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 שיחות על שברים עם צורות הפלא

Communicating about Fractions with Pattern Blocks 
 Janet H. Caldwell:  מאת

  Teaching Children Mathematics, Vol 2 , No. 3, November 1995, pp. 156-161: הופיע ב
 ברכה סגליס: תרגום

 

כניות לימודים והערכה של מתמטיקה סטנדרטים לתו"אחד העניינים המרכזיים שבהם עוסק המסמך 

) Curriculum and Evaluation Standards for School Mathematics, NCTM 1989" (בבית הספר

אחת הדרכים לפיתוח . הוא סיוע לתלמידים לפתח הבנה לעומק של הרעיונות המרכזיים שבמתמטיקה

לעשות : "ם מן התלמידיםכאשר מבקשי, הבנה עמוקה יותר כרוכה בהדגשת המתמטיקה כתקשורת

להשתמש ; רפלקציה על  החשיבה שלהם ולהבהיר מה הם חושבים על רעיונות ומצבים מתמטיים

לדון ברעיונות מתמטיים ; האזנה וצפייה כדי לפרש ולהעריך רעיונות מתמטיים, בכישורים  של קריאה

 ).78עמוד " (ולהעלות השערות וטיעונים משכנעים

 
הדבר מסייע ,  לשוחח ולכתוב על ההבנה שלהם ביחס למושגים בסיסייםכשמבקשים מן התלמידים 

דיון כזה מבהיר את הרעיונות העכשוויים שלהם . להם בפיתוח הבנתם את הרעיונות המתמטיים

כדאי לאפשר לתלמידים לחקור .  ובכך מניב מקור עשיר של מידע לצורך הערכה, ומזהה הבנות שגויות

, ים באמצעות שימוש בחומרים מוחשיים למודליזציה של מצביםלעיתים קרובות מושגים מתמטי

מאמר זה . בציור ובסמלים של אותו מצב, פה-בעל, ולאחר מכן לקשר מודלים אלו לייצוגים בכתב

 . מתמקד בחקירה ובקישור של מושגים וייצוגים של שברים

 

 משמעויות של שברים
 

הדרך .  במיוחד השברים,  אתגר גדולייםהרציונללתלמידים רבים מהווים המושגים של המספרים 

פירוש זה הוא גם הדרך האופיינית שבה . הבסיסית ביותר לדמיין שבר היא לראות אותו כחלק משלם

 ). Post, Behr, and Lesh 1982 (מוצגים שברים לילדים צעירים 

 דוגמה למודל דימוי כזה הינו. את השבר חצי כתמונה של עיגול שחציו צבוע"  לראות"אדם אחד יכול 

 של שברים הינו הקל ביותר להבנה על ידי שטחנראה כי מודל ה. רציף של השבר המבוסס על שטח

, תלמידים ולכן נוהגים בדרך כלל להשתמש בו להצגת שמות של שברים פשוטים בכיתות הנמוכות

). Payne,Towsley, and Huinker 1990(בעזרת עצמים אמיתיים כמו פיצות וממתקים מלבניים 

נייר מילימטרי שבו , איורים של מודל השטח בשברים  כוללים צורות גיאומטריות שבהן חלק צבוע

מאפיין קריטי . שעון שמחוגיו מצביעים על חלק של עיגול ונייר שמקופל לחלקים שבריים, חלק צבוע

דוגמה . של מודל השטח הוא שכל החלקים שהתקבלו מחילוק השלם חייבים להיות שווים בשטחם

 שבו השתמשו בצורות הפלא  כדי להמחיש דגם של 1לשברים המיוצגים במודל כזה ניתן לראות באיור 

 ?של הדגם] הבהיר[מהו השבר המתאים לשטח הצהוב . חלון צבוע
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. את השבר חצי כשקית של ממתקים שבה מחצית מהחתיכות הן שוקולד" לראות"אדם אחר יכול 

