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אורנהלביאמאירביתספרצין,מדרשתבןגוריון

ד"ררותשייןז"להאמינהשאםנדעלהקשיבלתלמידים
שלנו,נוכלללמודהרבהעלדרכיהחשיבהשלהם,ובעזרת
הבנהזולתקןלשפרולייעלאתההוראהשלנו.היאמצאה
שהריאיוןהאישיהואהכליהמשקףבצורההטובהביותר
אתהידעואתההבנהשלהתלמיד,ולימדהאותנוכיצד
לנצלכליזהבצורההיעילהביותרהחלבניסוחזהיר
ברורומדויקשלהשאלות,המשךבאופןבונערךהריאיון
ובתפקידהמורהבמהלכו,וכלהבניתוחהריאיוןובהסקת
מסקנותמהממצאים.עבודהזו,בנושאיחסופרופורציה,
הוגשהלד"ררותשייןז"לכעבודהסמינריוניתלסיכום
הקורס'חשיבהמתמטיתשלילדים'.
הייתהליזכותמיוחדתלהיותתלמידתהשלרותבמשך
שניםרבותובמסגרותלימודשונות.דלתההפתוחהתמיד,
עצותיההטובותודרכההנעימהוהתומכתיחסרולימאוד.

מבוא
חוקריםהמנתחיםפתרוןבעיותיחסופרופורציהעלידי
תלמידיםמצייניםאתהגישותהבאות:
מציאתהיחידה).(unit-rateלדוגמהמציאתמחיר
עבוריחידהאחתאומציאתכמהיחידותניתןלקנותבשקל
אחד.
בנייהכלפימעלה).(building upלפישיטהזוהתלמיד
עורךרשימהאוטבלהובההואמגדילבכלפעםאחד
משניהאיבריםביחס,ואזמגדילבמידהשווהאתהאיבר
השני.
מציאת מקדם ההשתנות או מידת ההשתנות
).(factor of changeשיטהזוהיאלמעשהשימושבטבלת
התאמה,אךלאעלידיערךמשולש)כפלבאלכסון(,אלא
עלידימציאתהמידהבהגדלאוקטןערךאחדוהגדלת
או הקטנת הערך השני בהתאם .קריסטו ופליפו
)(Christou & Philippou, 2002מבחיניםביןשתיגישות
בבדיקתמידתההשתנות.לאחתהםקוראיםאסטרטגיית
ה"בין")(between strategyולשנייהאסטרטגייתה"בתוך"
) .(within strategyהאסטרטגיה הראשונה מתארת
השוואתערכיםשליחסשמרכיביוהםמידותאוגדלים
שלשתיקבוצותשונות,והשניהמתארתהשוואתגדלים
מאותוסוגאובתוךאותהקבוצה.לדוגמה":פולקנה3
בלוניםב2ש"ח.הלןקנתהבאותהחנות5בלונים.כמה
כסףשילמה?".לפיגישתה"בין"משוויםביןמספרהבלונים
למספרהשקליםהמתאים,ולפיגישתה"בתוך"משווים
ביןמספרהבלוניםלמספרהבלוניםוביןשקליםלשקלים.

חשיבהאינטואיטיביתשלילדים
בפתרוןבעיותיחסופרופורציה
תקציר
עבודהזאתבודקתאתהאופןשבותלמידיםבכיתהו
פותריםבצורהאינטואיטיביתבעיותשליחסופרופורציה.
תלמידיםאלוטרםלמדובביתהספרבצורהפורמליתאת
נושאהיחס.העבודהמתמקדתבאסטרטגיותלפתרוןשבהן
התלמידים משתמשים ,בקשיים שלהם ,ובשגיאותיהם
הנפוצות.הממצאיםמראיםשישלתלמידיםידעאינטואיטיבי
שלחלקמהעקרונותהנמצאיםביסודןשלבעיותיחס
ופרופורציהושהםמשתמשיםבידעזה.
מבדיקתהאסטרטגיותעולהכיהתלמידיםמשתמשיםבכל
האסטרטגיות המוכרות בספרות המדעית ,שבחירתם
תלויהבסוגהבעיהוהנתוניםשבה,ולאניתןלהצביעעל
אסטרטגיותמועדפותשבעזרתןהתלמידיםפותריםאתכל
סוגיבעיותהיחס.
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קרתמחלקתאתהאסטרטגיותהפרופורציונליותלטרום
פורמליותולפורמליות)קרת.(2000,אתהאסטרטגיה
הטרוםפורמליתהיאמחלקתלשכילהאיכותיתולשכילה
כמותית .בקטגוריה של שכילה איכותית היא כוללת
אסטרטגיותחשיבהכמובנייהכלפימעלה,מציאתהיחידה,

