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26.5.16 

הכנס הארצי השנתי להוראת מתמטיקה בחינוך היסודי  



ג שקדים שווה בשווה "ק 8בעל חנות חילק  מורה 

 .  ג"ק ½בכל שקית הוא שם . בתוך שקיות

 ?כמה שקיות שקדים קיבל

 16 תלמיד

 ?16 למה מורה

, בכל שקית ג"כפול חצי ק, שקיות 16כי  תלמיד

 .ג"ק 8נקבל 



ג שקדים שווה בשווה "ק 8בעל חנות חילק  מורה 

 .  ג"ק ½בכל שקית הוא שם . בתוך שקיות

 ?כמה שקיות שקדים קיבל

 16 תלמיד

 ?16 למה מורה

, בכל שקית ג"כפול חצי ק, שקיות 16כי  תלמיד

 .ג"ק 8נקבל 



ג שקדים שווה בשווה "ק 8בעל חנות חילק  מורה 

 .  ג"ק ½בכל שקית הוא שם . בתוך שקיות

 ?כמה שקיות שקדים קיבל

 16 תלמיד

 ?16 למה מורה

, בכל שקית ג"כפול חצי ק, שקיות 16כי  תלמיד

 .ג"ק 8נקבל 

 .פעילות שבה בונים ומעריכים טיעונים: טיעוניתפעילות 

פעילות מרכזית בהוראת המתמטיקה. 

פעילות היכולה לקדם למידה. 

אינה שכיחה בכיתות. 

 בכיתה טיעוניתאנו רואים במשימה מבחינת האפשרויות שלה לפעילות מה? 

 

 

(e.g., Ball & Bass, 2003; Krummheuer, 1995; Schwarz et al., 2010) 



עבודה אישית: 

,  המתמטיקהבכיתת  טיעוניתפעילות , לדעתכם, משימות המזמנות 2בחרו 

 .והסבירו את בחירתכם

 

 

 



עבודה אישית: 

,  המתמטיקהבכיתת  טיעוניתפעילות , לדעתכם, משימות המזמנות 2בחרו 

 .והסבירו את בחירתכם

 

עבודה בקבוצות: 

 בכיתת   טיעוניתמצאו קריטריונים לבחירותיכם במשימות המזמנות פעילות

 .  המתמטיקה

סכמו בכתב את הדברים. 

 

 



 (משרד החינוך, פשוטיםבנושא שברים ' כיתה דלבוגרי שאלון במתמטיקה מתוך )



 ('מתוך תכנית הלימודים כיתה ה)

 .הצדיקו את בחירותיכם. סמנו את כל המרובעים שאינם מקביליות. א

 .נמקו? האם יש מרובע שהוא גם מקבילית וגם דלתון. ב

 :לפניכם שרטוטים של מרובעים



 .2, 8, 4, 6, 7. א

 .9, 0, 7, 6, 8. ב

 .2, 4, 8, 30. ג



 ?ְלמה התייחסנו בבחירות שלנו: ממדי תשומת הלב



 :הסבר של מורה

מפני שלתלמידים שונים יש תפיסות   טיעוניתהמשימה הזאת מזמנת פעילות 

תלמידים יתארו את הדעה שלהם . אני אבקש עוד ועוד טיעונים. שונות

מצד אחד קבוצה אחת של , למשל. כאן מורכבתהמתמטיקה . אותהוינמקו 

יש לה  –הקבוצה שמוכלת , ומהצד השני, מרובעים מוכלת בקבוצה שנייה

למשל אומרים  . תלמידים מתקשים לתפוס את זההרבה . יותר תכונות

דוגמה כל כך ... כי הוא כל כך מלבני, שהמלבן לא יכול להיות מקבילית

אבקש עוד ועוד אני ... מובהקת למלבן לא יכולה להיות דוגמה למקבילית

והתלמידים יצטרכו לשכנע את החברים ואותי או לשנות את  , תשובות בכיתה

הזדמנות גם לדבר על עניין עקרוני  זאת . דעתם ולהגיע ביחד לתשובה הנכונה

תמיד הם רואים את כל לא . ההגדרה ככלי לסיווג של צורות –במתמטיקה

 .הצורות העונות על ההגדרה

 

 .הצדיקו את בחירותיכם. סמנו את כל המרובעים שאינם מקביליות. א

 .נמקו? האם יש מרובע שהוא גם מקבילית וגם דלתון. ב

 



אני  . מפני שלתלמידים שונים יש תפיסות שונות טיעוניתהמשימה הזאת מזמנת פעילות 

 .תלמידים יתארו את הדעה שלהם וינמקו אותה. אבקש עוד ועוד טיעונים

-היבטים סוציו

תרבותיים בפעילות  

 הטיעונית

מצד אחד קבוצה אחת של מרובעים מוכלת בקבוצה  , למשל. המתמטיקה כאן מורכבת

 .  יש לה יותר תכונות –הקבוצה שמוכלת , ומהצד השני, שנייה

המתמטיקה שבפעילות  

במשימה   :הטיעונית

 עצמה

למשל אומרים שהמלבן לא יכול להיות . הרבה תלמידים מתקשים לתפוס את זה

דוגמה כל כך מובהקת למלבן לא יכולה להיות דוגמה  ... כי הוא כל כך מלבני, מקבילית

 ...למקבילית

(  קשיים)דרכי חשיבה 

 של תלמידים

והתלמידים יצטרכו לשכנע את החברים ואותי או  , אני אבקש עוד ועוד תשובות בכיתה

 .  לשנות את דעתם ולהגיע ביחד לתשובה הנכונה

-היבטים סוציו

תרבותיים בפעילות  

 הטיעונית

 

