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 סיכום מאמרים בנושא פיתוח חשיבה כפלית אצל תלמידים צעירים 

 סגליסוסיכמה: ברכה  ערכה

 מבוא

חשיבה כפלית אצל ילדים מוצגת במאמרים שבסיכום זה, כזיהוי מבנים של קבוצות שוות ומניית  

יחידות מורכבות. בחשיבה חיבורית תלמידים עובדים עם יחידות בודדות שכל אחת מהן מייצגת  

קבוצה של עצם אחד. בחשיבה כפלית התלמידים עובדים עם יחידות מורכבות שכל אחת מהן 

 .  [ 3] מכילה קבוצה של כמה עצמים

כפי    , בגמישות עם מושגים, אסטרטגיות וייצוגים של כפל וחילוקחשיבה כפלית מאפשרת לעבוד  

היסודי של משרד    הספרת  הלימודים למתמטיקה לביכנית  תובמופיעים במגוון של הקשרים.  שהם  

 :  פירוט לפי כיתותנדרשת חשיבה כפלית. להלן שבהם נושאים רבים מאוד מופיעים  [ 7]החינוך 

 .  20כפל וחילוק עד  :(17א' )עמ' כיתה 

 כפל וחילוק; סימני התחלקות; מדידת שטח מלבן.  :(33ב' )עמ' כיתה 

הגדלה והקטנה (;  10כפולות של    –יחידות מורכבות  עוסק בעשרוני )המבנה  (: ה53ג' )עמ'  כיתה  

 ; פעולות הכפל והחילוק; סימני התחלקות; שבר יסודי.  100ופי   10פי 

)עמ'  כיתה   מספרים  75ד'  והחילוק;  הכפל  פעולות  בשברים;  ופעולות  הפשוט  הכרת השבר   :)

 ראשוניים ופריקים; סימני התחלקות; חזקות; חישובי שטח ונפח.  

)עמ'  כיתה   משמעויות  97ה'  פשוטים;  (:  בשברים  פעולות  והרחבה;  צמצום  הפשוט;   השבר 

פעולות הכפל והחילוק; מדידות  משמעות השבר העשרוני; מעבר משבר פשוט לשבר עשרוני;  

 שטחים.

(: שבר כמנת חילוק; פעולות בשברים פשוטים ועשרוניים; אחוזים; יחס; מידות  117ו' )עמ'  כיתה 

 עשרוניות; קנה מידה; חישובי נפחים.  

יכול להוות  יסודי  ה  בית הספרהראשונות של  החשיבה הכפלית בכיתות  יכולת  ניתן להניח כי פיתוח  

יכולת זו.  רבים המבוססים על  גורם משמעותי בהצלחה של תלמידים בהמשך לימודיהם בנושאים  

שני מאמרים שבסיכום זה בדקו את יכולתם של ילדים בתחילת כיתה א' להתמודד עם משימות 

והראו שזה בהחלט אפשרי. הם מציעים פעילויות מגוונות העשויות גם   ,הדורשות חשיבה כפלית

 בה הכפליתהחשיומציע לחזק את    ,בדק תלמידים בכיתה ב'  השלישימאמר  הלפתח יכולת זו.  

 באמצעות הצגת מערכים לא טיפוסיים. 
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 – מחשבהמעוררות עם חשיבה כפלית דרך משימות מפגש  – (3)סיכום מאמר 

Cheeseman et. al. (2022) 

ניתן לאתגר אותם ולפתח את הרעיונות  צעירים'  ילדים  'כאשר מבינים את התפיסות והתובנות של  

צעירים מדי לחשוב בצורה כפלית. מחקר זה  6-5שלהם. לעיתים קרובות מניחים שילדים בגיל  

אודות על   החליט לבדוק הנחה זו באמצעות התנסויות שיעסיקו אותם באופן פיזי ואינטלקטואלי

שוות.   קבוצות  של  רצורעיונות  מוקדמת  החוקרים  כפלית  בחשיבה  מרכזי  מושג  הוא  ו  ,לבדוק 

היכולת לעשות קואורדינציה מנטלית בו זמנית של שתי יחידות מורכבות )גודל הקבוצה ומספר 

דגמים, לצייר את מה שהם    יצור התלמידים, הם ביקשו מהם לדמיינו  להבין מה    כדי הקבוצות(.  

 חושבים, ולדבר על ההתנסויות שלהם.  

בור  להביא ילדים להבין כפל היא באמצעות חיוענים שהדרך האינטואיטיבית  ישנם מחקרים הט

  [ 7]הלימודים בישראל  ראו תוכנית  לל מציגים ומלמדים את הכפל )זוהי הדרך שבה בדרך כחוזר.  

ם עהתייחסו לספירה בדילוגים כתנאי מוקדם ליכולת לכמת קבוצות שוות.    משום כך  (.24עמ'  

  עלול עבר משימוש באסטרטגיות ספירה לחשיבה כפלית מופשטת  זאת, יש חוקרים שציינו שהמ

עבור חלק מהתלמידים. במחקר זה רצו החוקרים לגלות מה הילדים  גדולה  להיות קפיצת מדרגה  

המחקר   שאלת  כפליים.  במבנים  הספר  בבית  לראשונה  נתקלים  הם  כאשר  ומדמיינים  רואים 

למההיית צעירים  ילדים  של  מהתגובה  לגלות  ניתן  מה  הכפלית   אודותעל  שימות  :  החשיבה 

 המוקדמת שלהם? 

 שהופיעו במחקרים קודמים והם:  הדגשים החוקרים על תובנות והתבססו  נזכרבמחקר ה

מרכיב חיוני    אהיכולת לעשות קואורדינציה מנטלית בו זמנית של שתי יחידות מורכבות הי •

של ילדים. לדוגמה: כדי לחשב ארבע פעמים שלוש צריך לעשות התאמה    בחשיבה הכפלית

פעמים, כלומר    4ולחזור על כך  ,  3של  אחת  ליחידה    1ערכית בין שלוש יחידות של  ־רב־חד

מעבר מחשיבה חיבורית לחשיבה כפלית   מצריך  הדבררמה אחת.  אשר  לבצע הכללה ביותר מ

הם  לכפל ולחילוק.  המספר הקשורות  ת  יומשמעומערכת חדשה של  צריכים להבין    ילדיםכש

לייצג לא רק את הערך הקרדינלי של קבוצה בודדת, אלא כדי  צריכים להשתמש במספרים  

   .של קשר בין שתי קבוצות כמיפוי

וחילוק • כפל  בעיות  לפתור  כדי  מגוונות  צעירים משתמשים באסטרטגיות  של   : ילדים  שילוב 

הדגמה ישירה עם מנייה ויצירת קבוצות; חיבור חוזר )לכפל( וחיסור חוזר )לחילוק(; שימוש 

וספירה כפולה )למשל: סופר בעצמים, אצבעות או ציורים; ספירה באחדות, ספירה בדילוגים 

  4הכפלה וחצייה של כמויות )יחידות(;    3קדימה ומציין בעזרת האצבעות כמה פעמים ספר  

  ם ה   3פעמים    4( והסתמכות על עובדות נגזרות )אם  3ועוד פעמיים    3פעמיים    םה  3פעמים  

להסבר על התפתחות אסטרטגיות חישוב אצל (.  9כלומר,    3פחות  הם    3פעמים    3אז    12

 [.4ראו מאמר ] ילדים צעירים
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ל • דימויים  היכולת  כפליים  מנטליים  יצור  במצבים  מורכבות  יחידות  של  הבסיס  היא  למבנים 

  אהכפל והחילוק. בקשה מילדים לצייר את מה שדמיינו חושפת את המבנים שיצרו והי  להבנת

זה, הכלי שבו השתמשו האלטרנטיבה לבקשה לבנות את המבנים באופן מוחשי. לכן במחקר  

 לגלות מה ילדים מדמיינים וחושבים היה ציור ובקשה להסביר מה ציירו.  

סוג המשימה והאופן שבו היא מבוצעת. ממצאים    על ידי אופי הלמידה של תלמידים נקבע   •

מראים שמשימות לא שגרתיות מספקות תנאים מיטביים להתפתחות קוגניטיבית. לתלמידים  

סיבה   להיות  במשימהגם  ו  מובהקתצריכה  לעסוק  במידה  ;  אישית  מאתגרת  להיות  עליה 

שמסתמכת על חשוב שתהיה בה למידה שיתופית    , גיוון. כמו כן  בה  הנכונה, וחשוב שיהיה

נבחרו משימות שמקדמות חשיבה, מעודדות  מחקר זה  ל.  תתייחוויכישרונות מגוונים ותהיה  

 .  מהנות והן ,שיח מתמטי, מדגישות הנמקה מתמטית, מאתגרות ומעסיקות

מרכיב חשוב נוסף לאיכות הלמידה הוא האמביציה של המורה המלמד. המורה שואף להביא  •

טעון טענות מתמטיות, להביע את ההנמקה המתמטית  יכולת לאת האת התלמידים לפתח  

שימוש בייצוגים מגוונים, וליצור קשרים בין ייצוגים מתמטיים שונים. המורה    באמצעותשלהם  

מציג לתלמידים משימות מאתגרות קוגניטיבית שדורשות מהם להסביר את דרך החשיבה 

ולאחר מכן עורך דיון    ,ותלהם תחילה זמן לעבודה אישית או בקבוצות קטנ  מספקהוא  שלהם.  

כולה הכיתה  הדיון  ו  , עם  במהלך  הפתרונות שלהם.  ומצדיקים את  מסבירים  בו התלמידים 

הפתרונות   הצגת  רצף  את  בוחר  מתמקד    כדיהמורה  שהדיון  המפתח בלוודא  רעיונות 

קשרים בין פתרונות    קשורהמתמטיים של הנושא הנלמד. המורה מעודד את התלמידים ל

שהתלמידים יבינו את ההסברים שנותנים עמיתיהם. לכן חשוב שבכיתה יהיו ומקפיד    ,שונים

נורמות התנהגות ברורות ונורמות מתמטיות הדורשות מהתלמידים לא רק להסביר איך הגיעו  

ובמה הפתרון שלהם שונה מהפתרון של    ,אלא גם מדוע השתמשו בשיטה מסוימת  ,לפתרון

 עמיתיהם.  

