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 ברכה סגליס   : תרגום

 

הם החליטו לחזור לחנות .  דולר עבור כל השלושה2 בלונים ממולאים בהליום ושלמו 3ים וסטיב קנו 'אלן ג

 )Lamon 1993b(?  בלונים24כמה הם שילמו עבור . ולקנות בלונים עבור כל ילדי הכיתה

 

,  דולר16 -ענו חלק מהם תשובה נכונה , והותכאשר בעיית יחס זו ניתנה לקבוצת תלמידים בכיתות היסוד הגב

 ?איזו מין חשיבה יכולה להוביל לתשובות כל כך מגוונות.  דולר26 - דולר ו24,  דולר12,  דולר8 �אבל אחרים ענו 

 �ה (הינה אחת הכשרים החשובים ביותר אותם יש לפתח בכיתות היסוד הגבוהות ) יחס(חשיבה פרופורציונלית 

הם מחזקים ומגבשים את הידע של המתמטיקה ,  משתמשים בחשיבה פרופורציונליתכאשר תלמידים). ח

תלמידים . הנלמדת בבית הספר היסודי  ובונים יסוד למתמטיקה הנלמדת בבית הספר התיכון ולחשיבה אלגברית

, שאינם מצליחים לפתח חשיבה פרופורציונלית עלולים להיתקל בקשיים בהבנה של מתמטיקה ברמה גבוהה

 . וחד באלגברהבמי

הממומן על , פרויקט לשיפור הידע של מורים,  באלגברה)PUMP) Peoria Urban Mathematics Planבפרויקט  

 עבדנו עם ארבעים וארבעה מורים של כיתות , )NSF(ב "ידי הקרן הלאומית למדע בארה

על מנת . ם בלמודי אלגברהבמטרה להגדיל את מספר התלמידים המשתתפי, ביישוב עירוני בגודל בינוני'  ח�' ה

סרקנו את הספרות המקצועית , לעזור למורים להבין מדוע רבים מתלמידיהם אינם מצליחים בעבודה עם יחס

 Lamon (1993a, 1993b, 1994, 1995)את התובנות שקיבלנו ממחקריהם של . העוסקת בחשיבה פרופורציונלית

 -שילבנו בעבודתנו בכיתות ה) Cramer, Post and Currier 1993" (פרויקט המספרים הראציונליים"ושל 

PUMP . מאמר זה משתף את הקורא בתובנות שקיבלנו מעיון בספרות המקצועית ובנסיונות שלנו להשתמש

 . בעבודתנו עם התלמידים, ברבות מן הבעיות שמצאנו בספרות המקצועית
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 סקירה כללית על פרופורציה
 . במובן ששניהם מעבירים את אותו הקשר, סים הם שוויםפרופורציה היא טענה האומרת ששני יח

מכאן . היחס של שלושה בלונים לשני דולר הינו זהה לזה של עשרים וארבעה בלונים לששה עשר דולר:  לדוגמה

בלונים , בדוגמה זו, פרופורציה מבטאת קשרים כפליים בין שתי כמויות.   הינו פרופורציה3 / 2 = 24 / 16שההיגד 

או שעבור כל ,  דולר2 בלונים המחיר הוא 3  מייצג קשר כפלי זה ומשמעותו היא שעבור כל 2 / 3היחס . ודולרים

יש להכפיל את הכמות ב , על מנת למצוא כמה בלונים אפשר לקנות בסכום כסף נתון.  בלונים1.5דולר ניתן לרכוש 

  .1.5 או 3 / 2

 

 סוגים של בעיות פרופורציה

Lamon  (1993b) תת , שלם-חלק-חלקבבעיית ). 1איור ראה (בעה סוגים שונים של בעיות פרופורציה מזהה אר

תשובות שגויות עם תשובות ,  בנים עם בנות-למשל (קבוצה של השלם מושווית עם התת קבוצה המשלימה שלה 

יות בע).  שאלות100 תשובות נכונות מתוך 80,  תלמידים20 בנים מתוך 12למשל (או עם השלם עצמו ) נכונות

באמצעות התוכן של , שבדרך כלל אינן מקושרות,   מקשרות בין שתי כמויותקבוצות מקושרותהעוסקות ב

יחידות מידה ידועות  בעיות העוסקות ב. או עוגיות וקופסאות, אנשים ופיצות, כמו למשל בלונים ודולרים, הבעיה

