  اقتصاد إسرائيل: الصناعة، الزراعة، التجارة، السياحة، الخدمات وعالقتها باالقتصاد العالم. 
 صال.ت  االالمواصالت و طاقة، المياه، الة في إسرائيل: ي  البنى التحت شبكات 
 بلدات، ن، المدة )الحاضرات(متروبوليني  ال –ات التغيير الحاصلة فيها وعملي البلدات المختلفة في إسرائيل: البلدات 

 .وغيرها البلدات الجماهيري ة يم،، الموشافاتالتطوير، الكيبوتس
 نات منظومات المنظر الطبيع ، الجداول وتقسيمها إلى ي  د  والعالقات المتبادلة بينها: الصخور، األراضي، المبنى الما ي  مكو 

 ة.ي  مناطق فرع
 الجداول، األراضي، واطئهتها، تلويث البحر وشي  المفتوحة وأهم   المساحاتفي إسرائيل:  جودة البيئة، التنمية المستدامة ،

 النفايات. ومعالجة الهواء
 

 .1.2.2بند الفي في الجغرافيا  ي  ُبعد المضامين في امتحان المردود القطر  مرك باتتظهر 
 

 االمتحان أسئلة ة في تطويرفكريّ  ثوابت
لة أعاله االمتحان في كل   أسئلةتطوير  عند تي يرك ز عليها ال ثوابتال ؤخذ بعين االعتبارت سوف ،واحد من المضامين المفص 

 يلي بعض األمثلة: فيما (.0.2 فصلالالتفصيل في  انظر) الموضوع

  أحداثًا و/أو  األسئلة برزسوف تُ  قدر اإلمكان: وبموضوعات راهنةمرتبطة بالواقع  األسئلةمضامين يجب أن تكون
ثال: احرتار الكرة على سبيل امل. ي  وعلى الصعيد العالم ي  ، على الصعيد اإلقليمل ي  ظواهر تحدث في أي امنا على الصعيد المح

 أبيب. ّلعملّية تضخيم الضواحي والنمو السريع مليرتوبولني ت أبعاد، احلّيزّي ة، العوملة، عدم املساواةّياألرض

  ثال: نشوء الشركات على سبيل املالحاصلة في العالم، بمسب باتها وتبعاتها.  ات التغييريّ بعمل األسئلةسوف تعنى مضامين

 ة وتبعاتها.ّيعملمسّببات هذه ال – ّمول األدات اليت لديها رؤوس أموال أكرب من رؤوس أموال الّياجلنس متعّددة

  على و  ل ي  حاصل على الصعيد المحما هو بين العالقات المتبادلة: التشّعبات في ، اإلمكان، قدر األسئلةسوف تعرض
 –التصّحر  ّياتثال: عملعلى سبيل املالتي هي من صنع اإلنسان.  والمتغي راترات الفيزيائي ة ، بين المتغي  ي  الصعيد العالم

 مسّببات فيزيائّية وبشرّية. -ان ّكالس قليلة، توزيع املناطق تبعاتهاسّبباتها وُم

 و مضامين تعنى بم –االلتزام بالحفاظ على البيئة  األسئلة تبرز( ضوع االستدامةsustainability)،  معضالت  طرحتو
األجيال القادمة.  من أجل قائمة الحفاظ على الي  حاجات التطوير، وأهم  بين بين حاجات الحفاظ و  قائمر الت  تدور حول التو 

 .ّيوفيزيائ ّي، أخالقّي، اقتصادّي، تارخياملفتوحة من منطلق وطيّن املساحاتخاذ موقف بشأن احلفاظ على ّتثال: اعلى سبيل امل
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 استخدام األدوات الجغرافّية 1.1.1
 :امهاستخداين من األدوات و إلى نوعين أساسي   التعر فب ال  الجغرافيا على الط دريسفي ت

 
معاينة طة التي تمك ن الطالب من ية هي الخر ي  ة األساسلجغرافي  الجغرافيا. إن  األداة افي مجال ة وخاص   كّرسةأدوات جغرافّية مُ أ. 

ة، موضوعي ة وخرائط التضاريس ي  ة، فيزيائي  : خرائط سياسمثالً من أنواع الخرائط،  ةواسع تشكيلة للظواهر. هناك التعبير الحي زي  
البياني ة  الرسوم ألواح ة األخرى: معروضات من مجال رسم الخرائط، كاألطلس، وكذلكاألدوات الجغرافي  وغيرها. ومن ضمن 

تندرج . كما الِمميالو البوصلة  ،ةي  ة كالكرة األرضي  ؛ وأجهزة جغرافة التي تظهر مساحة البحث كاملًة ومصغ رةي  والمقاطع العرض
 e-Maps، Google(، GISة )منها: أنظمة معلومات جغرافي  متقد مة ومرك بة،  2ةأدوات تكنولوجيّ  ضمن هذه المجموعة

Earth ،Google Maps صطناعي ة، االقمار التُقطت عبر األ، صورGPS . شبكة  بناء تيحيإن  التعل م في بيئة إنترمحوسبة
الفرد بشكل متواصل  تحديثة في ي  أو مصادر معلومات. تساهم الوسائل التكنولوج تقاطع معلوماتنقاط و مفاهيم  بين ربطت

 ًزا ووقًتا للتفكير بدرجات عالية ولتحليل المعلومات بطريقة مرك بة.ص حي  ات معالجة المعلومات، وبهذا فإن ها تخص  ي  وتدعم عمل
 

ض غر لاألحيان،  أغلبتخصيصها، في  المجموعة مصادر معلومات لم يتم  ندرج ضمن هذه ت ب. مصادر معلومات عاّمة.
 ةيّ المعطيات اإلحصائ وهي تشملعة، ت جغرافي ة. إن  مصادر المعلومات هذه متعد دة ومتنو  تفسيرامعلومات أو  استخالص

د هذه المصادر المت جداول وما إلى ذلك. ،المعروضة في رسوم بياني ة، رسوم توضيحي ة ي ة عن مقاييس م  ك لوماتبمع عل متزو 
هذه  مك نت وغيرها. ،طاطاتخ  ، منها: صور، رسوم، بصرّيةمصادر ه المجموعة هذ تشمل ة. كماي  ات الجغرافالظواهر والعملي  

، ومنخارج الصالواقع في الحي ز  قائمةات الي  الظواهر والعمل جسيدت منالمصادر  ها. كما تندرج نعمحسوسة إعطاء أمثلة  ف 
ة بالجغرافيا،  أيًضا، هذه المجموعة ضمنة يّ صّ المصادر الن ثراء، قصاصات الصحف اإل نصوصومنها النصوص الخاص 

 .ما شابهة، المقاالت و ي  المطبوعة والرقم
 

لة أعاله بشكل لولبي  مهارات استخدام األدوات الجغرافّية يجري تعزيز  على مدار السنوات، وبمستويات مختلفة  ومتواصل المفص 
روابط، تحليل  تحديد ة،ي  مثل: استخالص معلومات جغراف ،من التطبيق والتفكير. إن  استخدام األدوات الجغرافي ة يتضم ن مهارات

