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 תקציר

שנים עם  5במאמר זה אני מציג ממצאים אחדים מתוך תכנית מחקר מתמשכת לאורך 

ית של תתלמידים צעירים. המטרה העיקרית של תכנית המחקר היא חקירה מדוקדקת וסיסטמ

והמעבר ההדרגתי ממנה אל צורות , לא סימבולית, embodiedהתהוות חשיבה אלגברית 

-החקירה מתבססת על תאוריה תרבותית מפותחות מבחינה תרבותית של חשיבה סימבולית.

, חושיהמימד ההמדגישה את  –יקטיפיקציה יהתאוריה של אוב –היסטורית של הוראה ולמידה 

, החברתי והחומרי של חשיבה אנושית ומנסחת נקודת מבט תרבותית של embodied-ה

תרבותית  של ידיעה מתמטית המורכבים אופניםהנפרש בין  תחות כתהליך דיאלקטיהתפ

 באופן סמיוטי.והיסטורית ופעילות כיתתית מתווכת 

 

 הקדמה

לאור הקשיים האדירים שלימוד האלגברה מציג בפני תלמידים, הוצע שהכרות הדרגתית עם 

להקל על נגישות התלמידים למושגים אלגבריים מתקדמים  אלגברה בכיתות הנמוכות עשוייה

ות מוקדמת של ספציפית, התפתח(. Carraher and Schliemann 2007)יותר בהמשך 

 Cai and) סימבוליזם אלגבריה להקל על העיסוק של התלמידים עם חשיבה אלגברית עשוי

Knuth 2011.) 

נותרו שנויים במחלוקת. באופן אולם הביסוס התאורטי של רעיון זה וההשלכות המעשיות שלו 

 רחב באריתמטיקה.מסורתי, אלגברה נלמדה רק לאחר שתלמידים קיבלו הזדמנות לרכוש ידע 

תה שידע באריתמטיקה הוא תנאי הכרחי להופעה והתפתחות של חשיבה יכלומר, ההנחה הי

 ת עם הנחה כזאת.שתלבאלגברה בכיתות הנמוכות לא מ כרות עםהלפיכך ברור ש אלגברית.

ההבדל והקשר בין  מהם כעת, אם אלגברה לא צריכה לבוא אחרי אריתמטיקה, השאלה היא:

 התחמקות משאלות אלה אינה מועילה לנו. שני תחומים אלה?
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אני דן בקצרה בשאלת הקשר בין אלגברה ואריתמטיקה. תוך הסתמכות על בפסקה הבאה 

מחקר היסטורי וחינוכי, אני מציע הבחנה אפיסטמולוגית בין צורות החשיבה הדרושות לשני 

התחומים. לאחר מכן אני מציג ממצאים אחדים מתוך תכנית מחקר כיתתי ארוך טווח שנמשך 

כשהם עברו מכיתה ב' לכיתה ו'. אתמקד במיוחד  8שנים, שבו עקבו אחר תלמידים בני  5

, לא סימבולית והמעבר ההדרגתי  embodiedל חשיבה אלגבריתהיווצרות ובהתפתחות שב

 שלה לצורות תרבותיות של חשיבה סימבולית.

 

 אריתמטיקה ואלגברה: דומה ושונה

תה אחד מהנושאים העיקריים של יהשאלה של הדמיון והשוני בין אריתמטיקה לאלגברה הי

במרכזן של כמה תכניות מחקר. תה י. שאלה זו הי1990-ו 1980המחקר החינוכי בעשורים של 

 .PME (Bednarz et al-דנו בה לעיתים קרובות בקבוצות העבודה ודיווחי המחקר של ה

1996; Sutherland et al. 2001.) 

( מצביעה על אחד ההבדלים העיקריים בין 1989) Filloy and Rojanoעבודתם של 

נצפה במחקרים קליניים בהם (. חתך זה cut) חתך -מה שהם מכנים  –אריתמטיקה ואלגברה 

. כדי לפתור משוואות מהצורה הזו, Ax + B = Cx + Dתלמידים קיבלו משוואות מהצורה 

 שהן אפקטיביות לפתרון משוואות מהסוג  –השיטה האריתמטית של "פעולות הפוכות" 

Ax + B = D  התלמידים בדרך כלל מחסרים(B מ-D ומחלקים ב- A )–  .אינה ישימה יותר

כדי לפעול על הנעלם,  הנעלם. לפעול עלהתלמידים צריכים להשתמש ברעיון אלגברי אמיתי: 

מוגדרות )לדוגמה, משתנים, פרמטרים(, צריך לחשוב באופן על כמויות לא באופן כללי, או 

לו היו אנליטי. כלומר, צריך להתייחס לכמויות הלא מוגדרות כאילו הן היו משהו ידוע, כאי

מנקודת מבט (. ;Filloy et al. 2007 Kieran 1989, 1990מספרים ספציפיים )ראו, לדוגמה,

כמו אל שבה מתייחסים למספרים לא ידועים  – אנליטיגנטית, דרך זו של חשיבה באופן 

מבחינה בין אריתמטיקה לאלגברה. וזה כל כך אופייני לאלגברה עד  –מספרים ידועים 

)אחד ממייסדי האלגברה הסימבולית המודרנית( זיהה  Francois Vieteשמתמטיקאי צרפתי 

 (.Viete 1983) כאומנות אנליטיתאת האלגברה 

תוצאה של הבדל זה בין אריתמטיקה לאלגברה היא הבאה: בשל אופייה האנליטי של 

נוצרות על ידי דדוקציה. כישלון להבחין באפיון אנליטי מרכזי  האלגברה, נוסחאות באלגברה

ה של אלגברה יכול להוביל אותנו לחשוב שיצירת נוסחאות בדגמים )ללא תלות בדרך בה ז

( מציין, יצירת נוסחה 2005) Howe -נוצרו( היא סימפטום של חשיבה אלגברית. אבל כפי ש

יכולה להיות רק שאלה של ניחוש הנוסחה וניסוי שלה. אני מסכים איתו לחלוטין שאין שום דבר 

אכן מתבססות על מושגים אריתמטיים חש. אסטרטגיות של ניסוי וניחוש אלגברי בלנסות ולנ

 בלבד.

מחקר  הוא לשיחה אודות ההבחנה בין אריתמטיקה ואלגברה. אףמחקר אפיסטמולוגי תרם 
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(, notation) סימוןלא יכול להיות מעוצב במונחים של זה מציע שההבדל בין תחומים אלה 

כפי שנהוג לחשוב. הסימבוליזם האלגברי האלפאנומרי שאנו מכירים היום הוא אכן המצאה 

רנסנס, יחד עם צורות ייצוג אחרות, כמו פרספקטיבה חדשה. במערב הוא הופיע בתקופת ה

 בציור וייצוג מרחבי, הנתמכים על ידי שינויים בצורות הייצור וצורות חדשות של חלוקת עבודה.

אוקלידס   ,Elementsבספרו  ה אינה הולדתו של הסימבוליזם המודרני שלה.הולדת האלגבר

קדמונים גייסו רעיונות  השתמש באותיות ללא גיוס של רעיונות אלגבריים. מתמטיקאים סינים

אלגבריים כדי לפתור מערכות של משוואות ללא שימוש בסימונים. שבטים בבליים השתמשו 

 ורה אלגברית. כתוצאה מכך, השימוש באותיות באלגברהבסרטוטים גאומטריים כדי לחשוב בצ

הוא לא תנאי הכרחי ולא תנאי מספיק לחשיבה אלגברית. באופן טבעי, הסימבוליזם האלגברי 

מאפשר לנו לבצע טרנספורמציות של ביטויים שיכולים להיות קשים או בלתי  המודרני שלנו

עם זאת, כפי שנראה בעוד רגע, דחיית הרעיון  אפשריים עם צורות אחרות של סימבוליזם.

