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ב מופעלת תוכנית  "בארה.  הבנת הקשיים של תלמידים היא מאתגרת

שמטרתה לסייע לתלמידים   -תגובה להתערבות  RtIכלל ארצית 

 ויש עדויות רבות אשר תומכות בשימוש, מתקשים

 .אך מורים זקוקים לכלים לצורך הסיוע למתקשים, בתוכנית זו

 

י  "אחת הגישות להבנה טובה של תפיסות שגויות אצל תלמידים היא ע

 .ראיון אבחוני

 

המטרה היא לסייע למורה להבין טוב יותר את התפיסות השגויות של  

.תלמידים אשר זוהו כמתקשים  

RTI - Response to intervention 



 .כפלנציג שלוש משימות אבחוניות בנושא 

 

 .משמעויות בכפל 4נזהה , לפני כן

 .כל ארבע המשמעויות הכרחיות לפיתוח הבנה מושגית של הכפל



 דוגמה לשאלה או משימה תאור סוג הבעיה

מספר הקבוצות ומספר   קבוצות שוות

,  הפריטים בכל קבוצה ידועים

אך התוצאה או המכפלה אינה  

בעיות של קבוצות  . ידועה

שוות מתאימות במיוחד 

 .למודל של כפל כחיבור חוזר

דפים של כרטיסים לרון ארבעה 

כל דף מכיל . של משחק כדורגל

כמה כרטיסים . שישה כרטיסים

 ?כ"יהיו בדפים בסה

 

כל אחת מהעוגיות  , במאפיה

כמה שילמה  . ח"ש 15עולה 

 ?שרה עבור שלוש עוגיות



 דוגמה לשאלה או משימה תאור סוג הבעיה

בעיות השוואה כוללות   השוואה

,  השוואה בין שתי כמויות

כאשר אחת מהן היא כפולה  

בעיות השוואה הן  . של השניה

 .הבסיס לכפל וחילוק שברים

 .  בספרדפים  6עידן קרא אמש 

 . יותר3הוא קרא פי , שלשום

 ?דפים קרא עידן שלשוםכמה 



 דוגמה לשאלה או משימה תאור סוג הבעיה

 צירופים או  

מכפלה  

 קרטזית

קבוצות של פריטים שיש בהם  

פריט אחד מכל אחת 

 .מהקבוצות הנתונות

עומדות  . לקנות גלידהתום רוצה 

בפניו שלוש אפשרויות של  

וארבע אפשרויות של גלידות 

 .  תוספות

 

אפשרויות שונות עומדות  כמה 

אם מותר לו , לבחירה תוםבפני 

לבחור בסוג אחד של גלידה  

 ?תוספתובסוג אחד של 





 דוגמה לשאלה או משימה תאור סוג הבעיה

שטח שונות /בעיות של מערך שטח/מערך

מהבעיות הקודמות בכך שלשני 

.  הגורמים יש תפקיד שווה

אבחנה נוספת של בעיות שטח  

היא שהמכפלה היא סוג שונה  

 .של יחידה מאשר שני הגורמים

אחד ההבדלים בין בעיות שטח 

לבעיות מערך הוא שבבעיות  

מערך משתמשים בעצמים  

 ..בדידים

 :שטח

במגש מלבני  ברואניזאלה אפתה 

האחד של  מ בצידו "ס 20שמידותיו הן 

אם . האחרבצידו מ "ס 30 -המגש ו

לריבועים   הבראוניזאלה תחתוך את 

כמה  , מ"ס 5שאורך הצלע שלהם 

 ?יתקבלו ברואניזריבועי 

 :מערך

( עוגיות אישיות)מאפינס נעמה אופה 

שורות  4בתבנית מלבנית המכילה 

כמה מאפינס  . מאפינס 8שבכל שורה 

 ?בתבנית אחתתוכל נעמה לאפות 



 :1חלק 
 .הבנת מוסכמות

 

 :2חלק 

 .י התלמיד"ע, בחירת מודלים

 

 :3חלק 

 .משימה בהקשר



 :1חלק 
,  שטף ביצועי –ייצוג סימבולי ותהליכים , הבנת מוסכמות

 הבנה מושגית
 
 





 :1חלק 
,  שטף ביצועי –ייצוג סימבולי ותהליכים , הבנת מוסכמות

 הבנה מושגית
 

 ?  xמה המשמעות של הסימן , x 3 4בביטוי . 1

 

