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דגם הוראה :השמש וכוכבי לכת
1

הסקת מסקנות (אינדוקציה ודדוקציה)
חלק א :מבוא כללי
הנושא הלימודי

דגם ההוראה השמש וכוכבי לכת עוסק בציון הדרך מערכת השמש במשולב עם אסטרטגיית החשיבה
הסקת מסקנות .תהליך ההסקה מתבצע בשני שלבים :שלב האינדוקציה שבאמצעותו מבנים כלל
(עיקרון) אודות משמעות המושג כוכב לכת; שלב הדדוקציה שבו מיישמים את הכלל (עיקרון) במטרה
לבחון האם גופים נוספים ביקום הם כוכבי לכת.
הדגם מיועד לתלמידי כיתה ה' והיקף השעות הנדרש הוא כ– 4—3שיעורים.

הקשר לתכנית הלימודים
מערכת השמש :תת נושא  :4.9.1חקר החלל ,בתוך הנושא המרכזי "כדור הארץ והיקום" ,עמוד ,66
תוכנית הלימודים "לימודי מדע וטכנולוגיה בבית הספר היסודי" ,תשנ"ט.
אסטרטגיית החשיבה הסקה במסמך "מיומנויות מידעניות בתחומי המדע והטכנולוגיה" ,סטנדרט משנה
א" 4.עיבוד ייצוג וניתוח של המידע" ציון דרך א 3.4.הסקת מסקנות וגיבוש עמדה — הכללה.

מטרות
בתחום התוכן

 התלמידים יבינו את משמעות המושג כוכב לכת.
 התלמידים ידעו לאפיין גופים במערכת השמש ככוכבי לכת.
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ד"ר רוחמה ארנברג ,ד"ר מירי דרסלר ,ליאורה סלע
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בתחום המיומנויות ואסטרטגיות החשיבה




התלמידים ידעו ליצור הכללות (אינדוקציה) מפריטי מידע לצורך הבניית מושג/עיקרון מדעי.
התלמידים ידעו ליישם עיקרון מדעי על מקרים פרטיים (דדוקציה) ולבחון האם העיקרון חל על
מקרים אלה.

ידע מוקדם
בתחום תוכן

 התלמידים יודעים שכדור הארץ מקיף את השמש.
 התלמידים מבינים את משמעות המושג כוכב ויודעים שהשמש היא כוכב.

בתחום מיומנויות ואסטרטגיות החשיבה

 התלמידים יודעים למיין אובייקטים על פי קריטריונים וליצור קבוצות הכללה.

שיטות ודרכי הוראה

 הוראה ישירה :הוראה מפורשת ומונחית של אסטרטגיית החשיבה.
 למידה התנסותית :בניית דגם אנושי של מערכת השמש( .תלמידים המייצגים את כוכבי הלכת
מקיפים תלמיד/ה המיצג/ת את השמש).
 מארגני חשיבה :שימוש במארגני חשיבה מילוליים (מפות חשיבה) וחזותיים (מארגנים גרפיים).

ציוד ועזרים

 דגם/מפה של מערכת השמש.
 כרטיסי מידע על מרכיבי מערכת השמש :שמש (כוכב) ,כוכבי לכת וגופים אחרים.
 מארגנים גרפיים של הסקה :אינדוקציה ודדוקציה.
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רקע תיאורטי
כוכב
כוכב הוא גוף ביקום שמפיץ אור עצמי ,כלומר אור הנוצר בו .לכן השמש שלנו היא כוכב .השמש היא
הכוכב הקרוב ביותר לכדור הארץ ולכן היא נראית לנו גדולה יחסית .שאר הכוכבים מרוחקים מאוד
מכדור הארץ (הכוכב הקרוב ביותר אלינו מלבד השמש הוא פרוקסימה קנטאורי הנמצא במרחק כ–4
שנות אור מאתנו).
כל הכוכבים עשויים גזים ,בעיקר מימן והליום ,והטמפרטורות בהם מגיעות עד עשרות מיליוני מעלות.
בתנאים של טמפרטורות גבוהות ולחץ גבוה מתרחשים בכוכבים תהליכי היתוך גרעיניים המלווים
בפליטה של אנרגיה רבה .אנרגיה זו מתפשטת בחלל וחלק ממנה מגיע אלינו בצורת אור.

שימו לב :תהליכי היתוך גרעיני הם תהליכים בהם גרעינים של אטומים מיסוד אחד מתלכדים לגרעין
גדול יותר ויוצרים אטומים של יסוד אחר .תהליכי היתוך גרעיני מתרחשים ביקום בכוכבים ועל כדור
הארץ בנשק גרעיני.

כוכב לכת (פלנטה)
בתצפיות בשמי הלילה הבחינו האסטרונומים הקדמונים כי גופים מסוימים בשמים משנים את מקומם
ביחס לגופים אחרים מדי לילה ולכן נתנו להם את השם "הנודדים" (פלנטות ביוונית וכוכבי לכת
בעברית) .כיום ,על פי איגוד האסטרונומים כוכב לכת מוגדר ככזה אם מתקיימים בו המאפיינים הבאים:
הוא מקיף כוכב אך הוא עצמו אינו כוכב כלומר אינו מאיר בעצמו ,הצורה שלו כדורית ,הוא מפנה
את מסלולו מעצמים אחרים כלומר אין בסביבתו הקרובה גופים נוספים שדומים לו .את השמש שלנו
מקיפים שמונה כוכבי לכת המהווים יחד עם גופים נוספים (כמו שביטים ,אסטרואידים) ועם השמש את
מערכת השמש .את כוכבי הלכת במערכת השמש נוהגים לחלק לשתי קבוצות :כוכבי הלכת הארציים
וכוכבי הלכת הענקיים .כוכבי הלכת הארציים כוללים (מן השמש כלפי חוץ) את כוכב חמה ,נוגה ,ארץ
ומאדים .הקרום החיצוני שלהם מוצק והם קרובים יותר לשמש .בגלל הדמיון של כוכבי לכת אלו בהרכב
הסלעי המוצק לכדור הארץ הם קבלו את השם הכולל כוכבי הלכת הארציים.
כוכבי הלכת הענקיים כוללים (מן השמש כלפי חוץ) את צדק ,שבתאי ,אורנוס ונפטון .הם עשויים בעיקר
גזים ,גדולים יותר מכוכבי הלכת הארציים (מכאן שמם) ונמצאים במרחק גדול יותר מהשמש יחסית
לקבוצת כוכבי הלכת הארציים.