 Payne,Towsley, and Huinker(שה יותר מבחינה מושגית  ממודל השטח לשברים קקבוצה מודל ה

בהתאם לכך . הוא דורש לזהות את היחידה ומבטל את הדרישה שהחתיכות תהיינה בגודל זהה). 1990

במודל זה מגדירים לאיזה חלק מן הקבוצה יש . הוא מוצג בדרך כלל לתלמידים בכיתות המאוחרות

לאיזה חלק מן ? איזה חלק מן היתדות בלוח יתדות הוא כחול: וגמהלד. כמו צבע, תכונה מסוימת

איזה חלק מקרטון ? איזה חלק מן האנשים שבחדר מרכיבים משקפיים? הצמחים יש פרחים אדומים

במודל זה החלקים או אברי הקבוצה אינם ? איזה חלק מן הקבוצה מוקף בעיגול? הביצים מכיל ביצים

הם אינם חייבים להיות . תפות פרט לתכונה שמשייכת אותם לקבוצהצריכים להיות בעלי תכונות משו

דוגמה לפעילות בשברים במודל הקבוצה היא איסוף אקראי של חופן . בעלי צורה או שטח זהים

הגודל והצורה של החלקים אינם . מצורות הפלא וקביעה איזה חלק מן הצורות שנאספו הוא צהוב

 . רלבנטיים לשאלה הנשאלת

על המורים לספק . דים יכירו בכך שלשברים יש משמעויות שונות בהקשרים שוניםחשוב שתלמי

בנוסף . לתלמידים הזדמנויות להשתמש בשברים הן בהקשרים של שטח והן בהקשרים של קבוצה

 . צריכים התלמידים להתעמת עם ההבדלים שבין שני ההקשרים הללו בצורה מפורשת

 

ומשתמשת ,  לכיתות הגבוהות של בית הספר היסודימאמר זה מתאר פעילות מורחבת המתאימה 

בתקשורת כאמצעי המסייע לתלמידים לחקור ולעדן את הבנתם ביחס למודל השטח ולמודל הקבוצה 

הפעילות מתחילה בכך שהמורה מניחה כמות של צורות פלא . בשברים המיוצגים על ידי צורות הפלא

כדוגמת , תוך כדי סידורן לדגם נאה כלשהוא שמאפשר לתלמידים לראותןעל המטול או במקום אחר 

,  להשתמש בריבועים הכתומים ובמקביליות בצבע קרם שבקופסת צורות הפלאלאחשוב .  2איור 

לאחר מכן המורה שואלת את . מאחר שלא ניתן לכסות צורות אלו במלואן בעזרת שום צורה אחרת

 ?"חלק הכחולאיזה שבר הוא ה: "התלמידים שאלה שהיא בכוונה תחילה עמומה

לבנייה עצמית של הצורה בעזרת צורות פלא משלהם , בנקודה זו יש לתת לתלמידים זמן לחשיבה

רעיונותיהם השיחות שהם מנהלים ביניהם מסייעות להם להבהיר לעצמם את . ולהתייעצות זה עם זה

 דגם של חלון העשוי מצורות הפלא: 1איור 
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בחשיבה לאחר מכן יש לאפשר לתלמידים לשתף זה את זה בתשובות  ו. על שברים בהקשר למשימה זו

אי הבהירות הטבועה בשאלה צריכה לבוא לידי ביטוי . שלהם באמצעות הסברים בעל פה או בכתב

חושפים , כאשר הם נדרשים להצדיק בפני האחרים את ההגיון שבתשובתם. בדיונים של התלמידים

בהדרגתיות צריכים התלמידים להגיע להבנה שלשאלה שנשאלה . התלמידים את דרכי החשיבה שלהם

תלמידים המתבוננים בבעיה כמייצגת . תלוי כיצד מפרשים את השאלה, יותר מתשובה נכונה אחתיש 

. חלק של שטח יגיעו לתשובה שונה מזו של התלמידים החושבים שהבעיה מייצגת חלק של קבוצה