 :בהתאם לתגובת התלמיד, שאלות המשך אפשריות
 

לשאול אותו מה המשמעות של  "( פעמים"אם התלמיד משיב . )א

 ?"פעמים"

 
שני   לכפולמה זה אומר  -לשאול"( כפול"אם התלמיד משיב . )ב

 ?מספרים
 



 :2חלק 

הבנה   -לפעולת הכפל, י התלמיד"ע, בחירת מודלים

 .מושגית ושליטה באסטרטגיות



 :2חלק 

הבנה   -לפעולת הכפל, י התלמיד"ע, בחירת מודלים

 .מושגית ושליטה באסטרטגיות
 

חשוב שהתלמיד לא יקבל בשלב זה בעיה בהקשר שתכוון אותו  : הערה) 

 (המטרה היא לראות כיצד התלמיד מפרש את הבעיה. למודל מסוים





 :2חלק 

 הבנה   -לפעולת הכפל, י התלמיד"ע, בחירת מודלים

 .מושגית ושליטה באסטרטגיות
 

  x 3 4צייר תמונה או השתמש באמצעי המחשה כדי להציג את . 1

 (כלי משחק ועוד, בדידי עשר, להכין קוביות)     
 

  
 



 :2חלק 

 הבנה   -לפעולת הכפל, י התלמיד"ע, בחירת מודלים

 .מושגית ושליטה באסטרטגיות
 

  x 3 4צייר תמונה או השתמש באמצעי המחשה כדי להציג את . 1

 (כלי משחק ועוד, בדידי עשר, להכין קוביות)     
 

 :בהתאם לתגובת התלמיד, שאלות המשך אפשריות
 

 ?x 3 4כדי לייצג את ( בדידים ועוד, ציור)למה בחרת להשתמש ב. א
 ? x 3 4האם יש דרכים אחרות להציג את . ב
  
 



 :2חלק 

 הבנה   -לפעולת הכפל, י התלמיד"ע, בחירת מודלים

 .מושגית ושליטה באסטרטגיות
 
 ?  x 3 4מהו הפתרון של התרגיל , בעזרת המודל שבחרת. 2 

      

 ?האם  תוכל למצוא דרך נוספת  לפתרון התרגיל     

 שליפה , שימוש בעובדות ידועות, ספירה בדילוגים, מנייה: לדוגמה)     

 (מהזיכרון     
 



 :3חלק 

משימה בהקשר הכוללת שימוש בהבנת משמעות הכפל  

 .יכולת  אסטרטגית והסקה, הבנה מושגית –כשטח 

 





 :3חלק 

משימה בהקשר הכוללת שימוש בהבנת משמעות הכפל  

 .יכולת  אסטרטגית והסקה, הבנה מושגית –כשטח 

 

' אינץבצד אחד ושני ' אינץעשר -שמידותיו הן שנים  בראוניזמגש של 

 .'אינץנחתך לריבועים של אחד , לאורך צידו השני

 
צייר תמונה או השתמש באמצעי המחשה כדי להראות כיצד נראה  . 1

 .נחתכו שהבראוניזהמגש לאחר 



 :3חלק 

משימה בהקשר הכוללת שימוש בהבנת משמעות הכפל  

 .יכולת  אסטרטגית והסקה, הבנה מושגית –כשטח 
 

' אינץבצד אחד ושני ' אינץעשר -שמידותיו הן שנים  בראוניזמגש של 

 .'אינץנחתך לריבועים של אחד , לאורך צידו השני

 
 ? יש במגש בראוניזכמה , אחת, אחת הבראוניזמבלי למנות את . 2

 ?יש במגש בראוניזאיך ידעת כמה      
 

עודדו את השימוש  , להבליט אסטרטגיות של חלוקה לעשרות :הערה)

 (הבראוניזבבדידי עשר כדרך חלופית להצגת מגש 



 :3חלק 

משימה בהקשר הכוללת שימוש בהבנת משמעות הכפל  

 .יכולת  אסטרטגית והסקה, הבנה מושגית –כשטח 
 

  
 הראה בעזרת בדידי ( במקרה שהתלמיד לא השתמש בבדידי עשר. )א

 .עשר כיצד המגש נראה      

 
 ?יש במגש בראוניזכיצד היית יודע כמה , לו היית משתמש במודל זה. ב
 



מאפשרות להבין איך  , המשימות שנבחרו ללא הקשר של סיפור

 .  התלמידים מפרשים את הבעיות

 

 מאפשרת  , העולם הממשי"בהקשר של , המשימה של העוגיות

 .  לבחון את מידת הצלחת התלמידים בפתרון בעיה בעזרת מודל שטח

 



 המשימות מודדות את מידת ההבנה של התלמידים בהתאם לחמשת  
 :רהיטות מתמטיתהקווים המנחים של 

 

 הבנה מושגית1.