או מחיר , חס שבין קילומטרים ושעותכמו מהירות שהיא הי, )Rates(מבטאות יחסים הידועים היטב או קצבים 

, אורך, כמו גובה,  מבטאות יחס בין שתי כמויות רציפותהגדלהבעיות . ליחידה שהוא היחס בין פריטים ודולרים

 או היקף ועוסקות או , רוחב

 . כלומר הקטנה או כיווץ, ירידהאו ב, כלומר הגדלה או מתיחה, עליהב

 
   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 סוגים של בעיות פרופורציה: 1איור 

 שלם-חלק-חלק 

ה כמ,  תלמידים25אם יש לה .  בנות3בכל קבוצה היו . 5ונס חילקה את תלמידיה לקבוצות של 'ג' גב

 ?בנים וכמה בנות יש בכיתתה

 
 קבוצות מקושרות

הם החליטו לחזור .  דולר עבור כל השלושה2 בלונים ממולאים בהליום ושלמו 3ים וסטיב קנו 'אלן ג

 ?  בלונים24כמה הם שילמו עבור . לחנות ולקנות בלונים עבור כל ילדי הכיתה

 
 יחידות מידה ידועות

 מייל 561האם הוא יכול לנהוג במהירות זו למרחק של . לון בנזין ג6 - מייל והשתמש ב156ר דיי נהג "ד

 ? גלון21במיכל בנזין מלא של 

 
 )מצבי מתיחה וכיווץ(הגדלה 

מהו הרוחב של התמונה . '  אינץ12 - ל8 -הוגדלה כך שהאורך השתנה מ'   אינץ6 × 8תמונה בגודל 

 ?החדשה
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 ללא קשר לרמת ההבנה של החשיבה ,  של בעיות מפעילים אסטרגיות פתרון שונותסוגים שונים

המחקרים מראים שתלמידים נוטים להשתמש באסטרטגיות ). Lamon 1993b(הפרופורציונלית של התלמיד  

השפה של יחס מופעלת באופן . חשיבה פרופורציונלית מדרגה גבוהה יותר בפתרון בעיות מסוג קבוצות מקושרות

) Composite(כהרכב , שאינן מקושרות בדרך כלל, עי יותר כאשר התלמידים צריכים לחשוב על שתי קבוצותטב

שלם התלמידים נוטים להשתמש בשיטות -חלק-בבעיות מסוג חלק. המתייחס האחד לשני על פי תוכן הבעיה

וזאת משום שבעיות , תאפילו כאשר הם מפגינים רמות חשיבה גבוהות יותר בבעיות אחרו, חשיבה לא פורמליות

שאינן מצריכות חשיבה , התאמה ובנייה כלפי מעלה, שלם נותנות עצמן לאסטרטגיות של מנייה-חלק-חלק

 . פרופורציונלית מתקדמת

ההיכרות עם , עבור חלק מן התלמידים. הספרות המקצועית ממליצה על שימוש בבעיות של יחידות מידה ידועות

השפה , אבל עבור אחרים,  ומחיר עשוייה להאיץ חשיבה פרופורציונליתיחידות מידה ידועות כמו מהירות

תלמידים שלמדו נוסחאות ). Lamon 1993b(המוכרת עלולה לאפשר להם להסתיר את חוסר ההבנה שלהם 

עם זאת אין הם בהכרח מבינים את הקשרים . יהיו מסוגלים לפתור בעיות אלו, לפתרון בעיות מהירות למשל

. שבכל שעה נסעו כמות מסוימת של קלומטרים, כלומר, פורציונליים המופיעים בבעיית מהירותהכפליים או הפרו

 ;Cramer, Post and Currier, 1993(בעיות הגדלה מזוהות כסוג הקשה ביותר , בכל הספרות המקצועית שסקרנו

Lamon 1993b .(בעיות , דידותשלם וקבוצות מקושרות  העוסקות בכמויות ב-חלק-שלא כמו בבעיות של חלק

 . המקשות על התלמידים לייצג אותן באמצעות עצמים או איורים, הגדלה עוסקות בכמויות רציפות

 

 אסטרטגיות פתרון של תלמידים
שהשתתפו '  ח�' ערכנו ראיונות לששה עשר תלמידים מכיתות ה, תוך שימוש בבעיות מכל אחת מהקטיגוריות

. י אסטרטגיות הם ישתמשו בבואם לפתור סוגים שונים של בעיותבמטרה לגלות באילו סוג PUMP -בפרוייקט ה

