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במשך למעלה מעשרים שנה ,מורים השתמשו בעצמים למנייה" ,רכבות" של קוביות מתחברות ובדידי
כוח-עשר ,כדי לעזור לתלמידים לפתח תובנת מספר ,כלומר ,הבנה של מושגי מספר ,ערך המקום ויכולת
לעשות חישובים .למרבה הצער ,לא כל התלמידים מפתחים בהצלחה הבנה לכמויות כאשר הם
משתמשים במודלים אלה .מאמר זה בוחן מה עלול להיות חסר במודלים בהם אנו נוהגים על פי רוב
להשתמש ,לאחר מכן מתאר כיצד כרטיסי תבנית-עשר עשויים להיות כלי מועיל יותר לבניית הבנה
למספרים עבור תלמידים רבים.
העובדה שניתן לגעת באמצעי ההמחשה ,אינה מבטיחה שהוא ישמש ביעילות כ"ייצוג קונקרטי" .עבור
תלמידים רבים ,רכבת מ 10 -קוביות מתחברות או מקל ]של בדיד[  ,10שבהם עצם אחד מייצג עשר
יחידות ,הם דבר מופשט .הם יכולים לוודא ש"רכבת" או "מקל" מראים כמות של עשר רק אם הם
סופרים כל חלק .כאשר אותם תלמידים משתמשים בכרטיסי תבנית-עשר ,הם מסוגלים לבנות משמעויות
למספר בדרכים מועילות יותר .איור  1משווה שני מודלים שונים למספרים .0 – 10
בבואם לפתח הבנה בסיסית של מספר-לכמות ,תלמידים מפיקים יותר תועלת ממודלים אשר מציעים
דגם הניתן למנייה והמבחין ויזואלית בין מספר למספר; הניתן לארגון בדרכים ברורות וניתנות לניבוי
והמספק הקשר המוגדר בבירור לכמות של עשר .מודלים מסוג רכבות של קוביות מתחברות ,בהם
משתמשים לרוב ללמד מושגי מספר ,אינם מסייעים לתלמידים לבנות דגמים בהם יש הבחנה ויזואלית
ברורה לכל כמות .מודלים מסוג בדידי כוח-עשר מניחים קיום של יכולת לחשיבה פרופורציונאלית )עצם
אחד מייצג יותר מיחידת מנייה אחת( אשר אצל רבים מתלמידנו בעלי הצרכים המיוחדים פשוט לא
קיימת.
מדוע כרטיסי תבנית-עשר יעילים
כרטיסי תבנית-עשר מציעים לתלמידים בעלי צרכים מיוחדים כלי עשיר וויזואלי לפיתוח הבנה של
המספר ,ערך המקום ויכולת לעשות חישובים .הדגם החזותי עוזר לתלמידים לקשר כל שם מספר לכמות
שהוא מייצג .כרטיסי תבנית-עשר מציגים צורה ייחודית לכל כמות מ 0 -ועד  .10זה עוזר לתלמיד בעל
תפיסה חזותית להפנים את ה"צורה" של הכמות בכרטיסי הברקה )ראה איור .(1
כרטיסי תבנית-עשר מחזקים את יכולת המנייה של עשר ) ,(countability of 10הן כעשר יחידות והן
כקבוצה יחידה של עשר.הנקודות מופרדות באופן ברור וניתנות למנייה ,כך שתלמידים יכולים בקלות
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לאמת את השלמות של כל עשר .תלמידים יכולים לראות בברור את הכמות המוצגת מבלי הצורך לספור
מאחד בכל פעם מחדש.
איור  :1השוואה בין כרטיסי תבנית-עשר לרכבות של קוביות
כרטיסי תבנית-עשר מציגים תמונה ייחודית לכל מספר .על-ידי הצגת כל כמות יחסית ל,10 -
הם מהווים בסיס למושגים של ערך המקום .המודל של תבנית-עשר מציג את ה .0 -הוא גם
מראה את התכונות של זוגי ואי-זוגי.

איור  2משווה תצפיות בשתי קבוצות מעורבות של תלמידי כיתה ב' )בעלי צרכים מיוחדים וכאלה ללא
אבחנה ספציפית( .קבוצה אחת השתמשה בקוביות מתחברות כדי לפתח מושגי מספר ל .7 -הקבוצה
השנייה השתמשה בכרטיסים של תבנית-עשר .לצורך פעילות זו המורה הניחה על מטול שקפים דגם
למספר,לאחר מכן הדליקה את המטול לשנייה אחת ומייד כיבתה אותו .תלמידים נשאלו כמה עצמים –
קוביות או נקודות -הם ראו .הדגם של תבנית-עשר נתן לתלמידים דרכים רבות להסיק במדויק שהם ראו
שבע נקודות .לעומת זאת ,התלמידים שהשתמשו בדגם של קוביות מתחברות ,היו צריכים לספור את
הקוביות ועשו טעויות רבות בעת המנייה .ממצא זה אינו מפתיע ,משום שהעין האנושית אינה מסוגלת
להבחין ביותר מארבעה או חמישה עצמים נפרדים בשורה ללא מנייה קפדנית ,אלא אם כן עצמים אלה
נמצאים בתוך קונטקסט עתיר-מידע ) .(Smith 1985, pp.20-23אפילו התלמיד שהשתמש באסטרטגיה
של חלק-חלק-שלם )" 4ועוד  ("3טעה בספירה .האסטרטגיה שלו מעולה ,אבל הדגם הפריע לדיוק שלו וזה
היה מתסכל.