שימו לב:
 השימוש במלה כוכב כנסמך למושג לכת עלול להטעות ולגרום לבלבול בהבנת המושגים כוכב וכוכב
לכת .באנגלית מכונים כוכבי הלכת בשם פלנטה ,מילה שאין לה קשר עם המילה כוכב ((STAR
מה שמסייע להבחין במשמעות של כל אחד מהמושגים .דגם זה נועד לסייע ללומדים להבנות את
המשמעות המדעית של המושג כוכב לכת ולהבין את ההבדל בינו לבין כוכב (שמש).
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תיאור המאפיינים של כוכבי הלכת המובא לעיל כולל פרטים שאינם מופיעים במהלך ההוראה.
פרטים אלו מיועדים למורים בלבד ואין להציגם לתלמידים כיוון שאינם מתאימים ליכולת ההבנה
שלהם בשלב הזה.

להרחבה נוספת

מידב ,מ' ,נצר ,ח' ,סתוי ,ר' .2002 ,אל קצה היקום — כוכבים ,ערפיליות ,גלקסיות ,אוניברסיטת תל
אביב ,הוצאת רמות.
ערך כוכב לכת אסטרופדיה האנציקלופדיה לאסטרונומיה ,אסטרופיזיקה ומדעי החלל.
מצפה הכוכבים ברקת — מסע במערכת השמש ,מסע אינטראקטיבי אל תוך מערכת השמש.
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אסטרטגיית החשיבה "הסקת מסקנות"
הסקת מסקנות היא אסטרטגיית חשיבה המביאה לכדי יצירה של טענה המבוססת על קשרים בין פרטי
מידע .טענה זו מכונה "מסקנה" .נוסף על הבניית רעיון חדש ,תהליך הסקת המסקנות כולל שני שלבים:
שלב של אינדוקציה הבניית הכללות ושלב של דדוקציה ליישום ההכללות על פרטים נוספים.
בתהליך האינדוקציה מנסחים טענה המבוססת על כמה פרטים או תופעות והמאפיינים המשותפים
שלהם .כך נוצר כלל (או עיקרון) אשר מהווה את התוצאה הסופית של האינדוקציה .הכללים הנוצרים
כתוצאה מאינדוקציה מאפשרים לתאר חוקיות בעולם ,להגדיר מושגים ,ליצור ידע חדש וכן מאפשרים
לאדם להגיב בתגובות דומות לגירויים חדשים הדומים לגירויים המוכרים לו .לדוגמה :מדידות חוזרות
של כמויות חומרים לפני ובעקבות שינויים שהתרחשו בהם הובילו לניסוח הכלל האומר כי "בכל תהליכי
השינוי הפיזיקליים והכימיים ,בחומרים ,המסה הכוללת נשמרת".
תהליך הדדוקציה מתבסס על יצירה של היקש לוגי מהעובדה /הנחה /מסקנה כללית למקרה פרטי
(מהכלל אל הפרט) .בעוד החשיבה האינדוקטיבית מתבססת על תצפיות ואיסוף נתונים המאפשרים
הכללה ,החשיבה הדדוקטיבית מתבססת על העיקרון או הכלל או המושג שנבנה כדי להסיק ממנו
מסקנות פרטיות.
חשוב להיות מודעים להטיות שעלולות להביא לשימוש מוטעה באסטרטגיית החשיבה הכללה ובכך
להביא להבניה שגויה של מושגים או עקרונות מדעיים .להלן מובאות דוגמאות אחדות להטיות:
הכללת יתר .זו יכולה להתבטא בשתי צורות אפשריות .האחת נטייה להסיק מסקנה על סמך מקרה/
ממצא בודד או ממצאים שהיקפם מצומצם .לדוגמה" :טעמתי סוכר והוא מתוק" .המסקנה שלי היא
"שכל סוגי הסוכר הם מתוקים" .מסקנה זו כמובן שגויה שכן ישנם סוגי סוכרים שאינם מתוקים.
והשנייה הנטייה להרחיב מסקנה שהתקבלה על ממצאים/אירועים שאינם מתאימים לקבוצת הממצאים
עליה נעשתה ההכללה .לדוגמה :כוכב לכת הוא גוף המקיף את השמש .מכאן שאסטרואיד הוא סוג של
כוכב לכת כי גם הוא מקיף את השמש .הכללות יתר מסוג זה עלולות ליצור תפיסה מדעית שגויה.
תוקף .הכללה נחשבת לתקפה יותר ,ככל שהיא נשענת על מקרים רבים יותר ,שכולם רומזים לאותה
מסקנה .היא תופרך ,אם הניסיון האמפירי לא יוכיח את תקפותה גם בעתיד .מכאן החשיבות הרבה
לעריכת חזרות בניסוי .אלו נותנות תוקף לממצאים ולמסקנות הנגזרות מהם.
קיבעון בחשיבה והיצמדות לתפיסות מקובלות .חשיבה דדוקטיבית הנסמכת על חשיבה מסורתית,
יכולה למנוע פתיחות לשינוי בתפיסה ,לפגוע בהבנה חדשה פורייה ,ואיכותה הבסיסית תלויה למעשה
באמת ההכללה שמשתמשים בה .המודל הגאוצנטרי של מערכת השמש שבו כדור הארץ במרכז ,והשמש

