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פעילות חקר בנושא
סדרות של תרגילים

ד"ר גלית שבתאי
מדריכה מחוזית, מחוז תל אביב; 

מכללת סמינר הקיבוצים

טלי וייסמן
מורה למתמטיקה, 

בית ספר בן גוריון, גבעתיים; 
מדריכה, מחוז תל אביב 

מיטל מכלוף
מורה ורכזת מתמטיקה, 

בית ספר אהרון דוידי, נתניה; 
מדריכה, מחוז תל אביב 

פינה דידקטית
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נתונות  תרגילים  לסדרות  תרגילים  תרגילים,  להוסיף 

ולחבר סדרות של תרגילים הדומות לסדרות התרגילים 

בין  להשוות  התלמידים  התבקשו  בנוסף,  להם.  שהוצגו 

נתונים  וארגון  סדרות התרגילים בעזרת טבלה. השוואה 

בשיעורי  נלמדת  שלרוב  מיומנות  הינה  טבלה  בעזרת 

עברית, ומהניסיון שלנו בצפייה בשיעורי מתמטיקה, מעט 

מאוד מורים למתמטיקה משתמשים במיומנות של ארגון 

מתמטיקה  מהוראת  אינטגרלי  כחלק  בטבלה  נתונים 

בבית הספר היסודי. 

תקציר

במאמר זה מוצגת פעילות חלופה להערכה של תלמידי 

המשימה  בסדרות.  העוסקת  ג(  כיתה  סוף  )או  ד  כיתה 

מענה  המאפשרת  ומתמשכת,  מדורגת  משימה  הינה 

חשיבה  מרמת  למיומנויות  ומובילה  בכיתה  לשונות 

גבוהה. הפעילות מזמנת למורים דרך אחרת להעריך את 

התלמידים, וכמו כן מאפשרת תהליך של שיח על תשובות 

התלמידים ועל הישגיהם. במאמר זה בחרנו להציג מגוון 

במשימה,  מהשאלות  לאחת  תלמידים  של  תשובות 

ומהשונות בתשובות התלמידים ניתן להסיק שתלמידים 

ברמות שונות מוצאים את עצמם במשימות מסוג זה. כמו 

כן, נדון במאמר בעקרונות המתמטיים הבאים לידי ביטוי 

השיח  של  ובחשיבות  למשימה  התלמידים  בתשובות 

המתמטי המתפתח בכיתה. 

במאמר נציג משימת חקר שניתנה לתלמידים בתחילת 

במציאת  שעוסקת  משימה  )בספטמבר(,  ד  כיתה 

תשובות  את  נתאר  במאמר  מתמטיים.  וקשרים  חוקיות 

ונדון במשמעויות של תשובותיהם.  התלמידים למשימה 

הידע הקודם הנדרש למשימה הוא הבנת המבנה הכפלי 

זו גם לתלמידים בסוף  ניתן היה לתת משימה  כי  )ייתכן 

כיתה ג(. מטרת המשימה הייתה לבחון את ההתמודדות 

התייחסות  מהם  הדורשת  משימה  עם  תלמידים  של 

הקודם  בידע  ושימוש  נתונה,  לתופעה  אינטגרטיבית 

לבניית ידע חדש.

החינוך,  )משרד  הלימודים  בתכנית  "סדרות"  הנושא 

2006( מוצג כך: "זיהוי חוקיות בסדרות והשלמת סדרות" 

עוסקות  והדוגמאות  הלימודים(  בתכנית   19 )עמוד 

שווים.  בהפרשים  מספרים  סדרות  של  בהשלמה 

הסדרות נלמדות גם בהקשר למבנה העשרוני )עמודים 

מזמנת  הלימודים  תכנית  הלימודים(.  בתכנית  ו-55   34

התייחסות  בה  אין  אך  מספרים,  של  סדרות  על  חשיבה 

זה  במאמר  שנתאר  במשימה  תרגילים.  של  לסדרות 

של  בסדרות  דומים  מאפיינים  לזהות  נדרשו  התלמידים 

פעילות חקר בנושא סדרות של תרגילים

גלית שבתאי  טלי וייסמן  מיטל מכלוף
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חלק א

לפניכם סדרה א של תרגילים:

המשיכו את הסדרה. כתבו שני תרגילים נוספים. . 1

מה מיוחד בסדרה? כתבו שלוש תכונות שגיליתם.. 2

כי אחד . 3 ומצאה  דנה טענה שהמשיכה את הסדרה 

מהם  כן,  אם  ייתכן?  זה  האם   .11 הוא  הסכומים 

המחוברים? 