המתמטיקה שבפעילות   .  ההגדרה ככלי לסיווג של צורות –זאת הזדמנות גם לדבר על עניין עקרוני במתמטיקה

עקרונות   :הטיעונית

 כלליים

(  קשיים)דרכי חשיבה  .לא תמיד הם רואים את כל הצורות העונות על ההגדרה

 של תלמידים

 

 .הצדיקו את בחירותיכם. סמנו את כל המרובעים שאינם מקביליות. א

 .נמקו? האם יש מרובע שהוא גם מקבילית וגם דלתון. ב

 



 

 
 .מורים המלמדים בחטיבת הביניים 17–

משימות המזמנות פעילות טיעונית בכיתת המתמטיקה ולהסביר  3לבחור –

 .את הבחירה

 (. שיעורים 5)' כיתה ז, יחידת לימוד בראשית האלגברה–

 .ידי המורים בזמן העברת השאלון-היחידה נלמדה על–

 

(Ayalon & Hershkowitz, 2015) 

 ,  מתבוננים במשימהכשמורים 

 ?  אילו אפשרויות ארגומנטטיביות הם רואים בה

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=open textbook clipart&source=images&cd=&cad=rja&docid=NuMZMAeJBzcubM&tbnid=YRzRUpG3fNdcLM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.clipartlord.com/category/school-clip-art/page/6/&ei=ey_iUsimFYTaswaVj4GoCQ&psig=AFQjCNFGjIUdBjXzwojZFTEZpIIriHnE6A&ust=1390641389986156


 הטיעוניתהמתמטיקה שבפעילות 

ברצף 

הוראת  

 הנושא

עקרונות  

מתמטיים  

 כלליים

-היבטים סוציו

תרבותיים בפעילות  

 הטיעונית
במשימה  

 הבודדת

 

דרכי חשיבה של 

 תלמידים

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=open textbook clipart&source=images&cd=&cad=rja&docid=NuMZMAeJBzcubM&tbnid=YRzRUpG3fNdcLM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.clipartlord.com/category/school-clip-art/page/6/&ei=ey_iUsimFYTaswaVj4GoCQ&psig=AFQjCNFGjIUdBjXzwojZFTEZpIIriHnE6A&ust=1390641389986156


 

 

 .הבחירות 3-תשומת לב דומה ב: אצל כל מורה•

 .התגלו ארבעה טיפוסים•

 

 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=open textbook clipart&source=images&cd=&cad=rja&docid=NuMZMAeJBzcubM&tbnid=YRzRUpG3fNdcLM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.clipartlord.com/category/school-clip-art/page/6/&ei=ey_iUsimFYTaswaVj4GoCQ&psig=AFQjCNFGjIUdBjXzwojZFTEZpIIriHnE6A&ust=1390641389986156


 n=3  n=4 

n=4   n=6 

המתמטיקה  

 הטיעוניתשבפעילות 

ברצף 

הוראת  

 הנושא

עקרונות  

מתמטיים  

 כלליים

היבטים  

-סוציו

תרבותיים  

בפעילות  

 הטיעונית

במשימה  

 הבודדת

 

דרכי  

חשיבה של  

 תלמידים

המתמטיקה  

 הטיעוניתשבפעילות 

ברצף 

הוראת  

 הנושא

עקרונות  

מתמטיים  

 כלליים

היבטים  

-סוציו

תרבותיים  

בפעילות  

 הטיעונית

במשימה  

 הבודדת

 

דרכי  

חשיבה של  

 תלמידים

המתמטיקה  

 הטיעוניתשבפעילות 

ברצף 

הוראת  

 הנושא

עקרונות  

מתמטיים  

 כלליים

היבטים  

-סוציו

תרבותיים  

בפעילות  

 הטיעונית

במשימה  

 הבודדת

 

דרכי  

חשיבה של  

 תלמידים

המתמטיקה  

 הטיעוניתשבפעילות 

ברצף 

הוראת  

 הנושא

עקרונות  

מתמטיים  

 כלליים

היבטים  

-סוציו

תרבותיים  

בפעילות  

 הטיעונית

במשימה  

 הבודדת

 

דרכי  

חשיבה של  

 תלמידים



 בכיתת המתמטיקה יש רבדים שונים טיעוניתלפעילות. 

 בכיתה צריכה להיות מודעות וחשיבה  טיעוניתכדי לעודד פעילות

 .מוקדמת על הרבדים השונים שלה

לא פשוט. 

 אבל שווה– 

מאפשר לתלמידים לקחת חלק פעיל בשיעור. 

 אמיתי"מאפשר לתלמידים להשתתף בשיח מתמטי." 

דורש מהתלמידים להעמיק את חשיבתם. 

 ללמוד על דרכי החשיבה של התלמידים( ולתלמידים)מאפשר למורה ,

 .ולהגיב בהתאם כדי לקדם את הלמידה

 

 



 תודה רבה
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