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   מתמטית והנמקה חשיבהמאמרים בנושא פיתוח  סיכום 

 היסוד  בכיתות

 סיכמה: ברכה סגליסערכה ו

 מבוא

לב  תוכנית למתמטיקה  הספר  הלימודים  )ית  החינוך  משרד  של  מציגה  4היסודי  מטרות  ( 

הנלמדיםבהן  להוראת המקצוע.   מהנושאים  אחד  הנדרשים בכל  הכישורים  ובכללם   ,פיתוח 

   ביניהם והתמודדות עם משימות חקר. המושגים והקשריםהבנת תכונות 

 נכתב: תוכניתמבוא לפרק הב  'הבנת התכונות והמושגים והקשרים ביניהם'בסעיף 

בסעיף זה נכללים אלמנטים של חשיבה מתמטית, כמו למשל: הסקת מסקנות מתוך 

... התלמידים ידעו להשוות בין תכונות המספרים הטבעיים לבין    רפלקציה על הנלמד.

התלמידים יראו, לדוגמה, את הקשרים בין זוגיות סכום מספרים לבין   תכונות השברים.  

הזוגיות של המחוברים. ... התלמידים ייווכחו באחידות עולם המספרים.  ־הזוגיות או אי

מתבטאת   זו  הטבעיים,    ,ך בכאחידות  המספרים  התלמידים  שלכל  התוודעו  אליהם 

בשלבים שונים של לימודי המתמטיקה, יש אותן תכונות: למספרים יש סדר, יש להם 

היבט כמותי וכדומה. בקבוצת המספרים מתקיימים גם אותם יחסים, כמו יחס שוויון בין  

הטבעיים   המספרים  בכל  מתבצעות  החשבון  פעולות  ביניהם.  הסדר  ויחס  המספרים 

 .  ((4, )14)עמ'  עליהם אותם חוקי הפעולות באופן דומה וחלים

להגיע להבנת התכונות והמושגים על התלמידים לעסוק בפעילויות חקר המבוססות   במטרה

והאחד. התלמידים   האפס  תכונות  לדוגמה:  והנמקה.  חשיבה  לחקורעל תהליכי  את   יכולים 

 ותהשער  להעלות  ,קבוצות מספרים שונותהתנהגות האפס והאחד בפעולות החשבון השונות וב

 להפריך  וא  להצדיק למספרים השונים, ו  חוץלגבי תכונת האפס או האחד בכל פעולת חשבון מ

 באמצעות תהליכי חשיבה והנמקה. ת השערתם א

שצריך לפתח אצל התלמידים.   כאחד הכישוריםהיא  התמודדות עם משימות חקר מופיעה גם  

   בסעיף זה נכתב בין היתר:

שעומדות ...   ההוראה  דרכי  כלל  את  להעשיר  עשוי  בהוראה  חקר  פעילויות  שילוב 

... שימוש לרשות המורה. מידת השימוש בחקר צריכה להתאים לתלמידים השונים.  

הגיע  במשימות חקר בצורה לא מבוקרת עלול ליצור תסכול אצל תלמיד שלא מסוגל ל 

ידי המורה  על  למסקנה הרצויה... השימוש בפעילויות חקר מצריך הכנה מדוקדקת 

מטרות  להשגת  מכוונת  להיות  חייבת  חקר  פעילות  התהליך.  אחרי  שלו  ומעקב 

 .  ((4, )12)עמ'  מתמטיות. בסופה של כל פעילות חקר יש לערוך דיון מסכם
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י חשיבה והנמקה, מהם השלבים תלמידים להפעיל תהליכ  הניעחשוב, אם כך, לדעת כיצד ל

 של תהליכים אלה ומה ניתן לצפות מתלמידים בבית הספר היסודי לבצע.  

( עוסקים בתהליכי חשיבה והנמקה, מפרטים את  3)־ו  (1מאמרים המופיעים בסיכום זה )השני  

 בית הספר ד' של  -השלבים שיש בהם, מדגימים כיצד הם מופיעים אצל תלמידים בכיתות ג'

 לפתח אצלם את תהליכי החשיבה וההנמקה. כדיוכיצד יש להפעיל את תהליך החקר  ,היסודי

 

קישור בין השוואה והנגדה, הכללה והצדקה: חקר מקרה    –  ((3מאמר    סיכום 

 Widjaja et al., 2021  – היסודי  "סביה תלמידיהצדקה אצל  רמותשל 

ולב ליצור  תלמידים  של  היכולת  החשיבה    השערות  דוקפיתוח  לפיתוח  וההנמקה  חיוני 

אודות טיעונים מתוך כוונה  על  ניהול שיח  בכרוכות  מתמטית  והנמקה  המתמטית שלהם. חשיבה  

אצל    והנמקהלשכנע את עצמך או אחרים. במאמר זה מתמקדים בהיבט התהליכי של חשיבה 

הצדקות בהקשר לתהליכי חשיבה של הציע  תלמידים בביה"ס היסודי על ידי בדיקת יכולתם ל

ב והכללה.  השערות  העלאת  והנגדה,  נערך    האוסטרלי של  הלימודים    תוכניתהשוואה  )שם 

  לכיתה י'   ידים מגיל גן עדחשיבה מתמטית נכללת ככישור שתלמ  ,ר המתואר במאמר(המחק

נדרשים לפתח, אך לא מפורט מהם תהליכי החשיבה שצריך לפתח בשנים אלה. כמענה לצורך 

מסגרת    2017־מחברי המאמר ב  על ידי, פותחה מתמטית  להביא לידי ביטוי רמות של חשיבה

  -Mathematical Reasoning Actions and Levels)  ורמותפעולות    ,עבודה של חשיבה מתמטית 

MRAL  )  .הכללה משימות  השוואה עבור  חשיבה:  תהליכי  שלושה  כללה  זו  עבודה  מסגרת 

הצדקה. במאמר זה  של  תהליך    בדקולא    בעבר  רכומחקרים שנע  והנגדה, הכללה והצדקה.

האחרים של    החוקריםהדגישו   לתהליכי החשיבה  שלהם  והקשר  הצדקה  רמות של  בדיקת 

 השוואה והנגדה, העלאת השערות והכללתן. 