بين المعلومات المعروضة  ةبين المعلومات المعروضة في المصادر المختلفة، إجراء مقارن ةمعلومات، إجراء مقارن فسيروت
ي  بأساليب مختلفة )معلومات ك ، نقل هايموتنظ ات، استخالص استنتاجات، عرض معلوماتي  (، طرح فرضبصري ة، مثالً ة و م 

                                  
2
الذي سيتّم  يّ تقييدات النظام التكنولوج األخذ بعين االعتبارمع مهارات استخدام األدوات التكنولوجّية في إطار المردود القطرّي  سيكون باإلمكان تقييم 

 .تبّنيه لبيئة االمتحان
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هات مستقبلي ة، عرض معلومات بأساليب توج  شأن ن به  ؤ والتكب  إلى طريقة عرض أخرى، التنما معلومات من طريقة عرض 
 متنو عة وغيرها.

 استخدام أدوات جغرافي ة: هافييتم   افي الجغرافي مهام   نبعض األمثلة ع فيما يلي

  لمت بعة، شبكة خطوط الطول والعرض، االت جاهات، ا الرموزسم، ر طة بواسطة: مقياس الياستخراج معلومات من الخر
شبكة املواصالت، )اإلنسان  ، وأعمال(مصادر املياه، املناخ) مّيزات الفيزيائّيةثال: وصف املعلى سبيل املالخرائط الموضوعي ة. 

ظواهر تظهر عد ة ابط بين ر إيجاد ال. خرائط فقط ساعدةمب (قاّرةالنطقة، امل البلدة، الدولة،)يف حّيز معني  (ّيالنشاط االقتصاد
ابط بين ر إيجاد ال المدن الضخمة في دول العالم؛ توزيعو مثال: الترابط بين نسبة التمدين على سبيل ال، ذاتها طةيفي الخر 

 ّلّيج احملوبني النات ،انّية الطبيعّيةّكالزيادة الس نسبةطة ريبني خ العالقةثال: على سبيل املخرائط مختلفة، بظواهر متعل قة 

 ر.ّور مستوى التطّشوبني مؤ ّي،اإلمجال

  ات اليت ّيثال: وصف العملعلى سبيل املات التي تجري في الحي ز. ي  وصف وتحليل العمل لغرضاستخدام األدوات الجغرافي ة

سنة  011جبال اجلليد يف أنتاركتيكا قبل  توزيع)حسب خرائط ملنطقة معّينة يف فرتتني خمتلفتني  تبعاتهاوحتليل مسّبباتها وري جت

الرسوم من  ألواحة ما، أو شريط فيديو، أو ّيكة يعرض عمل، أو شريط من الصور املتحّرأو حسب رسم سريورّي ،(ويف أّيامنا

 نة وما شابه.ّييف منطقة مع تعرض عملّياتالبيانّية  

 العالقة بين هذه من  استنتاجاتواستخالص  ي ز ذاته،حالات المختلفة التي تحدث في ي  العمل توزيعاتمقارنة بين ال
علومات عن الظواهر وفًقا مل ،ثال: شرح مسّببات اإلصابة الشديدة بأمراض معدية يف منطقة معّينةعلى سبيل املالتوزيعات. 

. ُيطلب من (رخرائط، جداول، رسوم بيانّية، صو)املختلفة املوجودة يف املنطقة واملستخرجة من مصادر معلومات متنّوعة 

قد ُتعرض  .ص االستنتاجاتستخالاتوزيعاتها و حتليلاجياد مسّببات اإلصابة باملرض، وإلمصادر املعلومات املناسبة اختيار اب ّلالط
 ب بمستويات حي زي ة مختلفة.ال  المنطقة على الط

   الحاصلة واستخالص االستنتاجات حول رات ف إلى التغي  بينها، التعر   العالقاتز، إيجاد تصنيف الظواهر القائمة في الحي
معالجة واستخراج المعلومات من المعطيات  ،. هذا باإلضافة إلى تحليلوالبشري   د ي  رات وتبعاتها في السياق الماي  نتائج التغ

وافرة املتعلى املعلومات  ثال: بناًءعلى سبيل املودمج المعلومات من أساليب العرض المختلفة.  ،المعروضة بأساليب مختلفة

الظواهر اليت متّيزها  حتديد ابّلاحلصول عليها باستخدام أدوات جغرافّية متنّوعة، ُيطلب من الط مّتواليت  حول منطقة ما،

ر، أو إىل ة وظواهر من صنع اإلنسان، إىل ظواهر تشري إىل مستويات خمتلفة من التطّوّدّيإىل ظواهر ما)الظواهر  هذه تصنيفو

هات التوّجبشأن استنتاجات تستند إىل هذا التصنيف  ثّم استخالص، (خمتلفة وما شابه عملأو إىل مصادر  ة خمتلفةانّيّككثافات س

  يف املنطقة. وجودها عّقاملتو
 ثلى مُ اختيار الطريقة المناسبة واألدوات ال –مختلفة وبما يتالءم مع االحتياجات المختلفة  عرض المعلومات بأساليب

: استناًدا إىل معلومات متنّوعة معروضة ثالعلى سبيل امللعرض المعطيات، تطوير اد عاءات أو حلول باستخدام األدوات. 
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على سبيل املثال،  .من قضّية ما تظهر يف املعطيات موقفهم الشخصّي عرضاب ّل، ُيطلب من الطعددّيةعلى شكل معطيات 

الزيادة ، عن مستوى َهَرم األعمار، عن ّيهلجرة إىل الدولة، عن وضعها االقتصاداب معطيات متنّوعة عن اّلُتعرض على الط

ماح باهلجرة احلّرة إىل سة الّيقض بشأن موقفهم عن ُيطلب من الطّلاب التعبري على هذه املعطيات، وما شابه. بناًء الطبيعّية

 .مع تعليل هذا املوقف ،الدولة

  زات مختلفة، رسم حدود وفق ممي  و مثل جمع معلومات،  ي ة،نشاطات بحثتنفيذ ف كنولوجي ة لهدتاستخدام أدوات جغرافي ة
، إعطاء (GIS)، بواسطة إاجياد الرابط بني اخلرائط احملوسبة لذلك تعليلتقديم ثال: رسم حدود ملنطقة إقليمّية مع على سبيل امل

عن  إلنرتنتيف ا ّيإىل مواقع إلكرتونّية حتتوي على معطيات متنّوعة، حبث معلومات ااستناًدمعّينة قضايا ومعضالت  بشأنمفّسر  ّدر

، إدخال يف اإلنرتنت، استخالص املعلومات من مصادر معلومات خمتلفة موجودة (ة خمتلفةّيمبستويات حّيز)منطقة معّينة 

 املعطيات إىل جداول "إكسل" واستخالص االستنتاجات منها.

