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יחידה חמישית

ל"יח1

'כיתה יב

סוציולוגיה

ל"יח2

'יבכיתה 

בחינת בגרות פנימית-70%

הערכה  חלופית -30%

פסיכולוגיה  

ל"יח2

'כיתה יא

בחינת בגרות חיצונית-70%

הערכה חלופית-30%



?מהי הפסיכולוגיה
:הגדרות

תורה= נפש               לוגיה= פסיכו

תורת הנפש

. האדםהתנהגות מדע החוקר את 

:  מהי התנהגות

פעולות הניתנות לצפייה בצורה-התנהגות גלויה  

.ישירה ולמדידה

,  פעולות חבויות מהעין המבטאות חשיבה-התנהגות סמויה 

.  ותחושות שאינן ניתנות לצפייה ישירה ולמדידה, למידה



נבין למה אנחנו מרגישים כך 

...ומתנהגים כך



:מטרות הפסיכולוגיה

להבין את התנהגות האדם  .

לחזות מראש את התנהגות האדם במצבים שונים  .

ליישם את הידע במצבים השונים  .



השאלות המעסיקות אותנו בפסיכולוגיה

כיצד מתפתחת אישיות האדם?

האם הפחדים שלנו נלמדים?

מהי חרדת בחינות?

כיצד ניתן לשפר את יכולת ההתמודדות עם לחץ?

מהו תפקידו במבנה האישיות? מהו הלא מודע?

מה תפקידם של החלומות לפי פרויד?

מדוע שני אנשים לא יחוו אירוע זהה באותה הדרך?

מדוע אנו נכנעים ללחץ חברתי?

כיצד משפיעה עלינו החרדה?

מדוע אנשים מצייתים לבעלי סמכות?

למה יש לאנשים דעות קדומות?



?סוציולוגיה מהי

(.לטינית)תורה : לוגיה; (יוונית)חברה : סוציו

התנהגות של  ).מדע החוקר את התנהגות החברה

(  קבוצות וקהילות

  הנחת היסוד של הסוציולוגיה טוענת כי כנראה קיימים

החיים שלנו  . שאין אקראיות, סדר וקביעות בחברה

הסוציולוגים מנסים לגלות . מאורגנים פחות או יותר

את הדפוסים הקבועים שחוזרים על עצמם  

.בהתנהגויות האנושיות



השאלות המעסיקות אותנו בסוציולוגיה

מי אני וכיצד איראה בעתיד?

כיצד מתפתחת הזהות שלי?

 איך משפיעה הקבוצה על האדם?

מהם ההבדלים הקיימים בין תרבויות שונות בעולם?

אילו תהליכים מתרחשים בגיל ההתבגרות?

מה גורם לשיעור הגירושין הגבוה בעידן שלנו?



עבודת גמר–יחידה חמישית במדעי החברה 

 הקרוב לליבו  לחקור נושא העבודה מאפשרת לתלמיד
ולבטא את ידיעותיו במסגרת  , בתחום מדעי החברה

.עבודת חקר

 תוך ביצוע המחקר  שיטות מחקר התלמיד לומד
,  העלאת השערת מחקר: בפועל בשלבים מבוקרים כגון

איסוף נתונים , קריאת ידע מחקרי תיאורטי וניתוחו
ניתוחם והסקת  , עיבוד הנתונים, בעזרת כלי מחקר

.מסקנות
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למידה  
חוויתית

למידת חקר  

צפייה  

בניסויים 

סיורים
וסדנאות

.דרכי הלמידה במדעי החברה



למידה  
חוויתית

למידת חקר 

צפייה  
בניסויים

סיורים 
סדנאות

צפייה בסרטוני מחקרים וניתוחם



למידה  
למידת חקרחוויתית

צפייה  
בניסויים

סיורים  
סדנאות

סיורים וסדנאות

יציאה מגבולות הכיתה ובית הספר לשם העשרת תחומי עניין וחשיפה לתכנים  

.  חדשים מעוררי יצירתיות ומעוררי עניין



למידה  
חוויתית

עבודת חקר

צפייה  
בניסויים

סיורים  
סדנאות

עבודה ביחידה חמישית

למידת חקר סביב נושא המעניין את התלמיד

הכנה לכתיבת עבודה אקדמאית

בין מין לבין חרדת בחינותהקשר : לדוגמא



למידה חוויתית

עבודת חקר

צפייה  
בניסויים  

סיורים  
סדנאות

למידה מתוך  

התנסות וחוויה

התכנים נלמדים היטב ומוצפנים טוב –התחברות לרגש ולחוויה 

.עבודה עם תרגילים ומשחקים להבנת הנושא , יותר בזיכרון




