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  אינדוקטיבית להוכחה חשיבהמ

From Inductive Reasoning to Proof 

  
   David A. Yopp:מאת

 ,Mathematics Teaching in the Middle School , 15 (5), Dec.2009- Jan.2010 :  הופיע ב

pp. 286-291 
  ברכה סגליס : תרגום

  

, עם זאת). ת קודמותהסקת מסקנות מטענו( הוכחה מתמטית היא ביטוי של חשיבה דדוקטיבית

יצר ימסייעת ללומדים ל) הסקת מסקנות על בסיס דוגמאות(עיתים דווקא חשיבה אינדוקטיבית ל

לא כל טענה אינדוקטיבית יכולה , בנוסף.  שלהם יםהדדוקטיביהטיעונים או את ההוכחות את 

ליצור מאמר זה עושה אבחנה בין חשיבה אינדוקטיבית המצליחה . לייצר טענה פורמלית יותר

  . לבין חשיבה אינדוקטיבית אחרת שלא עושה זאת, בסיס לטענות פורמליות יותר

הן , הינה מיומנות חשובה, האסטרטגיה לזיהוי טענות אינדוקטיביות המקדמות טענות פורמליות

  . להוראת המתמטיקה בכיתות הביניים סטודנטיםלמורים בכיתות הביניים והן למורים של ה

, Principles and Standards for School Mathematics, NCTM 2000 - ה על פי הסטנדרטים של

יש , ח- בכיתות ו . ב"החל מגיל הגן ועד כיתה י, תלמידים נדרשים לפתח ולהעריך טענות מתמטיות

ויש להשתמש בחשיבה , לחדד ולהעמיק את כישורי ההנמקה שפותחו בשנים הקודמות

  .ענות מתמטיותאינדוקטיבית ודדוקטיבית על מנת לנסח ט

 סטודנטיםאשר גילתה במחקרה כי רבים מן ה מוריס מאמר זה נכתב בעקבות הממצאים של

מתן , לא הצליחו להבין את הקשר בין הוכחה מתמטית"ח  –להוראת מתמטיקה בכיתות גן 

 להוראה סטודנטיםרבים מה, יתר על כן). Morris 2007, p. 510" (וטעונים אינדוקטיביים, הסבר

התייחסו לטעונים שהיו מבוססים על דוגמאות , בקשו לנתח טעונים שתלמידים כתבואשר הת

, לדעתה של מוריס.  טעון דדוקטיבי ןבמיוחד כאשר היה חסר בה, כאל הוכחות תקפות

  . להוראה יפיקו תועלת מלימוד כיצד להרחיב רעיון מפתח להוכחה כללית סטודנטיםה

  

  דוקטיביתנחשיבה אי: רעיון מפתח
הינו דוגמה כיצד תלמיד בכיתות הביניים עשוי לשכנע תלמידים אחרים מדוע הנוסחה  1איור 

למרות : "נאמר) NCTM )2000 - בסטנדרטים של ה. עוקבים נכונהטבעיים לחיבור מספרים 

הרי שיש , שבטענות מתמטיות בגיל זה חסרה הפורמליזציה והדיוק הנחוצים בהוכחה מתמטית

  ). 264' עמ, שם. ("חשובים פיםלשניהם הרבה מאפיינים משות

משום שזוהי טענה , התשובה היא? חסרים פורמליזציה ודיוק 1באיור מדוע בטענה המופיעה 

במקרה זה ממצאים אמפיריים , זוהי הכללה שנעשתה על בסיס ממצאים. אינדוקטיבית

ל טענה זו הרבה יותר חזקה מסתם שימוש בנוסחה ש, יחד עם זאת). המבוססים על התנסות(

 זאת משום שהטענה המובאת כאן היא מה. שהיא התנסות ותו לא, גאוס לבדיקת מספר מקרים
 ". טענה אינדוקטיבית המבוססת על מקרה יחיד המציג רעיון מפתח"מכנה ) 2007(שמוריס 
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חשיבה סוללים את הדרך לה –הבנה או תובנה  -   רעיון מפתחהטענה מכילה , במילים אחרות

  . "ורשת ומדויקת יותרטענה מפעבור  דרשתהנ

  

  