8
ושאר הגופים ביקום סובבים אותו יכול לשמש דוגמה לקיבעון מחשבתי (שנמשך מאות שנים) והיצמדות
לתפיסות ששרתו גם דוקטרינות דתיות .כל תצפית אסטרונומית הוסברה על פי המודל הגאוצנטרי גם
כשהיה קשה מאוד להסביר בעזרתו את הממצאים השונים( .המודל ההליוצנטרי שבו השמש במרכז
והארץ וכוכבי הלכת האחרים מקיפים אותה נדחה שוב ושוב ,למרות שהוצע כמה פעמים לאורך השנים,
בשל כמה סיבות וביניהן :העובדה שאין תחושה שהארץ נעה והאפשרות כי הארץ אינה מרכז היקום
עמדה בסתירה מוחלטת לתפיסה הפילוסופית באותן שנים).
בטבלה הבאה מפורט מה נדרש 2מהלומדים לדעת במסגרת אסטרטגיית החשיבה "הסקה" ,שפת החשיבה
ודוגמאות לשאלות מטה קוגניטיביות שמומלץ לשלב בתהליך הלמידה של האסטרטגיה.

—
—
—
—
—
—
—
—

מה נדרש מהלומד כדי להפעיל
אסטרטגיה זו?
לזהות פרטים וקשרים במידע הנתון;
להשלים פערים בין המידע הנתון לבין
הידע הקודם;
ליצור קשרים חדשים בעזרת מידע
נתון ו/או ידע קודם;
להשליך ממקרה אחד למקרה אחר על
פי הצורך;
להכליל עיקרון ממספר פריטי מידע;
ליישם כלל או עקרון לגבי מקרים
פרטיים;
להבחין בין ממצא לבין מסקנה;
לבחון את תוקף המסקנה וביסוסה על
הממצאים או על המידע.

שפת החשיבה

דוגמאות לשאלות מטה קוגניטיביות

להסיק ,להקיש— ,
לקבוע ,לגבש,
נובע מ ...תולדה
של ...נגזר מ— ...
להכליל ,ליישם,
להבחין ,לקשר— ,
להשליך

—
—
—
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האם פרטי המידע בהם השתמשת
תומכים במסקנה? האם המסקנה
מבוססת ונובעת מהמידע?
האם המסקנה שונה מהמידע
הנתון ו/או מוסיפה עליו?
האם יכולתם להגיע למסקנה
אחרת? על סמך מה? ואם כן,
האם מסקנה אחת עדיפה על פני
השניה?
באיזו דרך הגעת אל המסקנה?
(מטה אסטרטגיה).
מתי כדאי לי להשתמש באסטרטגיה
זו? (מטה אסטרטגיה).
כיצד אסביר לחבר שלא נכח בכיתה
הסקה מהי? (מטה אסטרטגיה).

לקוח מתוך :אסטרטגיות חשיבה מסדר גבוה — מסמך מנחה למתכנני תכניות לימודים ארציות ומקומיות ולמפתחי חומרי
למידה ,2009 ,האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים ,משרד החינוך.
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להרחבה נוספת

אסטרטגיות חשיבה מסדר גבוה ,מסמך מנחה למתכנני תכניות לימודים ארציות ומקומיות ולמפתחי
חומרי למידה .2009 ,האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים ,משרד החינוך.
קניאל ,ש’ .2003 ,פעולות תודעה ,היסודות לחינוך לחשיבה ,הוצאת רמות ,אוניברסיטת תל–אביב.
הכללה ,גורדון המכללה האקדמית לחינוך.

הקשרים לתכניות הלימודים
לימודי מדע וטכנולוגיה לבית הספר היסודי (תשנ"ט)
ניתן לשלב את אסטרטגיית החשיבה "הסקה" בכל נושא לימודי להבנייה של מושגים כלליים ופרטיים,
להבניית חוקים ועקרונות מדעיים/טכנולוגיים/חברתיים .להלן כמה דוגמאות לעקרונות שאפשר להבנות
בדרך של אינדוקציה :התאמה של תכונות חומר למוצר ,התאמה של יצורים לסביבה ,המרות אנרגיה,
מאפייני החיים .אפשר להשתמש באסטרטגיית החשיבה "הסקה" גם לצורך הבניית ידע מטה–אסטרטגי
של ידע הליכי :עקרונות המיון ,עקרונות ההכללה ,עקרונות ההשוואה וכדומה.

חינוך לשוני :עברית — שפה ,ספרות ותרבות (תשס"ג)
התייחסות לאסטרטגיית החשיבה "הסקה" מופיעה בהישגים הנדרשים הבאים:
הישג נדרש " :5הפקת מידע ולמידה מטקסטים כתובים מסוגים שונים ובתחומי דעת שונים" (למשל:
דליית מידע ממספר מקורות בהתאם למטרות הלימודיות).
הישג נדרש " :4קריאת טקסטים מסוגים שונים ולמטרות שונות" (למשל :הסקת מסקנות ויצירת
הכללות).