 שליטה בחישובים2.

 יכולת אסטרטגית3.

 הנמקה גמישה4.

 גישה חיובית5.



 שרה



 הראיון עם שרה התחיל בדיון  , כדי לבחון את הקשר בין חיבור וכפל

 ".  כפול"לגבי משמעות המילה 

 

 :  שרה אמרה

 "  מאשר רק ועוד יותרכפול אומר , עבורי"
 

שמספר כפול מספר אחר יניב , שרה קבעה הכללה, במילים אחרות

 .  תוצאה יותר גדולה מחיבור שני מספרים אלה

 

 :שרה נתנה דוגמא





 :  שרה אמרה

 "  פעמיים של כל מספר הם כמו ועוד"
 

בתרגיל הכפל שלה   6היא הצביעה על ה , כשהתבקשה להסביר

 :והסבירה

 ". זה המספר ועוד אותו מספר"
 

 :  כשהתבקשה להראות זאת היא כתבה

  6 x 2 = 12 
 
 



כאשר המראיינת ביקשה משרה להשתמש בדסקיות כדי להראות  

 x 2 = 12 6 את התרגיל 
ואז  , דסקיות 6וקבוצה של , דסקיות 2שרה אספה קבוצה של 

 :  אמרה

 "שש כפול שתיים"
 .בין שתי הקבוצות" כפול"והצליבה את אצבעותיה כדי לסמן 

 



 כאשר נשאלה איך הייתה משתמשת בדסקיות כדי למצוא פתרון  

        x 2 6: ל

 

 ..." טוב את לא מחברת": היא ענתה

 ".פעמיים ארבע יהיה ארבע ועוד ארבע, כאילו": והוסיפה
 

שכפל בשתיים ניתן להצגה כחיבור , שרה הראתה הבנה מסוימת

,  עם הדסקיות 6 + 6לכן המנחה ביקשה ממנה להציג . חוזר

בתקווה ששרה תבין את הקשר בין התרגיל לבין המודל בו  

 .השתמשה



ואז אמרה שזה , שרה אספה שתי קבוצות של שש דסקיות כל אחת

 ".. שש כפול שש"מייצג 
 

 

 

 

 

 

 

קשה לקבוע האם הקושי שלה בבניית מודל מוחשי ובהסבר המודל  

הוא תוצאה של קשייה בחישוב או בהבנת השימוש המתמטי  

 ".ועוד"ו" כפול"במילים 



שרה הכינה קבוצה של שלוש  ,  x 3 4כאשר התבקשה להציג  

 .  x 2 6 כפי שעשתה ב, וקבוצה של ארבע

 

 

 

 

 

 , שהיא הניחה שבע דסקיות למרותשרה הסבירה ש

4 x 3  7זה לא. 



אבל  , המראיינת הזכירה לשרה איך בכיתה סידרו דסקיות בקבוצות

 :  שרה התפרצה ואמרה

ואז היא הכינה שלוש קבוצות של  " שלוש פעמים, זה ארבע"

 :ארבע דסקיות בכל קבוצה וספרה אותן

 

 ".  עשרה-שתים, עשרה-אחת, עשר, תשע, שמונה, ארבע"
 . עשרה-שלוש פעמים שווה לשתיים, והעירה שארבע

 

ובקשה ממנה להציג את    x 2 6המראיינת הפנתה שוב את שרה ל 

 .זה מחדש



-כדי לפרק את קבוצות ה  x 3 4שרה השתמשה בדוגמה שלה של 

 הוא    x 2 6ואמרה כי , שש קבוצות של שתים-ארבעה שלה ל

 ". שש פעמים שתיים"
 

תגובתה הראשונה של שרה  " בעיית העוגיות"כאשר הציגו לה את 

 ".  להכין מערך"הייתה 

עשרה עוגיות במאוזן ושתי  -היא אמרה שתרגיל הכפל עבור שתיים

שתים כפול  "או " עשרה כפול שתים-שתים"עוגיות במאונך הוא 

 .מה שמצביע על הבנתה לגבי הסימטריה בבעיה, "עשרה-שתים

נחתך  , לאורך צידו השני' אינץבצד אחד ושני ' אינץעשר -שמימדיו הם שנים  בראוניזמגש של 