 שאלות המחקר 

 היסודי?   בית הספרשל  'ד-'תלמידים בכיתות ג בקרברמות הצדקה ניתן למצוא אילו . 1

ת . כיצד מתקשרת ההצדקה של תלמידים אלה עם תהליכי השוואה והנגדה, העלאת השערו2

  ?והכללתן

 ית טמסגרת תיאור

: התחום הראשון כולל הכללה, העלאת חשיבה מתמטית לשני תחומיםחוקרים מחלקים תהליכי  

. תחום זה מסווג כחיפוש הדומה והשונה. התחום השני מיוןהשוואה ו  ,זיהוי דפוסים   ,השערות

מציאת דוגמאות הוא תהליך בחשיבה הוכחה פורמלית ומסווג כתיקוף.    ,כולל הצדקה, הוכחה

אלא   דוגמאותבהצגת  אין להסתפק  מתמטית המאפשר הכללה, העלאת השערות ותיקופן, אבל  
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להכללה להגיע  אותה  יש  השונים  לכן  .  ולהצדיק  לתהליכים  מודעות  יפתחו  שמורים  חשוב 

 מוך בפיתוח יכולות אלו אצל התלמידים.  והרמות השונות של חשיבה והנמקה, כדי שיוכלו לת

 שלבים בהעלאת השערות:

 Canadas et al.  (2007) על פי Reid (2002 ) על פי

 התבוננות בדפוס .1

שניתן   .2 )בספק(  השערה  את העלאת  להכליל 

 הדפוס

 ההשערה. ותיקוף בדיקה  .3

 הכללת ההשערה  .4

 התבוננות במקרים .1

 מקרים הארגון  .2

 חיפוש וניבוי דפוסים  .3

 השערה ה ניסוח .4

 תיקוף ההשערה .5

 ההשערה  ה שלהכלל .6

 הכללה ו ההצדק .7

 

ליצירת הכללות.    הואתלמידים בתהליך של בדיקת השערות    עיסוק   תלמידים   תקבוצקריטי 

להגיע ביחד להכללה מביאה  הקבוצה  חברי  את אישוש ההשערה. היכולת של    יכולה לחזק

לחוות את ההנאה שבגילוי במתמטיקה. הי  אותם  טוענים שהצדקה  חוקרים  כך,  על    אנוסף 

תהליך חברתי. המשמעות של מציאת היגיון במתמטיקה פירושה שלא מספיק שהיחיד מוודא  

לעצמו )רמה אישית( שהנושא או הפרוצדורה הגיוניים, אלא הוא צריך להיות מסוגל לשכנע  

 אחרים )רמה חברתית( באמצעות הסבר והצדקה של המסקנה שלו. 

, יש חוקרים שמתייחסים לשימוש בדוגמאות כאל סוג של הצדקה אצל הליכי הצדקהבנוגע לת

עצם השיח המתמטי כאמצעי לעקוב   את  מדגישיםהיסודי, ויש חוקרים ש  בבית הספרתלמידים  

יסודי יכול  ביה"ס ה. השיח המתמטי אצל ילדים באחר דרך החשיבה וההנמקה של התלמידים

לבוא לידי ביטוי באופנים שונים: שיחות בין תלמידים, מחוות גופניות, תיעוד בכתב כולל ציורים,  

וביטויים   סימנים  )מספרים,  סימבוליים  וסימונים  מילים  הערות,  המחשה,  באמצעי  הצגה 

בגיאומטריה  לנמק ולהצדיק באופן יעיל.    בגיל הזהמתמטיים(. כל אלה מאפשרים לתלמידים  

גופניות  י ומחוות  חזותיים  בדפוסים  שימוש  גם  הכללות ליצור    לתלמידים  יםהמאפשרש 

פורמלית של  עדיין הבנה  פיתחו  לא  ולהציע הצדקות תקפות, במיוחד כאשר הם  מתאימות 

 .  הגיאומטרייםעצמים ה

 של הצדקה:  רמות חוקרים מבחינים אצל תלמידי ביה"ס היסודי בשלוש

 סמכותפנייה למקור של . 1

 הצדקה באמצעות דוגמה. 2
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 טיעונים מכלילים . 3

השלבים. יש מצבים שהם מסוגלים להצדיק    לא בהכרח צריכים לעבור דרך שלושת  דיםתלמיה

 כבר ברמה שלוש.  בהם 

במסגרת   כאמור,  שימוש,  נעשה  זה  במאמר  המתואר   MRALהמכונה    תיאורטיתבמחקר 

ב המחברים  ידי  על  בטבלה  2007־שפותחה  כמפורט  את    1.    של   ורמות  הפעולותהמציגה 

  .במתמטיקה והנמקה חשיבה

 

 במתמטיקה  והנמקה  חשיבה  של   ורמות פעולות: 1 טבלה 

Mathematical Reasoning Actions and Levels – MRAL 

פעולות של חשיבה 
 והנמקה 

 רמות של חשיבה והנמקה 

 והנגדההשוואה 

Comparing and 

constructing 

 זיהוי )ראיית( דמיון ויחסים  .1

 זיהוי הדומה והשונה  .2

 חיפוש הדומה והשונה  .3

 הכללה 

Generalizing 

 אודות תכונות משותפותעל העלאת השערות  .1

 הרחבת תכונה משותפת בעזרת דוגמאות נוספות .2

 הכללת תכונות  .3

 הצדקה

Justifying 

 .  אין הצדקות 0

 למקור סמכות. פנייה 1

 . מתן הסבר על תכונה משותפת בעזרת דוגמה או דוגמה נגדית2

 . אימות שהתכונה המשותפת קיימת אצל אחד מחברי הקבוצה3

 . הרחבת ההכללה תוך שימוש בטיעון לוגי  4

 

 המחקר מהלך

בשיעורים    המחקר הוא חלק מפרויקט להכשרת מורים שכלל שיעורי הדגמה, תצפיות של מורים

המורים בכיתותיהם במטרה לפתח אצלם הבנה והפנמה  של  וראהה ואלה, דיונים עם המורים 

והמשימה שניתנה  ,לדרכי הוראה של חשיבה מתמטית. המחקר הופעל בשיטת "חקר מקרה" 

 .  (The Magic V)הקסם"  "Vלתלמידים נקראת 
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כמה דקות לנסות בעצמכם לבצע את המשימה. התנסות    פנו  ,לפני שאתם ממשיכים בקריאה

ש התהליך  ולהבנת  המשימה  לביצוע  קריטית  היא  ההנחיות,  על  הקפדה  תוך    חוו עצמית, 

 התלמידים.  

 

 הקסם Vמשימת 

. הניחו את  5-1נספח א( וחמש פתקאות עם המספרים  הקסם )ראו Vהכינו שבלונה של  •

 זרוע אחת יהיה שווה לסכום הזרוע השנייה.הפתקאות בתוך השבלונה כך שסכום 

 בכמה דרכים שונות ניתן לשבץ את המספרים כך שיקיימו את התנאי הנדרש?

 דרכים שונות(.  20תעדו בדף את עבודתכם )רמז: יש יותר מ־

 

 קסם Vזה 

 

 

 קסם Vזה לא 

 

 

 ומה לא?  'עובד'האם תוכלו להעלות השערה בנוגע לאופן סידור המספרים, מה  •

 האם תוכלו להצדיק את ההשערה שלכם?  •

 

כיתה ד'  ד' בשלושה בתי ספר יסודיים באוסטרליה ו-שלוש כיתות ג'תלמידי  במחקר השתתפו  

 על ידיצוות המחקר ולא  על ידי  יסודי בקנדה. השיעורים של המחקר הועברו    מבית ספראחת  

זה לזה  ציפייה ברורה מהתלמידים להצדיק ולנמק את החשיבה שלהם    ההייתמורי הכיתה.  

המורה.   בקבוצות  ואל  הדיונים  של  קוליות  הקלטות  וידאו,  סרטי  באמצעות  נאסף  המידע 
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תיעודים    40  סיפקו תלמידים ש  80המדגם היה של  ותיעודים כתובים. הילדים עבדו בזוגות.  