בדק את האופן  הוא  ו  1,התבסס על הגישה הקונסטרוקטיביסטיתזה  מחקר  לאור הנאמר לעיל,   •

המחקר בתוך נערך ילדים צעירים בונים לעצמם מושגים מסיטואציות כפליות. משום כך שבו 

והתבסס על אינטראקציה איתם, צפייה בפעולות   ,תוך מהלך הלמידה של התלמידיםבהכיתה  

ם. פירוש התוצאות התבסס על חשיבת התלמידים הובציורי  םבשיח המתמטי שלה  שלהם,

 ם. הם ובהסבריהכפי שבאה לידי ביטוי בפעולות שלהם, בציורי

 

 

 

 
)בחינוך(  1 תאוריה  קונסטרוקטיביזם  של   חינוכית היא  חלקו  את  מדגישה  התאוריה  ידע.  נרכש  כיצד  המסבירה 

ה בתהליך  מתבצעת   למידה התלמיד  הלמידה  אקטיבית.  למידה  של  ה תוך  ב ומעודדת  של  ה תהליך  בדרך  עשייה, 
 .(ויקיפדיה)מתוך:  ואחריותו של הלומד על הידע ידע הבניית 
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 המחקר מהלך

רכיבים: מורה )חוקר(; תלמידים; צופה ואמצעי לתיעוד מה שקורה    4בוצע מחקר הוראה הכולל  

 הסבריהם.  בהתלמידים ופעולות . תפקיד הצופה הוא להתמקד בשיעורבמהלך ה

במהלך   התרחשה  אחת    5הלמידה  א'  בכיתה  רצופים  כפרית    תלמידים  21  ובהימים  בעיר 

וחצי. נוסף למורה/חוקר היו   גילם הממוצע היה חמש  והשיעורים תועדו    ,צופים  3באוסטרליה. 

. תלמידי כיתה זו לא קיבלו לפני מהלך הלמידה הזה שום הקדמה בנושא חשיבה כפלית.  ובווידא

 של חשיבה כפלית. להפעלתהאותם   שהובילההתלמידים קיבלו בכל שיעור משימה חדשה 

 תכונות של משימה טובה: 

 .  את החשיבה של התלמידיםמעוררת  •

 מכוונת לתוצרי הלמידה הרצויים.  •

 .ידיםלתלממשתמשת בתכנים בעלי משמעות  •

 מערבת דמיון ואמצעי המחשה. •

 בין חלקים של המשימה.   מאפשרת בחירה •

 מזמינה את התלמידים להיות פעילים.   •

 מקדמת שיח מתמטי. •

 .ומובילה להכללה  מערבת פתרון בעיות •

 משתמשת במודלים מתמטיים המשרתים את התלמידים.   •

 מרבית התכונות הללו. כללוהמשימות שהוצגו לתלמידים 

 המשימות שניתנו לתלמידים עסקו, רובן ככולן, בתכנים המתמטיים הבאים: ,לכך נוסף

 בנייה וחשיבה על קבוצות שוות. •

 . (Subitisingתפיסת כמות ללא מנייה ) •

 . יצירת קבוצות כפליות מיחידות בודדות •

 . חלוקה לקבוצות כפליות •

 .אסטרטגיות ספירהמ הימנעות •

 .סקירה של המשימות שניתנו בחמשת השיעורים של המחקרמציגה  1לה טב
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 המשימות   תיאור: 1 טבלה 

  ומספר  שם

 השיעור 

 מתמטיים   הדגשים המשימה  תוכן

  קבוצות .  1

 מוסיקליות 

 

  התלמידים מושמעת    כשהמוסיקה

  מתקבצים   הם   מופסקת וכשהיא    ,רוקדים 

 לקבוצות לפי המספר המוצג לפני הכיתה.  

 הקבוצות.    ציור 

  של   שוות   קבוצות  יצירת 

  והתייחסות   נתון   מספר

 . שנשארו  הילדים לכמות

  איסוף   משחק

 קבוצות 

שוות    קבוצות  בנייתבקבוצה:    עבודה

 מקוביות מתחברות לפי מספר נתון.  

והתייחסות    יצירת קבוצות 

 לכמות בכל קבוצה.  

  של פוסטרים . 2

 ידיים   הדפסות

  ידיים   כפות  של  פוסטרים  צביעת 

 .  (ות )חמׂש

 מספרים לכפות הידיים.   רישום

  מורכבות   ביחידות   שימוש 

 . חמשות כמה וזיהוי 

  נקודות ראיית. 3

  כרטיסי ואיסוף 

 נקודות 

  מספר   אותו   בעלי  כרטיסים   התאמת

(  הכרטיס  על  שונה  בארגון )אך    נקודות

   . שהותאמה ה קבוצ  כל על הסבר  מתןו

 . נקודות כרטיסי של  עצמית יצירה 

 התאמת כרטיסי נקודות.   משחק

והתאמת    , 5  עד   כמות  תפיסת

אותה   של  שונים  סידורים 

 הכמות.

  עשר־שנים. 4

 ברווזונים 

שוות.    12  חלוקת  לקבוצות  ברווזונים 

 בדמיון וציור מה שדמיינו.   פעולה 

  על )דמיון(    ויזואליזציה

  חלוקה   של  כפלית  חשיבה

 שוות  לקבוצות 

  דברים. 5

 בקופסאות 

  , צבים  של   הכולל   הרגליים   מספר   קביעת 

יש   צבים בתוך כל אחת משתי    2כאשר 

 קופסאות.  

על    ( דמיון)   ויזואליזציה

בעיית   של  כפלית  חשיבה 

 כפל.  

 

 : ההייתכאמור, המורה לימדה על פי הגישה הקונסטרוקטיביסטית. שיטת הפעלת המשימות 

להציע לתלמידים   הקפידה  השקת הפעילות, ביצוע חקירה, סיכום. בשלב ההשקה המורה לא 

שיבה,  ואפשרה להם למצוא זאת בעצמם. היא שאלה שאלות המעוררות ח  , אסטרטגיות לפתרון

ובקשה מהם שיסבירו את דרך החשיבה שלהם. המורה והחוקרים    ,הקשיבה לילדים באמפתיה 

התוכל להגיד לי מה שאלות כמו:    בזמן עבודתם, שאלו את התלמידיםהאחרים שצפו בתלמידים 

 עשית? מה ציירת? מדוע אתה חושב ש...?

מצלמות שתי  מצלמות יד שתיעדו בווידאו תלמידים בודדים,    שלושנתוני המחקר נאספו בעזרת  

של   דוחות  צפייה,  בזמן  רשימות  התלמידים,  עבודת  תמונות,  כולה,  הכיתה  את  שצילמו  וידאו 

צוות המחקר  בידי  ניתוח הנתונים נעשה  המורה ושל מפגשים של צוות המחקר לאחר כל שיעור.  

תיקוף באמצעות צפייה    ; בשלב השני נעשהשיעוראחרי כל    –בשלב הראשון  בשלושה שלבים:  
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ה סקירה כוללת של כל רכבשלב השלישי, בסיום מהלך ההוראה, נע  ;בתיעודי מצלמות הווידאו

 החשיבה הכפלית של תלמידים.  בלטה ונבחרו "אירועים בעלי עניין" שבהם  ,הממצאים

 להלן מהלך הלמידה ופירוט הממצאים לפי סדר השיעורים:   

 

   : קבוצות מוסיקליות1ספר שיעור מ

 המשימה: הצגת 

ירקדו במרחב הכיתה. ברגע שהמוסיקה והם  ,שהיא תשמיע מוסיקהלתלמידים המורה מסבירה 

 ( 1)איור  להסתדר בקבוצות לפי המספר. יהיה ועל התלמידים  ,המורה תגיד מספר  תיפסק

 .  10-2מטרת המשימה:  ליצור באופן פיזי קבוצות שוות של מספרים בטווח 

 

 : קבוצות מוסיקליות1איור 

 

 

 . 2והמורה ביקשה תחילה להסתדר בקבוצות של  ,תלמידים  20בכיתה נכחו באותו יום 

 תלמיד אחד אמר: היום זה אפשרי, אבל מה אם זה לא היה מסתדר? 

 והוא יבחר את המספר הבא.  ,ה יבוא ויעמוד לידי המורה אמרה: מי שלא נכנס לקבוצ

ההערה של אותו תלמיד הראתה שהוא קלט באופן אינטואיטיבי שחילוק יכול להביא לתוצאה עם 

 שארית. 

כל תלמיד לצייר את הקבוצות שנוצרו.    התבקש  בסיום כל מהלך של ריקוד והתארגנות בקבוצות

 (2)איור 
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חלק מהתלמידים יכלו לדמיין מספרים שניתן שלוש, חמש, ארבע ושתיים  יצירת קבוצות של  בשעת

וכאלה שמייצרים שארית. כאשר הגיע תורו של אחד התלמידים להציע    ,לחלוקה שווה  לחלק אותם

רוצה   "שלא הולך" מספר הוא אמר שהוא  עם    . הילדים התמודדו7והציע את המספר    ,מספר 

. אותו תלמיד חייך  6ונשארה קבוצה של    ,7המשימה במשך זמן מה כדי לוודא שבכל קבוצה יש  

, שזאת 7לא ילך. לחוקרים נראה היה שהתלמיד חישב בראש קבוצות של    7־ש  ואמר: חשבתי

אחת התלמידות היה על ידי  כיתה ב'. המספר האחרון שהוצע  לגיל של תלמיד ביכולת המתאימה  

ל.  10 היא התקשתה  זה  בחרה מספר  מדוע  שזו   השיב,לשאלה  הסבירה  אחרת  תלמידה  אך 

. תלמידה אחרת אמרה: כשסופרים בעשרות זה הולך: 20הם    10ועוד    10כי    ,בחירה טובה  ההיית

  10ועוד    , 10עשרות. התלמיד הראשון הוסיף: חצי אחד זה    2עשר, עשרים... ככה יודעים שזה  

 .   20יוצא 

 למידים:  בפעילות זו הת

   ;20־ל 10חשבו על קשרים מספריים בין  •

   ;20כדי לקבל סכום של  10חיברו שתי קבוצות שוות של  •

  ;שלם-התייחסו לספירה בעשרות וחשבו על קשרי חלק •

 והראו יכולת הנמקה מתמטית וחוש למספרים.   ,חישובים בראש רכוע •

 

שביקשו לחזור עליה גם בשיעורים הבאים. בשיעור האחרון  עד  התלמידים נהנו כל כך מפעילות זו  

אחת התלמידות לבחור  התבקשה  תלמידים(. כאשר    17המורה על הפעילות )היו אז בכיתה  חזרה  

והמורה    ,. התלמידים התחילו להתפזר0מספר ליצירת קבוצות, היא חייכה ואמרה: קבוצות של  

שאלה אותה: מה את חושבת שיקרה? התלמידה ענתה: כולם יתחבאו. בבחירת המספר הבא  

ושאלה כמה תלמידים   ,לא נשאר בחוץ. המורה חזרה על ההנחיה  אישאמרה אחת התלמידות:  

לא יישאר    איש. היא שאלה: איזה מספר אפשר לבחור כך ש 17יש כעת בכיתה. התלמידים ענו:  

ואחד נשאר ללא    ,. הם ניסו2. המורה אמרה: בואו ננסה  6־ו  3,  2דים הציעו:  מחוץ לקבוצה? תלמי

 הקבוצות שנוצרו : ציור  2איור 
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התלמידים התכנסו לקבוצה אחת .  17ואז תלמיד אחד אמר:    ,קבוצה. המורה חזרה על השאלה

אמר:    לכן  קודם  השיבתלמיד שהכשהם משועשעים. המורה: האם יש דרך אחרת לעשות זאת?  