 .'אינץלריבועים של אחד 

 ?יש במגש בראוניזאיך ידעת כמה ? יש במגש בראוניזכמה , אחת, אחת הבראוניזמבלי למנות את 



לקחה שרה במהירות שני  , בפתרון אותה הבעיה בעזרת בדידים

 .  ובנתה מערך, 1ארבעה בדידים של  -ו 10בדידים של 

 

 

 

 

 :  ההסבר של שרה

ושנים כאן  (  10מצביעה על בדיד )יש עשר בבדיד הזה "

-עשר ועוד שתיים נותן שתים(. 1מצביעה על שני בדידי )

 .עשרה

 10מצביעה על הבדיד השני של )כ יש שתים במאוזן "אח

 ".  עשרה למטה-שתים-ו( 1ועוד שני בדידים של 



בסוף הראיון הגיעה שרה למסקנה שכפל יכול להיות חיבור חוזר גם  

 .אם אחד הגורמים הוא לא שתיים



אך גם סיפק  , הראיון עם שרה הצביע על תפיסות מוטעות לכאורה

 .  תובנות על דרכים לתמיכה בהבנתה העתידית



' משהו'ההוא החיבור של , קביעתה של שרה שפעמיים כפול משהו

אפשרה למורה לבנות על הבנתה של שרה לגבי הקשר בין  , לעצמו

 .  חיבור וכפל

 



' משהו'ההוא החיבור של , קביעתה של שרה שפעמיים כפול משהו

אפשרה למורה לבנות על הבנתה של שרה לגבי הקשר בין  , לעצמו

 .  חיבור וכפל

 

כדי לסייע לשרה  , צעד נוסף עשוי להיות מציאת דגמים במספרים

 .  להבין את מושג הכפל כפעולת חיבור חוזר

 



' משהו'ההוא החיבור של , קביעתה של שרה שפעמיים כפול משהו

אפשרה למורה לבנות על הבנתה של שרה לגבי הקשר בין  , לעצמו

 .  חיבור וכפל

 

כדי לסייע לשרה  , צעד נוסף עשוי להיות מציאת דגמים במספרים

 .  להבין את מושג הכפל כפעולת חיבור חוזר

 

זקוקה שרה להזדמנויות של  , כדי להבין את פעולת הכפל, בנוסף

כסאות  , עוגיות בתבנית)פתרון בעיות המכוונות לבניית מערכים 

כך שהיא תתחיל להשתמש במבחר  , (אריחים ברצפה, באולם

אמצעי המחשה ומצבי חיים  , סימנים, מילים, תמונות)ייצוגים 

 (.  אמיתיים

ניתן יהיה להתמקד יותר בשליטה  , כאשר היא תוכל לעשות זאת

 .בעובדות



 קייטי



הוא    Xהסבירה למראיינת שהפירוש של  קייטיבתחילת הראיון 

 . לכפול

 .  לכפול משמעותו לחברהיא הסבירה ש
 

בעזרת ציור    x 4 3כאשר התבקשה להראות מה המשמעות של 

 .  בחרה להציג בעזרת ציור קייטי, או אמצעי המחשה

 

 :  היא ציירה מערך ואמרה

 ".עשרה-שלוש כפול ארבע זה שתים"
 

 .  אחר כך מחקה את הציור ברגע שמצאה תשובה



-ציירה מערך נוסף עם שתים קייטי, כדי לפתור את שאלת העוגיות

 :עשרה עוגיות לרוחב ושתי עוגיות למטה



ביקשה ממנה המראיינת  , ציירה את מגש העוגיות שקייטילאחר 

 .  לקבוע את המספר הכולל של העוגיות

 

עשרים "ואז ענתה במהירות  אחדהיא התחילה בספירה של אחד 

 ". וארבע

שתים  חיברההיא אמרה ש, כאשר נשאלה כיצד הגיעה לסכום זה

 . עשרה ועוד שתים עשרה
 

 ?  כיצד ידעה לחבר שתים עשרה ועוד שתים עשרה

 ".אני לא יודעת" ולבסוף ענתה, היססה קייטי



 :היא כתבה, התבקשה לכתוב תרגיל כפל לציור שלה קייטיכאשר 

 

