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מבוא. 1

רבים  שמורים  הנושאים  אחד  הוא  פשוטים"  "שברים 

למצוא  במטרה  ממושך  זמן  לו  מקדישים  למתמטיקה 

את דרך ההוראה המתאימה, כזו שתוביל את תלמידיהם 

פעולות  לבצע  וליכולת  השברים  של  מעמיקה  להבנה 

היא  לכך  המרכזית  הסיבה  מושכלת.  בצורה  עליהם 

של  מטבעם  הנובעים  תלמידים  של  הרבים  הקשיים 

והשוני המהותי שלהם מהמספרים  השברים הפשוטים, 

של  האינטואיציות  עם  אחד  בקנה  שעולים  הטבעיים 

רבים  שתלמידים  נושא  זהו  לכך,  נוסף  התלמידים. 

חוששים ממנו, ואף מפתחים חרדות כלפיו, ולכן נרתעים 

שכל  שחשוב  בסיסי  נושא  הוא  זאת,  עם  בו.  מהעיסוק 

תלמיד ותלמידה יבינו את המושגים הכרוכים בו, ויפנימו 

את הרעיון העומד מאחוריו כדי שיצליחו בהמשך לימודי 

סוגיית  לכן  נוספים.  ריאליים  ובמקצועות  המתמטיקה 

המחקר  אנשי  את  מעסיקה  פשוטים"  "שברים  הוראת 

ואת ציבור מורי המורים והמורים כאחד )מובשוביץ-הדר 

וסיניצקי, 2013(. בעקבות כך פותחו שיטות הוראה שונות, 

להקנות  למורים  שיאפשר  באופן  ללמדו  מיועדות  אשר 

על  הנושא  של  הקונספטואלית  ההבנה  את  לתלמידים 

 Karaoglan, Yilmaz, Ozdemir ,היבטיו השונים )למשל

ורבים   & Yasar, 2018; Pfister, Opitz & Pauli, 2015

נוספים(. זאת ועוד, מחקרים לא מעטים מציעים שיטות 

שונות לטיפול בתפיסות השגויות של התלמידים בנושא 

Charalambous & Pitta- )למשל  פשוטים''  ''שברים 

 Pantazi, 2007; Hacker, Kiuhara & Levin, 2019;
של  שגויות  בתפיסות  הטיפול  סוגיית   .)Tirosh, 2000

המחקר  מוקד  היא  פשוטים"  "שברים  בנושא  תלמידים 

המוצג כאן.

אחת השיטות המוצעות לטיפול בקשיי התלמידים בנושא 

"שברים פשוטים" היא הוראה בקבוצות קטנות הממוקדת 

"אופק  של  הרפורמה  לאור  שלהם.  השגויות  בתפיסות 

חדש" בישראל שלפיה נוספו שיעורים מיוחדים לקבוצות 

פרטניים",  "שיעורים  הנקראים  תלמידים  של  קטנות 

הפרטניים.  בשיעורים  המחקר  את  לערוך  הוחלט 

לבחירתם כשדה מחקר יש סיבות רבות, והמרכזית בהן 

 .)Slavin, 1987( היא יתרונות הלמידה בקבוצה קטנה

לטיפול  המתאימה  הוראה  כשיטת  לבחור  הוחלט  עוד 

בעיות'  'פתרון  המוכוונת  ההוראה  את  שגויות  בתפיסות 

את  ולבדוק   ,)Problem-solving oriented lesson(

השפעתה על הישגיהם של תלמידי כיתה ה' המתקשים 

בנושא "השברים הפשוטים". לטענתו של איסודה, גישת 

'הוראה מוכוונת פתרון בעיות' מתמקדת בדרכי חשיבה 

זו  ובדרך  תלמידים,  של  וקבוצות  בודדים  תלמידים  של 

תלמידי  כל  עבור  מתמטיים  רעיונות  הבניית  מאפשרת 

בעיות  פתרון  מוכוונת  הוראה   .)Isoda, 2007( הקבוצה 

מסתמכת על מודל מיוחד של שיעור מתמטיקה שלפיו 

הלמידה מתרחשת סביב פתרון משימה מרכזית המוצגת 

כלומר  ודידקטית,  מתמטית  עשירה  משימה  זו  בשיעור. 

מאפשרת מגוון אסטרטגיות לפתרון, וסביב העיסוק בה 

ניתן להבנות מושגים ומיומנויות מתמטיים על ידי הכוונה 

וניווט של המורה. 

רקע תיאורטי. 2

השוואת שברים פשוטים. 2.1

''יחס  היא  המספרים"  "מערכת  בנושא  אחת הסוגיות 

הסדר''. במערכת המספרים הטבעיים אלגוריתם השוואת 

פשוט  ולכן  האינטואיציה  עם  היטב  מתיישב  המספרים 

הרציונליים  המספרים  במערכת  הדבר  כך  לא  לביצוע. 

)"שברים פשוטים" לפי תוכנית הלימודים(. כדי להשוות 

החל  מגוונות  אסטרטגיות  לנקוט  ניתן  שברים  שני  בין 

באלגוריתם מקובל וכלה בשימוש בנקודות אחיזה שונות 

כגון השוואה לשלם )חצי/רבע וכדומה(, השלמה לשלם 

לפעמים  באלגוריתם  השימוש  ועוד.  וכדומה(  )חצי/רבע 

טיפול בקשיי תלמידים בנושא 'השוואת שברים פשוטים' בעזרת 
הוראה מוכוונת פתרון בעיות

מיטל גלילי וראיסה גוברמן
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תשובה  נותנים  היו  מהותם  והבנת  בשברים  התבוננות 

לראות  ניתן   1
3 ו־  7

8 משווים  כאשר  לדוגמה,  מיידית. 

שהשבר הראשון קרוב יותר לשלם מאשר השני, או אחד 

גדול ממנו, אך תלמידים לא  והשני  השברים קטן מחצי 

קונספטואלית  הבנה  בלא  באלגוריתם  ישתמשו  מעטים 

.)Ward, 1999( של השברים

לנקודות  התייחסות  ידי  על  שברים  השוואת  לכך,  נוסף 

ביצוע של מספר מהלכי  דורשת   )benchmarks( אחיזה 

התלמידים  בקרב  נתפסים  אלו  ומהלכים  ברצף,  השוואה 

כמהלכים 'הפוכים' או אף 'סותרים'. לדוגמה בעת השוואה 

את  לאתר  תחילה  נדרש  הילד  לשלם,  השלמה  ידי  על 

ולהגיע  לשלם,  המשלימים  בין  להשוות  לשלם,  המשלים 

יותר  גדול  השבר  של  לשלם  שהמשלים  שככל  למסקנה 

.)Faulkenberry & Pierce, 2011( השבר עצמו קטן יותר

את  ולצמצם  להרחיב  מהצורך  נובעים  נוספים   קשיים 

נובע מאי־הבנת  זה לזה. הקושי  השברים כדי להשוותם 

בעצם  היא  שברים  השוואת  כי  הפרופורציה,  תכונות 

מקרה פרטי של פרופורציה. מחקרים מצאו שתלמידים 

שברים  בהרחבת  בכפל  במקום  בחיבור  משתמשים 

לזה  Clarke & Roshe, 2009(. בהקשר   ;1992 )מלצר, 

עולה קושי נוסף מפני שהרחבה וצמצום מחייבים שליטה 

בלוח הכפל והחילוק. תלמידים שמתקשים בלוח הכפל 

קל  לתלמידים  לכך,  נוסף  אלה.  בפעולות  כן  גם  יתקשו 

יותר להבין את הפעולה של ההרחבה שכן ניתן להרחיב 

את  להבין  מתקשים  הם  אך  מ־0,  השונה  מספר  בכל 

שבהם  במספרים  הגבלה  יש  שבה  הצמצום  פעולת 

ועוד,  זאת  ההתחלקות.  לתכונות  בהתאם  לצמצם  ניתן 

המשוכנעים  תלמידים  יש  הצמצום,  או  ההרחבה  לאחר 

חדש  במספר  ושמדובר  השתנה  שהתקבל  שהמספר 

 .)Lee & Boyadzhiev, 2020(

עוד סוג של תפיסות שגויות בהקשר של השוואת שברים 

)למשל,  למונה  המכנה  בין  להפרשים  התייחסות  הוא 

 Clarke & Roche, 2009; Gould, 2011; Mitchell &
פי  על   .)Horne, 2010; Pearn & Stephens, 2004

בין  משווים  התלמידים  קרובות  לעיתים  אלה,  מחקרים 

של  למונה  המכנה  בין  ההפרשים  סמך  על  השברים 

בין  ההפרש   . 13 ו־   39 שברים:  שני  ניקח  לדוגמה  השבר. 

39  הוא 6. הפרש דומה בשבר  המכנה לבין המונה בשבר 

לעומת  וזאת  פשוטים,  לא  לחישובים  מוביל  או  מסובך 

השימוש בנקודות אחיזה המקילות על ביצוע ההשוואה. 

פיתוח  היא  האחיזה  בנקודות  בשימוש  נוספת  חשיבות 

השבר  של  ההבנה  את  המחדדת  מחשבתית  גמישות 

חוקרים  הנושא  מורכבות  בשל  מהותו.  ושל  הפשוט 

בעריכת  תלמידים  של  מעטים  לא  קשיים  על  מדווחים 

השוואה בין שברים פשוטים – נציג כמה מהם.

