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פוטנציאל לעודד נימוקי תלמידים.  כמו כן דנו בכך  בעלותמשימות בבסדנה עסקנו, בין השאר, 

 שהמורה צריך להיות בעל יכולת להעריך את נימוקי תלמידיו. 

בפתרון  שכותרתו: "נימוקים של תלמידים בבית הספר היסודי מחקרי  ממאמר דוגמאות לכך הובאו

 בעיות והערכת המורים את נימוקיהם". פרטי המאמר: 

Monoyiou, A., Xistouri, X., & Philippou, G. (2006). Primary  students' reasoning in problem     

         solving and teachers' evaluation of their arguments. In K. Novotna, H.  Moraova, M.  

. (pp PME Conference, Vol. 4, thProceedings of the 30Kratka & N. Stehlikova (Eds.),              

         145-152),  Prague: PME. 

 

 ו שלוש משימות. בכל משימה התלמידים -במאמר תואר מחקר בו ניתנו לתלמידים בכיתות ה

 . ימים איתה ולהסביר את החלטתםהתבקשו לציין האם הם מסכימים עם מרי או לא מסכ

 המשימות היו: 

 

 1משימה 

 את אורך  2פי  את רוחב המלבן ומגדילים 2ס"מ. אם מקטינים פי  4ס"מ ורוחבו  6נתון מלבן שאורכו 

 לבנים".המלבן, אנחנו רואים ששטח המלבן לא משתנה. מרי אומרת: "זה לא קורה בכל המ

  

 2משימה 

 8, 1+3=4מרי ניסתה מספר דוגמאות כדי לבדוק את הסכום של שני מספרים אי זוגיים. היא ניסתה:  

 , והסיקה: "אם מחברים שני מספרים אי זוגיים, אף פעם לא יתקבל סכום שהוא 3+7=10, 3+5=

 .מספר אי זוגי"

  

 3משימה 

 בכל פעם". מרי אומרת: "לא משנה  3הוא "הוסף  1, 4, 7, 10, 13, 16החוק של הסדרה הבאה: ....

 ."3כמה רחוק תלך, אף פעם לא תמצא בסדרה הזאת מספר שהוא כפולה של 

 

 , כך של מרי למשימה נתוניםהפתרון של מרי, או ההתייחסות  .משימות אלה מעודדות נימוקים

 תפק בפתרון. עליהם להתייחס לדבריה של מרי, להחליט האם הם שהתלמידים לא יכולים להס

 , ולנמק את החלטתם.איתההאם הם מסכימים או אינם מסכימים מסכימים 

 

 נסתכל למשל על דוגמאות מנימוקי  נימוקי התלמידים לארבע קטגוריות. החוקרים חילקו את

 :3התלמידים למשימה 

 

 רלוונטיות:תשובות לא נכונות או לא  - 1קטגוריה 

 בסדרה". 3הוא לא מספר זוגי ולכן אין כפולה של  3"אני מסכים עם מרי כי 

 בסדרה". 3"מרי טועה. יש כפולות של 

 . מרי טועה".3ויש כפולה של  1, 4, 7 10, 13, 16, 19, 21"כי הסדרה תמשיך : 

 

 ניסוח מחדש -  2קטגוריה 

 בסדרה". 3בכל פעם אף פעם לא תהיה כפולה של  3"אם תוסיף 

 

 דוגמאות מספריות - 3קטגוריה 

 לא מתחלקים בשלוש. הם לא כפולות של שלוש". 1, 4, 7, 10, 13, 16"המספרים  



 "המשכתי את הסדרה

 .. אין כפולות של שלוש"19, 22, 25, 28, 31, 34, 37, 40, 43, 46, 49, 52 

 ". 3ואין כפולות של  31"המשכתי עד 

 

 סוג של הצדקות - 4קטגוריה 

 ".3כדי שיהיו לי כפולות של  0או מ  3"אני צריך להתחיל מ 

 ".3"כי זה באחד יותר גדול מהכפולות של 

 ".3מהכפולות של  1, המספרים תמיד יהיו גדולים ב 0ולא מ  1"כי זה מתחיל מ 

 

 קטגוריות אלה יכולות לעזור לנו בהערכה של נימוקי תלמידים במשימות מסוג זה.