  
  
  
  
  
  
  

היא חקרה את מושג ההוכחה כפי ). Raman )2003פותח על ידי , עבור הוכחות רעיון מפתחהמושג 

ומצאה שמורי המורים הבינו הוכחות באמצעות רעיונות , שתופסים אותו סטודנטים ומוריהם

יונות מפתח עשויים היא טוענת שרע. בעוד שהסטודנטים נטו לראות הוכחות כייצוגים, מפתח

מאמר זה בוחן רעיונות .  לגשר על הפער שבין טענות לא פורמליות לבין הוכחות פורמליות יותר

  .כאמצעי מקשר המאפשר לטענות אינדוקטיביות לעודד את הופעתן של טענות דדוקטיביותמפתח 

  

  טענות אינדוקטיביות ורעיונות מפתח
התבוננו בשתי הטענות . מפתח ויש כאלה שלאיש טענות אינדוקטיביות המבטאות רעיונות 

. 3 - אם ורק אם  סכום ספרותיו מתחלק ב, 3 - שתיהן טוענות שמספר מתחלק ב. 2המוצגות באיור 

  . אך הן שונות מאוד מבחינת הרעיונות המבוטאים בהן, שתי הטענות מבוססות על התנסות

אבל , כולל מספרים גדולים, בודקת את סימן ההתחלקות עבור מספר מקרים א 2שבאיור  טענהה

, מראה רק מקרה אחד ב2שבאיור  טענהה. אין בה תובנה לגבי הסיבה שסימן התחלקות זה עובד

הוא מסביר באופן מפורש את רעיון המפתח . אבל הוא נותן את ההנמקה עבור טענה כללית יותר

 3 כפלה של משניתן לרשום כל אחת מהספרות של המספר כ –שמאחורי הסיבה לכך שזה עובד 

היא , למרות שטענה זו מהווה בסיס לטענה פורמלית יותר. 1כפול ערך המקום של הספרה ועוד 

  . עדיין רחוקה מאוד מהוכחה פורמלית

  

  הרחבת רעיונות המפתח להוכחות
אינה מעידה בהכרח שהוא יודע , היכולת של תלמיד לבטא טענה אינדוקטיבית בעזרת רעיון מפתח

ולכן עליו להיות , יתכן שהמורה יצטרך לקדם קשר זה.  הוכחה פורמליתכיצד להרחיב זאת ל

הרחבת . טענות אינדוקטיביות שהן רעיונות מפתח ובהרחבת הטענות עד להוכחהמיומן בזיהוי 

שהטענה עובדת בכל , כלומר. רושו לכתוב זאת על פי המקרה הכללייטענה שהיא רעיון מפתח פ

אפשר לנסח טענות אינדוקטיביות באמצעות ייצוגים   .ולא רק עבור אלה שנבדקו, המקרים

   .מילוליים ועוד, סימבוליים: שונים

  :ב 2באיור ההיגד הבא הוא דוגמה להכללת הטענה המופיעה 

  מייצגות ערך מספרי, מקום של העשרות ומעלהכל הספרות של המספר ב

  . הועוד הספרה עצמ) 1פחות  10חזקה של ( 3שניתן לרשום אותו ככפולה של 

  

  . מספרים עוקבים  nשיטה למציאת סכום של : 1איור 

1+2+3+4+5+6+7 

7+6+5+4+3+2+1 

8+8+8+8+8+8+8  

לראות שניתן תלמידים יכולים

לייצג את סכום זוגות 

באמצעות התרגיל , המחוברים

  .56או , 7×8

בגלל שכל מספר מופיע 

, 2 - ל 56צריך לחלק , פעמיים

28: כלומר
2

56
2

87
==

×
.  
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שנכתבו , 3איור התבוננו בטענות המופיעות ב, לתרגול מציאת רעיונות מפתח והרחבתם להוכחה

  : הטענות נכתבו כתגובה להיגד הבא. להוראה סטודנטיםעל ידי 

  .זוגי הוא סכום של שני מספרים שלמים עוקבים-כל מספר שלם אי

  
 יםבל רק שתיים מהן מבטאות רעיונות מפתח הניתנא, כל שלוש הטענות הן אינדוקטיביות

האם תוכלו . המז הז יםרעיונות המפתח בשתי הטענות שונ, בנוסף. להכללה לטענה דדוקטיבית

