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   - יותרבמתוק ה השוקואיזהו 

  ה לא שגרתית בשבריםאסטרטגיות פתרון שונות לבעי

The sweetest chocolate milk 

A nonroutine fraction problem provides many solution paths.  

  

  Kristie J. Newton:מאת

 Mathematics Teaching in the Middle School ,16 (3), Oct. 2010, pp. 148-153 :  הופיע ב
  ברכה סגליס : ועיבוד תרגום

  

למרות כל , רבים מאיתנו בודאי שמעו תחינה זו מתלמידינו!" להגיע לתשובה איך תגידי לי רק"

אינה , גם ידיעה מדוע משהו עובד, לרוע המזל. הפרוצדורה עובדת מדועמאמצינו לעזור להם להבין 

  .יופיע כאשר תהיה רהיטות פרוצדורלית ימת-ה. הפרוצדורה מתאימה מתימבטיחה שתדע תמיד 

ידע , ידע של פרוצדורות"- מוגדרת כ רהיטות פרוצדורלית, National Research Council -על פי ה

 ,NRC 2001" (מדויק ויעיל, ויכולת לבצע אותן באופן גמיש, מתי וכיצד להשתמש בהן באופן הולם

p. 121 .(למרות , קשה לפתרון למספר קבוצות הבעיה המוצגת במאמר זה היתה באופן מפתיע

קשיים אלה מבליטים את החשיבות של רהיטות . שהרעיונות הכרוכים בה הם בסיסיים למדי

נסו לפתור , אם הפתרון בא בקלות. אני מציעה לכם לפתור את הבעיה, לפני שאמשיך. פרוצדורלית

  . אותה בדרך נוספת

   
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

הבעיה . ינו קשהלמרות שהחישוב שלה א, רתה יכול להיות מאתגרבעיה זו רתקה אותי משום שפתי

 מתכשרים להוראה בסיומו של קורס במתמטיקה שהיה מיועד לסייע להם להבין הוצגה לסטודנטים 

 הבעיה

  . ני ערבבה לעצמה כוס שוקו'ג

להכין כדי בשעה שחיפשה כוס , העירה קרן" שמת כמות הגונה של תרכיז שוקולד בכוס שלך"

  . גם לעצמה משקה שוקו

  ".  בתרכיז מקמצתואני רואה שגם את לא ", ני'ענתה ג" רק שליש מהכוס הוא תרכיז"

  .   העריכה קרן" אצלי התרכיז ממלא רק רבע מהכוס"

  .ני'טענה ג" הכוס שלך גדולה פי שניים משלי, אבל קרן"

 אחדבואי נ",  אחרי ששתיהן מלאו את יתרת הכוסות שלהן בחלב, ענתה קרן" ?את יודעת מה"

  ".את שני המשקאות בתוך כד גדול יותר ואז נחלק בינינו את הכמות

תיתן לה משקה שוקו , כלומר(ני מנסה להחליט אם ההצעה של קרן משתלמת עבורה 'זמן שגב

  ?מהווה התרכיז אוחדאיזה חלק של המשקה המנסו למצוא , )מתוק יותר

  

  . מספרים או מילים כדי להראות את דרך הפתרון שלכם, השתמשו בתמונות
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למרות ידע נרחב של מושגים .  ס היסודי עובדים כמו שהם"האלגוריתמים הנלמדים בביה מדוע

 שיעור ההצלחה בבעיה , ר בעיות מילוליות שגרתיותבנוסף ליכולת לפתו, בשברים ופרוצדורות
של המתכשרים להוראת  85מתוך  6רק , במחקר אחד. שגרתית זו היה נמוך האופן מפתיע-לא

  ). Newton, 2008(ס היסודי פתרו נכון את הבעיה "מתמטיקה בביה

אנשי חינוך , סטודנטים, מורים, תלמידים –במהלך השנים האחרונות נתתי בעיה זו לאנשים רבים 