יובל טען כי המשיך את הסדרה ומצא כי אחד הסכומים . 4

הוא 18. האם זה ייתכן? אם כן, מהם המחוברים? 

דלית טענה כי המשיכה את הסדרה ואחד המחוברים . 5

התרגילים  מהם  כן,  אם  ייתכן?  זה  האם   .14 הוא 

האפשריים?

חלק ב

לפניכם סדרה ב של תרגילים:

המשיכו את הסדרה. כתבו שני תרגילים נוספים.. 1

תכונות . 2 שלוש  לפחות  כתבו  בסדרה?  מיוחד  מה 

שגיליתם.

מה שונה בין סדרה א לבין סדרה ב? מה דומה? . 3

חלק ג

לפניכם סדרה ג של תרגילים:

המשיכו את הסדרה. כתבו שני תרגילים נוספים.. 1

תכונות . 2 שלוש  לפחות  כתבו  בסדרה?  מיוחד  מה 

שגיליתם.

השוו בעזרת טבלה בין שלוש הסדרות א-ג. . 3

סדרה א

0+1=1
1+2=3
2+3=5
  +  =7
  +  =  

סדרה ב

0+1+2=3
1+2+3=6
2+3+4=9

3+4+5=12

סדרה ג

0+1+2+3=6
1+2+3+4=10
2+3+4+5=14
3+4+5+6=18
4+5+6+7=22

תיאור המשימה

המשימה בנויה כמשימה מתפתחת בת ארבעה שלבים. בכל שלב רמת הקושי עולה והתלמיד נדרש לרמת חשיבה גבוהה 

יותר וליכולת הכללה גבוהה יותר. 

חלק ד

כתבו סדרה של ארבעה תרגילי חיבור, בכל תרגיל חמישה מחוברים עוקבים.. 1

מה מאפיין את הסדרה? כתבו לפחות שלוש תכונות שגיליתם.. 2

מה שונה ומה דומה בין הסדרה שחיברתם לבין הסדרות א-ג? . 3
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וחשיבה יצירתית. בין המיומנויות של חשיבה מסדר גבוה 

נמצאות המיומנויות: הוצאת עיקר מטפל ; ארגון ומיפוי של 

מידע וידע; חיפוש סיבות לתופעות; השוואות בין תופעות 

ואף  שונות  מבט  נקודות  גילוי  בהתאם;  מסקנות  והסקת 

לטיעונים  ונימוקים  הצדקות  הוכחות,  מציאת  מנוגדות; 

שונים שמקורם הן בנושא עצמו הן בלומד; ותהליכי פתרון 

בעיות )גלסנר, בן-דוד ואיגר, 2009(. 

אם כן, ארגון נתונים בטבלת השוואה הינה מיומנות חשיבה 

מסדר גבוה. מטרת המשימה הייתה לאתגר את התלמידים 

בה  להתנסות  התלמידים  לכלל  ולאפשר  המתקדמים 

ולקשר את הנלמד בשיעורי העברית )טבלת השוואה על-

פי קריטריונים( לנלמד בשיעורי המתמטיקה. גם במשימה 

זו ניתן לראות הבדלים בין תלמידים בקריטריונים בהם הם 

בחרו ובאיכותם.

בכיתה  הפעילות  את  שהובילה  למתמטיקה,  המורה 

המושגים  אודות  מתמטי  שיח  זימנה  שהפעילות  ציינה 

המתמטיים וכיצד הם באים לידי ביטוי בפעילות. לדוגמה: 

בפעילות א התלמידים הסיקו כי המחוברים בסדרה א הם 

שני מספרים עוקבים וסכומי התרגילים הם מספרים אי-

זוגיים; ולעומת זאת, בסדרה ב המצב שונה. 