  ?המז הז יםשונ םלזהות את רעיונות המפתח ולומר במה ה

סכום של שני מספרים  -ש, מציגה את המצב ההפוך א3באיור נראה כי הטענה , במבט ראשון

ההסבר המילולי שבהמשך אומר לנו שהטענה , אם זאת. זוגי-ים עוקבים הוא מספר אישלמ

עד , ך את הדפוס שהתחלנונוכל להמשי, זוגי כלשהוא- אם נבחר מספר אי: מכילה רעיון מפתח

ותהליך זה , זוגי כלשהו-צר מספר אייהתהליך מפתח דרך שיטתית לי.  זוגי זה-מספר אישנקבל 

  .לית יותרניתן לפיתוח לטענה כל

.  1+ זוגי הוא מספר זוגי -רעיון המפתח הוא שכל מספר אי . הינו שונה ב3 איוררעיון המפתח שב

 לאחד 1אם מוסיפים  .מחוברים שוויםאותו כסכום של שני  להציג מספר שניתןמספר זוגי זה הוא 

ית קונסטרוקטיבטענה אנו מכנים זאת . מקבלים סכום של שני מספרים עוקבים, המחוברים

  . משום שהיא מראה כיצד לבנות את המספרים העוקבים ,)בונה(

   3 -טענות אינדוקטיביות המראות שמספר מתחלק ב: 2איור 

  3 -אם סכום ספרותיו מתחלק ב

  
  טענה א

האם המספר  סכום הספרות  מספר
  ?3 -מתחלק ב

האם סכום הספרות 
  ? 3 -מתחלק ב

  כן כן 3  12

  לא לא 4  13

  כן כן 9  360

  לא לא 10  361

  כן כן 21 137,541

  לא לא 23 157,541

  
  טענה ב

                                471 = 4×100 + 7×10 + 1×1= 

         = 4×(99+1) + 7×(9+1) + 1×1= 

   = 4×99 + 7×9 + (4+7+1)= 

       = (4×33 + 7×3) ×3 + (4+7+1) 

.471סכום הספרות של המספר  ושבסוגריים האחרונים בצד ימין הינ סכוםה  
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אבל למעשה הוא שונה , א3 איורהוא דומה לטענה שב. מבוסס רק על התנסות, ג3איור , מאידך      

נראה שלכותב טענה זו .  אבל חשוב, הבדל מזערי הההיפוך של צידי המשוואה הוא לכאור. מאוד

 איורהוא שונה מהטענה שב. ן להסיק מההסבר המילולי שבהמשךכפי שניתן אכ, אין רעיון מפתח

בניגוד לרעיון של פיתוח דרך שיטתית , )ממצאים אמפיריים(בכך שהוא בוחן מספר מקרים  א3

  . ליצירת כל המקרים

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  זיהוי רעיונות מפתח בטענות אינדוקטיביות
ינדוקטיביות המכילות רעיונות מפתח לבין כיצד נוכל באופן עקבי לזהות את ההבדל שבין טענות א

כאשר לוקחים בחשבון כיצד ניתן . עשוי לעזור 3 איורמבט מעמיק יותר בטענות שב? שלא ואל

  . ג של רעיונות מפתח נהיה ברור יותרשאזי המו, יותרלטענות פורמליות  ולהרחיב טענות אל

אם תבחר באופן שרירותי  : באבסופה של הטענה הקורא נשאר עם הרעיון ה. ג3 איורהתבוננו ב

איננו מקבלים , עם זאת. אזי תוכל למצוא את שני המספרים העוקבים, זוגי כלשהו- מספר אי

המסקנה של טענה , לפיכך. מטענה זו תובנה שתאפשר לנו להיות בטוחים שזה תמיד יעבוד

לא , ולכן, )עבדואולי פשוט היה לנו מזל ובמקרה בחרנו דוגמאות ש(אינדוקטיבית זו איננה ודאית 

  .ניתן להרחיב טענה זו להוכחה

, שנאמר כמוזה . אל המספר שנבחר" להגיע"אומרת לנו כיצד , א3 איורהטענה שב, לעומת זאת

