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  לספורט המורה ביקש ספרי בית ספורט יום בסיום

 את לחבר (ותלמידים מורים שכלל) השופטים מצוות

  כדי השונות במשימות כיתה כל שצברה הנקודות

   .המנצחת הכיתה מי לקבוע

 "סתם כך" הנקודות את לחבר סירב השופטים אחד

 להן לתת ומתאים בקושי שונות המשימות כי וטען

  'ו כיתה תלמיד היה הזה השופט .שונים משקלות

  שיוצג מודלינג כישורי לפיתוח במחקר שהשתתף

   .זו בהרצאה

 יום ספורט



קידום יכולתם של תלמידים להחליט בעצמם  
"  בארגז הכלים המתמטי"כיצד להשתמש 
,  הכולל אוסף מושגים, הנמצא ברשותם

 .פעולות וכלים מתמטיים שלמדו בבית הספר

הוראה משמעותית מציגה בפני התלמידים  
אתגרים ליישום כלים מתמטיים שרכשו  
בהקשרים שונים ובהתנסויות אותנטיות 

 .  ורלוונטיות

  הנחות היסוד של המחקר



ולש כאוסף של  סקי'זווצמודל מתמטי מוגדר על ידי 
מושגים וכלים מתמטיים אשר משתמשים בהם לייצוג  

או להבנת מערכת מתחום המדעים המדויקים או מדעי 
 .  ,Zawojewski & lesh) 2003) החברה 

של סיטואציות ארגון " מתמטיזציה" –מתמטי  מודלינג
ניתוח והסתכלות על תופעות מתוך המציאות 

  (Peled ,2007;2010)באמצעות מודלים וכלים מתמטיים 

"Model Eliciting Activities"   מודלינגהן משימות ,
 .  Lesh & Doerr 2003))שמשמעותן בניית מודל וחשיפתו 

 מושגים מרכזיים



מודלינגבעיות   

כוללות מצבים הלקוחים מהמציאות או 
 .מעולם הדמיון של הלומדים

מאפשרות הזדמנות החלטה לגבי 
 .השימוש במודלים ובייצוגים המתמטיים

 ".מתמטיזציה"מזמנות תהליכי 



 הזדמנות לבניית מודל אישי•

 לתלמידים

הזדמנות ללמידה על המודלים  •
 .המושגים שהתלמידים מכירים

 (מה התלמידים יודעים ומבינים)

 למורים

המודלינגיתרונות להוראה בגישת   



 מודלינגבחינת התפתחות כישורי 

ו  בבית הספר -בקרב תלמידי כיתות ה

היסודי באמצעות התנסות ברצף 

 .שפותחו לשם כך מודלינגמשימות 

 מטרת המחקר



 שיטת המחקר 

 מתודולוגיה

 Cobb, 2003))י קוב ושותפים "שפותח ע"  ניסוי עיצוב"•

 אוכלסיה

 תלמידים 29קבוצה הטרוגנית של 

 תלמידי כיתה ו 18 תלמידי כיתה ה 11

תלמידים   10
/  טובים 

 טובים מאוד

תלמידים   13
 בינוניים

תלמידים   6
 חלשים



 המתודולוגיהמאפייני 

מערכת של נתונים  , הסתכלות על מערכת למידה מורכבת
  .מרובים כגון כיתה

 . המחקר הינו מחקר ארוך טווח

תכנון וביצוע של מהלך ההוראה באופן מעגלי באמצעות  
 .  חזרות – איטרציות

Cobb P, 2003 



התנסות עצמאית בפתרון בעיות מורכבות הכוללות מספר 
 . והמודל המתמטי לפתרונן אינו מידי, נושאים מתמטיים

