
 
Translated and reprinted with permission from Teaching Children Mathematics, copyright © 2016 

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.il                                                             מרכז מורים ארצי למתמטיקה בחינוך היסודי

1 

 

 המתמטיקה לכיוון של כתיבה קידום

Moving Math in the Write Direction 

 

 ,Shannon E. Bostiga, Michelle L. Cantin, Cristina V. Fontana מאת:

and Tutia M. Casa 

  Teaching Children Mathematics, Vol. 22, No. 9, May  2016 הופיע ב:

 

( כדרך חדשנית לעודד את תלמידיכם debate Journalsהשתמשו ביומני דיון )

 לבנות טיעונים מתמטיים וכן לבדוק ולבקר את החשיבה המתמטית של אחרים

 
תקשורת היא מיומנות חיונית עבור תלמידים בהכנה לאוניברסיטה ולעבודתם בעתיד. אחת 

הדרכים בהן תלמידים מתקשרים אודות רעיונותיהם בכל המקצועות היא הכתיבה. החלק של 

מציין ספציפית שתלמידים  (CCSSI 2010a) ארה"בהשפה האנגלית בסטנדרטים של 

 לתפוס, לבקר ולשתף את חשיבתם דרך כתיבה.משלהם, וצריכים להבין נקודות מבט שונות 

קוראים לתלמידים  (CCSSI 2010b) (CCSSM)באופן דומה, הסטנדרטים של המתמטיקה 

להעביר את הרעיונות המתמטיים שלהם ואת הבנתם את המושגים לחבריהם ולמוריהם. 

השפה  שימוש בכתיבה כאמצעי לתקשורת עוזר לתלמידים לפתח לא רק את מיומנויות

(. בזמן כתיבה, תלמידים McCornick 2010אלא גם את היכולות המתמטיות שלהם )שלהם 

תהליך שבסופו של דבר עוזר להם  –חייבים לבטא את מחשבותיהם ולהעלות אותן על הכתב 

, שיפור ארגוןהכתיבה מדגיש איסוף, תהליך  (.Bloem 2004להעריך את עצמם כלומדים )

 Commonמנסים לקיים את הסטנדרטים למתמטיקה )אלה של המחשבות. כל  והבהרה

Core’s Standards for Mathematical Practice במיוחד השלישי, המדגיש יצירת ,)

כתיבה  (.2010bשל אחרים ומבקרים אותן ) להנמקותטיעונים תקפים בזמן שמתייחסים 

יכולה גם לשמש כבמה לתלמידים להעביר את הנמקותיהם בצורה ברורה ומאורגנת. 

CCSSM כלים אלה דורשים  ציפיות כאלה עבור התלמידים. ביםמצי כלי הערכה נלוויםו

ברירה. -מהתלמידים לעשות יותר מאשר בחירה פשוטה של תשובה אחת בשאלות רב

 בה וההנמקה שלהם, ומחוייבים לעשות זאתבמקום זאת, התלמידים נשאלים אודות החשי

 -ו http://www.parcconline.orgבכתב. )למידע נוסף היכנסו לאתרים 

http://www.smarterbalanced.org.) 
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כתיבה במהלך ההוראה שלנו ובהערכה בעתיד,  ה שלכזמתוך ידיעה שתלמידים יידרשו לסוג 

 - כיזאת במיוחד  ראינו צורך לתת לתלמידים יותר הזדמנויות לכתיבה בשיעורי מתמטיקה.

מומחים במתמטיקה מסוגלים גם להשוות את היעילות של שני טיעונים אפשריים, תלמידים 

להסביר  –ואם יש שגיאה בטיעון שגויות,  להבחין בין לוגיקה או הנמקה נכונות לכאלה שהן

 (.CCSSI 2010b, p, 6מהי )

שאלות (. ביומנים אלה הצגנו לתלמידים debate journalsהחלטנו להשתמש ביומני דיון )

שדרכן ציפינו שהם יסבירו את חשיבתם בכתב, בצורה שתחייב אותם להתחשב בכמה 

של הדיון. דרך זו של הצגת שאלות גרמה לתלמידים "לבנות טיעונים תקפים ולבקר  היבטים

סוג זה של שאלות דרש מהתלמידים  (.CCSSI 2010b, p, 6את ההנמקות של אחרים" )

 לבחור בעמדה המתבססת על נקודות מבט שונות ולספק עדויות התומכות בטענותיהם.

