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   התייחסות וניתוח–  גיאומטרייםדפוסים
  

A Framework for Analyzing Geometric Pattern Tasks 

 

 Susan N. Friel and Kimberly A. Markworth :מאת

 Mathematics Teaching in the Middle School, 15 (1),  August 2009, pp. 24-33  :הופיע ב

  ברכה סגליס  : תרגו�

  

  גיאומטריים פוסיםתמש בדמורים יכולים להש

 .כדי לקדם את ההבנה של התלמידים אודות יחסים אלגבריים

  
 בכיתות הגבוהות ברית הינו מרכיב חשוב בלימודי המתמטיקהחשיבה אלגכיו� רווחת ההבנה שטיפוח 

אותה מתארי�   ,)Blanton and Kaput )2005? א� מהי הכוונה בחשיבה אלגברית. ס היסודי"של ביה

מבססי� הכללות , מתו� אוס� של מקרי� פרטיי�תלמידי� מכלילי� רעיונות מתמטיי� ה שבו תהלי�"כ

בדרכי� ההולמות  ]הכללותהאת [אות� ומבטאי� ,  אות� ה� מעלי� במהל� השיח באמצעות טיעוני�ואל

בי�  , התלמידי� חוקרי�באמצעותהש, מתבטאת באופני� שוני�ברית חשיבה אלג).  413' עמ" (את גיל� 

נית� לבטא יחסי� הטבועי� . אלגבריי�יחסי� אות� ב ומבטאי� הניתני� להכללה פוסי�ד, יתרה

תלמידי� . וסמלי�, גרפי�, טבלאות, באמצעות מילי�) ויזואליי�( מספריי� או גיאומטריי� פוסי�בד

.  ולהשתמש ביחסי� שגילו על מנת להעלות השערותפוסי�יכולי� ליצור ולהסביר הכללות אודות ד

Driscoll) 1999 (�מרכיב קריטי : "יחסי� אלגבריי�כדי לייצג  מדגיש את החשיבות של יצירת כללי

דפוסי� ולארג� מחדש נתוני� על מנת לייצג מצבי� שבה� קלט בחשיבה אלגברית הוא היכולת לזהות 

רה בחקיעבודה ע� דפוסי� כרוכה ).  2' עמ" (המוגדרי� היטבאלגבריי� יחסי� מתייחס לפלט באמצעות 

  . י� שיש בה� חוקיותמצבשל  ביטויבו

יש , בתוכנית הלימודי� של כיתות הביניי�. תלמידי� חוקרי� דפוסי� החוזרי� על עצמ�, בכיתות היסוד

מ� התלמידי� מבקשות אשר , עוצמה רבה יש למשימות. נוכחות רבה יותר לדפוסי� ההולכי� וגדלי�

ה� ש החוקיותלגלות את , )די צורות גיאומטריותשנוצרו על י(לייחס מספרי� לדפוסי� ויזואליי� 

   . מתאימותהכללותמקיימי� ולנסח 

פיתחנו מסגרת המאפשרת לאפיי� את המהות , בחקירות שלנו של משימות ע� דפוסי� ההולכי� וגדלי�

אנו מעונייני� במיוחד בדפוסי� ויזואליי� המבוססי� על דגמי� . והמורכבות של משימות כאלה

הדגש הוא על השימוש בחשיבה , )1�18איורי� ראו (חקירת דפוסי� גיאומטריי� ב. גיאומטריי�

כאשר הרמזי� המספריי� מתאימי� , אינדוקטיבית כדי לנתח רצפי� של רמזי� חזותיי� או מספריי�

שתמשת חשיבה אינדוקטיבית של דפוסי� מספריי� מ).  "Rivera and Becker 2005(לסדר מסוי� 

בעוד שחשיבה אינדוקטיבית של דפוסי� ויזואליי� מסתמכת על יחסי� , בריי�במושגי� ובפעולות אלג

   ).199' עמ, ש�" (שנית� להסיק באופ� ויזואלי מאוס� נתו� של מקרי� פרטיי�
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פיתחנו מסגרת המאפשרת לאפיי� את המהות , בחקירות שלנו של משימות ע� דפוסי� ההולכי� וגדלי�

מעונייני� במיוחד בדפוסי� ויזואליי� המבוססי� על דגמי� אנו . והמורכבות של משימות כאלה

הדגש הוא על השימוש בחשיבה , )1�18איורי� ראו (בחקירת דפוסי� גיאומטריי� . גיאומטריי�

כאשר הרמזי� המספריי� מתאימי� , אינדוקטיבית כדי לנתח רצפי� של רמזי� צורניי� או מספריי�

דפוסי� מספריי� משתמשת על חשיבה אינדוקטיבית   ").Rivera and Becker 2005(לסדר מסוי� 

אוס� נתו� של מקרי� של  באמצעות שיפוט ויזואלכמו שינויי� מוגבלי�(אלגבריי� במושגי� ו בפעולות ו

). 199' עמ, ש�" (פרטיי�

  דוגמאות למשימות של דפוסי� גיאומטריי�: 1�18ורי� אי

  1איור 

  

  

  10איור 

  

     2איור 

  

  11איור 

  

  3איור 

  

  

  12איור 

  

  4איור 

  

  13איור 

  

  5איור 

  

  14איור 

  

  6איור 

  

  15איור 

  

  7איור 

  

  16איור 

  

  8איור 

  

  17איור 

  

  9איור 

  

  18איור 
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  , ה� מסוגלי� להפיק משמעות מדפוסי�, )figural reasoning (חזותיעיבוד כאשר תלמידי� משתמשי� ב

 שנית� לארג� אות� ולתרג� אות� על ידי מת� תשומת לב לרמזי� ויזואליי�, 1איור ה המופיעי� בכמו אל

  . גיאומטריי�ל דפוסי� רמזי� אלה מפרשי� ותומכי� בהכללות ש. לסדרות

 עיבודההפעלתו של אומטריי� המאפשרי� ידפוסי� גב העוסקות בשעה שחקרנו את סוגי המשימות

ג� מקורות אלה דנו , פעמי� רבות.  המספקי� מגוו� של משימות שונותמצאנו מספר מקורות, חזותיה

יו הניתוחי� ה. בדרכי� בה� נית� לנתח את המשימות וכיצד ה� עשויות להוביל להכללות של דפוסי�

.  את ההכללותהתלמידי� קבלו תמיכה בשעה שפיתחו זה מזה ברמות ההפשטה שלה� ובאופ� שבו שוני�

הרי שהיו מספר , � אודות מסגרת לאפיו� המורכבות של משימות הדפוסי�למרות שלא מצאנו דיוני

  ).Lee and Freiman, 2006(דוגמאות שנית� לשלב� לתהלי� מפותח היטב של פתרו� בעיות 

  
  :במאמר זה נעסוק במספר נושאי�

ות כדי לחקור ולפרש משימ בעיבוד חזותישימוש בנתבונ� בתהלי� של פתרו� בעיות התומ� , ראשית •

 .על מנת להגיע להכללהדפוסי� גיאומטריי� העוסקות ב

 . נדו� במסגרת לאפיו� המורכבות במשימות של דפוסי� גיאומטריי�, שנית •

כאשר נבח� כיצד השימוש במשימות , נוספי� החשובי� לפיתוח מסגרת כזונסכ� שיקולי� , שלישית •

אלגברית וללת של חשיבה של דפוסי� גיאומטריי� באופ� רחב ולטווח ארו� תור� להתפתחות הכ

 . תלמידי�אצל 

  

  עיבוד חזותיתהליך של פתרון בעיות המקדם 

Friel, Rachlin and Doyle) 2001 ( �מספקי� קוי� מנחי� ליצירה ולתיאור של דפוסי� ההולכי

  ,אחד מה�. המוצגי� במגוו� של קונטקסטי� שברוב� יש משימות של דפוסי� גיאומטריי�, וגדלי�

כ� שג� מי שלא ראה אות� יוכל , תיאור הצורות במילי� באופ� תמציתי"הוא  ,ד חזותילעיבוהמכוו� 

�במרבית המקרי� מוקד הניתוח נע , העיבוד החזותילמרות שמוש� דגש על ).  7' עמ" (לשכפל את הרצ

טיפוסיות " כמה"שאלות . 17 איורחישבו על הדפוס הגיאומטרי שב,  למשל. מהר מאוד לשאלות של כמה

  :ות להיותיכול

 ?10 ,ה  נדרשי� כדי ליצור את השלב חייכני�כמה  •

 ?43 ,ה  נדרשי� כדי ליצור את השלב חייכני�כמה  •

 ?100 , ה  נדרשי� כדי ליצור את השלבחייכני�כמה  •

 ?n ,  ה  נדרשי� כדי ליצור את שלבחייכני�כמה  •

  .משימה של ההעיבוד החזותימזניחי� את הצעדי� המתמקדי� במרכיב , לעיתי� קרובות

Lee and Freiman) 2006 (בעיות,מציעי� סדרה של שאלות מנחות �המיועדות , לתהלי� של פתרו 