הקושי המרכזי של תלמידים נובע ממה שנקרא "הטיית 

את  ללמוד  מתחילים  התלמידים  הטבעיים".  המספרים 

ידע רב על מספרים  השברים כאשר הם סיגלו לעצמם 

באופן  המתמטיקה  לימודי  של  בהקשרים  הן  טבעיים, 

והן בהקשרים לא פורמליים מחוץ  פורמלי בבית הספר, 

מצביעים  החוקרים  לכך  בהתאם  הספר.  בית  לכותלי 

המספרים  אודות  על  והתובנות  הידע  של  השלכתם  על 

ביצועים עם שברים פשוטים, בעיקר בכל  הטבעיים על 

פשוטים  שברים  על  פעולות  השבר,  לגודל  שקשור  מה 

 Reinhold, Obersteiner, Hoch,( הצפיפות  ומושג 

הטיית  של  הראשון  ההיבט   .)Hofer & Reiss, 2020
תפיסת  הוא  זה  למחקר  והרלוונטי  הטבעיים  המספרים 

הגודל של שברים פשוטים. לעיתים קרובות התלמידים 

להבין  במקום  תלויים  בלתי  מספרים  שני  בשבר  רואים 

המכנה.  לבין  המונה  בין  הקשר  את  בחשבון  ולהביא 

לתפיסה  להוביל  עלולה  השבר  של  זו  שגויה  פרשנות 

המוטעית שהערך המספרי של שבר גדל כאשר המונה, 

המכנה או שניהם גדלים, בדיוק כפי שזה קורה במספרים 

טבעיים. כך למשל ברש ועמיתיה מדווחים שתלמידים לא 

מעטים עורכים השוואה בין המונים או בין המכנים בלבד. 

יכולים  התלמידים    23 ו־   4 
10 השברים  בהשוואת  לדוגמה, 

שכיחה  תופעה  ש־4<2.  מאחר    23 > 4 
10 כי  למשל  לטעון 

שווים,  המונים  כאשר  בלבד  המכנים  השוואת  היא  יותר 

1 כי 3 קטן מ־4 
4 1 קטן מ־

3 כך למשל יטענו התלמידים כי 

)ברש ועמיתיה, 1994(. 

הקושי הנוסף של התלמידים הוא ליצור ייצוגים מתאימים 

כדי להמחיש לעצמם סיטואציית השוואה. לכן תלמידים 

ופועלים  משמעות,  חסרי  כסמלים  שברים  בין  משווים 

מתאר  ווארד  למשל  כך  הבנה.  ללא  טכנית  בצורה 

שברים  השוואת  על  מסתמכים  התלמידים  שבו  מצב 

שבהם  במקרים  גם  בלבד  המשותף  המכנה  באמצעות 
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בזמן  הבעיה.  לפתרון  לתלמידים  מוקצות  דקות   15-10

הזה, המורה עובר/ת בין התלמידים, מתבונן/ת בעבודתם, 

מספק/ת הצעות, מסייע/ת לתלמידים מתקשים, ובוחן/ת 

מי הם התלמידים שאותם ירצה לשלב בדיון שייערך לאחר 

מכן ובאיזה סדר. המורה יכול/ה לנווט את החלפת הרעיונות 

הדיון,  במהלך  המתמטי.  הרעיון  בניית  לשם  הרצוי  לכיוון 

או לכישלון  שלדעת היפנים מהווה שלב קריטי להצלחה 

ומקשיבים  רעיונותיהם  את  מציגים  התלמידים  השיעור, 

לפתרונות שהציעו חבריהם. התפקיד של המורה הוא לא 

להצביע על הפתרון הנכון, אלא להוביל את הדיון לקראת 

רעיון משולב. המורה מבקש/ת מהתלמידים להציג שיטות 

את  למנוע  במטרה  תמיד  ולא  הבעיה,  לפתרון  חלופיות 

השגיאה, אלא לנהל דיון בקושי או בשגיאה שיכולים להיות 

גורם מזמן ללמידה משמעותית. לבסוף, ביקורות המורה 

וסיכום השיעור על ידי התלמידים. השיעור מסתיים כאשר 

התלמידים עושים רפלקציה על החשיבה שלהם ומביעים 

.)Fujii, 2016( את מה שלמדו

של  הוא  צ'ימיזו  שמתארת  כפי  שיעור  של  זה  מודל 

מתרחשת  הלמידה  שבו  בעיות  פתרון  מוכוונת  הוראה 

סביב פתרון משימה מרכזית המוצגת בשיעור. זו למידה 

תוך  המתמטי  הידע  את  בונה  התלמיד/ה  שבה  פעילה, 

זה  במאמר  המוצג  במחקר  המורה.  של  וניווט  הכוונה 

רצינו לבדוק את יעילות גישת ההוראה המוכוונת פתרון 

בעיות לעבודה עם תלמידים מתקשים במהלך שיעורים 

תוכננו  אלה  פרטניים  שיעורים  במתמטיקה.  פרטניים 

לתלמידים שכבר הראו קשיים בהשוואת שברים במבחן 

כיתתי לאחר הוראת הנושא, ולכן ההוראה הזו היא בעצם 

הוראה  בלרט,  פי  על   .)re-teaching( מחדש  הוראה 

מחדש היא תגובה מיידית לבעיות למידה בשיטת לימוד 

אחרת )Bellert, 2015(. הנושא "השוואת שברים" נלמד 

לכן  לימוד,  בספר  המוצגת  קונבנציונלית  בדרך  בכיתה 

שייתכן  חדשה  שיטה  היא  בעיות  פתרון  מוכוונת  הוראה 

שתעזור לתלמידים המתקשים בנושא הזה.

מתודולוגיה. 3

המורה  של  בעבודתו/ה  היעד  מאוכלוסיות  אחת 

למתמטיקה היא אוכלוסיית התלמידים המתקשים אשר 

13  הם "קרובים"  13  הוא 2. מכיוון שהמונה והמכנה בשבר 
יותר )ההפרש בין המכנה למונה קטן יותר(, השבר נתפס 

לנבוע מכך  יכולה  זו  יותר. טעות  כגדול  אצל התלמיד/ה 

"כפלית".  ולא  "חיבורית"  בצורה  חושב/ת  שהתלמיד/ה 

באופן עקרוני העדפה זו יכולה להוביל לתפיסות שגויות 

לא מעטות. 

מן הדברים עולה, שהוראת שברים פשוטים היא משימה 

בהבנה  עולים  רבים  קשיים  ולתלמיד/ה.  למורה  קשה 

של  העקרונות  ובהפנמת  השבר  מושג  של  הבסיסית 

באים  כאשר  מתגלים  נוספים  קשיים  פשוטים.  שברים 

רבים  חוקרים  זאת,  למרות  שברים.  בין  השוואה  לערוך 

בהשוואת  המורחב  העיסוק  חשיבות  את  מדגישים 

השברים כאחד הכלים לטיפוח תובנה מספרית, כך למשל 

סואודר מציינת את הקשר החזק בין הבנה מעמיקה של 

דרכים שונות להשוואת שברים לבין הרחבה והעמקה של 

מושג המספר )Sowder, 1988(. לצורך כך חשוב למצוא 

זה  נושא  בהקניית  למורים  תסייע  אשר  הוראה  גישת 

ולתלמידים בלמידתו.

 הוראה מוכוונת פתרון בעיות. 2.2
)Problem Solving Oriented Teaching(

המאפיינים  שאחד  טוענת   )Shimizu, 1999( צ'ימיזו 

היסודי  הספר  בבית  מתמטיקה  שיעורי  של  העיקריים 

לשיטות  מרובה  חשיפה  הוא  ביפן  הביניים  ובחטיבות 

כיצד  במאמרה  מתארת  היא  לבעיה.  חלופיות  פתרון 

מתנהל שיעור מתמטיקה ביפן: השיעור מתחיל בדרך כלל 

בהצגת בעיה מתמטית כלשהי שעוזרת לתלמידים לפתח 

אסטרטגיות  ושמאפשרת  המוצג,  המתמטי  הרעיון  את 

רבות לפתרון. הבעיה שמוצגת בכל שיעור היא משימת 

לכיוון  התלמידים  של  החשיבה  את  המעוררת  מפתח 

זה  בשיעור  להקנות  רוצים  שאותו  המתמטי  הרעיון 

)Shimizu, 2009(. כלומר, המאפיין הראשון של גישה זו 

להוראת המתמטיקה הוא שימוש בבעיה מרכזית עשירה 

וגם דידקטית בכל שיעור. לאחר שהבעיה  גם מתמטית 

שאכן  בודק  המורה  אותה,  קראו  והתלמידים  הוצגה 

שהתלמידים הבינו אותה, ואם לא הבינו המורה מבקש/ת 

לפתרונה.  שיכוונו  שיטות  או  ראשוניים  רעיונות  להעלות 
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טבלה 1. 
נתונים דמוגרפיים ולימודיים על משתתפי המחקר

תלמידה 5 )מ’(תלמידה 4 )ש’(תלמידה 3 )א’(תלמידה 2 )אר’(תלמיד 1 )מא’(נתונים

נקבהנקבהנקבהנקבהזכרמין

ציון מחצית 
במתמטיקה

5260505554

הרגלי למידה

זקוק לתיווך 
באופן קבוע 

כמעט, ממעט 
להשתתף 

בשיעור

משתדלת 
לבצע מטלות 
באופן עצמאי, 

משתתפת יפה 
בשיעורים

מתקשה לבצע 
מטלות באופן 

עצמאי, שקטה 
וממעטת 

להשתתף 
בשיעורים

מתקשה לבצע 
מטלות באופן 

עצמאי

מתקשה לבצע 
מטלות באופן 

עצמאי, ממעטת 
להשתתף 
בשיעורים

השקעה 
בלימודים

עבודתו מאופיינת 
בחוסר מוטיבציה, 

אינו מקפיד 
לבצע את מטלות 

הבית

בעלת מוטיבציה 
ללמידה, 

משתדלת מאוד 
מגלה רצינות 

והתמדה

עבודתה 
מאופיינת בחוסר 
מוטיבציה, אינה 

מבצעת את 
כל המטלות 

הנדרשות 

בעלת מוטיבציה 
ללמידה, 

משתדלת מאוד 
מגלה רצינות 

והתמדה

משתדלת אך 
אינה מבצעת 

את כל המטלות 
הנדרשות

לימודי  כל  במשך  ל־70   50 בין  נעים  במבחנים  ציוניהם 

המתמטיקה שלהם, והם אינם מצליחים לשפר את הציון. 

