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ההערכה שלכם כוללת הקשבה שבו על הדרך שבה אתם מעריכים רהיטות קריאה. האם תכנית חי

וצפייה בהם, כמו גם שאילת שאלות של הבנת הקריאה? עכשיו דמיינו מה תוכלו  ילדים הקוראיםל

בבחנים מוגבלים בזמן. כיצד תשתנה  רקללמוד על רהיטות הקריאה של התלמידים אם השתמשתם 

 מידת הביטחון שלכם בהערכה שלכם?

להיות מנהג קבוע  ההפכ –יומן וכתיבת  ,הכוללת תצפיות, ראיונות, מטלות ביצוע –הערכה מעצבת 

ששימוש בדרכים שונות להערכת תלמידים, תורם לתמונה  ,בכיתות רבות, יחד עם ההכרה בכך

. בנתונים ומהן התפיסות השגויות שלהם ,תר של מה הם יודעים, מה אינם יודעיםומקיפה ומדויקת י

גמה זו מאך למרות  (.William, 2011) אלה משתמשים לאחר מכן כדי לתכנן את ההוראה בהתאם

בתחומים אחרים בחינוך, ההערכה המבוססת על מיומנויות ומוגבלת בזמן ממשיכה להיות המדד 

כתוצאה מכך, הולכות לאיבוד הזדמנויות  להישגים בנושא של עובדות היסוד במתמטיקה. נפוץה

ן דרכים להערכה מגוובמאמר זה אנו משתפים  עשירות רבות להערכת רהיטות בעובדות היסוד.

של רהיטות בעובדות יסוד. אנו מגדירים רהיטות, מעלים נושאים הקשורים למבחנים מעצבת 

המוגבלים בזמן, ולאחר מכן משתפים באוסף של רעיונות שנבדקו בכיתה, להערכה אותנטית של 

 רהיטות בעובדות.

 

 
 הגדרת רהיטות

עובדות יסוד  למה הכוונה ברהיטות פרוצדורלית )בכלל( וברהיטות של מגוון של פרשנויותקיים 

למרבה המזל, סטנדרטים, מחקרים ודוחות שנכתבו לאחרונה, מספקים דעה אחידה על  )בפרט(.

 CCSSM – Common Coreהסטנדרטים האמריקאים במתמטיקה )מסמך משמעות מונחים אלה. 

State Standards for Mathematics כ"מיומנות בביצוע פרוצדורות רהיטות פרוצדורלית ( מתאר

( מתאר 2006) Baroodyבאופן דומה,  (.6עמ'  ,CCSSI 2010) גמיש, מדויק, יעיל ומתאיםבאופן 

-רהיטות של עובדות יסוד כ"יישום היעיל, המתאים והגמיש של מיומנויות חישוב במספרים חד

(. הגדרות אלה משקפות את מה שתואר 22ספרתיים.. היבט חיוני של מומחיות מתמטית" )עמ' 

(, וכן NCTM ,2001 NRC  2000 ,2006, סטנדרטים )לדוגמה ובמסמכי במשך שנים במחקרים

 (.1טבלה הקשורות לעובדות יסוד )ראו  על פי כיתות, CCSSMבציפיות של 
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מציעים תמונה  –וכן מסמכים עכשוויים, מחקרים, ודוחות  –מסמכים מתמטיים קודמים  – 1טבלה 

 אחידה של משמעות של רהיטות פרוצדורלית.

 המתייחסים לרהיטות ולשליטה בעובדות יסוד CCSSMסטנדרטים של 

 נוסף( נטוי)הכתב ה

 .ברהיטות 5מחברים ומחסרים עד  גן חובה

. 10חיסור עד בחיבור וב הפגנת רהיטות, תוך 20מחסרים עד מחברים ו כיתה א

; פירוק מספר 10 -מניית המשך; השלמה ל כגון משתמשים באסטרטגיות

ש בקשר בין חיבור וחיסור; ויצירת סכומים שקולים אך ; שימו10לקבלת 

 קלים יותר או ידועים.

. מנטליותתוך שימוש באסטרטגיות  20עד  ברהיטותמחברים ומחסרים  כיתה ב

-מספרים חד 2של את כל הסכומים  יודעים מהזיכרוןבסוף כיתה ב, 

 ספרתיים.