שסימונים הם הביטוי לחשיבה אלגברית, פותחת כיוונים חדשים לחקירת צורות אלמנטריות 

 של חשיבה אלגברית אצל תלמידים צעירים.

 

 רקע למחקר

. בעשור 2007-החקירה של חשיבה אלגברית של ילדים צעירים עליה אני מדווח כאן התחילה ב

 2006ועד  1998-מ , התעניינתי בחשיבה אלגברית של מתבגרים ומבוגרים צעירים.שקדם לכך

מספר קבוצות של תלמידים מכיתה ז' עד לסוף ביה"ס התיכון.  תה לי ההזדמנות לעקוב אחריהי

כמו רבים מעמיתי, התחלתי בהתמקדות על אלגברה סימבולית, כלומר, פעילות אלגברית 

מריים. אחת המטרות שלי היתה להבין את התהליכים המתווכת על ידי סימנים אלפאנו

הנחת העבודה שלי היתה שעל תלמידים עוברים כדי לבנות נוסחאות אלגבריות סימבוליות. ש

נותנים משמעות לביטויים אלפאנומריים, עלינו לשים לב  מנת להבין את האופן שבו תלמידים

וידאו, ואולם במהלך הניתוח של מאות שעות של שיעורים מוקלטים ב (.Radford 2000לשפה )

השתמשו רק בשפה, אלא גם במחוות ובאופנויות סנסוריות בדרכים התברר שתלמידינו לא 

 embodiedהיה ברור שמחוות וצורות  שהיו רחוקות מתוצרי לוואי של אינטראקציה בלבד.

. של התלמידיםוהתפקוד הקוגניטיבי ון אחרות של פעולה היו חלק אינטגרלי מתהליך הסימ

וסחים תאורטית, על מנת לספק פרשנות תה למצוא עקרונות מסבירים מתאימים ומניהבעיה הי

האלה שניתוחי  embodied-לחשיבה האלגברית של התלמידים, שתשלב את האלמנטים ה

, לינגוויסטים ופסיכולוגים קוגניטיביים 2000-למרות שבראשית שנות ה הווידאו הביאו כעדות.

embodiment (Lakoff and Nunez 2000 ,)אחדים פיתחו עבודה מעניינת סביב השאלה של 

לא היה קל ליישם את ההסברים שלהם למסגרות מורכבות כמו כיתות; הם גם לא בהכרח 

בשנים הבאות, בעזרת כמה תלמידים  ידע.לקחו בחשבון את המימד ההיסטורי והתרבותי של 

ללטש את הגישה התאורטית שלנו ולגלות  צורות לא קונבנציונליות, ושיתופי פעולה, הצלחתי 
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embodied של חשיבה אלגברית (Radford 2003.)  ב- Radford et al. (2007 דיווחנו על ,)

סנסוריות כדי למצוא נוסחה  קטע שבו תלמידי כיתה ט' הציגו מערך מדהים של אופנויות

מה שמדהים בקטע המדווח היא הקואורדינציה העדינה בין  אלגברית בפעילות של דגמים.

מציג סדרה מעניינת של  1איור  מילים, סימנים כתובים, סרטוטים, מחוות, תפיסה וריתמוס.

בהתמקדה על סדרה. מתאים למחוות שתלמידה עושה כשהיא מנסה להמשיג מבנה מתמטי 

(, מימי, התלמידה, 1איבר הראשון בסדרה )המוצג בשלוש התמונות הראשונות של איור ה

מצביעה באצבעה על העיגול הראשון בשורה העליונה ואומרת "אחת;" היא מזיזה את האצבע 

לעיגול הראשון בשורה התחתונה וחוזרת "אחת". אחר כך היא מזיזה את אצבעה ימינה ועושה 

בעודה אומרת  אצבע כדי להצביע על שלושת העיגולים הנותרים,מעין תנועה סיבובית עם ה

היא מתחילה שוב את אותה סדרה של תנועות, הפעם מצביעה על האיבר השני  "ועוד שלוש".

(, ואומרת עכשיו "שתיים, שתיים ועוד 1של איור  4בסדרה )ראו את האיבר השני בתמונה 

בהתמודדות עם האיבר השלישי )ראו  היא מתחילה מחדש את אותה סדרת תנועותשלוש". 

; הוספנו קווים מקווקווים לאיברים בסדרה כדי 4, תמונה 1את האיבר השלישי בסדרה באיור 

בעשותה כך, מימי מגלה  לציין את העיגולים עליהם מימי מצביעה כשהיא עושה את התנועות(.

ותנועות: הנוסחה , שבמקום שתהיה מורכבת מאותיות, היא עשויה ממילים embodiedנוסחה 

: "אחת, אחת, ועוד שלוש; שתיים, שתיים ועוד שלוש; שלוש, שלוש, ועוד כמנגינהמוצגת 

)שלא היה מצויר והיה צורך לדמיין אותו(:  10שלוש." אחר כך היא מיישמת את הנוסחה באיבר 

עיגולים(, נקודות ]ז"א עיגולים[ )היא עושה תנועה על השולחן כדי לציין את מיקום ה 10"יהיו לך 

נשענת על השימוש  embodied-." הנוסחה ה3נקודות )היא עושה תנועה דומה(, ועוד  10

במשתנים וקשרים פונקציונליים שמתיישבים עם דרישות האנליטיות, שכפי שהצעתי קודם, 

למרות שהמשתנה 'מספר האיבר' אינו מיוצג על ידי אות, הוא מופיע  אופיינית לאלגברה.

embodied  המספרים הספציפיים שהמשתנה מקבל. הנוסחה מופיעה אז  –בתחליפים שלו

מומחש. וככזו, הנוסחה היא אלגברית. כעת, תלמידינו כסדרה של חישובים על המשתנה ה

, שהוחלפה ”n + n + 3“בכיתה ט' אכן השתמשו בסימבוליזם אלפאנומרי ובנו את הנוסחה 

(. לפיכך, תלמידי כיתה ט' אלה עברו ללא Radford et al. 2007) ”n x 2 + 3“ -אחר כך ל

 לסימבולית. embodiedבעיות מצורת חשיבה 

 

אופנותית מרשימה של משאבים סמיוטיים. -תלמידת כיתה ט' מציגה קואורדינציה רב 1איור 

 שחזור מהווידאו 
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-חזרנו חזרה לניתוחים אחרים מפורסמים ולא מפורסמים ושמנו לב שהקואורדינציה הרב

אופנותית העדינה של חושים וסימנים היתה תופעה נפוצה אצל מתבגרים. מכאן עלתה שאלת 

דומות של חשיבה  embodiedהשנים האחרונות: האם צורות  6-מחקר שהעסיקה אותי ב

מתפתחות  embodiedאלגברית יהיו נגישות לתלמידים צעירים? ואם כן, כיצד צורות חשיבה 

לכיתה הבאה? מאחר ותלמידי כיתה ב' עדיין לומדים לקרוא כשתלמידים עוברים מכיתה אחת 

והתחלתי כך עברתי לבית ספר יסודי ולכתוב באונטריו, כיתה ב' נראתה כמקום טוב להתחלה. 

 מחקר אורך חדש.

 

 כיתה ב: חשיבה אלגברית לא סימבולית של תלמידים צעירים

 .2יעה באיור פעילות ההכללה הראשונה בכיתה ב שלנו התבססה על הסדרה המופ

 

 האיברים הראשונים של סדרה שתלמידי כיתה ב חקרו בשיעור אלגברה  2איור 

 

. בשאלות הבאות ביקשנו מהם למצוא 6ביקשנו מהתלמידים להמשיך את הסדרה עד לאיבר 

מציג את התשובות שנתנו שני  3. איור 25-ו 12שיטה לקביעת מספר המלבנים באיברים 

 תלמידים: קרלוס וג'יימס.