מידענות — מתווה לפיתוח תהליכים מידעניים במהלך הלמידה של תחומי הדעת
להתנהלות לומדים בסביבה עתירת מידע ()2009
התייחסות לאסטרטגיית החשיבה הסקה מופיעה במסמך המידענות בסטנדרט מספר  — 2עיבוד המידע
תוך בחינתו באופן ביקורתי בהתאם ליעד ,הסקת מסקנות ,יצירת ידע חדש הצגתו והפצתו .סטנדרט
משנה  2.2עוסק באופן ספציפי בהיבט זה" :מעבד את המידע ומסיק מסקנות".
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חלק ב :מהלך ההוראה
בדגם ארבעה חלקים:
חלק א "רגע לפני" ...נועד לחשוף את הידע המוקדם של התלמידים אודות משמעות המושגים "כוכב"
ו"כוכב לכת" במטרה לחשוף תפיסות שגויות הנובעות מהכללת יתר ,ולהביא את הלומדים למודעות
לצורך לבחון את תפיסותיהם באמצעות הבנייה של עקרון מדעי ושימוש בו.
חלק ב "חוקרים כוכבי לכת" נועד להבנות את העיקרון המדעי שבאמצעותו יוצרים משמעות למושג
כוכב לכת .הבניית העיקרון נעשית במשולב עם הבנייה אסטרטגיית החשיבה הסקת מסקנות על שני
רכיביה :הסקת מסקנות מתוך מקרים פרטיים בדרך של אינדוקציה לצורך יצירת הכללה ובדיקת התוקף
של ההכללה על גופים אחרים ביקום בדרך של דדוקציה.
חלק ג "רגע אחרי "...נועד להביא את התלמידים למודעות (באמצעות תהליכים מטה–קוגניטיביים)
אודות התרומה של אסטרטגיית החשיבה הכללה להבנת המושג כוכב לכת וכן ולפתח אצלם ידע מטה–
אסטרטגי אודות אסטרטגיית החשיבה הסקה על שני מרכיביה — אינדוקציה ודדוקציה .בחלק זה
עורכים גם רפלקציה על תהליכי הלמידה והחשיבה שהתלמידים חוו (הצלחות ,קשיים והצעות לייעול
ושיפור).
חלק ד "תרגול ויישום" נועד לערוך העברה קרובה (באותו נושא לימודי) של הידע ושל אסטרטגיית
החשיבה שנלמדו.
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חלק א :רגע לפני...
המלצות דידקטיות
פעילויות לתלמידים
בחלק זה של הדגם חושפים את התפיסות של
מטרות
 .1התלמידים יחשפו את התפיסות שלהם הלומדים ביחס למושגים כוכב וכוכב לכת
ביחס למשמעות המושגים כוכב וכוכב לכת .ומביאים אותם למודעות אודות הצורך בלימוד
אסטרטגיית חשיבה שבאמצעותה יוכלו להבחין
בין גופים במערכת השמש.
טיול לילי
היה לילה ושקט גדול מסביב .בשמים נראו כוכבים רבים .יעל שכבה על האדמה והתבוננה בהם
מוקסמת .כל כך הרבה כוכבים חשבה .רחוק באופק בצד מערב ראתה גוף גדול וזוהר...
הוא זהר יותר מכל הכוכבים האחרים" .תראו" קראה" ,בצד מערב כוכב אחד זוהר חזק יותר
ובהיר יותר מכל הכוכבים האחרים".
"יעל ,יעל" קראה אמא "לכוכב הזוהר הזה קוראים נוגה והוא בכלל לא כוכב .הוא כוכב לכת".
"כוכב ,או כוכב לכת ,יש בכלל הבדל?" שאלה יעל.
דוגמאות לשאלות
 .1ודאי צפיתם לא פעם בלילה בשמים :האם
ראיתם גופים זוהרים .כיצד מכנים אותם?
 .2האם יש הבדל בין הגופים הזוהרים? האם
אפשר לחלק אותם לקבוצות? אם כן ,לאילו
קבוצות? לפי איזה עיקרון חילקתם אותם
לקבוצות?
 .3האם תדעו להשיב על שאלתה של יעל :מה
ההבדל בין כוכב לבין כוכב לכת?

מבררים תפיסות
כל מי שצפו בשמי הלילה ודאי הבחינו בגופים
רבים זוהרים .לעתים קורה גם שרואים גופים
זוהרים שנעים במהירות לכיוון כדור הארץ — יש
כאלה שמכנים אותם בשם "כוכבים נופלים".
העובדה שהגופים שבשמי הלילה נראים זוהרים
גורמת לרבים להכללתם באופן אינטואיטיבי
בשם כוכבים .נשאלת אפוא השאלה ,האם כל
מה שזוהר בשמים הוא כוכב? האם אין כאן
הכללת יתר?
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פעילויות לתלמידים

המלצות דידקטיות
כדי לבחון את תפיסות הלומדים בהקשר זה
מובא סיפור (ראו במסגרת) שתפקידו לשמש
"כדמות במראה" — כלומר לשיקוף תפיסות
התלמידים לצורך יצירת ערעור קוגניטיבי —
"האומנם לא כל מה שזוהר בשמים הוא כוכב?";
"אם לא כל "הגופים" שבשמים הם כוכבים אז
איך נדע להבדיל ביניהם? — הרי כולם זוהרים".
הערעור נועד להביא את הלומדים למודעות
אודות תפיסותיהם וכן ליצור אצלם את הצורך
לחפש כלל/עיקרון שבעזרתו יוכלו לזהות בין
גופים שהם כוכבים לבין גופים שאינם כוכבים.
ראו דוגמאות נוספות לשאלות לחשיפת תפיסות
ביחס לגופים הזוהרים שבשמים.

אסטרטגיית ההוראה
הבניית העיקרון אודות הגדרת המושג כוכב לכת נעשית תוך הבניית אסטרטגיית החשיבה
"הסקת מסקנות" בשני שלבים :שלב האינדוקציה ושלב הדדוקציה .הבניית הכלל תאפשר
להבחין בין כוכב לכוכב לכת.

שלב האינדוקציה (הבניית העיקרון):
אוספים מידע על מאפיינים על ארבעת כוכבי לכת הקרובים לשמש (הארציים) ,מסיקים
מסקנות על המשותף ומכלילים את המאפיינים לעיקרון.
שלב הדדוקציה (תיקוף העיקרון):
אוספים מידע על מאפיינים של גופים אחרים במערכת השמש ,בודקים האם העיקרון תקף
לגביהם ומסיקים מסקנות.
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חלק ב :התנסות :מהו כוכב לכת?
פעילויות לתלמידים
מטרות
 .1התלמידים יבנו את הכלל (העיקרון) המגדיר
מהו כוכב לכת ויבחינו באמצעותו בין כוכב
לכוכב לכת (אינדוקציה).
 		.2התלמידים יבחנו את תוקף הכלל על גופים
נוספים במערכת השמש (דדוקציה).