 .  1אפשר גם בקבוצות של 

 עילות זו היו תלמידים שהראו יכולת:  בחזרה על פ

 להתמקד בקבוצות מורכבות;  •

 לעשות העברה מספירת אנשים בקבוצה לספירת קבוצות;   •

 ; 0לפרש קבוצות של  •

 לחלוקה שווה ללא שארית, בשני אופנים שונים.   17לגלות שניתן לחלק את  •

 

 משחק איסוף קבוצות :  חלק שני 1שיעור מספר 

 הצגת המשימה: 

התלמידים יושבים בקבוצות סביב שולחנות, לכל קבוצה ניתנות קוביות מתחברות וקוביית משחק.  

קוביות בהתאם למספר שמתקבל בהטלת הקובייה יוצרים קבוצות של  ושמים אותן    ,התלמידים 

 ( 3)איור במרכז השולחן. החוקר הצופה מתעד על פלקט את מספר הקבוצות וגודל הקבוצה. 

ות קבוצות מקוביות. למיין לפי צבע ולסדר את הקוביות לפי גודל הקבוצה.  מטרת המשימה: לבנ

  זה שתי שלשות", "הכנתי שלוש שישיות" "בניתי חמש   ששהמשחק היו תלמידים שאמרו: "   בשעת

לצופה כיצד לרשום זאת   הוהכתיב  ,חמשות  חמשמהיצירה של    מהאחת התרש  השלשות". תלמיד

 מספרים שבקובייה צריך עדיין לקבל? אילו  התלמידים:  הצופה את  שאל  בפלקט. במהלך המשחק  

 

 : איסוף קבוצות 3איור 
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 בפעילות זו התלמידים:  

 ; אר את התוצאות שלהםתהבינו את המספרים והמילים שבהם השתמשו ל •

 ;ל הקבוצהודידעו שהטלת קובייה קובעת את ג •

 ;כימתו את מספר הקבוצות עבור מספר מסוים בקובייה •

 . שהמשחק עסק בכימות של קבוצות שוותהבינו  •

 

 : פוסטרים של הדפסות ידיים 2שיעור מספר 

 הצגת המשימה: 

. היא ניגשה לתלמידים )כפות ידיים(  ותהמורה איך היא אוספת חמׂשהראתה  בתחילת השיעור  

: חמשה אחת, שתי חמשות.... לאחר מכן היא ביקשה ואמרהוטפחה על כפות הידיים שלהם  

כמה   לציין  התבקשו  התלמידים  אספו.  הם  חמשות  כמה  ולזכור  חמשות  לאסוף  מהתלמידים 

הקבוצה. למשל: גודל  המורה חוזרת על תשובתם ומדגישה את  בשעה ש  ,חמשות כל אחד אסף

 (4)איור . חמשותשבע 

 

 מטרת המשימה: 

 אצבעות( ולזהות את כמות החמשות.  5=  1ליצור יחידות מורכבות של חמש )כף יד 

 

 : איסוף חמשות 4איור 
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)איור   .לתעד חמשות  שלהם כדיהדפסים של כפות הידיים    יצורהתלמידים להתבקשו  בשלב הבא  

5) 

 )חמשות(  : הדפסים של כפות הידיים5איור 

 

 

השיעור בבקשה מהתלמידים להוסיף על הפוסטרים של כפות הידיים שיצרו    התחיל  היום  חרתולמ

)ברוח הגישה הקונסטרוקטיביסטית שבה המורה לא  פרים שיעזרו לנו לראות מה עשיתם"  "מס

לאחר שהתלמידים עשו את הידע ממנו(.    חלץאומר לתלמיד באופן מפורש מה לעשות, אלא מ

תלמידים אחדים רשמו  מספרים בחרו ומדוע.  לואי ומרוביקשה מהם ל ,המורהכינסה אותם זאת 

כשהם משתמשים ביחידות מורכבות. תלמידים אחרים רשמו את    1,2,3את מספרי החמשות  

החמשות  ואחרים רשמו פשוט את הסכום הכולל של    5,5,5מספר האצבעות בכל קבוצה, כך:  

או למספר    (6)איור    השלהם. התלמידים רשמו מספרים שהתייחסו לגודל הקבוצ  פוסטרשהיו על ה

 .  (7)איור הקבוצות

 : רישום מספר הקבוצות                7: רישום גודל הקבוצה                         איור 6איור            

                                                         

 

   ושאלה: למי עוד יש פוסטר כמו זה? מדוע זה אותו דבר? המורה הקשיבה להסברי התלמידים  

למצבי דמיון ושוני מתמטיים לגבי המשמעות   הילדים להתייחסהתבקשו  באמצעות שאלות אלה  

לבסוף  חמשות".  תשע  "יש  שלה  שבפוסטר  אמרה  תלמידה  לדוגמה,  שכתבו.  המספרים  של 
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בהם.    ותמופיעמות הידיים ש התלמידים לסדר את הפוסטרים שלהם בסדר עולה לפי כהתבקשו  

 גם כאן הדגש היה על ספירת יחידות מורכבות.  

לחשוב   יכלו  רבים  היה שתלמידים  ניכר  זה  על  בשיעור  והגם  כף  אצבעות  על  כיחידה  גם  היד 

היחידה   ואת  הבודדת  היחידה  את  זמנית  בו  לראות  היכולת  אצבעות.  של  טבעית  מורכבת 

   המורכבת נחשבת קפיצת מדרגה מבחינה מושגית. 

 בפעילות זו התלמידים: 

 המשיגו יחידה בודדת ויחידה מורכבת בו זמנית; •

 אודות כפל. על השתמשו בשפה מתמטית )כגון "שלוש חמשות"(  •

 

 ראיית נקודות ואיסוף כרטיסי נקודות  :3שיעור מספר 

 הצגת המשימה: 

ציונלי )כמו  נקודות בסידור הקונבנ  5-1כל תלמיד קיבל שקית עם כרטיסים. בחלק מהכרטיסים היו  

היו בחלק  ריקים שבהם   5-1  בקובייה(,  כרטיסים  גם  והיו  קונבנציונליים,  לא  בסידורים  נקודות 

נקודות כרצונם. התלמידים התבקשו לחקור את חבילת הכרטיסים שקיבלו  לצייר  יכלו  הילדים 

ליצור    כדי  ושיחק לבד במשחק הזיכרון  ,כל ילד את הכרטיסים שלוהפך  ולמיין אותם. לאחר מכן  

 שווה.   זוגות של כרטיסים עם מספר נקודות

   ת המשימה:ומטר

, התאמת סידורים שונים של אותה כמות, איסוף קבוצות של כרטיסי נקודות  5תפיסת כמות עד  

זמנית של נקודות כיחידות בודדות ושל כרטיסים כיחידות    וספירת הנקודות בכל קבוצה, הבחנה בו

 ( 8)איור מורכבות. 

 : כרטיסי הנקודות 8איור 

 

http://ymath.haifa.ac.il/


12 

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

. במספרים  ביכולת לתפוס כמות שהתאימה למה שנאמר במחקריםהתלמידים  שונות אצל    ההיית

באופן כללי  .  משפיע  אופן סידור הנקודותאת הכמות, אבל גם  מיד  ילדים תופסים    5־קטנים מ

סידור בקו ישר )כמות קטנה(, סידור מלבני, סידורי הקובייה,  קל למורכב ביותר הוא:  ההקושי מ

ובהמשך   ,לה ילדים "רואים" את הכמותיפרים גדולים. חוקרים מציינים שבתחסידורים אחרים ומס

הצופים אחרי  עקבו  הם "יודעים" שזו הכמות, כלומר יש להם תפיסה מושגית של הכמות. כאשר  

ומתי הם עוצרים ומונים    ,עבודת התלמידים הם יכלו להבחין מתי הם תופסים את הכמות מיד

 בשקט את כמות הנקודות. 

התלמידים נקודות בכרטיסים הריקים שקיבלו.  ציירו  המורה באופן שבו  התמקדה  הסיכום    בשיחת

ושאלה את התלמידים מה   ,המורה את הסידורים השוניםתיעדה בזמן שכל ילד תיאר מה שצייר 

 ( 9)איור   הם רואים.

 : תיעוד תיאורי התלמידים9איור 

 

 

שהיו   כרטיסים  היו  אם  שאלה  היא  מכן  הדומים  לאחר  הדברים  את  תיארו  התלמידים  דומים. 

כי היא    , תלמידה אחת אמרה שהכרטיס הראשון והכרטיס האחרון היו דומים  ,שמצאו. לדוגמה

 ראתה "שלוש ושתיים" ו"שתיים ושלוש".      

 בפעילות זו התלמידים: 

 ; הבחינו בו זמנית בנקודות כיחידות בודדות ובכרטיסים כיחידות מורכבות •

התאימו ומיינו כרטיסים באמצעות תפיסת כמות או מנייה של סידורים לא קונבנציונליים   •

 ;של נקודות

 ;יצרו קבוצות במספר שווה של נקודות •

 ; את קבוצות הכרטיסים הממויניםנו מ   •

 .בהן ניתן לצייר כרטיסים של חמש נקודותשהתייחסו למספר הדרכים השונות  •
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 ברווזונים  עשר־: שנים4שיעור מספר 

  הצגת המשימה:

לא  כדי שלא תאבד אף  " ברווזונים.    12מא ברווזה שיש לה  יהמורה סיפרה לילדים סיפור על א

מא ברווזה שמה אותם בקבוצות שוות. כך היא יכלה לראות בקלות י אחד מהברווזונים שלה, א

ם כשהם נמצאים הברווזונים נמצאים. האם תוכלו לצייר בראש שלכם תמונה של הברווזוני  12שכל  

קבוצות היא שמה אותם. ציירו  באילו  בקבוצות שבכל קבוצה אותו מספר של ברווזונים? מעניין  

אנחנו רוצים לדעת מה אתם חושבים על קבוצות  תמונה של מה שאתם רואים בדמיון שלכם.  