שלוש קבוצות קטנות של חמישה תלמידים: שלוש המחברות הראשונות עבדו כל אחת עם 

שתי קבוצות של תלמידי כיתה ה' וקבוצה אחת של תלמידי כיתה ג'. במהלך הזמן שבו עבדנו 

אנו משתפות  עם התלמידים, ראינו שיפור גדול בהנמקה ובתקשורת הכתובה של תלמידינו.

שהם מיישמים בהתנסויות שלנו ובשיקולים אחדים בהם מורים אחרים צריכים להתחשב, כ

 שלהם, על מנת לקדם את התלמידים בכיוון של כתיבה.ם בשיעורימתמטי  יומני דיון

 

 

 משמעותיות (prompts)שאלות  בוכת

מצאנו שמרכיב חשוב בתחילת תהליך יומן הדיון הוא כתיבת שאלות המאפשרות לתלמידים 

 (.1איור לחקור עמוק בתוך המתמטיקה )ראו 
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 תפיסות שגויות נפוצות

כדי להבטיח שלתלמידים תהיינה הזדמנויות לבקר את ההנמקה של אחרים ולבנות טיעונים 

וצות. לדוגמה, תלמידים רבים מתקשים משלהם, ביססנו את השאלות על תפיסות שגויות נפ

בחיבור שברים. שיטה נפוצה אך שגויה היא לחבר את המונים, ואחר כך לחבר את המכנים 

כשהצגנו לתלמידינו את השאלה עם בקי  בתפקיד המכנה והקשר שלו למונה. מבלי להתחשב

פשוט לחבר  וליסה, לא אפשרנו להם לומר רק שבקי טועה כי המכנים לא שווים, אז אי אפשר

תוך התחשבות בכל  ,אנו רוצים שהתלמידים ידונו בשני ההיבטיםאת המונים. במקום זאת, 

)בהמשך נתייחס  וישתמשו בידע שלהם כדי להוכיח שהנימוק שלהם נכון. ,אחת מהתשובות

לחלק של הדיון בהתערבות, שאיפשר לנו לכוון מחדש כל תלמיד שבתחילה האמין בתפיסה 

על ידי יצירת השאלות המבוססות על תפיסות שגויות, גרמנו לתלמידים השגויה שהוצגה(. 

המשמעות והתפקיד של המכנה. ניבוי התפיסות  משמעות המושג, כגוןלהתמקד לעומק ב

 דים עזר לנו להבין מה תלמידים יכולים לחשוב כשהם נתקלים בשאלה. השגויות של תלמי

 

  

אומר שהערך של מיכאל  6.534במספר 
. בטי אומרת 3/10הוא  3הספרה 

. האם אתם 3שהערך של הספרה הוא 
מסכימים עם מיכאל או עם בטי? הסבירו 

 מדוע.
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 קבוע פורמט

שימוש בפורמט  שלהן. בפורמט כשכותבים שאלות לשיפור ההוראה בכיתה, חשוב להתחשב

של דיון דרש מהתלמידים לראות נקודות מבט שונות המוצגות בשאלות, שעלו או לא עלו 

בקנה אחד עם המחשבות האישיות שלהם. אנו כתבנו את כל שאלותינו, כמו זו הקודמת 

 , השאלה היתה כתובה כך:תשהתמקדה בשברים, בצורה מסוימת. כללי

אומר......... עם מי אתה  Bאומר........, ותלמיד  Aלמיד בהינתן הבעיה ]או התמונה, וכדו'[, ת

 מסכים ומדוע?

בקשה מהתלמידים להסתכל על שני צדדיה של טענה ולהתחשב בנקודות מבט שונות, 

לאחרים  ןאותלהצדיק את מסקנותיהם, לתקשר , שקורא לתלמידים 3SMP -ל מתייחסת

בעשותם זאת, תלמידים יכלו (. (CCSSIb 2010, pp. 6-7 ולהגיב לטענות של אחרים.

 לקחת את המשוב שסיפקנו ולהעביר אותו משאלה אחת לאחרת.

 שינוי הפורמט עם התוכן של החומר היה עלול לעכב את התפתחות הכתיבה אצל התלמידים.

 בצורה מעמיקהרצינו גם להבטיח שתלמידים ינמקו  ,1איור יחד עם זאת, כפי שניתן לראות ב

על ידי שילוב שאלות שבהן לא רק נקודת מבט אחת היתה נכונה,  ,מושגים הנתוניםה לגבי

זה חייב את התלמידים להתחשב  אלא גם כאלה שבהן הטענות היו שתיהן נכונות או שגויות.