 כתובים על עבודתם ודרך חשיבתם. 

מוכנההתלמידים   השערה  קיבלו  הם  מכן  ולאחר  המשימה  את  לחקור  תחילה    ,התבקשו 

 דקות לפי השלבים הבאים.   60השיעור ארך  והתבקשו לבדוק אותה ולהצדיק אותה. 

 

 ". הקסם Vירה של " שלבי העבודה על משימת החקאת מתארת  2טבלה 

 הקסם"   V"  של החקירה  משימת  על   עבודה שלבי: 2 בלה ט

 פעולה  שלב 
תהליכי חשיבה  

 מצופים

לעידוד    רצהמ  ה  

 החשיבה 

 הקסם.                    V  הגדרת  השקה 

 דוגמה. ־ואימתן דוגמה  

  

מה דומה ומה שונה   השוואה והנגדה 

 בשתי הדוגמאות? 

 עבודה בזוגות ורישום תיעוד:   1

 מצאו כמה שיותר מקרים של  

V  .הקסם 

השוואה והנגדה,  

 הצדקה 

איך אתם יודעים שזה  

 קסם?   Vמקרה של 

שנמצאו,   2 המקרים  להצגת  כיתתי  דיון 

 הנגדה ואימות.  ,השוואה 

השוואה והנגדה,  

הצדקה, העלאת  

 השערות 

מה אתם רואים בכל  

המקרים האלה? מה  

 שונה? דומה ומה 

קסם אם    Vסמי אמר: "אי אפשר לעשות   3

 שמים מספר זוגי למטה".  

האם סמי צודק? הסבירו מדוע כן, מדוע  

 לא.  

השוואה והנגדה,  

 הצדקה 

כיצד תשכנע את עצמך  

ואת האחרים שסמי  

 צודק? 

תלמידים   4 של  הדרכים  על  כיתתי  דיון 

ההשערה  בבדיקת   הפרכה(  או  )תיקוף 

 של סמי.  

 "שכנע אותי"  הצדקה 

 "מדוע?" 

 

הדומה  את  לזהות  התבקשו  והם  הדוגמאות  שתי  לתלמידים  תחילה  הוצגו  ההשקה  בשלב 

קסם הוא סידור המספרים כך שסכום זרוע אחת    V:  מכן הוצגה ההגדרהוהשונה ביניהן. לאחר  

הקסם ואת    Vידים קיבל את התבנית של  שווה לסכום הזרוע השנייה. לאחר מכן כל זוג תלמ

  כדי   והתבקשו להציב את המספרים בתבנית ולהזיז אותם ממקום למקום  ,כרטיסי המספרים
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  , את האפשרויות השונות בדף התיעודהקסם. הם התבקשו לתעד    Vלמצוא עוד מקרים של  

 הקסם.  Vולכתוב הסבר כיצד הם ידעו שהדוגמאות שלהם מתאימות להגדרה של 

  אחר כך יצרו, ושיתפו  במהלך כל השיעור עסקו התלמידים בהשוואה והנגדה של המקרים ש

להעלות  אפשרות  לתלמידים  זימנה  המקרים  בין  ובשונה  בדומה  ההבחנה  הכיתתי.  בדיון 

משלהם   של  על  השערות  התכונות  הוצגה  הקסם  Vאודות  סמי  של  שההשערה  לפני  עוד   ,

  V־ו התנאי הנחוץ להדומה והשונה יצר בסיס להבחנה מה  על   בפניהם. השיח בין התלמידים

 קסם עם המספרים  Vאודות תכונות משותפות של מקרים של  על  השערות  ולהעלאת    ,קסם

לעודד מתן הצדקות. לדוגמה: "כיצד תשכנע   במטרה. במהלך כל השיעור נשאלו שאלות  5-1

   (.4ושלב  2קסם?" מתן הצדקות נדרש במיוחד בשני הדיונים הכיתתיים )שלב  Vחבר שזה 

התוצרים הכתובים של התלמידים הפיקו פחות מידע מאשר הדיונים הכיתתיים. חוקרים טוענים  

עצמם   להביע  מצליחים  פה שתלמידים  בכתב.    בעל  מאשר  יותר  שנאסףטוב  קודד    המידע 

 .  MRALבהתאם לרמות החשיבה וההנמקה של מסגרת העבודה 

 להלן מספר דוגמאות לאופן הקידוד של תגובות התלמידים: 

הם באותו הסדר". "בכל    3־וה  2־"שה  : זיהוי )ראיית( דמיון ויחסים. 1רמה    –השוואה והנגדה  

 " זיהוי    , הוא במקום אחר"   4אחד מהם יש אותם מספרים".  זו  "כולם בתוך עיגולים". ברמה 

 הדמיון מתבסס על המראה או על סיבה שטחית. 

עות המספר שווה בגלל שהסכום  הזרוי  תבש: זיהוי הדומה והשונה. " 2רמה    –השוואה והנגדה  

 ".8בשניהם הוא 

 

 המחקר  תוצאות

ה השלב  עבדו  במהלך  שבו  וחהתלמידים  ראשון  ליבזוגות  דוגמאות  ה נצפתהקסם,    V־פשו 

כי  )  26־ל  0־נע מ דוגמאות  ה  שונות גדולה בין התלמידים. מספר כפולות(. יש   חלקן היו אם 

למספר  קשר  ללא  התלמידים  בתשובות  רק  עסק  הניתוח  השפיע.  הזוגות  שהרכב  להניח 

  המקרים שנבדקו על ידם.  
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 הבאות:וגות, מופיע בטבלאות ובדוגמאות הז 40התיעוד שנרשם אצל  על פיניתוח התוצאות 

על  ממצאי התלמידים וההסברים שנתנו    על פירמות של השוואה והנגדה  מציגה את ה  3טבלה  

 הקסם: Vכיצד ניתן למצוא מקרים של השאלה 

 התלמידים אצל   זוהוש  והנגדה  השוואה  של רמות  : 3 טבלה 

רמות של   

 השוואה והנגדה 

שכיחות   תיאורים 

ושכיחות  

  באחוזים 

(N=40 ) 

זיהוי )ראיית(   . 1

 דמיון ויחסים 

מספרים   על  בידע  משתמשים  להשוות    כדי תלמידים 

המבוסס על    . ידעהקסם  Vולהנגיד מקרים שונים של  

או המיקום    V־תכונות שטחיות כמו סידור המספרים ב

 של חלק מהמספרים. 

21 

52.5% 

זיהוי הדומה   . 2

 והשונה

תלמידים משתמשים בידע של מספרים כדי לזהות או  

למקרים  להיזכר   המשותפים  מספרים  של  בתכונות 

 הקסם.   Vשונים של 

6 

15% 

חיפוש הדומה   . 3

 והשונה

הקסם     Vתלמידים מחפשים באופן שיטתי מקרים של  

תכונות  כדי   המופיעות  לזהות  במקרים  משותפות 

 השונים.  