 

ברצף על הריבועים בשורה העליונה של קרלוס, סופר בקול רם, מצביע  שמאל,בצד  3איור 

( למעלה) 5הציור של ג'יימס של איבר  מימין,. 5. באמצע, הציור של קרלוס של איבר 3איבר 

 .(למטה) 6-ו

בניגוד למה שראינו במחקרנו עם תלמידים מתבגרים, מרבית תלמידי כיתה ב' שלנו התמקדו 

בהמשכת הסדרה על ההיבט המספרי של האיברים בלבד. הפעילות המובילה היתה מנייה. 

 את הקישור כוללתאת החוקיות ה הביןהמורכבת מצורות, צריך ל כללית, כדי להמשיך סדרה

תחושה של  נובעת. מהמבנה המרחבי מספריוהאחר  מרחביאחד  שני מבנים שונים: בין
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ממבנה  נובעתשלהם  (numerosity) של המלבנים, בעוד שהמספריות המיקום המרחבי

בעוד שקרלוס מתייחס למבנה המספרי בפעילות ההכללה, המבנה המרחבי לא מודגש  מספרי.

בצורה קוהרנטית. אין זה אומר שקרלוס, ג'יימס ותלמידים אחרים לא רואים את הציורים 

על המבנה המספרי משאיר במידה זה אומר שהדגש  כמורכבים משתי שורות אופקיות.

של האיברים בסדרה משמשת  צורהאפשר לומר שה את המבנה הגיאומטרי.ברקע מסוימת 

, קרלוס מנה תמיד את 3באיור  1, כפי שמראה תמונה לפיכךכדי להקל על תהליך המנייה. 

אולם המבנה הגאומטרי לא נראה קשור למבנה המספרי  המלבנים בצורה מרחבית מסודרת.

לכן אין זה מפתיע בהקשר זה, שהתלמידים נתקלו בקשיים  בצורה משמעותית ויעילה.

בדרך יעילה של מנייה, תהליך המנייה ללא שימוש  .25-ו 12בתשובה לשאלותינו על איברים 

 להיות קשה ביותר.של מלבנים אחד אחד באיברים מרוחקים מעבר לשדה התפיסתי הפך 

בשל הקונוטציה המרחבית שלהם, אין זה מפתיע שבהמשכת הסדרה תלמידינו הצעירים לא 

במקרים בהם התלמידים כן הצליחו  השתמשו במונחים מצביעים כגון "למטה" או "למעלה".

לכאורה, כלומר, השורות  בקישור בין המבנה המרחבי למספרי, המבנה המרחבי הופיע רק

"למטה"  לא היו חלק מהשיח של התלמידים אלא התגלו על ידי הצבעה ועצם "למעלה" או 

של פעולה ותפיסה. ביום  embodied -ספירת השורות: הן נשארו מבודדות בתחום ה

שלמחרת, המורה דנה עם התלמידים בסדרה והתייחסה לשורות בצורה מפורשת, כדי להביא 

לצורך כך, המורה ציירה  לתשומת לב התלמידים את הקשר בין המבנים המספרי והמרחבי.

על הלוח את חמשת האיברים הראשונים של הסדרה והתייחסה לתלמיד דמיוני שספר בשורות. 

)היא הצביעה על השם של האיבר( יש  1"שם לב שבאיבר למיד הזה", היא אמרה לכיתה, "הת

מלבן אחד למטה )והיא הצביעה על המלבן למטה(, אחד למעלה )מצביעה על המלבן(, ועוד 

וחזרה בצורה  2" לאחר מכן היא עברה לאיבר מלבן שחור אחד )מצביעה על המלבן השחור(.

, תוך שילוב המונחים המרחביים "למטה" ו"למעלה", השורות ריתמית על אותו תהליך מנייה

המרחביות המתאימות לציור, ומספר המלבנים שבהן. כדי לוודא שכולם עוקבים, היא התחילה 

היא הזמינה את התלמידים להצטרף אליה בתהליך המנייה, כשהם  3, ובאיבר 1שוב מאיבר 

 (.4)ראו איור  5עוברים יחד עד לאיבר 
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( 2", )תמונה 5( "איבר 1המורה והתלמידים מונים בצורה ריתמית ואומרים )ראו תמונה 4 איור

 ".1( "ועוד 4", )תמונה למעלה 5( "3", )תמונה למטה 5"

. מרי הרימה את ידה 25לאחר מכן, המורה שאלה את הכיתה על מספר הריבועים באיבר 

." הכיתה הקדישה זמן מה לעיסוק באיברים "רחוקים", 1למעלה, ועוד  25למטה,  25וענתה: "

מציג את קארל מסביר למורה ולחברי קבוצתו איך נראה איבר  5. איור 100-ו 50כמו איבר 

50 . 

 

 50ביר את איבר קארל מס  5איור 

יין את השורה כדי לצאת ידו וגופו משמאל לימין בצורה נמרצת , קארל מזיז 1בתמונה 

מלבנים לבנים. הוא מזיז את ידו עוד קצת  50, בעודו אומר שיהיו שם 50התחתונה של איבר 

. אחר כך 50קדימה וחוזר על המחווה של תנועת היד כדי לסמל את השורה העליונה באיבר 

 עושה תנועה של חצי עיגול באוויר כדי לסמל את הריבוע השחור.הוא 

התלמידים השתעשעו זמן מה עם איברים רחוקים. בקבוצה של קארל, אחת השאלות נסובה 

 :50ואיבר  500סביב איבר 

 ?500ועוד  500אולי נעשה   קארל

 לא, תעשה משהו קל יותר  אריקה

 1000שווה  500ועוד  500)מדבר כמעט באותו הזמן(   קארל

 1001, 1ועוד   אריקה

 1001, שווה 1ועוד   קארל

 101שווה  1, ועוד 50ועוד  50( 50)מדברת על איבר   סינדי

באופן סכמטי, תשובות התלמידים לשאלה על מספר המלבנים באיברים רחוקים מסוימים 

אני טוען שהנוסחה היא אלגברית  (.ספציפיהיה תמיד מספר  x-" )כשx  +x+  1היתה "

 אי הוודאותבמקרה זה,  באופייה, אפילו אם אינה מבוטאת בסימונים סטנדרטיים.
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(indeterminacy)  .מכאן טבעי והאנליטיות מופיעים בצורה אינטואיטיבית ולא מפורשת

לשאול: האם זה כל מה שתלמידי כיתה ב מסוגלים לעשות? למעשה, התשובה היא לא. כפי 

אה בפסקה הבאה, הצלחנו ליצור תנאים להופעת צורות מתוחכמות יותר של חשיבה שנר

 אלגברית.

 

 ההודעה: בעיית אינטואיטיבי( indeterminacy) לאי וודאותמעבר 

הוראה שלנו בנושא הכללת דגמים, המורה חזרה לסדרה של -ביום החמישי של רצף הלמידה

כדי לסכם, היא הזמינה כמה קבוצות לשתף בפני הכיתה מה הם למדו  (.2היום הראשון )איור 

לאחר מכן  עבודה בקבוצות קטנות של היום הקודם.האודות סדרה זו לאור הדיונים הכיתתיים ו

היא היציגה שאלה חדשה לגמרי בפני הכיתה. היא לקחה קופסה, ולפני התלמידים שמה 

כל אחד ממספרים  וכדו'. 104, 100, 15, 5 ם, כשעל כל אחד מהם מספר:כרטיסיבתוכה כמה 

. המורה הזמינה תלמיד לבחור באקראי 2אלה ייצג את מספר האיבר בסדרה המופיעה באיור 

ים ולשים אותו במעטפה, כשהיא מוודאת שלא התלמיד עצמו לא המורה ולא כרטיסאחד מה

ח לטריסטן, המעטפה, אמרה המורה, אמורה להישל כל אחד אחר ראו את המספר לפני כן.