 בנקודות מבט שונות ולהסתמך באמת על נימוקיהם במקום על דגם כלשהו הנתון בשאלות.

 ידע של תחום התוכן

כך עד כדי השאלות צריכות להיות מספיק עמוקות כדי ליצור דיון והנמקה, אך לא עמוקות 

אפילו עם תכנון מדוקדק, לעיתים אין שלתלמידים אין את רמת ההבנה הדרושה לכתיבה. 

 לו הם זקוקים לשאלה מסוימת, כמו השאלה הבאה: של תחום התוכןלתלמידים מספיק ידע 

. עם מי אתם 2/3-ל 18/54. לינוי צמצמה את השבר 6/9 -ל 18/54חנה צמצמה את השבר 

 מסכימים ומדוע?

 למרות שהתלמידים נחשפו לצמצום שברים, הם לא הצליחו להבין מה התבקשו בשאלה.

 צמצם. מישהו אחררבים לא הצליחו לעשות את הקפיצה מידיעה כיצד לצמצם לידיעה כיצד 

ה ולא סיפקו תשובות ששיקפו את כתוצאה מכך, תלמידים מהר מאד התייאשו מהשאל

חוסר הידע בתחום התוכן הפריע ליכולות ההנמקה של התלמידים. ההנמקה שלהם  עבודתם.

השתפרה במשך הזמן והצלחנו להכיר טוב יותר את תלמידינו כמו גם את רמת האתגר 

 המתאימה להם ביותר.
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 דונו במתמטיקה לפני הכתיבה

שקיום דיון קבוצתי עם התלמידים לפני הכתיבה היה חשוב ביותר, משום שהוא מצאנו 

התקשר לידע של תחום התוכן שלהם והרחיב אותו, וכן סיפק להם רעיונות של סיעור מוחות 

 ,Wenrick, Behrend, and Mohs (2013, p. 359)וארגן את חשיבתם. כפי שמניחים 

. ובמשך הזמן, ילדים גם לומדים לתקשר בתחילה ילדים מתקשרים דרך שפה מדוברת..

 בצורה יעילה את רעיונותיהם דרך שפה כתובה.

יחד עם זאת, חשנו שעלינו להיות יותר עקביים במתן עזרה לתלמידים בהעברת הרעיונות 

 המילוליים שלהם להסברים כתובים. לפיכך נקטנו בגישה עקבית לכל הדיונים.

ושאלנו אותם מה הם חושבים שהשאלה מבקשת.  תלמידים קראו בקול את השאלה, ראשית,

התלמידים  (,1איור לדוגמה, כשעבדנו על השאלה של בקי וליסה )ראו דוגמה ראשונה ב

נוכחו שכל ילדה ניסתה לחבר את אותם השברים אך הן קיבלו תשובות שונות; המטלה של 

לדות. לאחר להסביר מדוע הם הסכימו או לא הסכימו עם התשובות של היתלמידינו היתה 

תלמידינו פתרו את הבעיה בעצמם והשוו את תשובותיהם עם שתי הטענות שהוצגו, כמו  ,מכן

, מאחר שהשאלות התמקדו בתפיסות שגויות באופן בלתי נמנעהעמדות של בקי וליסה. 

נפוצות, חלק מהתלמידים הסכימו עם טענה אחת )לדוגמה, "בקי חיברה אחד ועוד אחד נכון, 

שלוש נכון"(; אחרים הסכימו עם העמדה השנייה )לדוגמה, "אני יודע שאי אפשר ושתיים ועוד 

לחבר את המספרים שלמטה, אז ליסה צריכה להיות צודקת"(; ואחרים לא הצליחו להגיע 

לפתרון מלא )לדוגמה, "אני חושב שליסה צודקת כי התשובה היא כמעט שלם אחד, אבל איני 

לאחר מכן בקשנו מהתלמידים להשוות את  .בטוח כיצד היא קיבלה חמש שישיות"(

אסטרטגיית הפתרון שלהם עם אלה שבשאלה ולדון מדוע הם הסכימו עם אחת, שתיים או 

אלה , הסכמות עם כל תשובה אחרתה, אי באופן בלתי נמנעאף אחת מהעמדות הנתונות. 