המלצות דידקטיות
חלק זה כולל שני חלקים:

חלק א :בונים כלל/עיקרון
הוראה מפורשת של יצירת הכללה בדרך של
אינדוקציה (מהפרט אל הכלל) לצורך הבניית
עיקרון המגדיר מהו כוכב לכת
חלק ב :מיישמים את הכלל/עיקרון
הוראה מפורשת של יישום העיקרון על כוכב לכת
בדרך של דדוקציה על גופים נוספים במערכת
השמש.

הנחיות ושאלות לתלמידים
התבוננו בהדמיה של מערכת השמש הנבנית
על ידי תלמידי הכיתה.
 .1בדקו :את המיקום של כל גוף ביחס
לשמש.
 .2בדקו :האם הגוף הוא גוף מאיר או
מואר?
 .3שימו לב :האם הגוף מקיף את השמש או
מוקף על ידה?
 .4רשמו במלבנים המתאימים שבמארגן
הגרפי הכללה את המידע שאספתם
בסעיפים  3—2על כל אחד מהגופים.
תוכלו להיעזר בכרטיסיות המצורפות.

חלק א :בונים כלל/עיקרון
היערכות:
ציוד:
כרטיס מידע על שמש ובו המידע הבא :גוף מאיר
(בעל אור עצמי) ,מוקף על ידי גופים.
כרטיסי מידע על ארבעת כוכבי הלכת הקרובים
אל השמש :חמה ,נוגה ,ארץ ומאדים .בכל כרטיס
מופיע המידע הבא :מקיף את השמש ,גוף מואר
(אין לו אור עצמי).
מארגן גרפי של אינדוקציה (הכללה) לכל
תלמיד/ה.
ראו דוגמאות לכרטיסי מידע (עמוד  )15ולמארגן
גרפי במסגרת שבהמשך (עמוד .)16
ארגון לומדים :מליאה
זמן :כארבעים וחמש דקות
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המלצות דידקטיות
הפעלה :הדמיה אנושית של מערכת השמש
מפעילים משחק הדמיה של מערכת השמש (ראו
פרטים במסגרת) .תוך כדי ההפעלה ,מבקשים
מהתלמידים לרשום במארגן הגרפי הכללה את
הפרטים הנוגעים לכל אחד מהגופים בעזרת
המידע בכרטיסיות (בשלב זה הם אינם יודעים
אילו הם כוכב הלכת).
במקביל מומלץ לשרטט על הלוח מארגן גרפי
הכללה ולהשלים במלבנים תוך כדי משחק
ההדמיה את המאפיינים של כל אחד מהגופים.

הנחיות להדמיה אנושית של מערכת השמש
 מפנים מקום בכיתה ובוחרים חמישה תלמידים.
 כל תלמיד/ה בוחר/ת כרטיס אחד מתוך חמשת הכרטיסים.
 מעמידים תלמיד/ה שבידו/ה כרטיס שמש במרכז .מבקשים ממנו/ה לתאר את המאפיינים של
השמש .במידת הצורך יוכל להיעזר בכרטיס שבידו.
 מזמינים על פי סדר הגופים במערכת השמש את התלמיד/ה הראשון/נה — כוכב לכת "חמה"
ומבקשים ממנו/ה לעמוד ליד השמש.
 שואלים אותו/ה מה שם הגוף ומה הקשר שלו למערכת השמש .התלמיד/ה צריכ/ה להדגים
את הקשר שלו לשמש — להקיף אותה כמה פעמים וכן לציין אם הוא מאיר או מואר על ידה.
במידת הצורך יוכל להיעזר בכרטיס המידע שבידו .וכך ממשיכים הלאה לפי הסדר :נוגה ,כוכב
לכת ארץ ,מאדים.
הערות:
 .1מוצע לקיים את פעילות ההדמייה בחצר בית הספר ,או באולם הספורט ,במרחב המאפשר
הדגמה בו זמנית של ההקפה סביב השמש של מספר כוכבי לכת.
 .2מוצע גם להיעזר בהדמיה של מערכת השמש מתוך האינטרנט כדי לאפשר שימוש במגוון של
אסטרטגיות הוראה כמענה לסגנונות וצרכים אישיים של תלמידים.

15
המלצות דידקטיות

פעילויות לתלמידים
כרטיסי מידע

חמה








מיקום במערכת
השמש — ראשון.
מסלול — מקיף
את השמש
צורה — כדורית
מואר על ידי
השמש ,חסר אור
עצמי

נגה








מיקום במערכת
השמש — שני.
מסלול — מקיף
את השמש
צורה — כדורית
מואר על ידי
השמש ,חסר אור
עצמי

מאדים








ארץ

מיקום במערכת
השמש — רביעי.
מסלול — מקיף
את השמש
צורה — כדורית
מואר על ידי
השמש ,חסר אור
עצמי








כוכב








מיקום במערכת
השמש — שלישי.
מסלול — מקיף
את השמש
צורה — כדורית
מואר על ידי
השמש ,חסר אור
עצמי

מיקום במערכת
השמש — מרכז.
מוקף על ידי
גופים שונים.
צורה — כדורית
בעל אור עצמי
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המלצות דידקטיות
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המלצות דידקטיות

הנחיות לעבודה:
 .1קראו את מה שכתבתם במלבנים וסמנו
בצבע זהה את כל הגופים שמוארים על ידי
השמש וגם מקיפים אותה.
 .2נסחו כלל או עקרון שיבטא מה משותף לכל
הגופים האלה .רשמו את הכלל במשבצת
התחתונה :כלל בתרשים שקבלתם.
 .3קראו שוב את המאפיינים של "כוכב" ובדקו
האם הם מתאימים לכלל שבניתם אודות
כוכבי לכת.
 .4הסבירו :מדוע הגופים שבדקתם אינם
כוכבים כמו השמש? מה ההבדל בינם לבין
כוכבים?
 .5בדקו במקורות מידע נוספים והסבירו מה
מקור השם כוכבי לכת.