השיח בכיתה הוביל להכללות מעניינות וביניהן: 

יהיו 	  הסכומים בסדרה של שלושה מספרים עוקבים 

לסירוגין מספר זוגי ומספר אי-זוגי. 

)זוגי 	  סכום של שני מספרים שהזוגיות שלהם שונה 

ואי-זוגי( הוא מספר אי-זוגי ואילו סכום שני מספרים 

שני  או  זוגיים  מספרים  )שני  זהה  שלהם  שהזוגיות 

מספרים אי-זוגיים( הוא מספר זוגי. 

למסקנה 	  שהוביל  שיח  זימן  הפעילות  של  ב  סעיף 

שסכומם של שלושה מספרים עוקבים תלוי במספר 

האמצעי - אם המספר האמצעי הוא זוגי, אזי הסכום 

האמצעי  המספר  אם   ;)1+2+3=6 )לדוגמה:  זוגי;  הוא 

הוא אי-זוגי, אזי הסכום הוא אי-זוגי )לדוגמה: 9=2+3+4(.

למספר 	  זהה  בסדרה  התרגילים  סכומי  בין  ההפרש 

המחוברים בכל תרגיל. לדוגמה, בסדרה א ההפרש בין 

סכומי התרגילים הוא 2, מכיוון שיש שני מחוברים בכל 

תרגיל; בסדרה ב ההפרש בין סכומי התרגילים הוא 3, 

מכיוון שיש שלושה מחוברים בכל תרגיל וכך הלאה. 

ולהוסיף  א-ג  סדרות  את  להמשיך  נדרשים  התלמידים 

שני תרגילים לכל סדרה. בנוסף, הם מתבקשים למצוא 

שלוש תכונות המאפיינות את כל אחת מהסדרות, ולענות 

על שאלות המתבססות על התבוננות בתרגילים והסקת 

מסקנות. 

לכתוב  מתבקשים  התלמידים  יישום.  נדרש  בחלק ד 

של  מאפיינים  שלושה  לתאר  משלהם,  תרגילים  סדרת 

הסדרה שלהם ולהשוות אותה לסדרות א-ג.

תיאור הממצאים

השימוש  את  להעריך  ניתן  התלמידים  תשובות  מניתוח 

זוגי, מספר  במושגים מתמטיים בשלב ההשוואה: מספר 

ומספר  קודם  מספר  הפרש,  סכום,  מחובר,  אי-זוגי, 

המסקנות  הסקת  יכולת  את  גם  להעריך  ניתן  עוקב. 

איכות  ואת  שלהם  ההכללה  יכולת  התלמידים,  את  של 

הניסוחים המילוליים שלהם.

בין  השונות  את  גם  להעריך  למורה  אפשרה  המשימה 

כל תלמיד.  התלמידים על סמך תהליך ההמשגה שעבר 

תשובות  ענו  במתמטיקה  להתבטא  שהתקשו  תלמידים 

בכתב  שלהם  המסקנות  הסקת  של  והרמה  מצומצמות 

במתמטיקה  מוצק  ידע  בעלי  תלמידים  בסיסית.  הייתה 

ובעלי יכולת המשגה גבוהה התייחסו למספר היבטים גדול 

יותר; וכמו כן, הסקת המסקנות וההכללה שלהם היו ברמה 

גבוהה. 

במאמר זה בחרנו להתמקד בהשוואה בין שלוש הסדרות 

)חלק ג, שאלה 3(. מאיסוף התשובות ניתן להבחין ביכולות 

הסדרות  בין  ההבדלים  את  להציג  תלמידים  של  שונות 

ארגון  בדרך  מתבטאת  תלמיד  כל  של  היכולת  בטבלה. 

שהוא  ההמשגה  בתהליך  המאפיינים,  בכתיבת  הטבלה, 

עבר ואף באופן הכתיבה בתוך הטבלה - אופן הכתיבה נע 

ועד כתיבה של מילים,  וסימנים בלבד  מכתיבת מספרים 

מושגים ומשפטים. 