, תוך שימוש באסטרטגיות כגון הקשר 100עד  ברהיטותכופלים ומחלקים  כיתה ג

( או 8=40:5 -, יודעים ש8x5=40 -)לדוגמה, מתוך ידיעה שבין כפל וחילוק 

 2את כל המכפלות של  יודעים מהזיכרוןתכונות של הפעולות. בסוף כיתה ג, 

 ספרתיים.-מספרים חד

משתמשות בשני משפטי מפתח; הראשון הוא לחבר ולחסר )או  CCSSM -שימו לב שהציפיות של ה

את כל הסכומים )או המכפלות( של שני מספרים  לדעת מהזיכרוןהוא , והשני ברהיטותלכפול ולחלק( 

של עובדות היסוד, יש להתייחס לכל ארבעת המרכיבים של  הרהיטותספרתיים. כדי להעריך את -חד

רהיטות )גמישות, שימוש באסטרטגיות מתאימות, יעילות ודיוק(. בנוסף, ההערכה צריכה לספק 

. לעיתים קרובות משתמשים בבחנים מוגבלים יודעים מהזיכרוןעובדות התלמידים  לונתונים על אי

 ם יעילים למטרה זו?אך עד כמה ה –בזמן כדי לספק נתונים אלה 

 

 מגבלות וסיכונים של מבחני מתמטיקה המוגבלים בזמן

מבחנים המוגבלים בזמן מספקים מעט תובנות על מידת הגמישות של תלמידים בשימושיהם 

עדויות מציעות שלמבחנים המוגבלים  באסטרטגיות או אפילו על האסטרטגיות בהן תלמיד בוחר.

תלמידי כיתה א מצא  300 -ילית על יעילות ודיוק. מחקר של כבזמן יכולה למעשה להיות השפעה של

 ,Henry and Brownמתאם שלילי בין מבחן מוגבל בזמן לבין שליפת עובדות וחוש למספרים )

 נמוכה יותרילדים שנחשפו לעיתים קרובות למבחנים מוגבלים בזמן הפגינו התקדמות  (.2008

לקראת ידיעת עובדות מהזיכרון, מאשר עמיתיהם שלא התנסו במספר רב של מבחנים כאלה. 

יש השפעה שלילית על  למעשה, ישנן עדויות הולכות ורבות המציעות שלמבחנים המוגבלים בזמן
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באופן מפתיע,  (.Boaler 2012, Henry and Brown 2008, Ramirez et al. 2013תלמידים )

חווים במבחנים המוגבלים בזמן, אינה קשורה להצלחה שלהם במבחנים. אפילו  החרדה שילדים רבים

יש דאגות כגון "אני עצבני. אני יודע את העובדות, אבל זה פשוט מפחיד  ילדים בעלי הישגים גבוהיםל

חרדת מתמטיקה מופיעה כבר בכיתה א', ואין מתאם בין חרדה זו לבין  (.Boaler, 2012אותי" )

במילים אחרות, חרדת הילדים היא ספציפית למתמטיקה, (. Ramirez et al. 2013)הישגים בקריאה 

ועמיתיו מצאו  Ramirezלא לעבודה אקדמית כללית. והילד המתקשה אינו היחידי החווה חרדה: 

שילדים שהפגינו שימוש רב יותר ב"זיכרון העבודה" )כלומר, אלה שנטו להשתמש באסטרטגיות 

יותר( התנסו בהשפעה השלילית הרבה ביותר על הישגים כתוצאה מתמטיות שהיו מתוחכמות 

לפיכך, נראה שחלק מהחושבים המתמטיים הטובים ביותר שלנו הם לעיתים  מחרדת מתמטיקה.

  קרובות אלה המושפעים באופן הכי שלילי על ידי מבחנים מוגבלים בזמן.