≤±

‚≤∞∞µ†ı¯Ó†¨π†¯ÙÒÓ†ÔÂÈÏÈ

שימושבתבניותלמציאתהחלקעלפיהשלםוהשלם
עלפיחלקווכו'.היאקובעתששימושבאסטרטגיותאלה
מצביעעלמידתשימושנמוכהבשיקולידעתשלשכילה
פרופורציונלית.בקטגוריהשלשכילהכמותיתהיאכוללת
שימושבמודליםמתמטייםמובנים,כמו:ערךמשולש
וטבלת התאמה ,אך עדיין לא בנוסחת הפרופורציה.
בקטגוריהשלהאסטרטגיההפרופורציונליתהפורמלית
כוללת קרת את השימוש בנוסחת הפרופורציה.
אסטרטגיותפתרוןנוספותהןאסטרטגיותאלגבריות,אשר
עדייןאינןרלוונטיותלכיתהו,ואסטרטגיותאותןהיאמכנה
"אחרות".באסטרטגיותאחרותכוללתקרתשימושבפעולות
חשבוןשונותללאהתיחסותלקשרהכיפליביןהגורמים
בבעיהוללאשימושב"יחס"שבינם.

שאלה ) 1איור  (1היא בעיה של השוואה מספרית
) . (numerical comparisonנתונים שני יחסית
) (ratesוצריךלהשוותביניהם.במשימהזולאנדרשת
תשובהמספרית.היאפונהבבירורלחשיבההאינטואיטיבית
שלהתלמיד.
בחרתילפתוחבשאלהזוכדילהכניסאתהמרואייןבצורה
לאמאיימתלאווירהשלהריאיון.
כלאחדמשלושתהתלמידיםשנתנותשובהנכונההסביר
אתפתרונובאופןשונה.אחדנעזרבהסברהפורמלישל
יחס.הואתיאראתהיחסשביןמספרכוסותהתרכיז
שבמיץ לבין מספר הכוסות בקנקן כולוכשברפשוט,
והשווהביןשניהשבריםהמתאריםאתשניהקנקנים.
תלמידשניבדקפיכמהגדולהכמותהתרכיזמכמותהמים
בכלקנקןוהסיקשהקנקן,בוהמספרבתוצאהגדוליותר,
הואהמתוקיותר.תלמידזהנעזרבאסטרטגיתה"בין"
כלומר,הואבדקאתהיחסביןהתרכיזלמיםבכלקנקן.
התלמידהשלישי,שהגיעלפתרוןבעזרתאיור,נמצאברמת
חשיבהלאפורמלית.
אחדמשניהתלמידיםשענהשהקנקןהשנימתוקיותר
טעהמאחרשלאנראהלוהגיונישבמיץישיותרתרכיז
מאשרמיםולכןהפךאתהכמויות.גםתלמידזהנעזר
באסטרטגיתה"בין".
תלמידנוסף,שענהשהקנקןהשנימתוקיותר,צירףהסבר
שאינומתחוםהמתמטיקה.הואטעןש"כוסאחתשלמים
לאמשנההרבהואילוכוסאחתשלתרכיזמשנהאת
המתיקות".חמשתהתלמידיםשענושהטעםשווהלאזיהו
אתהקשרהכיפליביןמרכיביהיחסוהתייחסורקאל
ההפרששביןהכמויות.

שיטתהמחקר
כאמור,מטרתהמחקרהייתהלבדוקמהןהאסטרטגיות
שלפתרוןבעיותבהןמשתמשיםתלמידיכיתהו,בטרם
למדו את נושא היחס בצורה פורמלית בבית הספר.
כדיללמודעלאסטרטגיותאלו,ראיינתיעשרהתלמידים,
 7בנים ו 3בנות מכיתה ו ,אותה אני מלמדת.
כלתלמידרואייןבאופןאישי,וכלריאיוןנמשךכ30דקות.
הריאיונות נערכו בחודשים מרץ ואפריל  ,2003לאחר
שהתלמידיםלמדוכברפתרוןבעיותכפלוחילוקבעזרת
טבלותהתאמהוערךמשולש.
הריאיוןותוצאותהמחקר
השתדלתי לבנות ריאיון ,שישקף ככל שניתן את דרך
החשיבהשלהתלמידים,ויהיהמהנהומאתגרעבורם.
הריאיוןכלל7שאלותמתחומיםשוניםשלנושאהיחס
וקנההמידה.

שאלה1
למסיבההוכנושתיתערובותשלמיץ.

קנקןראשון

קנקןשני

4כוסותתרכיז

5כוסותתרכיז

ו2כוסותמים.

ו3כוסותמים.