 
 3ت التفكيرايّ إستراتيج 1.1.1

فة ات التفكير بمستوياتها المختلي  إستراتيج تنعكستعل م. و ال ي اتعمل يدخل في جميعومتعد د الجوانب و  مرك بإن  التفكير هو نشاط 
 في التقييم. تعكس المستويات المختلفة أساليب مختلفة للمعالجة اإلدراكي ة الالزمة لتنفيذ مهم ة ما. نعرض فيما يليو م عل  تفي ال
 ات في مجال الجغرافيا.ي  فيها التعبير عن هذه اإلستراتيج ق التي يتم  ائات التفكير والطر ي  ثة مستويات محتملة من إستراتيجثال

 

إيجاد حول أو  بشكٍل أساسي   لمفاهيماحول فهم  ،التفكير هذه حول معرفة المضامين فئةتتمحور  تفكير منخفضة:إستراتيجيّات 
على و  ،تعريفالوعلى  ،ركُّ . إن ها تتضم ن القدرة على التذإضافي ةة ي  أدوات جغراف حول وأالمعلومات الواضحة في الخرائط 

ن ها أللعالم، كما  ي  استخدام المبادئ األساسي ة بصورة دقيقة. إن  هذه المعرفة ضروري ة لتطوير فهم حي ز  على عرض وحت ىال
بال على ،منخفضةتفكير  اتيّ ستراتيجإ خداماست تتطل بالتي  م  تفكير بدرجات أعلى. في المها لسيروراتبمثابة قاعدة  "أن  طال 

"  ايعرفو  فوا  ات.ي  تعميمات ونظر ب، مفاهيم ومبادئبأن يظهروا إلمامهم بحقائق جغرافي ة بسيطة،  –أن  سوف ُيطلب منهم أن يعر 
 ثال: متييز دول ذاتعلى سبيل امل)ما  معلومات واضحة من خريطة عثروا علىوأن يمفهوًما ما، وأن يمي زوا بين ظاهرة وأخرى، 

 ، وما شابه.(ةمرتفعة أو منخفضة يف خرائط الزيادة الطبيعّي وترية زيادة سّكانّية

 
التي  م  المهايقها في سياقات مألوفة. في بات وبتطي  فئة التفكير هذه بفهم األحداث أو العمل تتمحورتفكير متوّسطة: إستراتيجّيات 

بعلى  ،تفكير متوس طةات استخدام إستراتيجي  تتطل ب  من الظواهر  يتكه نوا بشأنأن يشرحوا وأن  –لماذا" ""أن يعرفوا  الطال 

                                  
3
امتحان المردود لقد آثرنا في هذا الم ستند استخدام مصطلح "إستراتيجّيات التفكير" لإلشارة إلى النشاطات اإلدراكّية المرّكزة والتي ستظهر في أسئلة  

 ומקומיות ארציות לימודים תכניות למתכנני חהמנ מסמך. חשיבה אסטרטגיות"الذي تقّرر في: القطرّي. ويأتي ذلك توافًقا مع االختيار 

 .(9002) החינוך משרד". למידה חומרי ולמפתחי

http://meyda.education.gov.il/files/Tochniyot_Limudim/Portal/EstrategyotChashiva.pdf
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تطبيق الحقائق والمفاهيم والمبادئ الجغرافي ة في سياقات مألوفة نسبيًّا. يتم  ، كما عليهم "أن يعرفوا كيف" نماذجالمبادئ وال خالل
من  العالقاتعة، وعلى تطبيق هذه متنو   معلوماتبين أجزاء  تحديد العالقات، وعلى تفسير المعطيات على  ي هذه المهام  تنطو 
التي تفحص القدرة على التفكير بمستوى متوس ط من الطالب أن  األسئلة ستدعيات الحاصلة. قد تي  تفسير للعمل إعطاء أجل

طريقة  بمساعدةو/أو أن يعرض المعلومات الظاهرة بطريقة ما  ،في رسم بياني   طة أويسب بات ظاهرة ما وردت في خر يصف مُ 
، مبساعدة معطيات ملموسة طةيان املنخفضة على خرّكالس قليلةاب أن حيّددوا املناطق ّلعلى سبيل املثال، على الطعرض أخرى )

(، أو أن منطقة ّلة يف كانّيّكيعّددوا مسّببات اخنفاض الكثافة السة، وأن انّيّكطة الكثافة السيأو مبساعدة خرة ّيانّكالسة عن الكثافة ّمّيك
على سبيل عدد محدود من مصادر المعلومات )من أو  معلومات معي ن من مصدرا بيًّ نسيستخلص استنتاجات قاطعة بسيطة 

 ( وغير ذلك.وغرايّفل الدميالتحّو موديلاليت توجد فيها دولة ما ضمن سلسلة مراحل  احلالّية املثال: حتديد املرحلة
 

إيجاد من بط و ر المن عنى التفكير بدرجة عالية بتنظيم األفكار والمعلومات من جديد بطريقة تمك ن يُ تفكير عالية:  إستراتيجّيات
روابط جديدة بين المفاهيم. إن  مفهوم "التفكير بدرجات عالية" هو مفهوم واسع يختلف الباحثون في آرائهم حول تعريفه، لكن هم 

والقدرة على استخالص ما يتعد ى المعروض  جمعون على أن ه يشمل إستراتيجي ات مثل: استخدام المعلومات المعطاة بشكل تام  ي
ه نقدي   في المعلومات؛ ؛ استخالص استنتاجات خاذ قرارات بشكل عقالني  ت  مسائل، ا ؛ تقييم معلومات وعملي ات؛ حل  تبن ي توج 

-وشهادات؛ عرض عد ة وجهات نظر؛ طرح اد عاءات وتدعيمها باإلضافة إلى مهارات "ميتاباالستناد إلى حقائق واد عاءات 
فكير بدرجة عالية تال م  . في مها20ي ة فائقة في القرن الـم  عبارة عن إستراتيجي ات تفكير ذات أههو ما سلف ذكره  ل  ". كيةإدراك
بعلى  جديدة حاالت يستخدموا المعرفة والفهم والمهارات الجغرافي ة في أن  –"أن يعرفوا متى، أين وكيف يطب قون المعرفة"  الطال 
 م أن يصن فوا المعلومات وأن يطرحوا افتراضات، وأن يستخدموا المنطقين االستقرائي  ه. لهذا، عليلهملفة بالنسبة أُ  وأقل  

سائل والستخالص االستنتاجات من الم ة، ولحل  الت خاذ القرارات بصورة نقدي   باإلضافة إلى التفكير المنهجي   واالستداللي  
 موديالتعاءات وشروحات مبني ة على معطيات أو مختلفة أو لتنظيم معلومات كهذه، ولبناء اد   بطرائقمعلومات معروضة 

