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 תהליך חשוב להוראה ולמידה של מתמטיקה: ייצוג
 

Representation: An Important Process for Teaching and 

Learning Mathematics 
 

 Francis (Skip) Fennell and Tom Rowan: מאת

 Teaching Children Mathematics, Vol.7  No.5, January 2001, pp. 288-292  :הופיע ב
 ברכה סגליס  : תרגום

 

 .הוא דרך ללמד וללמוד מתמטיקה, ייצוג הוא יותר מתהליך

 : עבדו על פתרון בעיה סיפורית'  ארבעה תלמידים בתחילת כיתה ג:תיאור מקרה

כמה מדבקות אנה .  מדבקות27אחרי זה היו לאנה . היא נתנה כמה לטרישיה.  מדבקות63לאנה היו 

 ?הנתנה לטרישי

." 3+30+3=36אז זה , 63 זה יוצא 3 ועוד ,60עוד שלושים זה יוצא , 30 זה יוצא 3 -ו 27, טוב",ברט אמר

, 30ורשמה במקומו  40 -היא מחקה את ה. 60-20=40, סטייסי כתבה את הפתרון שלה במחברת כך

היא . ותר השתמשה בקוביות מתחבר'הת.  36 ואחרי זה את ההפרש של, 13-7=6היא כתבה  לאחר מכן

 4 -אחרי זה פירקה אחד מ, מקלות 2הסירה , קוביות בודדות 3 -מקלות בגודל עשר יחידות ו 6אספה 

אחרי זה , 67כדי לקבל  63 -ל 4 מריה הוסיפה .36נשארו לה . מהם 7המקלות שנותרו לאחדות והסירה 

 . 36שכך קל לה לראות את ההפרש של  היא אמרה. 31כדי לקבל  27 -ל 4הוסיפה 

השתמשו באסטרטגיות שונות ובייצוגים , ספר-כולם באותה כיתה באותו בית, רבעה תלמידים אלהא

 .שונים כדי לפתור את הבעיה

 

 ?מהו ייצוג

. NCTM 2000)(  המעודכניםייצוג הוא אחד מחמשת התהליכים המתמטיים המופיעים בסטנדרטים

הם צריכים . ל התוכןדרכו מפתחים את חמשת הסטנדרטים ש" מסנן"ניתן לחשוב על תהליכים אלה כ

 . לכוון אותנו לדרכים לפיהם אנו צריכים ללמד מתמטיקה ולתמוך בלמידה של התלמידים

אבל נוטים , מורים ותלמידים מזהים בקלות את החשיבות של נושאי התוכן המתמטיים בכל כיתה

בשתים עשרה השנים מאז פרסום . פחות לזהות ולהבין את התפקיד של התהליכים המתמטיים

ומורים התעלמו , מפרסמי ספרי לימוד, מפתחי תוכניות לימודים,  NCTM)1989(סטנדרטים ה

תלמידים אינם יכולים לפתור בעיות ללא ידיעת התוכן . מהעובדה שתוכן ותהליך שזורים זה בזה

 . הם גם אינם יכולים לפתור בעיות ללא שימוש בתהליכים מתמטיים, המתמטי שבו הן עוסקות

כותבי הסטנדרטים של . התהליכים מעניקים תמיכה הכרחית ללימוד התוכן המתמטיהסטנדרטים של 

חזרו ואישרו את החשיבות של ארבעת הסטנדרטים של ) Principles and Standards (2000שנת 

 1989 אשר נוסחו בסטנדרטים של -ותקשורת , קשרים, חשיבה והנמקה,  פתרון בעיות�התהליכים 
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)Curriculum and Evaluation Standards .( הם גם הכירו בחשיבות המרכזית של התהליך של ייצוג

עקב ההכרה . הייצוג הופיע כחלק מהסטנדרט של תקשורת, 1989במסמך הסטנדרטים של  . מתמטי

הוא הובלט יותר , בחשיבות התפקיד של הייצוג הן כמכשיר לתקשורת והן כמכשיר לחשיבה

 . על פי הסטנדרטים החדשים,  מוצגת החשיבות של הייצוג1איור ב . 2000בסטנדרטים המעודכנים של 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