לאיזותערובותיהיהטעם
מתוקיותר?
איור1
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להפרשביןהתפוזיםלבננות,אולםבניגודלתלמידהאחרון
שתיארתי הוא התייחס לכמות כולה בסלט המוגדל.
מאחר שההפרש בין התפוזים לבננות בסלט המקורי
הוא,1ובסלטהמוגדלישבסךהכל6בננות,ישלהוסיף
 4תפוזים כדי שההפרש יישמר ) 6בננות 7תפוזים(.
בפתרוןבעיהזובאולידיביטויאסטרטגיותהפתרוןודרכי
החשיבההשונותשלתלמידים.
שישהתלמידיםהשתמשובמידתההשתנותאובערך
משולש.
תלמיד אחד השתמש בשיטת הבנייה כלפי מעלה.
שלושתהתלמידיםהנותריםהתייחסולהפרשביןהכמויות,
כלומר ,הם לא זיהו את הקשרים הכיפליים.
שאלה3היאדוגמהלשאלההמזמנתפתרוןבאסטרטגיה
נוספת)איור(2

שאלה2
יעל הכינה סלט פירות .על כל  2בננות ששמה
בסלט,שמה3תפוזים.
לפתעהגיעואורחיםוהיאהגדילהאתהסלט.ליעל
היועוד4בננותשצרפהלסלט.
כמה תפוזים היה עליה להוסיף לסלט כדי
שלסלטיהיהאותוטעם?
שאלהזוהיאבעיהמהקטגוריהשלחלקחלקשלםבה
תתקבוצהשלהשלםמושוויתעםהתתקבוצההמשלימה
שלה  במקרה זה שני סוגי פירות המרכיבים סלט.
זובעיהשלמציאתערךחסר)(missing valueבהנתונים
שלושהערכיםמספרייםועלהפותרלמצואאתהערך
הרביעי.
ציפיתיששאלהזותיפתר,בדרךכלל,בדרךשלבנייה
כלפימעלהאובעזרתטבלתהתאמה.
6תלמידיםענותשובהנכונה.
חמישה תלמידים התבססו בדרך הפתרון על מידת
ההשתנות).(factor of change
תלמידאחדהתייחסליחסשביןהבננותלתפוזיםבסלט
המקוריוקבעשהיחסהזהצריךלהישמרגםבסלטהמוגדל
).(between strategy
ארבעהתלמידיםקבעושאםמספרהבננותגדלפי2גם
מספרהתפוזיםצריךלגדולפי.2אחדמהםנעזרבשרטוט
טבלתהתאמה).(within strategy
תלמיד אחד השתמש בערך משולש )כפל באלכסון(.
תלמידאחדענהשישלהוסיף18תפוזים.הואהשתמש
בשיטהשלבנייהכלפימעלה,אךטעהבזיהוייחידתהיחס
) ,(Lo & Watanabe, 1997) (unit-ratioולכןהגיעלתשובה
שגויה.הואערךאתהרשימההבאה:
6
5
4
3
2
בננות 1
18 15 12 9
6
תפוזים 3
שני תלמידים ענו שיש להוסיף  5תפוזים ונתנו נימוק
המתייחסלהפרשביןהכמיות.
תלמידאחדטעןשמספרהבננותגדולב,2ולכןגםמספר
התפוזיםצריךלגדולב.2
התלמידהשניהתייחסלהפרשביןהבננותלתפוזים.הוא
מצאשמספרהתפוזיםבסלטהמקוריגדולב1ממספר
הבננותולכןקבעשההפרשצריךלהישמרגםבתוספת.
תלמידאחרענהשישלהוסיף4תפוזים.גםהואהתייחס
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שאלה3
עמיויגאלעבדובשטיפתמכוניות.עמיעבד5שעות
ויגאלעבד6שעות.הםהרוויחוביחד132ש"ח.
איךיחלקוביניהםאתהכסףבצורההוגנת?

