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 NCTM 1995, Webb(שגים י התקדמות התלמיד בלמידה ובה מעקב אחרהיאהערכה ה מטרות שלה אחת

פריטי הערכה כשאלות פתוחות מאפשרת למורה לגלות באיזו מידה התלמידים מבינים את כתיבת ). 1992

  . השאלותשבבסיסהמושגים המתמטיים 

Chi, Lane and Jakabcsin) 1996 (תקשורת מתמטית "עשירים במידע ומביאים סוג זה טוענים שפריטים מ

אלא , תקשורת כזו מסייעת להעריך לא רק את המתמטיקה שהתלמידים יודעים). 138' עמ" (לתוך ההערכה

  ). NCTM 1989,1995(גם את ההבנה שלהם את המתמטיקה 

 עשויים אתםבהם  מופיעים מספר פריטים 1איור ב. חישבו על מושגים מסוימים בלימוד מספרים עשרוניים

 תוכלו להשיגאיזה מידע . כדי להעריך את ההבנה של תלמידיכם בנושא של מספרים עשרונייםהשתמש ל

כיצד ישפיע מידע זה על המשך ? לשאלות אלהכאשר תנתחו את התשובות אודות הלמידה של תלמידיכם 

  ?   של מספרים עשרונייםכםההוראה של

  

  

  

  

   

המאפשר להם  ,ידע אודות ההבנה של תלמידים פתוחים מציעים למורים בכוונתנו להמחיש כיצד פריטים

שבו , אנו מסתמכים על מחקר שנערך במרכז להתפתחות מקצועית. לקבל החלטות בנוגע להוראה שלהם

כדי להעריך את , 1איור כולל אלה המופיעים ב, פריטים פתוחים רבים'  ח- ו' ז' ניתנו לתלמידים בכיתות ו

באמצעות מגוון של פרוצדורות . אחוזים וגיאומטריה, עשרוניים,  שברים פשוטיםהידע שלהם אודות

)Charles, Lester, and O'Daffer 1987; Malone et al. 1980; Thompson and Senk 1993(,קבענו  

ניתוח של הנתונים נמצא במאמר .  העידו על הצלחה4 - ו3ציונים . 4 עד 0לפריטים ציונים כוללים בסולם של 

  ).Chappell and Thompson) 1994של 

  

  ...חשיפת הידע של תלמידים
ההבנה המושגית התלמידים תובנות על יכולים לספק אודות , שתלמידים נשאליםשינויים קטנים בשאלות 

כל הפריטים  . החישובים והתהליכים המהווים מרכיב חיוני בתוכנית הלימודים של כיתות הבינייםשל 

ולהפוך פריטים ,  כלליכולים בקלות להחליף פריטים המופיעים במבחנים בדרך, 1למעט פריט , 1איור ב

 ).Rachlin 1998 (יותרשגרתיים המעודדים תלמידים להגיב ברמה מושגית גבוהה שגרתיים לכאלה שאינם 

נשים דגש על תגובות של תלמידים לארבעה מן הפריטים ונדון במה שניתן , בחלקים הבאים של המאמר

   . על ההבנה המתמטית של תלמידיםגובות אלה מתגלותל

מהם המודלים השונים בהם אתם משתמשים כאשר 

  ?אתם מלמדים מושגים של מספרים עשרוניים

 :רפלקציה
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  5.68 × 2.34 התרגיל  ניתן על ידיהמציאו בעיה מילולית שפתרונה  )7

  .הסבירו את דרך החשיבה שלכם.  ב

      3   :4.9  

    0.3 : 4.9  

  0.03 : 4.9  

0.003 : 4.9  

 6( 
  

.ביותר נההקטתתקבל המנה באיזה מהתרגילים הבאים העריכו , מבלי לחלק. א

?כיצד ידעתם    .ב

  ?70 -האם המספר המסתורי גדול או קטן מ.  א

 5( 
  
. 2.63 במספר מסתורי וקיבלה  בתשובה את המספר 70חילקה את המספר ואנה 'ג

  .הסבירו את תשובתכם.  ב

?אותו מספר מציינים את 0.30 -  ו0.3האם .  א 
  
4( 

A  ?ערך זה   -מדוע נתתם ל. ב

                                        0  A                                         1           

-----------------------------------------------  

  
 5.2 × 4.3.   בצעו חישוב )1

  
ם יודעים שהציור שלכם מראה מספר  והסבירו כיצד את0.7ציירו ציור שיראה את  )2

 .עשרוני זה

  
 .Aכתבו מספר עשרוני המתאים באומדן לערך של נקודה . א )3

  

    שאלות שיכולות לגלות את ההבנה המתמטית של תלמידים: 1איור 

   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ?כיצד השפיע מידע זה על ההוראה שלכם

  ?מה למדתם על החשיבה שלהם

באיזו מידה נתתם לתלמידים שלכם פריטים כמו אלה 

  ?1 איורהמופיעים ב

 :רפלקציה

Translated and reprinted with permission from Mathematics Teaching in the Middle School, copyright © 1999 
By the National Council of Teachers of Mathematics, Inc. www.nctm.org

2

. 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

 



  חוש למספריםאודות … 
 עוסקים בייצוגים ויזואליים 1 איור ב3 - ו2פריטים ?  של תלמידיםהחוש למספריםמה אנו יכולים ללמוד על 

כלשהי ואז ליצור חלוקה יחידה יצג מיהקטע כתלמידים צריכים לחשוב על , 3בפריט . של מספרים עשרוניים

  . 3 מופיעות מספר תגובות של תלמידים לפריט 2 איורב. Aשל הקטע כדי לקבוע את הערך של נקודה 