לקונטקסט של ,  לדוגמה.העיבוד החזותי שהוא אב� הפינה של ,להדגיש את שלב החשיבה הויזואלית

  . 1 טבלהראו את השאלות המופיעות ב, החייכני� שתואר קוד�

 Lee and(עשויי� לראות דפוס גיאומטרי זה במספר דרכי� שונות תלמידי� , 1א� מתמקדי� בשלב 

Freiman ,2006 .(בקידו�  הכללותשלוש אסטרטגיות אפשריות ו �2 טבלהנדונות ב, התועלת שלה .  
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  ח משימות של דפוסי� גיאומטריי� צעדי� בתהלי� פתרו� בעיות המסייעי� בניתו: 1טבלה 

  ).Lee and Freiman ,2006 ,מעובד מ(

 תוך עיבוד חזותי :צעד א

שימוש במאפיינים 

הויזואליים של משימת 

  הדפוס הגיאומטרי 

 )17איור ראה (? כמה דפוסים שונים אתם יכולים לראות בציור .1

 ?כיצד הייתם מציירים את השלב הבא  .א

 ?10 -כיצד הייתם מציירים את השלב ה  .ב

 ?58 -כיצד הייתם מציירים את השלב ה  .ג

 ?כיצד הייתם מסבירים למישהו כיצד לצייר כל שלב שהוא  .ד

? איזה גודל של צורה אני יכול לעשות מהם.  חייכנים25יש לי קופסה של  .2

 ? האם יישארו לי חייכנים שלא השתמשתי בהם

  
יחסים    פיתוח:צעד ב

להגיע  כדי מספריים

   להכללה

 ?100 -ה? 58 - ה? 10 - דרשים כדי ליצור את השלב הכמה חייכנים נ .3

 ?n -כמה חייכנים נדרשים כדי ליצור את הצורה בשלב ה .4

 ?"נכון" הוא הביטוי הn -איזה מהביטויים עבור שלב ה .5
  

ניתוח  הרחבת :צעד ג

  יםדפוס

 ? חייכנים50 - מה בקשר ל?  חייכנים100איזה שלב  מכיל בדיוק  .6

 .וס גיאומטרי עבור הכיתההאם תוכלו ליצור משימה של דפ .7

  

 

   לתיאור דפוס גיאומטרי בודדשל עיבוד חזותישלוש אסטרטגיות שונות : 2טבלה 

  ציור א

  

  

אסטרטגיה זו מתמקדת בשורה 

העולה האופקית של החייכנים עם טור 

  ציור השלב . כלפי מעלה מן המרכז

 יכלול שורה אופקית של שתי 43 - ה

,  במרכז1 חייכנים ועוד 43קבוצות של 

  . חייכנים במאונך43וערימה של 

  
  ציור ב

  

אסטרטגיה זו כרוכה בשימוש בצורה 

 יותר לכל 1של השלב הקודם והוספת 

כדי למצוא את ". זרועות"אחת משלוש ה

 לדעת כיצד נראית צריך, 43 -השלב ה

) כמה חייכנים זה (42 -הצורה בשלב ה

  . חייכנים3ולהוסיף עוד 

  
  ציור ג

  

אסטרטגיה זו  מדגישה קבוצות כפליות 

  בשלב . של מספר שווה של חייכנים

,  חייכנים43 קבוצות של 3יהיו , 43 - ה

  . במרכז1ועוד חייכן 
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ח כללי� המתאימי� לדפוסי לפתו, שלה� לעיבוד חזותילשוחח על האסטרטגיות תלמידי� יכולי� 

נית� להציג בפניה� שימוש בטבלאות לרישו� , אחרי שה� שולטי� בנושאי� אלה.  החשיבה שלה�

שימוש בטבלאות של שלוש עמודות יאפשר תרגו� של אסטרטגיות . הסיכומי� המספריי� שלה�

 Lawrence andראה  .  (המשמרי� רישו� של תהלי� החשיבה, ויזואליות לסיכומי� מספריי�

Hennessy, 2002 ;Wickett, Kharas, and Burns, 2002 .(עבור כל ,  טבלאות כאלה3 מוצגות 3 טבלהב

  . 2 טבלהאחת מ� האסטרטגיות שנידונו ב

ה� צועדי� צעד , כאשר תלמידי� פותרי� בעיה ומשתמשי� בטבלה עבור משימה של דפוס גיאומטרי

  .  אלגבריתראשו� לתו� העול� של חשיבה

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  עיבוד חזותייי� עבור אסטרטגיות של סיכומי� מספר: 3טבלה 
  

  ציור א

  הסבר  מספר החייכנים  היגד מספרי  שלב

1  

2  

3  

4  

.  