13 

32.5% 

 

 לתשובות של תלמידים בנושא השוואה והנגדה:דוגמאות 

 1 דוגמה •

 

)זיהוי דמיון ויחסים( משום שהתלמידים הזיזו מספרים ואפילו חישבו    1תיעוד זה קודד ברמה  

 הקסם.   Vאבל לא בדקו שזה מתאים לכלל של  ,סכומים
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 2דוגמה  •

  

 Vומצא הכי הרבה מקרים של    ,משום שהזוג פעל בצורה שיטתית  3תיעוד זה קודד ברמה  

הקסם )חלקם כפולים(. הם החליפו מספרים בזרועות ולא בקדקוד ונימקו: "כי זה ישנה את  

 הסכום".  

לב  ארבעת  בכל   לשים  התלמידים  להמרצת  קריטי  היה  הראשון  הכיתתי  הדיון  הספר  בתי 

של   בקדקוד  המספרים  לכל  המשותפת  שכאשר    Vלתכונה  שלמטה"(,  )"המספר  הקסם 

זוגי. חלק מהתלמידים לא השתמשו בביטוי  ־מספר זה תמיד אי,  5-1שתמשים  במספרים  מ

לזה כ"מספר מיוחד שהכי מתאים לשים למטה". תלמידים שפעלו בשיטת התייחסו  זוגי אלא  ־אי

הקסם. לכן, כדי    V־תכונות של המספרים בבנוגע לניסוי וטעייה לא הצליחו להגיע להכללה  

ולת להעלות השערות או להגיע להכללות, חיוני לסייע להם לגלות  לאפשר לתלמידים לפתח יכ

 תכונה משותפת לכל המקרים שהם בודקים.  
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תיעוד התלמידים, בתגובה להשערה    על פירמות של הצדקה ושכיחות המקרים  מציגה    4טבלה  

 של סמי: 

 שזוהו אצל התלמידים   : רמות של הצדקה4 טבלה 

 

 תיאורים  רמות של הצדקה 

  שכיחות 

ושכיחות  

 באחוזים 

(N=40 ) 

 לא מראה שההשערה של סמי נכונה.  אין הצדקות  . 0

 לא מגיב להשערה של סמי. 

 מציין שסמי צודק או טועה אך לא מציע נימוקים.  

12 

30% 

פנייה למקור   . 1

 סמכות

בודק עם המורה או מישהו אחר אם ההשערה של סמי  

 .נכונה

0 

0% 

מתן הסבר על   . 2

משותפת  תכונה 

בעזרת דוגמה או  

 דוגמה נגדית 

 

 מציין שסמי צודק. 

נותן דוגמה או מצייר תרשים על מנת להראות שאם  

בסדרת   משתמשים  כאשר  למטה  זוגי  מספר  שמים 

 הקסם.   Vזה לא נותן את  1-5המספרים 

17 

42.5% 

שהתכונה   . 3 אימות 

קיימת   המשותפת 

מחברי   אחד  אצל 

 הקבוצה 

ואי זוגיים  מספרים  של  בתכונה  על  ־משתמש  זוגיים 

ליצר   ניתן  שלא  לטעון  עם   Vמנת  סדרת    קסם 

 כך שלמטה יהיה מספר זוגי.   5-1המספרים 

8 

20% 

ההכללה   . 4 הרחבת 

תוך שימוש בטיעון  

 לוגי 

משתמש בטיעון לוגי של "אם...אז" לשימוש בהכללה  

כל    כדי אחת   של  משותפת  תכונה  ולאמת  להצדיק 

 הקסם, בתגובה להשערה של סמי.  Vמקרי 

מציין שזה אפשרי אם מרחיבים את ההשערה של סמי  

במקום    6-2)כלומר, משתמשים במספרים    6למספר  

 (.  5-1במספרים 

3 

7.5% 

 

 

כל  בפני  נתבקשו להצדיק  שבו  ההצדקות של התלמידים היו בעיקר בדיון הכיתתי המילולי,  

 הכיתה, ופחות בתיעוד בכתב. תלמידי 

 

 השונות:להצדקות ברמות להלן דוגמאות 

 : אין הצדקות - 0ברמה דוגמאות להצדקות 

 "הקסם. V־זה בלתי אפשרי. אי אפשר לשים מספר זוגי ב"  •
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זוגי של  ־כי זה מספר אי  5-1אני חושב שאי אפשר לשים מספר זוגי למטה במספרים  "  •

 " כרטיסים.

   " יש אולי מאה דרכים לעשות את זה."  •
 

 

ה למקור סמכות. ייתכן שזה נובע  יפני  –  1רמה  בהצדקות  עדות להייתה  הממצאים, לא    על פי

 מכך שהמורה שהעביר את הפעילות לא היה המורה הקבוע של הכיתה. 

 

 : מתן הסבר על תכונה משותפת בעזרת דוגמה או דוגמה נגדית – 2ברמה דוגמאות להצדקות 

  על ידי (. רוב התלמידים בדקו את ההשערה של סמי  42.5%מרבית ההצדקות היו ברמה זו )

  Vמספר זוגי בקדקוד לא מתקבל    מציביםוהראו שכאשר    ,ודוגמאות נגדיותמציאת דוגמאות  

אז סכום המספרים בזרועות    ,מספר זוגי למטהמציבים  היו תלמידים ששמו לב שאם  הקסם.  

פרכת השערות וזה מה שעשו  דרך יעילה לה  וא. שימוש בדוגמאות נגדיות ה1יוצא בהפרש של  

 חלק מהתלמידים. 

 

 : אימות שהתכונה המשותפת קיימת אצל אחד מחברי הקבוצה – 3ברמה דוגמאות להצדקות 

 שלהם. ההנמקה לפרט ולהצדיק את ברמה זו התלמידים מתבקשים 

זוגיים למטה כדי לקבל סכום זהה ־"זה בלתי אפשרי כי צריך לשים את המספרים האי •

למטה, לא מקבלים כי הסכום בזרועות יוצא    4או את    2הזרועות, ואם שמים את  בשתי  

 קרוב אבל לא אותו דבר." 

כדי  מספרים זוגיים    2"אני מסכים עם הטיעון של סמי. ניסינו את כל המספרים, צריך   •

כדי לקבל סכום זוגי. אי אפשר זוגיים ומספר זוגי  ־לקבל סכום זוגי וצריך שני מספרים אי

אי מספר  המספרים  ־לחלק  כל  שסכום  היא  )כוונתו  שווים"  חלקים  לשני  בשתי זוגי 

 .שסכום המספרים בכל זרוע יהיה זהה( כדי 2־חייב להתחלק בהזרועות 

 

 הרחבת ההכללה תוך שימוש בטיעון לוגי:  – 4ברמה דוגמאות להצדקות 

(. ההשערה 5-1זוגיים מאשר מספרים זוגיים )בסדרת המספרים  ־"יש יותר מספרים אי •

 (." 6-2)נשתמש בסדרה  6של סמי תעבוד אם נוסיף את המספר 

זוגי, כדי שנוכל  כל  "צריך שכאשר מחברים את   • המספרים )שבזרועות( נקבל מספר 

 לחלק אותם לשתי קבוצות שווה בשווה". 
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 : המחקר  ומסקנות סיכום

כאשר ניתנו לתלמידים הזדמנויות לעסוק בתהליך החשיבה של השוואה והנגדה זה אפשר   •

 תמכו אצלם בהתפתחות של יכולות הכללה והצדקה.ש להם להעלות השערות 

המחקר   • והנגדהממצאי  השוואה  של  שונות  רמות  לזהות  בעת   אפשרו  הצדקה  ושל 

את   חקרו  נוספ  Vשהתלמידים  רמות  נצפו  ההצדקות  בשלב  הצדקה הקסם.  שכללו  ות 

 באמצעות דוגמאות ודוגמאות נגדיות.  