תלמידים אלה לרוב הם ללא לקויות למידה מאובחנות, 

הרגילה.  הכיתה  במסגרת  ללמדם  המורים  על  כן  ועל 

במחקר הנוכחי הנחנו שגישת ההוראה המוכוונת פתרון 

להבנה  ולהביאם  אלה,  תלמידים  לקדם  תוכל  בעיות 

המחקר  מטרת  הנלמד.  החומר  של  יותר  מעמיקה 

אחר  זה  בנושא  המתקשים  תלמידים  אצל  היא לעקוב 

בנושא  מרכזיים  מתמטיים  רעיונות  של  התפתחותם 

"השוואת שברים" בעקבות יחידת הלימוד הבנויה על פי 

עקרונותיה של ההוראה המוכוונת פתרון בעיות.

משתתפי המחקר. 3.1

שבו  הארץ  בדרום  ממלכתי  ספר  בבית  נערך  המחקר 

אחת  נבחרה  המחקר  לצורך  תלמידים.  כ־250  לומדים 

חודש  במהלך  הלימודים,  שנת  בתחילת  ה'.  מכיתות 

אוקטובר נערך מבחן מקדים שמטרתו הייתה להציג את 

עד  ולשקף  התלמידים,  נמצאים  שבה  ההתחלה  נקודת 

כמה שאפשר את הידע וההבנה שלהם בנושאים שונים 

תלמידים  חמישה  נבחרו  המבחן  בעקבות  במתמטיקה. 

להשתתפות במחקר על פי הקריטריונים הבאים:

תלמידים שהציון שלהם במתמטיקה במשך 4 השנים א. 

האחרונות נע בין 50 ל־60.

מאובחנות ב.  למידה  לקויות  להם  שאין  תלמידים 

במתמטיקה.

תלמידים שזוהו על ידי המורה כבעלי תפיסה שגויה ג. 

בנושא "מהות השבר הפשוט".

להציג את  כל התלמידים אשר השתתפו במחקר הצליחו 

השברים באמצעות צורות גיאומטריות, ידעו לזהות ולשיים 

בהשוואת  הקשורות  משימות  בביצוע  התקשו  אך  שברים, 

מוטיבציה  בעלות  הן   5  ,4  ,2 התלמידות  פשוטים.  שברים 

זאת  גבוהה להצליח בלימודי המתמטיקה למרות קשייהן. 

נוסף  נמוכה.  מוטיבציה  בעלי  שהם   3  ,1 תלמידים  לעומת 

לבצע  מתקשים   ,2 תלמידה  למעט  התלמידים  כל  לכך, 

מטלות באופן עצמאי וזקוקים לתיווך המורה. אפשר לראות 

את מאפייני התלמידים שהשתתפו במחקר בטבלה 1.
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יחידת הלימוד בנושא ‘השוואת שברים’ . 3.3
מוכוונת פתרון בעיות

היחידה תוכננה על פי מספר רעיונות מרכזיים אשר נבחרו 

בהתייעצות עם מומחים בחינוך מתמטי. קבוצה ראשונה של 

רעיונות אלו התייחסה לשברים מסוגים שונים ותכונותיהם, 

הקבוצה השנייה עסקה בטיפול בייצוגים שונים של השבר, 

והקבוצה השלישית הוקדשה להשוואת שברים באמצעות 

אסטרטגיות שונות. אפשר לראות פירוט רעיונות אלו בטבלה 2.

טבלה 2. 
שתוכננה  הלימוד  יחידת  עסקה  בהם  מתמטיים  רעיונות 

למחקר 
)העמודים בסוגריים מציינים את העמודים בתוכנית הלימודים 

של משרד החינוך(

שברים שווים או 
גדולים מ־1

שברים הקטנים מ־1

אפשר לייצג שלם 
כשבר: במקרה זה 

מספר החלקים 
שהשלם כולל שווה 

למספר שחילקו 
אותו )עמוד 77(.

אפשר לייצג 
שברים גדולים מ־1 
באמצעות חלוקת 

השלם. במקרה 
זה כמות החלקים 
שיש לקחת גדולה 

מכמות החלקים 
שבהם מחולק 

השלם )עמוד 77(.

שברים 
שהמונה שלהם 

גדול מ־1

שברי יחידה

המונה מציין את 
מספר הפעמים 

שהשבר מכיל 
את שבר היחידה 

)עמוד 76(.  
ככל שהשבר גדל 

ומתקרב ל־1, 
נשאר לו חלק 
קטן יותר כדי 
להגיע לשלם.

הקשר 
בין מספר 
החלקים 
שהשלם 

מחולק בהם 
לגודלם: ככל 

שמחלקים 
ליותר 

חלקים, כך 
כל חלק יהיה 

קטן יותר 
)עמוד 68(.

ייצוגים שונים של השבר

לכל שבר ניתן למצוא אינסוף ייצוגים מספריים על ידי 
הרחבתו )עמוד 76, עמוד 98(.

השוואת שברים

ישנן מספר אסטרטגיות להשוואה וצריך לבחור את 
המתאימה לזוג השברים המושווים )עמוד 99(.

השוואת שברים באסטרטגיית מתן שם נוסף לאחד 
השברים כדי להגיע למונים או מכנים שווים.

באמצעות הרחבה )או צמצום( ניתן להביא כל שני 
שברים לאותו מכנה, למכנה משותף, ואז ניתן לחברם, 

לחסרם או להשוותם )עמוד 99(.

מהלך המחקר. 3.2

במתמטיקה  מבחן  התקיים  הלימודים  שנת  בתחילת 

מתוך  בנושאים  משימות   34 כלל  זה  מבחן  הכיתה.  לכל 

ופעולות",  "מספרים  ד':  כיתה  של  הלימודים  תוכנית 

"גאומטריה" וכן משימת חקר. המבחן בדק רמות חשיבה 

שונות, החל מידע, שימוש בטכניקות ואלגוריתמים וכלה 

בהסקת מסקנות והעלאת טיעונים תומכים או סותרים. 

תלמידים  חמישה  נבחרו  המבחן,  תוצאות  ניתוח  לאחר 

שישתתפו בתוכנית התערבות על פי הקריטריונים שצוינו 

בסעיף הקודם.

את  הבודק  שאלון  תוכנן  המחקר  של  השני  בשלב 

'מהות  בנושאים  התלמידים  של  ההבנה  ואת  הידע 

על השאלון  ו'השוואת שברים פשוטים'.  השבר הפשוט' 

התבקשו להשיב חמשת התלמידים שנבחרו להשתתף 

בתוכנית ההתערבות. מטרתו של השאלון הייתה לאתר 

התפיסות  את  להבין  האפשרות  את  ולזמן  הקשיים  את 

אחד  כל  בנושא.  ותלמידה  תלמיד  כל  של  השגויות 

מכן  ולאחר  השאלון  על  השיב  התלמידים  מחמשת 

ריאיון  איתה  או  איתו  גם החוקרת, ערכה  המורה, שהיא 

מתקשים  במה  להבין  במטרה  השאלון  בעקבות  עומק 

התלמידים בנושא.

יחידת  היה שלב של תכנון  השלב השלישי של המחקר 

בנושא  ממוקדים  שיעורים  עשרה  הכוללת  הוראה 

"השוואת שברים" שנועדו לטפל בתפיסות השגויות שעלו 

סביב הרעיונות המתמטיים המרכזיים בנושא. המערכים 

פתרון  מוכוונת  'הוראה  של  המודל  עקרונות  פי  על  נבנו 

ינואר- חודשים  במהלך  נלמדה  הלימוד  יחידת  בעיות'. 

פברואר בתדירות של שעתיים בכל שבוע. במשך לימוד 

מבדקים  בשלושה  התלמידים  נבחנו  הלימוד  יחידת  כל 

התקדמותם  את  לבדוק  הייתה  מטרתם  אשר  נוספים 

לשיפור  למורה  לרפלקציה  כלי  שימשו  והם  בנושא, 

תהליכי ההוראה.

לתלמידים  הועבר  היחידה,  לימוד  ובתום  הרביעי  בשלב 

הייתה  שמטרתו  המקדים  לשאלון  הזהה  מסכם  שאלון 

בנושא,  התלמידים  של  וההבנה  הידע  רמת  את  לבחון 

ולזמן אפשרות להבין את התפיסות שלהם לגבי הרעיונות 

המתמטיים המרכזיים בנושא. 
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וריבועי שברים. כל תלמיד/ה היה יכול או יכלה לבחור את 

האמצעי המתאים לו/לה או להשתמש בציורים במחברת.

בטבלה 3 מוצגת יחידת הלימוד בפריסה לשיעורים ולכל 

והמשימה  בו  שטופל  המתמטי  הרעיון  מותאמים  שיעור 

המתמטית המרכזית לאותו השיעור. חשוב לציין שהבאנו 

משימה אחת בלבד מהשיעור כולו במטרה להמחיש את 

שבמהלך  מובן  בעיות.  פתרון  מוכוונת  ההוראה  שיטת 

השיעור ניתנו שאלות ומשימות נוספות, והתקיימו דיונים 

גם סביב המשימות האלו.