  
  3 תגובות לשאלה אוסף: 2איור 

I. כתבו מספר עשרוני המתאים באומדן לערך של נקודה . אA. 

           '       כיתה ז      

  ? ערך זהA -מדוע נתתם ל.       ב

               

  
II. כתבו מספר עשרוני המתאים באומדן לערך של נקודה . אA. 

  '                 כיתה ז

        

                                                     ? ערך זהA -מדוע נתתם ל. ב     

  
III. כתבו מספר עשרוני המתאים באומדן לערך של נקודה . אA. 

'              כיתה ז

  ? ערך זהA -מדוע נתתם ל.    ב   

         

זה היה בערך חצי דרך בין 
  , 1  ול0.5 הסימן שלי ל

 הדרך בין 0.75 .3/4זה היה  ו
 . 1 ל 0

  ניחשתי

הקטע את משום שכשחילקתי 
 A = 17,  חלקים 20ל 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

0.75 A I בוחר למותו לפני שהתלמיד מתייחס לציר המספרים בש.  מציבה את הנקודה   - בערך ב תגובה

Aלמקם את נקודה  כשהוא ממקם את נקודה , ומחלק את הקטע לחצי ושוב לחצי, 3/4  במקום של A  בערך

  .  קטעעל פנישהתלמיד מבין כיצד לקבוע ערך של מספר עשרוני  מצביעה על כךתגובה זו . 0.75 -ב

II III II ,בתגובה . תלמידים מנסים לחלק את הקטע ללא הצלחה התלמיד מחלק את הקטע , בתגובות  - ו

IIIאבל רק עד לנקודה , למרווחים שווי אורך בתגובה .  1 - ל A A , התלמיד , ולא מחלק את הקטע שבין

התלמיד כותב , 15כתב  הוא Aלמרות שמתחת לערך . עושה ניסיון לחלק את הקטע לעשרים חלקים שווים

 כל מרווח כיחידה אחת ולא כחלק תופס שהתלמיד מצביע על כךהמיספור , בדוגמה זו. 17בתשובתו 

A  .מתאימההתגובה היתה , 1 - מן הדרך ל15/20 -  כהתלמיד היה מזהה את נקודה אם . מיחידה
שהשתתפו במחקר זה ענו בהצלחה על פריט ' ח- ו' ז',  תלמידים בכיתות ו67 מתוך קבוצה של יםאחוז 48 -כ

   את המידה שבה הם מפגינים ותההצדקות שהתלמידים נותנים חושפ,  התגובותאוסףכפי שמראה . 3
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מורים יכולים לתכנן הוראה , בעזרת מידע זה.  הקשור לייצוג ויזואלי של מספרים עשרונייםיםחוש למספר

  . שתתאים לצרכים של תלמידים בכיתה
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  בין מספריםקשרים אודות ... 
הינה יכולת שהתלמידים צריכים לשמר עד , 1איור  של 4כמו אלה שבפריט , הבחנה בקשרים  בין מספרים

הינו ' חלק ב. הוא פריט אופייני הניתן על ידי מורים רבים בכיתות הביניים של השאלה 'חלק א. לגיל בוגר

 תובנה שיכולה לספק – אם רוצים להגיע לתובנה אודות החשיבה של תלמידים ,מרכיב הכרחי של השאלה

  . 3 איור התגובות שבאוסףהתבוננו ב.   ההוראהשינוילמורים מידע ולהציע דרכים ל

 :רפלקציה

באילו אסטרטגיות הוראה הייתם . 2 איורהתייחסו לתגובות שב

  ?להתגבר על הקשיים שלהםלעזור לתלמידים משתמשים כדי 

  4 תגובות לשאלה אוסף: 3איור 

  
I.  מציינים את אותו מספר0.30 -  ו0.3האם . א ?

לא                      '                            כיתה ו

  .הסבירו את תשובתכם.       ב

   

 
II. ינים את אותו מספר מצי0.30 -  ו0.3האם . א? 

        כן                         '                         כיתה ח

  .הסבירו את תשובתכם.       ב

   

  
III. מציינים את אותו מספר0.30 -  ו0.3האם . א ? 

 כן                         '                         כיתה ו

     .הסבירו את תשובתכם.       ב

 

 

 זה 0.30 - זה שלוש ו0.3בגלל ש 
אז הם לא יכולים להיות , שלושים

.אותו מספר

 0.3כששמים אפסים במספר עשרוני כמו 
אפסים כששמים .  זה לא משנה0.30או 

 זה כן משנה0.03במספר עשרוני כמו 

 0.30 במקום 0.3 משום שלהגיד 0.30 = 0.3
 . זה רק לצמצם אותו

.  הראשון מצומצם30/100 = 3/10
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I לא: "למרות שהתשובה. עה על הבנה שגויה בסיסית בנוגע לערך המקום במספרים עשרונייםמצבי תגובה "

' הרי שההסבר שבחלק ב, של השאלה מעוררת אצל המורה אתראה לחוסר הבנה של התלמיד' לחלק א

כשהוא , נראה שהתלמיד משתמש במושגים של מספרים שלמים. מספק מידע לגבי מהות אי ההבנה שלו

  . לנקודה העשרונית, אם בכלל,  לב מעטהמייחס תשומת

II אבל איננו יכולים להיות בטוחים ,  מתייחסת לרעיון של הוספת אפסים למספרים עשרונייםתגובה

 מקשרת בין מספרים IIIתגובה , לעומת זאת. את התהליך של הוספת אפסים שהתלמיד מבין ממש

ומציין כיצד התלמיד , ברור מבחינה מושגיתההסבר . של מספרים רציונלייםעשרוניים לייצוגים אחרים 