כפי שמתגלות בדיונים שהם מנהלים או , לתשובה שמצאוהנמקותיהם  והצדקותיהם חשובות יותר הן 

 .להםבכתיבה ש

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 דוגמאות של תשובות
 

כשהתלמידים , באופן כללי. פעילות זו נעשתה עם יותר מששים ילדים ומאות של מורים משתלמים

הבקשה הזו מעוררת תשובות , מתבקשים לרשום את תגובותיהם לפני שמתחילים את הדיון בעל פה

לפעמים צריך לבקש מן . השברהמבוססות יותר על חשיבה והיא מגלה יותר על הבנתם את מושג 

. כדי לקבוע בצורה ברורה יותר למה בדיוק התכוונו, התלמידים לשכלל את תשובותיהם הכתובות

במקרה כזה הם נשאלו לאחר מכן האם . בפעמים אחרות כל התלמידים בכיתה הגיעו לאותה תשובה

תלמידי הכיתות כמה מן התשובות הכתובות של . תיתכנה תשובות נכונות אחרות לאותה שאלה

 . הבינוניות מתוארות בהמשך הפסקה

 

 

 

 

 

נראה שהם חושבים על שבר . במיוחד אצל ילדים צעירים, תשובה זו היא במידה רבה הנפוצה ביותר

.  החתיכות הן כחולות13 מתוך 6 -כך שהם מונים  את מספר החלקים ומוצאים ש, כעל חלק מקבוצה

שימו לב ששכיחות תשובה זו בקרב ילדים . 6/13וא על כן  שהן כחולות  הקבוצת הצורותהשבר של 

התגובות למשימה זו . המתחיל בשברים כחלק משטח, צעירים היא בניגוד בולט לרצף ההוראה הרגיל

 . ממצאים קודמים בנוגע למידת הקושי של פירוש כזה לשברים, אם כך, סותרות

 מהן הן בצבע 6 חתיכות ו 13 זה נכון משום שיש 6/13אני חושבת ש . 6/13אני חושבת שזה "

 ".כחול

'כיתה  ה, לאורה  -

 ?איזה שבר הוא החלק הכחול: 2איור 
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כאשר . ים שחיפשו פירוש אפשרי נוסף לשאלהוניתנה על ידי אותם תלמיד, תשובה זו נדירה ביותר

, המשושה הצהוב, הם ציינו שהם פשוט מצאו את החלק הגדול ביותר, נתבקשו להסביר את תשובתם

מאחר ששלוש .  הוא המקבילית הכחולההצורה הגדולה ביותרולאחר מכן החליטו איזה חלק מן 

 מן 1/3צורה הכחולה צריכה להיות אזי ה, )3איור (מקביליות כחולות יוצרות את המשושה הצהוב 

אבל לא לוקח בחשבון , תלמיד המגיב באופן כזה משתמש במודל השטח לשברים. החלק הגדול ביותר

תלמיד כזה . הוא מחפש שם לחלק הכחול במקום לקשר אותו לשטח  או לאזור בכללותו. את כל הדגם

, הפלא או אמצעי המחשה אחריםמבסס כנראה את תשובתו על התנסויות קודמות בעבודה עם צורות 

אפשרות אחרת היא שהתלמיד הסתמך על התנסויות קודמות בייצוגים ציוריים של . כמו הבדידים

 .מספרים מעורבים 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
תלמיד . אבל נוטה להופיע בשכיחות גדולה יותר מן התגובה הקודמת, גם תגובה זו  אינה נפוצה יחסית

כך שחלק כחול אחד הוא , שלדגם יש שש צורות כחולות בסך הכלהרואה תוצאה זו עשוי להסביר 

 מתוך החלקים הכחוליםאיזה שבר : "תלמיד כזה עונה על השאלה. שישית אחת מכל הצורות הכחולות