העיקרון השני בתכנון יחידת הלימוד הוא הסתמכות על 

בעיה עשירה מתמטית ודידקטית שמאפשרת מצד אחד 

ומהצד  פתרונה  לצורך  אסטרטגיות  במספר  להשתמש 

השני מובילה לרעיון מתמטי של השיעור. למשל, במפגש 

3 הוצגה בפני התלמידים הבעיה הבאה:

במשפחה קונים כיכר לחם בכל יום )כיכרות 
הלחם זהות בגודלן(.

23  מהלחם. ביום ראשון אכלו בני המשפחה 

45  מהלחם.  ביום שני אכלו בני המשפחה 

באיזה משני הימים נשאר חלק גדול יותר של 
הלחם? נמקו.

מהאסטרטגיות  אחת  באמצעות  לפתור  ניתן  זו  בעיה 

הבאות:

ביום א.  לשלם:  השלמה  באמצעות  לפתרון  אחת  דרך 

15  מכיכר הלחם.  13  מהלחם וביום השני  הראשון נותר 

של  יותר  גדול  חלק  נותר  הראשון  ביום  לכן   , 15  >   13
הלחם.

הרחבת ב.  באמצעות  היא  הבעיה  לפתרון  נוספת  דרך 

 
 10
15 > 

 12
15 מתקבל:  אלו  שברים  מרחיבים  אם  שברים. 

פחות  אכלו  הראשון  ביום  כך  אם   . 23 > 4
5 ש־  נמצא 

לחם, ולכן נותר חלק גדול יותר.

באמצעות ג.  הבעיה  את  לפתור  היא  שלישית  דרך 

אחד  סרגלים  שני  לקחת  השברים.  בסרגלי  שימוש 

של שלישים והשני של חמישיות, להניח זה לצד זה, 

ולראות שהחלק של ארבע חמישיות הוא יותר גדול, 

של  יותר  גדול  חלק  נותר  פחות  שאכלו  ביום  כן  אם 

כיכר הלחם.

שמייצגים ד.  עיגולים  שני  לשרטט  ניתן  זהה  באופן 

העיגול  את  בגודלן.  הזהות  הלחם  כיכרות  שתי  את 

הראשון לחלק לשלושה חלקים ולצבוע שניים מהם, 

ולצבוע  חלקים  לחמישה  לחלק  השני  העיגול  את 

ארבעה מהם. לאחר מכן לבדוק באיזה עיגול החלק 

שאינו צבוע גדול יותר.

המחשה.  באמצעי  שימוש  הוא  השלישי  העיקרון 

שברים  רצועות  עיגולים,  גזרות  הוצעו  לתלמידים/ות 
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טבלה 3. 
פריסת יחידת הלימוד 'השוואת שברים' הכוללת רעיון מתמטי לכל שיעור ומשימה מרכזית לאותו השיעור

מספר 
שיעור

רעיון מתמטי לפי תוכנית 
הלימודים )משרד החינוך, 2006(

משימות מרכזיות

שיעור 1: 
שברי יסוד

הקשר בין מספר החלקים שהשלם 
מחולק אליהם לגודלם: ככל 

שמחלקים ליותר חלקים, כך כל חלק 
יהיה קטן יותר )עמוד 68(.

מחלקים לכל אחד שקף בצורת עיגול )רצוי עיגולים גדולים 
- כולם באותו גודל(. מבקשים מהתלמידים לחלק את 

העיגול כך שיקבלו חלקים קטנים מאוד ושווים. בשלב השני 
מתבקשים התלמידים לכתוב את השבר במילים ובמספר.

משימה: 
מצאו למי יש החלק הקטן ביותר.

יש לעודד את התלמידים לדבר ביניהם ולשים לב אם הם 
מבינים את הרעיון. במהלך השיחה, במקרה שתלמיד טוען 
שאצלו החלק הקטן ביותר, מבקשים מהתלמידים לבדוק 
זאת תוך כדי הנחת העיגולים זה על גבי זה. יש לדובב את 

התלמידים שיספרו לכמה חלקים חילקו את העיגול שלהם 
ואיך עשו זאת.

שיעור 2: 
שברים 

שהמונה 
שלהם גדול 

מ־1

המונה מציין את מספר הפעמים 
שהשבר מכיל את שבר היחידה 

)עמוד 76(.

לפניכם מלבנים שווים במידותיהם. כל אחד מהמלבנים 
מחולק לחלקים שווים וכמות החלקים האלה בכל מלבן היא 

שונה. צבעו בכל אחד מהמלבנים שלושה חלקים.

משימה:
כתבו ליד כל מלבן – איזה חלק מהמלבן צבעתם? א. 
באיזה מלבן צבעתם את החלק הגדול ביותר? נמקו את ב. 

החלטתכם.
באיזה מלבן צבעתם את החלק הקטן ביותר? נמקו את ג. 

החלטתכם.

שיעור 3: 
השוואה 

באמצעות 
השוואה ל־1

כדי להשוות שני שברים בעלי אותו א. 
מכנה, יש לבדוק באיזה שבר כמות 

החלקים שיש לקחת גדולה יותר. 
שבר זה )שבו כמות החלקים שיש 

לקחת גדולה יותר( יהיה השבר 
הגדול מבין השניים מהנתונים. 

אפשר לייצג שלם כשבר: במקרה ב. 
זה מספר החלקים שהשלם כולל 

שווה למספר שחילקו אותו )עמוד 
.)77

אפשר לייצג שברים גדולים מ־1 ג. 
באמצעות חלוקת השלם. במקרה 

זה כמות החלקים שיש לקחת 
גדולה מכמות החלקים שבהם 

מחולק השלם )עמוד 77(.

מחלקים לכל שני ילדים חבילת קלפים שרשומים עליהם 
השברים הבאים )על כל קלף שבר(:

 4
2     76     56     43     44     12     16

משימה: 
סדרו את השברים מהקטן לגדול )לרשותכם סרגלי שברים 

וגזרות(.
בשיחה: בודקים את הסידור, משתמשים גם בהמחשה, 

ומדגישים את הרעיונות המתמטיים של השיעור הזה. 
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מספר 
שיעור

רעיון מתמטי לפי תוכנית 
הלימודים )משרד החינוך, 2006(

משימות מרכזיות

שיעור 4: 
השלמה 

לשלם 
והשוואה 

באמצעות 
השוואה ל־1 

)חיזוק(

ככל שהשבר גדל ומתקרב ל־1, נשאר 
לו חלק קטן יותר כדי להגיע לשלם.

משימה:

45  ממנה. האם  יוסי אפה עוגיות, לקח עוגייה אחת ואכל 
לדעתכם יוסי אכל כמעט את כל העוגייה? נמקו את 

תשובותיכם. 

לאחר שדנים בהצעות שהילדים מציעים מספרים שהעוגייה 
הייתה טעימה מאוד ליוסי ולכן למוחרת הוא החליט לאפות עוד 

עוגיות באותו הגודל. הפעם הוא אכל עוגייה שלמה ועוד קצת. 

משימה:
כל אחד מתבקש לכתוב הצעה )אפשר יותר מאחת( לחלק 

שיוסי אכל מהעוגייה ונימוק הנשען על ההמחשה.

שיעור 5: 
שמות שונים 
לשברי יחידה

לכל שבר ניתן למצוא אינסוף ייצוגים 
מספריים על ידי הרחבתו 

)עמוד 76, עמוד 98(.

בשברים שווים היחס בין המונה 
למכנה שווה )עמוד 98(.

לפניכם מלבנים שווים במידותיהם. כל אחד מהמלבנים מחולק 
לחלקים שווים וכמות החלקים האלה בכל מלבן היא שונה. 

 משימה: 
צבעו חצי מלבן באותם המלבנים שאפשר )קובעים כללים 

שמשתמשים רק בקווי החלוקה הנתונים ולא מוסיפים קווי חלוקה(.
התלמידים מתבקשים לכתוב ליד כל מלבן את השבר 

שמתאים לחלק הצבוע.
יש להניח שחלק מהילדים יכתבו בכולם חצי וחלק יכתבו את 
שם השבר על פי החלוקה. יש לקיים דיון על השמות השונים.

יש לכתוב על הלוח שוויונות כאלו:
 1
2  =  510      12  =  48

חוזרים על אותו תהליך עבור שליש. הסקת מסקנות מהתהליך 
והתייחסות ליחס בין המונה למכנה.

שיעור 6: 
הרחבה 
וצמצום 

שברים

לכל שבר ניתן למצוא אינסוף ייצוגים 
מספריים על ידי הרחבתו 

)עמוד 76, עמוד 98(.

משימה:
15  פי 4 וקבלו שבר א.  הגדילו את המונה והמכנה של השבר 

15 . כתבו שוויון מתאים. ששווה ל־

35  פי 4 וקבלו שבר ב.  הגדילו את המונה והמכנה של השבר 

35  . כתבו שוויון מתאים. ששווה ל־

הקטינו את המונה והמכנה של השבר 612  פי 2 וקבלו שבר ג. 

ששווה ל־612 . כתבו שוויון מתאים.

הקטינו את המונה והמכנה של השבר 612  פי 3 וקבלו שבר ד. 

ששווה ל־612 . כתבו שוויון מתאים.