    והציור שלכם יעזור לנו להבין מה אתם חושבים".  ,שוות

 מטרת המשימה: 

 בקבוצות שוות.   12ייה בדמיון כמות של חשיבה כפלית ורא

חפצים.    בעזרתולא המחישה את הבעיה    ,תמונה של ברווזים  תחילה  בכוונהלא הראתה  המורה  

היא רצתה לבדוק אם התלמידים יכולים לדמיין ללא המחשה סיטואציה שבה התוכן מובן להם  

. עד " קבוצות שוות" המורה במונח:  השתמשה  הפעם הראשונה שבה    ההייתזו  ומאתגר אותם.  

אז היא תמיד אמרה: אותו מספר בכל קבוצה ולא הסבירה למה הכוונה. המורה רצתה לראות 

 התלמידים מתמודדים עם השפה המתמטית. כיצד 

אודות הסיפור. חמישה תלמידים נזקקו  על  שלהם  דמיון  החשיבה בפעלו מתוך    רוב התלמידים

 צליחו לפתור את הבעיה.   לאמצעי המחשה ומתוכם שניים ה

בו  8)  44%-כ לכמת  היו מסוגלים  לקבוצות  תלמידים(  העצמים  למספר   , זמנית את  ולהתייחס 

תלמידים( הראו   7)  39%-כמעיד על יכולת חשיבה כפלית.  , מה שיחידה חדשהאל  הקבוצות כ

  3)  17%-כאבל לא את מספר הקבוצות.    , כמה בכל קבוצה  ומרחשיבה כפלית חלקית כשידעו ל

 תלמידים( לא הצליחו ליצור קבוצות שוות.  

  4קבוצות של    3פתרון הבעיה. ילד אחד צייר    בשעתתלמידים בודדים שמו לב לקשרים מספריים  

 והיה מרוצה מהדפוס שגילה.   , 3קבוצות של  4־ו

והקיפו כל קבוצה שציירו עוד לפני שציירו    ,היו תלמידים שתכננו מראש את אופן ארגון הקבוצות 

הבאה הקבוצה  בדמיוןאת  כבר  נעשתה  שהחלוקה  שמעיד  מה  מחקרים  .  ,  ממצאי  תואם  זה 

לתפעול   הניתנים  למוחשיים  מופשטים  רעיונות  להפוך  מאפשרות  מנטליות  שתמונות  המראים 

 בקבוצות.   ברווזונים ואז הקיפו 12קודם  ציירו כמעט כמו עצמים ממש. תלמידים אחרים  
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 בפעילות זו התלמידים: 

 ; השתמשו במבנה של קבוצה שווה )יחידה מורכבת( •

 ; הבחינו בדפוס של מבנה כפלי •

 . פעלו על עצמים בדמיונם או בציור שעשו כדי להגיע לפתרון •

 

 : דברים בקופסאות 5שיעור מספר 

 

 הצגת המשימה: 

בובה   לתלמידים  הראתה  צב המורה  של  היא  (10)איור    גדולה   .

היטב   בה  שיתבוננו  וביקשה  התלמידים  בין  הבובה  את  העבירה 

המורה לתלמידים    הראתה  וישימו לב כמה רגליים יש לצב. לאחר מכן

קטנים.  שבתוכה    וסיפרה  ,קופסה צבים  של  צעצועים  שומרת  היא 

שני    ובכל קופסה יש  , בתוך הקופסה הזאת יש שתי קופסאות קטנות" 

צבים, של צעצועי צבים, יש    רוצה לדעת כמה רגליצבים קטנים. אני  

 בקופסה הזאת. 

   .   " אני רוצה שתציירו תמונה של מה שאתם חושבים בדמיון שלכם

 

  מטרת המשימה:

 רגליים.  ארבע שבה יש לכל צב  ,ות שוות נסתרות כבעיה כפליתלאפשר לתלמידים לדמיין קבוצ

  4צבים, וגם    2בכל קופסה  וקופסאות    2  גם   שלבית הדורשת מהתלמידים לדמיין ־זוהי בעיה דו

ולמצוא את הכמות הכוללת. לא נמצאו מחקרים קודמים שבדקו בעיה במורכבות   , רגליים לכל צב

 כזאת אצל ילדים צעירים.  

וכולם רשמו את   , צברגליים לכל  4צבים עם  4( ציירו פתרון לבעיה שהכיל 80%־תלמידים )כ 15

ציירו צבים    16המספר   את    מנוועל הדף. דרכי ההגעה לפתרון היו מגוונות. תלמידים אחדים 

רשמה את המספר   קודם  אחת  ילדה  את   16הרגליים שלהם.  שציירה  לפני  ספרות(  )בהיפוך 

נראה שהיא פתרה את הבעיה בראש. תלמידה אחרת נעזרה באצבעות כדי   (.11)איור    הצבים

 (. 12)איור  8קבוצות של  2ת להראו

 

 : בובת הצב10איור 
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שבכל קופסה יש ארבעה צעצועי צבים.    ,אמרהוהמורה לתלמידים בעיית הרחבה  נתנה  בהמשך  

מחצית מהתלמידים היו מסוגלים לצייר את בעיית ההרחבה, אבל רק שליש מהם הגיעו לפתרון  

 מעבר לטווח המספרים המוכר של התלמידים.   ההיית  32. ייתכן שתשובה של  X  4  X  4  2נכון של  

 בפעילות זו התלמידים: 

 ; simple rate)פשוט )עשו הפשטה של מצב כפלי העוסק בגודל  •

 ; שלבית שדרשה דמיון מתמטי־פתרו בעיה דו •

 

 (3)ומסקנות המחקר שבמאמר  סיכום

יכולים  הם    דלים בעלי משמעות עבורם, וומ  מקבלים תכנים שמובנים להם   ילדיםכאשר   •

 .ולבטא חשיבה כפלית אודות כפלעל  להבין רעיונות בסיסיים 

מבנים של קבוצות שוות המבוססת על הניסיון    עלנראה שלילדים יש הבנה אינטואיטיבית   •

 הקודם שלהם, גם ללא הוראה פורמלית של הנושא.  

שלהם   • החשיבה  דרך  את  ביטאו  באמצעות   עלהתלמידים  שוות  קבוצות  של  מצבים 

 .  גוף  תנועותהציורים שלהם, והרחיבו את המשמעות של מה שציירו באמצעות תיאורים ו

ובכך   , יכולים לדמיין מבנים של קבוצות שוות 6-5  יםממצאי המחקר מראים שילדים בגיל •

 לזהות יחידות מורכבות.  

יחידות מורכבות  • יכולת לעשות קואורדינציה מנטלית של שתי  חלק מהתלמידים הראו 

ואשר לטענת החוקרים הוא הבסיס לחשיבה כפלית   ,שהוא מושג מרכזי בחשיבה כפלית

 .  הלימודים ת יותר הנדרשת בהמשךמתקדמ

 : פתרון אחד לבעיה11איור  : פתרון אחר לבעיה12איור  
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מרחיבים את הידוע עד כה במחקרים עבור ילדים    6-5  םממצאי המחקר על ילדים בגילי •

 ומעלה.  6מגיל 

החשיבה  • את  ציורים  באמצעות  לייצג  הילדים  של  היכולת  את  שמבטאים  הממצאים 

שלהם שילדים    ,המופשטת  המקובלת  הדעה  לגבי  השאלה  את    עוברים מעלים 

ולאחר מכן לפיתוח    ;מהסתמכות על הדגמה מלאה לפתרון בעיה כפלית להדגמה חלקית

חשיבה כפלית שבה הם פועלים על הבעיה באופן מופשט. החוקרים טוענים שאולי יעיל  

יותר.   מוקדם  בשלב  בעיות  לדמיין  צעירים  מילדים  לדרוש  חושביותר  שדרישה הם  ים 

גישה חלופית להדגמה ישירה. אך לשם כך נדרשים   אלדמיין, יחד עם בקשה לצייר, הי

 מחקרים נוספים.  

שעולונוספ  ותשאל • בלימוד ת  להשתמש  נוהגים  שבהם  המחשה  אמצעי  האם  הן:  ות 

ראשית הכפל, אשר מעודדים תלמידים להשתמש באסטרטגיות ספירה, אינם מעכבים 

ביצירה ראשונית subitising) ומה התפקיד של ) ?חכמת יותרמעבר לחשיבה כפלית מתו

   ?של יחידות מורכבות

ל • מתן   שיפורהמפתח  היה  שלהם,  בחשיבה  כפליים  מצבים  לייצג  הילדים  של  היכולת 

לדמיון   התלמידים  את  עודדה  אשר  משחקית  מתמטית  באווירה  מתאימות  פעילויות 

 ולחשיבה. 

 יישום מסקנות אלה על ידי המורים דורש מהם: 

של תלמידים  את הרעיונות הראשוניים    חושפותהומגרות  מעוררות  למידה    חוויותליצור   •

 ; ודות כפלאעל 

 ;והפשטה אצל התלמידיםבדמיון  שימושלעודד  •

 ;מה שהם מדמיינים ומה שהם חושביםאת לבקש מן התלמידים לצייר   •

 ;את דרכי החשיבה של התלמידיםהחושפות חשיבה מעוררות להשתמש במשימות  •

עם  אודות החשיבה שלהם, רצוי  על    הםולהקשיב להסבריבפעולות של התלמידים  לצפות   •

 . שימוש בתובנות שעולות מהציורים שלהם
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 הבנה של ילדים צעירים   לפתח שנועד עיצוב מחקר    – ( 2)סיכום מאמר 

 Bicknell et. Al. (2016)    – כפל וחילוק ב 

לחקור כיצד ניתן להשתמש בתכנים של בעיות כפל    ההיית  (2)המוצג במאמר    מטרת המחקר

צעירים. המאמר    אצלהכפלית  לסייע בהתפתחות החשיבה    במטרהוחילוק   כיצד  מראה  ילדים 

  חמש. בכיתה של ילדים בני    עיצובשל מחקר    המורה אחת וצוות חוקרים השתמשו במתודולוגי

לפיתוח הבנה  אותם    והביאו  ,הבעיותתמכו בהם בתהליך פתרון  ת,  יצרו עבורם בעיות מילוליו  הם

 אודות כפל וחילוק. על מוקדמת 

 החוקרים התבססו על תובנות והדגשים שהופיעו במחקרים קודמים והם:  

חשיבה המתמטית של  המפתחים את השל מסלולי למידה    רעיוןה  בבסיס המחקר עומד •

כוללים ילדים.   למידה  במסלול  חשובים  התקדמו  מרכיבים  הלמידה,  מטרת  ת את 

התפתחותית של חשיבה ולמידה וסדרה של משימות הוראה. במסלול הלמידה של מחקר 

  על מספרים ופעולות, ובמיוחד    עלתלמידים  ההבנה של  את הלפתח    ההייתזה המטרה  

הקשר שבין החלקים לשלם, בדגש על בעיות כפל וחילוק. ההתקדמות ההתפתחותית 

ות של עובדות נגזרות המבוססת  בהקשר זה היא מעבר מאסטרטגיות ספירה לאסטרטגי

: תכנון  החלקים בעת פתרון בעיות. סדרת משימות ההוראה כלל-על חשיבה של שלם

 .  המתמטי רצף של המשימות המרכזיות, תפקיד הייצוגים ואופן ניהול השיחהועריכת 

מתחילה  • ופעולות  מספרים  בנושא  והנמקה  חשיבה  של  ההתפתחותית  ההתקדמות 

את  לקלוט  מתחילים  שהתלמידים  ככל  ספירה.  אסטרטגיות  באמצעות  בעיות  מפתרון 

הקשר שבין החלקים לשלם )הנובע ממצבי חיבור( הם מתחילים להשתמש באסטרטגיות  

וארגון מחדש של כמויו  ,עובדות נגזרותשל   - חשיבה של שלםוזו    ,תהמערבות חלוקה 

(.  [4]  )להסבר על התפתחות אסטרטגיות חישוב אצל ילדים צעירים, ראו מאמר  חלקים

ילדים רוב  נוהגים  צעירים    אצל  פי  ה  להתחילעל  פעולות  ובלימוד  לפני  החיבור  חיסור 

 שמציגים את פעולות הכפל והחילוק.  