. על בסיס רמת ההבנה המתמטית הכללית שלהם ) ' ח�' ה(לשם כך בחרו המורות ארבעה תלמידים מכל כיתה 

שני ילדים היו ברמת הבנה ממוצעת וילד אחד ברמת הבנה , מכל שכבת גיל ילד אחד היה ברמת הבנה נמוכה

 . גבוהה

 

 :0רמה 

זיהינו ארבע רמות שונות של אסטרטגיות , על פי הפרוש שלנו את הספרות המקצועית ואת תוצאות הראיונות

.  אינן משתמשות בחשיבה פרופורציונלית בכלל0אסטרטגיות ברמה ). 2איור ראה (לחשיבה פרופורציונלית 

 של מספרים או פעולות או בשימוש אקראי, אסטרטגיות אלו מאופיינות בהשוואות חיבוריות במקום כפליות

למשל בחרה , קרן.  הן אינן מובילות לפתרונות נכונים או לפתוח חשיבה פרופורציונלית בוגרת יותר. בבעיות

 :שיח הבא-כפי  שמתגלה בדו,  דולר8באופן אקראי מספרים לחילוק בבעיית הבלונים וקיבלה תשובה של 

 ?כיצד הגעת לתשובה שלך. מ

 אחר כך הם החליטו לחזור ,  דולר עבור כל שלושת הבלונים2שלמו משום שאם אומרים שהם . ק

 .24 - חילקתי ב3לקחתי .      ולשלם עבור עשרים וארבעה בלונים

 ?3 - ל24 מדוע חילקת .מ

 .24 -חשבתי על משהו שיכול להתחלק ל,  משום שכאשר שאלו כמה הם שילמו עבור עשרים וארבעה בלונים.ק

הרי שבחירתה איזה מספרים לחלק היתה שרירותית , יבה לבחור בפעולת החילוק למרות שלקרן היתה אולי ס

 . ולא הוצדקה על בסיס התוכן של המצב הפרופורציונלי
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 :אלן הגיב לבעיית הבלונים כלהלן

  .2 + 24לוקחים  .  דולר עבור שלושה בלונים2 אז הם שילמו .א

  ?2 + 24מדוע אתה עושה . מ

  דולר והם רוצים לקנות עשרים וארבעה בלונים 2משום שהבלונים עלו ,  המספרלחבר כדי לראות את. א

 . דולר26, אז הם צריכים לחשב כמה זה יעלה.      עבור כל הכיתה

במהלך , למעשה. ברור שאלן לא הבין את הקשר הכפלי שכמות בלונים הגדולה פי שמונה תעלה פי שמונה יותר

כמו , בין אם הכמויות שבחר לחבר מתאימות או לא , מונחים של חיבורהראיון הוא פירש רבות מן הבעיות ב

אלן '  אינץ4 -הוגדלה ב'  אינץ8מכיון שהצלע של , )1איור ראה (לבעיית ההגדלה של התמונה . דולרים לבלונים

ל ההגדלה היתה מצב ש, עבור אלן . 1.5 -במקום לכפול את אורך הצלע  ב'  אינץ6 -לצלע של ה'  אינץ4הוסיף 

.  מהגודל המקורי1.5במקום מתיחה של כל התמונה לגודל שהוא פי , לכל צלע של התמונה'  אינץ4הוספת 

 .תלמידים כמו אלן וקרן  אינם מבינים רבים מן המרכיבים הבסיסיים שביסוד החשיבה הפרופורציונלית

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 אסטרטגיות של חשיבה פרופורציונלית: 2איור 

 חשיבה לא פרופורציונלית : 0מה ר
 ...")זה נראה כמו("מנחש או משתמש ברמזים חזותיים  !

 אינו מסוגל לזהות קשרים כפליים !

 פעולות או אסטרטגיות, משתמש באופן אקראי במספרים !

 אינו מסוגל לקשר בין שתי המידות !
 

 חשיבה לא פורמלית על מצבי פרופורציה: 1רמה 

 צעי המחשה על מנת לתת משמעות מודלים או אמ, משתמש באיורים !

 לסיטואציות
  עושה השוואות איכותיות !

 
 חשיבה כמותית: 2רמה 

 מאחד או משתמש ביחידות מורכבות !

 )Unit Rate(מחפש ומשתמש בקצב יחידה  !

