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 !אלגברה-לקדםכן  הגידו

Just Say Yes to Early Algebra! 

 Ana Stephens, Maria Blanton, Eric Knuth, Isil Isler, Angela Murphy Gardiner מאת:

 Teaching Children Mathematics, Vol. 22, No. 2, September 2015 הופיע ב:

 

 עיסוק מנותשמז הוראה ואסטרטגיות כיתתיות שפעילויות מצאו חוקרים

 תלמידי של האלגברית החשיבה בהתפתחות תומכות אלגבריים-קדם במושגים

 .ג כיתה

להתמודד עם אנשי חינוך מתמטי טוענים זה זמן מה שתלמידי בית ספר יסודי מסוגלים 

כמו  ,לעשות זאת. יוזמות חדשותהזדמנויות שפע של חשיבה אלגברית וצריך לספק להם 

 ,Common Core State Standards for Mathematicsהסטנדרטים למתמטיקה )

CCSSM( )CCSSI  2010), חינוך ל אלגברה-את העיסוק בקדם והחזירו קריאה זונענו ל

שינוי מייצגת  אלגברה-קדםהמתמטי של ילדים, החל מגיל הגן. אפשר לטעון שהוראה של 

 ת היסוד.בדרך כלל נלמד בכיתותוכן הממוקד באריתמטיקה שהק מומשמעותי הרח כיוון

לימוד ילדים האם חשוב?" כלומר,  אלגברה-לימוד קדם"האם  :מן הראוי לשאול ,לפיכך

על הבנת האלגברה שלהם, בדרכים שיגרמו  ישפיעתות היסוד ילחשוב בצורה אלגברית בכ

 ?ואחריהלהצליח יותר במתמטיקה בחטיבת הביניים  ,פוטנציאלית ,להם

אלגברית על מושגים  בדרךפר יסודי יכולים לחשוב קיימות עדויות רבות לכך שתלמידי בית ס

 של סימן השוויוןת ֶרַלְציֹונִימסוימים. לדוגמה, אנו יודעים שתלמידים יכולים לפתח הבנה 

(Carpenter, Franke, and Levi 2003; Falkner, Levi and Carpenter 1999) להכליל ;

 ;Bastable and Schifter 2008יחסים אריתמטיים חשובים כמו חוק החילוף של הכפל )

Schifter 1999 משתנים כדי לתאר ב(; ולהשתמש בייצוגים כמו טבלאות, גרפים וסימון

עם זאת, חשוב גם לדעת  (.Blanton 2008; Carraher et al. 2006יחסים של פונקציות )

 ,כיצד ילדים חושבים בצורה אלגברית מעבר לאוסף מקיף של מושגים אלגבריים בתחומי תוכן

 זה לזה.במבט ראשון לא נראים קשורים אשר 

לבדוק את השפעתה של התנסות הייתה ממצאים מפרויקט מחקר שמטרתו  נציגבמאמר זה 

החשיבה האלגברית של תלמידי בית ספר  לע אלגברה-קדםכנית לימודים מקיפה של ובת

ונקציונלית, אריתמטיקה מוכללת, יחסי שקילות, חשיבה פ :במגוון של תחומים הכוללים יסודי
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אנו מתמקדים כאן בביצוע של תלמידי כיתה ג שהשתתפו  משתנים וחשיבה פרופורציונלית.

ההוראה לפני לתלמידים שלנו בהערכה כתובה שהועברה  אלגברה-הקדםבהתערבות 

בנוסף, אנו דנים באסטרטגיות בהן השתמשו תלמידים אלה כדי לפתור מטלות  ה.ואחרי

של פעילויות כיתתיות ואסטרטגיות הוראה שלדעתנו תמכו מסוימות, ומציגים דוגמאות 

 בשיפור שראינו בחשיבה האלגברית של התלמידים.