לא ברור האם המודל שבו השתמש מבוסס על , ללא הסבר נוסף מן התלמיד? "הוא חלק כחול אחד

 . שטח או על קבוצה

 

 

 

 

. כל החלקים צריכים להיות באותו גודל, בדרך זו מסביר בדרך כלל שבעבודה עם שבריםתלמיד המגיב 

כאשר התשובה ניתנת .  שהוא כחולשל השטחתלמיד כזה משתמש במודל השטח וחושב על השבר 

אזי התלמיד בדרך כלל חילק את הדגם כולו לחלקים בעלי גודל זהה לגודל של הצורה , 6/15 -קודם כ

ושש מתוכן , במקרה כזה המספר הכולל של המקביליות הכחולות הוא חמש עשרה). 4איור (הכחולה 

 ".1/3אני חושב שזה "

'כיתה ה,  לא ידוע-

 "!1/6זה "

'כיתה ו,  לא ידוע-

 חלקים 15אני חושב כך משום שכיסיתי את הכל בעזרת .  הוא כחול2/5או , 6/15 -אני חושב ש"

 ".  מהם היו באמת צריכים להיות כחולים6. כחולים

'כיתה ה, איוון -

  של הצהוב1/3הכחול הוא : 3איור 

 

http://mathcenter-k6.haifa.ac.il/
http://www.nctm.org


 

 
Translated and reprinted with permission from Teaching Children Mathematics, copyright © 1995  
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 
________________________________________________________________________ 

 http://mathcenter-k6.haifa.ac.il מרכז מורים ארצי למתמטיקה בחינוך היסודי
 

5

שימו לב שתלמיד זה צמצם . 6/15באופן כזה השבר של החלק הכחול שבדגם הוא . הן באמת כחולות

 . אבל ההסבר שלו נתן הצדקה לשבר הראשון, אוטומטית את השבר עד הסוף

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

תלמידים אלו .  באמצעות מסלול שונה במקצת6/15ם לאותה תשובה של לפעמים תלמידים מגיעי

. מתבוננים בתרשים כדי לקבוע כמה חלקים כחולים נדרשים לכיסוי כל אחד מן החלקים האחרים

כל אחד . ששטחו שקול לזה של שלושה חלקים כחולים, בדגם זה יש משושה צהוב אחד: לדוגמה

כך שעד עתה יש לנו , לחלק כחול אחד ועוד חצי חלק כחולמשלושת הטרפזים האדומים שקול בשטחו 

לאחר מכן מוסיפים את ששה החלקים .  חלקים כחולים7½ כלומר  , 3 + 4½ את החלק השקול ל 

כל אחד מהמשולשים , לבסוף.  חלקים כחולים6 + 7½  = 13½ הכחולים עצמם ומקבלים סך של 

.  חלקים כחולים15או  , 13½  + 1½ ם כללי של כך שמתקבל סכו, הירוקים שקול לחצי של חלק כחול

כאשר התלמידים . 6/15הרי שהשבר הוא , מאחר שרק שש מתוך סך כל החלקים הם באמת כחולים

 . יש להם הזדמנות להסביר ולהצדיק את חשיבתם, מעבדים את תגובתם

 

 

 

 

 

. 2/5 -שובה ישירות כישנם תלמידים המגיעים לאותה תשובה גם כן בדרך שונה ועשויים לבטא את הת

הסבר . כמו אמי, הם מסתכלים על התרשים או על הדגם וחושבים עליו במונחים של משושים צהובים

 :מורכב יותר יכול להיות כך

אז כמה משושים צהובים יהיו , אם אקח את כל החלקים ואזיז אותם כך שכל החלקים שבאותו צבע יהיו ביחד

וטרפז , אחרי זה שניים מהטרפזים האדומים עושים עוד משושה, ב האחדקודם יש את המשושה הצהו, ובכן? לי

אני אוכל לקבל  משושה , אם אני אוסיף את שלושת המשולשים הירוקים לטרפז האדום שנשאר. אחד נשאר