 או בטבלה) סקאלרי(מזהה או משתמש בגורם מספרי  !

 משתמש בשברים שקולים !

 את שתי המידות) Builds up" (בונה כלפי מעלה" !
 
 חשיבה פרופורציונלית פורמלית: 3רמה 

 מציב פרופורציה תוך שימוש במשתנים ופותר תוך שימוש בחוק הערך המשולש !

 .או בשברים שקולים) Cross product rule �כפל באלכסון  (

 מבין בצורה מלאה את הקשרים הקבועים והשנויים המשותפים !

) Invariant and covariant relationships .( 
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 :1רמה 

.  ייצגו חשיבה לא פורמלית על מצבי פרופורציה, איונות שבהם השתמשו התלמידים בר1אסטרטגיות של רמה 

או , איורים, תוך שימוש באמצעי המחשה, תלמידים יכולים לחשוב בצורה פרודוקטיבית על בעיות, ברמה זו

בלינדה השתמשה בתחילה באסטרטגיית , לדוגמה. מודלים אחרים המאפשרים להגיע למשמעות של הסיטואציה

כשנתבקשה להסביר את דרך . 24 - דולר ו2פתור את בעיית הבלונים על ידי חיבור של חשיבה לא פורמלית כדי ל

היא ציירה על הנייר עשרים וארבעה . חשיבתה היא התבלבלה והמראיין הציע שתצייר את מה שהיא חושבת

ם היא המשיכה להעביר קוים על עיגולי). 3aאיור ראה ( דולר 2.00העבירה קו על שלושה ורשמה , עיגולים

לאחר מכן סיכמה את הטור .  דולר שרשמה על הנייר2.00כשהיא עוקבת אחרי הכמויות של , בקבוצות של שלוש

טניה השתמשה באיור על מנת לתת משמעות לבעיית קבוצות התלמידים , באופן דומה.   דולר2.00 -של כמויות ה

 5חמש קבוצות עם "משום ש, )3bאיור ראה (היא קודם ציירה חמש קבוצות של חמש משבצות ). 1איור ראה (

 ��G -לאחר מכן היא סימנה שלוש משבצות בכל קבוצה כ".  נותנות חמישה אנשים בכל קבוצה25 -המחולקות ב

לאחר מכן ". אז יש שני בנים בכל קבוצה. 3+2=5 -היו שלוש בנות בקבוצות ו"משום ש, ��B -ושתי משבצות כ

 .ה הנכונה שבכיתה היו עשרה בנים והגיעה למסקנ��Bהיא מנתה את המשבצות של 

ואן נתנה 'ג. סייעו גם כן לתלמידים לתת משמעות לבעיית הבלונים, קוביות יחידה במקרה זה, אמצעי המחשה

היא יצרה שמונה , כאשר נתבקשה על ידי המראיין לנסות את קוביות היחידה.  דולר12תחילה את התשובה 

 . ת כדי לוודא שהיו לה עשרים וארבע קוביותלאחר מכן היא מנתה בשלשו. קבוצות של שלוש

 . דולר8אז בשביל עשרים וארבעה בלונים צריך ,  דולר2אם שלושה בלונים עולים ,  אז:'ג

 ? כיצד השתמשת בקוביות כדי לקבוע את מחיר הבלונים:מ

 6 עוד שלושה יעלו ואז,  דולר4ועוד שלושה יעלו ,  דולר2עולים ] מצביעה על קבוצה אחת של שלוש[אלה ,  ובכן:'ג

 . דולר16אז זה צריך להיות . 16, 14, 12, 10, 8, דולר

 ?כיצד תוכלי לקבוע איזו מהן היא התשובה הנכונה.  נתת מספר תשובות שונות:מ

 .  דולר אני די ניחשתי8 -ל. משום שהיה לי מודל שהראה לי,  דולר16 אני חושבת :'ג

 

יצרה ערימות של שלוש מתוך עשרים וארבע , למשל,ודי 'ג. ביותתלמידים אחרים התחילו עם עשרים וארבע קו

לאחר מכן הניח , קורי יצר ערמות דומות של שלוש.  תוך כדי העבודה2הקוביות שלה כשהיא סופרת בקבוצות של 

לאחר מכן הוא מנה את מספר הקוביות שבערימות עם שתי .  הדולר2שתי קוביות לפני כל ערימה כדי לייצג את 