זמן לבצע את תהליך ההשוואה של מציאת הדומה   דילתלמידים    סיפקמבנה השיעור ש •

 ,היה גורם מכריע שסייע להם להעלות השערות  ,הקסם  Vבמקרים השונים של  והשונה  

ש  החשיבות  את  מדגיש  זה  בחיבור.  החילוף  חוק  כמו  משותפת  תכונה  יצירת  ולזהות  ל 

 להגיע להעלאת השערות ולהכללה.  כדידוגמאות רבות 

לצפות    במטרה • לתלמידים  לאפשר  חשוב  השערות  העלאת  לשלב  בהצלחה  להגיע 

 דוגמאות משלהם.   צורולי ,לזהותןדוגמאותב

משותפת   • בתכונה  שימוש  היה  זה  במחקר  שנצפה  ההכללה  דוגמאות   כדיסוג  לחפש 

נוספות. התכונות המשותפות שעלו היו חוק החילוף וזוגיות המספר שבקדקוד. לא נצפו  

 סוגי הכללות נוספים כמו הרחבת ההשערה לקבוצות מספרים אחרים. 

. הרמה MRAL־יעות בלרמות שמופלחלוטין  רמות ההצדקה שנצפו במחקר זה אינן זהות   •

שימוש בדוגמאות ודוגמאות נגדיות " לא נצפתה. ונוספה רמה של    " של "פנייה למקור סמכות 

זו    כדי ברמה  הכללה".  או  השערה  לאמת  או  בדוגמאות השתמשו  להסביר  התלמידים 

נוספות כדי להראות שהתכונה המשותפת או הכלל שמצאו מתאים לדפוס או לקשר שהם  

 מצאו. 

 תחתלא נצפתה במחקר זה.    הרחבת ההכללה תוך שימוש בטיעון לוגי" קה " גם רמת ההצד •

לאשש או להפריך השערה". יש להמשיך לבדוק   כדינצפתה רמה של "שימוש בטיעון    זאת

 נוכחות רמות הצדקה אלו במחקרים עתידיים.  

ה, חשוב לבקש מהם  לקדם את יכולת השיח המתמטי אצל תלמידים בגילים אל  במטרה •

בד בבד עם הכיתה    בפניוגם לנהל דיון מילולי    ,של דרך החשיבה שלהםגם תיעוד בכתב  

 המורה בעזרת שאלות הכוונה.סיוע 
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קידום היכולת המתמטית של העלאת השערות והצדקה    –   ( 1)מאמר    סיכום 

 Lin & Tsai  –   זוגיים ־אצל תלמידי כיתה ג': הסכום של מספרים זוגיים / אי

(2016) 

קבוצת  כוללת  הצדקה  מתמטיים.  לטיעונים  הבסיס  הם  והצדקה  הכללה  השערות,  העלאת 

 טיעונים שבהם משתמשים תלמידים בבואם להראות שההשערה נכונה. 

עבור מתאים  להיות תוכן מתמטי  יכולים  התבוננות בדפוס של מספרים או חיפוש הקשר ביניהם  

יצירת טיעונים מתמטיים. משום כך  ת של לעסוק בפעילו אותם יניעתלמידים בביה"ס היסודי ש

 המחקר הזה. לנושא זוגיים ־ נבחרה הפעילות העוסקת בסכום מספרים זוגיים ואי

 תיאורטית  מסגרת

תיכוניים   ספר  בתי  תלמידי  אצל  שונות.  ברמות  הצדקה  תהליכי  תלמידים  אצל  לזהות  ניתן 

 רמות:   3ובמכללות זוהו 

 מסתמך   התלמיד  כאשר:  ה אל מקור סמכות(יי)פנ  חיצוני  גורם   על  המבוססת  הוכחה .1

 אין בטיעונים שלו כל הצדקה מתמטית.    ,ספרים   או  ההורים,  המורה  כמו  חיצוני  גורם  על

 סדרת  או  דוגמה  על  שלו  ההנמקה  את  מבסס  התלמיד  כאשר:  פיריתאמ  הוכחה .2

 .דוגמאות

 ברמה  מתמטית  הנמקה  הכוללים  טיעונים  מביא  התלמיד  כאשר:  אנליטית  הוכחה .3

הטיעון הלוגי שהוא מציג מתאים לכל המקרים של ההשערה   מעבר לדוגמאות  כללית

בייצוג סימבולי או מוחשי. ברמה אותה הוא מצדיק. הטיעונים יכולים להופיע במלל,  ש

 שהוא מציג ניתן להכללה לכל המספרים.  הטיעוןזו התלמיד מבין במפורש ש

מתן דוגמאות. עם זאת, ניתן לשפר את    -  2בביה"ס היסודי תלמידים מצדיקים בעיקר ברמה  

אם המורים יתמכו בתלמידים בזמן שהם עורכים דיוניים העוסקים  רמת ההצדקה של תלמידים  

שאלות  בה שאילת  באמצעות  או  מתמטית,  שמביאים ל  געבנו נמקה  ושגויות  נכונות  תוצאות 

 התלמידים.   

( שבדקה כיצד תלמידים בכיתה ו' מצדיקים את חוק החילוף בכפל,  Valentine, 1999חוקרת )

של טיעונים מכלילים.    3של הסתמכות על מקור סמכות לרמה    1הראתה שהם עברו מרמה  

וההנמקה אם מורים   תוצאות של מחקרים שונים מעידות שניתן לקדם את איכות ההצדקה 

 ות ולהצדקתן. יספקו לתלמידים בביה"ס היסודי הזדמנויות להעלאת השער

הצדקה היא הכלי לקידום ההבנה של תלמידים   .העלאת השערות מעוררת את הצורך להצדקתן

 ולעידוד החקירה מדוע הדברים עובדים במתמטיקה.  ,אודות מושגים מתמטייםעל 
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לסוגים שונים של השערות.   ומשימות שונות מובילות  ,לא כל משימה מעודדת העלאת השערות

 יים להוביל לרמות שונות של הצדקה. נושאים שונים עשו

זיהו   השערות  שבעהחוקרים  העלאת  בעת  זה  3עמוד    )ראו  שלבים  התייחסות  (.  בסיכום 

 לשלבים אלה מסייעת למורים בעת תכנון משימות המעודדות העלאת השערות. 

