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ב"ה
מערך בנושא ההשוואה
מגישה: אורה קפלון
 
מטרות:
אוצר מילים:
לזהות את המילים הבאות בהקשרים המתאימים:
השוואה, תבחינים, היבטים, קריטריונים, ממחיש, המנדט הבריטי
הבנה 
להבין מהן מטרות ההשוואה ובאילו שטחים  נדרשים למיומנות זו.
להגדיר את מושג ההשוואה ולבחון את מרכיביו (מבנה ההשוואה- הנתונים המושווים, תבחינים להשוואה, דומה , שונה, מילות קישור המתאימים לכתיבה משווה ולזיהויה)
לנתח טקסט בעל מבנה השוואה כבסיס לעמידה על מבנה ההשוואה ודרך כתיבתה. 
לשון
שימוש במילון לצורך הגדרת המושג השוואה
כתיבה
התנסות בכתיבת פסקת השוואה
מהלך השיעור
פתיחה- 15 דקות
בכתה ח' הוחלט לערוך סיור לימודי. התלבטו בין שני המקומות בית התפוצות ובית האצ"ל. איך נוכל לקבל החלטה?  העלינו שאלות שונות כמו... ? 
התלמידים יעלו תבחיינים להשוואה בין שני המקומות ויאתרו מתוך הטקסט את המידע המתאים להם. 
הטבלה תיבנה על הלוח ועל סמך טבלה זו יתנסו בכתיבת הדומה השונה והמסקנה.
להלן.
מהי הפעולה שעשינו? – השוואה, באילו מילים השתמשתם לצורך ההשוואה שערכתם? מה המסקנה שהסקתם?
מהי השוואה? - 
ההשוואה היא מהשורש שווה אך היא מתייחסת גם לשוני.
מהי מטרת ההשוואה?
במה היא מסייעת לי?
באילו הזדמנויות אנחנו משתמשים בהשוואה? למה אנחנו משווים? (מסייע להחליט החלטות, מעמיק את הידע, נותן פרופורציות לדברים – השקפה נכונה על החיים – היום יום ברוחניות יש להשוות למי שמעלינו ובגשמיות למי שמתחתינו. כאשר קורה מקרה ההשוואה (העני שהגיע לרבי עקיבא
), מרחיב אך הידע, בתחום הלימודי). 
מראה לוח
השוואה+ שמש אסוציאציות
פעילות 1 – 5 דקות
עיון בהגדרה מילונית
 לסיכום: 
מה תכלול ההשוואה?
נושאי ההשוואה
היבטים/ קריטריונים או נקודות להשוואה שבהם יש דמיון או שוני
מילות קישור שנשתמש בהם לשם השוואה
מסקנה או מסקנות העולים מההשוואה.
מראה לוח
השוואה- הגדרה מילונית
מושגים הקשורים להשוואה: 
נושאי ההשוואה- העניינים שאותם משווים
היבטים, תבחינים, קריטריונים
מסקנות העולות מההשוואה.
פעילות 2 (10 דקות) טרום קריאה
בבית ספר אחד נערכו 2 סיורים לימודיים בבית התפוצות ובמוזיאון האצ"ל.
- עכשיו נבדוק טקסט השוואה שכתב תלמיד. מדוע לדעתכם הבאתי לכם טקסט כזה? במה הוא יכול לתרום לנו? מה נעשה איתו?
קריאה + משימות  1,2 - מהם נושאי ההשוואה, אילו מילים מודיעות לנו על ההשוואה, חשבו על מילים נוספות.(נספח- דף עבודה)
פעילות 3 10 דקות
מהי דרך טובה לערוך השוואה? – טבלה. משימות 2,3+משוב+5(נספח- דף עבודה)
פעילות 4  5 דקות

למה לדעתכם כתב הילד את ההשוואה? למי ולמה היא יכולה לתרום? (משוב והפקת לקחים, פנייה לבית התפוצות לתיקון, תכנון של סיור לימודי בעתיד)
משימה 5
משוב- אני חושב שחשוב להשוות כי....
כדי להשוות כדאי ל.....
מה הייתה מטרת השיעור? מה למדתם ממנו?

ב"ה
נספח: דף עבודה

השוואה – מה ולמה?
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לפניכם קטעי מידע על בית התפוצות ובית האצ"ל קראו את הטקסטים 1,2 וענו על השאלות. 