השתמשו בייצוגים כדי להדגים את הפעולה ' תלמידי כיתה ג, בתיאור המקרה שבפתיחת מאמר זה

הייצוגים שלהם סייעו להם לפתור את הבעיה ולשתף את . המופיעה בסיפור הבעיה כפי שהם הבינו

, בקוביות מתחברות, בנייר ועיפרון, התלמידים השתמשו בחישובים בראש. ם בחשיבה שלהםהאחרי

כל אחד מן הייצוגים סיפק . ובתמונות כדי לייצג את הפעולות שלהם בשעה שהם פתרו את הבעיה

ייצוגים כאלה הכרחיים כדי לאפשר לילדים .  לתלמיד שהשתמש בו אמצעי להבנה ולחשיבה דרך הבעיה

שימו לב שהייצוגים בהם השתמשו התלמידים נבעו באופן . ות ולמצוא דרכים לפתור אותןלנתח בעי

  הם צריכים -היבט זה הינו מרכיב הכרחי של ייצוגים טובים . ברור מדרכי החשיבה האישיות שלהם

ישנם מצבים בהם מלמדים תלמידים להשתמש . לייצג את דרך החשיבה של הילדים על הבעיה

וחומרים כאלה עלולים להחליף את החשיבה של הילד ,  כדרך היחידה לפתור בעיהבחומרים מוחשיים

או לכל הפחות להפוך , החומרים עלולים למעשה להפריע ללמידה, כתוצאה מכך. במקום לייצג אותה

 .לדרך אלטרנטיבית לפתרון בעיות במקום לשמש כנתיב להבנת מתמטיקה

הבעיה או , ציה מתמטית בדרך משמעותית עבורםכאשר תלמידים מסוגלים לייצג בעיה או סיטוא

 , דימויים מנטליים,  בין אם זה ציורים-שימוש בייצוגים .  הסיטואציה הופכים לנגישים יותר

 חשיבות הייצוג: 1איור 
הם הופכים רעיונות מתמטיים לקונקרטיים . לי עצמה מרובהייצוגים הם כלים לחשיבה בע !

הם תומכים ומרחיבים את החשיבה בכך שהם עוזרים . יותר ומאפשרים רפלקציה

 . לתלמידים להתמקד במאפיינים הנחוצים של הסיטואציה המתמטית
 . לתלמידים להבחין ביסודות המתמטיים הזהים שבסיטואציות שונותייצוגים עוזרים  !

שימוש במושגים ופרוצדורות מתמטיים מוגברים כאשר תלמידים יכולים לעשות הבנה ו !

תלמידים צריכים לפתח ולהשתמש . העברה של הבנה בין ייצוגים שונים של אותו רעיון

 .במגוון רחב של ייצוגים

 . הוראה של סוגי ייצוג שונים כנושא בפני עצמו אינה מועילה !

ולהצגת דרך , לשיחה על מידע, ם לבניית הבנהייצוגים נותנים ללומדים כלים שימושיי !

 ). Greeno and Hall 1997(חשיבה 

 נוסח הסטנדרט של ייצוג

 - לאפשר לכל התלמידים  ב צריכות"תוכניות לימודים מגיל הגן ועד לכיתה י

 ;ולשוחח אודות רעיונות מתמטיים, לתעד, ליצור ולהשתמש בייצוגים כדי לארגן •

 ;ליישם ולתרגם ייצוגים מתמטיים כדי לפתור בעיות, לבחור •

 .חברתיות ומתמטיות, להשתמש בייצוגים כדי להדגים ולפרש תופעות פיסיקליות •
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 עוזר לתלמידים לארגן את החשיבה שלהם ולנסות גישות שונות �או משוואות , חומרי המחשה

 . היכולות להוביל להבנה ברורה יותר ולפתרון

 אפילו כאשר , ל תלמידים והייצוגים המבטאים חשיבה זו יכולים להשתנות במידה רבההחשיבה ש

 פה את הפירוש שלה למושג המתמטי -תלמידה אחת עשויה לתאר בעל.  הם מופנים אל רעיון בודד

תלמיד נוסף עשוי לצייר תמונה . תלמיד אחר עשוי להדגים אותו בעזרת בדידי בסיס עשר. או לבעיה

