
 

  למדריך  פעולהה  2.2
  

  

.הרחבת המושג פעולת חשבון  • 

.הכרות עם כיוונים בחקר תכונות של פעולה  • 

  ותכונות של פעולה המוגדרת , יצירת קשרים בין תכונות מוכרות מארבע פעולות החשבון המוכרות •

 .ידי תבנית-על

.התנסות בתהליכי הכללה והנמקה  • 

).מילולי, מספרי ,יאלגבר(התנסות במעברים בין ייצוגים שונים   • 

.והבאת דוגמה נגדית להפרכת טענה שאינה נכונה, התנסות בהוכחות כלליות של טענות נכונות  • 

.הצגת האלגברה ככלי להכללה ולהצדקה •  

  

  ). עמודים4( דפי פעילות לתלמיד 

  

  

  .שני שיעורים

  

  

♦ ותכונותיה   ) 3–1שאלות ( הפעולה   .1

♦  )8–4שאלות  ( ה טענות והוכחות אלגבריות על הפעול  .2
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ותכונותיה   הפעולה   .1   )3–1שאלות (

    

פי חוקיות וללא - מגלים דרכים למלא את הלוח על, אם עובדים באופן שיטתי. ממלאים את לוח הפעולה

  .חישובים

לפעולה יש חלק מן התכונות של . הפעילות מזמנת אפשרות להכיר פעולה שבנויה על פעולות סטנדרטיות

  : השלמים לגבי החיבור והכפלקבוצת המספרים

קבוצת השלמים סגורה לגבי הפעולה ♦  .

  .0יש לפעולה איבר נייטרלי והוא 

2–  ).כל אחד מהם הוא ההופכי של עצמו (0 -ול,    - ל– יש איבר הופכי רק לשני מספרים

  .הפעולה קיבוצית וחילופית

.  a לכל ,   a·(–1) = –1 כלומר  ,  –1 שהוא " מאפס"לפעולה יש איבר 

 (patterns) בשלב זה מספיק לגלות שהחוקיות אכן קיימת . וח הפעולה אפשר לגלות גם תכונות נוספות בל

אפשר לאתגר . שהחוקיות קיימת לכל זוג מספרים ממשיים, בעזרת תבניות, בשלב הבא נוכיח. בכל הלוח

ות קיימת או לבקש כבר בשלב זה להסביר למה החוקי, את המשתלמים הזריזים לגלות חוקיויות רבות

  .בפעולה זו

  נקודות אפשריות להתייחסות בדיון

.דיון על אופן מילוי הלוח  • 

והם , בכיתות הניסוי חלק מהמשתלמים גילו חוקיות אחרי מספר קטן של חישובים

אחרים היו זקוקים ליותר חישובים כדי .  פי החוקיות-המשיכו למלא את הלוח על

או מפני שלא גילו את , לא שיטתיתמפני שמלאו את הלוח בצורה , לגלות חוקיות

  .החוקיות

.דיון על התכונות של לוח הפעולה  •

ינסחו אותם באופן מילולי וינסו לתת להם משמעות , בדיון המשתלמים יציגו את מופעי החוקיות שגילו

  .לגבי הפעולה

דוגמאות

קיום זוהי תוצאה של .  שהוא תוצאות הפעולה בין מספרים שוויםסימטריה ביחס לאלכסון \ -

  .חוק החילוף

 0זוהי תוצאה של היותו של ,  שווים לשורה ולטור שבשולי הלוח0 והטור של 0השורה של  -

  .איבר נייטרלי לגבי הפעולה
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איבר   –1  זוהי תוצאה של היותו של , –1כל המספרים הם   –1 ובטור של  –1בשורה של  -

 ".מאפס"

 הדילוג הוא העוקב למספר שבשולי גודל. בכל שורה ובכל טור יש דילוג קבוע בין המספרים -

 a ♦ (b + 1) – a ♦ b = a + 1    כי. הלוח

 מסכום המספרים 3 -הדילוג גדול ב: יש דילוגים לפי החוקיות הבאה לאורך אלכסוני הלוח \ -

 לכן בכל פעם a ♦ b = a + b +3 – (b + 1) ♦ (a + 1)  שעליהם מתבצעת הפעולה כי

 .2 - לוג גדל בהדי,  לאורך האלכסון1 -שמתקדמים ב

.3דיון על שאלה   • 

במסגרת חיפוש התשובות בלוח בסעיף א של השאלה דנים על ההבדל בין מציאת תוצאה לתרגיל 

מזכירים . ועל האופן שעניין זה מתבטא בחיפוש בלוח, סמך תוצאה נתונה-לעומת השלמת תרגיל על