.  

.  
n  

(1(h) + 1 (h) + 1) + 1 (v)  

(2(h) + 2 (h) + 1) + 2 (v)  

(3(h) + 3 (h) + 1) + 3 (v)  

(4(h) + 4 (h) + 1) + 4 (v)  

  

  

(n(h) + n (h) + 1) + n (v)  

4  

7  

10  

13  

.  

.  

.  
(n + n + 1) + n 

ההיגד המספרי של האסטרטגיה משקף את 

ארגון כזה מדגיש מה . החשיבה של התלמיד

הוא מקשר באופן . משתנה ומה נשאר קבוע

לבין ) הקלט(מפורש בין מספר השלב 

  ). הפלט(כ מספר החייכנים "סה

  . ם במאונך של הצורה מתייחסת לחלקיv והאות  ,    מתייחסת לחלקים במאוזן של  מבנה הצורהhהאות  :  שימו לב

  
  ציור ב

1  

2  

3  

4  

.  

.  

.  
n  

1 + 3 

4 + 3 

7 + 3 

10 + 3 

. 

? + 3  

.  

4  

7  

10  

13  

 .  

?  

.  

שראייה , תלמידים עשויים להבחין בשלב זה

כזו של הדפוס אינה ניתנת לתרגום להיגד 

כמו שמופיעים , מספרי היוצר קשרים ברורים

  . באסטרטגיות האחרות

  
  ציור ג

1  

2  

3  

4  

.  

.  

.  
n  

1 + 1 + 1 + 1  

2 + 2 + 2 + 1  

3 + 3 + 3 + 1  

4 + 4 + 4 + 1  

.  

.  

.  
n + n + n + 1  

  

7  

10  

13  

.  

.  

.  
3n + 1 

 המקשרת להכללה, שוב, חשיבה זו מובילה

תלמידים יכולים להשוות . בין הקלט לפלט

את הביטוי לציור א לזה של ציור ג ולחשוב 

  איזה מהביטויים עבור שלב : "על השאלה

תלמידים יכולים " '?נכון' הביטוי ה הואn - ה

לחזור ולהתבונן בחשיבה שהביאה לכתיבת 

כדי לקבוע האם , כל אחד מהביטויים

  .ביטויים אלה שקולים
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  לא כל .  דפוסי� גיאומטריי� המשפיעי� על המורכבות שלה�ע�נתבונ� עתה במאפייני� של משימות 

,  לנו להקדיש זמ� לחשיבה מתי וכיצד נציג בפני התלמידי� סוגי� שוני� של דפוסי�כדאי .דפוס מתאי�

   .חזותיעיבוד המתפתחת באמצעות אלגברית בשעה שאנו מקדמי� חשיבה 

  

  ניתוח מורכבות של דפוסים

. 1�18 איורי�התבוננו שוב בשמונה עשרה הדגמי� הגיאומטריי� שב, לפני שאת� ממשיכי� לקרוא

  . דפוסי� פשוטי� ודפוסי� מורכבי� יותר:  לשתי קבוצותצורותחישבו כיצד למיי� את ה

 ?מדוע? איזה מהדפוסי� היית� קובעי� כפשוטי� •

 ?מדוע? ובעי� כמורכבי�איזה מהדפוסי� היית� ק •

 ?מה� הדברי� הדומי� ומה� הדברי� השוני� בי� הדפוסי� •

 ?עיבוד חזותיכיצד כדאי להדגיש דברי� דומי� ושוני� אלה על מנת לקד� אסטרטגיות שונות של  •

  

כדאי לשקול , א� כי מורה יכולה לשאול שאלות שונות אודות כל אחד מ� הדגמי� הגיאומטריי� האלה

  בשעה שאת� מתבונני�  :עיבוד חזותישיסייעו לתלמידי� להתמקד באסטרטגיות של שאילת שאלות 

  את השלב ? כיצד היית� מציירי� או בוני� את השלב הבא? דפוסי� שוני� את� רואי�אילו , בכל פריט

כיצד היית� מסבירי� למישהו כיצד לצייר כל שלב שהוא בקבוצת הדפוסי� ? 58 ,את השלב ה? 10 , ה