 במבחנים המוגבלים בזמן. למרבה המזל, ילדים יכולים ללמוד עובדות בצורה יעילה ללא שימוש

מצאה שללא כל מבחנים המוגבלים בזמן או  Klingבמחקר אורך על עשרים תלמידי כיתה ב, 

אוטומטיות בעובדות החיבור )שנפתרו בסוף השנה ו הוכיחפעילויות אחרות של שינון עובדות, הילדים 

, השלמה וגמהבאסטרטגיות )לדשהילדים השתמשו לציין מעניין  אחוז מהזמן. 95שניות(  3תוך 

לעשר או הסתמכות על תאומים( כל כך מהר, עד שלא ניתן היה להבחין בין יישום יעיל ביותר של 

מתחילת כיתה א, התרגול של עובדות עבור ילדים אלה כלל )א(  האסטרטגיה, לבין "ידיעה מהזיכרון".

)ג( פעילויות כמו "תמונות  -ים ופעילויות בשיעורים מתוך ספרי לימוד )ב( משחקי עובדות שבועי

( עם תבניות עשר, בהן השתמשו כדי לעודד דיון סביב אסטרטגיות )ראו Quick Imagesמהירות" )

Kling 2011, Bay-Williams and Kling in press) מחקר זה מציע שהערכות מוגבלות בזמן ושינון .

 אינם הכרחיים עבור ילדים על מנת להשיג שליטה בעובדות.

להערכה במתמטיקה המוגבלת בזמן יש ערך המוטל בספק, וכן פוטנציאל להשפעה פסיכולוגית,  אם

אנו שומעים בדרך כלל שלוש  רגשית וחינוכית שלילית, מדוע משתמשים בה לעיתים כה תכופות?

למהירות. כבר ציינו שרהיטות היא יותר כוללת רהיטות מתפרשת כמילה נרדפת  סיבות. ראשית,

שנית, אנשים חושבים שמבחנים המוגבלים בזמן מכינים ילדים למבחנים חיצוניים. המחקר ממהירות. 

שלישית, מבחנים המוגבלים בזמן הם  שדווח כאן מראה בצורה משכנעת שיתכן וההפך הוא הנכון.

מאחר ואנו שואפים לתקן טענה אחרונה סוג ההערכה היחיד הזמין להערכת רהיטות בעובדות היסוד. 

של מאמר זה מציג שיטות להערכה כוללת ומתאימה יותר של רהיטות התלמידים בעובדות  זו, המשכו

 היסוד.
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 שימוש באסטרטגיות של הערכה מעצבת

אנו  עם הסתכלות על ההיבטים של רהיטות )דיוק, יעילות, גמישות ובחירת אסטרטגיה מתאימה(,

יודעים )ואינם יודעים( ולקבוע  , כדי לראות מה תלמידיםיכולים להשתמש באסטרטגיות הערכה שונות

כל מה שאנו מתארים הן שיטות בהן השתמשנו עם ילדים  מה יהיו צעדי ההוראה הבאים שלנו.

ד, וכשמשתמשים בשילוב שלהן, שיטות אלה מספקות תמונה כוללת של רמת השליטה -בכיתות א

 ל התלמידים.דות אצבעוב

 ראיונות .1

 פורמטילדים מסבירים מה הם יודעים על נושא ב לשמוע הכלליוצאת מן הזדמנות מספקים ראיונות 

 Hodges, Rose, and Hicks) של דיון, שבמהלכו מורים יכולים לשאול שאלות הבהרה נוספות

2012; Van de Walle et al. 2014.) תובנות שמקבלים מהקשבה לילד יכול להיות ערך רב ל

ותובנות מקבוצה נבחרת של תלמידים יכולות לספק מידע  ,בתכנון הוראה פרטנית או התערבות

חישבו לאילו היבטים של רהיטות להתייחס, בשימוש בשאלות המופיעות  עבור ההוראה לכיתה כולה.

 (.1איור )ראו  בכל אחת מהדוגמאות של הפרוטוקולים של הראיונות

ארבע  יך מהר את כללהלן פרוטוקולים לראיונות עם תלמידים, המהווים דרך להער – 1איור 
קטגוריות של רהיטות ולראות אם תלמיד רק יודע עובדה. תובנות ממבחר ראיונות יכולות לספק ה

 מידע עבור הוראה לכיתה כולה.