 מעוינים 6,  טרפזים3, זה משום  שיש משושה אחד. 6/15אני חושבת שהשבר של דגם זה הוא "

כל צורה אפשר לחלק למעוין או ליצור ממנה .  מעוינים15שביחד יוצרים ,  משולשים3 -ו

 ". צריך לדעת כמה מעוינים יש בסך הכל,  מעוינים ישאז כדי לראות כמה, מעוין

'כיתה ה, אלכסיס -

אם מחברים אותם ביחד כמו החלק הצהוב מקבלים חמש .  משום שיש חמש קבוצות2/5"

 ". קבוצות

'כיתה ו,  אמי-

 כיסוי השטח עם צורות כחולות: 4איור 
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ושניים , )5איור (אז יש לי חמישה משושים , החלקים של המקביליות הכחולות עושים עוד שני משושים. שלישי

 !2/5השבר של החלק הכחול בדגם הוא . וליםמהם הם כח

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

הוא חושב על כל , אבל במקום לארגן את החתיכות למשושים, פאול משתמש באסטרטגיה דומה

 מופיעה רק אחרי 2/5אצל תלמידים צעירים רבים התשובה של . משושה כשכבה במגדל תלת ממדי

ן אמי והן פאול חשבו על תגובה זו כתשובה שנייה בזמן ה. שמעודדים אותם להמשיך ולחקור את המצב

- 6/13 -בשני המקרים התשובה הראשונה שלהם . שחיכו שהתלמידים האחרים יסיימו את כתיבתם

בדיון שהתקיים לאחר מכן הסכימו שניהם שכל אחת מן התשובות . הסתמכה על הפירוש של קבוצה

הרעיון שתשובות שונות יכולות להיות נכונות אם נראה שהם אהבו את . תלוי בשאלה הנשאלת, נכונה

 . ניתן להצדיקן במידה מספקת

 

ניתנת לתלמידים הזדמנות לחשוב מהי המשמעות של שברים לגביהם , באמצעות שיחות עם אחרים

לפעמים הם . ולחלוק ביניהם את האסטרטגיות השונות שבהן ניתן להשתמש כדי לפתור בעיה זו

תלמידים לומדים גם על . ת למצוא את כל התשובות הנכונות האפשריותמתלהבים מאוד מהניסיונו

 . ועל כך שהם יכולים ללמוד משיתוף רעיונות בינם לבין תלמידים אחרים, עצמם כלומדים

 שיחות לפניכאשר תלמידים כותבים . כדאי לבקש מהתלמידים לכתוב על הפעילות בשתי נקודות זמן

 הם נעשים מודעים יותר לחשיבה של - כשהם מסבירים ומצדיקים את תשובותיהם -השיתוף והדיון 

 ניתנת להם - כשהם מתארים מה למדו מן הדיון - הדיון אחריכאשר תלמידים כותבים . עצמם

פעילויות כאלה מניבות לעיתים .  הזדמנות לתעד ולעדן מחשבות חדשות ולעשות תיקון של חשיבתם

קרובות מידע מועיל על ההבנה המושגית והפרוצדורלית של התלמידים ועל הקשיים שעלולים להיות 

 . הן נותנות הזדמנות למורה לעבור על תגובות של כל התלמידים ולא רק של אחדים, בנוסף. להם

 כחולים 3 יהיו כחולים משום שצריך 2, אם אתה לוקח את החלקים ושם אותם בערמה. 2/5"

 ".היתר משתווים לשלוש שכבות.  כחולים6אחת ויש לי לעשות שכבה 

'כיתה ה,  פאול-

 הרכבת משושים מהחלקים שבדגם: 5איור 
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.  דוגמאות מראות גם כמה מהתפיסות השגויות והבלבול שעלול להתגלות בעבודתם של התלמידים

. יד הבא נתן תשובה נכונה למודל של שטח אבל השתמש בשפה המתאימה יותר למודל של קבוצההתלמ