  . מצדיק את השקילות תוך שימוש ברעיונות של שברים פשוטים

ההסברים מאפשרים  . 4 הצליחו לענות על פריט ,מידי כיתות הביניים שבמחקר זה מתוך תלים אחוז64 -כ

 בנושא את ההוראה תופסיםבמיוחד על האופן שבו התלמידים , לעשות רפלקציה על ההוראה שלהם למורים

  .   פיתוח קשרים בין מספרים

  

  אודות חוש לפעולות... 
 הבנה מושגית של הפרוצדורות יעוררו כך ששונואך ,  קשורים לפעולות על מספרים 1 איור ב6 - ו5 פריטים

המחלק ,  דורש מן התלמידים לעשות קישורים בין המחולק5פריט , לדוגמה. ולא רק הבנה אלגוריתמית

התלמידים צריכים להשתמש , על מנת להשוות את גודלם היחסי של חלקים אלה בבעיה, יתר על כן. והמנה

 של תגובות אוסף מכיל 4איור . ולהסיק מגודלם של המחולק והמנה על גודלו של המחלק, בחוש למספרים

  . 5לפריט 

  

  

  

  5 תגובות לשאלה אוסף: 4איור 

  
I. 70 -האם המספר המסתורי גדול או קטן מ. א? 

 קטן יותר        '                  כיתה ו 

 ?כיצד ידעתם   .ב

 פשוט מחלקים                  

  
II. 70 -האם המספר המסתורי גדול או קטן מ. א? 

קטן יותר                    '       כיתה ז

?כיצד ידעתם.       ב

          

III. 70 -האם המספר המסתורי גדול או קטן מ. א? 

  קטן יותר                '                 כיתה ז

?כיצד ידעתם.       ב

      

 

אם המספר היה גדול יותר אז 
. התשובה היתה יוצאת מספר שלילי

זה חייב להיות קטן יותר כדי 
.  פעמים2 לפחות 70 -להיכנס ב
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I התלמיד הבין נכון את . המחלק והמנה מתייחסים זה לזה,  המחולקשל האופן שבו הבנה דגימה מתגובה

למרבה .  2.63 - במנה  , 70  - על ידי חילוק המחולק " המסתורי"הבעיה וזיהה שניתן למצוא את המחלק 

דוגמה זו ממחישה שאם היו מבקשים רק תשובה של . התלמיד ביצע את פעולת החילוק באפן שגוי, הצער

 מידע שיאפשר לו לשנות את,  אם בכלל,אזי המורה היה מקבל מעט מאוד, "ותריקטן "או " גדול יותר"

  . ' לחלק אש כאשר התלמידים מסבירים כיצד הם הגיעו לתשובה מידע שימושי מושג. ההוראה שלו

II נראה שהתלמיד מתבלבל בין מספר , עם זאת". קטן יותר"מזהה נכון את המספר המסתורי כ תגובה

שיכריח את  כדי להכין שיעור המשך IIתגובה המורה זקוק להסבר של .  לבין מספר שלילי1 - חיובי קטן מ

  .   עם התפיסה השגויה שלו או שלהה להתעמת/תלמידה

III התלמיד מגיע להחלטה המבוססת על המנה . מספקת תובנה נוספת לחוש לפעולות של תלמידים תגובה

מספר הנותן תוצאה המתאימה לחלק של הבמקום לבחור מחלק מסוים , 1 -העובדה שהמנה גדולה מעל ו

  . ואז להגיע למסקנה, השלם מתוך המנה

תובנות לגבי הידע של תלמידים שלא היו מתגלות אם  מספקות  4 איורכל שלוש התגובות המופיעות ב

 -מצאנו ש, בניתוח הממצאים.  ישירהמורה היה פשוט מבקש מן התלמידים לבצע חישוב של תרגיל חילוק

 אחוזים 27אבל רק , ים להשלים חישוב של תרגיל חילוק אחוזים מן התלמידים במחקר זה היו מסוגל74

למרות שתלמידים צריכים לעיתים להציג את יכולתם לבצע . 6 אחוזים בפריט 22 - ו , 5הצליחו בפריט 

  . הזדמנויות לחשוב על הפרוצדורה מנקודת מבט מושגית יותרל זקוקים אין ספק שהם, פרוצדורה חישובית

  

  אודות חוש ליישום... 
לעיתים קרובות תלמידים מבצעים חישובים ופותרים . 1איור  מתוך 7את תשומת לבנו לפריט   כעת נפנה

אבל לעיתים רחוקות הם מייצרים בעיה , בעיות מילוליות המופיעות בספרי הלימוד או שהמורים יצרו

תרגיל אם תלמידים אינם מסוגלים לתאר סיטואציה שבה צריך להשתמש ב. מילולית משלהם לתרגיל נתון

 אחוזים 61 - למרות ש? מה ניתן להסיק מכך על ההבנה שלהם את המושג שבבסיס אותו תרגיל, נתון

 אחוזים בלבד היו מסוגלים לכתוב 33, מקבוצת תלמידים זו ביצעה בהצלחה את החישוב של תרגיל הכפל

  .   של תגובותאוסף כולל 5איור . בעיה מילולית
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התלמיד .  ל סוגי הסיטואציות שיכולות להוביל לכפל של מספרים עשרונייםש המציינת הבנה מועט Iתגובה 

האם התלמיד שגה בקריאת סימן .  כתב בעיה מילולית בהחלט טובה עבור חיבור מספרים עשרוניים