 פרוטוקול א. הערכת רהיטות

 
 ?x 5 4על כרטיס ]הצביעו על כרטיס[. מה המשמעות של  x 5 4כתבו  .1

 ?x 5 4 -מהי התשובה ל .2

 ? האם תוכלו למצוא דרך אחרת?x 5 4 -כיצד מצאתם את התשובה ל .3

 הייתם מציעים לו? דרך, איזו הז תרגילאם לחבר שלכם היה קשה לזכור  .4

 פרוטוקול ב. הערכת גמישות ובחירת אסטרטגיה

 
 ? 8+  5כמה הם   .1

 ? 8+  5כדי לעזור לפתור את  8+  2 -להשתמש ב תוכלואיך  .2
 
 או
 
 ? x 7 6  כדי לפתור את  x 7 3 -איך תוכלו להשתמש ב .1

 ה מתאימהאסטרטגיב שימוש. הערכת גפרוטוקול 

 (Henry and Brown 2008)מעובד מתוך 

 

 שאלות

 ? 7+  8כמה הם  
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 איך מצאת זאת? ]שאלו זאת ללא קשר לכמה מהר או מדויק פתרו את התרגיל.[

 

 קודים

 זכירה = ז

 שניות( 3אוטומטי )בתוך  = א

 10 -אסטרטגיה של השלמה ל = 10ה

 תאומיםל קרובאסטרטגיה של  = תק

 אסטרטגיה אחרת הנובעת מעובדות ידועות = נ

 מניית המשך = מה

 מניית הכל = מהכ

 המחשה ומניית הכל = המה

אנו רואים בראיון דרך מהירה לקבלת כל ארבע הקטגוריות של רהיטות )וכן כדי לראות אם תלמיד 

צופים על סמך משך הזמן  יעילותמעריכים מייד כשהתלמיד עונה, וב דיוק עובדה(.פה -בעליודע 

מתייחסים על ידי בחירת אסטרטגיה מתאימה ול גמישותשלוקח לתלמיד לפתור את התרגיל. ל

שאלות המשך כמו "איך מצאת זאת?" או "איך אפשר להשתמש באסטרטגיה זו כדי לפתור תרגיל 

 (.1איור המוצעים בפרוטוקול ג, יכולים להקל על תיעוד בזמן ראיון )ראו  זה?" קודים, כמו אלה

אחד ובישיבה. הם יכולים להיות חילופי דברים מהירים -על-ראיונות לא חייבים להיות במצב של אחד

באמצע פעילויות אחרות. לדוגמה, כשתלמידים מסתדרים בשורה, שאלו "אורן, כמה זה שש כפול 

" יתרה מזאת, לראיונות יש את הערך המוסף של מתן הזדמנות לתלמידים שבע? איך מצאת זאת?

לדוגמה, במהלך הערכה של ראיון עם שלושים ושמונה תלמידי תחילת כיתה א,  לתקן את עצמם.

Kling אחוז מהזמן תלמידים תיקנו בעצמם תשובות שגויות, כשהסבירו כיצד מצאו  54 -מצאה שב

, "ספרתי עם וגמהיות עליהן דיווחו הילדים בעצמם )לדאת התוצאה. יתרה מזאת, האסטרטג

 אחוז מהזמן. 97 -ב האצבעות" או "אני פשוט ידעתי את זה"( היו עקביים עם התצפיות של המראיין

 ככלי הערכה מאד מהימן ואינפורמטיבי.פוטנציאל לראיונות יש מכאן אפשר לראות ש
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 תצפיות .2

וזיהוי האסטרטגיות שהתלמידים יודעים יכול לספק תובנות תצפיות הן חלק בלתי נפרד מהוראה, 

חשובות כדי לעזור לתמוך בתלמידים כשהם לומדים אסטרטגיות חדשות ומתמודדים עם עובדות לא 

של התצפיות, ניתן להדביק על לוח מודעות רשימה של  ומדויק על מנת ליצור תיעוד מאורגן ידועות.