 .הבלבול בין שני המודלים עולה לא רק בשפה של כריס אלא גם בחישובים שלו

 

 

 

 

 

, התלמיד הבא מבסס  את הפתרון שלו על מודל השטח ונע בקלות בין סימנים של שברים ושל עשרוניים

 .גיאות כאשר הוא משווה את החלקים האחרים לצורות הכחולותאבל עושה כמה ש

 

 

 

 

 
מעניין לציין את השינויים בחשיבה שהתרחשו אצל תלמיד זה במהלך השנה שבה תוכנית הלימודים 

 .תקשורת וויזואליזציה, הנמקה, שלו במתמטיקה כללה עבודה יסודית בפתרון בעיות

 

 

 

 

 

 

 

יחד עם . וטעויות החישוב נעלמו, שיבה שלו השתפרה בברורהיכולת של תלמיד זה להסביר את הח

כמו . הצהוב, הוא עובר משימוש בחלקים הכחולים כיחידה הבסיסית לשימוש בחלק הגדול יותר, זאת

הוא שם כעת , במקום לערוך פשוט רשימה של הערך של כל חלק ולמצוא את סכום כל הערכים, כן

 . חלקים ביחד על מנת ליצור שלמים

 ותהרחב
 

בהמשיכה להדגיש , בכל פעילות המורה יכולה.  ישנן מספר דרכים טובות להרחיב פעילות ראשונית זו

להצדיק את תשובותיהם , לעודד תלמידים לחשוב עוד על הבנתם את מושג השבר, את התקשורת

 . ולהסביר את חשיבתם

צבים בחיי היומיום פעילות הרחבה חשובה מאוד היא לבקש מן התלמידים ליחס את תגובותיהם למ

 :  במשימה הבאה-תוך שימוש בפירושים השונים לשברים 

 ? באלו מצבים תצטרכו להשתמש ברעיון של שבר כחלק מקבוצה

 ?באלו מצבים תצטרכו להשתמש ברעיון של שבר כחלק משטח

אם אתה . 15 -אז תגיע ל, אם אתה סופר את כל החתיכות ומעמיד פנים שכולן אותו דבר"

 ".6/15: זוהי התשובה . 11 ½ -אתה מגיע ל, מפחית את מספר הכחולים שיש לך

'כיתה ה, כריס -

 של 0.5 של הכחולים והירוקים הם 2 משום שהאדומים הם  של התמונה3/8אני חושב שזה "

 6/16אז זה ,  כחולים מההתחלה6ויש ,  כחולים16½ אז כשמחברים את כולם מקבלים . הכחולים

 ". 3/8= ובצמצום 

'כיתה ו, פיליפ -

הכחולים , ½חילקתי כל חתיכה כך שהיא תהיה שווה לצהוב אחד ואני יודע שהאדומים היו "

 3אז הוספתי  לו את , 1 ונשאר לי אדום 1 אדומים ועשיתי מהם 2אז לקחתי , 1/6ים  והירוק1/3

אז שמתי , 3 זה השאיר אותי עם עוד �אחר כך שמתי את שלושת הכחולים ביחד . הירוקים

 ". מהחתיכות היו כחולות2/5אז ,  הקבוצות היו כחולות5 מתוך 2 - קבוצות ו5היו . אותם ביחד

'סוף כיתה ו, פיליפ -
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נקודות מסייעים להם לעבד את , כאשר מבקשים מן התלמידים לשוחח על שאלות אלו או לכתוב עליהן

אספקט זה של הפעילות ניתן . המבט השונות שנידונו ולתת משמעות הגיונית לכל אחד מן הפירושים

כאשר מבקשים מן התלמידים לכתוב סיפור שבו יהיה צורך " עולם האמיתי"להרחבה נוספת ולייחוס ל