 מידיםהמוצגות בשאלה או שניתנו על ידי חבריהם, עודדו דיון מעמיק יותר שאיפשר לתל

לפצח את המתמטיקה. במשך הזמן השיחות הפכו להיות בעיקר מונחות על ידי התלמידים, 

כך שהם התקדמו במגוון דרכים. לדוגמה, חלק מהתלמידים שעבדו על השאלה של בקי 

, 2/6 -ול 3/6-הם שקולים, בהתאמה, ל 1/3-ו½ השתמשו בציורים כדי להראות כיצד  וליסה,

לבסוף, כל תלמיד יצר את התשובה שלו או שלה,  בצורה אלגברית.בעוד שאחרים ייצגו זאת 

 כשהוא בונה אותה מהרעיונות בהם דנו עם הקבוצה.
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 לטשו את הכתיבה

במשך הזמן, תשובות התלמידים שיקפו את האיכויות אותן חיפשנו. תלמידים כמו דניאל )ראו 

התחילו לכלול פרטים רבים; להתייחס לשני הצדדים של הטענות; לספק הנמקה  (2איור 

ברורה; ולהסביר בצורה מלאה מה הם עשו, מדוע הם עשו כך, וכיצד זה התקשר 

לתשובותיהם. יחד עם זאת, להגיע למצב בו תלמידים כותבים בצורה זו, היתה משימה 

 ארוכה ומתמשכת.

 

היומן, סיפקנו לתלמידים תשובות לדוגמה כדי להראות על מנת להתחיל את תהליך כתיבת 

(. 3איור להם מה אנו מחפשים בתשובה מלאה וכיצד נראית תשובה לא מספקת )ראו 

הדוגמאות שאינן מלאות הדגימו חוסר פרטים; התשובות הטובות הראו תמיכה ברעיונות 

בוצה כדי לכתוב שיעור שבו תלמידים עבדו כק-מתמטיים והסבר שלהם. השתמשנו גם במיני

, וכך יכולנו לעזור לתלמידים ליצור רשימת (4איור מחדש תשובה שהושלמה קודם )ראו 

היבטים אותם יש לכלול בתשובה כדי להפוך אותה לבעלת איכות גבוהה )ראו את המסגרת 

(. התלמידים הגיעו להבנה של איזה מידע היה חסר בתשובות שלהם ואיזה מידע 10 בעמוד

 ורא כבר מכיר.הם הניחו שהק
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 התקדמו בתהליך

לאחר שעזרנו לתלמידים להבין את ההיבטים של תשובה איכותית, דחפנו אותם כל הזמן 

נים לקראת דיון וכתיבה שכללו הנמקה, פרטים, וטענות מבוססות היטב. השימוש ביומ

בתחילה, מרבית תשובות  את ההוראה שלנו. פשר לנו להתאיםיכהערכה מעצבת א

(, אך הן התפתחו באורכן ובעומקן במשך הזמן, 5איור התלמידים היו בסיסיות )ראו 

שהאדם בתחילה תלמידים לא התחשבו בכך  כשהתייחסנו לאיכות הכתיבה של התלמידים.

שיעורים עזר לתלמידים להגיע -אליו כתבו לא יודע מה הם חושבים. המשוב שלנו בזמן המיני

שהכתיבה שלהם צריכה להסביר בדרך שתעביר את רעיונותיהם למישהו שאין לו  למסקנה

ברגע שהם תפסו את הרעיון הזה, ראינו שיפור בשימוש בפרטים ובהסברים  רקע מתמטי.

 בתשובותיהם.
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שהזמן עבר, תלמידים התחילו גם להסביר את עבודתם ולהשתמש בתמונות כדי לתמוך  ככל

)ראו  לאהבנימוקיהם. לדוגמה, דינה התחילה בכתיבה של משפט אחד ולא סיפקה הנמקה מ

מאוחר יותר, היא הוסיפה רעיונות על ידי שימוש בתמונה שתעזור להסביר את  .(6איור 

ה של דינה לא מסבירה בצורה מלאה כיצד היא ידעה למרות שתשובת תהליך החשיבה שלה.