לאחר משחק ההדמיה עוברים לשלב של הבניית
המושג המכליל "כוכב לכת" .לצורך זה נעזרים
במארגן הגרפי הכללה :מבקשים מהתלמידים
לזהות את הגופים שהם בעלי אותם המאפיינים
ולרשום את המאפיינים הללו במלבן התחתון של
התרשים .כאן המקום לערוך המשגה :לגופים
הללו שמקיפים את השמש ומוארים על ידה
קוראים "כוכב לכת" (ראו שאלות .)3—1
לאחר יצירת הכלל/עיקרון (מהו כוכב לכת),
חשוב לבחון כיצד הכלל משרת אותנו בהבחנה
בין כוכב לכוכב לכת .כך למשל ,השוואה בין
מאפייני הכוכב (שמש) לבין הכלל שנבנה אודות
כוכב לכת תאפשר יצירת הבחנה בין שני
המושגים האלה (ראו שאלה .)4
בדיקה במקורות מידע נוספים תוכל לבסס את
ההבדל בין כוכב לכוכב לכת (ראו שאלה .)5
השם כוכב לכת (פלנטה — נודד ביוונית) ניתן
על ידי האסטרונומים הקדמונים שהבחינו בינו
לבין כוכב כיוון שהוא משנה כל הזמן את מקומו
ביחס לכוכבים אחרים שנמצאים בצורות קבועות
בשמים ,הוא "נודד" בין הכוכבים האחרים.

להרחבה נוספת
קשתן ,י’ ,דגן ,א’ ,הראל ,י’ ,נתיב ,ל’ .2008 ,במבט חדש כיתה ה ,ספר התלמיד ,אוניברסיטת
תל–אביב ,הוצאת רמות ,עמוד .221
קלצ’קו ,ש’ ,ברק ,י’ .2008 ,מסע מדע ה ,הוצאת כינרת ,עמוד .289
ברנד ,ר’ ,בן דוד ,ל’ .1998 ,ללכת על כוכב לכת יחידת לימוד בנושא אדמה וחלל ,לתלמיד ,אוניברסיטת
תל–אביב ,הוצאת רמות ,עמוד .116
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חושבים על בניית הכלל
בשלב זה חשוב להביא את התלמידים למודעות
אודות אסטרטגיית החשיבה שהופעלה הסקת
מסקנות לצורך בניית כלל (שהוא ידע מוצהר).
כמו כן ,חשוב לשחזר יחד איתם את שלבי
האסטרטגיה כדי להבנות אצלם ידע מטה–
אסטרטגי .ראו שאלות .2—1

דוגמאות לשאלות
 .1כתבו את השלבים שבצעתם כדי לבנות כלל
שיעזור להבחנה בין כוכב לבין כוכב לכת.
 .2האם הכלל/עקרון שבניתם מבוסס ונובע
מהמידע שקבלתם על כוכבי הלכת? תנו
דוגמה.
 .3הסבירו :מדוע חשוב לבנות כללים? תנו
דוגמא מהתהליך שבצעתם בשיעור זה.
 .4הציעו מתי תוכלו להשתמש בכלל שבניתם .יש להסביר לתלמידים מה זה כלל וכיצד יוצרים
כלל בדרך של איסוף נתונים ,השוואה על פי
 .5כיצד תסבירו לחבר איך בונים כלל?
מאפיינים והסקת מסקנות .בהמשך מוצע לערוך
דיון מדוע חשוב ליצור כללים ובאילו מצבים
אפשר להשתמש בהם .ראו דוגמאות שאלות
.5—3

חלק ב :מיישמים את הכלל/עיקרון
חלק זה נועד לבדיקת תקפותו של הכלל/עיקרון
לגבי גופים נוספים במערכת השמש באמצעות
הדדוקציה .השאלה המרכזית שבה מתמקדים
בחלק זה היא "האם כל גוף שמקיף את השמש
ומואר על ידה הוא כוכב לכת?" .טיפול בשאלה
זו בדרך של דדוקציה מאפשר להתייחס לאחת
ההטיות הנפוצות בהקשר להכללה שהיא
"הכללת יתר".
היערכות:
ציוד:
דגם/תמונה של מערכת השמש לכיתה/לכל
קבוצה
מארגן גרפי של דדוקציה לכל תלמיד/ה.
כרטיסיות מידע לכל קבוצה על הגופים הבאים:
צדק ,שבתאי ,אורנוס ונפטון ,ירח ,אסטרואיד.
ארגון לומדים :קבוצות
זמן :כעשרים דקות
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הנחיות לתלמידים
 .1השוו את התרשים שלפניכם לתרשים שבו
השתמשתם לבניית הכלל להגדרת המושג
כוכב לכת .מה דומה בין שני התרשימים?
ומה שונה?
 .2כתבו במלבן העליון של התרשים את הכלל
המגדיר מהו כוכב לכת.
 .3התבוננו בדגם /תמונה של מערכת השמש
וזהו את ארבעת כוכבי הלכת שבדקתם
בשלב הקודם של העבודה.
 .4זהו בדגם /תמונה את הגופים הבאים :צדק,
שבתאי ,אורנוס ,נפטון ,אסטרואידים ,ירח.
 .5האם כל הגופים הללו הם כוכבי לכת? כיצד
תוכלו לדעת?
 .6בחרו בשלושה גופים מתוך הרשימה
שבשאלה  4והשלימו את המידע המתאים
לגביהם במלבנים המתאימים שבתרשים.
תוכלו להיעזר בכרטיסיות שבידיכם.
 .7היעזרו בכלל שכתבתם במארגן הגרפי
ובדקו האם הגופים מתאימים להגדרה של
כוכב לכת? הסיקו מסקנה :האם כל אחד
מהגופים שבדקתם הם כוכבי לכת?
 .8הסבירו :כיצד עזר לכם הכלל להגיע להבחנה
בין גופים שהם כוכבי לכת לבין גופים שאינם
כוכבי לכת?
 .9האם אתם מכירים גופים המקיפים את
השמש שאינם כוכב ואינם כוכבי לכת? ציינו
אילו .הסבירו מדוע אינם כוכבי לכת.
 .10סכמו :ערכו רשימה של כל כוכבי הלכת
שגיליתם במערכת השמש .מה משותף
לכולם?