בודקים ומוצאים שכל . לוח הכפלשניתן למצוא תשובות לתרגילי חיסור בלוח החיבור ולתרגילי חילוק ב

   a ♦ ___ = bבודקים ומגלים שלא לכל תרגיל מהצורה . מספר שלם יכול להיות תוצאה של הפעולה

  .ומנסים למצוא פתרון לא שלם, יש פתרון במספרים השלמים

בכל תרגיל יש סוג אחר של חוקיות שניתן . בסעיף ב משתמשים בחוקיות של הלוח כדי לשער תוצאות

  .תמש בהלהש

בכיתות הניסוי עשו המשתלמים אינטרפולציה או אקסטרפולציה לינארית באופן 

  .או שעבדו על פי חוקיות אחרת, איטואיטיבי באותם תרגילים שדרשו זאת

  

  :דוגמאות

–3 2.5–  נמצא באמצע בין 2–  - ל    .א   כי7– = 3 ♦ 2.5–    -ו  9– = 3 ♦ 3– 5– = 3 ♦ 2–  -  ו

.

יך להיות באמצע בין  צר 5– - ל  9– לכן    3 ♦ 2.5–

–2 כי בהשורה של    2–   ♦ 100 = –102 כל מספר הוא הנגדי למספר ,  וימינה0  מהטור של   .ב

  . מן הגורם השני2 -הגדול ב  

התרגיל האחרון והתרגיל (מתייחסים לכך שיש תרגיל  עם פתרונות רבים ויש תרגיל שאין לו פתרון 

דנים ברעיון . ובאופן כללי, מבקשים דוגמאות נוספות לתרגילים כאלה בפעולה זו, )שלפניו בסעיף ב

  ". אין פתרון"ו" פתרונות רבים"הכללי של 
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  )8–4שאלות ( טענות והוכחות אלגבריות על הפעולה   .2

יים קאלא כאוסף חוקים דקדו, בדרך כלל האלגברה לא נתפסת אצל לומדיה ככלי לנימוק ולהצדקה

מדגישים את , בחלק זה של הפעילות. להציג קשרים כלליים וכדומה, לפתור משוואות, שטהמאפשרים לפ

האלגברה מוכיחה את הנכונות . הכוח של אלגברה בהצדקות של טענות שנמצאו נכונות במקרים פרטיים

  . הכללית של טענות אלו

  נקודות אפשריות להתייחסות בדיון

.וכחה ועל דוגמה נגדיתעל ה, דיון על אופי הטענות ואופי ההוכחות  • 

אפשר לראות .  הוא מספר נייטרלי של הפעולה0: בחלק מן הטענות טוענים טענה על מספר מסוים כמו

. a ♦ 0 = aכלומר , אבל מטרת השימוש באלגברה היא להוכיח שהטענה נכונה לכל מספר, זאת בלוח

  a ♦ 0 = a·0 + a + 0 = a  : בהגדרת הפעולה נקבל0ואמנם אם נציב 

אם שני ,  כמו למשל–נה מסוג אחר היא טענה על כל שני מספרים שלגביהם מוגדרת הפעולה טע

אלא יש להוכיח אותה , בטענה כזו התוצאה אינה מתקבלת מיד. המספרים חיוביים אז התוצאה חיובית

והפעולה שלנו מוגדרת כסכום שבין הסכום , חיבור וכפל רגילים מקיימים את הטענה: במילים כמו

  ).שהם חיוביים במקרה זה(לה של שני מספרים והמכפ

כדי להפריך . אם שני המספרים שליליים אז התוצאה חיובית, כמו למשל –לפעמים הטענה אינה נכונה 

  .מספיק להראות דוגמה נגדית אחת מתוך הלוח, את הטענה

היא מספר אם אחד המספרים חיובי והשני שלילי אז התוצאה ,  כמו למשל–יש טענות שאינן נכונות 

כי (הטענה הזאת אמנם נכונה לכל זוג של מספרים שלמים . שלגביהן אין דוגמה נגדית בלוח, שלילי

ובערכה המוחלט היא תמיד גדולה מערכו המוחלט של הסכום או , במקרים אלה המכפלה תמיד שלילית