2 ? נמקו מדוע. ה. 
4 36  שווה ל־  האם 

לאחר מכן משוחחים על המשימה, וכל סעיף מייצגים 
באמצעות המלבן שמתאים לו. מזהים את המלבן המתאים 

להצגת השבר ולאחר בחירתו וצביעה של השבר הנתון, מבררים 
מה המשמעות להגדיל/להקטין את המכנה ואת המונה פי.
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מספר 
שיעור

רעיון מתמטי לפי תוכנית 
הלימודים )משרד החינוך, 2006(

משימות מרכזיות

שיעור 7: 
הרחבה 
וצמצום 

שברים

לכל שבר ניתן למצוא אינסוף ייצוגים 
מספריים על ידי הרחבתו 

)עמוד 76, עמוד 98(.

משחק תחרותי: 
על השולחן פרוסים כרטיסי שברים הפוכים. על כל תלמיד 

בתורו להרים קלף ולהפוך את שעון החול המונח על השולחן. 
בזמן הזה על התלמידים לכתוב כמה שיותר שמות לשבר 

הנתון. הזוכה מקבל נקודה.
לאחר כל סבב יתקיים דיון ובו ינותחו התשובות תוך התייחסות 

לגורמי ההרחבה/הצמצום. לעיתים יש להדגים בעזרת מלבן 
עד שמיומנות זו תהפוך לאוטומטית.

שיעור 8: 
השוואת 

שברים

השוואת שברים באסטרטגיית מתן 
שם נוסף לאחד השברים כדי להגיע 

למונים או מכנים שווים.

משימה:
47  ומבקשים מהתלמידים  12  ו־  כותבים על הלוח את שני השברים 

להחליט איזה משני השברים גדול יותר בדרך שלהם. אם הילדים 
לא מצליחים לבצע השוואה בשום דרך, יש להפנות את תשומת 

ליבם לאפשרות של מתן שמות שונים לשבר.
לאור העובדה שאנחנו יודעים היטב להשוות שברים שהמונים 
שלהם שווים, או המכנים שלהם שווים, אפשר, כאחת הדרכים 

להשוואה בין שברים, לחפש שמות נוספים לאחד השברים 
כדי להגיע למונים או למכנים שווים. 

התלמידים יתרגלו השוואה של זוגות שברים בדרך זו.

שיעור 9: 
מציאת מכנה 

משותף

באמצעות הרחבה )או צמצום( ניתן 
להביא כל שני שברים לאותו מכנה, 

מכנה משותף, ואז ניתן לחברם, 
לחסרם או להשוותם )עמוד 99(.

משימה:
מציגים לתלמידים שלושה זוגות של שברים, מבקשים מהם 

להשוות בין השברים ולהציג את דרכי הפתרון שלהם בכל דרך 
שיבחרו כולל ציור, הסבר מילולי ושימוש בגזרות.

  26                14              812               46              25                310
לאחר ההתנסות האישית יתקיים שיח על דרכי הפתרון. 

על המורה להדגיש כאן שני רעיונות חשובים:
אם שני השברים קטנים מחצי, לא בהכרח שהם שווים. א. 
אם שני השברים גדולים מחצי, לא בהכרח שהם שווים.ב. 

התלמידים יגיעו למסקנה שקיימת דרך נוספת להשוואת 
שברים והיא בעזרת מציאת מכנה משותף לשניהם. יתקיים 

דיון מתי כדאי להשתמש בדרך זו.

שיעור 10: 
השוואת 
שברים 

באסטרטגיות 
שונות

ישנן מספר אסטרטגיות להשוואה 
וצריך לבחור את המתאימה לזוג 

השברים המושווים )עמוד 99(.

משימה:
מכינים עשרה זוגות של שברים על קלפים ומניחים את כולם 
גלויים על השולחן. בכל פעם מוציאים שני שברים מהערמה 

ומשווים את השברים.
מבקשים מהילדים להראות זוג של שברים שאפשר לדעת מי 

משניהם גדול יותר רק על ידי הבנה של:
גודל החלקים. 1
מספר הפעמים ששבר היחידה מופיע. 2
השוואה לשלם. 3
השוואה לחצי. 4
השלמה לשלם. 5
מתן שם נוסף לאחד השברים / לשני השברים.. 6
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טבלה 4.  
ניתוח משימות מהשאלון

מה בודקת המשימה?משימה

1. הקיפו השבר הגדול בכל זוג שברים:
 2
7  ;  57 א.  
 2
7  ;  28 ב.  
 1
3  ;  12 ג.  

השוואת שברים ברמה הבסיסית הקשורה בהבנת מהויות 
השבר הבסיסיות:

ככל שמחלקים ליותר חלקים כל חלק קטן יותר.א. 
המונה מציין את מספר הפעמים שהשבר מכיל שבר יחידה, ב. 

יחידה או  יחידה הוא סכום שברי  כלומר שבר שאיננו שבר 
מכפלת שבר יחידה בשלם.

במשימה זו אין שימוש בסימנים המתמטיים של גדול, קטן או שווה.

2. שבצו בין כל שני שברים את הסימן המתאים 
)>, < או =(:

 1
2               55 א.  
 4
16              28 ב.  
 4
2               24 ג.  

המשימה בודקת את יכולתם של התלמידים להשוות שברים 
על סמך הבנתם את מושג השלם ואת משמעותם של שמות 

שונים לשבר. 

3. משפחה קנתה שתי פיצות שוות בגודלן: פיצה 
עם זיתים ופיצה עם בצל. את הפיצה עם הזיתים 

חילקו ל־8 פרוסות שוות, ואת הפיצה עם הבצל 
חילקו ל־10 פרוסות שוות. מהפיצה עם הזיתים אכלו 

7 פרוסות, ומהפיצה עם הבצל אכלו 9 פרוסות. 
סמנו את המשפט הנכון:

מהפיצה עם הזיתים נשאר חלק גדול יותר.א. 
מהפיצה עם הבצל נשאר חלק גדול יותר.ב. 
משתי הפיצות נשארו חלקים שווים בגודלם.ג. 

במשימה זו נבדק הקשר בין פעולת החילוק, גודל המחלק 
וגודל המנה, לבין יחסי גודל בשברים.

4. השלימו את המספרים החסרים:
 1
10  =  

 5
? א.  

2
3   =   ?9 ב.  

 5
?   =   10

ג.   20

במשימה זו נבדקת היכולת להציג שברים שווים על ידי 
צמצום/הרחבה ברמה בסיסית.

5. השלימו מספרים מתאימים:
 1
5  > 

 1
? א.  

 ?
12 >  56 ב.   
 ?
? ג.    1 < 

שאלה זו בודקת השוואת שברים על סמך האסטרטגיות הבאות:
השוואת שברים בעלי מונים שווים ומכנים שונים;א. 
השוואת שברים בעזרת הרחבה לאותו מכנה;ב. 
גדולים ג.  שברים  אחיזה:  נקודת  באמצעות  שברים  השוואת 

משלם ושברים קטנים משלם.
זוהי שאלה פתוחה והתשובות שייכתבו יכולות להצביע על ההבנה 
של התלמידים. יש לברר שהפתרונות לא מבוססים רק על ניחוש.

כלי המחקר. 3.4

במחקר זה נערכה בחינת שאלת המחקר באמצעות ריאיון 
עומק סביב שאלון שפותח על ידי הגב' תמי גירון בהתאם 

לקשיים בהשוואת שברים שעלו ממבחני מיצ"ב מהעשור 

8 משימות המעורבות מבחינת  כולל  זה  האחרון. שאלון 

בין הפריטים של  בהן.  הנדרשות  והחשיבה  רמת הקושי 

המבחן נכללו כאלה הבודקים את הרעיונות המתמטיים 

מתבססת  עליהם  מרכזיים  נושאים  לארבעה  הקשורים 

השוואת השברים: שברי יחידה, שברים שהמונה שלהם 

שונות  אסטרטגיות  השבר,  של  שונים  ייצוגים  מ־1,  גדול 

 להשוואת שברים. רעיונות אלו מוצגים בטבלה 2. בטבלה 4 

אפשר לראות מה בודקת כל משימה מהשאלון.
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45  ממספר התרגילים שהמורה נתנה  6. דני הכין 
10  ממספר התרגילים 

כשיעורי בית. מירי הכינה 10
66  ממספר  שהמורה נתנה כשיעורי בית. יעל הכינה  

התרגילים שהמורה נתנה כשיעורי בית. האם 
למישהו מהם נשארו עוד תרגילים להכין? נמקו.

שאלה הבודקת את הבנת מהות השלם במקרה שהשלם הוא 
כמות ולא שלם רציף.

7. שבצו בין כל שני שברים את הסימן המתאים 
)> , < או =(:

א. 
 7
10              38

ב. 
 3
4               56

ג. 
 5
12              14

ד. 
 3
7               58

ה. 
 5
4               76

השוואת שברים שיכולה להיעשות על ידי הסתמכות על נקודת 
אחיזה כלשהי, אך בהחלט אפשרית גם על ידי הבאת השברים 

למכנה משותף:

. 12 סעיף א: קרוב ל־0 או קרוב ל־1 או השוואה ל־

סעיף ב: השוואה ל־1 )זהו אחד המקרים הקשים ביותר של 
השוואה באמצעות נקודות אחיזה: לשני השברים חסר חלק 
אחד לשלם. על התלמיד להבין שהשבר שחסר לו חלק קטן 

יותר לשלם, הוא השבר הגדול מביניהם(. 

סעיף ג: שימוש בנקודות אחיזה: אפשר להסתמך על השוואה 
. 12 ל־

סעיף ד: שימוש בנקודות אחיזה: אפשר להסתמך על השוואה 
. 12 ל־

סעיף ה: שימוש בנקודת אחיזה: שני השברים מייצגים שברים 
גדולים משלם. אחד מהם גדול בשישית מהשלם והשני ברבע. 

מאחר שרבע גדול משישית השבר שגדול משלם ברבע הוא 
השבר הגדול יותר. 