משמעות הפעולות,  מושגית של  ההבנה  ה  את  הדגישבלימוד פעולות הכפל והחילוק ניתן ל •

הפרוצדורה לידיעת עובדות הכפל   הדגיש אתמורים. גישה אחרת מציעה ל  אתגרתאשר מ

זוהי גישה מגבילה, במיוחד כאשר והחילוק המסתמכת על ספירה או שינון של העובדות.  

רב כמויות  עם  לעבוד  ולמידה ־עוברים  מושגית  שלמידה  טוענים  חוקרים  ספרתיות. 

מעבר ממצב אחד למצב השני, באמצעות  כל הזמן  ת  חות ומתפתעומתבצפרוצדורלית  

נכון של  בשעה ש שייצוג  נמצא  כן  כמו  זה.  זה את  ומחזקים  סוגי הלמידה תומכים  שני 

הפרוצדורלי   בידע  לשיפור  הוביל  מושגית הבעיות  למידה  שילוב  בנושא  )להרחבה 

 [(.  5ופרוצדורלית ללימוד הכפל, ראו מאמר ]

http://ymath.haifa.ac.il/


18 

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

את    במטרה • תלמידים  לפתח  של  להם  על  ההבנה  לספק  יש  ופעולות  מספרים  אודות 

נכון.   ברצף  היטב  הערוכות  מילוליות  משימות  בעיות  להיות  יכולות  כאלה  משימות 

התפתחות   את  לקדם  בעיות  השל  הידע  המאפשרות  בתכנון  לשלב.  משלב  תלמידים 

יש ל וה  הביאמילוליות  כמו: המטרה המתמטית, השפה  תוכן.  בחשבון מרכיבים רבים, 

וחלוקה של קבוצות. הבעיות  יצירה  וחילוק כוללות בדרך כלל  בעיות מילוליות של כפל 

ולא  בודדות  ביחידות  כלל  בדרך  עוסקות  זה,  בנושא  לתלמידים  המוצגות  הראשונות 

בניסוחים כמו: ארבע פעמים חמש. הן מספקות תוכן שבו גודל הקבוצה ומספר הקבוצות 

לוק ראשונות יכולות להיות מסוג חילוק לחלקים או חילוק  מוצגים באופן מפורש. בעיות חי

ואילו בעיות חילוק    , . בעיות חילוק לחלקים נפתרות בתהליכים של חלוקה שווהלהכלה

להכלה נפתרות באמצעות חיסור חוזר של קבוצות שוות גודל. חשוב גם להציג בעיות של 

 בחשבון את הקשר שבין השארית לבעיה.   ביאשהתלמיד י כדיחילוק עם שארית 

אופן הצגת הבעיה המילולית חשוב מאוד ליצירת ההנעה של התלמיד למצוא לה פתרון.   •

 מילולית יכולים להיות מספר תפקידים: בעיה לתוכן של 

 ; ידע מתמטי חדשלהניע את התלמיד לחקור ( 1 

 ;( לאפשר לתלמיד הזדמנות ליישם מתמטיקה2 

 ; ידע מתמטי חדשללשמש מקור ( 3 

 ; ( לשמש מקור לאסטרטגיות פתרון 4 

 ( להעניק עוגן להבנה מתמטית. 5 

תוכן מסוים יכול להכיל אחד או כמה מתפקידים אלה. התוכן יכול להיות מיוצג במלל, מיצג  

התלמיד של  סקרנותו  את  המעוררים  פעילות  או  את   ,חזותי  לחקור  אותו  ומעודדים 

 הסיטואציה המתמטית. 

מורה היא ליצור ייצוג מדויק של הבעיה, אשר ישפר את הידע של פתרון בעיות.  תפקיד ה •

שאנו   הדימויים  הם  פנימיים  ייצוגים  חיצוניים.  לייצוגים  פנימיים  ייצוגים  בין  להבחין  יש 

יוצרים במחשבה שלנו לעצמים ותהליכים מתמטיים, כולל דמיון חזותי של מידע חזותי או 

חיצוניים מתבטאים בציורים, כתיבת תרגילים  יות. ייצוגים  מרחבי ואסטרטגיות לפתרון בע

בסיסי  הוא מרכיב  בין שני הייצוגים האלה  ושימוש באמצעי המחשה. המשחק הפנימי 

הייצוגים   את  בונים  הם  חיצוניים  ייצוגים  יוצרים  תלמידים  כאשר  מתמטית.  בחשיבה 

 הפנימיים האישיים שלהם. 

יחוו תמיכהיש לאפשר לתלמידים הזדמנויות   • בלמידה שלהם באמצעות שימוש   שבהן 

במגוון ייצוגים חיצוניים. בכיתות הנמוכות יש דגש רב על שימוש באמצעי המחשה מובנים 

עשרה עיגולים המסודרים בשתי כל אחת מהן  ת שומסגר  –  מסגרות עשרבדידים ו)כגון:  

ו  :( ולא מובנים )כגוןשורות . אמצעי ההמחשה מופעלים על פי רוב לפי  דסקיות(קוביות 

ויכולים להיות מועילים אך לפעמים מוגבלים. פעולות המורה הן קריטיות    , הנחיות המורה
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לפעמים לעכב את הלמידה. מה עלולות  והם    ,ליעילות אמצעי ההמחשה בתמיכה בלמידה

המוצג לתוכן  הלמידה  הוא הקשר שבין מטרת  המורה    ,שחשוב  הדרכים  ל  עוהחלטות 

יש להשתמש באמצעי ההמחשה כדי להבטיח שהתלמידים יבינו את המשמעות שבהן  

 של הייצוגים שלפניהם.  

הוראה ולימוד מתמטיקה בכיתות הנמוכות מלווה גם באתגרים לשוניים. נוסף לרכישת  •

לומדים  השפה גם    , הםהתלמידים  שבה  את  צריכים    ותהרלוונטיהמילים  אוצר  לרכוש 

להם תלמי  למקצוע. המאפשרת  בשפה  ולהשתמש  להבין  מסוגלים  להיות  צריכים  דים 

מתמטיות למידה  בהתנסויות  התכני  ,לעסוק  של  ומשמעות  ידע  המתמטיים.  ולבנות  ם 

מסייעת בקריאה, הבנה ותקשורת. תלמידים לומדים להבחין  ידיעת השפה המתמטית  

מילים־בדו כאשןביניהובהבדלים    מסוימות  משמעות של  שגוי  .  שימוש  עושה  תלמיד  ר 

בשפה המתמטית, המורה עלול לחשוב שיש לו קושי בהבנת המושג המתמטי. עם זאת, 

ציורים  ,  תנועות גוףתלמידים יכולים להציג משמעות של מושגים מתמטיים גם באמצעות  

     וייצוגים אחרים. 

ולל השיח המתמטי הוא הכלי המאיץ למידה מתוך הבנה בעת העיסוק במשימה. זה כ •

מורה תלמיד-תקשורת  שאלות  תלמיד-תלמיד,  הוא ושאילת  המורה  מתפקידי  אחד   .

והנמקה.  לחשיבה  ככלי  בשפה  בשימוש  התלמיד  כישורי  של  ההתפתחות  את  להוביל 

 לשיח הקבוצתי יש גם חשיבות רבה, ועל המורה לקבוע כללים לקידום ולביצוע שיח כזה. 

 

   המחקר שאלת

אודות פעולות על  כיצד ניתן להשתמש בבעיות מילוליות של כפל וחילוק כדי לעודד הבנה של ילדים  

ייצוגים    ?החשבון והתוכן שלהם,  הוראה הכוללים תכנון המשימות  על היבטים של  היה  הדגש 

 ושיח.  

שבו יש שותפות בין החוקרים לנחקרים. החוקרים עבדו    עיצובמחקר  הייתה  מתודולוגיית המחקר  

בכיתה   המורה  עם  תהליכי  כדיבשיתוף  את  של  למידה  לחקור  המחקר  תלמידיםהה  תוצאות   .

עשויות לחזק שיטות הוראה שמטרתן קידום החשיבה המתמטית והבנה של מספרים ופעולות  

 אצל תלמידים.  

 

 המחקר מהלך

מורת  .  חמש  תלמידים בגיל  15זילנד שבו למדו  ־בכיתה א' בבית ספר כפרי בניו  רךהמחקר נע

אודות על  כנית להכשרת מורים שעסקה בחקירת דרכי החשיבה של ילדים  תוהכיתה השתתפה ב

התבצע  שימוש בפתרון בעיות של מצבי כפל וחילוק. מחקר זה  בשעת  הרעיון של שלם וחלקים,  

המורה בכיתתה בעיות כפל וחילוק. במטרה לבנות יחס חיובי כלפי  שילבה  הראשונה שבה    בפעם
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מתמטיקה לנהגה    לימוד  מתמטיקאים   ומרהמורה  "כמו  יעבדו  שהם  רוצה  שהיא    לתלמידיה 

 ולכן גם שילבה כתיבה מתמטית בלמידה שלהם.  ," צעירים

עם   אישיים  ראיונות  המורה;  עם  מובנים  חצי  ראיונות  מגוונות:  בדרכים  נעשה  הנתונים  איסוף 

השיעורים; מחברות    וידאו של; הקלטות  ההוראה שנעשתה בכיתה  ואחרילפני  שנערכו  התלמידים  

 הכיתה ויומני תיעוד של המורה. ההדגמה של התלמידים; מחברת 

שני  מה במהלך  נערך  ואוקטובר  מקבצים חקר  יוני  בחודשים  שיעורים  בכל  -של  מקבץ  נובמבר. 