איור2
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שאלה3היאבעיהשלחלוקהלחלקיםלאשווים.היא
מנוסחתבצורהסטנדרטיתישירה,אולםישבהמספרים
גדוליםיחסית.
5תלמידיםהגיעולפתרוןהנכון.ארבעהמתוכםהגיעו
לפתרוןבדרךשלחלוקהב,11ואזכפלב5וב.6
תלמידאחדהביןשעליולמצואכמהכסףהרוויחוהילדים
בשעה.הואמצאזאתבעזרתניסויוטעיהעדשהסכום
הסופי התאים למה שהרוויחו השניים ביחד.
תלמידנוסףהגיעלתשובהנכונה,לאחרשהקטנתיאת
סכוםהרווחמ132ל.22הואלאצרףהסברולכןלא
ברור אם הגיע לתשובה במקרה או מתוך הבנה.
4תלמידיםנתנותשובותשגויות.
תלמידאחדקיבל65ש"חו67ש"ח.הואחילקתחילה
אתהסכוםב5ואחרכךב6מתוךהנחהשכךימצא
אתהסכוםשקיבלכלאחדמהילדים.הואראהשהסכום
שקיבלמישעבדיותרקטןמהסכוםשקיבלמישעבד
פחות,וקבעשזהלאהוגן.הואהבחיןגםשסכומיהכסף
שקיבלאינםמסתכמיםל132ש"ח.לבסוףחילקאת
הסכוםל2וקיבל.66הואגרעשקלאחדמילדאחד
והוסיףאותולילדשעבדיותר.
תלמידשניחילקגםהואאתהסכוםב5וב.6גםהוא
הבחיןבכךשמישעבדיותרקיבלפחות,ולכןקבעשצריך
להפוך את סכומי הכסף כדי שהחלוקה תהיה הוגנת.
תלמידשלישיחילקאתהסכוםב2.5ולשאלתיענהש
2.5זהקצתיותרמ2ומאחרשלחלקב2לאיהיה
הוגןבחרלחלקב.2.5גםלתלמידזההקטנתיאתהסכום
ל22ש"ח,אולםהדברלאהביאאותולפתרוןנכון.
כמוהשנייםהאחריםהואחילקאתהסכוםב5וב6
והסתפקבתוצאותשקיבל.
תלמידרביעינאחזבהפרששביןשניהמספרים5ו.6
גםלתלמידזההפחתתיאתהסכוםל22ש"ח.מאחר
ש5ו6הםמספריםעוקביםהואחיפששנימספרים
עוקביםשסכומם,22ומשלאמצאנואשוויתרעלמציאת
פתרון.
ציפיתיששאלהזותיפתרבעזרתהשיטהשלבנייהכלפי
מעלה)אומטה(.אךאףלאאחדמהמרואייניםהשתמש
בשיטהזו.מישהבינואתהסיטואציההמובאתבבעיה
פתרו לפי האלגוריתם המקובל או בניסוי וטעייה.
אחדמהפותריםנכונהציין,לאחרשהגיעלפתרון":קצת
מסובךאבלכיף!".האחריםלאהבינונכוןאתהבעיה,ומן
הסתם לא פנו לאסטרטגיית הפתרון המצופה.
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שאלה4
פועל בניין קיבל בעד  8שעות עבודה  24ש"ח.
כמהיקבלבעד10שעות?

איור3

שאלה4היאבעיהשלהספק) (rateבמקרהזההשוואה
ביןמחירושעותעבודה.
זו בעיה של מציאת ערך חסר ) .( missing value
ציפיתיששאלהזותיפתרבדרךשלמציאתהיחידה,מאחר
שנתוניםבהמספריםשמתחלקיםבקלות.
9תלמידיםענועלשאלהזונכון.
כולםהשתמשובשיטהשלמציאתיחידה,כלומרכמה
כסףהרוויחבשעהאחת.
שניתלמידיםמתוכםמצאובעלפהכמהשקליםהרוויח
לשעה,והתחילולחפשבשיטהשלבניהכלפימעלהכמה
ירוויח ב  10שעות .אחרי שהגיעו לשעתיים ) 6ש"ח
בשעתיים( עצרו וענו מייד כמה ירוויח ב  10שעות.
תלמידאחדהתחילבחישובהתרגיל,24:8=3וצייןשמצא
כמהשקליםהרוויחהפועלבשעה,אךלאידעלמצוא
כמהירוויחב10שעות.הואערךחישוביםרבים,שחלקם
נראולונכוניםואתחלקםפסל.הואהשתמשבפעולות
כפלוחילוק,במספריםהמופיעיםבבעיהובמספריםשקיבל
כתוצאהמחישוביו,ולבסוףקבעשאחדמהםהואהנכון
)240ש"ח(.
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תלמידאחרשרטטטבלתהתאמה.הואניסהלהשתמש
בערךמשולש,אולם,מאחרששכחאיךעושיםזאת,פנה
למצואאתמידתההשתנות.הואהביןשהתשובה8ימים
לא הגיונית ,אך לא ידע איך להמשיך וויתר מיד.
תלמידנוסףענהלשאלתי,שיקחל6פועליםיותרזמן
מאשרל.18הואניחששייקחלהם30ימיםופסלבעצמו
תשובהזאת.הואלאמצאתשובהאחרת.
במשימהזוהופיעהבעיהשליחסהפוך.עלפיקרת
)"(2000כדישאדםיצליחלפתורבעייתפרופורציהשל
יחסהפוך(ֹ),הואלאיכוללהסתפקבשימושטכניבנוסחה,
אלאחייבלעשותשימושמושכלבסכמתהפרופורציה.
לכן בעיות אלו יכולות לשמש אינדיקציה לשכילה
פרופורציונלית".
רוב התלמידים ניסו לפתור את הבעיה בעזרת טבלת
התאמהומציאתמידתההשתנות,אובעזרתערךמשולש.
שניתלמידיםהראושהםמזהיםאתהקשרהכיפליבין
מרכיביהבעיה.תלמידאחדהבין,אומנם,שידרשולפחות
פועליםיותרימיעבודה,אךלאידעכיצדלקשרביןהנתונים
בבעיה.