  ? האם התלמיד מסוגל לעשות הבחנה בין סיטואציה כפלית לבין סיטואציה חיבורית? הפעולה

II דורש מהקורא לפרש  יישום שבתגובה ה. לית סבירה עם מספרים עשרוניים מכילה סיטואציה כפIIתגובה 

  .  5.68 - ב" פאונדס"יחידה ול, 2.34 -ב" דולר"יחידה ניתן להניח שהתכוונו ל. כתובחלק מה
הסיוע לו זקוק תלמיד זה , יחד עם זאת. מתייחסת למחיר או למשקל" כמה"לא ברור האם השאלה , כמו כן

  .Iעשוי להיות שונה מאוד מהעזרה לה זקוק התלמיד שנתן את תגובה ,  מתמטיתכדי להתפתח מבחינה

  ? בעיות מילוליות לפרוצדורות חישוב

  באיזו תדירות אתם מבקשים מתלמידיכם לכתוב 

 :רפלקציה
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 שלעיתים נדירות עולה כאשר , מספרים עשרונייםהקשרים של מעוררות סוגיה אודות IV - וIIIתגובות 

 מציג את הכפל IIIה היישום בתגוב. שהמורה הכיןכאלה תלמידים נתקלים רק בבעיות מספרי לימוד או 

 זה"  ספרים שונים2.34לכל אחד יש "לומר ש. שלםכמות הספרים מיוצגת על ידי מספר מקובל ש. כראוי

סביר להניח שהתלמיד משתמש בשפה  המופיעה על פי רוב בהקשרים סטטיסטיים כדי לתאר . בעייתי

ליון יב  5.68"הביטוי , אך. םאינו נראה מתאי עבור אנשים 5.68 -גם השימוש ב, במבט ראשון. ממוצעים

  . הוא מונח מקובל בקיצורים מתמטיים לייצוג מספר שלם גדול מאוד" אנשים

 אבל פחות משלוש - מציע דרך מעניינת לטפל בעובדה שנדרשים יותר משתיים IVהיישום בתגובה 

 – המוחזקים ביחידה  אחת – חמישים תפוחים –תלמיד זה מציין את מספר העצמים הנפרדים . קופסאות

 17שלמות ועוד שתי קופסאות " -כ  2.34 -על ידי ייצוג ה. ואז יוצר את השבר של היחידה הנדרשת, הקופסה

מספרים  במצב שבאופן רגיל מתוארהציג התלמיד גישה  מיוחדת לשימוש במספר עשרוני עבור , ]"17/50[

  . שלמים

, תוקף-הינו בהחלט יישום בר, Vבתגובה , שטח. מתאים הקשרהינו דוגמה נוספת ל Vהיישום בתגובה 

  .  למרות שבדרך כלל לא מודדים דלפקים בדיוק של מאיות רגל

  7 תגובות לשאלה אוסף: 5איור 

I  '  כיתה ו. 

        

II

 5.68היא קנתה . ואן הלכה לחנות'ג
  פאונד2.34 -סוכריות מנטה ו של פאונד

 של פאונדכמה . של סוכריות גומי
?כ"ואן בסה'קנתה גסוכריות 

 ממתקים היה 
  'כיתה ו. 

  2.34כל פאונד של
?כמה . 5.68אני קניתי 

ם5.68יש 

        

III  . חכיתה'  
 .  ביליון אנשים בעול

 .  ספרים שונים2.34לכל אחד יש 
?כמה ספרים יש בעולם

34/100 = 17/50 
היא . מרי עושה מסיבה גדולה
בחנות .רותרוצה שבמסיבה יהיו פי

 50 של קופסאותהפירות מוכרים 
 קופסאות 2מרי צריכה . תפוחים
כל קופסה עולה . 17ועוד שלמות 

כמה צריכה מרי לשלם  . 5.68$
 ? 17/50 - קופסאות ו2 עבור

פק 

      

IV  .כיתה ח '  

       

V .כיתה ז '  

         

ל הרוחב .  רג5.68הוא אורך הדל
?מה השטח של הדלפק.  רגל2.34הוא 
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 שימושים מציאותיים לגבי מספקות למורים מידע חשוב אודות ההבנה של תלמידים 7כל התגובות לפריט 

  הם משתמשים, ני עבור כסף שתלמידים מורגלים בשימוש בסימון עשרואחרמ. של כפל מספרים עשרוניים

כתיבת בעיות מילוליות מתאימות היא , אף על פי כן. במספרים עשרוניים יותר מאשר בשברים פשוטים

התכנים שהתלמידים יוצרים יכולים להוביל לעיתים קרובות לדיונים כיתתיים עשירים אודות . עדיין אתגר

  . מושגים עשרוניים לששימושים מציאותיים מקובלים 

  

 כדי לקבל מושגים דומים 1כיצד הייתם משנים כל פריט באיור 

גיאומטריה וחשיבה ,  אחוזים,שברים פשוטיםהקשר של ב

   :רפלקציה

  

  

  

  
  הערות לסיום

על הידע של תלמידים תיארנו כיצד ניתן להשתמש במשימות כתובות כדי להרוויח פרספקטיבה רחבה 

, ניתן ליצור פריטים דומים כדי להעריך את הידע של תלמידים בשברים פשוטים. במספרים עשרוניים

ביע את ההבנה פריטים כאלה דורשים מהתלמידים לה. ובגיאומטריה, בחשיבה אלגברית, באחוזים

הם משתרעים מעבר לפריטים . בת בעיותכתיאו , ציור ציורים, המתמטית שלהם באמצעות מתן הסברים