مبس طة، الختيار خرائط أو أدوات أخرى مناسبة لتدعيم االد عاءات، والستخالص استنتاجات معق دة، وإلجراء مقارنات وفق 
 .غير ذلك، و لديهم رةفاغير متو صلة  ذاتمعايير 
-الميتا"الجغرافيا. فإن   تدريسمكانة مهم ة في  ،بدرجات عالية 4تفكير سيروراتفي عد ة  وهو مركزي   "،إدراكي  -الميتا"للتفكير 
(. Flavell ،09765) والتحك م بها التفكيرات عملي   ضبط ق إلى، يتطر  التفكير" عنالتفكير الذي يمكن وصفه بأن ه "، "إدراك

إدراكي ة )معرفة -معرفة ميتا نتضم  ي التفكير بدرجات عالية. إن ه بسيرورات الدفع قدًمادوًرا مهمًّا في  "إدراك-لميتايؤد ي "ا لك،لذ

                                  
4
دَمج لعدد من معضالتهي سيرورات إدراكّية معقّدة )كحّل مسائل ) -سيرورات التفكير   (، اّتخاذ قرارات وغير ذلك( تنطوي على تفعيل م 

 (9000؛ 9002إستراتيجّيات التفكير )وزارة المعارف، 

5
 Flavell, J. H. (1976)."Metacognitive aspects of problem solving", L. B. Resnick (Ed.), The Nature of Intelligence, NJ: 

Hillsdale, Erlbaum, pp. 231-235. 

http://meyda.education.gov.il/files/Tochniyot_Limudim/Portal/EstrategyotChashiva.pdf
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Tochniyot_Limudim/Portal/Kishurim/
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يها التفكير سيرورات إضافة إلى تخطيطة ومعرفة إستراتيجي ات التفكير( الذات أن ها شخص يتعل م ويفك ر، معرفة المهم   ، تقص 
 .تهاومراقب

األدوات الجغرافي ة أن  لموضوع الجغرافيا قدرة هائلة على تطوير التفكير بدرجات  فيمضامين الجغرافيا و  يظهر التمع ن في
ل اإلستراتيج دريسبت قةوالمتعل  التفكير األساسي ة بدرجات عالية  سيرورات 0الجدول رقم  يضم  عالية.  ات التي ي  الجغرافيا، ويفص 

ح من خالل مهام  في مجال الجغرافياكما أن ه ي ،اتي  العملتنطوي عليها هذه   ات.ي  التفكير واإلستراتيج سيروراتتطبيق  وض 
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عطا  أمثلة عنهاو  سيروراتات التي تنطوي عليها هذه اليّ تفكير بدرجات عالية، اإلستراتيج سيرورات: 1جدول رقم  في  ا 
 6الجغرافيامجال 

 
 في مجال الجغرافيا للتطبيقأمثلة  التفكير سيرورةأمثلة على إستراتيجيات تستخدم في  التفكير سيرورة

مسائل و/أو  حلّ 
 اّتخاذ قرارات

طرح ب حسًما أحياًنا(؛ ل  تطت التي)تحليل المسألة 
طرح ؛ لمسألةلمختلفة لفهم أوجه  وجهات نظر

 ل  ك أبعادالمسألة وفحص  ل  لحإمكانّيات مختلفة 
بين  المقارنة؛ مختلف أصحاب الشأنة على ي  إمكان

ل. الحلول بهدف اختيار الحل  تقييم الحلول؛   المفض 

مهاجري العمل يف إسرائيل من  * حتليل مسألة

 وفحص احللول املختلفةوجهات نظر خمتلفة 

: مثال)العامل  يفمقارنة باحللول املعروضة يف دول أخرى 

وطرح ، (ة أو حظر اهلجرةالسماح باهلجرة احلّر

 .ة للحّلإمكانّيات إضافّي

 ملساعدة دول العامل األقّل * حتليل وسائل ممكنة

نسبة معّينة من بترّبع الة بّيًرا: أن تقوم الدول الغنّوتط

ة خرباء إىل ّيول الغندال رسلذه الدول؛ أن تهلميزانّياتها 

ان؛ أن ّكلدى الس ّيستوى التعليماملتلك الدول لرفع 

ا  بتحديد املساعدات اليت ًرّوتط ّلول األقدتقوم ال

يف حالة معّينة  اختيار الوسيلة املثلىتطلبها؛ 

تبًعا لتقييدات خمتلفة، مع  (مثال بالنسبة إىل غواتيماال،)

أفضلّية بديل ما بالنسبة إىل غواتيماال باملقارنة  إدراك

مع سائر البدائل، ومع فهم عواقب القرار على 

يف  املسؤولني اصكاألشخ)األطراف املختلفة يف الدولة 

 .(ال، املهاجرينّم، نقابات العاحلكم

؛ طرح سؤال بحث جديدأو تحليل سؤال بحث معطى  بحث
تخطيط سؤال البحث؛  نتجيب ع ةيّ فرضصياغة 

جمع المعلومات؛ جمع المعلومات؛ تحليل المعلومات 
ترتيبها، تصنيفها، مقارنتها وتحليل  من خالل

بطرق متنو عة؛  المعلوماتوابط؛ عرض ر الُمرّكبات وال
 استخالصالمعلومات التي تم  جمعها؛ دمج 

مثل "ما هي العالقات املتبادلة بني  حتليل سؤال حبث

املياه يف إسرائيل وبني وجود الزراعة يف الدولة؟"  ّحُش

مثل معطيات ) اقرتاح مصادر معلومات مناسبة

بني  إجراء مقارنة؛ (وما شابه ّيةاملركزدائرة اإلحصاء 

املعطيات املعروضة يف مصادر خمتلفة أو بوسائل 

كاملعطيات الواردة يف رسوم بيانّية أو )عرض خمتلفة 

                                  
6
 חומרי ולמפתחי ומקומיות ארציות לימודים תכניות למתכנני חהמנ מסמך. חשיבה אסטרטגיות"تّمت معالجة الجدول بحسب:  

 הלמידה בתהליך חשיבה"وأيضا ; 9002, לימודים תכניות ולפיתוח לתכנון האגף, הפדגוגית המזכירות ,החינוך משרד". למידה

 .9000, לימודים תכניות ולפיתוח לתכנון האגף, הפדגוגית המזכירות, החינוך משרד". הידע בעידן
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نتائج البحث  عرضاستنتاجات من المعلومات؛ 
 .عل لمُ اّدعا   مساعدةب

طرح ؛ (اخلرائط منتوضيحّية، باملقارنة مع معطيات 

ات، استخالص استنتاجات وصياغة ّيفرض

املياه، هل  ّحاالستنتاج: نظًرا إىل شيعتمد على اّدعاء 

دعم من احملّبذ االستمرار يف تطوير الزراعة يف إسرائيل؟ 

ت معاجلتها سابًقا بواسطة املعطيات اليت مّتعاء ّداال

 ة.ّيو/أو معطيات إضاف

 لغرضالمعلومات التي تمث ل مصطلًحا ما  تصنيف َبْنَيَنة المفهوم
بين المقارنة  التمييز بينها وبين معلومات أخرى؛
أخرى؛  معلوماتمعلومات تعرض المصطلح، وبين 