כלתשעתהמרואייניםשהגיעולפתרוןהנכוןהשתמשו
באסטרטגיהשלמציאתערךיחידה)(unit rateובנייה
כלפימעלה).(building upאףלאאחדמהםהשתמש
בערך משולש .לפי קריסטו ופיליפו הסיבה לבחירתם
באסטרטגיהבסיסיתזוהיאהמספריםשנבחרובבעיה,
שהיופשוטיםלחישובונתנותוצאותבמספריםשלמים.
קרובלוודאישאםהסכוםשהרוויחהפועללשעהלאהיה
נותןמספרשלםהיוהתלמידיםפוניםלחיפושאחרשיטת
פתרוןאחרת) .(Christou & Philippou 2002התלמיד
הנותר השתמש באופן אקראי במספרים ובפעולות.

שאלה5
 18פועלים יכולים לסיים עבודה ב  24ימים.
כמהימיםידרשול6פועליםאםיעבדובאותוקצב?
שאלה5היאבעיהשליחסהפוך.היאמנוסחתבצורה
פשוטהככלשניתן,ומופיעהבכוונהמידלאחרשאלה
אחרתהעוסקתמבחינתהתוכןבפועלים,כדילהדגישאת
ההבדלבתוכןהמתמטי.
ציפיתישכלהמרואייניםיבחינוביחסההפוך,ואוליינסו
להשתמשבטבלתהתאמה,אולםהנחתישיתקלובבעיה
במציאתהפתרון.
שבעהתלמידיםהגיעולתשובהנכונה.כולםהשתמשו
בשיטהשלמציאתמידתההשתנות4.מהםמצאואת
התשובהמיד.תלמידאחד,שהתחילבחישוביםשונים
שלאהובילואותולפתרון,ביקשלחזורלשאלהבסוף
הריאיוןוהגיעלתשובהמידתוךחישובמידתההשתנות
בעלפהומסירתהתשובהבלבד.
שניתלמידיםמצאואתמידתההשתנותוענושידרשו8
ימים.הםהבחינומידשהתשובהאינההגיוניתוהבינו
שעליהםלכפולב,3ולאלחלק.
תלמיד אחד )שערך את כל חישוביו בעלפה בלבד(
השתמשביחסשביןמספרהפועליםלביןמספרהימים
ומצא שהיחס הוא   113ולכן יידרשו  8ימים כי
. 6 x 113 =8לשאלתיהביןשמספרימיהעבודהאמור
לגדול,כלומר,שזובעיהשליחסהפוך,אולםלפתעהתחיל
להתייחסלהפרשיםביןהמספרים.הואמצאשההפרש
ביןמספרהפועליםהוא12ואזהוסיף12למספרימי
העבודהומצאשידרשו36ימים.
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שאלה6
שלושהחבריםיצאולטיול.האחדהביא4כריכים,
השניהביא5כריכים,והשלישישכחלהביאאוכל.
החברים התחלקו בכריכים שווה בשווה.
למחרת הביא החבר השלישי  15שקלים ושילם
לחבריועלהאוכלשקיבלמהם.
כיצד יחלקו ביניהם השניים את הכסף?
כמוהשאלההשלישית,גםשאלה6שייכתלקטגוריהשל
חלוקהלחלקיםלאשווים.
לעומתהשאלההשלישית,שאלהזומהווהאתגרחשיבתי
מאחרשלאכלהנתוניםלהםזקוקהפותרמופיעיםבסיפור,
ועליולערוךתחילהחישובכדילגלותם.
לאחרמציאתהנתוניםהחסרים,המספריםקטניםוקלים
מאודלחישוב.הצגתישאלהזולקראתסוףהריאיון,בהנחה
שהמרואייןחווהמספרהצלחותבשאלותהקודמותולא
ירגישמתוסכלאםלאיצליחלפותרה.ציפיתיששאלהזו
תיפתרבעזרתהשיטהשלבנייהכלפימעלה)אומטה(.
רקתלמידאחדענהתשובהנכונה,וצירףהסברנכון.
תלמידאחדזיההשזובעיהשלחלוקהלחלקיםלא
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שווים,אולםבמקוםלחלקאתהכסףלפיהכריכיםשקיבל
הילדהשלישי)3כריכים(,חילקאתהכסףלפיהכריכים
שהביאוהילדיםלטיול)9כריכיםבסךהכל(,בדומה
לפתרוןשמצאלבעיההשלישית.
ארבעהתלמידיםענושישלתתלמישהביא4כריכים7
ש"חומישהביא5כריכים8ש"ח.
שניתלמידיםהבינושילדאחדויתרעלכריךאחדוהשני
ויתרעלשניים.אחדמהםהגיעאפילולתשובה5ו,10
אךחזרבוושינהאתהתשובהל7ו.8התלמידהשני
חילקאתהסכוםל2והעלהמעטאתהסכוםשקיבל
הילדשהביא5כריכים,והפחיתבאותהמידהמהסכום
שקיבלהילדשהביא4כריכים.
שניתלמידיםנקטומידבשיטה,שבהנקטלבסוףהתלמיד
האחרון שתיארתי )חלוקה ב  2ואז הפחתה והוספה
בהתאם(.
תלמידאחדענה,אחריחשיבהממושכת,שהחלוקהצריכה
להיות6ש"חו9ש"חאךלאהצליחלהסבירמדוע.
תלמידאחדהגיעלתשובות3.75ו3ש"ח.הואפתר
בעיהזובדומהלבעיה,3עלידיחלוקתהסכוםב4
וב.5
לא הפריע לו שהתוצאות אינן מסתכמות ל .15
שניתלמידיםחילקואתהסכוםשווהבשווהביןשניהילדים
7.5ש"חלכלילד)אחדמהםאףצייןשזושאלהקלה(.
כאמורלאכלהנתוניםלהםזקוקהפותרמופיעיםבסיפור,
ועליולמצאםתחילה.
שלושהתלמידיםאכןגילומספריםאלה,אךרקאחד
מהם ידע כיצד לנצל נתון זה למציאת פתרון לבעיה.

