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 הבעיה

  :מידים ומאפיינת שיחה שכיחה בחברהבעיה זו לקוחה מתוך עולמם של התל

 . הם לומדים" רוב השנה"בעוד שילדיו טוענים ש ,בחופשה "כל הזמן"שילדיו  טועןהאב 

 . לילדים לשכנע את אביהם בטענתם ורפותר הבעיה יעז

 

 מודלינגכישורים ומיומנויות 

 .דתיעו, נימוק, השלמת נתונים מתוך ידע קיים, פישוט

 

 מושגים מתמטיים 

 ."שנהה רוב" "זמןה כל: "מושגים ,אחוזים ,חלק מכמות – שברים,יחסים 

 

 אופן הצגת הבעיה

  . דיוקומיקס שבו מוצגת שיחה בין אב לילהתלמידים יקבלו 

 . לעזור לילדים לשכנע את אביהם בטענתם( פ"בע)תנחה את תלמידיה  המורה

 

 דילמות שיכולות לעלות במהלך ההתמודדות עם הבעיה

          . המידע הנתון בבעיה לא מוגדר והפותר נדרש להתחשב בנתונים מתוך עולמו -

 ?מתוך ידע כלליאילו נתונים אנחנו יודעים ? לפתרון הבעיהאת הנתונים  נמצאכיצד 

 . ירת המודל המתמטי המתאים לפתרון הבעיהדעת בבחהפעלת שיקול  -

 ? חודשים/ שבועות/ ימיםחישוב יחס בין : קבלת החלטות על חישוב היחסים -

 (?אם נגדיר את יום השבת כיום חופשה)
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 . בדיקה ואימות הפתרון ביחס למציאות -

 . הפתרון באופן שישכנע את האב ארגון וייצוג -

 מאמר שמתוכו עובדה הפעילותהמתוך  סיכום

Which personal factors affect mathematical modelling? 

The effect of abilities, domain specific and cross domain-competences  

and beliefs on performance in mathematical modelling. 

Mischo, C. & Maaß, K. 

 :מתוך

Journal of Mathematical Modelling and Application, Vol. 1, No. 7, 2012, 3-19. 

 .קישור למאמר.  עינב קיסר: סיכמה

 

: פיתחו מודל מעגלי המתאר את תהליך המודלינג, ( ,2002Blum & Leiss)בלום ולייש 

תחילה חיוני להבין את המשימה . הליך המודלינג מתחיל עם הבעיה מהעולם האמיתית

אחרי פישוט והבנייה הפותר משיג מודל אמיתי של המצב . בבעיה על מנת לבנות מודל

מטרת צעדי . תרגום המודל למתמטי -"מתמטיזציה"זה הופך למודל מתמטי על ידי . בבעיה

. צעד זה נקרא עבודה באופן מתמטי, שנוצרה התהליך היא לפתור את הבעיה המתמטית

התוצאות צריכות להיבדק . פירוש המצב המתמטי מתקשר לתרגום מחדש בהקשר האמיתי

האם הבעיה הראשית נפתרה באופן : בשלב זה יש לענות על השאלה, על ידי צעד של אימות

האחרון  זה נחשב לצעד. אם אכן זה כך יש להציג את פתרון הבעיה בדרך נאותה? מספק

אם התוצאות אינן מתאימות להקשר האמיתי פותר הבעיה צריך לחזור . בתהליך המודלינג

 .על תהליך המודלינג או על חלקו על מנת להשיג אופטימיזציה של הפתרון

 

 

 

 

 

 מודל מתמטי

תוצאה 

 מתמטית

http://proxy.furb.br/ojs/index.php/modelling/article/view/3142/2200
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 המודלינג בבעיית הזמן בבית הספר יישום תהליך

 ".                            רוב השנה אני בבית הספר: "הוא אומר. ב שהוא מבזבז זמן רב בבית הספראינגו חוש

 ? מה דעתכם על כך

 

 ראשון שלב

הצעד הראשון דורש לא רק את יכולת . הבנת ההוראה והבעיה המוצגת במשימת המודלינג

אלא גם את יכולת הבנת המילים והביטויים או הפרטים המסיחים המוזכרים , קריאת הבעיה

                              .        בה

 "(. רוב"לדוגמה הבנת המושג )

 

  שני שלב

יש . בבעיות מודלינג כל המידע הנחוץ לעיתים קרובות לא ניתן בטקסט. בניית מודל אמיתי

בשלב זה על התלמידים לפשט את הסיטואציה המוצגת . להסיק אותו מתוך הידע הכללי

 . על מנת לפתור את הבעיה, הכללי שלהם במשימות ולהעריך את המידע החסר מהידע

 . בבעיית הזמן התלמידים יכולים להניח שאינגו מבלה בבית הספר שש שעות בממוצע

 . הידע הכללי של הפותר רלוונטי בכדי לפתור את השלב השני של בעיית המודלינג

 

  שלב שלישי

תמטי המכיל בשלב זה על המודל האמיתי להיות מתורגם למודל מ. בניית מודל מתמטי

כלומר ההנחות של התלמידים צריכות להיות . משתנים מתמטיים ויחסים מספריים

 . מתורגמות לחישוב

 :התלמידים צריכים לחשב כמה שבועות הם בדרך כלל מבלים בבית הספר

 . שבועות של חגים 13שבועות בשנה פחות  22

 . שעות 6ימים ובכל יום לומדים בממוצע  2במהלך השבוע לומדים 

: מסקנה 65)1352( 
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  שלב רביעי

 . חישוב ופתרון התרגיל –עבודה עם המודל המתמטי 

  שלב חמישי

. אל מונחים בעלי משמעות סמנטית הפתרון המתמטי צריך לעבור. פירוש המודל המתמטי

 . על התלמידים לפרש את התוצאה המספרית ולהסביר את משמעותה

 

 שלב שישי 

לעיתים יש אפשרות גם להשוות את הערכים לערכים . על תהליך החישובביצוע רפלקציה 

התלמידים צריכים לבדוק את הסבירות של הפתרון . אחרים כדי לבדוק האם הם הגיוניים

 . ביחס לידע הכללי שלהם

להמשך קריאה על יישום תהליך פתרון בעיות מודלינג בבעיות נוספות והגורמים האישיים של 

 .Mischo, C., & Maaß, Kשל  מאמרעל תהליך זה ניתן לקרוא בהפותר המשפיעים 

(2012). 

http://proxy.furb.br/ojs/index.php/modelling/article/view/3142/2200
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 קומיקס 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ? עוד פעם חופש

 ....בחופשכל הזמן אתם 

 !!!יש

 החופש הגדול 

 !קרב ובא

אני לא מסכים אתך 
רוב השנה אנחנו  . אבא

גם  . לומדים ומשקיעים
 . לנו מגיע לנוח



___________________________________________________________________ 
 /http://ymath.haifa.ac.il  מרכז מורים ארצי למתמטיקה בחינוך היסודי

 
8 

 

 !!!יש

 החופש הגדול 

 !קרב ובא

אני לא מסכים אתך 
רוב השנה אנחנו  . אבא

גם  . לומדים ומשקיעים
 . לנו מגיע לנוח

 ? עוד פעם חופש

 ....שבחופכל הזמן אתם 