(; או שניתן ליצור רשימה המבוססת על האסטרטגיות בהן א2טבלה התלמידים והעובדות )ראו 

 (.ב2טבלה תלמידים משתמשים )ראו 

 קודים יכולים לסייע לתיעוד בזמן ראיון – 2טבלה 

 )א( שימוש בטבלת דיוק לתיעוד התקדמות התלמידים בעובדות החיבור

 20עד  10עד  עובדות בסיסיות 5עד  

צירופים שסכומם  2, 1, 0  שם/עובדות
10 

   תאומים

       נועה

       תומר

       יעל

       רון

: 

: 

      

 )ב( טבלה יכולה להראות במבט חטוף את שכיחות השימוש באסטרטגיות בעובדות החיבור

 1ועוד  שם/אסטרטגיות
 2ועוד /

צירופים 
שסכומם 

10 

-השלמה ל
10 

מציאת  תאומים
 חמשות

יישום של 
חוק 

 החילוף

       נועה

       תומר

       יעל

       רון

: 

: 

      

 
 

כשאתם מצוידים בטבלאות אלה, אפשר לצפות בתלמידים כשהם עסוקים במשחקי עובדות, כמו 

ומשחק משחק רביעיות, משחק התאמה, גרסאות מתמטיות של המשחק הקלאסי של מלחמה, 

 ;Forbringer and Fahsl 2010הזיכרון )למשחקים נוספים ללימוד וחזרה על עובדות היסוד ראו 
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Kamii and Anderson 2003; Van de Walle, Karp, and Bay-Williams 2013; Kling 2011; 

Bay-Williams and Kling, in press; Kling and Bay-Williams, in press). 

היבט חיוני של שימוש משמעותי במשחקים הוא לבקש מהתלמידים לומר לחברי קבוצתם הן את 

כשהתלמידים הופכים קלפים, צפו כדי לראות ולשמוע באיזו מידה כל  כיצד מצאו אותה. והןתשובה ה

המורה יכולה  , או שהם פשוט יודעים.באסטרטגיה מתאימה, כמו גם האם הם משתמשים יעילתלמיד 

יתכן  .3+8מאשר בפתרון  5+3יותר בפתרון  יעיליםלצפות, לדוגמה, בכך שתלמידים רבים 

שתלמידים אלה "פשוט יודעים" עובדות עד עשר אבל יכולים ליישם אסטרטגיות עבור העובדות 

תובנות כאלה, המושגות בעזרת תצפית, יכולות לעזור למורה לבחור את שסכומן גדול מעשר. 

 הפעילויות המתאימות להמשך הלימוד והתרגול.

משחקים, אפשר שקבוצות יעשו סבב  על מנת לנצל היטב הזדמנויות להערכה בזמן שהתלמידים

סביב מרכזים, כשהמורה ממוקמת במרכז אחד ומשתמשת בשאלות כמו "איך מצאת זאת?" או "האם 

הנה ציטוט של מורת כיתה א לאחר שהשתמשה בטבלת יש דרכים נוספות בהן אפשר למצוא זאת?". 

 התצפית להערכה מעצבת של תלמידיה:

יותר של האסטרטגיות הספציפיות בהן התלמידים הצליחו  שמספק בדיקה מקיפה זהו כלי חשוב

מספק אסטרטגיות ספציפיות שהתלמידים  CCSSMלשלוט לקראת רהיטות בעובדות היסוד. 

מצופים להבין ולהשתמש, והטבלה נותנת לי את ההזדמנות ללמוד באילו אסטרטגיות משתמשים 

 ביעילות והיכן יש הזדמנויות להוראה ותרגול נוספים.
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 כתיבת יומן .3

כתיבה מספקת הזדמנות מצוינת להעריך גמישות והבנה של בחירה ויישום של אסטרטגיה. ילדים 

בכל כיתה יכולים למצוא דרכים לשלב תמונות, מילים, ומספרים כדי לתקשר את האסטרטגיות 

לא מראה מגוון של תשובות של תלמידי כיתה א לשאלה ביומן "אם חברך  2איור לדוגמה,  שלהם.

שובות, וחישבו על מה הן שימו לב היטב לת , איך הוא יכול למצוא אותה?"4+5 -יודע את התשובה ל

אסטרטגיות בהן השתמשו הילדים. בניגוד למה שניתן ללמוד מתשובתו של ילד מדגימות לגבי ה

ילדים  לובמבחן המוגבל בזמן, דוגמאות אלה מציעות הזדמנויות עשירות לזהות אי 4+5לתרגיל 

זה חשוב להעמקת הבנת  ולים לבחור בצורה מתאימה ולהסביר אסטרטגיה יעילה למטלה.יכ

אחד בלדוגמה,  האסטרטגיה, וכן משתקף בציפיות של הסטנדרטים ובהערכות הקשורות אליהם.