הפוטנציאל של תלמידי בית  שלתמונה משכנעת  מציגאנו מאמינים שהמחקר המוצג כאן 

עם אלגבריים, ואנו מאמינים ששיתוף זה -קדםספר יסודי לעסוק בהצלחה במגוון של מושגים 

 הוא חשוב. –לפתח את החשיבה האלגברית של הילדים  ,יותר ויותר ,צפים מהםשממחנכים 

 

 אלגברה-בקדםההתערבות שלנו 

תכנית  ל השתתפו בהתערבות.ושלושים ותשעה תלמידים בסך הכ שבהןשתי כיתות ג 

במהלך שנת הלימודים הרגילה של התלמידים כללה מעט מאד אלגברה. רצף ההוראה שלנו 

שיעורי  שהחליפו אתשל שעה אחת  אלגברה-קדםים שיעורי כלל כעשרהלימודים 

מושגים שנלמדו  עלהמתמטיקה הרגילים באותו יום. כל שיעור התחיל בדיון בקבוצות קטנות 

ידי פתרון בעיות בקבוצות קטנות ודיונים של -הוצגו מושגים חדשים על ובהמשך קודם לכן

ה לשעבר בבית ספר יסודי, לימד קבוצת המחקר שלנו, מורהמשתתפים בהכיתה כולה. אחד 

 את כל השיעורים.

במאמר זה אנו דנים בתשובות התלמידים למדגם מייצג של פריטים מההערכה שלפני 

להצגה מקיפה יותר של תוצאות  Blanton et al. 2015)ראו  האחריההוראה ומההערכה ש

 בלמידה שלהם. שתמכהההערכה( ובאופן ההוראה 

 

 תוצאות

 (?1איור הערכה )ראו התלמידיכם יגיבו למדגם מייצג של פריטי כיצד אתם חושבים ש

עלייה משמעותית ביכולות שלהם לראות את  השיגותלמידים שהשתתפו בהוראה שלנו ה

חיבור(, בסימן השוויון כסמל של יחס, לזהות תכונות אריתמטיות )לדוגמה, חוק החילוף 

 ולהכליל ולבטא יחסים של פונקציות. ,תתנים כדי לייצג כמויות לא ידועולכתוב ביטויים עם מש

בנוסף לשאלה אם תלמידים הגיבו נכון לכל פריט הערכה, התעניינו גם בסוגי האסטרטגיות 

תלמידים השתמשו בסוף ההוראה שלנו שיקפו השתמשו ואם האסטרטגיות בהן ההם בהן 
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נו מצא לפני ההוראה שלנו. השתמשוהם מאשר אלה בהן יותר דרכי חשיבה אלגבריות 

 ,במהלך שנת הלימודים אלגברית-קדםתלמידים שניתנה להם ההזדמנות לעסוק בחשיבה ש

אחד  - "לחפש מבנה ולהשתמש בו"ו יותר אלגברית בדרךנטו לגשת לפריטי ההערכה 

באסטרטגיות בהן  נדון(. בהמשך  2010CCSSIמהסטנדרטים לפרקטיקה מתמטית )

את החשיבה המבנית בה  ונדגיש( 1איור השתמשו תלמידים כדי לפתור את הפריטים )ראו 

 צפינו.
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 כיצד תלמידים "חיפשו מבנה והשתמשו בו"?

 שוויון

צאו את כסימן פעולה שמשמעותו "מִ  העובדה שתלמידים רבים תופסים את סימן השוויון

 Behr, Erlwanger and Nichols 1980; Franke andהתשובה" תועדה רבות )לדוגמה, 

Levi 2003מצאנו שמרבית התלמידים לא הצליחו בפריטי השוויון במבחן  ,ומה(. באופן ד

תפסו את סימן השוויון הם תשובות המעידות על כך ש וכתבו( א1איור )ראו המקדים 

 שאמרו, או  7+  3+ ___ =  4   משוואהבמקום הריק ב 14או  10 הם כתבו .כפעולה

אולם נראה  ."58, ולא 57+  22=  79" :שגוי, כי, לדוגמה הוא 57+  22=  58+  21 שהביטוי

רור שהתלמידים החלו לתפוס את סימן השוויון כסימן של יחס במהלך ההתערבות יבב

עבור רבים מתלמידים אלה, ידע הולך וגדל של סימן השוויון  (.א1איור ההוראתית שלנו )ראו 

וב , הוביל אותם לחישבמשמעות של "אותו ערך כמו" במשוואות אריתמטיות ואלגבריות

  משוואה                     סכומים של שני הצדדים של משוואות אלה, כדי למצוא את הערך החסר ב

. אולם רבים 57+  22=  58+  21 של הביטוינכונות הלקבוע את כדי ו 7+  3+ ___ =  4

התקדמו צעד נוסף ופיתחו את היכולת לתפוס משוואות אלה בצורה מבנית ולפתור  מהם

מהתלמידים  16%, ההוראה במבחן שאחרי אלה ללא שימוש בחישובים.כם בהצלחה פריטי

סמך התייחסות למבנה -על 7+  3+ ___ =  4  נתנו הסבר המעיד על כך שפתרו את

)לדוגמה, "ארבע הוא אחד יותר משלוש, ולכן במקום הריק צריך להיות אחד פחות משבע"(, 

על סמך  57+  22=  58+  21 תמהתלמידים נתנו הסבר המעיד על כך שפתרו א 29% -ו

התייחסות למבנה )לדוגמה, "חמישים ושמונה זה אחד יותר מחמישים ושבע, ועשרים ושתיים 

 , אז זה נכון"(.זה אחד יותר מעשרים ואחת

 