למידת עמיתים שיתוף פעולה עם עמיתים בכיתת 
 .המתמטיקה ועם מומחים בתחומים אחרים

עריכת תיעוד מסודר של שלבי העבודה באמצעות מגוון 
 .ייצוגים

 .  הצגת המודלים בפני שאר חברי הכיתה לשם הערכתם

המודלינגגישת   



   מודלינגמבחן קדם אישי לבדיקת כישורי 

   המודלינגהתנסות קבוצתית ברצף בעיות 

 כלי מחקר



התפתחו כישורי   המודלינגבעקבות ההתנסות ברצף משימות 
 .בקרב למעלה משלושה רבעים מאוכלוסיית המדגם מודלינג

 :עיקרי הממצאים

התמודדות עצמאית עם בעיות גדולות ומורכבות התפתחה  •

 .מודלינגלאחר התנסות במספר מצומצם של משימות 

היכולת של התלמידים לבנות מודל מתמטי כללי התפתחה  •

 .  מודלינגלאחר התנסות במספר גדול של משימות 

פיתוח יכולת בקרה ושיפוט עצמי  התרחשה לאחר התנסות  •

 .  מודלינגבמספר מצומצם  של משימוח 

 ממצאים



 התנסות קבוצתית התנסות אישית
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התמודדות עם 

בעיות גדולות  

 ומורכבות

                        

בניית מודל 

 מתמטי  כללי

                        

בקרה יכולת 

 העצמיושיפוט 

                        

 ממצאים כמותיים

-קיים  בפחות מ לא רלוונטי
𝟏

𝟒
מאוכלוסיית     

 המדגם

-קיים ב
𝟏

𝟒
עד  

𝟏

𝟐 
 

מאוכלוסיית  
 המדגם

 -קיים ב
𝟏

𝟐
עד   

𝟑

𝟒
 

מאוכלוסיית  
 המדגם 

 -קיים ביותר מ
𝟑

𝟒
 

מאוכלוסיית  
 המדגם



 תיאורים איכותניים



שאלה אחת אף פעם לא  , זאת שאלה ארוכה"

"לוקחת עמוד שלם  

איזה תרגיל צריך ",  "? מה צריך לעשות כאן"

" ?לעשות כאן  

 

 

 

 

המודלינגמבחן קדם לבדיקת כישורי   



 
 

צפו בסדרת צילומים המתארים שלבים בהתפתחותו של 
.האלמוג  

.זהו את דפוס השינוי  
תארו אותו בעזרת מודל מתמטי שיאפשר לנבא כיצד  

. יראה האלמוג בשלבים הבאים בהם לא צפיתם  
 
 
 

" האלמוגים"בבעיית  –התפתחות   



 הקושי

התלמידים הציגו מודלים  מתמטיים המתארים  •
 .  התפתחויות שונות של אותו אלמוג

 דרך ההתמודדות

התלמידים לא פנו לעזרת מבוגר והתמודדו באופן  •
 .עצמאי

 .בחנו את הפתרונות השונים שלהם•

בסיטואציה מדעית סביר שהמודלים  : העלו השערה•
כ די דומים לתיאור  "שתלמידים שונים יבנו יהיו בסה

 .  התופעה שהוצגה בבעיה

אוסף , בדקו את השערתם לאור הנתונים שבידם•
 .  התמונות

 הקושי ודרך ההתמודדות



איך זה יכול להיות שכולנו ראינו את אותו סרט עם אותם  : "ליאור
 " ? אלמוגים ובשלבים הבאים ציירנו אותם אחרת

 "?למה את מתכוונת שאת אומרת אחרת : " אתי

  ".  לא כולנו ציירנו מספר שווה של זרועות בכל שלב:" ליאור

לפי המצגת אני רואה בכל שלב שמכל ענף יצמחו חמישה  :  "שירה
בהתחלה יהיו לנו חמישה  ענפים חדשים ואחר כך  . ענפים חדשים

עוד  עשרים וחמישה  כי זה חמש כפול חמש  ואחר כך עשרים וחמש   
שכל פעם מכל  , אז זאת החוקיות, אהה... ? כמה זה .... כפול חמש 

 ".  ענף יוצאים חמישה  ענפים חדשים

 "? ....אבל מי אמר שגם בהמשך זה יהיה אותו דבר :  "יעל

(:  סוקר את תצלומי האלמוג ומצביע על ההתפתחות בכל שלב)דרור 
יש פה חוקיות מכל ענף צומחים חמישה ענפים  , זה חייב להיות"