ארבעהלאהבינושעליהםלמצואאתמידותהאורךוהרוחב
שלהשולחן.שלושהחישבותחילהאתשטחהשולחן
ותלמידאחדחישבאתהיקפו.רקלאחרהבהרהשלי
הבינושנתבקשולמצואאתמידותהשולחןבמציאות.
תלמידאחדחילקאתהמידותשבשרטוטב,7ולשאלתי
מדועחילקענהשצריךלחלקכיכתובשהשולחןהוקטן.
תלמידזהנאחזבמשפט"הוקטןפי"7מבלילבדוקאת
ההיגיוןשבתשובתו.
מענייןלצייןטעויותנוספותשאינןקשורותישירותלנושא
היחס.שנייםמהתלמידיםשמצאואתשטחהשולחןבשרטוט
כפלו את התוצאה ב  7ולא ב  49כמתבקש.
תלמידאחרהתבלבלוחשבשישלחשבאתשטחהמלבן
כפישמחשביםשטחשלעיגול)נושאאותולמדבתקופה
בהנערךהריאיון(.הואהתייחסלרוחבהשולחןכאלרדיוס,
והשתמשבנוסחהלחישובשטחשלעיגוללמציאתשטחו
שלהשולחן.

שאלה7
התלמידיםקיבלותרשיםשלשולחןוהתבקשולמצוא
אתמידותיושלהשולחןבמציאות,אםבשרטוטהוא
הוקטןפי.7התלמידיםהתבקשולהשתמשבסרגל
למדידתהשולחןשבתרשים.
שאלה7עוסקתבקנהמידה,בהגדלהשלשתיכמויות
רציפות,זובעיהשלהגדלהבהישלמצואאתהמידות
במציאותשלחפץששורטטבהקטנה.
השארתישאלהזולסוף,מאחרשהנחתישהיאהקלה
מכולןותשאיראתהמרואייןעםתחושהנעימהשלהצלחה.
תשעהתלמידיםהגיעולתשובותנכונות.חמישהמתוכם
ענותשובותמיידיותוישירות.
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הקשרהכיפליופנולקשרהחיבורי.מצאתישזולאהייתה
הסיבההיחידהלפניהלאסטרטגיהזושלפתרון,מאחר
שתלמידיםהשתמשובהגםבשאלותאחרות,שבהןלא
היהקשרכזהביןהמספרים.
מקובללהניח,שבכךשנותניםלתלמידיםמספריםקטנים
יחסיתמקליםעליהם.נהוגלהניחשמבטליםבכך,או
מקטינים,אתהקושישבחישוביםמסובכיםומשאירים
מקוםרקלחשיבההעקרונית.בשאלההשלישית)שעסקה
בחלוקהלחלקיםלאשווים(הנחתישגודלסכוםהרווח
)132ש"ח(מקשהעלתלמידיםמסוימים,והקטנתיאותו
למענם,אךגיליתישהדברלאעזר.
אסטרטגיותנוספותשזוהו:ניחוש,איוריםלצורךהמחשה,
בנייהכלפימעלהוערךמשולש.
עלילצייןשציפיתישתלמידיםישתמשויותרבשיטהשל
בנייהכלפימעלהמכפישהשתמשו,משוםששיטהזו
נראתהליהבסיסיתוהפשוטהביותר.גםקריסטוופיליפו
מצאושהתלמידיםאותםהםריאיינוהשתמשובצורה
אינטואיטיביתבשיטהשלמציאתהיחידה,ופנולבנייהכלפי
מעלהרקכאשרלאהיהפשוטלמצואאתערךהיחידה
ישירותמןההקשרשלהבעיהאוכאשרהתוצאההייתה
מספרלאשלם.הםמסביריםזאתבניסיוןשלהתלמידים
להשתמשבידעשצברומתוךניסיונםהרבבפתרוןבעיות
כפלפשוטותבשניםקודמות.
הטעויותהאופייניותשנמצאובפתרונותשלהמרואיינים
)מבוססעלטעויותשמצאהקרתבתשובותהמרואיינים
שלה(:
 פעולות חשבון שונות שאינן מובילות לפתרון נכון,טעויותהקשורותלאוריינטציהחיבוריתאיזיהויהקשרהכיפליביןמרכיביהבעיה,
שימושבפרוצדורותהמתאימותליחסישרבפתרוןבעיהשליחסהפוך,
מספרהחלקיםשישלחלקאתהכמותהשלמהשגוי.לדוגמהבשאלההשלישיתחלוקתסכוםהכסףב5
וב6במקוםב,11
בחלוקהלחלקיםלאשוויםחילוקהסכוםשווהבשווה,ואזהוספתסכוםמסויםעבורהערךהגדולוהפחתתאותו
סכוםעבורהערךהנמוך,
טעותשלהבנתמילהכמרמזתעלפעולהבמשימהכתובשהשרטוטהוקטןולכןמקטיניםאתמידותהאובייקט
המשורטט כדי למצוא את מידותיו במציאות.