על  מאלצים את התלמידים לחשוב,  במבחנים הכיתתייםבדרך כללשולטים הבודקים מיומנות שהטיפוסיים 

Smith and Stein 1998  ).(ועושים קשרים עם פרוצדורות , מושגים באופן מעמיק יותר
ההערכה שלנו על החשיבה של תלמידים , משנים את השאלות שאנו שואלים את התלמידיםכאשר אנו 

  . היכולת שלהם לתקשר במתמטיקהנו מעריכים אתמעדנת את איכות ההוראה שלנו ומראה לתלמידים שא
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שינוי שאלותינו על מנת להעריך את חשיבת התלמידים

Modifying Our Questions to Assess Students' Thinking

מאת: Michaele F. Chappell and Denisse R. Thompson 


הופיע ב:   Mathematics Teaching in the Middle School, Vol. 4 No. 7, April 1999, pp. 470-474

תרגום: ברכה סגליס

אחת המטרות של ההערכה היא מעקב אחר התקדמות התלמיד בלמידה ובהישגים (NCTM 1995, Webb 1992). כתיבת פריטי הערכה כשאלות פתוחות מאפשרת למורה לגלות באיזו מידה התלמידים מבינים את המושגים המתמטיים שבבסיס השאלות.

Chi, Lane and Jakabcsin (1996) טוענים שפריטים מסוג זה עשירים במידע ומביאים "תקשורת מתמטית לתוך ההערכה" (עמ' 138). תקשורת כזו מסייעת להעריך לא רק את המתמטיקה שהתלמידים יודעים, אלא גם את ההבנה שלהם את המתמטיקה (NCTM 1989,1995). 

חישבו על מושגים מסוימים בלימוד מספרים עשרוניים. באיור 1 מופיעים מספר פריטים בהם אתם עשויים להשתמש כדי להעריך את ההבנה של תלמידיכם בנושא של מספרים עשרוניים. איזה מידע תוכלו להשיג אודות הלמידה של תלמידיכם כאשר תנתחו את התשובות לשאלות אלה? כיצד ישפיע מידע זה על המשך ההוראה שלכם של מספרים עשרוניים?  




בכוונתנו להמחיש כיצד פריטים פתוחים מציעים למורים ידע אודות ההבנה של תלמידים, המאפשר להם לקבל החלטות בנוגע להוראה שלהם. אנו מסתמכים על מחקר שנערך במרכז להתפתחות מקצועית, שבו ניתנו לתלמידים בכיתות ו' ז' ו- ח' פריטים פתוחים רבים, כולל אלה המופיעים באיור 1, כדי להעריך את הידע שלהם אודות שברים פשוטים, עשרוניים, אחוזים וגיאומטריה. באמצעות מגוון של פרוצדורות (Charles, Lester, and O'Daffer 1987; Malone et al. 1980; Thompson and Senk 1993), קבענו לפריטים ציונים כוללים בסולם של 0 עד 4. ציונים 3 ו- 4 העידו על הצלחה. ניתוח של הנתונים נמצא במאמר של Chappell and Thompson (1994).


חשיפת הידע של תלמידים...

שינויים קטנים בשאלות שתלמידים נשאלים, יכולים לספק אודות התלמידים תובנות על ההבנה המושגית של החישובים והתהליכים המהווים מרכיב חיוני בתוכנית הלימודים של כיתות הביניים.  כל הפריטים באיור 1, למעט פריט 1, יכולים בקלות להחליף פריטים המופיעים במבחנים בדרך כלל, ולהפוך פריטים שגרתיים לכאלה שאינם שגרתיים המעודדים תלמידים להגיב ברמה מושגית גבוהה יותר (Rachlin 1998). בחלקים הבאים של המאמר, נשים דגש על תגובות של תלמידים לארבעה מן הפריטים ונדון במה שניתן לגלות מתגובות אלה על ההבנה המתמטית של תלמידים. 








… אודות חוש למספרים

מה אנו יכולים ללמוד על החוש למספרים של תלמידים? פריטים 2 ו- 3 באיור 1 עוסקים בייצוגים ויזואליים של מספרים עשרוניים. בפריט 3, תלמידים צריכים לחשוב על הקטע כמייצג יחידה ואז ליצור חלוקה כלשהי של הקטע כדי לקבוע את הערך של נקודה A. באיור 2 מופיעות מספר תגובות של תלמידים לפריט 3. 

 


 






תגובה I מציבה את הנקודה  A בערך ב- 0.75. התלמיד מתייחס לציר המספרים בשלמותו לפני שבוחר למקם את נקודה A במקום של 3/4, ומחלק את הקטע לחצי ושוב לחצי, כשהוא ממקם את נקודה A בערך ב- 0.75. תגובה זו מצביעה על כך שהתלמיד מבין כיצד לקבוע ערך של מספר עשרוני על פני קטע. 

בתגובות II ו- III, תלמידים מנסים לחלק את הקטע ללא הצלחה. בתגובה II, התלמיד מחלק את הקטע למרווחים שווי אורך, אבל רק עד לנקודה A, ולא מחלק את הקטע שבין A ל- 1.  בתגובה III, התלמיד עושה ניסיון לחלק את הקטע לעשרים חלקים שווים. למרות שמתחת לערך A הוא כתב 15, התלמיד כותב בתשובתו 17. בדוגמה זו, המיספור מצביע על כך שהתלמיד תופס כל מרווח כיחידה אחת ולא כחלק מיחידה. אם התלמיד היה מזהה את נקודה A כ- 15/20 מן הדרך ל- 1, התגובה היתה מתאימה.