 ;Costa, 2000( וניקרסון  קוסטה  וביניהם  רבים,  חוקרים 

 )2009 ואיגר,  דויד  בן  גלסנר,  בתוך   Nickerson, 1998
גבוה,  מסדר  חשיבה  מיומנויות  של  רחב  מגוון  פירטו 

והם: פתרון  המתייחסות למספר תחומי חשיבה מרכזיים 

בעיות, קבלת החלטות, חשיבה ביקורתית, חשיבה לוגית 
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ובגוף הטבלה הוא כתב מספרים וסימנים. ערן השתמש 

עוקבים"  "מספרים  חלקי:  באופן  מתמטיים  במושגים 

או  לו  מוכר  אינו  "הפרש"  שהמושג  יתכן  ו"מחוברים". 

של  סדרה   - שניתנה  למשימה  אותו  מקשר  אינו  שהוא 

תרגילים.
של  המקוריים  הפתרונות  את  מלווים  אנחנו  הקוראים  *לנוחיות 

התלמידים עם הפתרונות המשוכתבים.

טבלת ההשוואה של ערן
גבא

המספרים 
עוקבים

בכמה התוצאות 
234קופצות

כמה מחוברים יש
234

בדומה לערן, גם עמית בחר בשלושה קריטריונים. עמית 

מספרים.  רק  בה  לכתוב  שיוכל  כך  הטבלה  את  ארגן 

בין הסכומים, למספר הפעמים  הוא התייחס להפרשים 

שבהן  ולשורות  בתרגילים  מופיעים  המחוברים  שבהם 

אותם מספרים מופיעים. עמית השתמש במושג מתמטי 

אחד בלבד - "מחוברים".

הדיון בהשוואה בין הסדרות בטבלה אילץ את התלמידים 

להשוואה  הקריטריונים  מתמטית.  בשפה  להשתמש 

בסדרה  המחוברים,  במספר  התמקדו  התלמידים  של 

תרגיל  כל  של  בסכום  מחובר,  של  טור  בכל  שנוצרת 

בסדרה ובסדרה שנוצרת בטור של הסכומים.

ציינו  ד  סדרה  לבין  ג  סדרה  בין  בהשוואה  לדוגמה, 

התלמידים כי ההפרש בין הסכומים הנוצרים מכל תרגיל 

קבעו  בנוסף,  בסדרה.  האיברים  כמספר  הוא  בסדרה, 

חשבוניות  סדרות  הם  התרגילים  סכומי  כי  התלמידים 

למספר  בהתאם  והם  קבועים,  שלהן  שההפרשים 

כי ההפרש  גם הבחינו  מזו, הם  יתרה  האיברים בסדרה. 

4, מכיוון שיש שלושה או  של סדרת הסכומים הוא 3 או 

ארבעה מחוברים בכל תרגיל. 

האלה  המסקנות  את  שהסיקו  שתלמידים  כמובן 

רק  שהבחינו  מתלמידים  שונים  אותן,  לנסח  והצליחו 

בחלק מהתכונות של הסדרות. מכך הסקנו כי המשימה 

מאפשרת לאתר רמות ביצוע שונות ונותנת מענה לשונות 

במתן  רק  לא  מתבטא  לשונות  המענה  התלמידים.  בין 

משימות שונות לתלמידים ברמות שונות, אלא גם באופי 

ובעומק של תשובות התלמידים למשימה. ההערכה של 

משימה כזו מתבטאת לא רק במספרים, אלא גם בניתוח 

של אופי התשובות של התלמידים ושל איכות. 

לדוגמה: מספר תלמידים הצליחו למצוא רק תכונה אחת 

יותר תכונות.  או שתיים של כל סדרה והיו כאלו שמצאו 

שהתלמידים  מצאנו  הפעילות  את  העברנו  בהן  בכיתות 

לסכום   - בלבד  אחד  להיבט  להתייחס  נטו  החלשים 

הסדרה; ואילו התלמידים שהיו בעלי ידע מתמטי מוצק 

יותר, לרוב התייחסו להיבטים נוספים - לסכום ולמחוברים 

בו זמנית, וכמו כן הם קישרו בין התרגילים בסדרה וחלקם 

סדרות  והציעו  הסדרות  שתי  בין  בקשר  הבחינו  אפילו 

נוספות משלהם. 