 . להשתמש בשברים כחלק מקבוצה או כחלק משטח

ניתן לבקש מהם ,  על האסטרטגיות השונותאם התלמידים מתקשים להבין זה את הסבריו של זה

חזרה זו נותנת להם הזדמנות לראות את הצדדים השווים שבשתי . ליצור בעיה דומה עם דגם שונה

, כמה מן התלמידים ישנו גם את התגובות הראשוניות שלהם. המשימות ולשפר את ההסברים שלהם

 . לרוב תוך העדפה של אסטרטגיה מורכבת יותר

הפעם תוך שימת דגש על השבר של הדגם שהוא בעל ,  מן התלמידים ליצור בעיה נוספתניתן גם לבקש

משימה זו  יעילה במיוחד אם רבים מן התלמידים התקשו לעבוד עם הרעיון של שבר כחלק . צבע נתון

שיחה על האסטרטגיות . מיקוד על משמעות זו של השבר יסייע להם להמשיך ולפתח מושג זה. משטח

 . למציאת התשובה תמקד גם את תשומת הלב שלהם למגוון אסטרטגיות לפתרון בעיותשבהן השתמשו

כמו הדוגמאות ( צהוב 1/3אולי אחד שבו השטח הוא , ניתן לבקש מן התלמידים לעשות דגם משלהם

בנוסף ליצירת ). 7כמו הדוגמאות שבאיור (משטחו אדום  ½ - חתיכות וש6או דגם שבו ) 6שבאיור 

גישה זו מעודדת תלמידים שיצרו דגמים . ביר גם את האסטרטגיה לפיתוח דגם זהעליהם להס, הדגם

ולעתים קרובות יכולה להאיר באור נוסף , לנסות לפתח דגמים מורכבים יותר בעתיד, פשוטים יחסית

 . את הבנתם את השברים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

כחול שווה לשבר של משימה רבת אתגר לתלמידים היא לנסות למצוא דגם שבו השבר של השטח ה

שוב יש לדרוש מן התלמידים להסביר . 8דוגמה של דגם כזה מופיעה באיור . מספר החלקים הכחולים

איך הם פיתחו את הדגם שלהם כדי שכל ילדי הכיתה יוכלו לחלוק את רעיונותיהם זה עם זה וכדי 

 .שלמורה תהיה הבנה טובה יותר על החשיבה של התלמידים

תוך שימוש , תלמידים לכתוב על המשמעויות השונות שיכולות להיות לשבריםניתן גם לבקש מן ה

באופן כזה מעודדים אותם לפתח משמעויות . מצבים מחיי היומיום או תמונות לדוגמה, בצורות הפלא

 . שונות נוספות לשברים

  1/3דגמים שבהם : 6איור 
 מהשטח הוא צהוב

 

  1/2ששה חלקים ש : 7איור 
 משטחם אדום
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ום המושגים למצבים כרוכה בייש, המתאימה במיוחד לעבודה בקבוצות, הרחבה נוספת של פעילות זו

 .ספציפיים בעולם האמיתי

תות , )צהוב(לימון : נניח שבחנות הממתקים של אתל מוכרים ארבע סוגים של סוכריות גומי !

התלמידים יכולים לייצג שקית עם סוכריות גומי בכך ). כחול(ומנטה ) ירוק(לימונית , )אדום(

שימו לב ששאלה [? )צבע(ל טעם מהו השבר של כ. שיאספו חופן של צורות פלא באותם צבעים

 ]. זו כרוכה בפירוש השבר כחלק מקבוצה

היא . כולל עצמה, היא מזמינה שנים עשר בנים ושתים עשרה בנות. קטי עורכת מסיבה פיצות !

אם כל פיצה מחולקת . חושבת שכל ילד יאכל ארבע חתיכות וכל ילדה תאכל שלוש חתיכות

בעיה זו דורשת [? צטרך קטי עבור המסיבה שלהכמה פיצות ת, לשתים עשרה חתיכות שוות 

 ].אבל אינה דורשת שימוש בשברים, פירוש של שטח

אם המחיר של כל חלק מבוסס על הגודל . 1נניח שאנחנו רוצים לעשות חלון צבוע כמו שבאיור  !