ותלמיד אחר עשוי להשתמש ביישום במחשב כדי לייצג ולפתור את , ופתרון לבעיההממחישה הבנה 

ייצוג במחשב יכול להיות צורה גיאומטרית שקיימת כבר בלומדה  או אחת שהתלמיד מציג . הבעיה

 . תלמידים יכולים להשתמש גם בחומרי המחשה של אנימציות כדי להדגים את הסיטואציה. ופועל עליה

שייצוגים , והיא, ממחישה נקודה חשובה נוספת אודות ייצוגים' תלמיד בכיתה דהשיחה הבאה עם 

 .צריכים לייצג את החשיבה של התלמידים, כמו ייצוגים מוחשיים, מספריים

. עבור מסיבה, כל אחת לשמונה חתיכות, שני עיגולים אלה מייצגים עוגות שנחתכו,  מלאני:מראיין

 ?כמה מן העוגה נשאר . מהעוגה השמאלית אכלו שבע חתיכות

 .שמינית :מלאני

 ?האם תוכלי לכתוב את המספר עבורי :מראיין

 ].1/8כותבת . [ כן:מלאני

 ? כמה נשאר מעוגה זו.  מהעוגה הימנית אכלו שלוש חתיכות:מראיין

  חמש שמיניות:מלאני

כמה מן , אם תחברי את שניהם, מלאני]. 5/8מלאני כותבת . [כתבי בבקשה מספר זה עבורי: מראיין

 ?העוגה נשאר

 . שש שמיניות:מלאני

האם תוכלי לכתוב תרגיל המראה מה שעשית , מלאני]. 6/8מלאני כותבת . [ כתבי זאת עבורי:מראיין

 . את יכולה להשתמש במספרים שכבר כתבת, אם את רוצה. כרגע

כבר כתבה  על ידי הוספת סימן ועוד וסימן שווה בין המספרים ש1/8 + 5/8 = 6/16מלאני כותבת [

 .]6/16 - ל6/8 - שב8 -ושינוי ה

 ? מהי התשובה:מראיין

 . שש חלקי שש עשרה:מלאני

 ?האם זה בסדר. זה לא כמו שאמרת לי קודם: מראיין

 . זוהי התשובה שמקבלים כשמחברים את השברים,  כן:מלאני

 
,  כך טובהשאיפשר למלאני להיות מסוגלת להתמודד עם הסיפור והייצוגים שלו בצורה כל, מה קרה

אנו , למרות שאיננו יודעים בוודאות?  ויחד עם זאת לעשות שגיאה כזו כאשר עברה לייצוגים מספריים

מאמינים שמלאני עשתה שגיאה זו משום שהמספרים והסמלים בהם השתמשה לא היו ייצוגים של 

ך עבורם אם זו אינה דר, אם העבודה בסמלים שתלמידים עושים אינה מייצגת חשיבה. החשיבה שלה

 תלמידים עלולים להסכים לקבל תשובות לא הגיוניות לבעיות יאז, לשוחח על החשיבה שלהם

מתמטיות פשוט משום שהם הגיעו לתשובות אלו על ידי כך שעשו  מניפולציות על הסמלים והמספרים 

ים עלינו לזכור תמיד שהמספרים שתלמידים כותבים צריכים להיות ייצוג.  בדרך שנראתה להם נכונה

 . פספסנו את מטרת הלמידה שלנו, ברגע שסמלים הופכים להיות תחליף לחשיבה. של החשיבה שלהם
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 קידום שימוש נאות בייצוגים בכיתה 
. ייצוג חייב להיות מרכיב חשוב בתכנון היומי של התנסויות מתמטיות לכל הילדים, בגילאי גן ויסודי

 :שאלות מהסוג הבא עשויות להוביל לתכנון כזה

 ?צד תלמידי ייצגו את הרעיונות המתמטיים של השיעורכי !
 ?אילו מודלים עשויים לעזור לייצוג רעיונות מתמטיים כאלה !

 ?ולשוחח על רעיונות מתמטיים, לתעד, כיצד תלמידי עשויים להשתמש בייצוגים כדי לארגן !

 ?ליישם ולתרגם ייצוגים מתמטיים כדי לפתור בעיות, כיצד תלמידי עשויים לבחור !