". וזה לא משנה מה יהיה גודלו, המספר הנבחר לתהליך זה יביא אותנו א, בהינתן מספיק זמן"

על מנת להרחיב (  סיס להגיון שבדברב לפחות מקבליםאנו , ודאית-למרות שהמסקנה נשארת אי

וזוהי אסטרטגיה להוכחה שהיא מעבר לידע , יש צורך באינדוקציה מתמטית, טענה זו לפורמלית

  .)הוא מקובל א3איור הבסיס הלוגי המבוטא ב, עם זאת.  של כיתות הביניים

פשר ייצוגה באופן אלגברי מא. למציאת המספרים העוקביםמתארת תהליך  ב3 איורהטענה שב

 1החסירו , )2k+1(זוגי כלשהוא - בחרו מספר אי. הרחבת רעיון המפתח שבה לטענה דדוקטיבית

  ).k(יותר מבין שני המספרים העוקבים בכדי לקבל את המספר הקטן  2 - וחלקו ב

  –גד טענות להי: 3איור 

  .זוגי הוא סכום של שני מספרים שלמים עוקבים-כל מספר שלם אי

  א

0 + 1 = 1  

1 +  2 = 3 

2 + 3 = 5 

3 + 4 = 7 

4 + 5 = 9 

, כאשר ממשיכים את הדפוס

זוגי שלם - רואים שכל מספר אי

יהיה הסכום של שני מספרים 

  .שלמים עוקבים

 ב

, זוגי כלשהוא-קחו מספר אי

א הו 17 -מכיוון ש. 17, למשל

זוגי זה אומר שהוא מספר - אי

  . 1+ זוגי 

  

17 = 16 + 1 = 

8 + 8 + 1 = 8 + 9= 

  ג

1 = 0 + 1 

3 = 1 + 2 

5 = 2 + 3 

7 = 3 + 4 

9 = 4 + 5 

  
ניסיתי את חמשת המספרים 

  !הראשונים וזה בהחלט עובד
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=

−+
2

1)12(
  

הסכום של שני מספרים אלה  ).k+1(העוקב , למספר זה תקבלו את המספר השני 1אם תוסיפו 

)k+k+1 ( אינה ודאיתעדיין  ב3 איורלמרות שהמסקנה המובאת בטענה שב. הוא המספר המקורי ,

  .  היה הופך אותה לכללית יותר ולהוכחה מתקבלת בייצוג אלגבריהרי ששימוש 

  

  וכאלה שלא ,רעיונות מפתח המסבירות מדוע
משום שהן מגבירות את , יש ערך פדגוגי רב, נהלטענות המסבירות מדוע השערה מסוימת היא נכו

שאפילו מתמטיקאים  נתטוע) Hanna )1990. ההבנה של תלמידים אודות מושגים מתמטיים

שמחנכים ישתמשו בסוג כזה של טענות  צהוממלי, מקצועיים מעדיפים טענות שמסבירות מדוע

וחשוב ,  מדועענות האינדוקטיביות שהן גם רעיונות המפתח מסבירות לא כל הט. בכל אפשרות

  . לעשות הבחנה בין אלה שמסבירות מדוע לבין אלה שלא

 "מדוע" - ה. זוגי הינו סכום של שני מספרים שלמים- מסבירה מדוע כל מספר אי ב3 איורהטענה שב

  . תועוד אח טבעיר זוגי כפעמיים מספ-ניתן לרשום כל מספר אי: נמצא בתוך תהליך הבניה

היא מציגה את החשיבה שיכולה להוביל לטענה . "מדוע"אינה מסבירה  א3 איורהטענה שב

למרות שאנו יכולים להשתכנע . ה מעניקה תובנה מדוע התכונה נכונהנאבל אי, מתמטית פורמלית

  .איננו רואים מדוע השערה זו נכונה, מן הטענה

סיכון כאשר מתמקדים רק על הערכת טענה על פי נראה שיש מידה מסוימת של : מילת אזהרה

מבלי לערוך דיון האם ניתן להכליל את , יכולתה להסביר מדוע הצהרות מתמטיות הינן נכונות