שאלה זו בעצם אינה [? מהו הסכום הכולל של החלון $, 1.00ואם המשולש הירוק עולה , שלו

ניתן גם לשאול מהו השבר של המחיר של . אבל דומה לפירוש של השטח, ריםכרוכה בשב

 ].החלק הצהוב שבחלון

, למשל(מהו מחיר החלון אם לכל חלק יש מחיר שונה המבוסס על הצבע שלו ועל הגודל שלו  !

ליחידת $ 1.25כחול עולה , ליחידת שטח$ 1.00ירוק עולה , משולש מייצג יחידה אחת של שטח

שאלה זו קודם [? )ליחידת שטח$ 2.50ליחידת שטח וצהוב עולה $ 2.00ולה אדום ע, שטח

 ]. עוסקת בשטח ואחר כך מייחסת לו ערך
 

חקירה של מצבים אלו או דומים להם יכולה להעסיק את התלמידים למשך זמן  בפרויקט מורכב 

לפתרון הבעיה על האסטרטגיות , בכל חקירה כזו יש לאפשר לתלמידים לשוחח על הסיטואציה.  למדי

התלמידים ילמדו , כאשר הם משתפים זה את זה ברעיונות שלהם בכתב או בעל פה. ועל תשובותיהם

 . לראות את היסודות המשותפים שבכל סיטואציה ולהגיע להשערות ולהכללות

הם עסוקים בחשיבה ובפתרון בעיות בזמן שהם . בפעילויות אלו התלמידים משיגים מספר מטרות

הם משוחחים על מתמטיקה כשהם מסבירים כיצד הגיעו לתשובותיהם .  את התשובהמנסים למצוא

השבר של השטח הכחול זהה : 8איור 
 לשבר של מספר החלקים הכחולים
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תהליך זה של תקשורת משפר את ההבנה שלהם במושגים בסיסיים בשברים . ומצדיקים את חשיבתם

בכך שהוא עוזר להם להיות יותר מודעים לחשיבה של עצמם ולאסטרטגיות המגוונות שהאחרים 

לבסוף הם .  חוזרים התלמידים גם על אוצר מילים בסיסי בגיאומטריהתוך כדי התהליך. השתמשו בהן

בפירוק , משפרים את כישורי הראייה המרחבית שלהם בזמן שהם עובדים עם הצורות הגיאומטריות

המרכיב התקשורתי של פעילויות אלו מסייע למורים לבצע הערכה על החשיבה של . ובהרכבה שלהן

 . אים את ההוראה לצרכים של התלמידיםהתלמידים בנושא השברים כדי להת

 
הסטנדרטים לתוכניות לימודים ולהערכה "פעילויות אלו עוסקות בארבעת הסטנדרטים הראשונים של  

, מתמטיקה  כתקשורת, מתמטיקה כפתרון בעיות): NCTM) 1989 -מה "של מתמטיקה בבית הספר

מספרים ויחסים בין : טים אחריםהן נוגעות גם בשני סטנדר. וקשרים מתמטיים, מתמטיקה כחשיבה

הם משתמשים . התלמידים עסוקים באופן פעיל בחקירה של סיטואציה מסוימת. מספרים וגיאומטריה

. בעצמים מוחשיים לחקירה  של מושגים מתמטיים ומסתמכים על ההבנה שלהם לגבי מושגים אלו

פתחות של יכולתם  שיחה על פעילותם עם החומרים המוחשיים הינה מרכיב קריטי להמשך ההת

לדון , לעשות רפלקציה ולהבהיר את חשיבתם על מתמטיקה, להשתמש במגוון ייצוגים למצב של בעיה

 . ברעיונות מתמטיים ולהצדיק את חשיבתם
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