 ?חברתיות ומתמטיות, ד תלמידי ישתמשו בייצוגים כדי להדגים ולפרש תופעות פיסיקליותכיצ !

 ?מה אומר הייצוג שבו תלמיד משתמש על ההבנה המתמטית שלו !
כיצד אני יכול לעודד את תלמידי להשתמש  בייצוגים באופן קבוע כדי לאפשר להם לחקור  !

 ?רעיונות מתמטיים
מורים , באופן טבעי לייצוגים כדי להבהיר את הרעיונות שלהםכאשר תלמידים אחדים אינם פונים 

מורים רבים . תלמידים אחרים יכולים לספק מודלים. צריכים למצוא דרכים לעזור להם להתחיל

עוברים בין התלמידים בשעה שהם עובדים על בעיה ובוחרים את התלמידים שמשתמשים 

דרך עבודתם  כאשר הכיתה מתאספת לדון כדי לשתף את הכיתה ב, באסטרטגיות וייצוגים טובים

עזרה לתלמידים להדגים את דרך חשיבתם הינה דרך אחת לתת להם גישה לייצוגים בהם הם . בבעיה

 ). Steele 2000(יכולים להשתמש לפתרון בעיה 

למורים יש תפקיד חשוב . ולנסות ייצוגים מגוונים לבעיה כלשהיא, לשמוע על, תלמידים צריכים לראות

לאחר מכן ייצוג חשיבה זו , על ידי שאילת התלמידים מה הם חושבים, ת ייצוגים שוניםבהדגמ

הדגמת ייצוגים מתאימים לרעיון הינה דרך . או הערות לא פורמליות, משוואות, באמצעות ציורים

שהייצוג , עם זאת, תלמידים צריכים להבין. טובה לעזור לתלמידים לזכור ולדמיין את הרעיונות שלהם

המטרה היא לתת לתלמידים הזדמנויות לחשוב . מורה איננה הדרך הנכונה היחידה לייצג רעיוןשל ה

 . מגוון של ייצוגים במהלך החיפוש שלהם אחר הגיון במתמטיקה שהם לומדים, ולבחור מתוך, דרך

 

 הדגמת ייצוגים בכיתת המתמטיקה
לחקור ולהבין טוב יותר , יםהדוגמאות הבאות מראות כיצד תלמידים משתמשים בייצוגים כדי להדג

 . מושגים מסוימים  וכיצד מורים יכולים ללמוד על החשיבה של תלמידים מתוך ייצוגים אלה

 
 ייצוג שוויון

. לפעמים תלמידים אינם מבינים את הייצוגים בהם המבוגרים משתמשים ומקבלים כמובן מאליו

, לדוגמה(בא אחרי סימן הפעולה =" "הסימן , בצורה אופיינית". -שווה ל"דוגמה לכך היא הסימן 

הצבה זו גורמת לחלק מן התלמידים לפרש את ). 43+69=112, לדוגמה(ולא לפני הפעולה ) 112=43+69

תלמידים אחדים מפרשים את סימן השווה כמייצג את ). Falkner et al. 1999(הסימן בצורה שגויה 

". אחרי זה באה התשובה " - כתלמידים אחרים מפרשים את הסימן". כעת עשה זאת"ההוראה 

משום שהתקדמות , פירושים מוגבלים אלה עלולים לעכב את המעבר למתמטיקה שבאה לאחר מכן

 . סימנים מייצגים רעיונות מתמטיים. במתמטיקה דורשת הבנה שלמה יותר של משוואות ושוויון
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 להבטיח שהם יפרשו מורים צריכים להיות רגישים לחשיבה של התלמידים ולעבוד עם התלמידים כדי

 . שניתנו על ידי תלמידים מכיתות גיל שונות= מראה פירושים שונים לסימן  2איור . את הסימנים נכון

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ייצוג היקף ושטח

הם מצאו את . ר"מ על דף עם רשת של סמ"מ על שבעה ס"יצרו מלבן של חמישה ס' תלמידים בכיתה ד

מכן הם ציירו קו מפינה אחת של המלבן לאורך לאחר . היקףהמרחק מסביב לצורה והשתמשו במונח 

לאחר מכן הם התבקשו למצוא את כל . הם גזרו את המלבן לאורך קו זה. האלכסון עד לפינה שממול