אנשים על מנת שאוכל לנסות להבין את הגישות המגוונות בהן   -מתמטיקאים ומהנדסים , מתמטי

הפתרונות המוצעים כאן הם השכיחים , אפשר לגשת לבעיה זו בדרכים רבות. השתמשו לפתרונה

יתן מה נ: בהמשך אציע גם תשובה לשאלה. גם התשובות השגויות היו צפויות למדי. ביותר שקיבלתי

  .ללמוד מתגובות אלו על הבנת התוכן המתמטי

והשימוש בה היה בין היתר עבור קורסים ) Linn 1969(ספר חידות ישן תוך מ נלקחההבעיה 

אני השתמשתי בה , למרות שזו בעיה מעניינת עבור תלמידים בכיתות הביניים. להתפתחות מקצועית

. י להציג רעיונות פדגוגיים משמעותייםמתודיקה כאמצעבלעיתים קרובות ביום הראשון של קורס 

  .אשתף אתכם גם ברעיונות פדגוגיים אלה

  

  דרכי פיתרון
דרכי הפיתרון הראשונות מסתמכות  תיש. ניתן לאפיין את דרכי הפיתרון הנכונות בארבע קטגוריות

יחידות ו חלקים שווים –על הבנה עמוקה של שני מושגים בשברים שהם בסיסיים אך מהותיים 

מושגים אלה מהווים לעיתים קרובות אלמנטים נסתרים , )Yoshida & Sawano  )2002על פי .שוות

שהתלמידים מבינים אותם היטב כאשר הם עובדים על פתרון  מניחיםהמורים ובהוראת השברים 

חוקרים אלה טוענים שיש להקדיש לשני מושגים אלה תשומת לב מפורשת יותר . בעיות בשברים

תלמידים שקיבלו הוראה כזו הצליחו טוב יותר ליישם מושגים , קר שלהםבמח. בהוראת הנושא

  .למצבים חדשים ופרוצדורות בשברים

הפיכת הבעיה למוחשית יותר על עוסקת ב, הגישה המספריתהנקראת , אסטרטגיית פיתרון שלישית

כמה ישנם תלמידים שחשים שזה לא ממש משנה " ?ני'כמה חלב יש בכוס של ג: "ידי שאילת השאלה

זוהי גם הגישה המוצעת . ואז הם בוחרים מספר שיעשה את החישובים קלים יותר, חלב מכילה כוס

  ).Linn 1969(בספר החידות ממנו נלקחה הבעיה 

כמות השוקו שבכוס על ידי בחירת משתנה לייצוג . ברההגישה הרביעית פורמלית יותר וכרוכה באלג

  .ולפתור את הבעיהניתן להציב מספר משוואות פשוטות , ני'של ג

  

  שוויםהחלקים ה תגיש

במילים . רק בעזרת תרשימים אם מיישמים את המושג של חלקים שוויםניתן לפתור את הבעיה 

 שיש ביחידה בעלי גודל שווההמכנה של שבר מייצג את המספר הכולל של החלקים , אחרות

יש צורך שכל אחד מן , על מנת לקבוע איזה חלק של משקה השוקו המאוחד מהווה התרכיז .השלמה

ברגע שכל . על ידי חלוקת המיכלים השונים 1 איורכך נעשה ב.  החלקים יהיה שווה למשנהו

 18כ "חלקים של תרכיז מתוך סה 5ניתן לראות שהמשקה המאוחד מכיל , )שקולים(החלקים שווים 

  . מתוך המשקה המאוחד 5/18התרכיז הוא ש, מכאן. חלקים
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  ידות השוותגישת היח

ניתן לפתור את הבעיה תוך שימוש באלגוריתם המקובל לחיבור שברים אם מיישמים את העיקרון 

אותו לאי אפשר לחבר ביחד שברים אלא אם כן הם מתייחסים , במילים אחרות. של יחידות שוות