להלן דוגמאות לפתרונות של תלמידים*:  

ערן בחר בשלושה קריטריונים: למספרים - האם עוקבים 

ניתן  ולמספר המחוברים.  בין הסכומים  לא? להפרש  או 

מילים,  כתב  הוא  בטבלה  המאפיינים  בשורת  כי  להבחין 
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כל  של  המאפיינים  את  בטבלה  כתבה  יובל  לעומתם, 

חשוב  להשוואה.  הקריטריונים  את  ציינה  לא  אך  סדרה, 

לציין כי יובל מכנה את הסכום 'מספר' ומתייחסת בטבלה 

שלה רק לתוצאות התרגילים. כמו כן, יובל לא השתמשה 

סכומי  של  לזוגיות  התייחסה  היא  אך  "סכום",  במושג 

התרגילים בכל סדרה. היא התייחסה לסכומי התרגילים 

כאל סדרה והשוותה את ההפרש בין איבריה. יובל מצאה 

"זוגי"  במושגים  והשתמשה  להשוואה  קריטריונים  שני 

לידי  בא  למידה  לשם  הערכה  המושג  בלבד.  ו"אי-זוגי" 

ביטוי בהערכה של יובל, כיוון שההמשגה שלה דלה עבור 

מהמשימה  קיבלה  והמורה  ד  כיתה  בתחילת  תלמידה 

מידע רב ששירת אותה בהמשך ההוראה לאורך השנה. 

טבלת ההשוואה של יובל
סדרה גסדרה בסדרה א

בסדרה א 
המספרים הם 

אי-זוגיים

בסדרה ב 
המספרים הם 
גם זוגיים וגם 

אי-זוגיים

בסדרה ג 
המספרים הם 

זוגיים

בסדרה א 
המספרים 
קופצים ב-2

בסדרה ב 
המספרים 
קופצים ב-3

בסדרה ג 
המספרים 
קופצים ב-4

טבלת ההשוואה של עמית
גבא

234קפיצות בתוצאה

כמה פעמים 
נשארים 

המחוברים בכל 
תרגיל

234

שורות שבהן 
מופיעים אותם 

המספרים
123

וגם  מילים  גם  הטבלה  בתוך  כתבה  מיקה  לעומתם, 

להשוואה:  קריטריונים  ארבעה  מצאה  מיקה  מספרים. 

ההפרש בסדרת הסכומים, מספר המחוברים בכל סדרה, 

של  והזוגיות  תרגיל  בכל  המחוברים  בסדרת  ההפרש 

הסכומים של הסדרות.

גם מיקה השתמשה בשפה מתמטית ובמושגים נכונים.

טבלת ההשוואה של מיקה
גבא

הפרש הסכום
234

כמה מחוברים יש 
בתרגיל אחד

234

בכמה מספרים 
גדלים המחוברים

111

האם הסכום זוגי 
או אי זוגי

אי זוגי
גם זוגי 

וגם אי זוגי
זוגי
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שעורכים  תלמידים  יש  הסדרות  בין  בהשוואה  גם 

השוואה על-פי קריטריונים ויש כאלה שמשווים ללא ציון 

קריטריונים.

דוגמה לעבודתו של דניאל - טבלת השוואה 
ללא קריטריונים:

דומהשונה

גבאגבא

״שצד 
אחד 

התרגילים 
זוגיים״

״אחד לא 
זוגיים 

ואחד גם 
וגם״

״שכולם 
בפעולות 

ועוד״

״שלכולם 
צריך 

להוסיף 
שני 

תרגילים״

על-פי  בהשוואה  מתקשה  דניאל,  כי  לראות  ניתן 

יוצר שתי טבלאות. באחת הוא כותב  קריטריונים. הוא 

במה הסדרות שונות ובשנייה הוא כותב במה הן דומות. 

- עבודתה  דוגמה להשוואה עם קריטריונים 
של תמר:

סדרה גסדרה בסדרה א

״הפרש הסכום״
234

״כמה מחוברים 
234יש בתרגיל אחד״

״בכמה 
ספרות גדלים 

המחוברים״
111

״האם הסכום הוא 
״אי-זוגי״זוגי או אי-זוגי״

״גם זוגי וגם 
אי-זוגי״

״זוגי״

ניתן לראות כי תמר יודעת להשוות על-פי קריטריונים 

קריטריונים  משלושה  יותר  מצאה  אפילו  והיא 

להשוואה. 