, בשלב זה של הניתוח, זיהינו, וח שלנו לגבי דפוסי� גיאומטריי� אלה ורבי� אחרי�בנית? הזאת

  .אשר דורשות הבהרה, מורכבויות רבות שעלו

�שבה� מספר החלקי� , 2 ,  ו1 איורי� כפי שרואי� ביחס ישר הדפוס הגיאומטרי הבסיסי ביותר משק

מונחי� . מספר השלברצ� כאל שימו לב שאנו מתייחסי� לכל צורה ב. מספר השלבהוא כפולה של 

מספרי� אלה מצייני� את הסדר . מספר התמונהאו , מספר הדג�, מספר הצורה: אפשריי� אחרי� ה�

  . התאמהוה� הפלט של כלל ה, ואת הרצ� של הצורות בתו� דפוס גדל והול�

כפל חישוב פשוט של כ החלקי� כרו� ב"מציאת סה,  של תהלי� פתרו� הבעיות2ברגע שעוברי� לשלב 

על , הוספת קבוע  לדפוס גיאומטרי מעלה.  בצורההצורה ולמספר החלקי�הסודר של המתייחס למספר 

 יש 3 איורבדפוס שב . 3 , ו1 איורי�שימו לב להבדלי� בי� הדפוסי� ב. את רמת המורכבות שלו, פי רוב

ל הדפוס בכ� אבל הוא מעלה את רמת המורכבות ש, הבדל זה נראה מזערי. אריח אחד נוס� בכל שלב 

,   לפיכ�).1ועוד (וחיבור ) 1 , ב (הכרו� בכפלשלבי ,להיות דו) 2שלב (כ האריחי� "שהוא גור� לחישוב סה

הוא  n,ו, n, בשלב הכ מספר החלקי�"הוא סה Tשבו ,   T=n+1 יהיה 3איור דפוס שבל הביטוי המתאי� 

  . מספר השלב

נית� . זיהוי הקבוע אינו בהכרח ברור, יי�עבור תלמידי� שרק מתחילי� לעבוד ע� דפוסי� גיאומטר

נית� לייצג את המרכיב הקבוע על ידי שימוש , לדוגמה. בדרכי� שונות עיבוד חזותילעודד אסטרטגיות של 

נית� ג� .  בכל אחד מרצ� הדפוסי�הקבוע מופיע כצבע שונה של האריחי�, 7 ,ו, 4, 3 איורי�ב. בצבע שונה

מיוצגי� על ידי משולש בראש , 6 ,  ו5איורי� הקבועי� ב. צורה שונהלהראות את הקבוע על ידי שימוש ב

  . )6איור  (ובמשושה בודד במרכז) 5איור (הע2 

שבכל שלב יש שתי צורות שהולכות משו� יותר מורכבי�  11 ,  ו5איורי� הדפוסי� הגיאומטריי� שב

 בעיבוד חזותיי� משתמשי� תלמיד. אחדוג� בטרפז אחד  גדל בכל שלב ג� בריבוע  5 איורהע2 ב. וגדלות

  מאחר ,  של תהלי� הפתרו�צעד בכאשר תלמידי� עוברי� ל. כאשר ה� מתבונני� ביחסי� אלה
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, T=n+n+1 הוא באמצעות הכלל הקשרי�הדר� שלה� להצדיק את ,  טרפזי�n ,  ריבועי� וnשיש 

  . מייצג את המשולש שלמעלה1 הקבוע כש

בעוד , ע� זאת. השלבלמספר מתאי� מספר זה ; שי� ברורמספר המשו. בעייתי יותר 11איור הדפוס שב

, ) ריבועי� סביבו6,ואחד הוס� משושה ( בכל שלב 6 ,שהתלמיד עשוי לצפות שמספר הריבועי� גדל ב

 5כ� שלמעשה מוסיפי� רק , נית� לדמיי� את אחד הריבועי� כמונח מעל ריבוע אחר. המצב אינו כ�

�  . ריבועי� בכל שלב נוס

, עוד צורה של משולשמתווספת למרות שבכל שלב .  מציגי� מצב דומה9 איור� המצוירי� בקסמי השיניי

משו� שהקיס� השלישי יהיה מונח מעל קיס� שכבר היה ש� ,  קסמי שיניי� מתווספי� בכל שלב2רק 

  . בשלב הקוד�

וסי� הוא ההבדל בי� שני הדפ? 7 איור למורכב יותר מזה שב12 איורמה הופ� את הדפוס הגיאומטרי שב