טקסט 1: בית התפוצות
מאז חורבן הבית השני כ 2000 שנים עם ישראל מפוזר ומפורד בין כל העמים. באילו ארצות חיו יהודים? מה היה גורלם של יהודים רבים? מהם המנהגים והסיפורים של כל תפוצת יהודים?
בית התפוצות מזמין את המבקר  למסע מרתק בעקבות סיפורו  הייחודי של העם היהודי המוצג בתצוגה הממחישה את חיי הקהילות השונות ונוגעת ברגעים מחיי העם היהודי ב 2000 שנות חוויה יהודית בתפוצות. הסיורים חושפים את המבקרים לעולם התרבותי, לחיי המשפחה, ליוצרים  יהודים בדרך מרתקת וייחודית לבית התפוצות.  ניתן לסייר באופן עצמאי או להזמין סיורים מיוחדים. להלן דוגמאות של תכניות מיוחדות בבית התפוצות:
פסיפס העם היהודי- תרבות אחת פנים רבות לה
ברחובות ישראל תוכלו למצוא יהודים מכל קצוות תבל; אתיופיה, ארצות הברית, מרוקו, איטליה, גרמניה, תימן ועוד. התכנית מציגה ומעוררת קולות של יהודים מכל התפוצות; מגוון טעמים, ריחות ומוסיקה במקצבים שונים. תוכלו לשמוע דעות שונות אשר משקפות את מורכבותו של העם יהודי על זרמיו ואורחות חייו. 
שורשים
במהלך התכנית ננסה  להכיר את "הסיפור" האישי והמשפחתי של כל משתתף, ונראה כיצד "סיפור " זה משתלב עם  הסיפור המשותף של כל העם היהודי.
טקסט 2: מוזיאון בית האצ"ל
 האצ"ל  הוא ראשי תיבות של ארגון צבאי לאומי. בין השנים 1917-1948  היה בישראל שלטון  המנדט הבריטי שהתייחס בצורה עוינת ליהודים; הוא אסר על יהודים רבים לעלות לארץ ישראל, ועודד את הערבים לפגוע ביהודים.  האצ"ל הוא ארגון של התנגדות יהודית לשלטון הבריטי בישראל. הוא פעל למען גירוש הבריטים מהארץ והקמת מדינה עצמאית ליהודים.
  מוזיאון בית האצ"ל  ממחיש למבקר את תולדות הארגון הצבאי הלאומי ב-17 שנות קיומו. באולם התצוגה ניתן לראות כלי נשק, מסמכים היסטוריים, צילומים, קטעי עיתונות,  כלי נשק, דגמים אור-קוליים הממחישים את פעולות הארגון וסרטים.

אצ"ל בשנת תש"ח 
מוזיאון האצ"ל  נועד להנציח את 41 לוחמי "הארגון הצבאי הלאומי (אצ"ל)" שנפלו במערכה על יפו. והוקם באזור הקרב על שפת ימה של העיר. 
אחת התצוגות העיקריות במוזיאון היא התצוגה של תיאור המערכה של האצ"ל ביפו. 
התצוגה מתמקדת בפעילות האצ"ל להקמת מדינה יהודית בארץ ישראל בשנת תש"ח, החל מהחלטת החלוקה של האו"ם, ביום כ"ט בנובמבר 1947 (ט"ז כסליו תש"ח) ועד השתלבות האצ"ל בצה"ל ב- 1 ביוני 1948. 
במוזיאון חדר הנצחה לארבעים ואחד לוחמי הארגון הצבאי הלאומי, אשר נפלו במערכה על כיבוש יפו.
שאלות
כתבו שני דברים משותפים השווים בין שני המוזיאונים ושני דברים שונים ביניהם.
     2. *היכן לדעתכם מעניין יותר לבקר? הסבירו מדוע.
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לפניכם שלוש הגדרות למילה "השוואה" מתוך המילון "אבן שושן". כתבו במחברותיכם את  ההגדרה המתאימה ביותר  למיומנות ההשוואה בהבנת הנקרא. 