שיעורים שבועיים. ניתוח הנתונים התמקד בשלושה ממדים: משימות, סביבת הלמידה   4התקיימו  

שם דגש על אסטרטגיות להנעת התלמידים, רצף ורמות קושי וייצוגים.  והשיח. בממד המשימות הו 

בממד סביבת הלמידה הושם דגש על אקלים חברתי ואינטלקטואלי, דרכי הוראה וקצב התקדמות 

תלמיד ושאילת  -תלמיד, תלמיד-בממד השיח הושם דגש על אינטראקציות מורהניהולית. ושגרה 

 שאלות.  

 מבנה השיעורים היה אחיד: 

 פעילות קצרה העוסקת במספרים;  .1

 הצגת הבעיה המילולית ורישומה במחברת ההדגמה של הכיתה;  .2

 המורה עוברת בין התלמידים(;כאשר  דקות 10-5עם אמצעי המחשה ) עבודה עצמית .3

ורושמת במחברת   ,קשת מהתלמידים לשתף את הכיתה באסטרטגיות שלהםהמורה מב .4

 ההדגמה הכיתתית בדגש על הרעיונות המתמטיים; 

שימוש באמצעי המחשה, ציורים או תרגילים. הבעיות    עםעבודה עצמית על בעיות דומות   .5

מצופה   היה  זה  בשלב  בוחר.  שהתלמיד  במספרים  או  יותר  גדולים  במספרים  היו 

 שתמש בייצוגים כפליים שכללו אמצעי המחשה, ציורים ותרגילים.  מהתלמידים לה

 

 בדגש על שלושה ממדים: משימות, ייצוגים ושיח.   ממצאי המחקר להלן פירוט 

 ההוראה   משימות

ושל   2בבעיות מילוליות עם קבוצות של    מקבץ השיעורים הראשוןעסק  מבחינת רצף המשימות,  

כפל וחילוק לחלקים. במקבץ השיעורים השני ניתנו תחילה בעיות חילוק להכלה ה, בפעולות  5

. בהמשך ניתנו בעיות חילוק להכלה 10עם שארית, וחילוק להכלה עם קבוצות של    2לקבוצות של  

   . 10ושל  5עם שארית עבור קבוצות של 

 שניתנו: בכפל וחילוק להכלה המילוליות  להלן דוגמאות של הבעיות

(2X חמישה ילדים קיבלו כל אחד  )גרביים מתוך הסל. כמה גרביים יש להם ביחד?  זוג 

 מהם?להרכיב גרביים. כמה זוגות גרביים אפשר  14:(  בסלסילה יש 2)
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(5X  יש ארבעה אשכולות של בננות. בכל אשכול יש  )הכולבסך בננות. כמה בננות יש  5? 

 כל שקית. כמה שקיות יש לנו? לסוכריות  5 מכניסיםסוכריות. אנחנו  15:(  יש לנו 5)

(10X לג'ון יש  )הכולבסך ביצים. כמה ביצים יש לג'ון  10קרטוני ביצים. בכל קרטון יש  4? 

(10X יש  )ביצים. כמה קרטונים מלאים יש? 10בכל קרטון אפשר לשים ביצים.  20 

חשפו את  , הן כללו גם בעיות עם שארית אשר  2כאשר ניתנו בעיות החילוק להכלה לקבוצות של  

, כאשר הבחינו "שיש אחד שנשאר". בעיות חילוק להכלה זוגיים ־התלמידים למספרים זוגיים ואי

ארית חשפו את התלמידים להבנה מוקדמת של עם ש 10ספרתיים לקבוצות של ־של מספרים דו

וספרת האחדות ייצגה את    10כאשר ספרת העשרות ייצגה את מספר הקבוצות של    ,ערך המקום

לעודד    כדיתתית נעשה במכוון  יספרתיים גדולים בבעיה הכ־"מה שנשאר". המעבר למספרים דו

 ר מספירה באחדות לספירה בדילוגים.  ואת התלמידים לעב

 :  של בעיה כזו להלן תיעוד

אנחנו צריכים    ביצים. כמה קרטונים מלאים יש?  10בכל קרטון ניתן לשים    ביצים.  63מורה: יש  

 כדי לספור אותו באחדות. ממש ושלוש זה מספר גדול  שישיםכמה. ולחשוב בח

 תלמידים: נספור בשתיים.  

 מורה: גם אם נספור בשתיים.

 תלמידים: בחמש.

 מורה: גם אם נספור ... 

 תלמידים: בעשר.  

.  10והציעה שהילדים יכינו קבוצות של    ,המורה נתנה לתלמידים קרטוני ביצים וסלסילת קוביות

קרטונים,   מילאו כמה  בילדים בשעה שהם ספרו את הקוביות. לאחר שהילדים  המורה תמכה 

לאחר מכן המורה הדריכה את .  60  ,50,  40,  30,  20,  10המורה וכל הכיתה ספרו בעשרות:  

 .  63,  62,  61לדים לספור את יתר הביצים: הי

ביצים. כעת אנחנו צריכים לענות על השאלה. )פונה לתלמיד אחד ושואלת:(    63מורה: אז יש לנו  

 האם תוכל בבקשה להגיד לי כמה קרטונים מלאים יש לנו?

 .שהשיתלמיד: 

 מורה: וכמה ביצים נשארו לנו?

 תלמיד: שלוש.

 מורה: אז התשובה לשאלה שלנו היא כמה קרטונים מלאים של ביצים יש לנו?  

 .שהשיתלמיד: 

 ? ־ומורה: 

 תלמיד: נשארו שלוש. 

 מורה: כעת הזמן לכתוב זאת. עם כמה ביצים התחלנו?  
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 :  ייצוגים

שניתנו לתלמידים    החפצים.  ותרגיליםהתלמידים השתמשו בייצוגים של אמצעי המחשה, ציורים  

, כפפות, כרטיסים עם ציורים של קבוצות של שתיים  ם ייגרבזוגות  לצורך המחשת הבעיות כללו:  

התלמידים  לרשות  עמדו  כן  כמו  מתחברות.  וקוביות  עשרות  לייצוג  ביצים  קרטוני  חמש,  ושל 

ודסקיות לצורך העבודה העצמית. התלמידים השתמשו בחפצים כדי להמחיש את    מסגרות עשר

האישיות כדי    יהםחברותמהבעיה שהוצגה בתחילת השיעור. לאחר מכן ציפו מהם לצייר ציורים ב

הבעיה. בתח הם המחישו את  איך  באופן  ציירו  לה  ילהראות  הפתרונות שלהם  התלמידים את 

   2. יותר יעה להם לצייר את מסגרות העשר בצורה מדויקתחופשי, אבל המורה הדריכה אותם וסי

התלמידים משימוש באסטרטגיות פשוטות לפתרון בעיות  של  חשיבה  ההמורה ניסתה לקדם את  

אסטרטגיות מתקדמות יותר של ספירה בדילוגים,  כיוון  הכפל שהתמקדו בספירת יחידות בודדות, ל

חשיבה חיבורית שלאחריה נרשם תרגיל כפל. חיבור חוזר ועובדות נגזרות. תיעוד המורה הראה 

  המורה את התלמידים לכתוב גם את תרגיל הכפל ההופכי עודדה  בעת רישום תרגילי החילוק  

להיות   אותם  עודדה  המורה  הפעולות.  בין  הקשר  חיזוק  לכתוב:   ," מתמטיקאים" לשם  ובמקום 

ת את ההעברה. בתיעוד  כל התלמידים הצליחו לעשו  לא", אבל  X"קבוצות של" לרשום את הסימן " 

קפיצה גדולה מדי עבור    היאשל המורה לאחר הלימוד היא מציינת שכתיבת התרגיל במחברת  

מתקשים לראות שזוג הוא קבוצה של גם  התלמידים. הם חייבים קודם לצייר את הנתונים. הם  

 .  2+2+2+2= 4שניים. זה גורם להם לעיתים לרשום כך: 

 

 :  ייצגו את הבעיה בקוביותשהתלמידים  הכיתתי, לאחרניהול השיח בעיה בשלב להלן תיעוד של 

כמה שקיות של סוכריות יש לו?    .סוכריות בכל שקית  5סוכריות. הוא שם    23מורה: לרובי יש  

 כמה סוכריות אנחנו מתחילים? ב

 . (23תלמידים: עשרים ושלוש )המורה רושמת במחברת ההדגמה 

 נו אותם, כפלנו אותם, חילקנו אותם או חיסרנו אותם? מה עשינו? מורה: מה עשינו? האם חיבר

 מורה: עשינו מהם קבוצות, אז עשינו )המורה מסמנת באוויר את סימן פעולת החילוק(.

 .)המורה רושמת במחברת ההדגמה את סימן החילוק( תלמידים: חילקנו

 ית?מורה: נקודתיים )סימן החילוק(, כי עשינו מהם קבוצות. כמה בכל שק

 . תלמידים: חמש

 מורה: וכדי לכתוב תרגיל אנחנו צריכים? 

 ( 23:  5תלמידים: שווה )המורה רושמת = 

 מורה: כמה שקיות מקבלים?

 

 עיגולים כך:      5שורות של  2למסגרת עשר יש מבנה ברור של  2
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 . תלמידים: ארבע

 מורה: בקול רם. כמה שקיות?

 .(4תלמידים: ארבע )המורה רושמת 

 מורה: ארבע קבוצות של? 