 אריתמטיקה מוכללת

אחד התחומים החשובים ביותר באלגברה מוקדמת הוא אריתמטיקה מוכללת, שבה 

ומייצגים  ולמבנה לחוקיותשמים לב הם  - אריתמטית שלהםתלמידים מעמיקים את ההבנה ה

נכון או לא  39+  121=  121+  39  נשאלו אםהם מספרים. כאשר  עםבפעולותיהם  םאות

הסבר שהסתמך על המבנה העומד  נובמבחן שלפני, לא נתכון שענו נ יםתלמידה כלנכון, 

 בנפרד ומצאושל סימן השוויון את הסכומים בכל צד  חישבו. במקום זאת, הם הביטוימאחורי 

מהתלמידים נתנו הסבר כזה  66%(, ב1איור . אך במבחן שאחרי )ראו 160=  160 -ש

 בהיפוך"(. 39 + 121 רקזה  121+  39"זה נכון, כי  :)לדוגמה

http://www.nctm.org/
file://///MNHLC2/EDU1/USERS/mathcntr/מרכז%20ארצי/MATHCNTR/web%20site/weekly%20present%20new%20site/מאמרים%20מתורגמים/article111/ymath.haifa.ac.il


 
Translated and reprinted with permission from Teaching Children Mathematics, copyright © 5201  

By the National Council of Teachers of Mathematics, Inc. www.nctm.org. All rights reserved.  

NCTM is not responsible for the accuracy or quality of the translation 

 ymath.haifa.ac.ilמרכז מורים ארצי למתמטיקה בחינוך היסודי                                                             

6 

 

 כתיבת ביטויים עם משתנים

 רוצים, וזאתה בהירותה-אינוחות עם -מרגישים לרוב אי ,תלמידים הנתקלים בכמות לא ידועה

 Carraher, Schliemann, andלכתוב ערך ספציפי במקום להשתמש במשתנה )

Schwartz, 2008) באופן דומה, מצאנו שתלמידים לא היו מסוגלים לייצג כמויות לא ידועות .

ידי בחירה -ואלה שענו על פריט זה, עשו זאת על (ג1איור באופן סימבולי במבחן שלפני )ראו 

"לתום יש עשרה שקלים"(,  :את מספר השקלים של תום )לדוגמהבערך מספרי כדי לייצג 

 למרות שבפריט כתוב במפורש שהכמות אינה ידועה.

הם נהוג לחשוב שתלמידים צעירים אינם "מוכנים מבחינה התפתחותית" לעבוד עם משתנים ו

שתלמידים  מראיםלעבוד רק עם ייצוגים מוחשיים. אך הממצאים שלנו  ,במקום זאת ,צריכים

 1לשאלה  בתשובהלעסוק בהצלחה בייצוגים סמליים.  יכוליםמקבלים התנסויות מתאימות ה

אף תלמיד לא נתן ערך מספרי ספציפי לכמות הלא ידועה במבחן שאחרי, ולמעשה  ג1באיור 

 שקלים"(. n"לתום יש  :השתמשו במשתנה כדי לייצג את הכמות )לדוגמה 74%

במבחן שאחרי, מדגישות את יכולותיהם לשים לב  3 -ו 2בנוסף, תשובות התלמידים לשאלות 

מהתלמידים  63% -למבנה המתמטי ולהתייחס לביטויים כאל אובייקטים יחידים. מצאנו ש

היו מסוגלים להשתמש בסימון של משתנה כדי לייצג את מספר השקלים של גילה, בדרך 

, תלמידים במילים אחרות .1שהתקשרה לייצוג שלהם של מספר השקלים של תום בשאלה 

ייצג את מספר השקלים של תום, אזי מספר השקלים של גילה יכול להיות  nאלה הבינו שאם 

ייצוג  כתבומהתלמידים  39% , בחלק גבאופן דומה. n+  8מיוצג בדרך הטובה ביותר על ידי 

ייצגו את מספר ש. לדוגמה, תלמידים 2 -ו 1בשאלות  בהם השתמשוש לייצוגיםשהתקשר 

              , ייצגו את מספר השקלים הכולל של תום וגילה 1בשאלה  n -ם כהשקלים של תו

הסתמכו על ביטויים שנקבעו קודם  שהעובדה שהם. אנו מאמינים 3בשאלה  n  +n+  8 -כ

 .וחשבו בצורה מבנית שהם השתמשו במשתנים עם הבנהמעיד על כך לכן 

  