יש בכל , 7באיור . אבל זה הופ� את הפונקציה שלו למורכבת יותר להפקה, רק במקו� שבו ה� מתחילי�

ראו את עבודת התלמיד (הוא בהתאמה למספר השלב זרוע  מספר הריבועי� בכל ".זרועות" שלוששלב 

מספר , 12 ראיוב. T=3n+1 באמצעות המשוואה הכלללייצג את ,  נית� על כ�. )19 איורהמוצגת ב

זה באמצעות ה את הכללנית� לייצג . שלב פחות אחתהלמספר הוא בהתאמה זרוע הריבועי� בכל 

א� לא מעודדי� אות� להתמקד , תלמידי� עלולי� להתקשות ביצירת כלל זה. T=3(n-1)+1המשוואה  

ודות באמצעות שימוש בטבלת שלושת העמ,  ובתרגומו לדפוס מספריהגיאומטרי  ההול� וגדלבדפוס 

   ).3טבלה (

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  , 7עבודת סיכו� של תלמיד לניתוח הדפוס שבאיור : 19איור 

  .אחד במרכז) צהוב(תו� שימוש באסטרטגיה של שלוש הרחבות זהות וריבוע 

  

  

  

 

 

מוסיפים עוד , בכל פעם הדפוס גדל •

ריבוע אדום למטה וגם לשני הצדדים 

 .של הצורה

 : הדגם יראה כך10 - בשלב ה •

יהיו לו עשרה אדומים בכל צד ועשרה  •

 .ריבועים אדומים למטה

יש תמיד ריבוע צהוב אחד , יחד עם זאת •

 .שנשאר באמצע

 :משוואה •

    T = כ מספר החלקים"סה.  

N   = מספר השלב .  

T = 3n + 1  

 מתייחס לשלוש הקבוצות 3n - ה •

 .שמוסיפים לדפוס בכל שלב

 מתייחס לריבוע הצהוב היחיד 1 - ה •

  . שתמיד נשאר באמצע
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   מורכבי� יותר מ� האחרי� משו� שה� מייצגי� יחסי� 18 , ו14 איורי�הגיאומטריי� שבהדפוסי� 

הוא למעשה בהחלט ביכולת התפיסה ,  נראה מורכב ביותר14 איורלמרות שהדפוס ב. שאינ� ליניאריי�

במיוחד בכיתה שבה הודגש , � גיאומטריי�עבור תלמידי� שהיו לה� התנסויות קודמות ע� דפוסי

). Smith, Silver, and Stein 2005 הרא (14איור ישנ� דרכי� רבות לראות את הדפוס שב. העיבוד החזותי

 ע� טבלה המראה את מבנה 14איור תלמידי� מציגי� את עבודת הסיכו� שלה� לניתוח , 20באיור 

דפוס . המתייחסי� לאופ� שבו ה� ניתחו את הדפוסה� מדגישי� את המרכיבי� , בסיכו� שלה�. הדפוס

ביטויי� אסטרטגיות פיתרו� שונות המביאות ליכול לקד� דיו� כיתתי אודות , כמו רבי� אחרי�, זה

  .שקולי�אלגבריי� 

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  Olivier, and Linchevski.  בוד חזותיעיאינו מתאי� לניתוח באמצעות , 18 איורהדפוס שב, לעומת זאת

כל יתר . עשו הבחנה בי� דפוסי� גיאומטריי� שקופי� ושאינ� שקופי�) Rivera 2007המצוטטי� אצל (

. בוד חזותיעינית� לגלות בה� בקלות את היחס באמצעות . שבעה עשר הדפוסי� ה� דפוסי� שקופי�

ידי� יכולי� צרי� לעשות עוד משהו לפני שהתלמ"במוב� ש,  אינו שקו�18 איורהדפוס שב, לעומת זאת

נית� לנתק את הריבועי� שמשמאל ). 72' עמ, Rivera 2007" (לראות כלל אפשרי מתו� הרמזי� הקיימי�

  .ובכ� ליצור ריבוע, ולהתאימ� למדרגות שמימי�, 1800 ,לסובב אות� ב, לטור הגבוה ביותר

.  פשוטי� יותר מספקי� דוגמה כיצד נית� להוסי� מורכבות לדפוסי�16 ,  ו15, 8 איורי�הדפוסי� שב

כמה ", על ידי שאילת שאלה מאתגרת יותר, ע� זאת. 1איור   זהה לזה שב8הדפוס הגיאומטרי שבאיור 