חדשים ראינו איורים של שלבים שונים בגדילה של האלמוג  ובכל  
שלב ראינו שצומחים  מכל ענף חמישה ענפים אז ידענו לצייר את  

 ".  השלבים הבאים לפי החוקיות



 

הסקת מסקנות ויצירת הכללות -התעמקות בטקסט  

 בניית מודל מתמטי כללי המתאים לסיטואציה הנוכחית וניתן ליישום 

 במצבים אחרים דומים

 
 
 
 



התלמידים התבקשו למצוא מודל מתמטי להשוואה ודירוג  

: אובייקטים  

 בבעיית אורג השטיחים דירוג השטיחים על פי מחירם 

.בבעיית מחנה האוהלים דירוג האוהלים על פי הצפיפות  

מרבית התלמידים לא פענחו כהלכה את הטקסט  

לכן לא .  והייצוגים הגרפיים והתעלמו ממושגי מפתח

.הציגו מודל מתמטי או הציגו מודל שגוי  

 

המודלינגמבחן קדם לבדיקת כישורי   



 

בבעיה הוצגה טבלת נתונים אודות הישגים בספורט  של  

. חמישה עשר מהמשתתפים במחנה  

התבקשו התלמידים למצוא שיטה  , על סמך טבלה זו

לחלוקת המשתתפים לשלוש קבוצות שוות מבחינה  

. מספרית ומבחינת יכולותיהם  

על השיטה להיות כללית ולהתאים למחנה זה ולמחנות 

  .נוספים בהם יהיו משתתפים רבים יותר

 
  

" מחנה הכדורעף"בבעיית  –התפתחות   



מספר הנקודות שצבר בחמשת המשחקים    
 האחרונים    

ההישג הטוב 
מ "ביותר בס
בניתור  
 לגובה 

ההישג הטוב ביותר  
 10X4בשניות בריצת 
 מטרים 

 חוות דעת של המאמן

שם  
 המשתתף

משחק  
1 

משחק  
2 

משחק  
3 

משחק  
4 

משחק  
5 

 משקיע ורציני   13 26 2 1 4 5  3 רון

 מהיר  10   28 2 3 4 3 2 אבי 

 ממושמע  15   25 0 4 3 2 1 יוסי 

 מהיר מאוד   12 30 5 5 6 5 6 עדי

 יסודי וזריז     17   24 2 1 1 2 3 בן

 משקיע ורציני   11 29 6 4 5 7  6 הראל

 מהיר  13 26 2 0 5 4 3 גונן

 מצטיין 11 30 6 6 6 5 4 משה  

 מהיר מאוד   11 30 7 6 6 6 5 ארז

 יסודי וזריז   13 26 3 4 5 4 3 רותם

 יסודי וזריז   10 27 6 5 4 2 0 דן

 משקיע ורציני   12 29 6 5 4 5 6 אלון

 מהיר  10 25 3 4 2 1 2 רועי

 מהיר ומצטיין   10 30 7 6 7 6 5 אפי

 משקיע ורציני 14 27 5 0 6 1 5 אור



 מודלים ראשוניים

 שימוש בנתונים האיכותניים  

חיבור כל הנתונים המספריים  מבלי  
 להתייחס למשמעותם

"  זכות"אבחנה ראשונית בין נקודות 
 "חובה"ל

ממוצע נקודות שצבר כל משתתף  
 בחמשת המשחקים  



 בקרה ושיפוט עצמי 
בחינת המודלים שהוצגו בדיון כיתתי על ידי התלמידים מבלי  

 להזדקק למשוב מורה 

 
 

   