רדים, השימוש באיור עם כותרות היה שיפור עצום עבור וולהקיף ארבעה מתוך ששת ה

תלמידה זו. אנו המשכנו ללטש את כל הסברי התלמידים במשך הזמן, ולדוגמה, היינו 

 מעודדים את דינה להסביר כיצד היגיעה לתשובתה.
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 הכתיבה בצורה דיפרנציאליתבצעו את הוראת 

על ידי הערכה מעצבת של היומנים תוך כדי התהליך, היינו מסוגלים להתאים אישית את 

ההוראה לצרכי התלמידים. לדוגמה, תלמידים אחדים נזקקו לעזרה נוספת כדי לראות כיצד 

להעלות רעיונות מילוליים על הנייר. ניק, לדוגמה, כתב משפט אחד בלבד בתשובותיו 

אחד, הוא הצליח לתקשר בצורה מילולית -על-תו אחדא(. כשעבדנו 7איור אשונות )ראו הר

עם מי הוא הסכים או לא הסכים ומדוע. לאחר מכן תיעדנו את רעיונותיו ברשימה בה 

השתמש בזמן הכתיבה. בדרך זו ניק הצליח לראות כיצד רעיונותיו הועברו לכתיבה, ובמשך 

 דבר שהיווה התקדמות גדולה עבורו. –אחד הזמן התחיל לכתוב יותר ממשפט 

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 © 2016 

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.il                                                             מרכז מורים ארצי למתמטיקה בחינוך היסודי

11 

 

 

על מנת לעזור לתלמידים להתקדם עם הכתיבה שלהם, עשינו דיפרנציאציה בדרכים נוספות. 

 לדוגמה, נתנו לתלמידים משטחי עבודה אישיים מסביב לחדר כדי לעזור להם להתמקד.

ת להשתמש במרווחים ביומנים שלהם כמקום לרכז א בנוסף, אפשרנו לתלמידים

מחשבותיהם ולכתוב הערות על הדיון. חלק מהתלמידים גם בחרו להדביק את השאלה 

 הכתיבה שלהם. כמדריךהמודפסת ביומן ולכתוב עליה הערות, וזה שימש במשך הזמן 
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 גבוהותהציבו ציפיות 

תלמידים נהנו מהאתגר של כתיבה במתמטיקה, ומיומנויותיהם השתפרו בצורה  מעבר לכל,

 ניכרת מעבר לזמן. הם השתפרו ביכולת לתקשר את ההנמקה שלהם ולהסביר את חשיבתם.

אנו הצבנו ציפיות גבוהות עבור תלמידינו, והם נענו לאתגר הזה. ההתפתחות בכתיבה שלהם 

מאשר הכירו או תקשרו קודם. כערך  העבירה הבנה עמוקה יותר של מושגים מתמטיים

מוסף, תלמידים שהשתמשו ביומני הדיון יהיו מוכנים יותר לאתגרים המופיעים בהערכה של 

( מדגישים את 11 פים שאנו מציעים )ראו את המסגרת בעמודהסטנדרטים ומעבר לכך. הטי

 המרכיבים של הגישה שלנו אותם מורים יכולים ליישם עם תלמידיהם.

 

 

 תשובות לשאלות המופיעות ביומן דיון מתמטי

 להלן מספר אפיונים של תשובה איכותית לשאלות המורה. 

 על ידי התלמידים(. )זוהי רשימה שנוצרה

 .אמרו עם מי אתם מסכימים או לא מסכימים 

 :התייחסו לשני הצדדים 

 .Aדונו בחשיבה של תלמיד  -

 .Bדונו בחשיבה של תלמיד  -

 .היו ברורים 

 .השתמשו בפרטים 

 .תנו הסברים מלאים 

 .השתמשו בתמונות כדי לתמוך בחשיבה שלכם 

 !וודאו שאתם עונים על השאלה 
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 טיפים למורים ליישום יומני דיון מתמטיים

  הדורשות מהתלמידים לחשוב לעומק על מושגים.ליומן חברו שאלות 

  הדגמה.התחילו את התהליך לאט עם הרבה 

 שיעור וחזרו על הדברים הבאים לתמיכה במידת הצורך:-התחילו עם מיני 

 הבנתם של תלמידים את המשוב הכתוב -

 מרכיבים של תשובה טובה -

 כיצד לדון בצורה פרודוקטיבית -

 .תמכו בדיוני תלמידים אודות מושגים מתמטיים לפני כתיבה 

 .זכרו שזהו תהליך ארוך טווח 

 ם.תנו זמן למשוב ולביקורת של עמיתי 

 .אפשרו לתלמידים לכתוב מחדש ולערוך תשובות קודמות 
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