להוראה  סטודנטיםש המצא) Morris )2007. הטענה או ההסבר להוכחה מתמטית דדוקטיבית

רק על דוגמאות כהוכחות מבוססות אזי ניתן לקבל טענות ש ,סבירה מדועמטענה חשבו שאם 

הוא תמיד , להוראה סטודנטיםבין אם מדובר בתלמידים או ב, נראה כי הפתרון  למצב זה .תקפות

  . להרחיב אל רעיונות המפתח על ידי בדיקה שהטענה ניתנת להכללה עבור כל המקרים

  

  אזהרות בקשר לחשיבה אינדוקטיבית ורעיונות מפתח
. במניעת הכללות שגויות כאשר עושים חשיבה אינדוקטיבית הערכת רעיונות מפתח יכולה לסייע

מכילים שתי דוגמאות הממחישות מלכודות בשימוש  'ח-'הסטנדרטים להנמקה והוכחה לכיתות ו

הראשונה עוסקת בהשערה שמספר מתחלק במכפלה של כל   ).4איור ראו ( בחשיבה אינדוקטיבית

שגויה זו עלולה לעלות כאשר מפתחים  השערה). NCTM 2000, pp.264-265(שניים מגורמיו 

שהמספר צריך להיות זוגי וסכום ( 6 - כאשר מגלים את סימן ההתחלקות ב. 6 - סימן התחלקות ב

של חלוקה לפי , תלמידים עלולים באופן שגוי להרחיב רעיון זה) 3 - ספרותיו צריך להתחלק ב

ערה שגויה זו אינה מתפתחת יש לציין שהש . לכל המספרים והגורמים שלהם, מכפלות של גורמים

 רעיון המפתח . החשיבה האינדוקטיבית כאן חסרה את רעיון המפתח. בה על רעיון המפתחימחש
 ורעיון זה לא הופיע , מספרים זריםהם  3 -ו 2 -הוא הידיעה ש 6שביסוד סימן ההתחלקות של 

  .בתהליך ההשערה
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מתוך השערה אודות דרך שיטתית לקבוע  הטנדרטים עולשבמסמך הס השנייה דוגמת האזהרה

 n × n על ידי חיבור בין נקודות בלוח מסמרים שגודלו  יצורכמה קטעים בעלי אורך שונה ניתן ל

)NCTM 2000, pp.266-267.(  באמצעות חשיבה אינדוקטיבית מהדפוס שנוצר כאשר פועלים על

שגוי  ןתלמידים משערים באופ, )ב4 איוראו ר(   4×4 - ו ,3×3,  2×2,  1×1לוחות מסמרים של 

והם מתעלמים מכך , קטעים בעלי אורכים שונים 6 + (5 + 4 + 3 + 2) יהיו  5×5שבלוח של 

  .4×4יחידות הופיע כבר בלוח של  5אורכו ששהקטע 

רעיון מפתח היה כולל . גם בדוגמה זו של חשיבה אינדוקטיבית חסרה חשיבה על רעיון המפתח

המצדיקה שבקטעים החדשים שנוצרו אין חזרה על ) למדידה ממשית של הקטעים מעבר(חשיבה 

  תלמידים צריכים לציין שאורכים יכולים לחזור כאשר , לדוגמה. קטעים קודמים

2222 dcba     a=5 -האורך שנוצר מ,  5×5במקרה של .  {c,d} -שונים מ {a,b} -ו, +=+

האורך  ,8×8כך גם במקרה של .  d=3 -ו c=4כאשר ,  4×4של כבר במקרה  בחשבון נלקח,  b=0 -ו

  .  d=4 -ו c=7כאשר ,  7×7כבר במקרה של  נלקח בחשבון,  b=1 - ו  a=8 -שנוצר מ

אם המורה ישאל תמיד את , ל רעיונות מפתח מאפשר להימנע ממלכודות כאלהעשימוש בחשיבה 

מפתח שניתן לפתח אותו להוכחה  התלמידים האם הטענות האינדוקטיביות שלהם מכילות רעיון

  .בניגוד לטענות אינדוקטיביות המבוססות רק על ממצאים אמפיריים, פורמלית

  

