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 ?או להפך, כך עשרוניים-ברים ואחרש
  

תוך התייחסות , הדילמה הבאה מעלה תהיות לגבי סדר ההוראה של שברים ומספרים עשרוניים

  .למשמעויות השונות הבאות לידי ביטוי בהוראת נושאים אלו

  
  : תוך המאמרמ

Sense and Nonsense about Fractions and Decimals  
  Joseph N. Payne: אתמ
  Arithmetic Teacher, January 1980: ופיע בה
  
 ?או להפך, כך עשרוניים-ברים ואחרש
  
. ויכוחים רבים על השאלה האם שברים או מספרים עשרוניים צריכים לבוא קודםבשתתפתי ה

אלא משום שאני חושב שאין זו השאלה , לא משום שהפסדתי, לאחרונה הפסקתי להתווכח

צים שתהיה לילדים עבור וקודם אלא איזו משמעות אנו רהשאלה איננה מה צריך לבוא  .העיקרית

  .שברים ומספרים עשרוניים

לק אותה חל,  מבלי לקחת פיסת נייר כיחידה0.7ינני יודע על שום דרך ללמד את המשמעות של א

  .ולהצביע על שבעה מהם, לעשרה חלקים שווים

  

      
  

                            
                    

  
  
  

                             0.7  
  
  
. ימבוליזם שבו משתמשיםסאז השאלה היא רק לגבי אופי ה .עיון זה זהה לזה של שבריםר

ינו א) notation(ימון סהמחקר שלנו על מושגים של שברים ומספרים עשרוניים משכנע אותי שה

לב אנו חייבים לתת תשומת  .מון בהתאמה של הייצוג המרחבי או הקונקרטיטהקושי  .הקושי

במאמץ , לפני סמלים ולשימוש בשמות מילוליים, לחלוקת היחידה לחלקים שווים, רבה ליחידה

   .ביר את איכות הרעיונות הכמותיים שאנו עוזרים לילדים לבנותגלה

טענה שניתן להציג מספרים עשרוניים רק על ידי הרחבת ערך המקום לימין מעודדת תלות ה

שמות  ל ידי מתןעק ר 4 - ל3 הוא בין 3.7 -דע שכיצד תלמיד יו .סמליםבחסרת משמעות 

יש לי קושי להסביר זאת אם אינני יכול להסתמך על פירושים קונקרטיים ולומר ? למקומות

עשיריות הוא חלק של השלם הרביעי - השבע. עשיריות של שלם נוסף-שלושה דברים שלמים ושבע"

ומדן אהעבודה ב רביתמהכרחיים עבור פירושים קונקרטיים כאלה הם " .4 - ל3 הוא בין 3.7ולכן 

  . רעיונות של שבריםהיכרים כאן נ, שוב. ועבור חישובים משמעותיים של מספרים עשרוניים

 .מובן שעלינו לנצל את הידע של התלמיד על מספרים שלמים כשאנו מלמדים מספרים עשרוניים

  . בלבדעלינו להכיר בכך שלא די בהסתמכות על ידע של מספרים שלמים, עם זאת
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ללים לחישובים במספרים עשרוניים כ. שנן טענות שחישובים במספרים עשרוניים קלים יותרי

את ושימו את הנקודות העשרוניות  ".ללים לחישובים בשבריםכאולי יותר קל לנסח מאשר 

, חבר את המונים, מצא מכנה משותף"נראה פשוט יותר מאשר " חד מתחת לשניאהמקומות 

לרוב מסווה את הקשיים , אולם הקלות שבה ניתן לומר את הכללים" .שותףוכתוב את המכנה המ

  .בהבנת הכללים

הבנת מספרים  .קשיים במספרים עשרוניים מקבילים לקשיים הידועים היטב בשברים, מעשהל

אנו . קשיים עם שברים שקוליםלמתאימה  – 0.6 = 0.60 = 0.600ש   ,לדוגמה –עשרוניים שקולים 

אולם אנו עושים זאת עם . ם לגבי הוספת או הורדת אפסים ולהתעלם מהסיבותיכולים לתת כללי

חלקם נכונים וחלקם , סיכון גדול יותר לתלמידים שיש להם אוספים גדולים של כללים שזוכרים

של חישובים בראש , סביר שנפתח את המיומנויות החשובות של אומדן ין זהאמצב כזה  ב.שגויים

  .חשיבה כמותית הגיוניתושל , המבוססים על חשיבה

אנו יכולים לומר שוב את הכלל לגבי מיקום הנקודה . x 0.2 0.3 = 0.6ולנו ראינו שגיאות כמו  כ

היא לצייר  ילדלאת זהדרך הטובה ביותר שאני מכיר להסביר ? אך מדוע הוא עובד. העשרונית

אז זה . שלוש עשיריותור של שתי עשיריות על זא ולסמן,  חלקים שווים100 - לחלק אותו ל, ריבוע

זוהי בדיוק אותה השיטה בה הייתי משתמש  . חלקים באיזור ושכל חלק הוא מאית6ברור שישנם 

אני חושב שזה לא קשה יותר ולא קל יותר לעשות חישובים עם מספרים עשרוניים . לכפל שברים

  .מאשר עם שברים, בצורה משמעותית

ם עשרוניים יי רואה את הפעולות במספראנ, בחינה התפתחותית ממעט זההכושי קם רמת ע

  .פעולות בשברים ה כמותנעשות בערך באותה כי