יש צורך לתת לחלקים השבריים שמות חדשים , שלמה אם הם לא מתייחסים לאותה יחידה. שלם

  . היחידה השלמה במקרה זה היא הכד. שהיחידות השלמות תהיינה זהות כך

. דרך אחת לפתרון הבעיה היא לתאר את התרכיז במונחים של הכד שיכיל את המשקה המאוחד

הכוס של קרן הינה .  מהכד 1/9הוא שבה מנפח הכד והתרכיז  1/3ני הינה 'מראה שהכוס של ג 2איור 

כאשר החלקים השבריים מתוארים במונחי אותה . מהכד 1/6 הואמנפח הכד והתרכיז שבה  2/3

במקרה . ניתן לחבר בין השברים באמצעות מציאת מכנה משותף, )הכד –במקרה זה (חידה שלמה י

, זה
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ות הכוללת של המשקה גישת החלקים השווים מודגמת על ידי חלוקת הכמ: 1איור 

  . מהכוס של קרן 12 -ני ו'הם מהכוס של ג 6שמתוכם , חלקים 18 - המאוחד ל

      
  ני'הכוס של ג   הכוס של קרן המשקה המאוחד

, םגישת היחידות השוות מודגמת על ידי ייצוג הכמויות כחלקים של אותו של: 2איור 

  . וסות השוקוכ שתי הכד המכיל תערובת שלהשלם הוא במקרה זה 

 

  

  
  ני'הכוס של ג    הכוס של קרן
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  הגישה המספרית

. כמות שיש בכל כוסי בחירת ערכים מספריים לייצוג ה"ישנם תלמידים שפותרים את הבעיה ע

אונקיות  24אז הכוס של קרן מכילה , )ounces(אונקיות  12ני מכילה 'אם הכוס של ג, למשל

 ןלקר, אונקיות של תרכיז 4ני יש 'מתוך זה יוצא שלג. אונקיות 36והמשקה המאוחד יהיה בנפח של 

של התרכיז  מכאן שהחלק. אונקיות של תרכיז 10אונקיות של תרכיז ובמשקה המאוחד יש  6יש 

  ).3איור ראו ( 5/18או , 10/36אוחד הוא מבמשקה ה

תלמידים עשויים להבחין , במקרה זה. והתכונות שלהיחס ושגישה זו מובילה לדיון אודות  שימו לב

משום שכאן מחברים גם , מתוך יחידות שוות של חיבור שבריםהקודמת שגישה זו שונה מהגישה 

אחד ההסברים . גם את כמויות משקה השוקו שבשתי הכוסותאת כמויות התרכיז שבשתי הכוסות ו

הכמות (גדולה יותר  שלמה על מנת ליצור יחידה שלמות חברים שתי יחידותשכאן מהוא לשוני 

חיבור חלקים של בו נעשה , מצב שהיה בחיבור השבריםבניגוד ל, )המאוחדת של משקה השוקו

צירת יחידה גדולה יותר הופיע גם בגישה של אמנם חיבור שתי יחידות שלמות לי. אחתשלמה יחידה 

  .  אך כאן הדגש הוא על שימוש במספרים כאמצעי עזר ולא על תרשים, החלקים השווים

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  הגישה האלגברית

אשר נתבקשו על ידי , אנשי החינוך מתמטי והמתמטיקאים, מורי האלגברהבגישה זו נטו להשתמש 

  . לפתור את הבעיה

  .מה שמרמז שהיחס שהתקבל מתאים לכל כמות, תנים מתבטליםהמש, בצעד האחרון

,       מות משקה השוקו של קרןייצג את כ 2jאז . ני'כמייצג את כמות משקה השוקו של ג jנקבע את 

ת הכוללת של התרכיז ניתן למצוא את הכמו. יהיה כמות משקה השוקו שבתערובת המאוחדת 3j -ו

במילים . ני ולאחר מכן לעשות פישוט של התוצאות'ס של גחלקים במונחים של הכועל ידי חיבור 