 .קוביות

תרשים , שלם זימנו אפשרות למודליזציה באמצעות איור-חלק-הן בעיות הקבוצות המקושרות והן בעיות החלק

יש לאפשר לתלמידים לפתח אסטרטגיות כאלו לפני שמלמדים אותם כיצד להציב . או אמצעי המחשה

שיבה הלא מודליזציה כזו מסייעת לתלמידים להבנות את הח. פרופורציות ולהשתמש בחוק הערך המשולש

כדי לפתח הבנה טובה יותר על האופן שבו שתי המידות בכל אחד מן היחסים שבפרופורציה , פורמלית שלהם

 . משתנות ביחד
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 :2רמה 

תלמידים מסוגלים להשתמש בחשיבה כמותית ללא אמצעי המחשה , 2באסטרטגיות היותר מתוחכמות של רמה 

דיאן השתמש תחילה באסטרטגיית חשיבה לא . לים שלהם עם חישובים מספרייםאו יכולים לקשר את המוד

 12 וקיבלה 2 - ב24לאחר מכן היא חילקה ,  דולר8 וקיבלה 3 - ב24היא חילקה .  פרופורציונלית לבעית הבלונים

מבלי יכולת ליישב את הסתירה שבין שתי תשובותיה  היא החליטה להשתמש בקוביות ויצרה שמונה . דולר

 . קבוצות של שלוש

 ?אז כמה זה יעלה עבור עשרים וארבעה: מ

שמים כל קבוצה בשלשות והן .  דולר עבור כל קבוצה ויש שלושה בלונים בכל קבוצה2משום שזה ,  דולר16: ד

אני לוקחת שלוש בכל קבוצה כפול שמונה קבוצות ....  דולר16אז זה יהיה שמונה קבוצות שעולות ,  דולר2עולות 

 ).4aאיור ראה  (2×8=16ואז , ה לעשרים וארבעוזה שוו

מתוך , תובנה זו אפשרה לה לעבור.  דולר שמונה פעמים2דיאן הבינה שהיא תצטרך , באמצעות שימוש בקוביות

תלמידים אחרים היו מסוגלים לבנות . 2ובאופן זה להפגין חשיבה כמותית ברמה , 2×8לחישוב המספרי , משמעות

מרתה חישבה את המחיר ). 4bאיור ראה (כפי שמראה הפתרון של טניה , ים או קוביותאת שתי המידות ללא איור

וכינתה אותו , 0.66667היא קיבלה .  בעזרת המחשבון שלה3 - דולר ב2ליחידה עבור בלון אחד על ידי חילוק של 

ר של היחידה  דווחו ששימוש במחי) Cramer 1993(קרמר ואחרים . 24 -ואז הכפילה תוצאה זו ב, "מספר מוזר"

מחקרים אלו , עם זאת. היה האסטרטגיה המקובלת ביותר והיה אחראי למספר התשובות הנכונות הרב ביותר

 . היו הקשות ביותר,  דולר0.67כמו , מצאו גם שבעיות שעסקו במחירים של מספרים לא שלמים

 אסטרטגיות חשיבה לא פורמליות של תלמידים: 3איור 
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 :3רמה 

תלמידים יכולים להציב פרופורציה תוך שימוש במשתנה , 3רמה , ברמה של חשיבה פרופורציונלית פורמלית

מתוך הבנה מלאה של , ולמצוא פתרון עבור המשתנה באמצעות שימוש בחוק הערך המשולש או בשברים שקולים

, כאן בלונים ודולרים, תלמידים צריכים להבין שהיחסים בין שתי המידות. מבנה היחסים הקיימים בבעיה

קיימת כלומר , בעוד ששתי המידות בכל יחס משתנות ביחד ,)Invariant(קבועים כלומר הם , רנשארים אותו הדב

 שנערכו , בראיונות אלו). covary (השתנות משותפת

אף תלמיד  לא הפגין חשיבה פרופורציונלית פורמלית  על ידי הצבה , בתחילת עבודתנו על חשיבה פרופורציונלית

 . 'צבה של פרופורציות מופיעה בספר הלימוד החל מכיתה הלמרות שה, של פרופורציה בסמלים

 

 
 אסטרטגיות חשיבה כמותיות של תלמידים: 4איור 
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 ארבעה מרכיבים יסודיים של חשיבה פרופורציונלית
ארבעה תנאים מוקדמים הכרחיים של מרכיבי חשיבה פרופורציונלית פורמלית עשויים להסביר את המגבלות 