( רשומות Smarter Balanced Assessment Consortium – SBACהמסמכים של הערכה )

תה ג. שימו לב ליישום האסטרטגיות המופיע בציפיות אלה. הנקודות הבאות כ"עדות נדרשת" לכי

 –התלמיד 

 במדוייק פותר עובדות כפל וחילוק; 

  כגון קשר בין כפל וחילוק או תכונות של  שימוש באסטרטגיותתוך פותר עובדות כפל וחילוק

 הפעולות; 

 ( משתמש בעובדות כפל וחילוקSBAC 2012  (נוסףהנטוי )הכתב.)  

 

 ניתן להשתמש במטלות כתיבה משמעותיות מעבר לכיתות ומעבר לפעולות השונות. 

מציגה אוסף של שאלות המתייחסות לארבעת המרכיבים של רהיטות. מתן הזדמנות לכתוב  3טבלה 

אודות אסטרטגיות על בסיס שבועי, גורם לתלמידים לעסוק ברפלקציה עצמית וניטור עצמי, וכן מדגיש 

 טגיות בתרגול עובדות היסוד.את חשיבות האסטר
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תשובות שונות לשאלה ביומן מדגימות את האסטרטגיות בהן השתמשו תלמידי כיתה א,  – 2איור 
 וחושפות את התלמידים שהיו מסוגלים לבחור בצורה מתאימה ולהסביר אסטרטגיה יעילה למטלה.

 , איך הוא יכול למצוא אותה?4+5 -אם חברך לא יודע את התשובה ל

 

 

 

 

 

 

  

 5אגיד לחבר שלי לקחת 

 ביד שלך 4ולספור 

אגיד לחבר שלי להתחיל 

 2אחר כך להוסיף  5עם 

ואז יש  2אחר כך עוד פעם 

 .9לך 

 

אגיד לחבר שלי להשתמש 

 4+4=  8. 1בתאומים ועוד 

. ואז 1אז צריך לספור עוד 

 אתה מקבל את התשובה.

 

אגיד לחבר שלי להוריד  

תשע. אני אחד מעשר. וזה 

יודע שחמש ועוד חמש 

 שווה עשר.
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אוסף שאלות זה מתייחס לארבעת המרכיבים של רהיטות בעובדות יסוד. כתיבה אודות  – 3טבלה 
האסטרטגיות שלהם על בסיס שבועי, גורמת לתלמידים לעסוק ברפלקציה עצמית וניטור עצמי, וכן 

 את חשיבות האסטרטגיות בתרגול עובדות היסוד. המדגיש

 אלות לכתיבה לפיתוח רהיטות בעובדות היסודש                                

 גמישות                 בחירת אסטרטגיה מתאימה                                       

 

 

 

 

 

 

 דיוק                                                          יעילות

 

 

 

 

 רעיונות לכתיבה יצירתית המתייחסים למספר מרכיבים

 

 

 

 

 

 לרעיונות רבים נוספים(. Mcintosh 1997)ראו 

  הסבירו כיצד להשתמש

באסטרטגית "מניית המשך" כדי 

 .3+9לפתור את התרגיל  

  באיזו אסטרטגיה השתמשתם כדי

 ? 6+8לפתור את התרגיל  

  חבר שלכם מתקשה בעובדות של

. איזו אסטרטגיה תלמדו 6-כפל ב

 אותו?

 6+8יל אירית פתרה את התרג 

בכך ששינתה אותו בראש לתרגיל 

. מה היא עשתה? האם זו 4+10

 אסטרטגיה טובה? הסבירו מדוע.

  כיצד אפשר להשתמש בתרגיל

10X7  כדי למצוא את התשובה

 ? 9X7לתרגיל 

  7פתרו את התרגילX6  כשאתם

משתמשים באסטרטגיה אחת. 

כעת נסו לפתור אותו כשאתם 

 משתמשים באסטרטגיה שונה.

  6+8אירית פתרה את התרגיל 

לתרגיל בכך ששינתה אותו בראש 

. מה היא עשתה? האם 4+10

 האסטרטגיה הזו תמיד עובדת?

