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 יצירת קהילות של שיחה מתמטית

Creating Math Talk Communities 

 

 Erin L. Wagganerמאת: 

 Teaching Children Mathematics, Vol. 22, No. 4, November 2015הופיע ב: 

 

 .השתמשו בחמש אסטרטגיות אלה לעידוד דיונים כיתתיים משמעותיים

 

עשרים ואחד תלמידי כיתה ד' מקשיבים ומותחים ביקורת באופן פעיל על טיעונים מתמטיים. 

כל תלמיד משתתף בהתלהבות בדיונים מתמטיים העוסקים באסטרטגיות מרובות למציאת 

פתרונות. איזה שינוי דרמטי חל מאז חודשי בית הספר הראשונים, כשאותם תלמידים ישבו 

ים שהמורה רק תאמר להם כיצד לפתור את הבעיה. כיתת שקטים כמו פסלי אבן, ומקוו

ים תשובות ומתווכחים על תשובות נכונות, לקבוצה הזורקהמתמטיקה הזו הפכה מתלמידים 

שיתוף הפעולה בין התלמידים ניכר ברצון לא  העובדת בשיתוף ובהתמדה על פתרון בעיות.

רק להצדיק אסטרטגיות, אלא גם ללמוד אסטרטגיות שונות מחברים. מאמר זה יפרט את 

 הערך של השיחה המתמטית וחמש אסטרטגיות לבניית קהילה כזו בכיתתכם.

 

 זמנים משתנים

 Common Core Stateכשמדינות רבות מאמצות את הסטנדרטים האמריקאים 

Standards for Mathematics (CCSSM, CCSSI 2010),  מורים רואים שינוי בדרך שבה

מורים מחויבים ללחוץ על תלמידים לספק  אנו מצפים שתלמידינו יעסקו בהוראת מתמטיקה.

הסברים משמעותיים כדי לעזור לתמוך בחשיבה והנמקה מתמטיות ברמה גבוהה יותר 

(Henningsen and Stein 1997.) רטים לפרקטיקה מתמטית הסטנד– (SMP)The 

Common Core's Standards for Mathematical Practice   אומרים שעל התלמידים

לעסוק בדיונים אשר בונים טיעונים מעשיים ומעבירים ביקורת על ההנמקה של האחרים. 

במהלך הדיונים המתמטיים, על התלמידים להיות מסוגלים "להצדיק את מסקנותיהם, 

. לכל דיון (CCSI  2010, pp. 6-7) אותן לאחרים, ולהגיב לטיעונים של אחרים" לתקשר

 עם המטרה הכוללת של לימוד מתמטיקה.יחד צריכה להיות מטרה ספציפית, 
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קהילה לומדת המבוססת על שיחה מתמטית היא מקום שבו דיונים מתמטיים משמעותיים 

 .Hufferd-Ackles et al)ים בונים ידע ותומכים בלמידת המתמטיקה של כל המשתתפ

(. מורים אינם נושאי הידע, אלא במקום זאת, הם מנחים את חשיבת התלמידים 2004

שהכיתה מקשיבה וכל תלמיד לומד לקבל את הרעיונות של תלמידים בזמן  ,ומרחיבים אותה

 דילים(. תלמידים מקבלים אחריות על הצדקת ההנמקה שלהם, ובכך מגBall, 1993אחרים )

כשתלמידים עובדים  (.Rawding and Wills 2012ידע וההבנה המתמטיים שלהם )את ה

(. כשהמטרה Chiu 2004יחד בקבוצות למידה שיתופיות, הם חותרים למטרות משותפות )

המשותפת של הקבוצה היא ללמוד מתמטיקה, מטרת הדיון נשארת מתמטית, והידע גדל. 

חש למידה משמעותית. תלמידים אם כל התלמידים מעורבים בשיחה המתמטית, תתר

הופכים להיות שותפים למחקר ומחזיקי הידע, במקום שהמורה תעביר את כל הידע שלה 

 (.Zack and Graves 2001לתלמידים )

 