 . שבחשיבה הפרופורציונלית של התלמידים שלנו

 :1מרכיב 

שינוי . או כפלי, יחסילבין שינוי ] חיבורי[או אדיטיבי , מוחלטתלמידים צריכים להכיר את ההבדל בין שינוי 

שינוי יחסי משנה את .  דולר10 -כמו למשל , מוחלט משנה את הכמות המקורית בכמות מוחלטת או קבועה

ינוי יחסי הוא כפלי משום שכדי ש.  אחוז10 �כמו למשל , הכמות המקורית בכמות שהיא יחסית לכמות המקורית

בבעיה של הגדלת .  אחוז10 �כמו למשל , למצוא את כמות השינוי יש לכפול את הכמות המקורית בשיעור היחסי

הוא חשב במונחים של שינוי מוחלט של . בחשיבה יחסית'  אינץ8 -אלן לא חשב על השינוי בצלע של ה,  התמונה

במקום על השינוי היחסי של הוספת מחצית מהאורך המקורי של , 12 - ל8 -על מנת להגיע מ'  אינץ4הוספת 

 .' אינץ3במקום ',  אינץ6 -לצלע של ה'  אינץ4כתוצאה מכך הוא הוסיף בצורה שגוייה . התמונה

) ?How much" (?באיזו מידה: "מורים יכולים לסייע לתלמידים לפתח חשיבה יחסית באמצעות השאלה

 Lamon( המעובדות מתוך המחקר של למון 5איור כפי שמדגימות הבעיות שב) ?How many" (?כמה: "במקום

ממקדת את תשומת לב התלמידים על החלק ביחס לשלם במקום על כמות " ?באיזו מידה: "השאלה).  1995

 .מוחלטת העומדת בפני עצמה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ?באיזו מידה: 5 איור

 ? באיזו מידה כל קופסה עשירה באגוזים? איזו משתי קופסאות השוקולדים עשירה יותר באגוזים

 

 ?באיזו מידה כל אחת מקבוצות הכלבים מנוקדת? איזו משתי קבוצות הכלבים מנוקדת יותר
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 :2מרכיב 

לפני .  ביחס הוא הדבר הסביר או המתאיםקיים הצורך להכיר מצבים שבהם שימוש, 1בהקשר למרכיב 

הם צריכים להיות מסוגלים לזהות , שתלמידים מתחילים לפתור בעיות העוסקות בערכים חסרים בפרופורציות

 .  מספקות התנסויות כאלו6איור בעיות כמו אלו המופיעות ב. האם יחס הוא ההשוואה המתאימה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :3מרכיב 

בחשיבה פרופורציונלית הוא הבנה שהכמויות שבונות את היחס משתנות ביחד באופן כזה מרכיב חיוני נוסף 

תלמידים נוטים לראות בעיות במונחים של ). Invariant (קבועיםכלומר , שהיחסים שביניהם נשארים ללא שינוי

רבים יכולים יחסים שונים , לעומת זאת. או שהכמויות הן זהות או שהן שונות, כלומר,  או-קשרים שהם או 

אפילו תלמידים המסוגלים לייצר זוגות . להיות פרופורציונליים משום שהקשרים בין שני זוגות המספרים זהים

 מאפשרות 7איור הבעיות ב. של שברים שקולים מתקשים לעיתים קרובות לזהות את הקביעות ביחסים שקולים

ם שתלמידים יתחילו עם בעיות הניתנות כדאי ג. לתלמידים להתמקד על מה שהשתנה ומה שנשאר אותו דבר

לפני שהם מתקדמים לעבודה עם בעיות שקשה יותר לעשות , לפיתרון בעזרת אמצעי המחשה או איורים

 ).Lamon 1995(מודליזציה שלהם 

 

 

 

 

 

 

 

  

 מציאת הגיון : 6איור 
 

מה ההבדל בין ההיגדים ההגיוניים לבין אילו שאינם ? האם הם הגיוניים. םדונו בהיגדים שלפניכ

 ?הגיוניים

אז שתי ילדות יכולות ללכת לבית ,  דקות10 -אם ילדה אחת יכולה ללכת לבית הספר ב .1

 . דקות20 -הספר ב

 . דולר5.60אז שתי קופסאות של דגנים עולות ,  דולר2.80אם קופסה אחת של דגנים עולה  .2