  באיזו אסטרטגיה השתמשתם כדי

 ? 9+3לפתור את התרגיל 

  7כיצד תוכלו להשתמש בתרגילX7 

 ? 8X7כדי לפתור את התרגיל 

  אתם "פשוט יודעים"? אילו עובדות

עבור אילו עובדות אתם משתמשים 

 באסטרטגיה?

 12הם  6+7 -קרן מסבירה ש .

האם היא צודקת? הסבירו כיצד 

 אתם יודעים.

  8מהי התשובה לתרגילX7  ?

כיצד אתם יודעים שזה נכון )איך 

 תוכלו לבדוק זאת(?

  התחילו טור של מדור כותבים לעיתון עבור הכיתה. )בחרו שם נחמד לטור, שמתאים

תלמידים שולחים מכתבים בנושא תרגיל קשה. החליפו בין תלמידים שונים את  לכיתה(.

 תפקיד המגיב. המגיב כותב תשובות, בהן מציע אסטרטגיות לפתרון התרגיל הקשה.

  ,צרו חרוז עבור אסטרטגיה )לדוגמה, אם בתרגילים של כפול ארבע אני חורק שיניים

 אזכור להשתמש בכפול שתיים ושוב כפול שתיים(.

  הכינו מדריך הישרדות של עובדות. ילדים יכינו דפים עם ציורים )לדוגמה, תבניות עשר או

 מערכים(, המדגימים כיצד לפתור תרגילים קשים.

  ,לדוגמה( 7כתבו הקדשה של ספר מחזור לתרגילים מסוימיםX8 )...יקר, אני 
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 מבדקים .4

אולי תופתעו לראות את הסעיף הזה, לאור הדאגות העיקריות שהועלו קודם, הקשורות למבחנים 

מוגבלים בזמן, אבל ניתן להשתמש במבדקים בצורה אפקטיבית כדי להעריך יעילות כמו גם שימוש 

בדקו שתלמידים "פשוט יודעים" את העובדות הבסיסיות, לפני שתעברו לפתרון  באסטרטגיות.

תרגילים על סמך עובדות ידועות. עובדות בסיסיות נקראות כך משום שניתן להשתמש בהן כדי ליצור 

עובדות בסיסיות בחיבור כוללות אחת או שתיים יותר  את כל שאר העובדות תוך שימוש באסטרטגיה.

 Kling and. )ראו x10 -ו  x1  ,x2 ,x5וצרים עשר, ותאומים. עבור כפל, הן כוללות , צירופים שי-מ

Bay-Williams, in press  .)מעובדות אלה ניתן להגיע לכל העובדות לדיון בעובדות הבסיסיות

( יכולות לשמש לבדיקה אם תלמידים "פשוט יודעים" א3איור האחרות. שאלות של מבדק )ראו 

 עובדות בסיסיות.

ניתן להשתמש במבדקים כדי לעקוב אחר העובדות שיותר קלות לתלמידים. לדוגמה, באופן דומה, 

חיבור עבור עובדות של ועוד החילוף ב( מעריך אם תלמידים מזהים את חוק ב3איור מבדק )ראו 

 אחת. שימו לב שדוגמאות אלה הן קצרות יותר, לא מוגבלות בזמן, וכן מתמקדות באסטרטגיות.

 

 הבאות יכולות להגביר את אפקטיביות מבדקי העובדות: התוספות

 .בחרו אחד מהתרגילים שלמעלה וכתבו כיצד פתרתם אותו 

 .אימרו באיזה תרגיל עזר השתמשתם הכי הרבה במבדק זה 

 .הקיפו את התרגילים ש"פשוט ידעתם". הדגישו את אלה בהם השתמשתם באסטרטגיה 

  הקיפו בעיגול את התרגילים לגביהם אתם בטוחים. סרטטו ריבוע סביב תרגילים שלקח לכם

 יותר זמן לפתור. 
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 מבדקים המתמקדים ברהיטות מהווים חלופה למבחנים מוגבלים בזמן – 3איור 

 . בסיסיות עובדות" יודעים פשוט" תלמידים אם לראות כדי מבדק בשאלות להשתמש ניתן (א)

 תרגילים אלה וכתבו כיצד פתרתם אותם.פתרו 

 