ע� יחסי� , זה הופ� להיות בעיה הקשורה להיק�" ?אנשי� יכולי� לשבת מסביב לשולח� בכל שלב

  .מורכבי� יותר

המציגה את האסטרטגיה , 14עבודת סיכו� של תלמידי� לגבי הניתוח שלה� את איור : 20איור 

  .ועי� נוספי�ושני ריב, חלקי� חיצוניי�, n×nשלה� לזיהוי חלק מרכזי של 

  

 

הדפוס שלנו גדל משום שבכל  •

לריבוע הפנימי , שלב נוספים

עוד טור ועוד ,  של  האריחים

 .  בכל פעם1 -שורה הגדלים ב

 :הדפוס שלנו יראה כך •

    T = כ מספר החלקים"סה.  

N    = מספר השלב.  

  T= n2 + 2n + 2:    משוואה

חס לחלק הפנימי מתיי  n2 - ה •

 .של הדפוס

 מתייחס לחלק החיצוני 2n  - ה •

 .של הדפוס

 שמוסיפים  2 - מתייחס ל2 -וה •

בכל פעם לקצוות למעלה 

 .ולמטה
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  נחוצות  מדבקות של חייכני� כמה ":רשאלת עז. שלושה מימדי�באת אותו הדפוס מציג  16איור 

  של היחס הבנת . פני�השל שטח זה לבי� הנושא נושא בי�  לקשר היכול" פאהא� מדביקי� אחת על כל 

  העיבוד החזותי אות� להסביר במילי� את תהלי� אשר מעודדי� לתלמידי� הינה אפשרית ,  זהדפוס

 איור של הדפוס שבתמימדי, הינו גרסה תלת15איור יתכ� שהבחנת� שהדפוס ב, באופ� דומה. שה� עברו

  . פני�המימדית זו מאפשרת העלאת שאלות מורכבות יותר הקשורות לנפח ולשטח ,גרסה תלת . 7

תלמידי� יכולי� לפעול .  עבור כל אחד משמונה עשר הדפוסי� שהוצגוביטויי� אפשריי� מסכמת 4טבלה 

הטבלה נותנת לקורא צורות . הוצגה במאמרבכל אחת מהמשימות הללו תו� שימוש במסגרת העבודה ש

  ). 7,8'  עמFriel et al. 2001 ( מפורשות של הכללת דפוסי� המקשרות בי� מבנה הצורה למספר השלב

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

דפוסי� העוסקות במאתגרות דר� משימות  בעיבוד חזותיבעיות המתמקד צירו� של תהלי� יעיל לפתרו� 

  למרות שמגוו� . אלגבריתבכל הרמות לקד� הבנה  יאפשר למורי המתמטיקה, ימי�גיאומטריי� מתא

   גורמי� נדו� כעת במספר, נית� להשתמש במשימות אלה הוא מעבר להיק� של מאמר זה השיקולי� כיצד 

   . כיתות השונותלשילוב משימות אלה ב

  מפתח המשוואות: 4טבלה 

  משוואות של פתרונות אפשריים  איור מספר

)T –מספר הצורות בשלב ה - n (  

 T = n: אריחים  1

  T = 2 n: אריחים  2

  T = n + 1  : אריחים  3

 T = n + 4  : אריחים  4

     T = 2n + 1: כ חלקים"סה;   n: ריבועים;  n:  טרפזים;  1: משולשים  5

      T = 6n + 1: כ חלקים"סה ;  6n  :ריבועים;   1: משושים  6

 T = 3n + 1: אריחים  7

 T = 2n + 2: היקף  8

  T = 2n + 1: קסמי שיניים  9

  T= n2 + 4n + 4: ריחיםכ א"סה;  4n + 4  :אריחים בהיקף;  n2  :אריחים במרכז  10

    T = 6n + 1: כ חלקים"סה;  5n + 1: ריבועים;  n: משושים  11

  T = 3n - 2: אריחים  12

  T = 12n + 9: כ אריחים" סה;  8n + 8: אריחים לבנים ; 4n + 1: אריחים שחורים  13

  T= n2 + 2n + 2: אריחים  14

  T = 3n + 1: קוביות  15

  T = 4n + 2: שטח פנים  16

  T = 3n + 1: חייכנים  17

  T = n2: אריחים  18
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  הוראהב יםשימוש

דורש לתת תשומת לב לשימוש , )k-12(ב  "י,ג�הדגש ההול� וגובר על חשיבה אלגברית לאור� כיתות 

דר� את התלמידי� סולל אצל ה,  באמצעות עיבוד חזותיניתוח של דפוסי� גיאומטריי�. בעיבוד חזותי