השפעת התפתחות כישור אחד על התפתחותו  
 של כישור אחר



צריך לחלק שהכוחות יהיו  ( : "מסבירה לטלי: )שיר 

שלא , שווים ולכל הקבוצות יהיה סיכוי שווה לזכות

יהיה מצב כזה לקבוצה אחת יהיה מראש סיכוי יותר  

אם כל הטובים יהיו ביחד אז יהיה להם . גדול לנצח

סיכוי גדול יותר לנצח וזה לא הוגן ואז צריך לערבב  

את הילדים לפי ההישגים שלהם שבכל קבוצה יהיו  

"ילדים עם הישגים שונים  

 דוגמאות לבקרה ושיפוט עצמי



אור חיבר את כל הנתונים הכמותיים ללא אבחנה מתי נתון 

חלק ניכר מהתלמידים   . גבוה מהווה יתרון ומתי חיסרון

. הבחינו והתייחסו באופן ענייני להצעתו של אור  



תסתכל בבקשה על  , אור חיברת את כל הנקודות אבל:  "לי

שניות מי מהם רץ מהר   10שניות ודן רץ   17בן רץ . בן ועל דן

"  ?יותר   

".  דן: "אור  

וזה שאתה חיברת את השניות של הריצה זה אומר  , נכון: "לי 

" שנתת לו ציון יותר גבוה  

אני אחבר רק את הנקודות ואת הקפיצה  ,אני מבין : "אור 

" אני לא יודע מה לעשות עם הריצה, לגובה  
 



 הניתור הוא החלק המשמעותי ביותר במשחק : "אורי

 "מהציון הכולל 50%לכן הוא מהווה הכדורעף 

 

לדעתי החלק החשוב ביותר הוא מספר הנקודות : " דרור 

,  שקלע השחקן ואתם צריכים לתת לו משקל גדול יותר

וחוץ מזה אתם מחברים את החלק של מספר השניות ואז  

אני מציע לכם . מי שרץ לאט יותר מקבל יותר נקודות

מי שנחשב בינוני וחלש בריצה  , להסתכל על הדירוג שלי

למי שבינוני להוריד נקודה ולמי שחלש  . להוריד לו נקודות

 "להוריד שתי נקודות



 שכלול מודלים

שקלול הנתונים על פי משקלות שונים  
 .בהתאם לחשיבותם

"  זכות"אבחנה בין נקודות  -יצירת מדד 
 ".חובה"ל

,  בדיקת  טווח הנתונים  בכל קריטריון
חלוקתו  לשלושה חלקים שווים ודירוג  

 .המשתתפים



חיברנו לו את גובה  , חישבנו את ממוצע הנקודות למשחק"

מספר השניות , הקפיצה והחסרנו  את נקודות החובה

החלטנו להתעלם מחוות הדעת של  . שנמשכה הריצה

כי כולם קיבלו חוות דעת טובה ולכן זה לא מוסיף  , המאמן

"או לא מוריד לאף אחד  
 
 
 
 
    
 
 

 מיזוג בין מודלים



התייעצנו עם המורה  , נתנו משקל שונה לכל קריטריון"

לספורט והוא אמר שהכי חשוב זה מספר הנקודות 

הריצה פחות  .  גם הניתור מאוד חשוב , שהשחקן צבר

"חשובה אז נתנו לה חלק קטן  

  X0.5+26X0.35+13X0.15-115     

 
 
 
 
    
 
 

 ריצה
סכום  
 הנקודות

קפיצה  
 לגובה



-שילוב ייצוגים גראפיים במודלים   

 מיפוי נתונים 



     

 
  
 

 
 

 מסקנות

במסגרת מבחן קדם  , מודלינגההתנסות הראשונה בבעיות  
שיקפה חוסר עצמאות ורצון  , המודלינגלבדיקת כישורי 

 .להתמודדות עם בעיות אלה  ופנייה מידית לעזרת מבוגר

העבודה הקבוצתית וההתנסות ארוכת  : סביבת הלמידה
תרמה להתפתחות  , המודלינגהטווח ברצף משימות 

 .בשלושת הכישוריםמשמעותית 

הנכונות של מרבית התלמידים להתמודד באופן עצמאי עם  
בעיות גדולות ומורכבות הייתה מהירה והושגה לאחר מספר  