 חשיבה פונקציונלית

וביטוי של הדרך בה שתי כמויות משתנות אחת ביחס  הנמקה חשיבה פונקציונלית כוללת

מעט תשומת  מקבל ,כלל בדרך ,(. למרבה הצער, תחום אלגברי זהBlanton 2008לשנייה )

מהווה חלק משמעותי הוא (, למרות שBlanton and Kaput 2011לב בכיתות היסוד )

תלמידים  אהשבעקבות הור גבוהות יותר. מצאנובכיתות  CCSSMכנית הסטנדרטים ומת

 ד1איור . כפי שמראה ולבטא אותם צעירים יכולים ללמוד לזהות יחסים פונקציונליים

השתפרו ביכולות שלהם להשלים טבלאות של פונקציות, לזהות דגמים  תלמידים
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ראו  הן במשתנים.יים ולייצג הכללות אלה הן במילים רקורסיביים, להכליל יחסים פונקציונל

תלמידים בפריט של ביצועי ( Isler et al. 2015)ועמיתיה  לראיס את התיאור המפורט של

ושל הפעילויות הכיתתיות שתרמו להתפתחות החשיבה הפונקציונלית של  הערכה זה

 התלמידים. 

 כיצד התפתחה החשיבה האלגברית של התלמידים?

פיתחו דרכי חשיבה מתוחכמות כאלה אודות , במהלך שנת לימודים אחת, כיצד התלמידים

רחב של מושגים אלגבריים? בשעה שהתמקדו בתחומים האלגבריים שפורטו לעיל,  טווח

תחום בת של חשיבה אלגברית, המרכזיות יולויבארבע פעגם התלמידים התבקשו לעסוק 

בהמשך  (.Common Core's SMP, CCSSI 2010ומתאימות במידה רבה לסטנדרטים )

מספרים זוגיים  בחקירתתלמידים בעבודות ה ונשתמש ,אלההפעילויות הבכל אחת מ נדון

עשויה להיראות היא כיצד נראתה חשיבה זו בכיתותינו  וכיצד  כדי להדגיםזוגיים -אימספרים ו

 בכיתתכם.

קשרים ומבנים  להכלילהתלמידים נשאלו שאלות שעודדו אותם באופן קבוע ראשית, 

מבנה . סוג זה של חשיבה מתרחש כאשר תלמידים מבחינים בקשרים או במתמטיים

נתונים של פונקציה שיכולים להיות מוכללים באו  משוואותבביטויים, בבפעולות אריתמטיות, 

תלמידים בכיתותינו התבקשו לחקור את ייצוג המספרים מעבר למקרים הנתונים. לדוגמה, 

 (.2זוגי )ראו איור -זוגי ואי –יצליחו לזהות שני סוגים של מספרים שבקוביות, כך שיתכן 
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. הם "קוביות שנשארו"אחת לציינו שהמספרים בטבלה התחלפו לסירוגין בין אפס תלמידים 

תמיד יש "חבר". הם גם הבחינו  –אלה עם אפס קוביות שנשארו  –הסיקו שלמספרים זוגיים 

, בעוד , יוצרים מלבןבכך שמספרים זוגיים, כשמחלקים אותם לשני טורים של קוביות

 אחת בולטת בנפרד. זוגיים יש תמיד קובייה-שלמספרים אי

מים זוגיים, תלמידים התבקשו לחשוב על סכו-תכונות של מספרים זוגיים ואיהלאחר חקירת 

 .3איור ב מטלה המוצגתבידי עבודה -על זוגיים-של מספרים זוגיים ואי
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סכומים של חישוב וגם את האת ייצוג סכומי המספרים עם קוביות  גםכשתלמידים חקרו 