  :מהמשקה של קרן ייכתבו באופן סימבולי ובהפשטה כך 1/4ני ועוד 'מהמשקה של ג 1/3, אחרות

)2(
4
1

3
1 jj +  

  ,בעזרת מציאת מכנה משותף נקבל

jjjjj
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4
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=+=+  

  , בגישה  המספרית קובעים לבעיה ערכים מספריים בהתאמה לנתוני השאלה: 3איור 

  . וזה יכול להוביל לדיון על יחס ופרופורציה

      

אונקיות של תרכיז מתוך  10
  אונקיות 36כ "סה

תרכיז מתוך  אונקיות של 6
  אונקיות 24 כ"סה

אונקיות של תרכיז מתוך  4
  אונקיות 12 כ"סה
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  ד הואהיחס בין התרכיז למשקה השוקו במשקה המאוח, לבסוף
j

j

3
6
5

.  

   - ל הביטוי שנשאר שקול , חרי צמצום המשתניםא
18
5

3
1

6
5

=×.  

  

  

  שגיאות אופייניות
אחת השגיאות האופייניות היא לחבר את השברים שבבעיה מבלי לקחת בחשבון שהם חלקים של 

  שאלה בעזרת התרגיל חלק מן התלמידים עונים של ה, לכך בהתאם. יחידות שלמות שונות

12
7

4
1

3
1

  ).מהשנייה שאחת גדולה פי שתיים, כלומר(אפילו לאחר שציינו נכון את שתי הכוסות  +=

 אם, נראה שהתלמידים לא מבינים שאסור לחבר שברים בעזרת האלגוריתם המקובל, במקרה כזה

  . הם אינם מתייחסים לאותה יחידה שלמה

תלמידים אחדים מכירים בצורך . משום שאינה תשובה שלמה ,ויה בחלקהתגובה אופיינית אחרת שג

תלמידים אלה יודעים שאם . אבל לא ברור להם איזו יחידה מתאימה, למצוא יחידה משותפת

של  1/3 - זאת לאם נוסיף . מהכוס 1/2הוא ימלא , ני'קרן לתוך הכוס של גאת התרכיז של " נשפוך"

, במילים אחרות). א4איור ראו (בתרכיז  של הכוס שלה מלאה 5/6ני נקבל 'ג
6
5

3
1

2
1

=+.  

היחידה צריכה להיות הכד שמכיל את המשקה . אינה היחידה המתאימה, כמובן ,ני'הכוס של ג

  - דהיינו , ידיעת עובדה זו מאפשרת להשלים באופן נכון את הבעיה בעזרת צעד נוסף אחד. המאוחד

18
5

3
1

6
5

=× .  

אבל הכוס שלה יכולה , ני'מהכוס של ג 5/6ולת כפל זו הגיונית משום שכמות הסירופ הכללית היא פע

באמצעות הכפלה של  1/3 -מ 5/6ולכן ניתן למצוא  , מהכמות של המשקה המאוחד 1/3להכיל רק 

  . 1/3 -ב 5/6

כך , קורית כאשר מאחדים את שני התרכיזים בכוס של קרן, אם כי פחות שכיחה, שגיאה קשורה

נדרש צעד , שוב. ב4באיור כפי שניתן לראות , של תרכיז 5/12=1/6+1/4 - שהם ממלאים אותה ב

בכוס של קרן התרכיז ממלא . 2/3 -ב 5/12כפל של , במקרה זה. אחד נוסף כדי להגיע לתשובה הנכונה

 2/3 -מ  5/12וניתן למצוא , מהכמות של המשקה המאוחד 2/3אבל הוא מייצג רק , ממנה 5/12

באמצעות תרגיל הכפל 
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==×  .  
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  מסקנות פדגוגיות
קורסים למתודיקה של המתמטיקה עבור של האני נוהגת להשתמש בבעיה זו בשיעור הראשון 