אז הוא יכול להרכיב שלושה ,  שעות2 -חד יכול להרכיב דגם של מכונית אחת באם ילד א .3

 . שעות6 -דגמים של מכוניות ב

תום וילד שלישי יכולים לצבוע את , אז האק,  ימים2 -אם האק יכול לצבוע את הגדר ב .4

 . ימים6 -הגדר ב

 . חתולים8אז לארבע ילדות יש ,  חתולים2אם לילדה אחת יש  .5
 

 ? י להשתמש ביחסמתי זה הגיונ
 (Lamon 1995)                                                                                                                    מעובד מתוך 

 ?מה השתנה: 7איור 
 

סביב כל . סביב שלושה שולחנות' בשעור המתמטיקה קובצו תלמידי כיתה ה

 .  בנים4 -ת ו בנו2שולחן ישבו 

 . בנים6 - בנות ו3בכל קבוצה היו . בשעור המדעים ארגנו אותם בשתי קבוצות

 

 ?מה לא השתנה? מה השתנה
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 : 4מרכיב 

 קיבוץ יחידות גישה זו נקראת. היכולת לבנות מבנים מיחידות מקובצות במורכבות ההולכת וגדלה הינה חיונית

(Unitizing) . כאשר הם בוחרים באחד היחסים , 2תלמידים עוסקים בחשיבה פרופורציונלית איכותית ברמה

 3השימוש של דיאן בקבוצות של . כיחידת מידה ומשתמשים ביחידת מידה זו לבנות או למדוד את היחס השני

יא השתמשה בקבוצת השלוש שלה כיחידה ה. (Unitizing) דולר היא דוגמא של קיבוץ יחידות 2 -בלונים ל

בבעיית יחידות המידה הידועות . כלומר שמונה קבוצות, שבעזרתה בנתה את הכמות של עשרים וארבעה בלונים

  מייל 156תלמידים אחדים השתמשו ביחידה של , 1איור שב

  מייל 561 -וה לגלון יהיה שו/  גלון של בנזין על מנת לקבוע האם מספר כלשהוא של יחידות מייל 6 -ל

 ולעודד (Unitizing)יש להציג בפני תלמידים מצבים המעודדים את התהליך של קיבוץ יחידות .  גלון בנזין21 -ו

 . אותם לעשות המשגה מחודשת של השלם במונחים של יחידות שונות ככל האפשר

 

 PUMPשינויים בהוראה בפרוייקט 
 -שיתפנו את מורי פרויקט ה, אסטרטגיות התלמידיםלאחר שסקרנו את הספרות המקצועית והערכנו את 

PUMP בדקנו סרטי וידאו של הראיונות עם התלמידים וניהלנו . במידע שאספנו במהלך סדרה של סדנאות

את , במטרה להציג לפני המורים של הפרויקט את ארבעת סוגי הבעיות, דיונים על הגיוון שבתשובות התלמידים

לאחר שהמורים . דים ואת ארבעת מרכיבי היסוד של חשיבה פרופורציונליתאסטרטגיות הפיתרון של התלמי

הם הציגו בפני התלמידים בעיה מסוג קבוצות , הגיעו להבנה של הרמות השונות של החשיבה הפרופורציונלית

 . על אסטרטגיות הפתרון השונות שעלו בכיתותיהם, ודווחו למורים האחרים שהשתתפו בסדנא, מקושרות

 נמנעו מהצגת השיטות הפורמליות של הצבת יחסים תוך שימוש בנעלם ובמקום זה ביקשו מן מורים אלו

. התלמידים לייצג ולפתור את הפרופורציות בצורה לא פורמלית ובאופן כמותי תוך שימוש בעצמים או באיורים

הם להסביר את עודדנו את המורים להרשות לתלמידיהם להציג בפני הכיתה אסטרטגיות פיתרון שונות ולבקש מ

 . דרך החשיבה שלהם

בדקנו גם את גישת ההוראה של נושא היחס והפרופורציה שהופיעה בסדרת ספרי הלימוד , יחד עם המורים

בכמות כפולה מבעיות העוסקות ' שלם הופיעו בספר הלימוד של כיתה ה-חלק-מצאנו שבעיות חלק. שאיתם לימדו

. פחות או יותר, שני סוגי הבעיות הללו הופיעו במידה שווה, ' בספר הלימוד של כיתה ו. בקבוצות מקושרות