תלמידי כיתה ב התבקשו לשלוח הודעה שתושם במעטפה יחד עם  תלמיד מבית ספר אחר.

הכרטיס. בהודעה התלמידים יאמרו לטריסטן כיצד לחשב במהירות את מספר המלבנים באיבר 

האם התלמידים יהיו מסוגלים להכליל  מספר האיבר היה לפיכך לא ידוע. המצוין על הכרטיס.

במילים אחרות, האם  ולעסוק בחישובים על מספר לא ידוע זה? embodied-את הנוסחה ה

תלמידי כיתה ב שלנו יהיו מסוגלים להגיע מעבר לאי הוודאות האינטואיטיבי והצורה 

כמו בימים הקודמים, התלמידים עבדו בקבוצות  האלמנטרית התואמת של חשיבה אלגברית?

וגמה. לדוגמה, קארל היציע: "אם מספר קטנות של שלושה. התגובה האופיינית היתה לתת ד

." המרה שיבחה את התלמידים על הרעיון, 1ועוד  50ועוד  50, עושים 50הוא ]על הכרטיס[ 

אם יש דרך אחרת לומר זאת ללא אבל עמדה על כך שהמספר יכול להיות משהו אחר ושאלה 

 גיעו להצעה:אות. לאחר דיון סוער, התלמידים השימוש בדוגמ

 ...1המספר שיש לו, אותו המספר למטה, אותו המספר למעלה, ועוד זה   אריקה

 זה מצוין, אבל אל תשכחו: הוא לא צריך לצייר ]את האיבר[. הוא רק צריך  מורה

 לחבר... אז איך אפשר לומר זאת, אם משתמשים ברעיון הטוב הזה?                      

 שב!אנו יכולים להשתמש במחשבון שלנו כדי לח  אריקה:

 אוקיי. ומה הוא יעשה עם המחשבון?  מורה:

 במחשבון(...כותבת מספר ש מעמידה פניםהוא יכתוב את המספר.. )היא  אריקה: 

 )בעודה מדברת, היא מעמידה פנים שכותבת שוב  1ועוד אותו המספר, ועוד                       

 (.1את המספר, ואת המספר                       
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". כמובן השימוש במחשבון הוא רק וירטואלי. 1ועוד  2אחרת הציעה "המספר פי קבוצה 

במחשבון האמתי של התלמידים, כל מה שמוקלד הוא מספרים ספציפיים. עם זאת, המחשבון 

את המימד האנאליטי שנראה שהיה חסר בנוסחה המפורשת של  בטאעזר לתלמידים ל

, חישובים מתבצעים כעת על הדוגמה הלא בעזרת השימוש הוירטואלי במחשבון התלמידים.

 המספר הבלתי ידוע של הצורה. –ספציפית הזו של המשתנה 

ברצוני לסכם את הישגי תלמידי כיתה ב שלנו במהלך השבוע הראשון בו הם נחשפו לאלגברה. 

תוך כדי התמקדות  ,1בתחילה, מרבית תלמידינו עסקו בסדרות של צורות, כמו זו שבאיור 

יאת מספר האלמנטים )מלבנים בדוגמה בה דנים כאן( באיברים הרחוקים לא במספרים. מצ

עזר , תהליך המנייה המשותף שבו עסקו המורה והתלמידים במהלך היום השני היתה קלה.

תהליך המנייה המשותף איפשר  לתלמידים לעבור לדרכים אחרות של הסתכלות על הסדרות.

כללה מתמטית. במיוחד, הם נעשו מודעים לתלמידים לשים לב ולבטא צורות חדשות של ה

לקשר בין (: relational idea) רעיון של יחסלעובדה שתהליך המנייה יכול להיות מבוסס על 

זה דורש תפיסה  מספר הצורה לחלקים רלבנטיים שלה )לדוגמה הריבועים בשורה התחתונה(.

לגמרי חדשה של מספר האיבר והאיברים עצמם. האיבר מופיע עכשיו לא כמו אוסף של מלבנים 

כשהחלקים המפורקים מהווים רמזים מסודרים בלבד, אלא כמשהו שניתן לפרק אותו, 

מעניין שמבחינה היסטורית, ה"פירוק" של  פוטנציאליים לקשרים אלגבריים שיכולים להופיע.

אומטריות לצורות פשוטות יותר )לדוגמה, קווים ישרים( התפתחה באופן סיסטמטי צורות גי

 , ספר מרכזי בהתפתחות של רעיונות אלגבריים.גיאומטריהב Descartesעל ידי  17-במאה ה

פירוק הצורות איפשר את יצירת הקשרים בין מספרים ידועים ובלתי ידועים וביצוע חישובים 

 (.Descartes 1954, p. 8ן ]חלקים[ ידועים ובלתי ידועים" )עליהם "ללא עשיית הבחנה בי

 –כמו גם אלה שדווחו על ידי חוקרים אחרים עם תלמידי כיתה ב אחרים  –הדוגמאות שלנו 

קישור בין המבנים המרחבי והמספרי מהווה היבט חשוב של התפתחות חשיבה מציעות שה

 קישור כזה נשען על הטרנספורמציה התרבותית באופן שבו סדרות יכולות להיראות אלגברית.

עבור (. Radford 2010)( של העין domestification) ביותטרנספורמציה שניתן לכנות  -

איתה העין של המתמטיקאי המודרני, המורכבות מאחורי התפיסה של סדרות פשוטות כמו זו 

במידה שבה לראות דברים כמו שרואה העין ע, נשארת ברק תלמידי כיתה ב שלנו התמודדו

עם זאת, כפי שתוצאותינו מרמזות, אין שם  טבעי. מסתכמת בכך שזה נראהשל המתמטיקאי, 

דבר שהוא טבעי. תשומת לב מוצלחת למה שמשמעותי מבחינה אלגברית היא חלק מהלמידה 

נה ספציפית לתלמידי כיתה ב. טרנספורמציה תרבותית זו של העין אי לחשוב באופן אלגברי.

היא מופיעה שוב בחלקים אחרים של מסלול ההתפתחות של התלמידים. היא מופיעה שוב 

מאוחר יותר, כשתלמידים עוסקים בפירוק לגורמים, שם צורות סינטקטיות מבניות שונות 

 נעשות מרכיב מכריע בזיהוי גורמים משותפים או ביטויים פרוטוטיפיים.

ת הקישור של מבנים מרחבי ומספרי, כפי שראינו, היתה הופעת צורה בסיסית מעבר לכל, תוצא
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של נוסחה שבה המשתנה  embodied -מערכת השבאה לידי ביטוי בשל חשיבה אלגברית 

היה תמיד  x-" )כשx + x + 1" -מבוטא על ידי מקרים מסוימים, אותם ניתן לבטא סכמטית כ

(. נוסחה זו, כפי שטענתי על סמך רקע סמיוטי ואפיסטמולוגי, היא אלגברית ספציפימספר 

לדוגמה,  אמיתית. אין זה אומר שכל הנוסחאות הניתנות על ידי תלמידים צעירים הן אלגבריות.

 2, צריך להמשיך לחבר 100אחד התלמידים הציע שכדי למצוא את מספר האלמנטים באיבר 

לא אלגברית,  –זו דוגמה להכללה אריתמטית  .100יעים לאיבר עד שמג 1לאיבר  2ועוד  2ועוד 

"בעיית ההודעה" זימנה לילדים אפשרות ללכת מעבר לאי  כי לא מעורבת בזה אנאליטיות.