 . תלמידים:  חמש

 . קוביות( 3)המורה מצביעה על מורה: אבל יש כמה שנשארו בצד 

 . "(ונשארו שלושתלמידים: שלוש )מורה רושמת בהמשך התרגיל " 

 

 מתמטי  ורישום שיח

מילים הקשורות   כמההבעיות המילוליות נוסחו כך שהשפה תהיה מובנת לכל התלמידים. היו  

ש  לכפל גרביים   יצרוולחילוק  שתי  של  בקבוצות  שעסקה  הראשונה  בבעיה  עבורם.  קושי   מעט 

הוחלט להכניס את המילה: "זוג", כשם עצם כולל לקבוצה של שתיים. היו תלמידים שהתקשו 

ו לצייר  התלמידים  עידוד  שתיים.  של  קבוצה  הוא  שזוג  הרעיון  את  סייעה  ללהבין  זוג  כל  הקיף 

 חילוק.  ־, שארית, כפל ולוך הכבכל, בסבהבנה. מילים מתמטיות שהמורה התמקדה בהן היו: לכל,  

ובפתרון הבעיה המילולית  השיחה הכיתתית בתחילת כל שיעור התמקדה במטרה המתמטית 

לפי מבנה  שהוצגה. השיח נע בין שיתוף אסטרטגיות לבין שיח ממוקד יותר על הפעולה הנדרשת  

הבעיה. ניתנו הזדמנויות לתלמידים לשתף זה את זה באסטרטגיות העבודה שלהם, כדי לעזור  

ביניהן. המורה תמכה בחשיבה של הילדים בכך שתיעדה במחברת להם לראות את הקשרים  

והוסיפה להם את התרגילים המתאימים.    ,ההדגמה את האסטרטגיות שלהם כמו ציורים ותמונות 

:6  )כגון: 2 = 3  ;6 − 2 − 2 − 2 = שאלות המורה היו מכוונות יותר לקבלת תשובות נכונות  (.  0

המורה את קרטוני הביצים  הציגה  כאשר    מן התלמידים, ומעט לקבלת הסברים והצדקות. לדוגמה,

 : זההיא ניהלה את השיח ה 10לייצוג קבוצות של 

 מורה: כמה ביצים יש בכל קרטון? 

 . תלמידים: עשר

מורה: אבל אתם צריכים להוכיח לי את זה. אני לא משוכנעת )המורה נותנת לתלמידה אחת אוסף  

 שר לשים בקרטון(. קוביות וקרטון ביצים ומבקשת ממנה להוכיח כמה ביצים אפ

 מורה: אני מאוד אשמח אם תוכיחי לי את זה. 

 .()התלמידה שמה "ביצה" בכל שקע בתבנית הביצים עד שזה מתמלא 

 מורה: אוקי. כמה ביצים יש בקרטון? 

 .עשר תלמידה:

ידי )ולא ע  המורה  ל ידי עהשיח נוהל   משום שהיא רצתה להוביל סוג מסוים של   התלמידים(,   ל 

וחילוק ואת השפה המתמטית המתאימה לכך. מצד   חקירה. היא רצתה לבנות הבנה של כפל 
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מודעת לקושי בהתמודדות עם בעיות מילוליות ולכן דאגה שהתוכן יהיה מעולמם    ההייתאחד היא  

התלמידים להביא  ,של  לה  חשוב  היה  שני  ומצד  אותם,  להמחיש  יוכלו  לתפקד   והם  אותם 

שבהמשך   הודתה  היא  כי  אם  המתאימים.  בסימונים  ולהשתמש  צעירים  השנה  כמתמטיקאים 

 הילדים התבלבלו לעיתים בין סימן הכפל לסימן החיבור.  

 

 לתלמידים  שנעשו המבחנים תוצאות

פעמיים:   השנה  במהלך  אישי  באופן  נבדק  תלמיד  ואחריהכנית  תולפני  כל  בפני  .  התערבות 

פעולות   ארבע  בכל  היו  התרגילים  בציורים.  או  בעצמים  מומחשים  תרגילים  הוצגו  התלמידים 

לאחוזי ההצלחה החשבון. היה פער ניכר בין אחוזי ההצלחה של התלמידים במבדק ההתחלתי  

  ספירתתלמידים יותר באסטרטגיות של  ההשתמשו  במבדק ההתחלתי  כמו כן,  במבדק הסופי.  

בדילוגים    ובמבדק הסופי  ,לוהכ יותר באסטרטגיות של ספירת המשך, ספירה  רב  היה שימוש 

 וספירה לאחור. לא היה כמעט שימוש באסטרטגיות של עובדות נגזרות או שליפת העובדות.  

 

 ומסקנות  סיכום 

המחקר נועד לאתגר את התפיסה הרווחת בהוראה בכיתות הצעירות, שניתן ללמד כפל  •

ללמד    פעולות החיבור והחיסור. המחקר מראה שלא רק אפשריוחילוק רק אחרי לימוד  

זה גם מחזק את היכולת לפתור תרגילי חיבור וחיסור  אלא  ,  כפל וחילוק לפני חיבור וחיסור

 באסטרטגיות מתקדמות יותר. 

הצגת הבעיות המילוליות שיפרה את יכולת החשיבה וההנמקה של הילדים לא רק בכפל   •

 סור.וחילוק אלא גם בחיבור וחי 

לימוד    לאחר   דרך כללב  שישמעבר לשיפור    ההייתבחלק מהתרגילים  עוצמת השיפור   •

 .  במיוחד בתרגילי החילוק והכפל ,אחת שנהבמשך 

 , קרון של מסלולי למידהיהבעיות שהוצגו במהלך שיעורי המחקר היו מדורגות בהתאם לע •

יו מתקדמות  לאסטרטגיות  ראשוניות  מאסטרטגיות  מעבר  הראו  אבל    .תרוהתלמידים 

המורה לא הצליחה להביא את התלמידים לרמה של הפעלת אסטרטגיות של שליפת 

  .נגזרות  העובדות או עובדות

, נבחרו בקפידה כדי  ןואמצעי ההמחשה שניתנו לההבעיות המילוליות שהוצגו במחקר   •

המורה תלמידים  שה הניסיון של  זאת  עם  לרעיון המתמטי.  הייצוג  בין  יבינו את הקשר 

 להוסיף ייצוגים אחרים כמו דיאגרמות ותרגילים כתובים היה מאתגר עבור התלמידים. 

ובין פעולת החילוק    ,המורה פעלה גם כדי ליצור קשרים בין פעולת הכפל לחיבור חוזר •

 לחיסור חוזר ולהפיכות פעולות הכפל והחילוק.    
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לבין • וחילוק  בכפל  מתמטיים  מושגים  בין  קשרים  ליצור  הקפידה    ביטויים ה   המורה 

"לחלק  בין    ;בין "קבוצות של" לסימן הכפל  הקשר. לדוגמה:  בשפת היומיום   המתאימים

 "מה שנשאר בחוץ" למילה שארית.  ובין ; לקבוצות של" לסימן החילוק
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 –  לעידוד חשיבה כפלית  יים טיפוסלא שימוש במערכים   – ( 1)סיכום מאמר 

Bajwa & Tobias (2020) 

מציעות להתחיל את לימוד הכפל מאסטרטגיות של חיבור חוזר.  כניות הלימודים במתמטיקה  ות

מצב  המעבר מחשיבה חיבורית לחשיבה כפלית מצריך התנתקות מהתלות בחיבור וראיית הכפל כ

של   ושורות  שני    ביןכפלה  מחדש  טורים  במערך של  הכפל  הצגת  לתלמידים מסייעת  גורמים. 

את תוצאות    יםהגורמים בכך שמספר השורות ומספר הטורים קובעשני  לראות את הקשר בין  

)למשמעויות השונות של הכפל   משמעות הכפל כמערך בכיתה ב'ביניהם. נהוג להציג את  הכפל  

 [(.  5ראו מאמר ]

)עמ'   בכיתה א' הכפל נלמד כחיבור חוזר של מחוברים שווים   [7]הלימודים בארץ  תוכנית  על פי  

. בכיתה ב' כאשר לומדים על מדידות שטח מתייחסים לחישוב שטח מלבן על ידי כפל מספר  (24

   (. 47שורות במספר הטורים )עמ' ה

לא טיפוסיים    להציג גם מערכים,  (13  איור ראו  )  טיפוסיים  הצגת מערכיםמציע, לאחר  [  1]מאמר זה  

מידיעת  הנגזרות  עובדות  של  באסטרטגיות  שימוש  על  מתבססת  שלהם  השטח  שמציאת 

 של מערכי כפל טיפוסיים.   מכפלותה

 

 משימות ללימוד הכפל בייצוג של מערך: דוגמאות ל13איור 

 )א( 

 . בכל קבוצה 4קבוצות שוות של  3ציירו  •

 .  כתבו תיאור מספרי  •

 ?  בסך הכולעצמים ציירתם כמה  •

 

 )ב(

 . שורות של משבצות 3יש במלבן  •

 כמה משבצות בכל שורה?  •

 כמה משבצות בסך הכול?  •
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לעורר אצל   כדי שני סוגים של מערכי כפל לא טיפוסיים: מורכבים ונסתרים בחלקם  המאמר מציג  

במערך מורכב,   .המבוססות על עובדות כפל ידועותהתלמידים רעיונות כפליים ואסטרטגיות פתרון  

ראו  )  רגיליםמספר המשבצות בכל שורה לא בהכרח שווה, אבל ניתן לפרק אותו למספר מערכים  

ראו איור  )  מוסתר  ואבל חלק מהמשבצות של  ך מלאמער  ואמערך מוסתר חלקית ה  .(14איור  

15)  . 

 

 דוגמאות למערכים לא טיפוסיים מורכבים : 14איור 

  ( א)

 

 

 

 

 

 

 

  (ב)
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 דוגמה למערך מוסתר חלקית  :15איור 

 

 

רכים רגילים. התלמידים  עהמורכבים הוצגו לתלמידי כיתה ב' אחרי יחידת לימוד על מהמערכים  

חיבור  ופיתחו אסטרטגיות של ספירת יחידות בודדות או  ,1הכירו משימות מהסוג המופיע באיור 

 כדי למצוא את המספר הכולל. שוות  קבוצות

והמוסתרים חלקית הוצגו לתלמידים כתמונות מהירות, כלומר כל תמונה  המערכים המורכבים 

במשך   של    20-8הוצגה  לימוד  יחידת  במהלך  הוצגו    25שניות  לימוד  יחידת  בכל    4-3דקות. 

 תמונות. 