מחלקים את הכיתה לקבוצות .מציידים כל
קבוצה בכרטיסיות מידע על גופים נוספים
במערכת השמש ובמארגן הגרפי דדוקציה (ראו
בהמשך).
לפני הפעילות חשוב להפנות את תשומת לב
הלומדים להבדלים בין המארגן הגרפי בשלב זה
של הפעילות לבין המארגן הגרפי בשלב הקודם
(ראו סעיף  .)1בשלב הקודם הכלל לא היה נתון
ורק אחרי שבדקו את המאפיינים של הגופים
השונים יכלו לבנות בעזרתם את הכלל .בשלב
הנוכחי הכלל ידוע ובעזרתו הם יכולים לאפיין
גופים נוספים.
מציגם תמונה/דגם של מערכת השמש בכיתה/
לכל קבוצה .בשלב הראשון מבקשים מהתלמידים
לזהות את כוכבי הלכת שנבדקו בשלב הקודם
(ראו סעיף  .)3בשלב הבא מבקשים מהתלמידים
לזהות גופים נוספים במערכת השמש ולבדוק
האם הם עונים על הכלל המאפיין כוכב לכת
(ראו סעיפים .)5—4

שימו לב :חשוב להביא את התלמידים למודעות
אודות הבעיה של הכללת יתר — יישום הכלל על
גופים נוספים למרות שהם עונים על המאפיינים
של כוכב לכת באופן חלקי (ראו סעיפים .)9—6
לדוגמה :הירח הוא אחד הגופים במערכת
השמש .הוא גוף כדורי חסר אור עצמי המואר על
ידי השמש ,ומקיף אותה תוך כדי הקפה שלכדור
הארץ שהוא כוכב לכת ,ולכן אינו כוכב לכת.
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אסטרואיד הוא גוף מואר במערכת השמש אך
אינו כוכב לכת כיוון שאינו כדורי.
צדק ,שבתאי ,אורנוס ונפטון הם כוכבי לכת
כיוון שכל אחד מהם הוא גוף כדורי חסר אור
עצמי המקיף את השמש.
לפני שעוברים לחלק הבא חשוב לסכם בדיון
כיתתי מי הם כוכבי הלכת הנכללים במערכת
השמש ( 8גופים —  4כוכבי הלכת הארציים
כוכב חמה ,נגה ,ארץ ומאדים ו– 4ענקי הגזים —
צדק ,שבתאי אורנוס ונפטון) ,מהם המאפיינים
המשותפים לכולם ומהם יחסי הגומלין בינם
לבין השמש( .ראו סעיף .)10

צדק








מיקום במערכת
השמש — חמישי.
מסלול — מקיף
את השמש
צורה — כדורית
מואר על ידי
השמש ,חסר אור
עצמי

שבתאי






















אסטרואיד

נפטון

מיקום במערכת
השמש — שמיני.
מסלול — מקיף
את השמש
צורה — כדורית
מואר על ידי
השמש ,חסר אור
עצמי

מיקום במערכת
השמש — שישי.
מסלול — מקיף
את השמש
צורה — כדורית
מואר על ידי
השמש ,חסר אור
עצמי

אורנוס





מקיף את השמש.
צורה לא כדורית.
מואר על ידי
השמש ,חסר אור
עצמי

מיקום במערכת
השמש — שביעי.
מסלול — מקיף
את השמש
צורה — כדורית
מואר על ידי
השמש ,חסר אור
עצמי

ירח






מסלול — מקיף
כוכב לכת.
צורה — כדורית
מואר על ידי
השמש ,חסר אור
עצמי
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חלק ג :רגע אחרי...
פעילויות לתלמידים
מטרות
 .1להביא את התלמידים למודעות אודות שלבי
אסטרטגיית החשיבה שהופעלה במטרה
להבנות אצלם ידע מטה–אסטרטגי.
 .2להביא את התלמידים למודעות אודות
התרומה של השימוש באסטרטגיית החשיבה
הסקה על שני מרכיביה :הבניית כלל/עיקרון
בדרך של אינדוקציה ותיקופו בדרך של
דדוקציה.
שאלות לתלמידים
 .1לפניכם רשימה של פעולות חשיבה שבהם
השתמשתם כדי לבנות כלל שבאמצעותו
אפשר לדעת מהו כוכב לכת .סדרו את
רשימת פעולות החשיבה לפי הסדר וציינו מה
התרומה של כל שלב ליצירת הכלל:
א .מאפיינים את התכונות של הגופים.
ב .מנסחים כלל במשפט המתייחס לגופים
שנבדקו.
ג .מארגנים את המידע במארגן גרפי של
הכללה.
ד .מציינים את המאפיינים המשותפים לכל
הגופים.
ה .מגדירים את הגופים הנבדקים.
ו .ציינו כיצד נקרא שלב חשיבה זה.
 .2לפניכם רשימה של פעולות חשיבה שבהם
השתמשתם כדי לבדוק אילו גופים נוספים
במערכת השמש הם כוכבי לכת .סדרו את
רשימת פעולות החשיבה לפי הסדר וציינו מה
התרומה של כל שלב לקבלת מסקנה נכונה:
א .רושמים את המאפיינים של הגופים
במלבנים המתאימים.

המלצות דידקטיות
חלק זה נועד לפתח חשיבה מטה–קוגניטיבית
(חשיבה על חשיבה) במטרה להביא את התלמידים
להבניית ידע מטה–אסטרטגי אודות אסטרטגיית
החשיבה הסקה על שני מרכיביה :אינדוקציה
ודדוקציה ולהבין את תרומתה להבניית המושג
הכולל כוכב לכת.