  . אבל בשברים הדבר אינו נכון, )שווה לו

.(  10 ♦ –0.5 = –5 + 9 = 4 > 0 , למשל(מבקשים מן המשתלמים למצוא דוגמה נגדית 

.  אפשר לחזור ולהדגיש שבדיקת מספר מקרים פרטיים אינה מוכיחה את הטענה7גם בדיון על שאלה 

  :פישוט נפרד של כל אחת משתי האפשרויות. ההוכחה במקרה זה דורשת מיומנות אלגברית טובה

  cabc + ab + ac + bc + a + b + c ♦ (a ♦ b)  או    a ♦ (b ♦ c)      יוצר את התבנית 

 

.6דיון על שאלה   •

ולכן להוכחות יש , הדיון לגבי סכום ומכפלה של מספרים זוגיים ואיזוגיים נעשה בבית הספר היסודי

  .השלכות מיידיות על ההוראה

לבין מכפלה , שבו שני המחוברים צריכים להיות מאותו סוג כדי לקבל סכום זוגי, דנים בהבדל בין סכום

" זוגי"לכן בתוך לוח של חיבור מסוג זה יהיה רשום . ספיק גורם אחד זוגי כדי לגרום לזוגיותשבה מ

רק " זוגי" יהיה רשום ♦ובלוח הפעולה , בשלוש משבצות" זוגי"בלוח כפל יהיה רשום , בשתי משבצות

  .במשבצת אחת
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.7דיון על פעולה ופעולה הפוכה במסגרת הדיון על שאלה   • 

ברוב המטלות . גם לפעולה מחשבתית יש פעולה הפוכה, ת יש פעולה הפוכהלא רק לפעולה חשבוני

תרגום מתבנית לטענה מילולית היא פעולה . מבקשים לתרגם ממילים לתבנית, שדורשות תרגום

יש להבין ולהכיר את , 7כדי לתרגם מתבניות לטענות מילוליות בשאלה . ובדרך כלל יותר קשה, הפוכה

 מייצרת את כל 10b + 9יש לדעת כי התבנית , למשל. המתקבלותמשמעות התבניות הפשוטות 

כדי לראות זאת ניתן להציע להציב .  כאשר מציבים במשתנה מספר טבעי9 -המספרים המסתיימים ב

  .תוך כדי הצבה מתבררת הסיבה לתוצאות האלו. מספרים טבעיים שונים

ח בתחילת הפעילות ולנסות להביע  שנמצאו בלותופעות החוקיותבמסגרת הדיון הזה אפשר לחזור אל 

  .ידי תבניות-ולהוכיח אותן על
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2.2
הפעולה
למדריך






· הרחבת המושג פעולת חשבון.

· הכרות עם כיוונים בחקר תכונות של פעולה.

· יצירת קשרים בין תכונות מוכרות מארבע פעולות החשבון המוכרות, ותכונות של פעולה המוגדרת 
על-ידי תבנית.

· התנסות בתהליכי הכללה והנמקה.

· התנסות במעברים בין ייצוגים שונים (אלגברי, מספרי, מילולי).

· התנסות בהוכחות כלליות של טענות נכונות, והבאת דוגמה נגדית להפרכת טענה שאינה נכונה.

· הצגת האלגברה ככלי להכללה ולהצדקה.



דפי פעילות לתלמיד ( 4 עמודים).




שני שיעורים.




1.
הפעולה ♦ ותכונותיה (שאלות 1–3) 


2.
טענות והוכחות אלגבריות על הפעולה ♦ (שאלות 4–8)




1.
הפעולה    ותכונותיה (שאלות 1–3)

ממלאים את לוח הפעולה. אם עובדים באופן שיטתי, מגלים דרכים למלא את הלוח על-פי חוקיות וללא חישובים.


הפעילות מזמנת אפשרות להכיר פעולה שבנויה על פעולות סטנדרטיות. לפעולה יש חלק מן התכונות של קבוצת המספרים השלמים לגבי החיבור והכפל:


קבוצת השלמים סגורה לגבי הפעולה ♦.


יש לפעולה איבר נייטרלי והוא 0.


רק לשני מספרים יש איבר הופכי – ל- –2,  ול- 0 (כל אחד מהם הוא ההופכי של עצמו).


הפעולה קיבוצית וחילופית.


לפעולה יש איבר "מאפס" שהוא –1 , כלומר  a·(–1) = –1, לכל a.


בלוח הפעולה אפשר לגלות גם תכונות נוספות  (patterns). בשלב זה מספיק לגלות שהחוקיות אכן קיימת בכל הלוח. בשלב הבא נוכיח, בעזרת תבניות, שהחוקיות קיימת לכל זוג מספרים ממשיים. אפשר לאתגר את המשתלמים הזריזים לגלות חוקיויות רבות, או לבקש כבר בשלב זה להסביר למה החוקיות קיימת בפעולה זו.