כ- 48 אחוזים מתוך קבוצה של 67 תלמידים בכיתות ו', ז' ו-ח' שהשתתפו במחקר זה ענו בהצלחה על פריט 3. כפי שמראה אוסף התגובות, ההצדקות שהתלמידים נותנים חושפות את המידה שבה הם מפגינים 

חוש למספרים הקשור לייצוג ויזואלי של מספרים עשרוניים. בעזרת מידע זה, מורים יכולים לתכנן הוראה שתתאים לצרכים של תלמידים בכיתה. 



... אודות קשרים בין מספרים


הבחנה בקשרים  בין מספרים, כמו אלה שבפריט 4 של איור 1, הינה יכולת שהתלמידים צריכים לשמר עד לגיל בוגר. חלק א' של השאלה הוא פריט אופייני הניתן על ידי מורים רבים בכיתות הביניים. חלק ב' הינו מרכיב הכרחי של השאלה, אם רוצים להגיע לתובנה אודות החשיבה של תלמידים – תובנה שיכולה לספק למורים מידע ולהציע דרכים לשינוי ההוראה.  התבוננו באוסף התגובות שבאיור 3. 




תגובה I מצביעה על הבנה שגויה בסיסית בנוגע לערך המקום במספרים עשרוניים. למרות שהתשובה: "לא" לחלק א' של השאלה מעוררת אצל המורה אתראה לחוסר הבנה של התלמיד, הרי שההסבר שבחלק ב' מספק מידע לגבי מהות אי ההבנה שלו. נראה שהתלמיד משתמש במושגים של מספרים שלמים, כשהוא מייחס תשומת לב מעטה, אם בכלל, לנקודה העשרונית. 


תגובה II מתייחסת לרעיון של הוספת אפסים למספרים עשרוניים, אבל איננו יכולים להיות בטוחים שהתלמיד מבין ממש את התהליך של הוספת אפסים. לעומת זאת, תגובה III מקשרת בין מספרים עשרוניים לייצוגים אחרים של מספרים רציונליים. ההסבר ברור מבחינה מושגית, ומציין כיצד התלמיד מצדיק את השקילות תוך שימוש ברעיונות של שברים פשוטים. 


כ- 64 אחוזים מתוך תלמידי כיתות הביניים שבמחקר זה, הצליחו לענות על פריט 4 . ההסברים מאפשרים למורים לעשות רפלקציה על ההוראה שלהם, במיוחד על האופן שבו התלמידים תופסים את ההוראה בנושא פיתוח קשרים בין מספרים.   


... אודות חוש לפעולות

פריטים 5 ו- 6 באיור 1  קשורים לפעולות על מספרים, אך שונו כך שיעוררו הבנה מושגית של הפרוצדורות ולא רק הבנה אלגוריתמית. לדוגמה, פריט 5 דורש מן התלמידים לעשות קישורים בין המחולק, המחלק והמנה. יתר על כן, על מנת להשוות את גודלם היחסי של חלקים אלה בבעיה, התלמידים צריכים להשתמש בחוש למספרים, ולהסיק מגודלם של המחולק והמנה על גודלו של המחלק. איור 4 מכיל אוסף של תגובות לפריט 5. 



תגובה I מדגימה הבנה של האופן שבו המחולק, המחלק והמנה מתייחסים זה לזה. התלמיד הבין נכון את הבעיה וזיהה שניתן למצוא את המחלק "המסתורי" על ידי חילוק המחולק -  70, במנה  - 2.63.  למרבה הצער, התלמיד ביצע את פעולת החילוק באפן שגוי. דוגמה זו ממחישה שאם היו מבקשים רק תשובה של "גדול יותר" או "קטן יותר", אזי המורה היה מקבל מעט מאוד, אם בכלל, מידע שיאפשר לו לשנות את ההוראה שלו. מידע שימושי מושג כאשר התלמידים מסבירים כיצד הם הגיעו לתשובה שלחלק א' . 


תגובה II מזהה נכון את המספר המסתורי כ"קטן יותר". עם זאת, נראה שהתלמיד מתבלבל בין מספר חיובי קטן מ- 1 לבין מספר שלילי. המורה זקוק להסבר של תגובה II כדי להכין שיעור המשך שיכריח את התלמיד/ה להתעמת עם התפיסה השגויה שלו או שלה.  


תגובה III מספקת תובנה נוספת לחוש לפעולות של תלמידים. התלמיד מגיע להחלטה המבוססת על המנה ועל העובדה שהמנה גדולה מ- 1, במקום לבחור מחלק מסוים הנותן תוצאה המתאימה לחלק של המספר השלם מתוך המנה, ואז להגיע למסקנה. 


כל שלוש התגובות המופיעות באיור 4  מספקות תובנות לגבי הידע של תלמידים שלא היו מתגלות אם המורה היה פשוט מבקש מן התלמידים לבצע חישוב של תרגיל חילוק ישיר. בניתוח הממצאים, מצאנו ש- 74 אחוזים מן התלמידים במחקר זה היו מסוגלים להשלים חישוב של תרגיל חילוק, אבל רק 27 אחוזים הצליחו בפריט 5 , ו- 22 אחוזים בפריט 6. למרות שתלמידים צריכים לעיתים להציג את יכולתם לבצע פרוצדורה חישובית, אין ספק שהם זקוקים להזדמנויות לחשוב על הפרוצדורה מנקודת מבט מושגית יותר. 