 = ____4 x 5      :השתמשתי באסטרטגיה זו:   סמנו אפשרות אחת 

 פשוט ידעתי                                                     

 = ____10 x 6   :השתמשתי באסטרטגיה זו:   סמנו אפשרות אחת 

 פשוט ידעתי                                                     

 = ____6 x 2    :השתמשתי באסטרטגיה זו:   סמנו אפשרות אחת 

  פשוט ידעתי                                                      

 = ____5 x 3    :השתמשתי באסטרטגיה זו:   סמנו אפשרות אחת 

 פשוט ידעתי                                                       

 = ____2 x 9    :השתמשתי באסטרטגיה זו:   סמנו אפשרות אחת 

 פשוט ידעתי                                                       

 = ____3 x 10    :השתמשתי באסטרטגיה זו:   סמנו אפשרות אחת 

 תי פשוט ידע                                                     

 = ____5 x 7     :השתמשתי באסטרטגיה זו:   סמנו אפשרות אחת 

 פשוט ידעתי                                                       

 = ____8 x 10     :השתמשתי באסטרטגיה זו:   סמנו אפשרות אחת 

 פשוט ידעתי                                                     

  

לב שימו . מזהים את חוק החילוף בחיבור עבור עובדות של ועוד אחת תלמידיםהמעריך אם מבדק  )ב(

 הן קצרות יותר, לא מוגבלות בזמן, וכן מתמקדות באסטרטגיות.ות אלה שדוגמא

לאחר הסיום, אימרו לכיתה: "הקיפו את השורה שהיה לכם קל יותר לפתור. אם הן היו אותו הדבר, כתבו 'אותו 

 ".הדבר' 

 פתרו את תרגילי החיבור האלה.

 

 6+  1=   3+  1=   5+  1=   8+  1=  9+  1שורה א:   = 

 1+  9=   1+  2=   1+  4=   1+  7=  1+  8שורה ב:   = 
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 הערכה משמעותית של עובדות עבור מורים ולתלמידים

אנו מכירים בכך ששימוש במבחנים מוגבלים בזמן הוא מנהג מושרש עמוק למדידת שליטה בעובדות 

לבצע  כיצדמנהג זה חייב להשתנות, ו מדועהיסוד. אנו מקווים שהצלחנו לשכנע בצורה אפקטיבית 

"הערכה צריכה לתמוך בלמידה של  ,NCTM -כפי שכתוב בעקרונות ההערכה של ה שינוי כזה.

  "שובה ולספק מידע שימושי הן למורים והן לתלמידיםמתמטיקה ח

(NCTM, 2000  11עמוד.)  שימוש במגוון דרכי ההערכה המתואר לעיל מגשים מטרות אלה, בכך

שהן מספקות הזדמנות למשוב משמעותי וממוקד לתלמידים, שהוא הרבה מעבר למשוב של "נכון או 

למעשה, הערכה זו מניבה סוג חמישי  לא נכון, מהיר או איטי" המתקבל ממבחנים המוגבלים בזמן.

ראיונות, יומנים, ומבדקים על עובדות יסוד יכולים וצריכים  לעודד  וחיוני של הערכה: הערכה עצמית.

תלמידים לעשות רפלקציה על אילו עובדות ואסטרטגיות הם יודעים היטב, ואילו קשות עבורם. ניתן 

בהן יוכלו לעקוב בצורה אפקטיבית אחר הערכה עצמית זו, ע"י כך שילדים יזהו ויתעדו אסטרטגיות 

עילות את העובדות ה"קשות" בעתיד. במשך הזמן, מנהג זה של הערכה להשתמש כדי לקבוע בי

עצמית מעודד ילדים ליישם באופן אינסטינקטיבי אסטרטגיות אפקטיביות להתמודדות עם עובדות בהן 

כשהן מורים והן תלמידים מעריכים את התפתחותם תוך שימוש באסטרטגיות  הם נפגשים.

בעובדות היסוד יכולה להפוך למציאות  אמיתיתת, אזי רהיטות מתאימות, ביעילות, בגמישות ובדייקנו

  עבור כל ילד.
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 רפלקציה ודיון על המאמר
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דונו בתגובותיכם לנושא המבחנים המוגבלים בזמן. מה תוכלו לעשות כמורים או כמדריכים כדי  .3
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