זוגיים, הם התחילו להבחין במבנים חשובים במספרים -זוגיים ואיספציפיים של מספרים 

מצאנו שבמיוחד בהקשר של אריתמטיקה מוכללת, אמצעי  סכומיהם.בזוגיים ו-זוגיים ואי

 מבנה מתמטיים.של זיהוי של קשרים ולהמחשה הם כלים שימושיים המסייעים 

 .לייצג הכללותת כאשר תלמידים זיהו קשרים מתמטיים, ביקשנו מהם לעיתים קרובו

 מילים, סמלים, טבלאות, גרפים  –תלמידים יכולים להשתמש במערכות סימון שונות 

(, התלמידים 3איור במקרה של השאלות ששאלנו )ראו כדי לייצג את הכללותיהם.  –ותמונות 

"מספר זוגי ועוד מספר זוגי הוא מספר  למשל: ,שלנו השתמשו במילים כדי לבטא השערות

תלמידים אלה  זוגי." בעוד שנים אחדות-מספר אי זוגי הוא-פר זוגי ועוד מספר איזוגי" ו"מס

זוגי -ומספר אי 2n -להיות מסוגלים להשתמש בסימון סימבולי כדי לבטא מספר זוגי כ יצטרכו

פיגום לשמש כאולם השפה הטבעית יכולה  (, m -ו n)עבור כל מספר שלם  2m + 1 -כ

 ן סימבולי.להתפתחות ההבנה של סימושעוזר 

מתבקשים כאשר תלמידים . להצדיק הכללותהתבקשו התלמידים גם בהתערבות שלנו 

 לתתמתחילים הם להצדיק הכללה אותה הם ביטאו בצורה מילולית או סימבולית, לרוב 

      זוגיים המספרים את ה חקרוהתלמידים כשנכון היה דוגמאות מספריות. נוכחנו שזה 

אולם חשוב שתלמידים   ." 2+  4=  6יודע שזוגי ועוד זוגי זה זוגי כי "אני  :גיים, למשלזו-איהו

את המגבלות של "הצדקה בעזרת דוגמה" ויתקדמו לקראת יצירת טיעונים  לזהותילמדו 
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תלמידים, בעזרת הציטוט חישבו כיצד המורה שלנו עודדה התקדמות זו בחשיבת ה כלליים.

 :הבאה שיחה הכיתתיתהבא מתוך ה

 הסכום יהיה זוגי. מחברים מספר זוגי ועוד מספר זוגישר לומר שכש: אפ1תלמיד 

: יפה מאד. כעת, האם אתה חושב שזה תמיד יעבוד? האם הראינו או ניסינו מספיק מורה

 דוגמאות כדי להיות בטוחים שזה תמיד יעבוד?

תלמידים מחברים מספרים זוגיים לא, אנחנו כנראה צריכים לנסות עוד כמה ]: 1תלמיד 

 .פים וכותבים סכומים[נוס

 אז איך אנחנו מרגישים? האם אתם עדיין מרגישים שזוגי ועוד זוגי יהיה תמיד זוגי?: מורה

 כן, כי ניסיתי הרבה דוגמאות וזה עובד בכולם. :2תלמיד 

הסכום יהיה תמיד  בת שכשאנו מחברים זוגי ועוד זוגי: נהדר. אני מסכימה. אני חושמורה

 תמיד עובד?זה  למה? למהזוגי. אבל 

 .]תלמידים נותנים דוגמאות נוספות[

מה למדנו על  ?למה, אבל הראיתם לי כמות גדולה של דוגמאות .כן, אני מסכימה :מורה

 מספרים זוגיים כשחקרנו לפני כמה זמן?

 even numbers always haveתמיד זוגות! )באנגלית: יש : למספרים זוגיים 3תלמיד 

pairs.) 

 זה יכול לעזור לנו לענות מדוע זוגי ועוד זוגי זה זוגי? , אז האםבסדר :מורה

: כן, כי כשאנחנו מחברים מספרים זוגיים, אנחנו אף פעם לא מתחילים עם שאריות, 3תלמיד 

 לכל אחד יש זוג; אז אנחנו יכולים לחבר אותם ביחד, ולכל אחד תמיד יהיה זוג.

זה תמיד  מדועיעבוד?" ו" "האם אתם חושבים שזה תמיד :שימו לב ששאלת שאלות כמו

 ,זוגיים-כמו גם הפניית התלמידים חזרה ל"הגדרות" קודמות של מספרים זוגיים ואיעובד?", 

 מעבר להנמקה המבוססת על דוגמאות. להתקדם עזרו לתלמידים

כשהם רגילים לעבוד עם ערכים  דיבור על מספרים באופן כללי יכול להיות קשה לילדים

הצדקות באופן שבו לשמש  ,לעיתים ,דוגמאות ספציפיות יכולות יחד עם זאת, ספציפיים.