1 ? נמקו.
3 39  שווה ל־ שימוש נכון באלגוריתם של הרחבה או צמצום. 8.  האם 

תיקוף השאלון. 3.5

שהופיעו  שאלות  מתוך  נבחרו  זה  לשאלון  השאלות 

במבחני מיצ"ב עם שינוי קל במספרים או בניסוח בהתאם 

עוברות  המיצ"ב  שאלות  שידוע,  כפי  המחקר.  למטרות 

מבחינת  לתקפו  מטרתם  אשר  מורכבים  תיקוף  תהליכי 

התוכן והמבנה כמבחן כולו.

מאחר ששאלון המחקר הנוכחי בודק נושא אחד בלבד מבין 

ממבחני  נבחרו  והשאלות  המיצ"ב  במבחן  רבים  נושאים 

מיצ"ב משנים שונות, הוחלט להגיש את השאלון לשיפוט 

מומחים: מורים ותיקים בעלי תואר שני בחינוך מתמטי, או 

החינוך  בתחום  חוקרים  לשני  גם  וכמו  זה,  לתואר  לומדים 

המתמטי. כל אחד מהשופטים קיבל את רשימת הרעיונות 

השאלות  ואת  בשאלון  להיבדק  אמורים  שהיו  המתמטיים 

שנוסחו לשם כך. השופטים התבקשו לבדוק אם לכל אחד 

מהרעיונות יש לפחות שאלה אחת מתאימה מהאוסף, ואם 

מופיעים  שלא  מהשאלות  העולים  מתמטיים  רעיונות  יש 

המסקנות  עלו  המומחים  של  דעתם  חוות  לאור  ברשימה. 

הבאות או בוצעו הפעולות הבאות:

שאותם א.  המתמטיים  הרעיונות  את  בודק  השאלון 

תכננו לבדוק באמצעותו.

ברשימת הרעיונות הוכנסו שינויים קלים בניסוח.ב. 

נערכו שינויים לשוניים בשאלות אשר לא היו ברורות ג. 

לשופטים או שהיה ספק לגביהן.

בעקבות השיפוט הושמטו מהשאלון שאלות שחזרו ד. 

על אותם הרעיונות המתמטיים, או שפתרונן לא היה 

חד־משמעי בהתאם למטרות המחקר.

ניתוח הנתונים בוצע בשתי רמות: רמת המקרו שבה נדונו 

תוצאות מילוי השאלון על ידי התלמידים לפני ההתערבות 

ואחריה; רמת המיקרו שבה התבוננו לעומק בראיונות עם 

התלמידים.
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של  ההישגים  ממוצעי  מהטבלה,  לראות  שניתן  כפי 

התלמידים בשאלון המקדים נעים סביב הציון 0.6, הציון 

 .0.7 הוא  ביותר  הגבוה  והציון   0.55 הוא  ביותר  הנמוך 

נעים  המסכם  בשאלון  ההישגים  ממוצעי  זאת,  לעומת 

והממוצע   0.8 הוא  ביותר  הנמוך  הממוצע   ,0.89 סביב 

השאלון  בין  הממוצעים  הפרשי   .1 הוא  ביותר  הגבוה 

יחד  המקדים לבין השאלון המסכם של כל התלמידים 

 .0.29 הוא  הכללי  וההפרש   ,0.35 לבין   0.25 בין  נעים 

מובהקות  חישובי  נעשו  לא  הנתונים  ניתוח  במהלך 

לראות  כפי שניתן  סטטיסטית עקב המדגם הקטן, אך 

הישגיהם  את  שיפרו  התלמידים  האלו,  מהתוצאות 

בצורה ניכרת, והיו חלקים בשאלון המסכם שהם השיגו 

בהם הצלחה מלאה.

בסיס  שימש  זה  שאלון  במתודולוגיה,  שהוזכר  כפי 

ניתן  הראיונות  במהלך  התלמידים.  עם  עומק  לראיונות 

בריאיון  זאת  ועם  בשאלון,  נכונה  תשובה  לראות  היה 

האישי לשמוע מהתלמיד הסבר שגוי לתשובתו הנכונה, 

מה שהצביע על תפיסה שגויה. נפרט על כך בהרחבה 

בסעיף הבא.

ממצאים מהראיונות . 4.2

הבינו  לא  שהתלמידים  זיהינו  המקדימים  בראיונות 

תפיסות  הציגו  כך  ומתוך  השבר,  מושג  את  כראוי 

כמו  השברים.  בין  להשוות  התבקשו  כאשר  גם  שגויות 

לקויה,  הייתה  שברים  והרחבת  צמצום  נושא  הבנת  כן, 

אסטרטגיות  במגוון  ולהשתמש  לבחור  יכולתם  גם  וכך 

בראיונות  לאחר תהליך ההתערבות,  להשוואת שברים. 

הרעיונות  את  הפנימו  שהתלמידים  ניכר  המסכמים, 

המתמטיים הקשורים לנושא השבר. זה התבטא באופן 

גבוהה  ובתדירות  מושכלת  בצורה  השתמשו  הם  שבו 

ובתוך כך הראו הבנה  ובהרחבת שברים,  יותר בצמצום 

שלשבר ייצוגים שונים, וכן השתמשו במגוון אסטרטגיות 

התפתחה  התלמידים  בקרב  שברים.  בין  להשוואה 

ומהיבטים  מכיוונים  הנתונים  היכולת להתבונן בשברים 

והיעילה  הנוחה  באסטרטגיה  פעם  בכל  ולבחור  שונים, 

מספר  נציג  אליו.  שנחשפו  האסטרטגיות  מאגר  מתוך 

דוגמאות התומכות בטענות הנ”ל.

הבטחת פרטיותם וזכויותיהם של . 3.6
משתתפי המחקר

בנם/בתם  כי  אותם  המיידע  מכתב  קיבלו  התלמידים  הורי 

משתתף/ת במחקר והתבקשו לאשר זאת בחתימתם. כל 

ההורים חתמו על הטופס, והסכימו שילדם ישתתף במחקר.

ממצאים. 4

הצגת הממצאים מחולקת לשני חלקים: חלק אחד מתאר 

לידי  את הישגי התלמידים שהשתתפו במחקר כפי שבאו 

ביטוי בתשובותיהם לשאלון לפני ההתערבות ובתשובותיהם 

אחרי ההתערבות. החלק השני מתייחס לניתוח ראיונות עם 

התלמידים בהתאם לרעיונות המתמטיים שטופלו במחקר.

הישגי התלמידים. 4.1

מוצגים  זו  בטבלה   .5 בטבלה  מוצגים  התלמידים  הישגי 

ותלמידה  תלמיד  כל  של  האישיים  הממוצעים  הציונים 

הממוצע  בין  ההפרש  התערבות;  בתוכנית  שהשתתפו 

של השאלון המקדים לבין הממוצע של השאלון המסכם; 

עבור  הציונים  הכולל.  וההפרש  הכוללים  הממוצעים 

תשובות התרגילים ניתנו בהתאם לנכונות הפתרון: פתרון 

נכון – 1, פתרון שגוי – 0.

טבלה 5. 
הישגי התלמידים

 
סוג 

∆ממוצעהשאלון

תלמיד 1
0.6מקדים

0.35
0.95מסכם

תלמידה 2
0.55מקדים

0.25
0.8מסכם

תלמידה 3
0.7מקדים

0.3
1מסכם

תלמידה 4
0.55מקדים

0.25
0.8מסכם

תלמידה 5
0.6מקדים

0.3
0.9מסכם

ממוצע כללי
0.6מקדים

0.29
0.89מסכם
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נראו תפיסות שגויות  להגיע לשלם,  כדי  יותר  חלק קטן 

בקרב כל התלמידים. בריאיון המקדים ניכר כי איש מבין 

התלמידים לא הבין רעיון זה. לפנינו דוגמה להסבר שנתנו 

 3 מספר  לבעיה  מא’,  התלמיד  ביניהם  תלמידים,  כמה 

בשאלון המקדים, שבה נתבקשו לציין: באיזו פיצה נשאר 

חלק גדול יותר? מא’ שגה בכך שחשב שבשתי הפיצות 

כלל  מייחס  שאינו  מראה  תשובתו  שווים.  חלקים  נותרו 

חזותית  מבחין  הוא  החלקים.  ולגודל  למכנה  חשיבות 

שבשני השברים חסר למונה 1 כדי להגיע למכנה, ומכך 

חלק  להם  חסר  ולכן  בגודלם,  שווים  שהשברים  מחליט 

שווה לשלם.

המורה קוראת את שאלה מספר 3 ושואלת: מדוע סימנת 

שמשתי הפיצות נשארו חלקים שווים בגודלם?

כי בשניהם רק חסר 1 ואז זה אותו דבר.ת: 

אחד, מ:  חלק  רק  נשאר  הפיצות  שבשתי  התכוונת 

אמרת נכון. אבל השאלה היא האם החלקים שנשארו 

שווים בגודלם?

כן הם שווים, זה אותו חלק, בשניהם יש רק אחד.ת: 

לא  תהליך ההתערבות  לראות שלפני  ניתן  הראיונות  מן 

הבינו התלמידים את המושג שבר כראוי. הם התייחסו אליו 

כמבנה דו-קומתי המייצג מספרים טבעיים. אך בראיונות 

המסכמים, אשר התבצעו לאחר תהליך ההתערבות ניתן 

השבר  מהות  של  והפנמה  קונספטואלית  הבנה  לראות 

והרעיונות המתמטיים סביבו.