 تعميمات تمك ننا من تعريف المصطلح. استنتاج

مصطلحات )ملصطلحات تعريفات اب  ّلإعداد الط

. تتضّمن هذه (، الرواسبانّيّككالعوملة، االنتشار الس

لبنينة معلومات حول املعطيات الالزمة  التعريفات

ومصطلحات  تابعة لهى ، ومصطلحات أخراملفهوم

ليب عرض ابأس املصطلح ، عرضمن عاملهأخرى 

طة مصطلحات، إعطاء أمثلة يخرضمن خمتلفة، دجمه 

 سياقات راهنة.يف على استخدام املصطلح 

 نقديّ التفكير ال
 والخطاب الحجاجيّ 

طرح إمكانّيات استناًدا إلى أدل ة؛  هبرير طرح اّدعا  وت
ة االد عاءات المضاد   تحليلمختلفة لتبرير االد عاء؛ 

استنتاجات من  استخالص؛ وتبريرها أو رفضها
بشأن االد عاء  يّ رأي نقداالد عاءات المتنو عة وبلورة 

 المطروح.

وخاّصة استهالك )تتسّبب نسب االستهالك املرتفعة 

ة. تطرح ّيرات مناخّيتغبيف العقود األخرية  (الطاقة

 بني اّدعاءين: ة هذه جدالاملناخّي التغّيرات ةهمواج

اجيب تقليص نسب استهالك الوقود  :0ّدعاء اال

إعادة استخدام الكثري نسب مكان وزيادة ومنتجاته قدر اإل

 من املنتجات وعدم اقتناء منتجات جديدة.

ستوى املعيشة أو تغيري مب املساس دراجيال  :2ّدعاء اال

ا حمّرك االقتصاد. اجيب مّنهإمستوى االستهالك، إذ 

تطوير الطاقة اخلضراء اليت يف استثمار مجيع املوارد 

 .ّيستقّلص انبعاث غازات الدفيئة من الوقود األحفور

 

 لتدعيمهاختيار أحد هذين االّدعاءين وطرح أدّلة 

 أو تربيره

ق متنو عة. من ائفي اإلمكان تحليل معلومات بطر  تحليل
ضمن اإلستراتيجي ات التي من الممكن االستعانة بها 

حول المعلومات؛ طرح األسئلة التحليل:  سيرورةفي 
مصدر تقييم حول المعلومات؛  اتيّ طرح الفرض

ة وتلك ّيالطبيع)رات املتغّي تضّم ائم مفّصلةوإعداد ق

ر على املناخ؛ ّثاليت تؤ (اليت هي من صنع اإلنسان

 وتفسريرات ّيأحد املتغ اختياررات؛ ّيبني املتغ املقارنة

، شاملةومة الظرات األخرى يف املنّيرياته على املتغتأث
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التي بات كّ تمييز المر المعلومات ونوع المعلومات؛ 
بينها؛  العالقاتووصف ف منها المعلومات ل  تتأ

بين أجزاء إجرا  مقارنات المعلومات؛ تصنيف 
حول استخالص االستنتاجات المعلومات المختلفة؛ 

 النتائج وتبريرها.عرض المعلومات؛ 

رات األخرى؛ تأّثره باملتغّيطريقة  تفسريباإلضافة إىل 

بينها العالقات رات املختلفة ولمتغّيل بصرّي عرض

 (مثاًل ،ّيرسم بيان ساعدةمب)

كل  من خالل ي  ان تطوير التفكير اإلبداعاإلمكب بداعيّ اإلتفكير ال
التفكير. على سبيل المثال:  سيروراتواحدة من 

 ةحول موضوع متنّوعة وجهات نظرووصف  تحديد
وغير مألوفة  ؛ إيجاد وجهات نظر جديدةما ةتعليمي  

أن يضع تطوير القدرة على ؛ ةفي الموضوع
األمور من  ىر لي نفسه مكان شخص آخر الشخص

 زاوية جديدة.

معاجلة معضلة مهاجري العمل من وجهة نظر 

،  وأماكن ّيةدولة األصلال، اهلدف لةاملهاجرين، الدو

 عملهم.
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، فمثال .إليه في مصطلح "مستويات التفكير" ال يتطر ق إلى درجة صعوبة المهام   لم حيُ  الذي ي  أن  المبنى الهرم مم ا يجدر ذكره
آخر )بالنسبة لمجموعة معطاة من  سؤالذا درجة صعوبة منخفضة أكثر )أي أسهل( بالمقارنة مع  األسئلةقد يكون أحد 
ب تفكيًرا ل  يتط سؤال، ، أحياًنا،تفكير بدرجات عالية. قد يكون هناك سيرورات تنفيذرغم أن  كليهما يحتاج إلى الُممَتحنين(، 

 بقدر كافٍ  بال  طكاألسئلة التي تتناول مصطلًحا غير مألوف لل ،درجة صعوبة أعلى )أي أصعب( هو ذوبدرجات منخفضة و 
ين أو بواسطة  معي ن سؤالسياق آخر. يمكن تقدير درجة صعوبة في أن ه مألوف أو  عن طريق بحث مراجعته من قبل مختص 

 صحيح، على سبيل المثال. بشكل السؤال ننسبة الُممتحنين الذين أجابوا عإحصاء  من خالل، علمي  
 

 تعقيد إستراتيجي ة التفكير المطلوبة منه في المهم ة.ظاهرة ما على درجة ببوضع معي ن أو  طالبر مستوى إلمام الث  قد يؤ 
 

اعتقاد فق . مع ذلك، و واضًحا، أحياًناما من االمتحان )مهم ة(  سؤالقد ال يكون القرار بشأن مستوى التفكير المطلوب في 
ا تمييز هذا النوع من أن ه من الصعب تعريف التفكير بالدرجات العالية، فإن ه من السهل جدًّ  رغم(، Resnick, 1987) 7رزنيك

أن  األمر قد يكون غير  رغمو  األسئلة،تحديد مستويات التفكير المطلوبة في الصعوبة في . ورغم بالفعلكان يحدث إذا التفكير 
التمثيل األقصى من أجل أحياًنا، فإن  التمييز بين إستراتيجي ات التفكير المستخدمة في المستويات المختلفة مهم   ي  موضوع

 متحان والستخالص االستنتاجات منه.ات المختلفة في االي  اإلستراتيج عنواأل
 

 في الجغرافيا. ي  فحصها في المردود القطر  أوزان إستراتيجي ات التفكير كما سيتم   تفصيل 1.2.2البند يعرض 
 