הוודאות האינטואיטיבית ולחשוב, לדבר ולחשב בצורה מפורשת עם מספר בלתי ידוע. למרות 

" או " 1מה, "המספר ועוד המספר ועוד שמספר תלמידים הצליחו ליצור נוסחה מפורשת )לדוג

"(, תלמידים אחרים יצרו נוסחה שבה המספר הלא ידוע הכללי היה מיוצג 1ועוד  2המספר פי 

הן  לראות את הכללי דרך או בספציפי.( קרא 1996) Mason-זה מה ש על ידי דוגמה.

הספציפי תומכים בעדות לצורה מתוחכמת -דרך-הנוסחה המפורשת והן הנוסחה של הכללי

 מוצגיםשבה המשתנה והנוסחה  embodied -יותר של חשיבה אלגברית בסיסית מזו ה

 פעולה.כ

סימבוליות של תלמידי כיתה ב שלנו -גילוי צורות החשיבה האלגברית הבסיסיות, הטרום

 כלומר, האם צורות החשיבה  –ת המחקר הראשונה שלנו שהוזכרו לעיל, ענה על שאל

עדיין, קיימים  נגישות לתלמידים צעירים יותר. אצל מתבגריםבהן צפינו  embodied -ה

הבדלים. מתבגרים באופן כללי נוטים לעשות מחוות, לדבר ולסמל בדרכים הרמוניות 

 Arzarelloם ומחוות )ומתוזמנות )לעיתים קרובות לאחר תקופה של חוסר התאמה בין מילי

and Edwards 2005; Radford 2009a .)) התלמידים הצעירים שלנו, לעומת זאת, נוטים

לקטון  . העוצמה האנרגטית עשוייה(5לעשות מחוות בעוצמה אנרגטית )ראו לדוגמה איור 

כשהתלמידים הופכים להיות יותר ויותר מודעים למשתנים ולקשר בין המספרים הידועים 

בהשוואה למה שראינו והבלתי ידועים. עם זאת, העוצמה האנרגטית נשארת בולטת יחסית 

ה להוות סימן לבעיה הקשורה לשאלת תופעה זו עשוי(. Radford 2009a, bאצל מתבגרים )

  ? מתפתחתשהיא: כיצד חשיבה אלגברית של תלמידים צעירים המחקר השנייה שלנו, 

שאלות התפתחותיות הן מאד מורכבות, כפי שפסיכולוגים יודעים היטב. אין זה מספיק לאסוף 

למה שהם עשו בשנה  1נתונים שנה אחר שנה ופשוט להשוות בין מה שתלמידים עשו בשנה 

אני נאבקתי עם השאלה אודות  דבר. מסבירהמשהו אך אינה  מראהוכו'. חשיפת ההבדלים  2

התפתחות החשיבה המתמטית של תלמידים במשך כעשור כשבצעתי מחקר עם מתבגרים, 

ועלי להתוודות שלא הייתי מסוגל להוציא משהו משביע רצון. אולם המחקר שלי עם מתבגרים 

 ( שהיוותהRadford 2009bלקבל המשגה חושית וחומרית של קוגניציה מתמטית )עזר לי 

אמצעי להתמודדות עם השאלה ההתפתחותית. לפני שאמשיך בתיאור של מה התלמידים עשו 

 , עלי להתעכב קודם על השאלה של התפתחות.בשנים הבאות
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  חשיבה וההתפתחות שלה

( אינה משהו שקורה Radford 2009bבניגוד לגישות קוגניטיביות מנטליות, הצעתי שחשיבה, )

רק 'בראש'. ניתן להתייחס לחשיבה כאל משהו העשוי ממרכיבים חומריים ורעיוניים: היא 

מישוש ( של דמיון חושי, מחוות, objectifiedמחופצנות )מורכבת מדיבור )פנימי וחיצוני(, צורות 

הגוף  דרךו עםלדוגמה, קארל חושב  5חפצים תרבותיים. כך, באיור והפעולות שלנו עצמן עם 

מושגיות שהוא מספק לנו הקטגוריות מאגר ההשפה ו בתוךו דרךבאותה צורה בה הוא חושב 

 .מסוימות בדרכים תרבותיות מקומיות ולהתכוון להםלשים לב, להדגיש ולהתמקד בדברים, כדי 

. למרות שניתן לטעון שהמורה והתלמיד רק מתקשרים 4אותו דבר ניתן לומר על המורה באיור 

אני טוען שחלוקה זו בין חשיבה ותקשורת הגיונית רק בהקשר של המשגה של נות, על רעיו

, שבו רעיונות נוצרים, מחושבים ורק אחר כך מתוקשרים. כמרחב פרטי בתוכנו (mind) נפשה

למבט חישובי זה על הנפש יש היסטוריה ארוכה במסורות הפילוסופיות המערביות 

שאני מתווה כאן הולך נגד ההנחה הדואליסטית של  האידאליסטיות והרציונליות שלנו. המבט

חומרית של רפלקציה -נפש מול גוף או רעיון מול חומר. חשיבה מופיעה כאן כצורה רעיונית

קואורדינציה סמיוטית מתוחכמת של  דרךו תוךופעולה, שלא מתרחשת רק בראש אלא גם ב

ות קשות, במקום לחפור קודם דיבור, גוף, מחוות, סמלים וכלים. זוהי הסיבה לכך שבזמן שיח

בראש כדי למצוא את הרעיונות שברצוננו לבטא, אנו שומעים עצמנו חושבים בזמן שאנו 

 ומבינים, באותו זמן כמו בן שיחנו, על מה אנו חושבים.מדברים, 

( של דמיון objectifiedכעת, לומר שחשיבה מורכבת מדיבור )פנימי וחיצוני(, צורות מחופצנות )

ות, מישוש והפעולות שלנו עצמן עם חפצים תרבותיים, אין זה אומר שחשיבה היא חושי, מחו

, משמאל(בעודו מניע את 3קרלוס )ראו איור  של פריטים. אם נחזור לדוגמאות שלנו, אוסף

חלק גופו העליון, פנה למחוות של הצבעה ולמילים כדי למנות את המלבנים באיברים 

חו את הפעילות התפיסתית שלו לעסוק במספריות נמילים ומחוות ה הראשונים של הסדרה.

בדומה לקרלוס, קארל הניע את חלק גופו העליון, ביצע מחוות של זרוע וכף יד  של האיברים.

", אריקה עשתה 1(. באומרה את הנוסחה "המספר ועוד המספר ועוד 5ופנה לשפה )איור 

עם  (.Radford 2011ים של המחשבון )מחווה כאילו היא לוחצת על המקשים בלוח המקש

זאת, הקשר בין תפיסה, מחוות ומילים אינו אותו הדבר. המשמעות של זה היא שחשיבה אינה 

דינמית של מרכיבים חומריים ורעיוניים. זו  (unityאחדות )רק אוסף של פריטים. חשיבה היא 

עה למלבנים בחלק הסיבה לכך שהמשמעות של אותן מחוות )לדוגמה מחווה של אצבע המצבי

( יכולה להיות משהו מתוחכם מבחינה מושגית או משהו מאד פשוט. כלומר, 3העליון של איבר 

יכולה להיות מזוהה רק על ידי התפקיד אותו  המשמעות האמיתית של מרכיב של חשיבה

 שהוא חלק ממנה.האחדות משחק מרכיב זה בהקשר של 

של  אחדות מערכתיתכעת אני יכול לנסח את השאלה ההתפתחותית שלי. אם חשיבה היא 

מרכיבים רעיוניים וחומריים, יהיה זה שגוי לחקור את התפתחותה על ידי התמקדות באחד 
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לפיכך, התפתחות חשיבה אלגברית לא יכולה להצטמצם להתפתחות של  ממרכיביה בלבד.