סיכום
מטרתעבודהזוהייתהלבדוקאתהאופןשבופותרים
תלמידים,שטרםלמדובצורהפורמליתאתנושאהיחס
בביתהספר,בעיותשליחסופרופורציה;אילואסטרטגיות
יבחרולפתרון,אילואסטרטגיותיעדיפו,באילובעיותיתקלו
ומהןהשגיאותהנפוצות.
מאחרשלאהיהלמרואייניםידעפורמלימוקדםבנושא,
הםמצאודרכיםחלופיותמגוונותכדילבטאולהציגאת
הבנתםאתהבעיות.הסתברשהיהברשותםידעבסיסי
סבירשלחלקמהעקרונותשנמצאיםביסודןשלבעיות
יחסופרופורציה,ועליוהםהסתמכו.בןחייםמצייןשחוקרים
רביםטוענים,שאסטרטגיותותהליכיםהננקטיםעלידי
תלמידים,מתפתחיםבאופןבלתיתלויבהוראה,כלומר,
תלמידיםמפעיליםאינטואיציהמתמטיתאומערכתידע
בלתיפורמלית)בןחיים2002,מתוך,Post et al.,1988:
.( Streefland, 1985; Treffers & Goffree 1985
מבדיקתהאסטרטגיות,שבחרוהמרואייניםלפתרון,עולה
שהם השתמשו בכל האסטרטגיות המוכרות בספרות
המדעית.בעבודהזולאנותחואסטרטגיותהפתרוןבהן
העדיף להשתמש כל אחד מהתלמידים ,אלא נותחו
האסטרטגיותהשונותבהןנפתרהכלאחתמהשאלות.
אולם ,מתוך סקירה שטחית של הריאיונות ,מסתבר
שהתלמידיםנקטובאסטרטגיותפתרוןשונותבהתאםלסוג
הבעיהולנתוניםבה,ולאניכרשתלמידיםבחרובאסטרטגיה
אחת או שתיים שבעזרתן פתרו את כל המשימות.
הסתברשהמספריםהמופיעיםבשאלהמזמניםגםהם
אתהאסטרטגיההמתאימהלפתרון,ומשפיעיםעלהקשיים
שבהםנתקליםהתלמידים)בןחיים.(2002,למשל,בשאלה
הרביעית )העוסקת בשכרו של פועל( בלטה העובדה
שחילוקהשכרבמספרהשעותיתןאתהרווחלשעהאחת
וזאתבמספרשלםשלשקלים.
בשאלההשנייהלעומתזאת),העוסקתבסלטהפירות(,
ניסיוןלמצואאתהיחידהנתןמספרלאשלם,דברשהוביל
אתרובהתלמידיםלהשתמשבשיטהשלמציאתמידת
ההשתנות),(factor of changeכפישמצאוקריסטו
ופיליפושקרהלתלמידיםשהםריאיינו.בבעיותשבהן
נבחרויחסיםבעליהפרשיםזהיםביןהכמויות)כמובבעיה
העוסקתבמתיקותהמיץ(,נכשלוהמרואייניםבמציאת
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מסקנות
אחתמהמסקנות,שהגעתיאליהןבעקבותעבודהזו,ומצאתי
לה סימוכין גם בספרות המחקרית ,היא שחשיבה
פרופורציונליתחייבתלהתפתחבמהלךתקופתזמןארוכה
ולאביחידתלימודבודדתאובפרקאחד.היאחייבתלהיות
נושאמאחדבמהלךשנותהלימודשלכיתותהיסודהגבוהו.
).(Langrall & Swafford, 2000מאחרשהתפתחותמושג