הצורות החדשות שניתן ליצור אם מרכיבים את שני המשולשים שהתקבלו על ידי הצמדת צלעות 

על ידי . ת היה אותו היקף ואותו שטחבסוף הם התבקשו להחליט האם לכל הצורות החדשו. תואמות

 הם חקרו את ההיקפים של . תלמידים גילו מגוון של מרובעים ומשולשים חדשים, פעולה על המשולשים

תלמידים אחדים . צורות חדשות אלה והסבירו באופן הגיוני מדוע ההיקפים היו שונים ולא שווים

המורה הצליחה ,  בדוגמה זו ."ו דבראבל השטחים הם כולם אות, ההיקפים משתנים", הכריזו אז

 =פירושים של תלמידים לסימן : 2איור 

 
 ?כיצד ידעת? ה מספר צריך לבוא בתיבהאיז

 

 
 

 
 ."אז אי אפשר לחסר, 8 - הוא פחות מ5 -אני יודע ש"

 
 
 
 
 
 

 
בחרו את המספר שצריך לבוא במקום : הוראות

 .כדי שהתרגיל יהיה נכון, הריק

7+5=__+4 

 

 
 כי 4לא מוסיפים עדיין . 2אחרי זה מוסיפים , 5+5"

 ."סימן השווה בא קודם

 
רו את המספר שצריך לבוא במקום בח: הוראות

 .כדי שהתרגיל יהיה נכון, הריק

 

 

 
אז , 12 מקבלים 7+5 משום שאם מחברים Aבחרתי "

 ."זאת התשובה שלי

 
בחרו את המספר שצריך לבוא במקום : הוראות

 .כדי שהתרגיל יהיה נכון, הריק

7+5=__+4 
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לספק ייצוג שהתלמידים יכלו לפעול עליו ולהשתמש בו כדי לגלות בעצמם כמה רעיונות גיאומטריים 

 . מעניינים

 ייצוג מדידות

. קבלו סרגלים ואת המשימה למדוד את אורך הספרים שלהם ועצמים אחרים' תלמידים בכיתה ג

 3 -חלק מן הסרגלים התחילו ב". שבורים"משום שהם היו , שהם קיבלו היו משונים במקצתהסרגלים 

העמידו את , חלק מן התלמידים התעלמו מאי התאמה זו. 1 - או ב2 -אחרים התחילו ב. 0 -במקום ב

הם רשמו את האורך ללא . ורשמו את המספר שהופיע ליד הקצה השני, הסרגלים בקצה אחד של הספר

תלמידים אחרים /.  אינץ12 או אפילו 10את המידות '  אינץ8רות שקיבלו עבור ספר באורך למ, תהיה

כאשר המורה ". שבור"התלוננו בפני המורה שהם לא יכולים לבצע את המדידה משום שהסרגל שלהם 

 .תלמידים רבים לא יכלו לעשות זאת, ביקשה מהם למצוא דרך להשתמש בסרגלים כמו שהם

התשובה יכולה להיות משום שהם אף פעם לא הבינו  ? ם התקשו לבצע משימה זומדוע תלמידים רבי

 מייצג את מה שהיו מקבלים אילו היו ,שהמשמעות של המספר שמתקבל כאשר הם מודדים אורך

שהתאים לאורך , יתכן שבעבר הם פשוט השתמשו בסרגל רגיל. ים אחד אחד'סופרים את האינצ

תלמידים רבים עלולים לא לקשר . בעל משמעות מושגית עבורםורשמו מספר שלא היה באמת , שמדדו

משום שלא , כמו סרגל או נוסחה, את המושג של מדידה כדרך לספור יחידות בעזרת כלי מדידה

ממש לספור את , דהיינו, מעודדים אותם לייצג ולהשתמש ביחידות מדידה בצורתן הבסיסית ביותר

 . היחידות

ומהר מדי דוחקים בתלמידים , וג של יחידות מדידה ושל תהליכיםלעיתים קרובות מדלגים על הייצ

עבור .  להשתמש בפרוצדורות שמייצרות תשובות מבלי שתהיה להן כל משמעות אמיתית עבורם

' שימו לב כיצד הגיבו תלמידים בכיתה ד. תלמידים רבים התוצאה היא יעילות במחיר של ההבנה

  sixth National Assessment of Educational Progress -לשאלה הבאה מתוך ה

(Kenney and Silver 1997):  