  12 x 12  
 

ונשארה נאמנה , היא לא הייתה מסוגלת להסביר את התרגיל שלה

הוא התרגיל המתאים לציור    x 12 12לתפיסה המוטעית שלה כי 

 .שלה



לבנות את המודל שלה עם אמצעי   מקייטיהמראיינת ביקשה 

 .  המחשה

 

בחרה בדסקיות והשתמשה במערך שלה כבסיס למודל   קייטי

 .  הקונקרטי שלה

 

ואמרה שתוכל  , היא הצליחה לספור את הדסקיות כבודדים ובזוגות

 אך התקשתה כשניסתה לעשות, לספור גם בקבוצות של ארבע

 .  כך

 

שתים עשרה שש , שמונה, שש, ארבע: "היא ספרה בקול רם

 ... " .עשרה



האם היא יכולה לפרק את המודל לקבוצות   קייטיהמראיינת שאלה את 

כאשר היא  , אחד-ושוב ספרה אחד, ואכן היא חילקה, של ארבע

 .  השמיעה בקול רם כל מספר רביעי

 

,  כאשר המראיינת ביקשה ביטוי של כפל שייצג קבוצה אחת של ארבע

 ".  ארבע פעמים ארבע"ענתה  קייטי
 

אך היא לא  , המראיינת ביקשה ממנה להסביר את דרך החשיבה שלה

 .הצליחה לבטא במילים איך תרגיל הכפל שלה מתאים לביטוי



 :ענתה וקייטי, המראיינת ביקשה ממנה להסביר מה הוא ביטוי כפל

 ". זה אומר כפול" 
 

 :היא אמרה" ביטוי של כפול"כאשר נשאלה מה זה 

 ". שלוש פעמים שלוש"כמו  
 

כאשר התבקשה לנסות שוב ביטוי של כפל כדי לייצג קבוצה אחת של  

אבל הייתה מסוגלת לייצג                     , היססה קייטי, ארבע אותה בנתה מדסקיות

  3 x 3 לאחר מכן היא  . שתי קבוצות של שלוש-י שימוש ב"קודם ע

  x 3 3בנתה מערך  של 

 ".  יש לי שלוש עמודות ושלוש שורות"  : והסבירה
     x 4 3כדי לייצג , הייתה מסוגלת להרחיב את המערך שלה קייטי

 .שלוש עמודות-י ארבע שורות ו"ע



נתנו למורה מבט חדש לקשייה  , בספירה בדילוגים קייטיהקשיים של 

 .  בפעולת הכפל

 

מסוגלת   היתההתקשתה לבצע כפל בארבע כי היא לא  קייטינראה כי 

לעיתים  , ולכן ספרה את החפצים שלה באיטיות, לבצע דילוגים בארבע

 .תוך כדי טעויות בכפל

 

 .  צריכה להתמקד במבנה מערכת המספרים, לקייטיהוראה עתידית 

 

הפגינה יכולת רבה יותר בהבנת בעיות כפל אשר נלקחו   קייטי, בנוסף

עשויה להפיק תועלת מהזדמנויות רבות   קייטילכן ". העולם האמיתי"מ

 .יותר לבניית מודלים המתבססים על פתרון בעיות



י מודל  "י מערך ולא ע"לייצג את בעיית העוגיות ע קייטיבחירתה של 

 .חשובה היתה, של שטח

 

 



י מודל  "י מערך ולא ע"לייצג את בעיית העוגיות ע קייטיבחירתה של 

 .חשובה היתה, של שטח

 

יתכן כי בניית בעיית העוגיות  . בעיות מערך מורכבות מחלקים נפרדים

מאשר חלוקת התבנית כולה   לקייטיבאופן ישיר הייתה יותר קלה 

 .  למספר מתאים של שורות ועמודות

 

 



י מודל  "י מערך ולא ע"לייצג את בעיית העוגיות ע קייטיבחירתה של 

 .חשובה היתה, של שטח

 

יתכן כי בניית בעיית העוגיות  . בעיות מערך מורכבות מחלקים נפרדים

מאשר חלוקת התבנית כולה   לקייטיבאופן ישיר הייתה יותר קלה 

 .  למספר מתאים של שורות ועמודות

 