לעומת אלה  ג הבמחשבה כזו נית� לחשוב על סוגי המשימות שמתאימות לכית.  אלגבריתלפיתוח חשיבה

של משימות ע� דפוסי� ההולכי� , צפו� א� מחושבלא ,הוראהמסלול תכנו�  .  חהמתאימות לכיתה

להגיע להכללות יית� למורי� ולתלמידי� הזדמנויות , שנית� לתת אות� לאור� כיתות ב עד ח, וגדלי�

   .  בדר� ויזואליתהמוצגי� מצבי�עבור  אלגבריות

 הינו 8ר איו, לדוגמה. של משימות דפוסי� קשורות" משפחות"אחת הדרכי� היא לתת לתלמידי� לחקור 

 � מה יקרה כאשר תלמידי� יתבוננו ).Smith, Silver, and Stein 2005ראה (משימה של מציאת היק

או בדגמי� אחרי� המורכבי� ממספר צורות של , בסדרות של משולשי� או מחומשי� או משושי�

ולהשתמש בה� בתו� ומעבר  של משימות דפוסי� ליצור רצ� הוראהאפשרות אחרת היא ? מצולעי�

מה� השיקולי� שיש לקחת בחשבו� כאשר ). Smith, Hillen, and Catania 2007(לשכבות גיל שונות 

כיצד יכולה המורה של כיתה ח לבנות על ההתנסויות שניתנו ? מסדרי� את המשימות ברצ� הוראה

� באיזה אופ, א� רצ� הוראה זה מופעל בעקביות לאור� כל שכבות הגיל, באופ� מפורש יותר? בכיתה ז

  ? של התלמידי�האלגברית תתגלה ותתפתח החשיבה 

מספרי השלבי� .  אלגבריי�יחסי�כדי לחקור במשימות של דפוסי� גיאומטריי� שימוש ליש ג� מגבלות 

שה� מספרי� , כי היא מקשרת בי� מספרי השלבי�(ההתאמה אינה רציפה , מוגבלי� למספרי� חיוביי�

יחד . מצומצמי�והתכני� המתאימי�  ) ג� הוא מספר של�לבי� מספר הצורות שמתווספות ש, טבעיי�

אנו מאמיני� ששילוב משימות כאלה בכיתת המתמטיקה מציע דר� בעלת ער� רב לקד� חשיבה , ע� זאת

לחקירת משימות , המסגרת המוצעת כא�.  יחסי� אלגבריי� של ולפתח הבנה מושגית עשירהויזואלית 

נוס� של דפוסי� אלה ולדרכי� המרובות בה� נית� להשתמש  עשויה לספק נקודת התחלה לניתוח ,אלה

  .אלגבריתכדי לקד� חשיבה 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ?כיצד להציג משימות אלה לתלמידי�

 מרכיב נוסף הוא הפדגוגיה בה ניתן להשתמש במהלך האינטראקציה עם, כאשר חושבים על מסגרת העבודה

  . התלמידים בשעה שהם פותרים בעיות כאלה

מקובלת אחת היא לבקש מן התלמידים להתחיל עם שלושת או ארבעת השלבים הראשונים של הרצף גישה 

  .  כדי להדריך אותם בחקירה1 טבלהולהשתמש בשלושת הצעדים שב

עי ברצף של דפוס מציעה לתת לתלמידים רק את השלב השלישי או הרבי, )Friel et al. 2009(אחרת גישה 

על מנת לקדם חשיבה לאחורה וחשיבה , גיאומטרי ולבקש מן התלמידים לצייר את השלבים הקודמים החסרים

  . קדימה בהקשר ליחסים אפשריים בתוך הדפוס

.  שמקומה בתוך הרצף אינו ברור דיו,ואריאציה מעניינת של משימת התחלה היא להשתמש  בצורה מתוך הרצף

 Boaler and.  שלההסודר מבלי להתייחס לשלב המספר ויזואלית המבנה שלה מבחינה ניתן אז לנתח את 

Humphreys) 2005 ( מתוך הרצף 10×10מספקים מודל מצוין המשתמש בטקסט ובוידאו עבור צורה של 

  . 10 איורשב

דים המציין את הדרכים המגוונות בהן תלמי, ראה גם דיון העוסק בשימוש במשימה זו לאורך שכבות גיל

  ).  Ferrini-Mundy, Lappan, and Phillips 1997(בשכבות גיל שונות עשויים לגשת לפתרונה 
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