 חמש אסטרטגיות לעידוד שיחה מתמטית משמעותית

הקהילה הלומדת המבוססת על במהלך השנתיים האחרונות, שאפתי לשפר בכיתתי את 

שיחה מתמטית. למרות שביקשתי גם קודם מתלמידים לדון בחשיבה המתמטית שלהם 

בדיונים בקבוצות קטנות או במליאה, התאכזבתי לעיתים קרובות מהאיכות הירודה של 

צדדיים ומהר -השיחה המתמטית של התלמידים. ספציפית, דיונים מתמטיים רבים היו חד

אם תלמיד בקבוצה לא הסכים עם הפתרון, התלמידים התווכחו, את הפתרון. מאד רק ציינו 

במקום להשתתף בשיחה מתמטית פרודוקטיבית. דרך ההתנסות האישית שלי עם פעילויות 

שונות שיטפלו בבעיות שהעליתי, מצאתי חמש אסטרטגיות שמסייעות במיוחד לתמוך 

 בהתפתחות שיחה מתמטית משמעותית יותר:

 מדוע שיחה מתמטית חשובה. לדון בשאלה .1

 ללמד את התלמידים כיצד להקשיב ולהגיב. .2

 (.sentence stemsלהציג משפטי מפתח ) .3

 להשוות בין הסבר לעומת הצדקה. .4

 לתת דוגמה. .5
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 מדוע עלינו לשוחח?

על מנת לעסוק בצורה נכונה בדיונים מתמטיים משמעותיים, על התלמידים להבין מדוע 

ועות לאחר תחילת השנה, בקשתי מתלמידי להביע את שיחה מתמטית חשובה. מספר שב

דעותיהם האישיות על השאלה מדוע הם הרגישו ששיחה מתמטית חשובה. העליתי את 

שהתלמידים שיתפו את דעותיהם בזמן מדוע שיחה מתמטית חשובה?  –השאלה הפתוחה 

 בחופשיות, רשמתי את תגובותיהם כך שכולם יראו:

חשובה כי היא טובה יותר מלשבת בשקט ולנסות לפתור את "אני חושבת ששיחה מתמטית 

 הבעיה בעצמך", אמרה אחת התלמידות, כשאחרים הנהנו בראשיהם בהסכמה.

 "לומדים אסטרטגיות שונות מאנשים אחרים", אמר תלמיד אחר.

והמשפט שלדעתי היה המעמיק ביותר היה, "דיונים מתמטיים עוזרים לנו ללמוד אחד מהשני, 

 ים לעזור לאחרים ללמוד."ואנו יכול

תלמידי הבינו את הבסיס של קהילה לומדת המבוססת על שיחה מתמטית! בנקודה זו ידעתי 

משום שהתלמידים היכירו  ,ששיחה מתמטית עוזרת להבנת מושגים מתמטיים גילושהם 

כל שבועיים הכיתה חזרה על הערות אלה כדי  בחשיבותה בתכנית הלימודים היומית שלנו.

סלל את הדרך להצגת מדוע שיחה מתמטית כה חשובה ללמידתם. דיון ראשוני זה  להזכיר

 אסטרטגיות אחרות להמשך השיפור של קהיליית השיחה המתמטית שלנו.

 

 כיצד להקשיב ולהגיב

השמעה נוספת עוזרת לתלמידים להבין כיצד לעסוק הוראה מפורשת של הקשבה פעילה ו

לאחר הדיון שלנו בחשיבות השיחה המתמטית,  בדיונים מתמטיים משמעותיים. זמן קצר

הקשבה פעילה.  –השתתפו תלמידי בשיעור שבו למדו כיצד להקשיב ולהגיב לחבריהם 

הקשבה פעילה כוללת הקשבה לדובר וניסיון להבין את המשמעות המלאה העומדת מאחורי 

 הנאמר. ראשית, התלמידים מגדירים הקשבה פעילה במילים שלהם:

  מסתכל אל האדם שמדבר אליך.""זה כשאתה 

 ".הקשבה פעילה זה אומר שאתה יוצר קשר עין כל הזמן" 

בעזרת למרות שלתלמידי היה את הבסיס להקשבה פעילה, חסרו להם כמה נקודות מפתח. 

 (.1איור את השלבים של הקשבה פעילה )ראו  למדו התלמידים PowerPointמצגת 
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 לדובר. הקדישו תשומת לב: 1שלב 

מייד, הכיתה הזדקפה ויצרה איתי קשר עין. לאחר שגיחכתי, הזכרתי להם שכך הם צריכים 

 להגיב גם כשחבריהם מדברים. 