מוש בסימנים(. התפתחות חשיבה אלגברית חייבת המרכיב הסימבולי שלה )לדוגמה, השי

הקשורה של מרכיביה השונים  דיאלקטית, על ידי התחשבות בהתפתחות השלמותלהיחקר כ

(Radford 2012 אם בפסקה הקודמת דיברתי על 'ביות של העין', ביות זה צריך להתקשר .)

כזכור, המורה  ואילך. ל'ביות של היד' גם כן. ואכן, זה מה שקרה בכיתה ב שלנו מהיום השני

עליהם חזרו מקצב ובהצבעות שפתיות, שימוש מפורש בנרחב במחוות ו( עשתה שימוש 4)איור 

התלמידים, שהתחילו להשתמש בידיהם ובעיניהם בדרכים חדשות, הפותחות  לאחר מכן

מפותחות של הכללה בפניהם אפשרויות חדשות להשתמש בצורות תרבותיות יעילות ו

 ם יישמו בהצלחה עם סדרות אחרות עם צורות שונות. מתמטית, אותן ה

לסיכום, אין זו הפעילות המישושית, התפיסתית או המשתמשת בסמלים בלבד שמעוצבת 

כך גם הדיבור )לדוגמה, על ידי  מבחינה התפתחותית. באותו אופן שבו התפיסה מתפתחת,

הצבעות מרחביות( והמחוות )על ידי קצב ודיוק(.  תפיסה, דיבור, מחוות ודמיון  מתפתחים 

רעיוניים של -קשורה הדדית. הם באים ליצור אחדות חדשה של מרכיבים חומרייםבצורה 

ה החפצחשיבה, שבה מילים, מחוות, וסימנים באופן כללי יותר, משמשים כאמצעים ל

(objectification( או כפי שויגוצקי ,)Vygotsky 1987 עמוד )מנסח זאת " כאמצעי  164

להכוונת קשב רצונית, כאמצעי להפשטה ובידוד של תכונות וכאמצעי ל ]...[ סינטזה והסמלה". 

בתוך הקשר זה, לשאול את השאלה של התפתחות חשיבה אלגברית זה כמו לשאול על 

רעיוניים של חשיבה -יסטמית חדשה בין המרכיבים החומרייםהבנייה סקשרי ההופעה של 

)לדוגמה, מחוות, דיבור פנימי וחיצוני( ובין הצורה שבה קשרים אלה מאורגנים ומאורגנים 

דרך עדשות התפתחותיות אלה חקרתי את הנתונים שנאספו בשנים הבאות וסיכמתי  מחדש.

  ד.-בשארית מאמר זה, המתמקדת בכיתות ג ו

 

 קיצור סמיוטיכיתה ג: 

הכללה להתמודדות בקבוצות קטנות. המטלה  כרגיל, התלמידים בכיתה ג קיבלו מטלות

במאונך, וארבעת האיברים  n-1  -עיגולים במאוזן ו n, שבה  𝑆𝑛צורות,  הראשונה הציגה סדרת

בניגוד למה שעשה בתחילה בכיתה ב, כלפי חוץ, קרלוס תפס את  הראשונים שלה נתונים.

בדברו אל חברי  את הקונפיגורציה המרחבית של האיברים שלה. לטובה וא מנצלהסדרה כשה

כאן )מצביע על החלק האנכי( יש ארבע. כאילו לוקחים את כל  הוא אמר: 4קבוצתו על איבר 

זה ]כלומר, החלק האנכי[ ביחד )הוא מצייר קו מסביב(, ולוקחים את כל זה ]כלומר, החלק 

כאלה  5(. אז אנחנו צריכים לצייר 1, תמונה 6האופקי[ ביחד )הוא מצייר קו מסביב; ראו איור 

כאלה )עושה  5-ם שבו צריך לצייר את החלק האנכי( ו)בעזרת מחווה אנכית הוא מציין את המקו

 (.3 – 2, תמונות 6מחווה אופקית(" )ראו איור 
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של הסדרה הנתונה. באמצע, המחוות האנכית והאופקית של קרלוס  4בצד שמאל איבר  6איור 

 5אותו צריך לצייר. בצד ימין, הציור של קרלוס של איברים  5כשהוא מדמיין ומדבר על איבר 

 .6-ו

 

, ואחר כך 10לראות את הקבוצה, היא בקשה מקרלוס לצייר לה את איבר  ניגשהכשהמורה 

. התשובה הראשונה ניתנה תוך שימוש בהצבעות ובמחוות לא ספציפיות. הוא 50את איבר 

כאלה" )מחווה אופקית(. המונח המצביע הספציפי  10-כאלה )מחווה אנכית( ו 10"אמר מהר: 

.." כשהמורה עזבה, 49-באנכי... ו 50. הוא אמר: "50-על האיבר ה"אנכי" שימש בתשובה 

 6. קרלוס כתב: "6התלמידים המשיכו לדון כיצד לכתוב את התשובה לשאלה אודות איבר 

 ."אופקיים 5-אנכיים ו

-במונחים התפתחותיים, אנו רואים את האבולוציה של האחדות של המרכיבים הרעיוניים

כעת, קרלוס בעצמו ובקלות רבה משלב בין מחוות, תפיסה  חומריים של חשיבה אלגברית.

ודיבור. הקואורדינציה של מרכיבים חיצוניים אלה של חשיבה הרבה יותר מעודנת בהשוואה 

(, Radford 2008a) קיצור סמיוטיעידון זה הוא מה שקראנו לו  למה שצפינו בו בכיתה ב.

נחשב רלבנטי ולא רלבנטי; הוא מוביל כלומר, תהליך גנטי שבמהלכו נעשות בחירות בין מה ש

לקיצור של פעילות סמיוטית קודמת, ותוצאתו קשר מעודן יותר בין משאבים סמיוטים. הוא כולל 

הבנה של הבעיה הנדונה ומהווה סימפטום ללמידה והתפתחות רמה עמוקה יותר של מודעות ו

 מושגית.

                                        

 של היד( domestication)כיתה ד: הביות 

על מנת לבדוק שאלות התפתחותיות, נתנו לתלמידים בכיתה ד את הסדרה בה התחילו בכיתה 

(. הפעם, במבט חיצוני, קרלוס תפס את האיברים כמחולקים לשתי שורות. בדברו 2ב )ראו איור 

אילו הוא מדבר על משהו , הוא אמר כ5לחברי קבוצתו ובהתייחסותו לשורה העליונה של איב 

לבן )עושה מחווה של הצבעה מהירה(...  1, יש רבוע 1ריבועים לבנים, 'כי באיבר  5בנאלי: "

)מחווה נוספת של הצבעה  3]ריבועים[ )עושה מחווה נוספת של הצבעה מהירה(;  2, 2איבר 

יף: "אחרי והוס 5הוא צייר את חמשת הריבועים הלבנים בשורה העליונה של איבר  ."3מהירה( 

; שם ]איבר 4: "יש 4אחר כך, בהתייחסו לשורה התחתונה של איבר  זה מוסיפים ריבוע שחור."

קרלוס וחברי קבוצתו הסבירו "הסתכלנו על  ." כשהמורה ניגשה לראות את עבודתם,5[ יש 5
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 ריבועים לבנים." 6יהיו  6ריבועים לבנים למעלה[... באיבר  2, זה אותו הדבר ]כלומר, 2איבר 

היתה שאלה בפעילות שבה התלמידים נדרשו להסביר לתלמיד דמיוני )פייר( כיצד לבנות איבר 

גדול של הסדרה )"בעיית האיבר הגדול"(. בכיתה ב, התלמידים בחרו בעקביות איבר ספציפי. 