זוגיים משום שזה נושא שנלמד בכיתות היסוד  ־במחקר זה בחרו לעסוק במספרים זוגיים ואי

 כות בכל הארצות. הנמו

מחקר שבדק הצדקות של תלמידים בכיתה ב' מצא שהתלמידים מסבירים את תכונת הזוגיות  

 :  (Keith, 2006) באופנים הבאים

ויש    2־ל  הכמות  חלוקת .א מתחלק  לא  אם  שווים.  אז   1חלקים  החלקים  באחד  יותר 

 זוגי.  ־המספר הוא אי

 זוגי. ־אי הוא המספר אז ,מתחלק לא אם. 2־ב המספר חילוק .ב

 זוגי. ־אי הוא המספר אז מתחלק לא אם. אנשים שני בין בשווה שווה הכמות חלוקת .ג

 ( שבדק זאת בכיתה ג' מביא שלוש הגדרות של התלמידים: Ball, 1993מחקר אחר )

 . שארית ואין ,2 של קבוצות יש זוגיטבעי  במספר .א

 .  1ועוד  2זוגיים הם כפולות של ־יומספרים א ,2זוגיים הם כפולות של  מספרים .ב

 יש במספר זוגי.    2קבוצות של  כמה .ג

 כל התלמידים על דוגמאות הסתמכו  לה  י החוקרת שבדקה את תלמידי כיתה ב' הראתה שבתח

והיו בטוחים שזה מספיק עבור ההוכחה. ככל שהכיתה    ,כדי להוכיח שההשערה שלהם נכונה

בדיונים   מספקתעל  עסקה  הוכחה  מהי  התלמידים עשו  נ  ,אודות  של  המתמטיים  הטיעונים 

 כלליים יותר ומשכנעים יותר. 

 המחקר הזה הן:  שאלות

 '?ג בכיתהזוגיים ־ואי זוגיים מספרים אודותעל  השערות העלאת המוריםשילבו  כיצד .1

ג' השערותהעלו    כיצד .2 כיתות  ואי  ,תלמידי  זוגיים  ־ והצדיקו את הסכום של מספרים 

 זוגיים מעבר לכל המקרים? 

 המחקר מהלך

 שישה שבו השתתפו    , להכשרת מוריםשנתי  ־תלתבמסגרת פרויקט  בטאיוואן  נערך  המחקר  

משימות המעודדות העלאת השערות ומפעילות את   ליצורהתמקד בסיוע מורים  הוא    .מורים

התלמידים בתהליכי הצדקה מתמטית. מנחה הקבוצה, איש חינוך מתמטי, עודד את המורים  

ללמ רק  ולא  הכיתה  לחומר שבספר  הקשורות  משימות  בחרו  שני  הספר.  מד  ולבנות  מורים 

לאחר מכן  .  מהמורה אחד את המשיהעביר  אותה העבירו בכיתתם, כיתה ג'. תחילה  שמשימה  
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הועברה ואז    ,ונעשו התאמות כנדרש  ,אודות מה שקרה בכיתהעל  נערך דיון בקבוצת המורים 

  22־בנים ו  27תלמידים:    49השתתפו בפעילות    סך הכולבכיתתו של המורה השני.  המשימה  

   אזור עירוני. בתה באזור פרברי והשנייה יבנות. כיתה אחת הי

 שלבים בתכנון המשימה: 

 . י הלמידה שבספר הלימודניתוח חומר .א

 פיתוח משימות המתאימות להעלאת השערות. .ב

 .קבוצת הלמידה של המוריםבתכנון הפעילות ודיווחה  .ג

 בכיתה. העברת הפעילות לתלמידים .ד

 .הערכת הפעילות שנעשתה בכיתה בקבוצת הלמידה של המורים .ה

 תכנון הפעילות מחדש להפעלה בכיתה נוספת של אותו הגיל.  . ו

 תהליכים עיקריים של העלאת השערות: חמישהכל משימה תוכננה כך שתבדוק 

 יצירת קבוצת מקרים סופית וארגון המקרים.  .1

 התבוננות, חיפוש דפוסים, יצירת השערות, סיווג ההשערות ובדיקת נכונותן.  .2

 תיקוף ההשערות.  .3

 הכללת השערות. .4

 הצדקה והכללה.  .5

 כל אחד מהתהליכים בוצע תחילה באופן יחידני, לאחר מכן בקבוצה ולבסוף עם הכיתה כולה. 

 

 המחקר  תוצאות

הוצג בפעילות זו    .תה בספר הלימודימחקר הסתמכו על פעילות שהיבהמורים שהשתתפו  שני  

ולגלות את   , זוגיים־מספרים זוגיים ומספרים איבו  התבקשו לסמן    , והםמאה  חלתלמידים לו

  זוגיים. ־משימה אחרת לגילוי התכונות של מספרים זוגיים ואילתכנן    החליטו מורים  ה.  יםהדפוס

  ליישום בשני שלבים.תוכננה המשימה 
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 מספריםאת המשמעות של    ולהבין  ליצור  בפעילות, שמטרתו  ראשוןהשלב  מציגה את ה  5טבלה  

 זוגיים ־ואי  זוגיים

־ של מספרים זוגיים )אי הסכום של   אודות על להעלאת ההשערה המובילות משימות  : 5 טבלה 

 שלב ראשון  –  זוגיים(

 שלבים בהעלאת השערות  מהלך הפעילות 

  0מספרים שונים בין    2עבדו בקבוצה. כל אחד כותב   .1

 מספרים שונים.   8. יחד עליכם ליצור 100־ל

 יצירת קבוצות מקרים 

ארגון המקרים וחיפוש  את המספרים שקיבלתם לסוגים.   מיינו .2

 דפוסים 

 זוגי.  ־מספר זוגי ומהו מספר אי מהו .3

 . סוג כל עבור היגד כתבו

 העלאת השערה 

 

  מספרים   סכום  של  התכונות  את  להבין  שמטרתובפעילות,    שלב השניהמציגה את    6טבלה  

   זוגיים.־ואי  זוגיים

זוגיים(  ־של מספרים זוגיים )אי   הסכום אודות על משימות המובילות להעלאת ההשערה : 6 טבלה 

 שלב שני –

 שלבים בהעלאת השערות  מהלך הפעילות 

בוחר   .1 אחד  שיצרתם   2כל  המספרים  מתוך  מספרים 

 ומחבר אותם.   בקבוצה

 יצירת קבוצות מקרים 

של .2 העבודה  בדף   יםהתרגילכל  את    הקבוצה  רשמו 

אי מספרים  סמנו  אדום  ־שעשיתם.  בצבע  זוגיים 

 ומספרים זוגיים בצבע שחור. 