השינוי ביכולת השימוש במגוון . 4.2.2
אסטרטגיות להשוואה

בדרכי  ניכר  פער  לראות  ניתן  התלמידים  עבודות  מתוך 

ההשוואה בין שברים נתונים לפני ההתערבות ולאחריה. 

במספר  המרואיינים  השתמשו  ההתערבות  לפני 

מתפיסה  שנבעו  מאוד  ומצומצמות  שגויות  אסטרטגיות 

ניתן  אלה  אסטרטגיות  בין  השבר.  מושג  בהבנת  שגויה 

משמעותם  את  להבין  מבלי  המכנים  השוואת  למנות 

)"מכנה גדול יותר - שבר גדול יותר"(; השוואת המכנים 

מבלי להתייחס למונים; התייחסות לשבר כאל מבנה דו־

קומתי הבנוי משני מספרים שלמים – מציאות שהתבטאה 

למשל בהבנה ששברים הופכיים שווים בגודלם.

התלמידים  השתמשו  ההתערבות  לאחר  זאת,  לעומת 

ממצאי הראיונות לפני ההתערבות. 4.2.1

לפני  שנערכו  הראיונות  מתוך  שעלה  הממצאים  אחד 

ההתערבות הוא ההתייחסות לשבר כאל סוג של מבנה "דו־

קומתי" שבו לכל קומה כזו יש להתייחס בנפרד. תופעה 

"התמקדות  ונקראת  מתמטי  בחינוך  במחקר  מוכרת  זו 

 .)Ni & Zhou, 2005( "במרכיבי השבר והתעלמות מגודלו 

שהשתתפו  התלמידים  בקרב  זו  תופעה  לזהות  אפשר 

היה  וניתן  היסוד,  שברי  בין  ההשוואה  בתהליך  במחקר 

שנראו  שגויות  תפיסות  של  היבטים  מכמה  זאת  לראות 

אצלם:

15  כי 6 יותר גדול מ־5 וגם כי ת:  16  וזה יותר גדול מ־ כי זה 

יש יותר חלקים.

בין המכנים של השברים אליהם הוא  זה משווה  תלמיד 

מתייחס כאל מספרים שלמים בפני עצמם. אין הוא מזהה 

את הקשר בין מספר החלקים שהשלם מחולק בהם לבין 

גודלם של חלקים אלה. זו בעצם תפיסה שגויה הנובעת 

גם  מאפיינת  זו  תופעה  הטבעיים.  המספרים  מהטיית 

תהליכי השוואה בין שברים בעלי אותו מונה הגדול מ־1:

27 , מ:  מ־ יותר  גדול    28 ש־ סימנת  הבאה  בשאלה  טוב, 

למה? )בהתייחס לשאלה 1, ב'(

27 .ת:  28  יותר גדול ב־1 מ־ כי 

בשלם?מ: 

כן, נוסיף ל־7 אחד ונקבל 8.ת: 

ילדים  ניכרת אצל אותם  זו של תלמידים  תפיסה שגויה 

מספרים  של  דו־קומתי  מבנה  כאל  לשבר  שמתייחסים 

שהמספר  שככל  שגוי  בכלל  נאחזו  הם  אף  שלמים. 

במילים  יותר.  גדול  יהיה  השבר  כך  יותר,  גדול  במכנה 

אחרות, הם אינם מבינים את הקשר בין מספר החלקים 

שהשלם מחולק לגודלם.

38 , למה? מ:  אוקיי, בשאלה הבאה סימנת ש־710  גדול מ־

)בהתייחס לשאלה 7, א'(

יותר ת:  הוא  אז  גדול,  יותר  מספר  במכנה  לו  יש  כי  כן, 

גדול. מי שיש לו מספר יותר גדול במכנה, הוא הגדול.

וזה תמיד עובד?מ: 

כן.ת: 

מושג  בהבנת  הקשורים  המתמטיים  הרעיונות  באחד 

השבר שלפיו, ככל שהשבר גדל ומתקרב ל־1, נשאר לו 
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המעניינת של התייחסות לשברי יחידה:

5 ? )בהתייחס מ: 
6 יופי, ומדוע סימנת ש־112  יותר קטן מ־

לשאלה 5, ב'(

1 בגלל שיש בשלם יותר חלקים, ת: 
6 112  יותר קטן מ־ כי 

. 56 אז בטוח זה יותר קטן מ־

16  מיד הבחינה  התלמידה התייחסה לשברי היחידה 112  ו־

מחולק  שהשלם  שככל  ההבנה  מתוך  יותר  גדול    16 ש־

לפחות חלקים, כך החלקים גדולים יותר, והסיקה שאם 

יותר אז בוודאי שחמישה חלקים כאלה  חלק אחד גדול 

מייצגים שבר גדול יותר. התלמידה נימקה את תשובתה 

במדויק, מה שמשקף הבנה.

אסטרטגיית יחסד. 

אסטרטגיה נוספת היא שימוש ביחס. כאשר נתונים שני 

שברים שהיחס בין המונה למכנה שווה, ניתן מיד להסיק 

ניתן  א'  של  המסכם  הריאיון  מן  שווים.  הללו  שהשברים 

לראות שהציגה שתי דרכי פתרון: הרחבת שברים והיחס 

בין המונים למכנים.

)בהתייחס מ:   ? 4
ל־16 שווה    28 ש־ סימנת  ומדוע  נכון, 

לשאלה 2, ב'(

28  ב־2 וקיבלתי 416  וזה אותו דבר.ת:  כי הרחבתי את 

ולמה בחרת להרחיב ב־2?מ: 

נקבל את מה שיש ת:  נכפול ב־4 את המונים  וגם אם  אה 

במכנה. הינה, 2 כפול 4 זה 8 ו־4 כפול 4 זה 16. אז הם שווים.

ניתן לראות שא' הבחינה שבשני השברים המכנים גדולים 

פי ארבעה מהמונים, ומכך הסיקה שהשברים שווים. 

תהליך למידה זה, שבו למדו התלמידים בקבוצה קטנה 

אותם  מוביל  בעיות  פתרון  המוכוונת  הוראה  ובשיטת 

לפתרון  שונות  לדרכים  חשיבה  ולפיתוח  מוחין  לסיעור 

בעיה, וגם לשימוש במגוון אסטרטגיות כדי להגיע לפתרון. 

מיומנויות אלו הן מיומנויות חשיבה גבוהות, ומביאות את 

התלמידים לפתרון מהיר ויעיל, וכן להבנה קונספטואלית 

ומעמיקה של הנושא הנלמד.

מסקנות והשלכות. 5

התערבות  תוכנית  של  השפעתה  את  בדק  זה  מחקר 

בנושא  בעיות  פתרון  המוכוונת  הוראה  על  המבוססת 

יכולת  להם  הייתה  וכן  להשוואה,  אסטרטגיות  במגוון 

שניצבה  לבעיה  ביותר  המתאימה  באסטרטגיה  לבחור 

בפניהם. בין האסטרטגיות הנכונות שנבחרו ניתן למנות: 

מונים  בעלי  שברים  בין  השוואה  לצורך  וצמצום  הרחבה 

או מכנים זהים; בדיקת החלק החסר להשלמת השלם; 

זאת  לחצי.  או  לרבע  והשוואה  לשלם  ביחס  השוואה 

ועוד, היו תלמידים שלפתירת בעיה אחת השתמשו ביותר 

מאסטרטגיה אחת להשוואה בין שברים. נוסף על כך, היו 

תלמידים שהשתמשו באסטרטגיות נוספות, כגון: השוואת 

שברי יחידה ושימוש ביחס שבין המונה למכנה. נציג זאת 

באמצעות מספר ציטוטים מתוך ראיונות עם התלמידים.

השוואה לשלםא. 

שגדולים  שברים  שני  מזהה  מא'  התלמיד  שלהלן  בריאיון 

מהשלם בחלק אחד, ומיד בוחר באסטרטגיה הזו להשוואה. 

הוא מזהה שהחלק הזה הוא שונה, ומיד קובע שהשבר שגדול 

1 ( הוא השבר הקטן מבין השניים.
6 משלם בחלק קטן יותר )

5 ?מ: 
4 76  קטן מ־ מדוע 

54  יותר גדול כי הוא ת:  כי שניהם עברו את השלם, אבל 

 . 16 14  והשבר השני שלם ועוד  שלם ועוד 

השוואה לחציב. 

כדי  לחצי  השברים  בהשוואת  השתמשו  רבים  תלמידים 

לפנינו  יותר.  גדול  נתונים  שברים  שני  מבין  מי  לקבוע 

ציטוט מתוך ריאיון עם התלמידה אר’:

3 ? )בהתייחס לשאלה 7, א'(מ: 
8 מדוע סימנת ש־710  גדול מ־

38  לא.ת:  כי 710  עבר את החצי ו־

איך את יודעת ש־710  גדול מחצי?מ: 

כי 510  זה בדיוק חצי, והוספנו עוד 210 .ת: 

שאחד  שברים  שני  לפניה  שמופיעים  מזהה  התלמידה 

החצי  את  מייצגת  מחצי,  קטן  והשני  מחצי  גדול  מהם 

זו  באסטרטגיה  בוחרת  ומיד  ובשמיניות,  בעשיריות 

להשוואה ולמציאת הפתרון.

השוואה בין שברי יחידהג. 