הפעם, קרלוס כתב: " הוא צריך ]לשים מספר של קוביות לבנות כמו[ המספר של האיבר למעלה 

 קובייה אחת שחורה למעלה."ולמטה, ועוד 

 "בעיית ההודעה" שוב

שקדם  בסוף השיעור, התלמידים התמודדו שוב עם "בעיית ההודעה". בניגוד לתהליך הארוך 

(, הפעם התשובה Radford 2011בנייה של הודעה ללא דוגמאות ספציפיות )בכיתה ב ל

 התקבלה מהר יותר:

 אחד. זהו זה!המספר של האיבר מחשבים פעמיים ומוסיפים  דוד

 ( כפול המספר ועוד אחתמנסח מחדש את הרעיון של דוד) קרלוס

הפעילות הסתיימה עם אתגר חדש. המורה ביקשה מהתלמידים להוסיף להודעה הכתובה 

ל קרלוס, שעסק בהבדל בין משפט ונוסחה מתמטית, "נוסחה מתמטית". לאחר דיון בקבוצתו ש

ולות בלבד. הנוסחה של קרלוס מופיעה בתמונה התלמידים הסכימו שנוסחה צריכה לכלול פע

 .7של איור  3

 

 

 . מימין, הנוסחאות של קרלוס.6-ו 6משמאל, הציורים של קרלוס לאיברים  7איור 

 

השימוש של קרלוס בשפה התעדן. בכיתה ב הוא  מנקודת מבט התפתחותית, אנו רואים כיצד

." ( כדי לענות על אותה שאלה אודות "האיבר הגדול1,000השתמש באיברים מסוימים )איבר 

כאו הוא מתמודד עם אי וודאות בדרך קלה, על ידי הביטוי "מספר האיבר". הוא אפילו מרחיק 

, מימין(. 7באיבר הלא ספציפי )איור לכת ויוצר שני ביטויים סימבוליים לחישוב סך כל הריבועים 

הפעילויות הסמיוטיות של תפיסה, מחוות, שפה והסמלה התפתחו במידה רבה יותר. הם 

 של קשר הדדי ועקביות שלא נכחו בכיתה ב ולא התפתחו במלואם בכיתה ג. היגיעו לעידון

מידים לעולם עידון התפתחותי קוגניטיבי זה נעשה אפילו בולט יותר כשהמורה הובילה את התל

 של סימנים, כפי שנראה כעת.

 

 הכרות עם סימנים

לשיעורי בית המבוססים על  ההכרות עם סימנים התרחשה כשהתלמידים דנו בתשובותיהם

שהוזכרה ד לאחר הדיון הכללי על "בעיית ההודעה" התקיים מי. הדיון 8הסדרה המוצגת באיור 

 בפסקה הקודמת.
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)מימין(, הפירוק של קרלוס  2)משמאל(, הסדרה של שיעורי הבית. תמונה  1תמונה  8איור 

 3של איבר 

 

המורה נתנה לתלמידים את ההזדמנות להשוות ולדון בתשובותיהם לשיעורי הבית על ידי 

בקבוצתו של קרלוס, האיברים של הסדרה נתפסו כמורכבים משתי  עבודה בקבוצות קטנות.

עוד תוספת של שני ריבועים בקצה ר ואותו מספר כמו מספר האיבשורות, כשלכל אחת יש 

למטה,  15למעלה,  15, "15כפי שקרלוס מציע, בהתייחסות לאיבר  (.8באיור  2)ראו תמונה 

 או לחילופין, כפי שסיליה, אחת מחברי קבוצתו של קרלוס, מסבירה,." 32, זה 2ועוד 

דקות של דיונים בקבוצות קטנות,  10-אחר כ." ל32... שזה 16+  16, ואז 16שווה  15+  1"  

המורה עודדה את התלמידים ליצור נוסחה כמו זו שזה עתה יצרו עבור "בעיית ההודעה". לאחר 

הלכה ללוח החכם  הכיתה עברה לדיון כללי שבו קבוצות שונות הציגו את ממצאיהן. אריקהמכן, 

שאלה האם אפשר יהיה לכתוב, המורה . ”___ = ___2x + 1 + 1“והציעה את הנוסחה הבאה: 

המורה ציינה שאפשר  במקום קו תחתי, משהו אחר. תלמיד אחד הציע לשים סימן שאלה.

 להשתמש גם בסימן שאלה ובקשה רעיונות אחרים. סמנטה ענתה בשאלה:

  אות?  סמנטה

 ? מה nועוד שתיים כפול  תועוד אח תאה! האם אני יכולה לכתוב אח  מורה

 ?nהמשמעות של                       

 מספר...  תלמיד

 (nהאם אנחנו יכולים לכתוב זאת ) כלומר, אחת ועוד אחת ועוד שתיים כפול   מורה

 ? )תלמידים אחדים עונים כן, אחרים לא; מדברת אל אריקה nשווה                       

 י זאת, כתבי את הנוסחה שלך ) אריקהשנמצאת ליד הלוח(. אוקיי. כתב                      

 (x n = n 2 + 1 + 1כותבת                       

 (מתכוון לשני) n-( לא שווה למתכוון לראשון) nלא, כי   קרלוס

 ?n-לא שווה ל n-אה! למה אתה אומר ש  מורה

 ]השני[ n-, זה לא יהיה שווה לn 2כי אם עושים כפול   קרלוס

 וואו!  מורה

על מנת לא לזרז את התלמידים לתוך עולם הסימנים, המורה החליטה לדחות את השאלה של 

השימוש באות שנייה כדי לציין את הסך הכל. כפי שנראה, שאלה זו תעלה בפעילות הבאה. 

 .____ = x n 2 + 1 + 1 -בינתיים, הנוסחה נשארה כ
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החדש בו הופיעה הסדרה הפעילות הבאה התחילה מיד. התלמידים קבלו את דף הפעילות 

. התלמידים התבקשו למצוא נוסחאות רבות ככל האפשר לקביעת מספר 9המוצגת באיור 

 הריבועים באיבר כלשהו של הסדרה.

 

 הסדרה בפעילות החדשה 9איור 

דרך לתפיסת האיברים. בדברו אל קרלוס,  בזמן הדיונים בקבוצות קטנות, וויליאם מציע

ם ציירו על דף הפעילות, וויליאם אומר )מדבר על השורה העליונה(: , אותו ה6ובהתייחסו לאיבר 

. אתה רואה, למטה זה תמיד המספר של האיבר, אתה רואה?"  6+  2=  8]ריבועים[, כי  8"יש 

הדיבור שלו מלווה במחווה מדויקת של שתי אצבעות שבעזרתה הוא מציין את השורה 

" )עושה את 2"ואז, למעלה, זה תמיד ועוד , משמאל(. הוא ממשיך: 10התחתונה )ראו איור 

 , מימין(.10המחווה המוצגת באיור 

 

 6וויליאם עושה מחוות מדויקות כדי להתייחס לאיבר  10איור 

 

התשובה ל"בעיית ההודעה" ניתנה ללא קשיים. ללא היסוס, קרלוס אמר: "אוקיי. להכפיל את 

מקום לדון בצורות שונות של תפיסת ." הכיתה עברה לדיון כללי, שנתן 2המספר ולהוסיף 

הסדרה ושל כתיבת נוסחה. מריאן ניגשה ללוח החכם והציעה שאפשר לדמיין את האיברים 

כמחולקים לשתי שורות שוות ושריבוע אחד נוסף משמאל ואחד מימין לשורה העליונה. באיור 

רכבת , היא מצביעה קודם על השורה העליונה )מדומיינת כמו3, בהתייחסה לאיבר 11

(. אחר כך היא מצביעה על השורה התחתונה )תמונה 1, תמונה 11משלושה ריבועים; ראו איור 

( ולריבוע הנוסף בצד שמאל למעלה 3(, אחר כך על הריבוע הנוסף בצד ימין למעלה )תמונה 2