נקודות אפשריות להתייחסות בדיון

· דיון על אופן מילוי הלוח.

בכיתות הניסוי חלק מהמשתלמים גילו חוקיות אחרי מספר קטן של חישובים, והם המשיכו למלא את הלוח על- פי החוקיות. אחרים היו זקוקים ליותר חישובים כדי לגלות חוקיות, מפני שמלאו את הלוח בצורה לא שיטתית, או מפני שלא גילו את החוקיות.


· דיון על התכונות של לוח הפעולה.

בדיון המשתלמים יציגו את מופעי החוקיות שגילו, ינסחו אותם באופן מילולי וינסו לתת להם משמעות לגבי הפעולה.


דוגמאות

· סימטריה ביחס לאלכסון \ שהוא תוצאות הפעולה בין מספרים שווים. זוהי תוצאה של קיום חוק החילוף.


· השורה של 0 והטור של 0 שווים לשורה ולטור שבשולי הלוח, זוהי תוצאה של היותו של 0 איבר נייטרלי לגבי הפעולה.


· בשורה של 1–  ובטור של 1–  כל המספרים הם 1– ,  זוהי תוצאה של היותו של 1–  איבר "מאפס".

· בכל שורה ובכל טור יש דילוג קבוע בין המספרים. גודל הדילוג הוא העוקב למספר שבשולי הלוח. כי

 a ♦ (b + 1) – a ♦ b = a + 1


· יש דילוגים לפי החוקיות הבאה לאורך אלכסוני הלוח \: הדילוג גדול ב- 3 מסכום המספרים שעליהם מתבצעת הפעולה כי
(a + 1) ♦ (b + 1) – a ♦ b = a + b +3 לכן בכל פעם שמתקדמים ב- 1 לאורך האלכסון, הדילוג גדל ב- 2.

· דיון על שאלה 3.

במסגרת חיפוש התשובות בלוח בסעיף א של השאלה דנים על ההבדל בין מציאת תוצאה לתרגיל לעומת השלמת תרגיל על-סמך תוצאה נתונה, ועל האופן שעניין זה מתבטא בחיפוש בלוח. מזכירים שניתן למצוא תשובות לתרגילי חיסור בלוח החיבור ולתרגילי חילוק בלוח הכפל. בודקים ומוצאים שכל מספר שלם יכול להיות תוצאה של הפעולה. בודקים ומגלים שלא לכל תרגיל מהצורה a ♦ ___ = b   יש פתרון במספרים השלמים, ומנסים למצוא פתרון לא שלם.


בסעיף ב משתמשים בחוקיות של הלוח כדי לשער תוצאות. בכל תרגיל יש סוג אחר של חוקיות שניתן להשתמש בה.


בכיתות הניסוי עשו המשתלמים אינטרפולציה או אקסטרפולציה לינארית באופן איטואיטיבי באותם תרגילים שדרשו זאת, או שעבדו על פי חוקיות אחרת.


דוגמאות:


א.
   –2.5 ♦ 3 = –7כי
 –3 ♦ 3 = –9
ו-  –2 ♦ 3 = –5   ו- –2.5  נמצא באמצע בין –2 ל-  –3 .


לכן –2.5 ♦ 3  צריך להיות באמצע בין –5  ל- –9

ב.
 ♦ 100 = –102 –2 
כי בהשורה של –2  מהטור של 0 וימינה, כל מספר הוא הנגדי למספר 
הגדול ב- 2 מן הגורם השני.


מתייחסים לכך שיש תרגיל  עם פתרונות רבים ויש תרגיל שאין לו פתרון (התרגיל האחרון והתרגיל שלפניו בסעיף ב), מבקשים דוגמאות נוספות לתרגילים כאלה בפעולה זו, ובאופן כללי. דנים ברעיון הכללי של "פתרונות רבים" ו"אין פתרון". 

2.
טענות והוכחות אלגבריות על הפעולה  (שאלות 4–8)


בדרך כלל האלגברה לא נתפסת אצל לומדיה ככלי לנימוק ולהצדקה, אלא כאוסף חוקים דקדוקיים המאפשרים לפשט, לפתור משוואות, להציג קשרים כלליים וכדומה. בחלק זה של הפעילות, מדגישים את הכוח של אלגברה בהצדקות של טענות שנמצאו נכונות במקרים פרטיים. האלגברה מוכיחה את הנכונות הכללית של טענות אלו. 


