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 שאלות המחקר
 

 העבודה הווירטואלית שוות ערך לעבודה הקונקרטיתהאם ? 

 

 אמצעי ההמחשה הווירטואליים יכולים להחליף את אמצעי  האם

 ? ההמחשה הפיזיים

 

 באמצעי המחשה הפיזיים לשימוש באמצעי  ההבדל בין השימוש מה

 ?  המחשה ווירטואליים

 

 היתרונות והחסרונות של כל אחד מסוגי ההמחשהמהם  ? 

 

 26.5.2016שרה הרשקוביץ ' פרופ



 הנחת העבודה

 
 שבין תקופת החשיבה  " על הגבול"לבדוק בגיל הנמצא

 הפורמאליתהקונקרטית לתקופת החשיבה 

 

ובנושא חדש שהתלמידים לומדים החל מגיל זה  . 



 25.06.2016שרה הרשקוביץ   ' פרופ

 : שבריםהפרק הראשון בלימוד  -הנבחר הנושא 

 השבר בכיתה דהכרת 

 :  הנושאים

 (  1-ושברים גדולים מ 1-שברים קטנים מ)שמות השבר הפשוט 

 מעורב   וכמספר ( מספר רציונאלי)כשבר פשוט  1-שברים גדולים מוכתיבת 

 שבריםהשוואת 

 שווים  שברים 

1-השלמה ל 



 המחקרתהליך 
 

 ספרבאותו בית " מקבילות"כיתות  3נבחרו 

 (שבילים)עם אותה חוברת לימוד למדו 

 

(1'ד ) מקלות שברים  : בחוברת עם אמצעי המחשה פיזיים בלבדלמדו 

 

(2'ד ) בלבדבחוברת עם אמצעי המחשה וירטואליים למדו 

 

(3'ד ) בחוברת בשילוב של העצמים הפיזיים והווירטואלייםלמדו 
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 אחרתלכל כיתה הייתה מורה 

 ,  היו מתואמות ביניהן על מהלך ההוראההמורות 

 .הקצבוהתקדמו באותו , קיבלו אותה כמות של שיעורים בשבועהתלמידים 

 

 מקדיםהניסוי החל במבחן 

 ,  במהלכו החוקרים בקרו וערכו תצפיות לא פורמאליות, מהלך ההוראה נמשך כחודש

 .עם התלמידיםראיונות לימוד הפרק התקיים מבחן מסכם שלאחריו התקיימו בסוף 



 ממצאים



 הבדלים בין כיתות לימוד ומועדי ההיבחנות –ציון כולל 

 פיזיים
 וירטואליים

 משולב

 



 הבדלים בין כיתות לימוד ומועדי ההיבחנות –ציונים בנושאי הלימוד 

 פיזיים
 וירטואליים

 משולב

 





 נבדקים-הבדלים תוך: שונותניתוח 

 נבדקים-הבדלים בין: שונותניתוח 



 :סטטיסטיקה

 מובהק( אחרי לימוד הנושא/לפני)של מועד ההיבחנות האפקט  
     (F(1, 57) = 497.19, p < 0.05  ) 

 החומרשיפרו את הישגיהם בעקבות לימוד התלמידים      

 
 אינו מובהק ( 3' ד/2' ד/1' ד)של כיתת הלימוד האפקט(F(2, 57) = 1.05, ns  .) 

 השונותהבדל בהישגיהם של תלמידים מהכיתות אין      

 :מסקנה

 הלימוד בעזרת אמצעי המחשה פיזיים אמצעי המחשה ווירטואליים  

 השילוב שביניהם  או 

 .  משפיע על ההישגים של התלמידים ורכישת הידע בנושאאינו 



 תצפיות

 עסקו במבחר גדול של דוגמאותאמצעי ההמחשה היו וירטואליים בכיתות בהן  . 

כל רעיון המורה הדגימה בשברים בעלי מכנים שונים  , 

על אף שהמורה ביקשה  . התלמידים התנסו במבחר שברים בעל מכנים שונים

התלמידים  , רצועות: למשל, מהתלמידים לבנות את השברים רק באמצעי המחשה אחד

 .  באופן עצמאי בנו גם בעזרת עיגולים וריבועים

כך שיכלו  , י הקשה על הייצוג המספרי שהמחשב אפשר"התלמידים בדקו את עצמם ע

 .לקבל משוב מידי על ביצועיהם



 ,  כמות הדוגמאות הייתה מצומצמת יותר, באמצעי המחשה פיזייםבכיתה בה עבדו 

הביעו התנגדות מסוימת כשהיה עליהם לעבור משברים בעלי  לעיתים התלמידים 

 .מכנה מסוים לשברים בעלי מכנה שונה

 

כמות הדוגמאות  באמצעי ההמחשה גם פיזיים וגם ווירטואליים בכיתה בה השתמשו 

 .הייתה קרובה יותר לכיתה בה השתמשו באמצעי ההמחשה הפיזיים



 השפה -נוסף הבדל 

הטרמינולוגיה בה השתמשו התלמידים כאשר התבקשו  -באמצעי המחשה פיזיים עבדו כאשר 

 ,"את מקל השישיות נבחר"לייצג שבר הייתה 

. ולא של בחירה בניהשל  היתההטרמינולוגיה ההמחשה הווירטואליים באמצעי בכיתה בה עבדו 

הכוונה  הייתה לא . צורת שימוש זו עלתה באופן ספונטני". נבנה את השבר"כלומר הילדים אמרו 

 .זו לטרמינולגייה

התלמידים התנסו בשברים שהמכנה שלהם לא היה באמצעי המחשה פיזיים בכיתות בהן עבדו 

על אף שלא נדרשו  , באמצעי המחשה וירטואלייםבעוד שבכיתות בהן השתמשו , 12 -גדול מ

 .בחומר הלימוד התלמידים באופן עצמאי בנו גם שברים בעלי מכנה גדול יותר



 שגיאות
 ובין סוגי הנימוקים שהתלמידים נתנו בכל אחת מקבוצות הלימודהשגיאות הבדל בין סוגי לא מצאנו 

 השגיאה המטלה

 לא ידעו מה המונה ומה המכנה כתבו     כמספר מעורב

 בעצמים מוחשיים לא ידעו אם לבחור מקל חצאים או מקל תשיעיות

 במעבדה לא ידעו לכמה חלקים לחלק את הרצועה

 מייצג חלקים יותר גדולים 2המכנה היו שטענו ש     כי  בהשוואה

 

 היו שטענו         כי במספר חצי המספרים יותר קונים

 כי המכנה יותר קטן:             ל"שגיאות דומות לנ בהשוואה  

 

 קטן יותר  2כי המספר              

 



 רעיונות  , מושגים
 ...תכונות

 ,  פתרון בעיות
,  בניית מודלים

 .....  חקירה

,  הצדקה, הנמקה

,  הכללה, הוכחה

 ......הפשטה

מיומנויות  

 חישוביות

 טכנולוגיה

 מטרות בהוראת מתמטיקה



ווירטואלי
  פ"פא+

 לפי הצורך

ווירטואלי  
מלא בנושאים 

 מסויימים

 ווירטואלי
 להעשרה



 ?ומה הלאה
 
 מחקר                        

 פיתוח                        
 יישום                        



 תודה
Sarah@cet.ac.il 