י  "לדעת המורה יש חשיבות ללמד את התלמידים לטפל בבעיות אלה ע

היות ומודל זה יהיה חיוני ללימוד עתידי של  , שימוש במודל שטח

 .  רציונאליםוליכולת להבין מודל שטח גם במספרים , בעיות שטח

 



הציגה את היכולת הנמוכה ביותר   קייטי, מבין שלושת המרואיינים

 .בניסיון לבטא את דרך חשיבתה

 

כדי  , לשתף אחרים בחשיבתה במילים ובכתיבה לקייטיחשוב לתת 

 .שתוכל להסביר ולהצדיק את דרך החשיבה שלה בפתרון בעיות



 נתן



 .  בתחילת הראיון נתן התבקש לבדוק ולהסביר מה הוא סימן הכפל

 ". כפול": נתן ענה
 

 ". חיסור": הוא ענה, כאשר נשאל מה פירוש כפול
 

 ויציג  x 3 4בתרגיל " כפול"המורה ביקשה שנתן יראה לה 

 .  אותו

 

 .  נתן הכין שתי קבוצות של שלוש, בהינתן לנתן דסקיות צבעוניות

 ".  זה כמו ארבע ועוד שלוש": אז הוא הפסיק ואמר



 ?  המראיינת שאלה אותו מה פירוש ארבע ועוד שלוש

 .  וניסה להראות את זה בדסקיות" שלוש של ארבע": נתן השיב

 

הוא הכין שלוש  

עמודות עם ארבע 

,  דסקיות בכל עמודה

אבל גם הוסיף עוד  

כך  , עמודה של שלוש

שהיו חמש עשרה 

 .הכלדסקיות בסך 



ספר נתן את  , כאשר הוא השתמש בדסקיות לפתרון תרגיל הכפל

, "חמש עשרה"קבוצת השלוש עם שלוש הקבוצות של ארבע וענה 

 ". חייבים להיות שלוש קבוצות של ארבע"שוהסביר 
 

הוא הצליח להראות למורה את שלוש הקבוצות של ארבע בדסקיות  

  x 3 = 15 4אך נשאר בטוח ברעיון ש  
הוא הצביע על  , כאשר נשאל מהיכן הגיעה הקבוצה הנוספת של שלוש

 .בתרגיל 3ה 



ניתן לראות שלנתן יש קושי לקשר בין הביטוי המספרי לבין המערך  

 .שהוא בנה עם דסקיות

 

בחוסר הבנה , איך לטפל בבעייתו של נתן, המשימה כעת הפכה להיות

 .  תוך כדי שמירה על כיבוד רעיונותיו, של הקשר בין השניים

 

 .המראיינת בחרה להתקדם לדוגמא אחרת



 ?  איך נראה שתיים כפול שתיים עשרה

 

 בדף נייר ושוב השתמש בדסקיות כדי   x 12 2נתן כתב את הביטוי  

 .  להראות שתי עמודות עם שתים עשרה דסקיות בכל עמודה

 

שתיים כפול שתיים עשרה מציין שחייבים להיות שתי  "

 ". ערמות של שתים עשרה
 

כ הוא עשרים "שהסהואמר  אחת-הוא ספר את הדסקיות אחת

 .וארבע



 ,מכיוון שנתן השתמש באותה השיטה לפיתרון הבעיה השנייה

 .  האם הוא יכול לפתור את הבעיה בעזרת בדידים, המורה שאלה

וחזר על הפעולה  ,  12כדי ליצור  1שני בדידי -ו 10נתן אסף בדיד 

 .12בכדי ליצור עוד 

 

 

 

 

 

 

 .כאשר התבקש להכין מערך נתן ענה שהוא לא זוכר כיצד נראה מערך



 ,כללה ציור של מגש עוגיות, המשימה האחרונה שנתן נתבקש לבצע

שתים עשרה -שכאשר יחתכו אותן הוא יכלול שתי שורות של עוגיות ו

 .  עמודות

 



כ צייר שתי עמודות עם שתים עשרה "אח, נתן צייר קודם מגש ריק

 .אך הוא לא מילא את המגש, א"עוגיות כ

 

 

 היכולת של נתן לייצג מגש עוגיות  

 י ציור עשויה להשפיע לטובה על  "ע

 .יכולתו להבין את הייצוג המתמטי



 .  הראיון האיר מספר תחומים חשובים בהבנתו של נתן

,  כאשר התבקש לתאר את הציור שלו במונחים של קבוצות, לדוגמא

 או ארבע כפול, השיב כי ניתן לראות בקבוצות שלוש כפול ארבע

וזו עדות לכך שהוא רכש הבנה מסוימת לגבי חוק החילוף , שלוש

 .בכפל

 