השוואה – הגדרה מילונית (מתוך המילון אבן שושן)
דמוי, הקבלה, עימות, עיון בפרטים הדומים והשונים שבשני דברים: השוואת התרגום למקור.
תאום, עשיית דבר אחד שיהא שווה לשני: השוואת כפות המאזניים.
	עריכת משוואה בביטוי אלגברי.

file_2.wmf

לפניכם דיווּח של תלמיד על סיור לימודי בבית התפוצות.  ענו על השאלות.
שאלות
1. 	קראו רק את המשפט הראשון בכל פסקה.
	א. איזו פסקה פותחת בביטוי ה"מודיע" על השוואה?
	ב. מהם שני העניינים המושווים זה לזה?
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עכשיו קראו את הטקסט כולו, וענו על השאלות שאחריו.
טקסט 3: סיור בבית התפוצות
1.	אפשר לומר שהביקור בבית התפוצות היה די משעמם. הדברים שעליהם דיברה המדריכה לא היו מוכרים והיו רחוקים מהעולם של הילדים. היא דיברה על הרקע של בית התפוצות ועל מה שמסביב יותר מאשר על המוצגים עצמם. אני בטוח שלו הייתה מתעכבת יותר על המוצגים - זה היה יכול להיות טוב יותר. למשל, כשהיא דיברה על בתי הכנסת, היא הדגישה את ההווי של התקופה שבה בית הכנסת הזה היה קיים, ולא דיברה הרבה על בית הכנסת הזה עצמו. היא לא המחישה ולא הדגימה וזו אחת הסיבות שהסיור הזה לא היה באמת מעניין.
2.	עוד סיבה לכך שהסיור בבית התפוצות לא היה כל כך מעניין קשורה לצורת ההדרכה: המדריכה דיברה הרבה מאוד, בעצם היא דיברה כמעט כל הזמן, ולא נתנה לילדים הזדמנות להתבטא. סיבה נוספת היא שלא נתנו לנו זמן חופשי ללכת ולהסתכל במוצגים. (עשיתי סקר בין הילדים, ויצא ש90%- מן התלמידים לא נהנו מהסיור.)
3.	לעומת זאת, הרבה תלמידים נהנו מהסיור בבית אצ"ל. הם אמרו שההסברים של המדריכה היו יותר טובים, וגם המחישו לנו את הדברים: הקרינו לנו סרט מרשים מאוד. עוד סיבה שהסיור בבית האצ"ל היה יותר מוצלח היא שהנושא היה יותר מוכר.
4.	המסקנה שאפשר להסיק משני הסיורים האלה היא, שהילדים בכיתה מתעניינים בנושאים שיותר קרובים אליהם, והם נהנים יותר ומבינים יותר כשההסברים הם מעניינים וכשממחישים להם את הדברים, כמו שעשו בבית האצ"ל.
המשך שאלות
2. מלאו את הטבלה
ההיבטים
הסיור בבית התפוצות
הסיור במוזיאון האצ"ל
הכרות עם הנושא


תוכן ההדרכה


צורת ההדרכה



3. א.* מהן נקודות הדמיון ומהן נקודות השוני בין שני הסיורים?
ב. מהי מסקנת התלמיד?
ג. אילו מן ההיבטים בחר התלמיד להדגיש במסקנה? 
ד. למי לדעתכם כדאי להעביר את דיווח התלמיד? הסבירו מדוע.
ה. א.  מה הייתה המטרה של ההשוואה? 
- להבחין מהם ההבדלים בין מוזיאון בית התפוצות לבין בית האצ"ל;
- לברר מה הייתה הסיבה להבדלים שבין מידת ההנאה שלו ושל חבריו בשני הסיורים
- להשוות בין הסיור בבית התפוצות לסיור במוזיאון  האצ"ל
ב*. נמקו את תשובתכם לחלק א' של השאלה.
4.  "במילים אחרות"
לפניכם חמישה מילים וצירופים מן הטקסט ולצדם חלופות - רשימת מילים או צירופים.
קבעו בכל מקרה אילו צירופים או מילים מן הרשימה מתאימים להחליף את המילה בטקסט זה. נמקו את קביעתכם.
מילים וצירופים מן הטקסט
   חלופות
אני בטוח (פסקה 1)

אני משוכנע , אין לי ספק , אני סבור
דיברה על הרקע (פסקה 1)
הרצתה על הרקע,  תיארה את הרקע, הראתה את הרקע

להסתכל במוצגים (פסקה 2)

להתבונן במוצגים, לצפות במוצגים, לסקור את המוצגים

עשיתי סקר (פסקה 2)
קיימתי סקר, ערכתי סקר, שאלתי רבים

מעניינים (פסקה 4)
מאלפים, מרתקים, מושכים, מלהיבים, גאוניים, מקסימים


5. ולסיכום, השלימו את ההיגדים הבאים:
אני חושב שחשוב להשוות כי....  ,      כדי להשוות כדאי ל.....