هذلك إستراتيجي ات التفكير سوف إن  تعريف المضامين واستخدام األدوات الجغرافي ة وك التقييم في  أسئلةا عملي ة تطوير جميعً  توج 
 عن النتائج. وإعطاء التقاريرب، ال  إجابات الط فسيرتحليل وت سيرورةو ، ي  المردود القطر 

 

ستراتيجّيات التفكير، الدمج بين المضامين 1.1.3  استخدام األدوات الجغرافّية وا 
بين أهداف األبعاد الثالثة: المضامين،  تداخالً ، في بعض الحاالت، ي  التقييم في المردود القطر ( م  )مها أسئلةسوف تعكس 

ستراتيجي ات التفكير. سنعطي م بين األبعاد الثالثة في موضوع "الدول المتطو رة  تداخلعلى ال ثاالاستخدام األدوات الجغرافي ة وا 
حبطريقة ت ةالموضوع هأمثلة في هذًرا في العالم". سوف نعرض ثالثة و  تط ل  وتلك األق بغية  الالزمة إلستراتيجي اتاتطوير  وض 

 مستوى التفكير. حيثمن  إنجاز المهام  
 

                                  
7
  Resnick, L. (1987). Education and learning to think. Washington, DC: National Academies Press. 
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 ّيمثل نسبة الوالدة، املستوى التعليم)زاتها ّيممر دولة معّينة باالستناد إىل معطيات حول عدد حمدود من ّو: حتديد مستوى تطاملثال أ

 .(اتّيونسبة الوف
 ًرا.تطو   رة وتلك األقل  الدول المتطو   ممي زاتبكذلك ر دول العالم و و  إلمام بالمعايير التي تحد د مستوى تط المضمون:

(، ولن تحتوي على معطيات مثال أداة واحدة فحسب )جدول، مساعدةعرض المعطيات ب سوف يتم   مصدر المعلومات:
 .سيكون واضًحا رتحديد مستوى التطو   أن  متناقضة، كما 

 معطيات بارزة من مصدر مألوف واحد.استخراج معلومات/ ت استخدام األدوات الجغرافّية:مهارا
 بدرجة منخفضة. تفكير:الإستراتيجّيات 

 
لكلتا الدولتني. ستجرى  ر النسيّبر كّل منهما واستخالص نتائج حول مستوى التطّومستوى تطّو حيث ثال ب: املقارنة بني دولتني منامل

رات اليت قد يتسّبب ق العرض هذه إىل عدد من املؤّشائرة بأكثر من طريقة عرض واحدة. تتطّرق طرتوافاملعلومات امل حبسباملقارنة 

ان املدن، مدى إمكانّية الوصول إىل املياه ّكات، نسبة الوالدة، نسبة سّيمثل نسبة الوف)ر بني الدولتني بعضها بفجوات من ناحية التطّو

 .(اإلنرتنتالنظيفة، نسبة استخدام 
ن فجوات في التطو   –مثال أ الباإلضافة إلى المضمون المذكور في  المضمون:  ر بين الدول.إلمام بمسب بات تكو 

تسمح المعطيات  –دون معطيات متناقضة بق عرض مختلفة ائطر ات مصادر ذالعدد محدود من  مصدر المعلومات:
 دولة. ل  ر في كباستخالص نتيجة ال لبس فيها بشأن مستوى التطو  

( من مصادر معلومات ذات خفي ة استخراج معلومات قد ال تكون واضحة أحياًنا )معلومات مهارات استخدام األدوات الجغرافّية:
 من أجل المعطيات ذات الصلةة، جمع ي  م  كالنصوص، الصور، األشرطة، الخرائط والمعطيات الك ،ق عرض مختلفةائطر 

ر( واستخالص و  مستوى التطب بما يتعل قز المقارنة بين الدولتين بما يفي بالغرض )المقارنة، تنظيمها مًعا بطريقة تبر 
 االستنتاجات من المقارنة.

 طة.بدرجة متوس   إستراتيجّيات التفكير:
 

املقارنة  ، واستخدام نتائج(من املمكن مساعدتها فعالواليت )ة ّيأكثر إىل مساعدة خارج حتتاج - اثنتني دولة من بني  ثال ج: اختيار امل

مثل نسبة والدة عالية، )وجود معطيات متناقضة لنظًرا  تركيًبا ا أكثرمر فيهّوالتط ىلدعم االختيار. املقارنة بني دولتني يكون حتديد مستو

 للمقارنة. نسباأل املعايري ، واختيار (...إخلأيًضا عالٍ ّيومستوى تعليم

 لمام بإستراتيجي ات مساعدة الدول األقل  هناك اإلأعاله، الواردين ن باإلضافة إلى المضمون المذكور في المثالي المضمون:
 ًرا.تطو  

على معطيات قد تكون متناقضة بشأن  تشتمل ،مختلفة ات طرائق عرضعدد من مصادر المعلومات ذ مصدر المعلومات:
 ولة.در التحديد مستوى تطو  
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 ي  المعلومات ذات الصلة التي يجدر استخراجها لإليفاء بالغرض العينخاذ قرار بشأن ات   مهارات استخدام األدوات الجغرافّية:
ة(، دمج معلومات من مصادر مختلفة وترتيبها بطريقة تساعد على ي  ة دولة سوف تجني أكثر من المساعدة الخارجي  )تحديد أ

 تدعيم القرار/االستنتاج.
 عالية. إستراتيجيات التفكير:
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 زات االمتحاناتمميّ  1.1
في األبعاد  خصائصهفي الجغرافيا وتحديد  متحان التحصيل في المردود القطري  الة عرض المبادئ العام   الفصل سيتم   في هذا

ستراتيجي ات التفكير(.  الثالثة )المضمون، استخدام األدوات الجغرافي ة وا 
 

 8متحان التحصيلالمبادئ عاّمة  1.1.1
   في الوسطين. إجراؤه عربي ة، وسيتم  ، العبري ة والفي اللغتينتطوير االمتحان  سيتم 
   كثر ب األال  طتخطيط الزمن المخص ص بحيث يستطيع ال االمتحان. تم   إلجراء طالب دقيقة لكل   71-61تخصيص  سيتم

 .من حيث الوقتإنهاء االمتحان بدون ضغط  بطًئا
   المواضيع والمهارات و  المضامين ومتنو ع من واسعقياس عالم  للتمك ن منمن امتحان التحصيل،  صيغعّدة صياغة  ستتم

، لكن  المعطيات سُتلخ ص وُتحل ل بالنسبة لجميع فحسب ةواحد صيغة نع طالب . سيجيب كل  ي  على الصعيد القطر 
 الُممتحنين.

 المفتوحة والمغلقة( التي تدمج بين أنواع مختلفة من مصادر المعلومات األسئلة عّدة أنواع من االمتحان  يشملس(
 ور، وما إلى ذلك(.صصوص، النسومات البياني ة، الر ل)كالخرائط، ا

  ُاالمتحان الورقي  بعديدة مقارنة  ذات ممي زات، بيئة محوسبةاالمتحان في  ىجر سي. 
 