היחסוהפרופורציהמבוססתומשולבתבתוךהתפתחות
מושגהכפל)(Lo & Wanatabe, 1997ניתןלשלבשאלות
פשוטותהעוסקותביחסכברבכיתותדוהולפתחבכך
אתהחשיבההמתמטיתשלהתלמידים.
למוןמצאשבגילצעירמאודבשלבשלפניהאופרציות
הקונקרטיות,הילדעושהשימושבחשיבהיחסיתכלשהי.
בשלבהקונקרטיהילדנמצאבמעברמחשיבהחיבורית
לחשיבהכיפלית.ראוילנצליכולותחשיבה,המתפתחות
בגילאיםאלה,ללימודאסטרטגיותהמכוונותלפיתוחשכילה
פרופורציונלית.
תהליךלמידהאשריחשוףאתהתלמידיםלטבעושל
היחסבמצביםכיפלייםבבעיותמתחומידעתמגוונים,
ויעודד אותם להשתמש באסטרטגיות פרופורציונליות
טרוםפורמליות,כגון,שימושביחסכיחידה,יוביללפיתוח
חשיבהיחסיתויוכללסייעלפיתוחשכילהפרופורציונלית
)קרת.(1994,
לנגרולוסוופורדטוענותשהוראהבחשיבהפרופורציונלית
צריכהלהתחילעםמצביםשניתןלדמייןאולייצגבעצמים
אואיורים.כדילעזורלתלמידיםלחשובעלמצביםשבהם
שתימידותמשתנותאחתביחסלשנייה,ישלהציגהשוואות

איכותיותלפנישעושיםהשוואותמספריותאומוצאיםנעלם.
השוואותכאלויכולותלהופיעבצורתהיגדיםכמו"אם
המהירותגבוההיותר,אזעובריםאותומרחקבפחותזמן".
לאחרשתלמידיםמסוגליםלפתורבעיותפרופורציהתוך
שימושבחשיבהלאפורמלית,ניתןלפתחאתהאסטרטגיות
שלחשיבהכמותית.הצבהפורמליתשלפרופורציותתוך
שימושבמשתניםובחוקהערךהמשולש,ישלדחותעד
אחרישניתנהלתלמידיםהזדמנותלהסתמךעלהידעהלא
פורמלישלהםולפתחהבנהשלהמרכיביםההכרחייםשל
חשיבהפרופורציונלית).(Langrall & Swafford, 2000
לסיוםברצונילצייןאתההנאההרבהשהפקתימהכנת
עבודהזו.איןזוהפעםהראשונהבהאנינתקלתבשיטה
שלריאיונותאישייםושוב,כמוגםבפעםהקודמת,
נהניתימאודמעריכתהריאיונותעםהתלמידיםומניתוחם.
שובגיליתימהרבהואהמידע,שמורהיכוללהפיק
מריאיוןאישיעלהידעוההבנהשלתלמידיו.בןחיים
כותבבמאמרוכי"אחוזניכרמהתלמידיםיכוללקבל
ניקודעלידעהמבוססעלחשיבהשגויה,בעודאחרים
חושביםנכוןאבלאינםמסוגליםלהגיעלתשובההסופית.
לפיכךנחוץלבדוקגםאתההסבריםודרךהעבודה,
מעברלתשובותהסופיות")בןחיים.(2002,איןספק
שהריאיוןהאישיהואאחתהשיטותהמתאימותביותר
לבדיקתהסבריהתלמידיםולבדיקתדרךעבודתםומהלך
החשיבהשלהם,ויכוללכןלשמשגםכאמצעילהערכת
תלמידיםבנוסףעלהמבחןהסטנדרטי.
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