... אודות חוש ליישום


נפנה כעת  את תשומת לבנו לפריט 7 מתוך איור 1. לעיתים קרובות תלמידים מבצעים חישובים ופותרים בעיות מילוליות המופיעות בספרי הלימוד או שהמורים יצרו, אבל לעיתים רחוקות הם מייצרים בעיה מילולית משלהם לתרגיל נתון. אם תלמידים אינם מסוגלים לתאר סיטואציה שבה צריך להשתמש בתרגיל נתון, מה ניתן להסיק מכך על ההבנה שלהם את המושג שבבסיס אותו תרגיל? למרות ש- 61 אחוזים מקבוצת תלמידים זו ביצעה בהצלחה את החישוב של תרגיל הכפל, 33 אחוזים בלבד היו מסוגלים לכתוב בעיה מילולית. איור 5 כולל אוסף של תגובות.  



תגובה I מציינת הבנה מועטה של סוגי הסיטואציות שיכולות להוביל לכפל של מספרים עשרוניים.  התלמיד כתב בעיה מילולית בהחלט טובה עבור חיבור מספרים עשרוניים.  האם התלמיד שגה בקריאת סימן הפעולה? האם התלמיד מסוגל לעשות הבחנה בין סיטואציה כפלית לבין סיטואציה חיבורית? 

תגובה II מכילה סיטואציה כפלית סבירה עם מספרים עשרוניים. היישום שבתגובה II דורש מהקורא לפרש חלק מהכתוב. ניתן להניח שהתכוונו ליחידה "דולר" ב- 2.34, וליחידה "פאונדס" ב- 5.68.  

כמו כן, לא ברור האם השאלה "כמה" מתייחסת למחיר או למשקל. יחד עם זאת, הסיוע לו זקוק תלמיד זה כדי להתפתח מבחינה מתמטית, עשוי להיות שונה מאוד מהעזרה לה זקוק התלמיד שנתן את תגובה I.






תגובות III ו- IV מעוררות סוגיה אודות הקשרים של מספרים עשרוניים, שלעיתים נדירות עולה כאשר תלמידים נתקלים רק בבעיות מספרי לימוד או כאלה שהמורה הכין. היישום בתגובה III מציג את הכפל כראוי. מקובל שכמות הספרים מיוצגת על ידי מספר שלם. לומר ש"לכל אחד יש 2.34 ספרים שונים" זה בעייתי. סביר להניח שהתלמיד משתמש בשפה  המופיעה על פי רוב בהקשרים סטטיסטיים כדי לתאר ממוצעים. במבט ראשון, גם השימוש ב- 5.68 עבור אנשים אינו נראה מתאים. אך, הביטוי "5.68  ביליון אנשים" הוא מונח מקובל בקיצורים מתמטיים לייצוג מספר שלם גדול מאוד. 


היישום בתגובה IV מציע דרך מעניינת לטפל בעובדה שנדרשים יותר משתיים - אבל פחות משלוש קופסאות. תלמיד זה מציין את מספר העצמים הנפרדים – חמישים תפוחים – המוחזקים ביחידה  אחת – הקופסה, ואז יוצר את השבר של היחידה הנדרשת. על ידי ייצוג ה- 2.34  כ- "שתי קופסאות שלמות ועוד 17 [17/50]", הציג התלמיד גישה  מיוחדת לשימוש במספר עשרוני עבור מצב שבאופן רגיל מתואר במספרים שלמים. 

היישום בתגובה V הינו דוגמה נוספת להקשר מתאים. שטח, בתגובה V, הינו בהחלט יישום בר-תוקף, למרות שבדרך כלל לא מודדים דלפקים בדיוק של מאיות רגל.  

כל התגובות לפריט 7 מספקות למורים מידע חשוב אודות ההבנה של תלמידים לגבי שימושים מציאותיים של כפל מספרים עשרוניים. מאחר שתלמידים מורגלים בשימוש בסימון עשרוני עבור כסף, הם משתמשים

במספרים עשרוניים יותר מאשר בשברים פשוטים. אף על פי כן, כתיבת בעיות מילוליות מתאימות היא עדיין אתגר. התכנים שהתלמידים יוצרים יכולים להוביל לעיתים קרובות לדיונים כיתתיים עשירים אודות שימושים מציאותיים מקובלים של מושגים עשרוניים. 




הערות לסיום

תיארנו כיצד ניתן להשתמש במשימות כתובות כדי להרוויח פרספקטיבה רחבה על הידע של תלמידים במספרים עשרוניים. ניתן ליצור פריטים דומים כדי להעריך את הידע של תלמידים בשברים פשוטים, באחוזים, בחשיבה אלגברית, ובגיאומטריה. פריטים כאלה דורשים מהתלמידים להביע את ההבנה המתמטית שלהם באמצעות מתן הסברים, ציור ציורים, או כתיבת בעיות. הם משתרעים מעבר לפריטים הטיפוסיים הבודקים מיומנות ששולטים בדרך כלל במבחנים הכיתתיים, מאלצים את התלמידים לחשוב על מושגים באופן מעמיק יותר, ועושים קשרים עם פרוצדורות (Smith and Stein 1998).

כאשר אנו משנים את השאלות שאנו שואלים את התלמידים, ההערכה שלנו על החשיבה של תלמידים מעדנת את איכות ההוראה שלנו ומראה לתלמידים שאנו מעריכים את היכולת שלהם לתקשר במתמטיקה.
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א. האם 0.3  ו- 0.30 מציינים את אותו מספר?


    כיתה ו'                        �                      לא


      ב. הסבירו את תשובתכם.


� 





א. האם 0.3  ו- 0.30 מציינים את אותו מספר?


   כיתה ח'                      �                         כן        


      ב. הסבירו את תשובתכם.