 לתלמידים ניתנו ההוראות הבאות:

כל תמונה תוצג לפניכם למשך מספר שניות. עליכם לגלות את מספר המשבצות שיש  " 

 אחרי  . רם  בקולבתמונה, על פי מה שאתם יודעים על מערכים, אבל אל תגידו את המספר  

 שלכם בדרך שבה מצאתם את מספר המשבצות  בן הזוגר אגיד לכם, שתפו את  זה, כאש

 שראיתם".  שבתמונה

את האסטרטגיות שהם העלו. לאחר    מההמורה ורשהקשיבה  בזמן שהתלמידים שוחחו ביניהם,  

ולאחר מכן לשתף הם קיבלו, המורה תחילה לומר איזה מספר  ביקשה  מכן נערך דיון כיתתי שבו  

חשיפת התמונה   בשעתקודם ו  המצאו )לפי בחירת המורה על סמך מה ששמעאת הדרך שבה  

 על הלוח את דרכי הפתרון של התלמידים.   השוב(. המורה תיעד

 דוגמאות לתשובות של התלמידים: 

הם ניסו תחילה לספור   א14 באיורכאשר הוצג בפני התלמידים המערך המורכב המופיע   •

את מספר המשבצות בכל שורה. כאשר  ל פה  את המשבצות אחת אחת, או לזכור בע

הם החליטו לנסות אסטרטגיות    ,התלמידים שהם מתקשים לפעול בדרכים אלה הבינו  

שלהם   הקודם  הידע  על  שהסתמכו  יצרה  על  אחרות  אחת  תלמידה  מערכים.  אודות 

ידיבדמיונה מערך מלא ע העברת שתי המשבצות שבעמודה הראשונה אל העמודה   ל 
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של חמש שורות וארבע עמודות שאפשר לה להגיע לתוצאה   השנייה. כך התקבל מערך

 משבצות.  20של 

. לאחר ב14 באיור אסטרטגיה אחרת מופיעה בפתרון של תלמיד למערך המורכב המוצג  •

משבצות בכל טור, הוא העריך שבטור הראשון   10שתלמיד וידא שבטורים המלאים יש  

  8על    1. לכן הוא פיצל את המערך המורכב לשני מערכים של  2, כי חסר  משבצות  8יש  

 כמעט  את כל הכיתה הביא  . הדיון הכיתתי שנערך בעקבות הצעת הדרך שלו  10על    3ושל  

 לאמץ אסטרטגיה זו במערכים הבאים שהוצגו בפניהם.  

התלמידים לשער כמה משבצות יש בכל המערך, התבקשו  במערכים המוסתרים חלקית   •

, רוב התלמידים מצאו את הכמות על 3סתרות. בדוגמה המופיעה באיור  כולל אלה שמו

ואמר שעשה כפל   ,. תלמיד אחד זיהה את מספר הטורים והשורות5ידי חיבור חוזר של  

כפל  25וקיבל   ידע שניתן לעשות  כיצד  טורים  השיב. לשאלת המורה  יש חמישה  : אם 

ים. תלמיד זה הראה יכולת  וחמש שורות, אני צריך לחבר אותם, את העמודות חמש פעמ

ובגודל השורה   ,( כיחידה מורכבת5של חשיבה כפלית בכך שהשתמש בגודל העמודה ) 

 ל. וסך הכהכדי למצוא את   ( כמכפיל5)

בגלל המספר הגדול של  משימת החלונות.    ההייתהמשימה האחרונה שהוצגה בפני התלמידים  

התלמידים מצאו את מספר החלונות ו  ,שניות  25במשך  תחילה התמונה המלאה  החלונות הוצגה  

המורה פתקית על חלק  הדביקה  שורות או עמודות. לאחר מכן    חיבור חוזר של    ל ידי, ע60הכולל  

 .  (16ראו איור ) וביקשה מהם לגלות כמה חלונות מוסתרים ,מהתמונה

 

 : משימת החלונות המוסתרים 16איור 
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, כי אני רואה שיש אחד, שניים, שלושה ארבעה כאן ואחד, שניים שלושה 12תלמיד אחד אמר:  

 שם. אז זה ארבעה טורים של שלוש.  

  3־ו  3תלמידה אחרת מצאה את מספר החלונות המוסתרים בשורה הראשונה על ידי חיסור של  

  ארבעה כלומר, יש    10-6=4  .כמות החלונות בכל שורהשהם כמות החלונות הגלויים מתוך    ,10־מ

והגיעה למסקנה שמספר החלונות   ,שלוש פעמים  4היא חיברה  חלונות מוסתרים בכל שורה.  

 .  12המוסתרים הוא 

 

 ( 1)מאמר  ומסקנות סיכום 

הלמידה שהתחיל מהצגת מערכים רגילים והמשיך בהצגת מערכים לא טיפוסיים,  מהלך   •

  , המתבססות על הכרת ייצוג הכפל כמערךאפשר לתלמידים לחפש אסטרטגיות חלופיות  

היו:   חדשות  אסטרטגיות  קבוצות.  לחבר  או  אחד  אחד  לספור  משבצות במקום  הזזת 

יותר;   קטנים  מלאים  למערכים  מורכב  מערך  פירוק  מלאים;  מערכים  לקבל  כדי  בדמיון 

 והתייחסות לגודל העמודה ולגודל השורה.  

 .הכולסך  ה דות והשורות כדי למצוא את  התלמידים התחילו לעשות קואורדינציה של העמו •

אפשר   שלהם והדיון הכיתתי שנערך בהמשך,  השיח בין התלמידים לשיתוף האסטרטגיות •

חדשות    הםל אסטרטגיות  ולהכיר  שהראו  ללמוד  בשעה  האסטרטגיה  בה  על  בעלות 

 שלהם. 

למעשה הכנה ללימוד הכפל שנעשה בכיתה ג'. בעקבות למידה זו    ההייתיחידת לימוד זו   •

ולעשות קואורדינציה של מספר   ,התלמידים התחילו להשתמש במילים "כפל" ו"פעמים" 

 העמודות ומספר השורות בייצוג של הכפל במערך.  

 

 כללי  סיכום 

שוות ומניית  חשיבה כפלית אצל ילדים מוצגת במאמרים כזיהוי מבנים של קבוצות  נאמר שבמבוא  

מורכבות. במאמר    יחידות  רק  יש  לכך  מפורשת  מאמרים  (3)התייחסות  אך  כן  גם    (2)־ו  (1), 

ולא רק עם    ועל היכולת לעבוד עם יחידות מורכבות  ,מסתמכים על ראיית הכפל כקבוצות שוות

יותר למצבי כפל  מכוון לפיתוח אסטרטגיות חישוב מפות  2מאמר  .  יחידות בודדות וחילוק,  חות 

על פי ממצאי המחקר   עושה זאת בעזרת בעיות מילוליות שמציגות מבנים של קבוצות שוות.ו

לאסטרטגיה של הכול  , התלמידים הצליחו להתקדם מאסטרטגיה של ספירת  (2)המוצג במאמר  

במאמר   מורכבות.  יחידות  על  שמבוססת  בדילוגים  מופיעות   (1)ספירה  המורכבות  היחידות 

דגש על היכולת לעשות קואורדינציה בין    מושםו  , העמודות ולמספר השורות  בהתייחסות למספר

 בחשיבה הכפלית. מושג מרכזי  שהיא ,היחידות האלהשתי 
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 (1)בכל המאמרים מושם דגש על אסטרטגיות העבודה של התלמידים, אך בעוד שבמאמרים  

מהתלמידים  (3)־ו מגיעות  שמכוונת    (2) במאמר    ,האסטרטגיות  היא  לקראת    אותםהמורה 

 להשגת המטרות שהציבה. ם התלמידי השימוש באסטרטגיה הרצויה מתוך רצון להוביל את

מושם דגש רב על  (3)מר לאור העובדה שבמא ,(2)במאמר  במיוחדההכוונה של המורה בולטת 

ור לכוון ולמורה אס  ,נובעת אך ורק מהתלמידבה הקונסטרוקטיביסטית שהלמידה  הוראה בגישה  

אופן.  ותגובות    בשום  המורה  התערבויות  את  המתארים  בקטעים  למצוא  ניתן  לכך  עדויות 

 מקפיד שלתלמידים תישאר "בעלות על האסטרטגיה שלהם".    (1)התלמידים. גם מאמר 

משימות מקבלים  התלמידים  המאמרים  שלושת  בכל  זאת,  לנסות   ,עם  תחילה  ומתבקשים 

מכן לשתף זה את זה או את הכיתה כולה בדרכי הפתרון    ולאחר   ,להתמודד איתן בדרך שלהם

שלהם. בדיון הכיתתי נעשה עיבוד של מה שנלמד תחילה באופן עצמאי. בחלק מהמקרים יש גם  

 בקשה לביצוע משימות הרחבה. 

על כפל וחילוק נעשה באופן שונה כל   6-5ם  שהניסיון לעבוד עם תלמידים בגילי  ,מעניינת העובדה

ולתת את הדעת   ,. חשוב לשים לב לתוצאות של שני מחקרים אלה(3)ובמאמר    (2)כך במאמר  

 מה באמת מתאים כשעובדים עם תלמידים צעירים כל כך. 
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החינוך   .7 )כניות  תולהאגף    – משרד  לכיתותכנית  תו(.  2006לימודים  במתמטיקה  בכל  -א  לימודים  ו 

   המגזרים. 
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 ת להשתלמות מורים: יופעילו

מהתכונות של משימה טובה מופיעות  ובדקו אילו    3את אחת המשימות שבמאמר  בחרו   .1

 בסיכום(.  4תכנים מתמטיים היא מכוונת? )לפי הכתוב בעמוד ולאילו בה 

 (. 14ברוח המסקנות שבסיכום המאמר )עמ'  3משימה מסוג המשימות שבמאמר  ותכננ .2

הביאו  .  3־ו  2טבלת השוואה בין דרכי ההוראה של המורות המופיעות במאמרים    וערכ .3

 ציטוטים מהכתוב בסיכום המאמרים. 

כפל    וכתב .4 תרגילי  לפתור  ניתן  שבו  לאופן  נגזרות וחילוק  דוגמאות  עובדות  באמצעות 

מה שכתוב שם על חיבור וחיסור אל פתרון  , נדרשת העברה מ4בכתוב במאמר  היעזרו  )

 (.תרגילי כפל וחילוק

, דעתכם)המאמר תורגם לעברית בשם: הוראת הכפל לשם שליטה(. חוו  5במאמר   ועיינ .5

אודות האופן שבו מומלץ על  5מתאים לנאמר במאמר  3־ו 2 האם מה שמוצע במאמרים

,  )ידע מושגי לעומת ידע פרוצדורלי(  לתכנים הנלמדים  וללמד את הכפל והחילוק? התייחס

 בנושא זה?   כםבהוראה, מה דעת  כםלרצף ההוראה ולגיל התלמידים. לאור הניסיון של

 )ניתן לענות על שאלה זו בדיון כיתתי(.  

עוסק בקשיים של תלמידים בבואם להתמודד עם  6במאמר    ועיינ .6 ארגון המרחב . הוא 

)ניתן לדלג על תיעוד תשובות התלמידים, זה מקל על רצף  מדידות שטח של מלבנים  ו

 .  1רעיונות דומים המופיעים במאמר זה ובמאמר מצאו (. הבנת התוכן

בארגון  יכול לסייע לתלמידים    לא טיפוסיים  רגילים ומערכים  כיםפל במערהאם לימוד הכ .7

 , קודם למה? לדעתכםמה,  מלבנים?של במציאת שטחים המרחב ו
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