 הראו שאתם מקשיבים על ידי רמזים מילוליים ולא מילוליים. : 2שלב 

אכל בארוחת ערב אתמול. סיפר שהתרגול שלנו כלל הקשבה בזוגות, למה שבן הזוג 

ם להנהן בראשם מידי פעם ולהגיב ב"אהה" או "כן" כדי להראות עניין. המקשיבים היו צריכי

 הרמזים המילוליים גרמו להם לצחוק, אך הזכרתי להם שהם אומרים דברים אלה בזמן שהם

 עוסקים בשיחת חולין עם חבריהם.

 תנו משוב על ידי שאלת שאלות או סיכום של מה שהדובר אומר.: 3שלב 

רגילה אודות תכניותיהם לסוף השבוע. כל בן זוג היה צריך  שוב תרגלנו בזוגות, בשיחה

בזמן השיחה  לשאול לפחות שאלה אחת, והם התבקשו לסכם את מחשבות בן הזוג שלהם.

של  חוזרתעל ידי אמירה  המתמטית, תלמידי חייבים לסכם את המחשבות אחד של השני

 גול מצויין.האסטרטגיה או הפתרון של בן זוגם, כך שהקשבה פעילה סיפקה תר
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 .לסיים לפני שתשאלו שאלות או תביעו את דעותיכם לדובר תנו: 4שלב 

הזכרתי לתלמידים כיצד יש להם נטייה להפריע זה לזה כשמישהו עושה שגיאה, במקום 

לאפשר לתלמיד זה לסיים את המחשבה שלו. כל התלמידים הסכימו לעשות מאמץ מודע לא 

 להפריע זה לזה.

 .ה בכך שתהיו פתוחים, כנים ומכבדיםנאותהגיבו בצורה : 5שלב 

מאחר שתלמידי עסקו בשיחה מתמטית במהלך כל שנת הלימודים, הם הרגישו בנוח להיות 

 פתוחים וכנים זה עם זה. איש לא נעלב יותר כשחבריו תיקנו את שגיאותיו.

 צריך לדבר, אבל ולא להסכים אית"כשאתה נותן כבוד, אתה מקשיב לאדם האחר. אפשר 

 בחביבות", השיב תלמיד.

במהלך שיחה מתמטית ושיעורי מתמטיקה, כל שעלי לומר הוא "האם אתם מקשיבים באופן 

ד מתיישבת ישר, יוצרת קשר עין, ונותנת רמזים מילוליים ולא מילוליים כדי יתה מיפעיל?" הכ

 .להקשבה פעילה אנו חוזרים, ככיתה, על השלבים כתזכורת, מידי פעם להראות הקשבה.

דרך דיון, הסקתי שתלמידי מצאו שעיסוק בהקשבה פעילה הכריח אותם להבין מה שבן הזוג 

 שלהם אמר, וגרם להם להיות מודעים לעד כמה חשוב להקשיב בתשומת לב אחד לשני. 

אם תלמיד לא הבין  אמירה חוזרת סיפקה לתלמידים אמצעי נוסף לתגובה נאותה אחד לשני.

, התגובה הנפוצה ביותר היתה "מה?" או "הא?" שבדרך כלל נאמרו בטון הערה של חברו

מזלזל. ידעתי שצריך לשנות זאת, במיוחד משום שתלמידי הבטיחו להגיב בכבוד זה לזה. 

היה התשובה. בביצוע אמירה חוזרת, האדם ( revoicing) המושג של אמירה חוזרת

מהדובר לומר האם המילים החוזרות המקשיב חוזר על חלק או על כל מילות הדובר ומבקש 

ראשית, הצגתי את ההגדרה של  (.Chapin, O'Connor,and Anderson 2003נכונות )

אמירה חוזרת לתלמידים, ופרטנו את המשמעות שלה. לאחר מכן אתגרתי אותם להשתמש 

באמירה חוזרת במהלך כל השיחה המתמטית שלנו, הן בקבוצה כולה והן בזוגות. תלמידים 

חו יותר ויותר באמירה החוזרת מידי יום, כשאני השתדלתי להדגים אמירה חוזרת הצלי

אם תגובה של תלמיד היתה לא ברורה, הייתי מנסחת מחדש  לעיתים קרובות ככל האפשר.

