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 הצדקות במתמטיקה

 .חלק מרכזי בעשיית מתמטיקה ובלמידתה•

 .רכיב משמעותי בתכניות הלימודים בישראל ובעולם•

 :מחקרים מצאו קשיים של תלמידים•

 ,בהבנת הצורך בהצדקה•

 .בהבחנה בין הצדקות דדוקטיביות לסוגים אחרים•
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 ?למה הכוונה –של הסברים והצדקות " סוגים"
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 ?למה הכוונה –של הסברים והצדקות " סוגים"

 :אתמקד בשני מאפיינים

 .אמצעים מתמטיים•

 .אופן ההצדקה•
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 ?למה הכוונה –של הסברים והצדקות " סוגים"

 :אתמקד בשני מאפיינים

 .מתמטייםאמצעים •

 .ההצדקהאופן •
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 דוגמאות לאמצעים מתמטיים להצדקת חוק הפילוג
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 ?למה הכוונה –של הסברים והצדקות " סוגים"

 :אתמקד בשני מאפיינים

 .מתמטייםאמצעים •

 .ההצדקהאופן •
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 סוגי הצדקות  מסגרת תיאורטית לניתוח 
(Stacey & Vincent, 2009) 

 מתמטי -חוץ
 .הסתמכות על סמכות חיצונית   פנייה לסמכות  
 .מתמטית-דמיון שטחי לסיטואציה חוץ אנלוגיה איכותנית  

 אמפירי
 .יצירת דפוס מתוך בדיקת מקרים ספציפיים   התנסותב המחשה  
 .השוואת תוצאות חישוב עם כלל ועם מודל התאמת חוק למודל  

 דדוקטיבי
 .שימוש במודל הממחיש מבנה מתמטי הסקה בעזרת מודל  
 .גנרי-תהליך היסק הנסמך על מקרה פרטי הסקה בעזרת מקרה פרטי  
 .תהליך היסק הנסמך על המקרה הכללי הסקה בעזרת מקרה כללי  
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 חוק הפילוג –אופן ההצדקה 

 .ניתן לעשות שימוש באמצעי מתמטי מסוים ביותר מאופן אחד

 :הסקה בעזרת מקרה פרטי /הסקה בעזרת מקרה כללי 
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 חוק הפילוג –אופן ההצדקה 

 .ניתן לעשות שימוש באמצעי מתמטי מסוים ביותר מאופן אחד

 התאמת חוק למודל/ בעזרת מודל הסקה 

 .חשבו את שטח המלבן בשני אופנים•

 בעזרת   (2+6).5חשבו את ערך הביטוי •

 .חוק הפילוג ובעזרת המלבן שמשמאל
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חילוק באפס-דוגמאות לאמצעים מתמטיים להצדקת אי  
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 חילוק באפס-אי –אופן ההצדקה 

 :קשת של אופני הצדקה אפשריים

נכפול  . נניח בשלילה כי                     : הסקה בעזרת מקרה כללי
 .בסתירה לתכונת האפס, ונקבל                      0-את שני האגפים ב

בחלוקת סוכריות כמודל לחילוק שימוש : מודלבעזרת הסקה 
 .  במספר טבעי כחיסור חוזר

העזרו במחשבון כדי לחשב את תוצאות תרגילי : פנייה לסמכות
 ?מה קיבלתם. 2.5:0 , 1:0  ,12:0 , 5:0 –החילוק הבאים 
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 דוגמאות לאמצעים מתמטיים להצדקת סכום הזוויות במשולש
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 סכום הזוויות במשולש –אופן ההצדקה 

 :אופן הצדקה יכול להתבטא במגוון אמצעים מתמטיים

 :הסקה בעזרת מקרה כללי
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 סכום זוויות במשולש –ביטויים שונים לאופן הצדקה 

 :בהתנסותהמחשה 
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 "?אפשר להסביר בעוד דרך" -סיכום 

 ;אפשר לבחור אמצעי מתמטי אחר•

 ?הצדקה ריגורוזית או דידקטית•

 ?עם אותו אופן הצדקה או להחליף להשאר•

 

 ;אפשר לבחור אופן הצדקה שונה עבור אותו אמצעי מתמטי•

 ?הסקה עם מקרה פרטי או כללי•

 ?מודל מתמטי או אנלוגיה איכותנית•
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