הנתונים,  את  לארגן  נדרשו  התלמידים  זו  במשימה 

בטבלה;  אותם  לייצג  אותם,  לנתח  ביניהם,  להשוות 

אותן.  ולנמק  מסקנות  להסיק  שערכו  ההשוואה  ומתוך 

של  ההנחיות  עם  אחד  בקנה  עולים  אלו  קריטריונים 

הסטנדרטים  ועם   )2009 החינוך,  )משרד  החינוך  משרד 

 .)NCTM, 2000( NCTM של

מהתבוננות בעבודות התלמידים אפשר להיווכח בפערים 

של  חלק  כל  בתחילת  תלמידים.  בין  המתמטי  בידע 

לסדרה  תרגילים  להוסיף  נתבקשו התלמידים  המשימה 

- חלקם התייחסו רק להיבט אחד של הסדרה - לסכום; 

 - היבטים  למספר  התייחסו  אחרים  תלמידים  לעומתם, 

לסכום, למחוברים ולקשר שבין התרגילים.

לדוגמה, עבודתה של ליהיא למטה משקפת התייחסות 

המצריך  מצב  התרגילים,  בסדרת  תרגיל  כל  של  לסכום 

רואה  ליהיא  אם  להבין  וניסיון  מעמיק,  משוב  מהמורה 

יואב  של  עבודתו  לעומתה,  בסדרה.  נוספים  מאפיינים 

מעידה על התבוננות במספר מאפיינים של הסדרה. 

ליהיא התייחסה להיבט אחד של הסדרה: הסכום.

היא הגדילה את הסכומים ב-3, אך לא שמרה על החוקיות 

של הסדרה במחוברים.

דוגמה לעבודתה של ליהיא:

0+1+2=3
1+2+3=6
2+3+4=9

3+4+5=12
5+5+5=15
6+6+6=18

יואב התייחס למספר היבטים בסדרה: הסכום, המחוברים 

והקשר בין התרגילים.

0+1=1

1+2=3

2+3=5

3+4=7

4+5=9

החצים המראים 
לאן כל מספר עובר 

בשורה הבאה
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הצעות להרחבות:

עם  להגיע  ניתן  המשימה  לסיכום  המתמטי  בדיון 

עוקבים  מספרים  שני  שסכום  להכללה  התלמידים 

לדון  אפשר  יותר  מעמיק  ובדיון  אי-זוגי,  תמיד  הוא 

זוגיים  הם  הסכומים  מקרים  באילו   - האחרות  בסדרות 

עם  דנה  המורה  אי-זוגיים.  הם  הסכומים  מקרים  ובאילו 

התלמידים גם במציאת דרכים יעילות ומהירות למציאת 

סכומי התרגילים בסדרות, ובסיום הדיון דובר על שימוש 

ליאור,  את  לזהות  ניתן  הבאה  בדוגמה  גאוס".  ב"שיטת 

בשיטת  שהשתמש  במתמטיקה,  רחב  ידע  בעל  תלמיד 

גאוס כדי לחבר שישה מספרים עוקבים. 

0+1+2+3+4+5=15

1+2+3+4+5+6=21
2+3+4+5+6+7=27
3+4+5+6+7+8=33

בתרגיל הראשון התלמיד 
מחבר ע״פ שיטת גאוס, בכל 

פעם את שני המספרים 
הקיצוניים, וכך יוצר סכומים 

זהים )5(.
כך הוא פתר גם את שלושת 

התרגילים הבאים.