 األساسّية لالمتحان المحوسب الممّيزات
في إطار المردود  الممي زات. إن  تطبيق هذه ي  االمتحان الورقمقارنة باألساسي ة لالمتحان المحوسب  متيازاتاال سنعد د فيما يلي

 ة مناسبة:ي  ة تكنولوجي  في الجغرافيا منوط بتطوير بنية تحت ي  القطر 
 مثل مهارات البحث، العالقات ي  تقييم المهارات التي من الصعب أو من المستحيل قياسها بواسطة االمتحان الورق ،

يجاد المعلومات في مصادر المتبادلة والروابط في المنظومات المرك بة، والدمج بين مصادر مختل فة من المعلومات، وا 
ة، استخدام الخرائط بشكل معق د، عرض ط ي  ة، قراءة نصوص غير خي  متنو عة وتقييم هذه المعلومات بطريقة نقد ي ةمعلومات

 ق العرض المختلفة للمعلومات، وما إلى ذلك.ائق مختلفة وفهم طر ائالمعطيات بطر 
 الذي يعمل فيه شخص يتعامل مع تطبيق المعرفة  تمث ل، بصورة أدق ، الواقعو  ئمة أكثرومال جعل ظروف االمتحان حقيقي ة

 .الجغرافي ة في العالم الحقيقي  
 من االمتحان الورقي  اذبي ة جوانب نفسي ة/تحفيزي ة: كثيًرا ما يرى الُممتحن أن  االمتحان المحوسب بمثابة "لعبة" وأن ه أكثر ج ،

ز المح ن ه ال إ، إذ العي ني   ي  ي ة قصوى في المردود القطر م  . لهذا الجانب أهاالمتحان إلجراءلديه  لداخلي  ز اف  ولذا فإن ه يعز 
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 سيتّم وصف وشرح ممّيزات األسئلة والمهاّم التي سيشملها االمتحان، باإلضافة إلى مبنى الصيغ المختلفة، في نشرات الحقة لهذا المستند. 
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، ولذا فإن ه ال يحتوي على عوامل تحفيز خارجية ال يحصل فيها الطالب على تقييم فردي  ينتمي إلى االمتحانات التي 
 ر عليه(.ث  )مثل عالمة قد تؤ  طالبلل

  ة. توف ر البيئة المحوسبة، وبسهولة، ظروًفا مالئمة تمك ن  بال  طللجعل االمتحان أكثر إنصاًفا ذوي االحتياجات الخاص 
ة  بال  طال  تصبح نسبة ثبات وبهذا،بشكل أمثل.  امعي نً  اعن مدى معرفتهم موضوعً  من التعبيرذوي االحتياجات الخاص 

 وقت وغيرهاإضافة أو قراءة النصوص، أو  ،األحرفكتكبير التعديالت  . من الممكن إجراء بعضأيًضا علىاالمتحان أ
 .إضافي   دون استثمار لوجستي  

 

 امتحان التحصيل رّكباتم 1.1.1
ل.تقييمها في امتحان الجغرافيا بشكل مُ  يتم  ساالمتحان المجاالت التي  مرك باتتحد د  ثالثة  ضمن المركباتتنتظم هذه  فص 

ستراتيجي ات التفكير.  9استخدام األدوات الجغرافي ة أبعاد: المضمون، مهارات تفصيل الفئات  واحد من هذه األبعاد سيتم   لكل  وا 
 وراء هذه القرارات.االعتبارات ة(، باإلضافة إلى ي  فئة )تمثيلها بالنسبة المئو  ل  لك ي  المختلفة التي تندرج تحته والوزن النسب

 
ووصف  حديدبطريقة تسمح بت ،التي تمث ل مجال الجغرافيا بدرجات صعوبة متفاوتةاألسئلة مختلفة من  ااالمتحان أنواعً  سيشمل
 التعليم. جهازمجال المعرفة هذا في  ن فيمتعل ميالة والضعف في إنجازات و  نقاط الق

 
 عد المضموناالمتحان في بُ  مرّكبات
فوف صالتي من المفروض أن ُتدر س في  ضوعاتو المحسب ( في بعد المضمون بصيغه االمتحان )بكل   مرك بات وضعلقد تم  

في االمتحان أو نسبة  األسئلةكما يلي )تمث ل النسب المئوي ة نسبة  ةيّ الرئيس ضوعاتالمو تقسيم  السابع حت ى الت اسع، وسيتم  
 (:م  المها نفي االمتحان لإلجابة ع تخصيصهالمطلوب  النسبي   وقتال

 من االمتحان %51التاسع(: حوالي  در س في الصف  تُ إسرائيل ) أرض .0
 من االمتحان %11الثامن(: حوالي  ف  در س في الصتُ ة )ي  ضر علوم الكرة األ .2
 من االمتحان %21السابع(: حوالي  ف  در س في الصتُ اإلنسان والبيئة ) .1

 :ةويعود إعطاء األوزان إلى المواضيع بهذا الشكل إلى األسباب التالي
  ادمج في داخلهت ةالتاسع، بالوزن )التمثيل( األكبر، ألن ه موضوع ف  الذي ُيدر س في الص إسرائيل أرضيحظى مضمون 

 في إسرائيل. ي  طب قها في السياق المحل  تة، و ي  اإلنسان والبيئة وعلوم الكرة األرض –اآلخرين  نمجاليالمضامين معي نة من 
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 النشرات الالحقة لهذا المستند. سيتّم التطّرق إلى هذه النقطة في 
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  اإلنسان وبيئتهبوزن )تمثيل( أكبر من مضمون  الثامن، ف  ، الذي يدر س في الصةي  علوم الكرة األرضيحظى مضمون ،
ة أساسي ة في مجاالت جغرافي ة عديدة. ي  السابع، بسبب كون المعرفة المكتسبة من علوم الكرة األرض ف  الذي يدر س في الص

 الثامن. ف  جرى في الص، الذي يُ TIMSS، ي  متحان الدولفي إطار االيحظى بتمثيل  هذا المجال كما أن  
 

 عد المضمون كاملة.متحان في بُ اال مرك باتعرض يلي  فيماسيتم  
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 المردود القطرّي في الجغرافيا: متحانالخاّصة باعد المضمون بُ  مرّكبات

دّرس في تُ  ةيّ فرع موضوعات موضوعات
 الصفّ 

 ةوزن الموضوع
%( في امتحان -)بالـ

 لّ كك يّ المردود القطر 
 %05حوالي  التاسع  إسرائيل أرض .1
وحدود إسرائيل موقع  1.1