 .  מצומצם של התנסויות

היכולת של התלמידים לבנות מודל מתמטי כללי התפתחה  
 .  מודלינגלאחר התנסות במספר גדול של משימות 

יכולת בקרה ושיפוט עצמי  התפתחה  לאחר התנסות  
 .מודלינגבמספר מצומצם של משימות 



 
 

 מחוץ לכותלי המחקר

השפעת ההתנסות בבעיית 
על אירועים מחיי היום   מודלינג

 יום של התלמידים

ההתנסות  יצרה בקרב הלומדים  •
מוטיבציה רבה לעסוק בבעיות  

מתמטיות  ולנתח סיטואציות מחיי  
משקפיים  "יום הכיתתיים דרך  -היום

 ".  מתמטיות



התלמידים יצרו ביוזמתם  טבלאות נתונים שכללו את 

ההישגים של כל תלמידי הכיתה לשם קבלת החלטות  

לבחירת משתתפים לתחרויות הספורט השונות ביום  

לנתונים  שיבוץ המשתתפים נעשה בהתאם .  הספורט

. אלו  

 הכנות לקראת יום ספורט שכבתי 



לקבוע מה , כמו שעשינו במשימות עם רחל, כדאי להכין טבלה "
אתם , צריך להתחשב בעלויות המוצרים, אנחנו רוצים לרכוש

זוכרים שבשאלה שרחל שאלה על קניית מים היה כדאי לרכוש  
 ...."  את המיכל הגדול

לא . צריך לבדוק מחירים לעשות חישובים ולהחליט מה קונים"
צריך  . רק חישובים יש שיקולים נוספים שהם לא רק חישובים

לאסוף נתונים של כמויות וסוגים של ממתקים ושאר דברים  
 ..."  בהתאם למה שמעדיפים המשתתפים

צריך  . את הנתונים הסוגים והכמויות כדאי לארגן בטבלה"
להחליט בצורה הוגנת ומקובלת על כל המשתתפים מה קונים  

וכמה בהתאם להוצאות לחלק את הסכום של ההוצאות בין  
, מי שלא אוכל בשר כדי שהחלוקה תהיה הוגנת . המשתתפים

 "נוריד לו את התשלום

ג בעומר כיתתית"הכנות למדורת ל  



.בשיעור בנושא היקף מעגלצפתה בית הספר מפקחת   

צריך ללמוד את  התלמידים מדוע במהלך השיעור שאלה את 

.הנושא   

:תלמידה שהשתתפה במחקר   

אנו  , אם נרצה לעצב חדר אמבטיה ונרצה למקם כיור עגול"

צריכים לדעת לחשב את ההיקף שלו ולראות אם הוא מתאים  

".למקום בו ייעדנו את מיקום הכיור  

 

?מדוע צריך ללמוד היקף מעגל  



 
והמלצות דידקטיות לשילוב    מודלינגעוד על בעיות 

בהוראה ובלמידה ניתן למצוא באתר   מודלינגבעיות 
מרכז מורים הארצי  למתמטיקה בחינוך  היסודי  

    :למורים הנושאחומרי הוראה מדור 

 על מודלינג ופתרון בעיות

   מודלינגהרחבה בנושא כישורי 

http://ymath.haifa.ac.il/index.php?option=com_content&view=article&id=287:for-teachers-modeling&catid=31:for-teachers
http://ymath.haifa.ac.il/index.php?option=com_content&view=article&id=287:for-teachers-modeling&catid=31:for-teachers
http://ymath.haifa.ac.il/index.php?option=com_content&view=article&id=287:for-teachers-modeling&catid=31:for-teachers
http://ymath.haifa.ac.il/index.php?option=com_content&view=article&id=287:for-teachers-modeling&catid=31:for-teachers


!תודה רבה  

  ס היסודי"הכנס הארצי של החינוך המתמטי בביה
 

בלמידה והוראה של מתמטיקה 21 -מיומנויות המאה ה  

מרכז הכנסים בשפיים     3.7.2012  