משום שבאופן טבעי היא , ס היסודי ובחטיבת הביניים"המתכשרים להוראת מתמטיקה בביה

לאחר שהסטודנטים פותרים את הבעיה ואנו דנים . מובילה לדיונים בסוגיות פדגוגיות חשובות

.  אני מדגישה כמה מן הרעיונות העולים מתוך עבודתם על הבעיה, בדרכי הפיתרון השונות

שעשויים להתרחש דות לדיונים עתידיים י להניח יסומאפשרת ל התייחסות מפורשת לרעיונות אלה

  . במהלך הקורס

ידע על חיבור , במקרה זה. הבנה מושגיתבעיה זו ממחישה באופן יפה את החשיבות של , ראשית

תלמידים צריכים גם לדעת מתי מותר . בעלי מכנים זרים אינו מספיק על מנת לפתור בעיה זושברים 

בעזרת (האלגוריתם המקובל לחיבור שברים . ים זאתלעשות זאת וכיצד ליצור את התנאים המאפשר

צריך לרשום , אם לא .שלמהדורש שהשברים יתייחסו לאותה יחידה ) מציאת המכנה המשותף

  . לפני שמחברים אותם ,שלמהאותם מחדש במונחים של אותה יחידה 

ה בגישה ו שנעשכמ, ניתן לחלק את החלקים השבריים כך שכל החלקים יהיו מאותו סוג, לחילופין

הסטודנטים מכירים בכך , לאחר שדנים במגוון פתרונות. ובגישה המספריתשל החלקים השווים 

  . שבעיה זו אינה דורשת ידע מתמטי ברמה גבוהה אלא רק ברמה מעמיקה

איך לא חשבתי על "או !" אהה: "מעלה כמעט תמיד תגובות מסוג דיון באסטרטגיות שונות לפיתרון

את אפילו עבור סטודנטים שפתרו נכון  .ישהו מסביר את הגישה המספריתבמיוחד אחרי שמ, "?זה

מסייעת להם לראות את ההיגיון  )מספריםבעזרת הוספת (הפיכתה לקונקרטית , הבעיה בדרך אחרת

הקשור בשיתוף  השיח, במילים אחרות.  של הפתרון באופן שיסייע גם לתלמידים העתידיים שלהם

הוא מאפשר גם לסטודנטים אחרים , ותר מאשר השיתוף עצמווהצדקה של אסטרטגיות מסייע י

  . להעמיק את ההבנה שלהם בנושאים המתמטיים הנדונים

גם כאשר אני לא מציעה . חושפת גם את האופי החברתי של העשייה המתמטיתבעיה זו גם 

טים ישנם סטודנ. הם נוטים לשוחח עליה עם מי שסביבם, לסטודנטים לעבוד ביחד על פתרון הבעיה

 הנטייה הטבעית שלהם . עם אחריםשיתוף פעולה רק בעזרת  הבעיה עםשמסוגלים להתמודד 

" יחידה משותפת"אחת השגיאות השכיחות שתלמידים עושים היא שימוש ב: 4איור 

  . של קרן גודל הכוסני או 'היחידה השגויה היא גודל הכוס של ג, כמודגם כאן. שגויה

    

ני'הכוס של ג  הכוס של קרן ני'הכוס של ג הכוס של קרן   

)ב(

  שר הכוס של קרן היא כא

  "היחידה השלמה"

 (א)
ני היא 'כאשר הכוס של ג  

" היחידה השלמה"  
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מסייעת לעשות את ההבחנה בין , לפתור לבדקשה שלשוחח עם אחרים אודות בעיה מתמטית 

  . תלמידים שיושבים בקבוצות לבין תלמידים שעובדים ביחד בתוך הקבוצות שלהם

 שניתן לשאול על מנת  שאלותיה אני יכולה לעצב את סוגי השהסטודנטים עובדים על הבעבזמן 
אני עשויה להגיב בעזרת , 5/6אם תלמיד טוען שהתשובה היא , לדוגמה. לסייע בחשיבה של תלמידים