סיליה הציעה שאיבר היה אותו הדבר כמו הקודם שנוספו לו שני ריבועים בקצה  (.4)תמונה 

 3-ו 2, היא מסתירה את שני הריבועים בקצה הימני באיברים 6-ו 5, תמונות 11יור הימני. בא

בכל מקרה הוא האיבר הקודם. התחכום ההתפתחותי שהאחדות  כדי להראות שמה שנשאר 

 שפה השיגה ברור מאד.-מחווה-הסיסטמית של התפיסה
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 (6 – 5)תמונות  ( ושל סיליה4 – 1המחוות של מריאן )תמונות  11איור 

 

 קרלוס הציג את הנוסחה הבאה: לאחר מכן התלמידים הציגו את הנוסחאות שלהם.

 = ___2  +N  +N  המקום עבור המשתנה בנוסחה מסומן עם אות וסימן הקו התחתי. נראה .

 הסמלותבצורה מבוישת, עדיין נושאות את שרידי הנכתבות שאותיות בנוסחה של קרלוס 

 , מימין(.7הקודמות )ראו איור 

 לציין את התוצאה:המורה שאלה אם אפשר יהיה להשתמש באות אחרת כדי 

 אולי נוכל להמשיך עם אותיות?ובכן, התחלנו עם אותיות ]בנוסחה שלך[.  מורה

 לא! קרלוס

 מדוע לא? מורה

 ?r קרלוס 

 ?rמדוע  מורה

 (la responseהתשובה )בצרפתית,  קאלב

. ניתנו נוסחאות נוספות, כפי שניתן  R  =2  +N  +Nאת הנוסחה כדלקמן: קרלוס השלים 

 :12לראות באיור 

 

 משמאל, כמה נוסחאות מהדיון הכיתתי. מימין, נוסחאות מקבוצתה של אריקה  12איור 

 

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


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ymath.haifa.ac.il  מרכז מורים ארצי למתמטיקה בחינוך היסודי

18 

 זה והערות מסכמותסינת

בחלקו הראשון של המאמר הצעתי שחשיבה אלגברית אינה יכולה להצטמצם לפעילות 

המתווכת על ידי סימנים. כפי שטענתי בעבודות קודמות, נוסחה לחישוב מספר המלבנים 

, יכולה להתקבל על ידי שיטות אריתמטיות של ”2n + 1“, כמו 2בסדרות כמו זו המוצגת באיור 

שבה היא  אנאליטיתי מציע שחשיבה אלגברית מאופיינת בצורה ניסוי וטעייה. במקום זאת, אנ

ניתוח ווידאו קפדני שכנע אותנו שתלמידים מסמנים מספרים לא  עוסקת במספרים לא ידועים.

, אשר במקום להיות רק תוצר embodiedידועים על ידי הישענות על עודף משאבים סמיוטים 

שלה. מתוך היבט חושי זה על קוגניציה  לואי של חשיבה, הם מרכיבים את המרקם התחושתי

יכולים להתחיל לחשוב  8 – 7שתלמידים בני ( appreciate)אנושית, אין זה קשה להעריך 

בחלקו השני של המאמר עסקתי בשאלה של התפתחות  בצורה אלגברית באופן אפקטיבי.

ה, כמו כל הצורות התרבותיות של חשיבה )לדוגמ –חשיבה אלגברית. חשיבה אלגברית 

ה, התפתחה ועודנה הופיעהיא צורה תאורטית ש –אסטתית, חוקית, פוליטית, אמנותית( 

מפותחת לפני רעיונית היא היתה קיימת קודם בצורה  במהלך ההסטוריה התרבותית.

התכונה החשובה ביותר של התפתחות הילד  שהתלמידים עסקו בפעילויות הכיתתיות שלנו.

מפעילה השפעה אמיתית על חשיבת הילד. אולם כיצד ית זו רעיונמורכבת מהדרך בה צורה 

תחת היא:  Vygotskyת זו להפעיל השפעה כזו על הילד? התשובה של רעיונייכולה צורה 

(. במקרה שלנו, 1994) ת והילדרעיוניתנאים מסוימים של אינטראקציה בין הצורה ה

ת היסטורית ותלמידי יונירעהתנאים המיוחדים של אינטראקציה בין חשיבה אלגברית כצורה 

ת זו. מטבע רעיונישבאופן מכוון נשאו צורה היו מורכבים מסדרת פעילויות  ,כיתה ב שלנו

הם להבחין בכוונה התיאורטית מאחורי שאלותינו, מאחר והדברים, התלמידים אינם יכולים 

 אלגברית.קוראים חשיבה ת תרבותית זו לה אנו רעיוניצורה עדיין צריכים לפגוש ולהכיר ב

התהליכים הארוכים, היצירתיים וההדרגתיים שדרכם התלמידים פוגשים ועורכים הכרות עם 

משמעויות וצורות תרבותיות הסטוריות )במקרה שלנו אלגבריות( של חשיבה ופעולה הם מה 

 (. Radford 2008b) (objectificationהחפצה ), Hegelשקראתי לו, בעקבות 

ויציבות של הידע ההופך להיות אובייקט.  רצף טמפורלידורשת  ההחפצה של צורות רעיוניות

ההחפצה של צורות רעיוניות דורשת גם את המעורבות האמוציונלית והאתית ההדדית של 

 ;Radford and Roth 2011למידה )-המורה והתלמידים בפעילות המשותפת של הוראה

Roth and Radford 2011.) 

בהסתמך על הרעיון שהוזכר לעיל של קוגניציה והתפתחות חושית, הצעתי שהתפתחות 

בונים סיסטמיים חדשים בין  קשריםחשיבה אלגברית יכולה להיחקר במונחים של הופעת 

רעיוניים )לדוגמה, מחוות, דיבור פנימי וחיצוני( והצורה שבה -מרכיבי החשיבה החומריים

הניתוח של  התלמידים בפעילות.מעורבות מחדש במהלך קשרים אלה מאורגנים ומאורגנים 

הנתונים הניסויים שלנו התמקד בגילוי קשרים אלה והתקדמות העידון שלהם. ראינו כיצד, 
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 התפתחות התפיסה הולכת יחד עם התפתחות של מחוות ופעילות סימבולית.לדוגמה, 

 חזקה( התפתחות 1994)  Vygotskyכפי שטען  עם זאת, הסיפור כולו הרבה יותר מורכב.

יכולה להיות מובנת רק אם לוקחים בחשבון את הצורה שבה התלמיד מתנסה למעשה 

, טען הפסיכולוג הרוסי perezhivanie]ההתנסות האמוציונלית ] אמוציונלית עם העולם.

בין הסובייקט בהרצאה שניתנה בסוף חייו, היא הקשר בין הסובייקט לסביבה שלו או שלה, 

הישות הנצחית בתהליך של להיעשות( והסביבה החברתית שלו או שלה המשתנה תמיד )

ההכנסה המפורשת והמשמעותית של  הנעה תמיד מבחינה תפיסתית, פוליטית ורעיונית.

perezhivanie  הסברים התפתחותיים היא, אני מניח, עדיין בעיה מורכבת יותר להמשיג לתוך

 לבטח בעיית מחקר פתוחה. –ולחקור 

 

מקורות
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