 בקבוצה ארגון המקרים 

העלאת חיפוש דפוס,  . גיליתם? רשמו זאת בדף העבודהמה  .3

 ותהשער

 אימות ההשערה  מהגילויים שלכם מתאים גם למקרים נוספים?   לואי .4

מההשערו .5 אחת  כל  תתארו  תעשו כיצד  אם  שלכם  ת 

 ?לכל המקריםהכללה 

 הכללה 

 הצדקה איך תשכנעו את חבריכם שההיגדים שלכם נכונים?  .6
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 תלמידי כיתה ג' במחקר זה:  הציעוזוגי ש־להלן ההגדרות למספר זוגי ולמספר אי

 זוגי אין חברים. ־למספר זוגי יש חברים ולמספר אי •

 זוגיים הם בודדים. ־מספרים זוגיים הם כפולים. מספרים אי •

 . 1,3,5,7,9זוגיים הם ־. מספרים אי0,2,4,6,8מספרים זוגיים הם  •

זוגיים ספרת האחדות היא ־ובמספרים אי ,במספרים זוגיים ספרת האחדות היא זוגית •

 זוגית.־אי

זוגיים הם ־. מספרים אי(2־)הכוונה לקפיצות ב  וכו'  2, +2, +0־מספרים זוגיים הם מ •

 וכו'.   2, +2, +1־מ

אי • לא תהיה שארית  1נשאר  זוגי  ־במספר  זוגי  ולמספר  קבוצות,  לשתי   כשמחלקים 

או  )חילוק לחלקים( אי  –,  ויש אחד שנשאבביחד    2זוגיים הם  ־מספרים  פעם  ר. כל 

 . )חילוק להכלה( במספרים זוגיים לא תהיה שארית

 

אודות הסכום  על ההשערות שהעלו התלמידים 

 זוגיים־של מספרים זוגיים ואי

 מעבודות התלמידיםדוגמאות 

 זוגי = זוגי ־זוגי + אי־אי .א

 זוגי + זוגי = זוגי  .ב

 זוגי ־זוגי = אי זוגי +־אי .ג

 זוגי ־זוגי = אי־אי זוגי + .ד

     

  

הוא גדול המחובר אם הסכום הוא קבוע אז  .ה

 והמחבר הוא קטן.  

  הממצאים   בעקבות  עלתה  זו)השערה  

 ברור  לא  .שבדוגמה  הקבוצה  חברי  שכתבו

 (הכתיבה  כדי  תוך  המספרים  את  שינו  מדוע
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 , המורים לכל קבוצה תרגילים שנכתבו בקבוצות האחרותהציגו  לאמת את ההשערות    במטרה

 והתלמידים התבקשו לבדוק אם ההשערה נשארת נכונה. 

 ?ת שלכם אם תעשו הכללה לכל המקריםכיצד תתארו כל אחת מההשערו: 5בתשובה לשאלה 

 תלמידים רשמו את ההכללות הבאות: 

זוגי הסכום ־זוגי עם מספר אי־זוגיים, כאשר מחברים מספר אי־עבור כל המספרים האי .1

 יהיה תמיד זוגי. 

האי .2 המספרים  כל  אי־עבור  מספר  מחברים  כאשר  והזוגיים,  זוגי  ־זוגיים  מספר  עם  זוגי 

 זוגי. ־הסכום יהיה תמיד אי

מחברים מספר זוגי עם מספר זוגי הסכום יהיה תמיד עבור כל המספרים הזוגיים, כאשר   .3

 זוגי. 

והאי .4 הזוגיים  המספרים  כל  אי־עבור  מספר  עם  זוגי  מספר  מחברים  כאשר  זוגי  ־זוגיים, 

 זוגי. ־הסכום יהיה תמיד אי

 

הצדקה   לנסח  במטרה  חבריכם שההיגדים שלכם נשאלו  לבסוף,  את  איך תשכנעו  התלמידים: 

בשלב הראשון של   ניסחולמידים השתמשו בהגדרות שהם  נכונים? ממצאי המחקר הראו שהת

 ולא הסתמכו רק על מתן דוגמאות.   ,זוגי־המשימה עבור מספר זוגי ומספר אי

 תלמידים רשמו את ההצדקות הבאות:  1לדוגמה: להצדקת טענה 

זוגיים נהיים חברים כשהם ביחד,  ־זוגיים אין חברים, אבל שני המספרים האי־למספרים אי •

 זוגיים ייתן סכום שהוא תמיד זוגי. ־מספרים אי לכן חיבור

אחרי    1זוגי זה יהיה שווה למספר זוגי, כי נשאר  ־זוגי עם מספר אי־כשמחברים מספר אי •

 .  2־זוגי ב־שמחלקים מספר אי

־זוגי זה יהיה שווה למספר זוגי, כי מספר אי־זוגי עם מספר אי־כשמחברים מספר אי •

 . 2+2+2= ... 1+2+2+ ... 1+2+2זוגי זה ... ־איזוגי + ־, ואי 1+2+2זוגי הוא ... 
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 להלן תיעוד מהדיון הכיתתי באחת הכיתות: . בדיון הכיתתי ניתנה שאלת הרחבה

 

 זוגי? ־אי מספר או זוגי מספר הוא 1234 המספר האם : מורה

 ? לאזוגי, ־אי :1 תלמיד

 זוגי  :2 תלמיד

 ?  מדוע : מורה

.  זוגי   הוא  30,  זוגי  הוא  200,  זוגי  הוא  1000.  1000+200+30+4=1234  ־שכיוון   :3 תלמיד

  אז , זוגי יהיה זוגי שהוא 30 ועוד זוגי. זוגי יצא זה, זוגי ועוד  זוגי זה 1000+200

 אז .  זוגי   גם   הוא  4  ועוד   זוגי .  זוגי  יהיה  1000+200+30

 . זוגי  מספר יהיה 1000+200+30+4=1234

עם ארבע ספרות זה כמה אלפים, כמה מאות,    מספר  ...זה  את  מצאתי,  מצאתי :4 תלמיד

כמה עשרות וכמה אחדות. הסכום של שלוש הספרות הראשונות הוא זוגי. יוצא 

 זוגית. ־תלוי אם ספרת האחדות היא זוגית או אי  ,זוגי־מכך שמספר הוא זוגי או אי

הלימוד  ממצא זה הוא בדיוק הדפוס שמתגלה בטבלת המאה שמופיעה בספר   : מורה

ובמספרים    ,זוגית־זוגיים ספרת האחדות היא אי־מראה ש"במספרים איה  ,שלכם

 זוגיים ספרת האחדות היא זוגית". 

מחיסור  בכיתה   המתקבלת  בתוצאה  ההרחבה  שאלת  עסקה  /   2השנייה  זוגיים   מספרים 

 זוגיים.  ־אי

 

 המחקר  ומסקנות סיכום

מילולי תוך שימוש בהגדרה של מספר תלמידי כיתה ג' הראו יכולת לנסח טיעון לוגי   •

אי  / דוגמאות.    נוסףזוגי,  ־זוגי  סדרת  או  דוגמה  בעזרת  להצדיק  ההגדרות  ליכולת 

על זוגי סייעו להם בהצדקת המסקנה שהגיעו אליה  ־שניסחו תחילה למספר זוגי / אי

 זוגיים. ־מספרים זוגיים / אי 2אודות סכום 

של הצדקה שהיא: הכללת טענות, בלי מכאן שהתלמידים הגיעו לרמה הגבוהה ביותר   •

השלבים הראשונים )פנייה למקור סמכות והצדקה בעזרת דוגמאות(.   שנילעבור דרך  

 זאת בניגוד לממצאי מחקרים קודמים. 