 התלמידים לא תלויות במספרים הספציפיים בהם משתמשים. 
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למשל, כיצד התלמיד הבא השתמש בקוביות כדי להצדיק את העובדה שסכום שני  ,ראו

 זוגיים הוא מספר זוגי:-מספרים אי

. אם מסתכלים על הקוביות 11 -אותן לוחיברתי  קוביות 9י זאת עם קוביות. לקחתי עשית"

, לכל אחד מהם יש שארית, אבל כששמים אותם יחד, השאריות שלהם 11 -ו 9לחוד, 

 [.4איור  ראו] הופכות לזוג, ואז יש לך מספר זוגי.

 

השתמש בתשע קוביות ובאחת עשרה הוא הצדקה של תלמיד זה בשימו לב שלמרות ש

כדי ים כלשהם זוגי-אי יםמספרבה. אפשר היה לבחור קוביות, אין משהו מיוחד במספרים אל

בתהליך הצדקת  לבצע חישוב. יתרה מזאת, התלמיד לא היה צריך הזאתטענה לטעון את ה

 ,Russell, Schifterיצוג" )י מבוססת"הנמקה זה של הצדקה נקרא לעיתים כההכללה. סוג 

and Bastable 2011  ויזואלי בייצוג יזי או על שימוש בייצוג פ מתבססת שההנמקה( משום

אסטרטגיה טובה היא לשאול את התלמידים על הדוגמאות הספציפיות  כגשר לטיעון כללי.

"האם היית צריכה לספור את הקוביות האלה?" או "האם זה עובד רק בדוגמה הם בחרו: בהן 

ייצוג ולהתחיל להעריך את העוצמה של  שלך?" כדי לעודד אותם לעסוק בהנמקה מבוססת

 נים כלליים.טיעו

. זה קורה כאשר עם הכללות לנמקתלמידים בכיתתנו עודדנו  ,לבסוף, לעיתים קרובות

תלמידים משתמשים בהכללות לפתרון בעיות. תלמידים עושים זאת לעיתים קרובות באופן 

הם טבעי, מבלי שמבקשים מהם לעשות זאת, וללא חשיבה מפורשת על ההכללות בהן 

זוגי  הואזוגיים -נשאלו אם הסכום של שלושה מספרים אידים התלמילדוגמה, כש משתמשים.

על ההכללה שכבר מצאו,  להסתמךזוגי, התלמידים שלנו הצליחו לעיתים קרובות -או אי
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זוגיים -רים אילדוגמה, תלמיד אחד הסביר ששני מספ זוגיים הוא זוגי.-שסכום שני מספרים אי

 ודר בזוגות. ל מסואם יש לך מספר זוגי, הכשווים מספר זוגי ו

פטר מהשארית. יזוגי, שיש לו שארית, אי אפשר אף פעם לה-אם מחברים את זה למספר אי

 זוגית.-, אז התשובה שלך תהיה תמיד איעדיין אין לה עם מי להיות זוג

חלק מעיסוק התלמידים בחשיבה אלגברית כלל הצגת מטלות המעודדות שימוש בהכללה 

 ם להפוך את ההכללה המובנת מאליה למפורשת.לתלמידי עוזריםמסוימת ולאחר מכן 

 

 האם תלמידים צעירים יכולים להצליח באלגברה?

ל, תוצאות המחקר שלנו מראות שתלמידי בית ספר יסודי המתנסים בלימוד של ומעבר לכ

כלומר, מעבר לתחומים אלגבריים רבים ולמשך  –אלגברה מוקדמת בצורה מקיפה וממושכת 

לים לעסוק בהצלחה במגוון של תכנים אלגבריים שלרוב נדחים יכו –שנת לימודים שלמה 

חטיבת הביניים או לאחר מכן. היכולת לחשוב בצורה מבנית היא היבט חשוב של חשיבה ל

לנמק בדרך זו.  מצאנו שתלמידי כיתה ג במחקרנו היו מסוגליםו (Kieran 2007אלגברית )

ם בתחומים האלגבריים מידיכבהתחשב בתוצאות אלה, אנו מעודדים אתכם לעבוד עם תל

הכללה של  - ולתת להם פעילויות חשובות של חשיבה אלגברית, הכוללות בהם דנו כאן

 קשרים ומבנים מתמטיים, כתיבת הכללות, הצדקת הכללות והנמקה תוך שימוש בהכללות. 
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