באסטרטגיה  השתמשה  שלא  לתלמידה  דוגמה  להלן 

של השוואה לשלם ולא באסטרטגיה של השוואה לחצי 

שיכלו להתאים מאוד במקרה זה, היא דווקא בחרה בדרך 
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השינוי בהבנת מושג השבר. 5.1

בהבנת  מתקשים  רבים  שתלמידים  מלמדים  מחקרים 

את  מביאים  אלו  הבנה  קשיי  הפשוט.  השבר  מושג 

התלמידים לתפיסות שגויות רבות לגבי מושג השבר ולגבי 

דרכי ההתייחסות אליו. תפיסות שגויות אלו ניתן היה לזהות 

בבירור במחקר הנוכחי. התלמידים לא הבינו למשל, שככל 

כדי  יותר  קטן  חלק  לו  נשאר  ל־1,  ומתקרב  גדל  שהשבר 

להגיע לשלם. בריאיון המקדים ניכר כי איש מבין התלמידים 

לא הבין רעיון זה על אף שרובם סימנו תשובה נכונה.

מן  אולם  ההתערבות,  לפני  נצפו  אלו  שגויות  תפיסות 

המסכם,  השאלון  על  שהשיבו  לאחר  שנערכו  הראיונות 

יותר  מעמיקה  הבנה  פיתחו  שהתלמידים  לראות,  ניתן 

של מושג השבר, וזה ניכר גם בהבנה קונספטואלית של 

מבנה  כאל  לשבר  התייחסות  עוד  נצפתה  לא  המושג. 

נראתה  אלא  קשורים,  לא  מספרים  שני  וכאל  דו־קומתי 

התייחסות ראויה ונכונה. התלמידים פתרו את המשימות 

השונות ואף ידעו להסביר את דרך הפתרון בצורה מדויקת 

וברורה. מן הראיונות עולה עוד, כי התלמידים שיפרו את 

וגם תלמידים ששגו בפתרון  מושג השבר,  לגבי  הבנתם 

‘הבינו’ במהלך הריאיון את השגיאה בעצמם ותיקנו אותה.

השינוי בהבנת העיקרון של הרחבה וצמצום. 5.2

נושא  לכל  הבסיס  היא  'שבר'  המושג  הבנת  אומנם 

השברים הנלמד לאחר מכן, אך החוקרים מתייחסים גם 

כן להבנת התלמידים את העיקרון של הרחבה וצמצום. 

שנערך  המקדים  בריאיון  לראות  ניתן  הנוכחי  במחקר 

כל  כי  להבין  התקשו  שהתלמידים  ההתערבות,  טרם 

להגיע  ושאפשר  שונים",  ב"שמות  לכנות  אפשר  שבר 

אליהם באמצעות הרחבה או צמצום או באמצעות שתי 

הפעולות.

מוכוונת  בשיטה  שההוראה  לראות  ניתן  זאת,  לעומת 

מן  זה.  בתחום  ברוכות  לתוצאות  הביאה  בעיות  פתרון 

את  מבינים  שהתלמידים  עולה  המסכמים  הראיונות 

התבוננות  כדי  תוך  וצמצום.  הרחבה  של  העקרונות 

הם  לכך,  ונוסף  הרחבה,  גורמי  לזהות  יכלו  הם  בשברים 

גם הבינו שפעולות ההרחבה והצמצום מאפשרות לקבל 

ייצוגים נוספים לאותו שבר.

“השוואת שברים פשוטים” בקרב תלמידי כיתה ה’. מניתוח 

שינויים  מספר  חלו  התוכנית  שבעקבות  עולה  הממצאים 

כאשר  בהישגיהם.  הוא  הראשון  השינוי  התלמידים.  בקרב 

הוראה  של  המודל  את  מתארת   )Shimizu, 1999( צ’ימיזו 

טוענת  היא  השיטה,  עקרונות  ואת  בעיות  פתרון  מוכוונת 

שגישה זו מצליחה במיוחד ומביאה את התלמידים להצלחה. 

לדבריה, הסיבה שהתלמידים במזרח הרחוק משיגים ציונים 

גבוהים במיוחד היא העובדה שהם לומדים על פי גישה זו. 

המחקר הנוכחי אשר נערך עם תלמידים מתקשים מאשש 

השוואת  של  הספציפי  בתחום  הקודמים  המחקרים  את 

כי התלמידים שלמדו בתוכנית  עולה  שברים. מהממצאים 

פתרון  המוכוונת  ההוראה  שיטת  לפי  שבנויה  התערבות 

בעיות, שיפרו את הישגיהם בצורה בולטת.

השיגו  ההתערבות  לפני  שנערך  המקדים  בשאלון 

ל־70,   55 בין  שנעו  ציונים  למחקר  שנבחרו  התלמידים 

לעומת זאת, בשאלון המסכם, שנערך לאחר ההתערבות, 

אותם תלמידים השיגו ציונים שנעו בין 80 ל־100. במילים 

ב־10  בקירוב  שגה  תלמיד  כל  ההתערבות  לפני  אחרות, 

ואילו  שבשאלון,  המשימות   20 מתוך  בממוצע  משימות 

משימות  ל־2  ירדה  השגיאות  כמות  ההתערבות  אחרי 

בקירוב בממוצע. עם זאת, מאחר שהמחקר לא נערך עם 

קבוצת ביקורת, ייתכן שהניסיון של המורה וגודל הקבוצה 

השפיעו במידה מסוימת על הצלחת הניסוי.

אחת ממטרות המחקר הייתה לבדוק אם גישה זו מביאה 

רק לפתרון  ולא  קונספטואלית  את התלמידים לחשיבה 

שנערכו  הראיונות  מתוך  אלגוריתמית.  בצורה  הבעיות 

לפני ההתערבות ולאחריה ניתן ללמוד על השינוי בצורת 

הבניית הידע בקרב התלמידים שהשתתפו במחקר. לפני 

ההתערבות השתמשו התלמידים בדרך כלל באלגוריתם 

גם תלמידים  היו  של השוואת שברים לפתרון השאלות. 

שהשתמשו באלגוריתם בצורה שגויה ומוטעית, ולכן טעו 

בפתרון המשימות.

היכרות והבנה מעמיקה יותר של אסטרטגיות להשוואת 

באסטרטגיה  לבחור  התלמידים  את  הובילו  שברים 

נוסף  והנכון.  המדויק  לפתרון  להגיע  וכך  ביותר,  היעילה 

לכך, משתתפי המחקר יכלו להסביר ולנמק בבהירות את 

סיבת בחירתם באסטרטגיה כזאת או אחרת לפתור את 

המשימות, וזאת מתוך הבנת מושג השבר על כל מרכיביו.
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השינוי ביכולת השימוש במגוון . 5.3
אסטרטגיות להשוואה

בין  להשוואה  אסטרטגיות  מגוון  למצוא  ניתן  בספרות 

 .)Clarke et al., 2008 ;2010 ,שברים )שבתאי, דרייפוס ווייס

אסטרטגיות אלו נועדו להקל על הפותר בכך שיבחר את 

דרך ההשוואה הטובה והנוחה ביותר לשני שברים נתונים.

במחקר הנוכחי ניתן לראות פער ניכר בדרכי ההשוואה בין 

שברים נתונים לפני ההתערבות ולאחריה. לפני ההתערבות 

שגויות  אסטרטגיות  במספר  המרואיינים  השתמשו 

מושג  בהבנת  שגויה  מתפיסה  שנבעו  מאוד  ומצומצמות 

השבר, בהן: השוואת המכנים מבלי להבין את משמעותם; 

השוואת המכנים מבלי להתייחס למונים; התייחסות לשבר 

כאל מבנה דו־קומתי הבנוי משני מספרים שלמים – מציאות 

שהתבטאה בהבנה ששברים הופכיים שווים בגודלם.

ההבנה השגויה של מושג השבר שרווחה בקרב התלמידים 

להשוות  יכולתם  על  השפיעה  ההתערבות  תהליך  לפני 

פרוצדורלית  בצורה  נעשית  בין שברים. ההשוואה  כראוי 

נכונים,  שאומנם  בכללים  שימוש  תוך  לפעמים,  וטכנית, 

אך לא במקום הנכון ולא בהתאמה לתמונה הכוללת.

התלמידים  השתמשו  ההתערבות  לאחר  זאת,  לעומת 

במגוון אסטרטגיות להשוואה, וכן הייתה להם יכולת לבחור 

באסטרטגיה המתאימה ביותר למשימה שניצבה בפניהם. 

השוואת  למנות  ניתן  שנבחרו  הנכונות  האסטרטגיות  בין 

החלק  בדיקת  זהים;  מונים  או  מכנים  סמך  על  שברים 

והשוואה  לשלם  ביחס  השוואה  השלם;  להשלמת  החסר 

לרבע או לחצי. זאת ועוד, היו תלמידים שלפתירת משימה 

בין  להשוואה  אחת  מאסטרטגיה  ביותר  השתמשו  אחת 

שברים. נוסף לכך, היו תלמידים שהשתמשו באסטרטגיות 

שברי  השוואת  כמו:  וסטנדרטיות,  מקובעות  ולא  חכמות 

יחידה ושימוש ביחס שבין המונה למכנה, דבר המלמד על 

רכישת הבנה קונספטואלית מעבר להבנה הפרוצדורלית.

בעיות  פתרון  המוכוונת  ההוראה  בשיטת  למידה  לסיכום, 

חשיבה  לפיתוח  מוחין,  לסיעור  התלמידים  את  מעודדת 

ולשימוש במגוון אסטרטגיות  לדרכים שונות לפתרון בעיה 

חשיבה  מיומנויות  הן  אלו  מיומנויות  לפתרון.  להגיע  כדי 

גבוהות שדרכן התלמידים פותרים בצורה מושכלת ומהירה, 

ומפתחות הבנה קונספטואלית מעמיקה בנושא הנלמד.

https://ymath.haifa.ac.il/images/stories/mispar_chazak_beitberl/vol_6/Melzer.pdf
https://ymath.haifa.ac.il/images/stories/mispar_chazak_beitberl/vol_6/Melzer.pdf
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