 ?מה שטח השטיח ברגל מרובע.  רגל6 ורוחבו  רגל 9 שטיח מלבני כו שלאור

 54)        ד30)         ג27)        ב15) א

 אחוז 19';  אחוז בחרו את אפשרות ב16';  אחוז מהתלמידים שנבחנו בחרו כתשובה את אפשרות א45

 81 -אנו מסיקים מכך ש.  התשובה הנכונה�'  אחוז בחרו את אפשרות ד19 -ו'; חרות את אפשרות גב

או לייצג מלבן של תשע על שש ואת היחידות של , לא היו מסוגלים לדמיין, אחוז מן התלמידים שנבחנו

,  הבעיההם היו יכולים להשתמש במנייה כדי לפתור את, אם הם היו מסוגלים לעשות זאת. רגל מרובע

; פעילויות המעסיקות תלמידים במדידות בעזרת יחידות בודדות. הם לא היו צריכים להשתמש בנוסחה

על ידי הצבה של היחידות ) כולל נוסחאות(ויצירת כלי מדידה משלהם ; עשיית אומדנים למדידות

ייצוג יכולות לסייע לתלמידים לבסס את ההבנה שהמספר שמתקבל ממצב של מדידה הוא , הבודדות

 . של התכונה אותה הם מודדים

 ייצוג נתונים

בהתחלה התלמידים היו " '?עד כמה גבוהים הילדים בכיתה ב: "עבדו על השאלה' תלמידים בכיתה ב

 שכל אחד התלמידים הציע. משום שהם ידעו מי הכי גבוה ומי הכי נמוך בכיתה, מבולבלים מן השאלה

נראה היה שהרעיון .  כשהם יוצרים גרף עמודות אנושי,התלמידים יעמדו בשורה לפי הגובה שלהם
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אלא גם את הגובה של התלמידים , התלמידים יכלו לראות לא רק מי הכי גבוה ומי הכי נמוך. עובד

 הם החליטו שאם הם יספרו . והם יכלו לחשוב עד כמה גבוהים מרבית התלמידים שבכיתה, שבאמצע

הם יכלו גם לסמן את מספר . בה האמצעי של ילדי הכיתההם יוכלו למצוא את הגו, מכל קצה במקביל

 :התלמידים הגיעו להיגדים הבאים אודות הגרף האנושי שלהם. התלמידים שהיו קרובים לגובה זה

 .ר'רוב תלמידי הכיתה הם בין הגובה של סטייסי והת !

 .ברט היה באמצע !

 .קווין הוא הנמוך ביותר ותום הגבוה ביותר !

התלמידים הגדירו גבוה כמי . (ם בכיתה מאשר תלמידים גבוהיםיש יותר תלמידים נמוכי !

 .)באופן דומה הם הגדירו נמוך. שקצת יותר גבוה מאלה שבאמצע
שימו לב שתלמידים אלה . התלמידים חזרו לכיסאות שלהם וכתבו על נתוני הכיתה במחברותיהם

.  שעוררה את התעניינותםבתגובה לשאלה, )הכיתה שלהם(ביחד עם כלל ההתפלגות , ניתחו מדדי מרכז

השכיח והטווח ודנו בצורה לא פורמלית על כל אחד מרעיונות , הם ייצגו באופן מוחשי את החציון

 .הכתיבה שלהם שימשה כדרך ייצוג נוספת של החשיבה שלהם. חשובים אלה

 

 סיכום
 ואמצעי הוא אמצעי להדגים מתמטיקה, הוא מרכיב הכרחי של הוראה ושל למידה, ייצוג הוא תהליך

מורים יכולים להשתמש בייצוגים כדי . לתלמידים להראות את החשיבה שלהם אודות מתמטיקה

וכדי לעזור , כדי להשיג גישה  לחשיבה המתמטית של תלמידים, להבהיר לתלמידים רעיונות מתמטיים

ם רעיון מתמטי לצורה עליה הם יכולים לעשות מניפולציה באופן מוחשי או מנטלי על לתלמידים לתרג

  .מנת להגיע להבנה
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