  דוגמאות ממסמך הסטנדרטים הממחישות מלכודות בשימוש :  4איור 

  . בחשיבה אינדוקטיבית לצורך הוכחה

  א

אם ספרת האחדות  2 -יודעים שמספר מתחלק ב, 3 -וב 2 - תלמידים הנתקלים בכללי ההתחלקות ב

מורה יכול . 3 -אם סכום ספרותיו הוא מספר המתחלק ב 3 -מספר מתחלק בו, 2 -שלו מתחלקת ב

   ,ולפתח טענות התומכות בכלל שלהם 6 -לבקש מן התלמידים לנסח כלל להתחלקות ב

)NCTM 2000, pp. 264-265.(  

  

  ב

מורה מבקש מתלמידיו לקבוע כמה קטעים בעלי אורכים שונים ניתן ליצור כאשר מחברים בין 

ותלמידים מסוימים עלולים להתקשות  ,מכיוון שמספר הקטעים רב. 5×5בלוח מסמרים של מסמרים 

המורה מעודד את התלמידים לבחון מקרים , בייצוג שיטתי של הקטעים על לוח המסמרים שלהם

  ).NCTM 2000, pp. 266(פשוטים יותר על מנת לפתח דרך שיטתית ליצירת הקטעים השונים 

  

  

  
  

 

  
  
  

  

  
  
  
  
  

  

4×4     3×3  2×2  1×1  
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  סיכום
,  כדי להניע תלמידים לבצע הוכחות בכיתות הבינייםאם רוצים להשתמש בחשיבה אינדוקטיבית 

מבטא טענה כאשר תלמיד . מבטאות רעיונות מפתח ואלו לא טענותחשוב שהמורים יבחינו אלו 

עלינו לשאול תמיד כיצד הטענה שלו תסייע לתלמידי הכיתה לדעת , מתמטית אינדוקטיבית

אם הטענה מכילה רעיון . ולא רק עבור אלה שנבחרו, בוודאות שהכללים עובדים עבור כל מקרה

  . אזי התשובה לשאלה זו תהיה חיובית, מפתח

, רגילים: שהמורים מלמדים' ח-'ת ואסטרטגיה זו ישימה עבור כל התלמידים בכיתו, לבסוף

האסטרטגיה מאחר ו. מתקשים ותלמידים בחינוך מיוחד, לקויי למידה, מחוננים ומוכשרים

היא מאוד אישית וניתן להתאים , מתמקדת בסיוע לתלמידים להרחיב טענות שהם העלו בעצמם

  .  אותה לצרכים הייחודיים של כל תלמיד

  לחשיבה אינדוקטיבית והוכחה,מעבר מחשיבה אינדוקטיבית

ובבעיות גיאומטריות ניתנת להעברה בקלות  טענה העוסקת בתורת המספרים

מורים עלולים להתקשות למצוא בעיות טובות , עם זאת. מאינדוקטיבית לדדוקטיבית

ורעיונות המפתח (להלן מספר טענות לדוגמה . המתאימות לחקירה של תלמידים

  .שמורים יכולים להשתמש בהן בכיתות הביניים) המתאימים להן

 .B+Cהוא מחלק של  Aאז , Cמחלק של  והוא Bהוא מחלק של  Aאם  .1

  ). Aיש גורם שהוא  C - וגם ל B -גם ל: רעיון מפתח(

 .זוגיים הוא מספר זוגי-סכום שני מספרים אי .2

  ). 1+ זוגיים הם מספרים זוגיים -מספרים אי: רעיון מפתח(

 .°180סכום הזוויות במשולש הוא  .3

 בצורה של טרפז ו ניתן לסדר שלושה עותקים של משולש כלשה: רעיון מפתח(

  ).להיעזר גם באקסיומת המקבילים יש. תהיינה משלימות כך ששלוש הזוויות

בפירוק לגורמים אז , למספר עשרוני סופי מסוים שווהאם שבר פשוט מצומצם  .4

בחזקות ( בלבד 5 - ו 2הגורמים יתקבלו המכנה של אותו השבר  שלראשוניים 

 . )שונות

 ). 5 -ו 2ומכפלות של  5, 2ת רק בגורמים מתחלקו 10חזקות של : רעיון מפתח(

  .)ההפוכה נכונה טענהגם ה(
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