 .1יצירת מודעות אודות שלבי האסטרטגיה
בדגם הוראה זה נעשתה הוראה ישירה ומפורשת
של אסטרטגיית החשיבה הסקת מסקנות .אחת
הדרכים להבניית ידע מטה–אסטרטגי היא שחזור
פעולות החשיבה ,המללתם ותיאור תפקידן
בתהליך
שימו לב :יש להתייחס לשני השלבים :שלב
האינדוקציה ושלב הדדוקציה (ראו שאלות )2—1
כדאי להמליל את המושגים דדוקציה ואינדוקציה
עם התלמידים.
לצורך המשגת האסטרטגיה חשוב להיעזר במפת
חשיבה (ראו להלן) וכן במארגנים הגרפיים של
אסטרטגיית החשיבה (ראו בשלב ההתנסות).
עזרים אלה ישמשו את הלומדים בהמשך לתרגול
האסטרטגיה בהקשרים נוספים.
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ב.
ג.
ד.
ה.
ו.

פעילויות לתלמידים
בודקים את המאפיינים של הגופים.
בודקים האם המאפיינים מתאימים
לכלל.
רושמים את הכלל במארגן הגרפי.
מגדירים את הגופים שרוצים לבדוק.
ציינו כיצד נקרא שלב חשיבה זה.

המלצות דידקטיות

מפת חשיבה :אסטרטגיית החשיבה "הסקת מסקנות" (אינדוקציה)
 .1מגדירים את הפריטים הנבדקים (דוגמאות).
 .2מאפיינים את התכונות של הפריטים.
 .3מארגנים את המידע במארגן גרפי של הכללה.
 .4מציינים את המאפיינים המשותפים לכל הפריטים.
 .5מסיקים מסקנה.
 .6מנסחים כלל המתייחס לפריטים שנבדקו.
מפת חשיבה :אסטרטגיית החשיבה "הסקת מסקנות" (דדוקציה)
 .1רושמים את הכלל במארגן הגרפי.
 .2מגדירים את הפריטים הנבדקים.
 .3בודקים את המאפיינים של הפריטים.
 .4רושמים את המאפיינים של הפריטים במלבנים המתאימים.
 .5בודקים האם המאפיינים מתאימים לכלל.
 .6מסיקים מסקנה.
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דוגמאות לשאלות
 .1בתחילת הפעילות נשאלתם על הגופים
הזוהרים הנראים בשמי הלילה ועל ההבדלים
ביניהם .האם כל גוף זוהר הוא כוכב? האם
כל גוף זוהר הוא כוכב לכת? אילו תשובות
תתנו עתה לשאלות אלה?
 .2תארו בכתב או בתרשים כיצד עזר לכם כל
אחד מהאמצעים הבאים להשיב על השאלות:
מהו כוכב לכת ומה הקשר שלו לשמש?
 כיצד תרמה ההדגמה של מערכת השמש
על ידי תלמידי הכתה לאיסוף המידע
אודות גופים במערכת השמש?
 מה הייתה התרומה של המארגן הגרפי
לניסוח הכלל?
 מה הייתה התרומה של המארגן הגרפי
לבדיקת הכלל על גופים נוספים במערכת
השמש?
 .3סכמו :כיצד סייעה לכם אסטרטגיית החשיבה
הסקת מסקנות להבנת משמעות המושג כוכב
לכת (למול כוכב) ולאפיון גופים במערכת
השמש?

 .2יצירת מודעות לתרומה של תהליכי החשיבה
לידע המוצהר
חשוב להביא את התלמידים למודעות אודות
התרומה של תהליכי החשיבה שחוו להבניית
ידע המוצהר אודות כוכב לכת( .ראו שאלות 3—1
לדוגמה).
שימו לב :מטרת השימוש באסטרטגיית החשיבה
הסקה בדגם הוראה זה הייתה להבנות כלל
(עקרון) אודות המשמעות של המושג כוכב לכת
ולטפל בתפיסות שגויות הנובעות מהכללת יתר.

רפלקציה
דוגמאות לשאלות
 האם היו לכם קשיים בפעילות זו? אם כן ,בסיום ההוראה של הדגם ,חשוב לערוך רפלקציה
במטרה לשקף תובנות ,הצלחות כמו גם קשיים.
כיצד התמודדת אתם?
 כיצד תסבירו לחבר שלא היה בכיתה כיצד במידה ועלו קשיים חשוב לדובב את התלמידים
להעלות רעיונות לשיפור וייעול מהלכי הלמידה.
יוצרים כלל וכיצד בודקים אותו?
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חלק ד :תרגול ויישום
חלק זה נועד לערוך העברה קרובה (באותו נושא לימודי) של הידע המוצהר ואסטרטגיות החשיבה
שנלמדו .לביצוע חלק זה ,יש לצייד את התלמידים במפת החשיבה ובמארגן הגרפי של אסטרטגיית
החשיבה אינדוקציה ודדוקציה.
שימו לב :חשוב לערוך העברה רחוקה (בתחומי תוכן אחרים) ולתרגל את האסטרטגיה במהלך השנה.

המשימה לתלמידים
קראו את הכתבה הבאה וענו על השאלות:
התגלתה מערכת שמש חדשה הדומה לשלנו
מערכת שמש חדשה דומה למערכת השמש שלנו התגלתה במרחק של  127שנות אור( .שנת אור אחת
שווה ל– 10טריליון ק"מ) .במחקר שנמשך שש שנים על הכוכב  ,HD 10180זוהו חמישה כוכבי לכת דומים
בכמות החומר לצדק ומקיפים את השמש בטווח של  600—6ימים" .אנו מאמינים" אמר החוקר הראשי
כריסטופר לואיס "כי בנוסף לחמשת כוכבי הלכת הללו ישנם עוד שני כוכבי לכת.
על פי ידיעה שהופיעה ב– 24באוגוסט  2010באתר:

http://www.physorg.com/news201850291.html

 .1דמיינו שאתם שייכים לצוות החוקרים .לפי מה תדעו לזהות גופים שהם כוכבי לכת במערכת השמש
שהתגלתה?
 .2באיזו אסטרטגיית חשיבה עליכם לעשות שימוש כדי לקבוע האם הגופים שגיליתם הם כוכבי לכת.
הסבירו את שלבי תהליך החשיבה שבצעתם.