את המילים שלו ושואלת אם לזה התכוון. כשתלמידים הגיבו זה לזה בזמן השיחה 

וזרת של הנמקת בן הזוג שלהם. כשהם המתמטית, ביקשתי מהם במפורש לתרגל אמירה ח

התקשו עם אוצר המילים המתמטי, אמרתי שוב את המשפט שלהם, בתוספת המילים 

הנכונות, וביקשתי מהם לחזור על המשפט. ככל שהשתמשתי באמירה חוזרת על תגובות 

תלמידי, כך הם הרגישו נוח יותר להשתמש בזה אף הם. אם במקרה שמעתי תלמיד חוזר על 

של מישהו, שיבחתי אותו על השימוש באמירה חוזרת. לאחר תרגול, נעשה הרבה הערה 
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יותר קל לתלמידי להגיב זה לזה בצורה נאותה, על ידי ניסוח מחדש של מילות הדובר בזמן 

 שמבקשים הבהרה.

 (sentence stemsמשפטי מפתח )

לאחר קריאת מאמרים רבים בנושא עידוד שיחה מתמטית בכיתה, נתקלתי במאמר שנכתב 

(, שהיציגו משפטי מפתח ככלים שיכולים לעזור 2012) Rawding and Willsעל ידי 

 (.2איור לתלמידים לדעת מה לומר בזמן דיונים מתמטיים )ראו 

 

ם חשו חוסר ביטחון כיצד הצגתי משפטי מפתח על ידי הצגת שאלה לתלמידי אם הם אי פע

להתחיל או להגיב בזמן השיחה המתמטית. רבים מהם הנהנו בראשם להסכמה. אחר כך 

הצגתי את משפטי המפתח, ורבים מתלמידי השמיעו אנחת רווחה. משפטי המפתח נתנו 

לתלמידי הנחייה כיצד להתחיל שיחה מתמטית עם בן זוגם, כמו גם דוגמאות כיצד לחלוק על 

ורה מכובדת ונאותה. ככיתה, דנו בכל משפט מפתח והשלמנו כל משפט עם חבריהם בצ

דוגמה מהיחידה הנוכחית שלנו: "יש לי דעה שונה כי שטח הוא משטח שטוח, לא מילוי של 

מרחב כמו קופסה." לבסוף, עותק של משפטי המפתח הודבק לכל שולחן. בזמן השיחה 
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טי המפתח, אך לרוב בזמן שהם בנו המתמטית, תלמידים התייחסו לעיתים קרובות למשפ

 טיעון תקף לפתרון של חברם.

 

 הסבר לעומת הצדקה

במהלך כל שנת הלימודים עודדתי את תלמידי להצדיק את ההנמקות שלהם, והם הצליחו 

אך אם לא שאלתי אותם מדוע או כיצד הם השתמשו באסטרטגיה או הגיעו  לעשות זאת.

לפתרון, התלמידים רק הסבירו את שלבי פתרון הבעיה שלהם. רציתי שישתפו את האחרים 

בהנמקות שלהם ללא הרמזים שלי, אז לימדתי אותם שיעור אודות ההבדל בין הסבר 

 הסבר והצדקה עם דוגמה פשוטהשכללה הגדרות של  PowerPointלהצדקה. הכנתי מצגת 

היתה  הצדקה." 2+  2=  4הוגדר כ"אמירת השלבים לפתרון בעיה כמו  הסבר עבור כל אחד.

שתי  אקח." 2+  2"הוכחה כיצד או מדוע פתרו את הבעיה בדרך מסוימת, כמו לפתור 

. אחר כך אקח שתי דסקיות נוספות. אספור את כל הדסקיות כדי לקבל סכום של דסקיות

 ע. לאחר משפט זה, נשמעו הרבה קריאות של הבנה בכיתה.ארב

כדי לעזור בשמיעת הצדקה בזמן השיחה המתמטית, מורה אחרת ואני יצרנו תשדיר של 

, הצדקנו את צעדינו על הבעיהספרתיים. בזמן שפתרנו את -כפל במספרים רב בעייתפתרון 

המקום וכיצד נוכל לאמוד את ידי דיון מדוע כתבנו את האפסים במקומות מסוימים בגלל ערך 

הבעיה המילולית אותה הדגמנו  תרגיל הכפל כדי לבדוק האם המכפלה שלנו היתה הגיונית.