  -נתן ספר אחד, ובפתרון בעיית העוגיות 10חוץ מהשימוש בבדידי 

 .את אמצעי ההמחשה בהם השתמש אחד

 

והבדידים הבודדים הוא הצליח לספור בעשרות עד   10עם בדידי ה 

 .עשרים וארבע -כדי להגיע ל אחד-ומשם לספור אחד, עשרים



תוך ארגון לשורות ועמודות  , נתן היה קפדן בהקבצת הדסקיות שלו

 .על אף שהמורה ביקשה רק הקבצה של הדסקיות, מסודרות

 

זה עשוי להצביע על כך שנתן מתחיל להבין את פעולת הכפל על ידי  

וזקוק להזדמנויות של פתרון בעיות שמעודדות שימוש  , בניית מערכים

 .  בציור מערכים

 

הוראה . המורים שלו צריכים לנסות לעזור לו לקשר בין הייצוגים

,  עתידית צריכה להתמקד גם בדרכים אחרות להצגת פעולת הכפל

אסטרטגיה שעשויה  , תוך שימוש באמצעים נוספים חוץ ממערכים

 .לתמוך בפיתוח ההבנה שלו לערך המקום



פ לפני הבנת הפעולה עשויה"הדגשת שינון וידיעה של לוח הכפל בע  

,  כאשר, להוביל למסקנה שלתלמידים יש קשיים בלמידת לוח הכפל 

אולי היו לתלמידים מעט מידי הזדמנויות לקשר בין הידע , למעשה

או בשימוש במספר דרכים, הקיים אצלם לבין פתרון בעיות  

. כאשר הם רק משננים את לוח הכפל, כדי להציג בעיות כפל  

 

הבנה מושגית נותנת לתלמידים אפשרות לפתח יכולת אסטרטגית  

.והנמקה גמישה  

 

לכן תלמידים מתקשים ייתפסו כתלמידים מצליחים בכיתה שבה הדגש  

.הוא על הבנה מושגית רחבה ולא רק שינון  



 :  ההמלצות לאור הראיונות הם

 

לעסוק במשימות חקר בתוך הקשר 

להתמקד בהבנת הכפל באמצעות מגוון חומרים 

פ"להתמקד ולהדגיש הבנה ולא שינון עובדות כפל בע 

להעריך את רמת הבנה של התלמידים 

  להתרחק ממבחנים מוגבלים בזמן 

בבדיקת יכולת התלמידים לקשר בין ידע קודם והדרכים 

 השונות לייצוג פעולת הכפל   

 

הם , המשימות השונות בהן המורה יכולה להשתמש בראיון אבחוני

 .כלי בעל ערך רב לתמיכה בלמידה



בחרו משימה או סדרה קצרה של משימות הערכה אשר יבליטו את  

 .  השליטה וההבנה בנושא הנבחר



בחרו משימה או סדרה קצרה של משימות הערכה אשר יבליטו את  

 .  השליטה וההבנה בנושא הנבחר
 

 .  שאלו שאלות המראות את הבנת הנושא אצל תלמיד

חשבו על שאלות נוספות שתשאלו את התלמיד לאחר שייתן את  

 :לדוגמה. התשובה שלו

האם תוכל להסביר את דרך החשיבה שלך? 

איך התחלת? 

מדוע החלטת לעשות כך? 

רמת השליטה וההבנה בנושא הנבחר... תגיד לי למה. 



 .  תעדו את הסברי התלמידים והבנתם את משימות ההערכה

 .תיאורים קצרים של הייצוגים בהם התלמידים משתמשים

(.  שפה דבורה או כתובה, סימנים, ציורים, בדידים אמצעי המחשה)

 .יכולים להיות שימושים בהערכת רמת ההבנה של התלמידים

 

 .י התלמידים כחומר נוסף"אספו כל עבודה כתובה שנעשתה ע

 

 :נסו להימנע מהדברים הבאים

 .לשפר או לתקן את טעויות התלמידים, ללמד -

 בעצם מה  )"לנסח מחדש את תשובת התלמידים בדרך אחרת  -

 ...."(שאתה רוצה להגיד זה  

 "!(עבודה יפה", לדוגמה)לתת ציון או הערכה לתשובות התלמידים  -