� 





א. האם 0.3  ו- 0.30 מציינים את אותו מספר?


   כיתה ו'                      �                         כן


      ב. הסבירו את תשובתכם.   


�





רפלקציה:


באיזו מידה נתתם לתלמידים שלכם פריטים כמו אלה המופיעים באיור 1?


מה למדתם על החשיבה שלהם?


כיצד השפיע מידע זה על ההוראה שלכם?








איור 1: שאלות שיכולות לגלות את ההבנה המתמטית של תלמידים





בצעו חישוב.   4.3 × 5.2





ציירו ציור שיראה את 0.7 והסבירו כיצד אתם יודעים שהציור שלכם מראה מספר עשרוני זה.





א. כתבו מספר עשרוני המתאים באומדן לערך של נקודה A.





-----------------------------------------------


                                        1           A                                        0


ב. מדוע נתתם ל- A ערך זה?





א.  האם 0.3  ו- 0.30 מציינים את אותו מספר?


ב.  הסבירו את תשובתכם.





ג'ואנה חילקה את המספר 70 במספר מסתורי וקיבלה  בתשובה את המספר 2.63. 


א.  האם המספר המסתורי גדול או קטן מ- 70?


כיצד ידעתם?





א. מבלי לחלק, העריכו באיזה מהתרגילים הבאים תתקבל המנה הקטנה ביותר.


0.003 : 4.9


  0.03 : 4.9


    0.3 : 4.9


      3  : 4.9


ב.  הסבירו את דרך החשיבה שלכם.





המציאו בעיה מילולית שפתרונה ניתן על ידי התרגיל  2.34 × 5.68














רפלקציה:


מהם המודלים השונים בהם אתם משתמשים כאשר אתם מלמדים מושגים של מספרים עשרוניים?








רפלקציה:


התייחסו לתגובות שבאיור 2. באילו אסטרטגיות הוראה הייתם משתמשים כדי לעזור לתלמידים להתגבר על הקשיים שלהם?








איור 2: אוסף תגובות לשאלה 3


א. כתבו מספר עשרוני המתאים באומדן לערך של נקודה A.


      כיתה ז'                  �


      ב. מדוע נתתם ל- A ערך זה?


             �





א. כתבו מספר עשרוני המתאים באומדן לערך של נקודה A.


כיתה ז'                 �


      


     ב. מדוע נתתם ל- A ערך זה?                                                   





א. כתבו מספר עשרוני המתאים באומדן לערך של נקודה A.


כיתה ז'              �


      ב. מדוע נתתם ל- A ערך זה?


       �
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א. האם המספר המסתורי גדול או קטן מ- 70?


 כיתה ו'                  �       קטן יותר 


 כיצד ידעתם?


              �    פשוט מחלקים





א. האם המספר המסתורי גדול או קטן מ- 70?


  כיתה ז'             �         קטן יותר   


      ב. כיצד ידעתם?


      �  


א. האם המספר המסתורי גדול או קטן מ- 70?


   כיתה ז'              �      קטן יותר          


      ב. כיצד ידעתם?


     �





איור 5: אוסף תגובות לשאלה 7


I. כיתה ו'  


      �


II. כיתה ו'


      �


III.  כיתה ח'


    �


IV.  כיתה ח' 


   �  


V. כיתה ז' 


       �








רפלקציה:


באיזו תדירות אתם מבקשים מתלמידיכם לכתוב 


בעיות מילוליות לפרוצדורות חישוב? 








זה היה בערך חצי דרך בין הסימן שלי ל 0.5 ול 1,  


וזה היה  3/4. 0.75 הדרך בין 0 ל 1.  





�





ניחשתי  





משום שכשחילקתי את הקטע ל 20 חלקים , 17 = A





בגלל ש 0.3 זה שלוש ו- 0.30 זה שלושים, אז הם לא יכולים להיות אותו מספר.





כששמים אפסים במספר עשרוני כמו 0.3 או 0.30 זה לא משנה. כששמים אפסים במספר עשרוני כמו 0.03 זה כן משנה








0.3 = 0.30 משום שלהגיד 0.3 במקום 0.30 זה רק לצמצם אותו. 


3/10 = 30/100 הראשון מצומצם. 





�





אם המספר היה גדול יותר אז התשובה היתה יוצאת מספר שלילי. 





זה חייב להיות קטן יותר כדי להיכנס ב- 70 לפחות 2 פעמים. 





ג'ואן הלכה לחנות. היא קנתה 5.68 פאונד של סוכריות מנטה ו- 2.34 פאונד של סוכריות גומי. כמה פאונד של סוכריות קנתה ג'ואן בסה"כ?





כל פאונד של ממתקים היה 2.34 


אני קניתי 5.68 . כמה?





יש 5.68 ביליון אנשים בעולם. 


לכל אחד יש 2.34 ספרים שונים. 


כמה ספרים יש בעולם?





34/100 = 17/50


מרי עושה מסיבה גדולה. היא רוצה שבמסיבה יהיו פירות.בחנות הפירות מוכרים קופסאות של 50 תפוחים. מרי צריכה 2 קופסאות שלמות ועוד 17. כל קופסה עולה 5.68 $. כמה צריכה מרי לשלם עבור 2 קופסאות ו- 17/50 ? 





אורך הדלפק הוא 5.68 רגל. הרוחב הוא 2.34 רגל. מה השטח של הדלפק?





רפלקציה:


כיצד הייתם משנים כל פריט באיור 1 כדי לקבל מושגים דומים בהקשר של שברים פשוטים, אחוזים, גיאומטריה וחשיבה אלגברית?
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