נקודות אפשריות להתייחסות בדיון

· דיון על אופי הטענות ואופי ההוכחות, על הוכחה ועל דוגמה נגדית.

בחלק מן הטענות טוענים טענה על מספר מסוים כמו: 0 הוא מספר נייטרלי של הפעולה. אפשר לראות זאת בלוח, אבל מטרת השימוש באלגברה היא להוכיח שהטענה נכונה לכל מספר, כלומר a ♦ 0 = a. ואמנם אם נציב 0 בהגדרת הפעולה נקבל:
a ♦ 0 = a·0 + a + 0 = a

טענה מסוג אחר היא טענה על כל שני מספרים שלגביהם מוגדרת הפעולה – כמו למשל, אם שני המספרים חיוביים אז התוצאה חיובית. בטענה כזו התוצאה אינה מתקבלת מיד, אלא יש להוכיח אותה במילים כמו: חיבור וכפל רגילים מקיימים את הטענה, והפעולה שלנו מוגדרת כסכום שבין הסכום והמכפלה של שני מספרים (שהם חיוביים במקרה זה).


לפעמים הטענה אינה נכונה – כמו למשל, אם שני המספרים שליליים אז התוצאה חיובית. כדי להפריך את הטענה, מספיק להראות דוגמה נגדית אחת מתוך הלוח.


יש טענות שאינן נכונות – כמו למשל, אם אחד המספרים חיובי והשני שלילי אז התוצאה היא מספר שלילי, שלגביהן אין דוגמה נגדית בלוח. הטענה הזאת אמנם נכונה לכל זוג של מספרים שלמים (כי במקרים אלה המכפלה תמיד שלילית, ובערכה המוחלט היא תמיד גדולה מערכו המוחלט של הסכום או שווה לו), אבל בשברים הדבר אינו נכון. 


מבקשים מן המשתלמים למצוא דוגמה נגדית (למשל, 10 ♦ –0.5 = –5 + 9 = 4 > 0).


גם בדיון על שאלה 7 אפשר לחזור ולהדגיש שבדיקת מספר מקרים פרטיים אינה מוכיחה את הטענה. ההוכחה במקרה זה דורשת מיומנות אלגברית טובה. פישוט נפרד של כל אחת משתי האפשרויות:

(a ♦ b) ♦ c   או    a ♦ (b ♦ c)  יוצר את התבנית
  abc + ab + ac + bc + a + b + c

· דיון על שאלה 6.

הדיון לגבי סכום ומכפלה של מספרים זוגיים ואיזוגיים נעשה בבית הספר היסודי, ולכן להוכחות יש השלכות מיידיות על ההוראה.


דנים בהבדל בין סכום, שבו שני המחוברים צריכים להיות מאותו סוג כדי לקבל סכום זוגי, לבין מכפלה שבה מספיק גורם אחד זוגי כדי לגרום לזוגיות. לכן בתוך לוח של חיבור מסוג זה יהיה רשום "זוגי" בשתי משבצות, בלוח כפל יהיה רשום "זוגי" בשלוש משבצות, ובלוח הפעולה ♦ יהיה רשום "זוגי" רק במשבצת אחת.


· דיון על פעולה ופעולה הפוכה במסגרת הדיון על שאלה 7.

לא רק לפעולה חשבונית יש פעולה הפוכה, גם לפעולה מחשבתית יש פעולה הפוכה. ברוב המטלות שדורשות תרגום, מבקשים לתרגם ממילים לתבנית. תרגום מתבנית לטענה מילולית היא פעולה הפוכה, ובדרך כלל יותר קשה. כדי לתרגם מתבניות לטענות מילוליות בשאלה 7, יש להבין ולהכיר את משמעות התבניות הפשוטות המתקבלות. למשל, יש לדעת כי התבנית 10b + 9 מייצרת את כל המספרים המסתיימים ב- 9 כאשר מציבים במשתנה מספר טבעי. כדי לראות זאת ניתן להציע להציב מספרים טבעיים שונים. תוך כדי הצבה מתבררת הסיבה לתוצאות האלו.


במסגרת הדיון הזה אפשר לחזור אל תופעות החוקיות שנמצאו בלוח בתחילת הפעילות ולנסות להביע ולהוכיח אותן על-ידי תבניות.
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 2.5
חילוק בשבר - למורה



2.2
הפעולה♦  – למדריך
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