היתה מאד פשוטה להבנה ולפתרון עבור התלמידים, דבר שאיפשר להם להתמקד בחלק של 

הסבר ההצדקה במקום במתמטיקה. לאחר הקשבה למודל הקולי, תלמידים דנו בהבדל בין 

 .הצדקה של פתרונותיהםל

באותו יום, הכיתה התאמנה בזוגות בהצדקת האסטרטגיה שלהם כדי לפתור בעיה מילולית 

על שטח. כדי לבדוק האם מבינים את ההצדקה, ביקשתי מתלמידים לשתף כיצד בן הזוג 

גרם לבן הזוג להיות אחראי להשתמש בהקשבה גם שלהם הצדיק את האסטרטגיה שלו. זה 

 איפשר להם לגלות האם הם השתמשו בהצדקה או בהסבר בהקשר לאסטרטגיהגם ופעילה, 

שלהם. כל יום במהלך מספר השבועות הבאים, הזכרתי לתלמידי להצדיק את ההנמקות 

שלהם, אך מצאתי עצמי מזכירה להם פחות ופחות ככל שהזמן עבר. מידי פעם אני צריכה 

אך לרוב, כמעט כל תלמידי  להזכיר לתלמידים לשתף מדוע הם השתמשו באסטרטגיה,

 משתפים בהנמקות שלהם וכוללים את ההצדקה באופן טבעי בשיחה המתמטית.
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 מה למדתי לאורך הדרך

 להם את השלבים לקהילה של שיחה מתמטית, הרבה יותר קל בפני התלמידיםכשמציגים 

לדוגמה, תלמידי השתמשו בהקשבה פעילה  להתמקד בכל שלב חדש במסגרת זמן קטנה.

 לאחר מכן, אמירה חוזרת רק בזמן הבעיה היומית שלנו, שארכה בדרך כלל כעשר דקות.וב

הזכרתי לתלמידי לעיתים קרובות יותר ויותר להשתמש בהקשבה פעילה ובאמירה חוזרת 

הזכרתי  במהלך כל שיעור המתמטיקה. באופן דומה, כשהצגתי את משפטי המפתח,

שיעורי הבית, ולאט החדרתי את משפטי  לתלמידים בתחילה להשתמש בהם בזמן חזרה על

 המפתח לשימוש במשך כל זמן המתמטיקה.

 לכל שלב חדש. אני הדגמתי כל שלב חדש מספר modeling)ודאו שאתם עושים הדגמה )

פעמים ביום במשך כל שיעור המתמטיקה וציינתי במפורש איזה שלב אני מדגימה: 

"כשחזרתי על הפתרון של ג'ון בדרך אחרת, השתמשתי באמירה חוזרת של הפתרון שלו כדי 

להיות בטוחה ששמעתי זאת נכון." ככל שיותר הדגמתי במפורש כל שלב, כך לעיתים קרובות 

 תלמידי השתמשו בו.יותר 

 

 אנו יודעים כיצד! עכשיו

, מורים מחוייבים Common Core State Standards –עם המעבר לסטנדרטים החדשים 

להעסיק את תלמידינו בשיחה מתמטית משמעותית המאפשרת להם לבנות טיעונים תקפים 

ולהעביר בקורת על ההנמקות של אחרים. תלמידים צריכים גם להצדיק את הנמקותיהם 

כשתלמידים עוסקים בשיחה מתמטית משמעותית, יש להם הזדמנות  ולתקשר אותן לאחרים.

להגדיל את ההבנה המושגית שלהם ולהעמיק את ידע התוכן המתמטי. תלמידים יכולים 

לקבל את רעיונותיהם של אחרים ולהיות מוכנים ללמוד משגיאות. כשכל התלמידים תורמים 

 תקבלים, ומתרחשת למידה.לקהילת השיחה המתמטית, כל אחד מרגיש שהרעיונות שלו מ

לאחר הצגת הדרך כיצד לעסוק בדיונים מתמטיים עם הצדקה, השיחה המתמטית בכיתתי 

בתחילה, הייתי מזכירה לתלמידים לעיתים קרובות להקשיב באופן  השתנתה באופן דרמטי.

פעיל, להתייחס למשפטי מפתח, ולהצדיק את הנמקותיהם. תוך מספר שבועות, תלמידים 

עסקו בהקשבה פעילה עם מעט תזכורות, תוך שימוש במשפטי מפתח לעיתים קרובות, 

ו להיות חלק בלתי נפרד תלמידים הפכלבסוף,  והצדקת הנמקותיהם בקביעות רבה יותר.

מקהילת השיחה המתמטית, עוסקים בטבעיות בשיחות מתמטיות במהלך כל שיעורי 

המתמטיקה. עם הצגת האסטרטגיות המפורטות במאמר זה, ביכולתכם ליצור בכיתתכם 

 קהילת שיחה מתמטית משמעותית.
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