לכך  הסיבה  את  להבין  יכולים  מתקדמים  תלמידים 

שבכל שלב בסדרה ההפרש בין המספר שמוסיפים לזה 

שמשמיטים שווה למספר המחוברים בסדרה. אפשר גם 

מהתרגילים  אחד  כל  של  הסכום  בין  הקשר  את  למצוא 

לחבר  אפשר  כלומר,  מהסדרות.  אחת  בכל  הראשונים 

את הסכום של סדרה מסוימת עם המספר המייצג את 

מספר האיברים בסדרה, וכך למצוא את סכום האיברים 

בסדרה הבאה. 
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של  מהשתלמות  לקוח  ההערכה  טבלת  של  המבנה 

קבוצת המדריכות המובילות של מחוז תל אביב בהנחיית 

ד"ר יניב ביטון והמקור למודל הערכה זה לקוח מתוך:

.Bowland Charitable Trust 
ארבעה  על-פי  מוערכת  זו  במשימה  תלמיד  כל  עבודת 

ותקשורת  והערכה;  פרשנות  ניתוח;  ייצוג;  קריטריונים: 

גבוה  ניקוד  יקבל  שתלמיד  ייתכן  למעשה,  ורפקלציה. 

נמוך  ניקוד  יקבל  זאת  עם  יחד  אך  הייצוג,  בקריטריון 

בתקשורת ורפקלציה. מצב זה מאפשר למורה ולתלמיד 

להיות ממוקדים בהבחנה בין נקודות החוזק של התלמיד 

תלמיד  כל  כך  לחיזוק.  זקוק  הוא  שבהן  הנקודות  לבין 

יקבל ציון רב-ממדי ולא ציון הוליסטי, כלומר יתקבל ציון 

המאיר את הצדדים האיכותיים בעבודתו, אך גם משקף 

את הצדדים שיש לשפרם. 

ההערכה נעשתה בכיתות בשתי דרכים: 

עבודות 	  את  המורה  אספה  מהכיתות  באחת 

התלמידים, בדקה אותן, והעריכה אותן על-פי המחוון. 

את  לתלמידים  החזירה  היא  השני  השיעור  בתחילת 

על  שקיבלו,  ההערכה  על  שיח  וקיימה  העבודות, 

שזקוקים  המקומות  ועל  שלהם  החוזק  נקודות 

לחיזוק.

בכיתה השנייה חילקה המורה לתלמידים את המחוון 	 

הם  שלדעתם  הניקוד  את  להעריך  מהם  וביקשה 

צריכים לקבל לפי התשובות שעלו בשיח בזמן פתרון 

המשימה. 

נתייחס לסדרה שמורכבת מהתרגילים הראשונים של 

כל אחת מהסדרות:

סדרה דסדרה גסדרה בסדרה א

התרגיל 
הראשון 
בסדרה

0+1=10+1+2=30+1+2+3=60+1+2+3+4=10

מספר 
האיברים 

בסדרה
n=2n=3n=4n=5

הסכום
1

0+1
3

1+2
6

1+2+3
10

1+2+3+4

ניבוי של סכום התרגיל  מציאת הקשר תאפשר, למשל, 

הראשון בסדרה בת שישה מחוברים: 15=0+1+2+3+4+5.

הדיון בעקבות המשימה מאפשר למורה לדעת מהי רמת 

הידע המתמטי של כל תלמיד לגבי מושגים ופעולות וכן 

ומוצא  חוקר  שתלמיד  ככל   - שלו  החשיבה  רמת  מהי 

הכללות רבות יותר, מבין את הקשרים, ועושה מניפולציות 

עם המספרים; הדבר מעיד על כך שיש לו ידע רחב יותר 

ויכולת חשיבה גבוהה יותר. 

להרחבת  התלמידים  את  הוביל  המורה  בהנחיית  הדיון 

עלתה  בדיון  המתמטית.  התובנה  ולפיתוח  שלהם  הידע 

עם  וההתמודדות  הלמידה  תהליך  הערכת  של  הסוגיה 

מחוון הערכה שאינו מחוון הוליסטי, שחייבה את המורה 

להקפיד על סטנדרטים איכותיים וכמותיים גם יחד, לגבי 

כל חלק של המשימה. במאמר זה נציג את המחוון של 

חלק ג של המשימה, החלק שבו התמקדנו במאמר זה.

הנה המחוון של סדרה ג: 

תקשורת ורפלקציהפרשנות והערכהניתוח ייצוג

1
משלים את סדרה ג 

באופן לא שיטתי. 
מחשב לא נכון את 

התרגילים בסדרה ג. 
אינו מבחין בתופעות 

הבסיסיות בסדרה. 
מציג את העבודה עם מעט 

הסברים או ללא הסברים 

2
משלים את סדרה ג 

בהתאם לחוקיות. 
מחשב נכון חלק 

מהתרגילים בסדרה ג. 
מבחין בחלק מהמאפיינים 

של הסדרה. 
מתעד חלק מההסברים או 

מתייחס בטבלה רק לחלקם. 