בעיות של יחידות . הסוג הקשה ביותר, היו בעיות הגדלה' וכיתה ח' מרבית הבעיות בספרי הלימוד של כיתה ז

תלמידים , ללא קשר לשכבת הגיל או לסוג הבעיה. מידה ידועות הופיעו בכל שכבות הגיל במידה לא דומיננטית

על מנת לפצות . חשב את הנעלם שבפרופורציה אבל אף פעם לא נתבקשו לערוך השוואה בין שני יחסיםנתבקשו ל

הוסיפו המורים של הפרוייקט לתוכנית הלימודים שלהם בעיות נוספות מסוג , על מה שהיה חסר בספרי הלימוד

 . קבוצות מקושרות ובעיות השוואה

לתלמידים בחשיבה הלא פורמלית והכמותית שלהם אודות להוספת סוגי בעיות שונות ולמתן עידוד ותמיכה 

תוצאות מבחני ההערכה של המדינה הראו גידול של עשר . היתה השפעה חיובית על הישגי התלמידים, פרופורציה

 . למרות שבעיות פרופורציה לא זוהו ככאלה באופן ספציפי, נקודות באותה שנה

למידים יקדישו זמן רב יותר במשך שנות הלימוד של כיתות עליה רבה יותר בהישגים מצופה להתרחש ככל שהת

 . היסוד הגבוהות לפיתוח ובניה של אסטרטגיות חשיבה לא פורמליות וכמותיות
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 המלצות להוראה

זיהינו מספר המלצות ,  ומסקירתנו את מגוון הספרות המקצועיתPUMP -מעבודתנו עם המורים בפרוייקט ה

 . להוראה בכיתה

חוק הערך . לימוד הינו לעיתים קרובות פיתוח כישורים פרוצדורליים במקום הבנה מושגיתהדגש בספרי ה

ללא מתן הזדמנות לתלמידים לעשות מודליזציה של , מוצג מוקדם בתוכנית הלימודים) כפל באלכסון(המשולש 

 שניתן לדמיין הוראה בחשיבה פרופורציונלית צריכה להתחיל עם מצבים. יחסי פרופורציה עם עצמים או איורים

כדי לעזור לתלמידים לחשוב על מצבים שבהם שתי מידות משתנות אחת ביחס . או לייצג בעצמים או איורים

השוואות כאלו יכולות .  יש להציג השוואות איכותיות לפני שעושים השוואות מספריות או מוצאים נעלם, לשניה

ראשית ההוראה ". וברים אותו מרחק בפחות זמןאז ע, אם המהירות גבוהה יותר"להופיע בצורת היגדים כמו 

לאחר שתלמידים . שלם-חלק-צריכה גם להדגיש חשיבה לא פורמלית עם בעיות של קבוצות מקושרות ושל חלק

ניתן לפתח את האסטרטגיות של חשיבה , מסוגלים לפתור בעיות פרופורציה תוך שימוש בחשיבה לא פורמלית

בעיות של יחידות מידה ידועות ובעיות הגדלה יש להציג . גורמים מספרייםו) Unit Rate( יחידה קצביכמותית ב

יש לעודד מגוון רחב של אסטרטגיות כמותיות על , באופן הדרגתי. לתלמידים שאינם זקוקים עוד למודליזציה

יש לדחות הצבה פורמלית של פרופורציות תוך שימוש במשתנים ובחוק הערך . מנת לפתור בעיות עם ערך חסר

עד אחרי שניתנה לתלמידים הזדמנות להסתמך על הידע הלא פורמלי שלהם ולפתח הבנה של , שולשהמ

 .המרכיבים ההכרחיים של חשיבה פרופורציונלית

 

 מסקנה
הן במונחים של המתמטיקה שבבסיסה והן במונחים של ההתנסויות , חשיבה  פרופורצינלית הינה מורכבת

לא ביחידת , רציונלית חייבת להתפתח במהלך תקופת זמן ארוכהחשיבה פרופו. ההתפתחותיות שהיא דורשת

במספרים ראציונליים , מאחר שלחשיבה פרופורציונלית יש שימוש בגיאומטריה. לימוד בודדת או בפרק אחד

היא חייבת להיות , ומשום שנראה שהיא ביסוד הפיתוח של חשיבה אלגברית, ובנושאים מתמטיים רבים נוספים

 . שנות הלימוד של כיתות היסוד הגבוהותנושא מאחד במהלך
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