המחקר תומך בטענה שניתן לשפר את יכולת ההצדקה של תלמידים באמצעות תמיכה  •

 של המורים בתהליך העלאת ההשערות. 
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השלבים של העלאת השערות. כמו   חמשתכל  באותם    ובילוך שההמורים עשו זאת בכ •

להנמקת  הבסיס  את  יצרה  הראשונים  השלבים  בשלושת  שנעשתה  הלמידה  כן, 

 ההכללה.   

 ולא היה קשה למורים. ,הנושא המתמטי שנבחר סקרן את התלמידים •

המשימות היו קשורות לנושאים שהופיעו בספרי הלימוד של הכיתה. האתגר למורים   •

לזהות מה מתוך ספר הלימוד מתאים למשימות של העלאת השערות. לאחר מכן  הוא 

 יש להתמקד באופן שבו מתכננים משימה כזו.  

   

 סיכום 

מורים   הכשרת  של  תהליך  תואר  המאמרים  א  לתכנוןבשני  יעודדו  אשר  חקר  ת משימות 

מתחילים  אלה שלבצע תהליכים המפתחים חשיבה והנמקה מתמטית. תהליכים    תלמידיהם

רעיון או תופעה מתמטית וכוללים השוואה והנגדה, העלאת השערות, בחקירת דוגמאות של  

והצדקתן היסודי  ,הכללתן  הספר  בבית  תלמידים  אצל  כבר  לפיתוח  הכרחיים    ,ניתנים  והם 

 להמשך לימודי המתמטיקה ולעשיה מתמטית.  

רטו את השלבים לביצוע תהליכים אלה ובדקו את היכולת של   פיהמאמרים מציגים מחקרים ש

ג' ד' של ביה"ס היסודי לפעול לפיהם. כל מחקר עסק במשימה מתמטית  -תלמידים בכיתות 

 התלמידים היו זהים.   חוושוהשלבים שונה, אך התהליכים 

יתה, ובכך עונים לצורך המופיע  את המשימות בכ  פעילהמאמרים מפרטים את האופן שבו יש לה

: "שימוש במשימות חקר בצורה לא מבוקרת עלול (4הלימודים במתמטיקה בארץ )  תוכניתב

ליצור תסכול אצל תלמיד שלא מסוגל להגיע למסקנה הרצויה ...השימוש בפעילויות חקר מצריך  

  (.12הכנה מדוקדקת על ידי המורה ומעקב שלו אחרי התהליך" )עמ' 

(: שימוש באלגברה מוקדמת ככלי לקידום  2)מאמר נוסף  פיה של סיכום זה מופיע  בביבליוגר

זה   מאמר  לעברית(.  )תורגם  שונות  יכולות  בעלי  בניסוח תלמידים  בהתנסות  הוא  גם  עוסק 

הכללות, מציאת דוגמאות, דוגמאות נגדיות והוכחות אצל תלמידים צעירים, אך למטרה קצת 

המטרה היא להביא את התלמידים לחשוב על העקרונות שבבסיס העבודה (  2במאמר ).  שונה

ך ובין  החישובית שלהם. ההכללות מסייעות לתלמידים לראות קשרים בתוך ובין מספרים, ובתו

זה 'ומתוך הבנה מדוע    ,ובים בדרך יעילה יותרובכך מסייעות להם לבצע את החיש  ,פעולות

ואי'עובד זוגיים  במספרים  בפעולות  ברובן  עוסקות  במאמר  המופיעות  הדוגמאות  זוגיים.  ־. 

אודות ההתנהגות של הפעולות, ניסוח טענות כלליות, ייצוג  על  שעריכת דיונים  דיווחו  המורים  

אותן  טענות א להוכיח  וניסיון  סוגי התלמידים. החלשים מתחילים לחשוב    –לה  תומכת בכל 

והחזקים מרחיבים את עבודתם מעבר   , באופן מתמטי על האופן שבו הם מבצעים חישובים
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השערות   של  והוכחה  שבהעלאה  להתרגשות  גבוהה  חישובית  יחסים  על  ליכולת  אודות 

   ם.    מתמטיים הישימים למחלקה אינסופית של מספרי
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 הקסם  V  נספח א:
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 הקסם   Vדף לתיעוד המקרים השונים של 

 שמות חברי הקבוצה:  
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 :  ב נספח 

דוגמאות   )  תוכניתמתוך  להלן  החינוך  משרד  של  במתמטיקה  למשימות  4הלימודים   ,)

במאמר   שמוצע  כפי  והנמקה.  חשיבה  תהליכי  לביצוע  בספרי ,  1המתאימות  לחפש  מומלץ 

 הלימוד פעילויות שניתן להתאימן או להרחיבן למשימות של חשיבה והנמקה.  

 (20)עמ'   כיתה א'

 

 (36כיתה ב' )עמ' 

 

 38כיתה ב' עמ' 
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 (63כיתה ג' )עמ' 

 

 ( 85כיתה ד' )עמ' 

 

 ( 108כיתה ה' )עמ' 
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 רים להשתלמות מופעילות 

 

 3פעילות למאמר 

? נמקו את הכולבסך  . כמה מקרים יש  5-1הקסם למספרים    Vבצעו את המשימה של   .1

 תשובתכם. 

 לוקסם גם למספרים אחרים. אי  Vהעלו השערות לגבי היכולת ליצור  בדו בזוגות.  ע .2

בשתי הזרועות צריך להיות   הקסם שסכום המספרים  Vמספרים מתאימים לתנאי של  

ספרתיים(. בדקו את השערתכם ־ת החקירה רק למספרים חד)ניתן לצמצם אשווה?  

 העלאת ההשערה ובדיקתה.   בעתואת המסקנות שלכם ותעדו כל מה שהבחנתם 

  MRALעבודה של  תיעוד של זוג אחר. בעזרת מסגרת הבהחליפו את התיעוד שלכם   .3

 נתחו את מה שתיעד הזוג השני.

אודות הממצאים שלכם. האם זיהיתם את רמות החשיבה על  ערכו דיון של כל הקבוצה   .4

 ?MRALשמופיעות במסגרת העבודה של 

 

 1פעילות למאמר 

והעלאת   .1 חקירה  של  למשימות  לפתח  שניתן  ופעילויות  נושאים  הלימוד  בספרי  חפשו 

 השערות.

אחת של חקירה והעלאת השערות. תכננו אותה כך שתבדוק את חמשת תכננו משימה   .2

 התהליכים העיקריים של העלאת השערות: 

 יצירת קבוצת מקרים סופית וארגון המקרים.  •

 התבוננות, חיפוש דפוסים, יצירת השערות, סיווג ההשערות ובדיקת נכונותן.  •

 תיקוף ההשערות.  •

 הכללת השערות. •

 הצדקה והכללה.  •

לתלמידים  האם    :בוש  ח   שתסייע  הכנה  משימת  קודם  לתכנן  את צריך  להצדיק  בהמשך 

 טענותיהם.  
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