 فيها والمنظر الطبيعيّ 
 أنواع الحدود 
 ي  المنظر الطبيع بلورالعوامل التي ت – 

 –ة وجيومورفولوجي ة ي  ات جيولوجي  عمل
 المتنو ع ي  المبنى الطوبوغراف

 %01حوالي  التاسع

المجموعات  –ة اني  ك  التركيبة الس  بلداتان والكّ الس 1.2
 المختلفة

 ة، ي  الديموغرافالت و  زات والتحمي  الم
 موجاتدون بة )ي  ة واالقتصادي  االجتماع
 الهجرة(

 المتروبولين مدن، بلدةأشكال ال 
 أبيب والقدس ل  ت – )الحاضرات(

 %25حوالي  التاسع

الطاقة وجودة  ،المياه 1.3
 البيئة

  منظومة المياه )مصادر مياه طبيعي ة– 
خارجي ة وباطني ة، مياه الصرف 

ي  الص ، إدارة سوق المنق اة ، المياهح 
ستغالل االتوزيع، النقل و ال –المياه 

 مفرط للمياه الجوفي ة(ال
  طاقة(الموارد الطاقة )مصادر 
 المفتوحة المساحات 
 شواطئ البحر 
 عادة تأهيلها ي  تلويث األسطح المائ  –ة وا 

 الجداول والبحيرات
 النفايات الصلبة 

 %05حوالي  التاسع

 %35حوالي  الثامن  ةيّ علوم الكرة األرض .2
ة، يّ الكرة األرض 2.1

ة يّ المجموعة الشمس
 والكون

 ةي  الرحالت الفضائ 
 الكون ومرك باته 
 باتهاك  ة ومر ي  المجموعة الشمس 
 ةي  حركة الكرة األرض 
  أبحاث الفضاء  –تأثير اإلنسان

 ونفايات الفضاء

 %6حوالي  الثامن
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 العواصف المدم رة  الطقس والمناخحالة  2.2
  للطاقةالشمس كمصدر 
 و ي  الغالف الج 
 الطقس والمناخحالة ق بل  ظواهر تتع 
 مناطق مناخي ة 
 تأثير اإلنسان 

 الثامن
 الثامن
 الثامن

 الثامن، التاسع
 الثامن، التاسع

 الثامن

 %9حوالي 

ات دورّية في الكرة يّ عمل 2.3
 ةيّ األرض

 ة:ي  ات داخلي  عمل
 ةي  مبنى الكرة األرض 
 ة(ي  حركة األلواح )التكتون 
 الطي والصدع ظواهر 
 ةي  الزالزل واالنفجارات البركان 
 الصخور والمعادن 

 ة:ي  ات خارجي  عمل
 ر على المنظر ث  ات تؤ ي  قوى وعمل

 ي  الطبيع
 تأثير اإلنسان 

 
 الثامن
 الثامن

 الثامن، التاسع
 الثامن

 الثامن، التاسع
 
 

 الثامن، التاسع

 %05حوالي 

 %25حوالي  السابع  اإلنسان والبيئة .3
ات ي  ة، العملي  رات التكنولوجو  التط  واالقتصاد العولمة 3.1

ة، ي  رات االقتصادو  ة، التطي  السياس
 تأثيرات العولمة

 %01حوالي  السابع

 البلدات المديني ة  ةانيّ كّ المنظومة الس 3.2
  ةي  القرو البلدات 

 %1حوالي  التاسع، السابع

ان كّ ، الساموغرافييالد 3.3
 والهجرة

 اني  ك  المبنى الس، ةاني  ك  الس الزيادة 
 المناطق القليلة اني  ك  االنتشار الس :

 انك  ة بالسظ  ان والمناطق المكتك  الس
 جاهات ت  ة واي  ة والداخلي  الهجرة الخارج

 امناي  الهجرة في أ

 التاسع، السابع
 السابع
 

 السابع
 %6حوالي 

 
 ات التفكيرعد إستراتيجيّ االمتحان في بُ  مرّكبات
لة التفكير المُ  لسيروراتسيكون  بع في ت  ما هو م على غرارفيا في الجغرا ي  المردود القطر  تمثيل في 1.0.1الفصل في فص 

الوزن )أو التمثيل  (. فيما يليNAEP10والـ، TIMSS)كالـ من أعمار متشابهةب ال  طلة في العالم مخص صة لامتحانات مختلف
 سبة المئوي ة( الُمعطى لكل  من سيرورات التفكير في االمتحان:بالن
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 NAEP – National Assessment of Educational Progress. http://nces.ed.gov/nationsreportcard 
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 من االمتحان %11حوالي  –تفكير بدرجات منخفضة  .0
 من االمتحان %11حوالي  –تفكير بدرجات متوس طة  .2
 من االمتحان %11حوالي  –تفكير بدرجات عالية  .1

 

 تلخيص
األولى. إن ها تحتوي على تعريف لمجال المعرفة المسم ى  نشرةالهي  من إطار البحث للمردود القطري  في الجغرافيا نشرةهذه ال

ي ته، لممي زات تدريس الجغرافيا في جهاز التعليم في إسرائيل وللممي زات العام ة المتحانات التحصيل في المردود  "جغرافيا" وألهم 
أبعاد أساسي ة: المضمون، استخدام األدوات بامتحانات التحصيل، تم  التطر ق إلى ثالثة  غرافيا. فيما يتعل قالقطري  في الج

ستراتيجي ات التفكير.  الجغرافي ة وا 
التي سيجرى فيها  البيئة المحوسبة، ليشمل تفصيال حول ممّيزات أسئلة االمتحانفيما بعد، سيتم  توسيع اإلطار ليتطر ق إلى 

 االمتحان.
السياق الذي يجري فيه تدريس امتحانات التحصيل، وستتناول  الالحقة إلى استبيانات وأدوات إضافي ة سترافق نشرةستتطر ق ال

 هذا المجال المعرفّي.
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 למטרות מוגבל, שבו הפריטים לרבות, זה במסמך השימוש .ה"ראמ, החינוך משרד ,ישראל למדינת שמורות הזכויות כל
. ה"ראמ באתר חינוך למוסד מפורשת הרשאה לפי, בלבד חינוך מוסד ידי על ולבחינה להוראה בלבד או אישיות לימוד
 אין. מסחרית שאינה אחרת מטרה לכל וכן מסחרי שימוש לכל מפורש חל איסור. להעברה ניתנות אינן השימוש זכויות

 ובין המשתמש ידי על בין נגזרות עבודות ליצור, רישיון להנפיק, לפרסם, לשכפל, להציג, לעבד, להפיץ, להעתיק
 תוכן. זה במסמך השירותים שמקורם או המוצרים, התוכן, המידע מפרטי פריט למכור או מטרה לכל אחר באמצעות

 סימני, יוצרים זכויות ידי על מוגן, זה במסמך המוכל אחר חומר וכל גרפיקה, תמונות, תוכנה, טקסט לרבות, המסמך
 דינה, במפורש זה במסמך ניתנת שאינה זכות כל ;דין כל פי ועל, אחרות רוחני וקניין יוצרים זכויות או פטנטים, מסחר
 .שמורה כזכות

 