  : השאלות הבאות

 ?5/6 - כיצד הגעת ל •

 ?מייצג במקרה זה 5/6 -מה ה •

 ?ני מספיק גדולה כדי להכיל את התערובת הסופית'האם הכוס של ג •

 ?מה צריך להיות גודל המיכל שלתוכו תיכנס התערובת הסופית •

 ?ני'איזה חלק מהתערובת הסופית מהווה משקה השוקו של ג •

 ?כיצד תוכל להשתמש במידע זה כדי למצוא איזה חלק מהתערובת הסופית מהווה התרכיז •
  

להם  בעזרת שאילת שאלות אני יכולה להנחות את התלמידים בדרכם אל הפיתרון במקום להגיד

  .כיצד לפתור את הבעיה נכון

יותר מדרך אחת לפתרון ) על ודיון( של הבעיה יכולה לסייע לסטודנטים לראות את הערך שבלימוד

זה מסייע להאיר כמה , כאשר רואים שהבעיה ניתנת לפיתרון בדרכים שונות, במקרה זה. הבעיה

עבור תלמידים . גמישותזה גם מקדם . אשר הופכים את הבעיה לאתגר, מהרעיונות המתמטיים

  . בקשה לפתור את הבעיה בדרך שנייה יכולה להביא לתרומה דומה, שפותרים את הבעיה בקלות

  
חלופית אודות מידת ההבנה הערכה היא יכולה לשמש כאמצעי ל, שגרתית-מכיוון שהבעיה היא לא

  . של תלמידים לגבי האלגוריתמים המקובלים

מאפשרות לתלמידים בעלי רקע ) אלגברה, תרשימים, כגון( נקודות הכניסה המרובות של בעיה זו

זה מאפשר למורים לקבל מושג רחב יותר על החשיבה של תלמידיהם . מתמטי שונה להתמודד איתה

שלא  מבינים כנראה 5/6תלמידים שנותנים את התשובה , לדוגמה. לייםאבנושא המספרים הרציונ

מצליחים להבין אינם אבל הם  ,שלמהתה יחידה ניתן לחבר שברים אלא אם כן הם מתייחסים לאו

  . המתאימה לבעיה זו השלמהמהי היחידה 

תלמיד אחד היה . כסיוע להחלטה האם תשובה מסוימת נכונה אומדן ניתן להשתמש ב, ולבסוף

ושכל התרכיז יכול להיכנס לכוס שלה מהתערובת הסופית  1/3ני היא 'ל גלהעריך שהכוס שמסוגל 

  .1/3-היא הסיק מכך שבתערובת הסופית התרכיז יהווה קצת פחות מ). עד הסוףמבלי למלא אותה (

אם . אבל  חשיבה הגיונית כזו עשויה לסייע להתחלת פתרון הבעיה, גישות כאלה לא היו שכיחות

הם צריכים להיות , תרכיז 1/3 -תלמידים מסוגלים להעריך שהתערובת הסופית תכיל קצת פחות מ

  . אינן נכונות 5/6ובות כמו שתשמסוגלים גם להעריך 

  

  סיכום
לעבוד , יכול להיות דרך יעילה לעודד תלמידים להתבסס על ידע קודם שימוש בבעיה לא שגרתית

, במקרה של בעיית משקה השוקו. ולהגיע למסקנות חשובות אודות המתמטיקה שהם לומדים, ביחד

  דנים בדרכי פיתרון  החשיבות של חלקים שווים ויחידות שוות מובלטת בשעה שהתלמידים
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חשיפה לגישות אחרות לפתרון הבעיה מסייעת להדגיש בעתיד עד כמה רעיונות אלה . אפשריות

הבנות אלה יכולות לסייע , בתמורה . של חיבור שברים מתי-ו מדוע-לשם הבנת ה, למשל, חשובים

  .  אינו תמיד מספיק איךלהבהיר מדוע ידע 
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