3

משלים את סדרה ג 
בהתאם לחוקיות ובונה 

טבלה המתאימה 
להשוואה בין הסדרות. 

מחשב נכון את 
התרגילים בסדרה ג.

מבחין בכל המאפיינים 
של הסדרה ומשווה אותה 

לסדרות א-ב.

מתעד את המסקנות ומציג 
את הטבלה באופן מלא. 

http://www.bowlandmaths.org.uk/assessment
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מקורות 

גלסנר, א., בן דוד, ע. ואיגר, ע. )2009(. פיתוח חשיבה 	 

של  לאור  ההוצאה  ספרות.  סקירת  גבוה.  מסדר 

האוניברסיטה הפתוחה. משרד החינוך. 

לתכנון 	  האגף  הפדגוגית,  המזכירות  החינוך,  משרד 

ולפתוח תכניות לימודים. )2009(. אסטרטגיות חשיבה 

מסדר גבוה. מסמך מנחה למתכנני תכניות לימודים 

ירושלים,  ולמפתחי חומרי למידה.  ארציות ומקומיות 

תשס"ט.   

משרד החינוך, )2006(. תכנית הלימודים במתמטיקה 	 

לכיתות א-ו בכל המגזרים. תל, ירושלים. 

 	 Costa, A. )1991). The school as home for
 the mind. Melbourne, Australia: Hawker
.Brownlow

 	 NCTM. )2000). Principles & standards for
 school mathematics. Reston, VA: National
.Council of Teachers of Mathematics

אך  עמיתים,  הערכת  גם  לעשות  היה  שניתן  כמובן 

זאת.  לעשות  שלא  המורה  בחרה  חברתיים  משיקולים 

שתי המורות שהובילו את המשימה התנסו בשתי דרכי 

שבה  ההערכה  כי  הרגישו  יחד  גם  שתיהן  ההערכה. 

משמעותית  הייתה  עצמו  את  להעריך  נדרש  התלמיד 

עבור התלמידים וגרמה לכך שבמשימות הבאות שניתנו 

להם הם עבדו בתשומת לב רבה יותר.

בתום הפעילות נשאלו התלמידים לגבי תחושתם בפתרון 

אתגר  תחושת  הנאה,  על  העידו  תשובותיהם  המטלה. 

ובניית מסוגלות אישית. להלן חלק מדבריהם: "היה כיף 

"הרגשתי שלמדתי דברים  להפעיל את המוח, לחשוב"; 

חדשים"; "הזמן עבר מהר"; אהבתי את זה שזה משימת 

היגיון"; "הפעילות נתנה לי ביטחון בחשבון".  תשובותיהם 

מעידות, כי המטלה מלבד זאת שהיא עונה על מטרות של 

וחשיבה מתמטית, היא עונה על מטרות  ריגושיות  תוכן 

במתמטיקה:  הלימודים  תכנית  במסמך  שכתוב  כפי 

"העצמת הביטחון העצמי והיחס החיובי למקצוע" )עמוד 

14 בתכנית הלימודים(.

לסיכום, המשימה עוררה עניין בקרב התלמידים, אתגרה 

ועוררה חשיבה. היא גם הגבירה את ההנאה ואת  אותם 

המוטיבציה של התלמידים וזימנה שיח מתמטי שהרחיב 

ולבנייה של סדרה  והוביל למעורבותם  את הידע שלהם 

חשיבה  כמיומנויות  מוגדרות  אלו  מיומנויות  חדשה. 

מסדר גבוה וחשוב לציין כי המידע שקיבלה המורה על 

התלמידים בעקבות משימת הערכה זו, היה מגוון וכלל: 

שלהם,  ההמשגה  יכולת  התלמידים,  של  חשיבה  דרכי 

רמת היישום, רמת המוטיבציה שלהם לפעילויות אתגר, 

ואופן התייחסותם למשימה שונה. 
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