בחינה מחדש של בדידי כוח-עשר
מהרגע שבו מספרים גדולים מעשרים מוצגים בפני תלמידים ,אנו נותנים להם להשתמש בבדידי כוח-
עשר .בדידי כוח-עשר מניחים שתלמידים הפנימו את המושגים של אחדות ועשרות ,ושתלמידים מבינים
שעצם אחד יכול לסמל יותר מיחידה אחת .זוהי ההפשטה של ערך המקום .בדידי כוח-עשר מוצגים בפני
תלמידים רבים מוקדם מדי ,לפני שהם הפנימו באופן מלא את המושג של הקבצה לעשר.
שגיאות טיפוסיות מגלות הרבה אודות תפיסות שגויות במספרים .לדוגמה ,כאשר תלמידים לומדים
להציג בבדידי כוח-עשר מספר דו-ספרתי ,כמו  ,27הם לעיתים קרובות "לומדים" לשים שני בדידי עשר
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עבור הספרה הראשונה ובדידי אחדות עבור הספרה השנייה .לעומת זאת ,אם תבקשו מאותו תלמיד
להראות  27בעזרת כרטיסי תבנית-עשר ,תוכלו לגלות בקלות אם הוא או היא באמת מקבצים עשרות או
פשוט פועלים עם הספרות ללא הבנה של הכמות שכל ספרה מייצגת )ראו איור .(3
איור  :2תצפיות בשתי קבוצות מעורבות של תלמידי כיתה ב'
"כמה נקודות ראיתם? איך ידעתם?"
" 7משום שיש  4ויש עוד ".3
" 7משום שיש  3ריקים".
"אני רואה  6ו 1 -נוסף".
"ספרתי מהר – " 2,4,6,7
"אני ספרתי יותר מהר –  3ו 3 -זה 6
ו 1 -נוסף זה ".7
"כמה קוביות ראיתם? איך ידעתם?"
"אני ראיתי  6משום שספרתי  4ו 2 -נוספים".
" 8משום שספרתי מהר".
" 6משום שספרתי מהר"
"אני לא יודע .אולי "?10

מהו הדבר הראשון שתלמידיכם עושים כאשר הם חוקרים בעזרת בדידי כוח-עשר? אם הם כמו
התלמידים שלי ,הם בונים דברים .ממקלות העשרת בונים בקתת-עץ ,ממשטחי המאה בונים קירות
ורצפה לבניינים רבי-קומות ,ובדידי האחדות מתאימים לבניית ארובות וגדרות .קשר בין "דברים" אלה
לכפולה או חזקה של  10הוא הדבר האחרון שעולה במוחם של התלמידים.
מה רואים מורים כאשר הם עושים אותו תרגיל חקירה בהשתלמויות? רשימת ההבחנות שלהם מתחילה
לרוב בגיאומטריה של החומרים – מלבנים ,מנסרות מלבניות ,קוביות ,פאות ריבועיות ,פאות מלבניות,
זוויות ישרות – ולאחר מכן הצבע .הרעיון שעצמים אלה מייצגים כמויות מופיע בדרך כלל במקום מאוד
נמוך ברשימה .היחסים המספריים  /פרופורציונליים בין  ,10 ,1ו 100 -המוטבעים בבדידים מוזכרים
לעיתים נדירות ,אם בכלל .אם אנו כמורים לא רואים מיד בבדידי כוח-עשר מודלים למספרים ,אולי אנו
צריכים לשקול שימוש במודלים אחרים שמעבירים לתלמידים את מושגי המספר ,הכמות וערך המקום
בצורה אפקטיבית יותר.
לתלמידים בעלי צרכים מיוחדים יש לעיתים קרובות קשיים בעיבוד חזותי או שמיעתי .חישבו עד כמה
בדידי כוח-עשר חלשים בקידום העיבוד חזותי או ההבנה השמיעתית של המספר עבור תלמידים שאינם
מוכנים להפשטה של ערך המקום .חומרי כוח-עשר מכונים על פי רוב קוביות ,יחידות או אחדות )יחידה
אחת(; מקלות או מקלות-עשר )המייצגים קבוצה של עשר יחידות(; ומשטחים ,או משטחי-מאה
)המייצגים מאה יחידות( .שפה זו עלולה להיות מבלבלת עבור תלמידים רבים משום שרואים רק אחד
מכל עצם ,ובכך הרעיון של  10ושל  100הופך להיות עוד יותר שרירותי.
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כאשר תלמידים מבינים למעשה את המושג קבוצות של  ,10כל עצם יכול לייצג את אותו הערך – דיסקית
צבעונית ,מקל-עשר ,או לוחית תבנית-עשר מלאה .הבעיה של תלמידים בעלי צרכים מיוחדים היא כיצד
להגיע להבנה זו .כפי ש (2001) Van de Walle -מציין" ,ילדים מסוגלים לרוב לזהות את המקל כ'עשרת'
ואת הריבוע הגדול כ'מאה'  ...כל מה שניתן לדעת בביטחון הוא שהם למדו את השמות של עצמים אלה"
)עמ' .(31
איור  :3תבניות-עשר חושפות את ההבנה של תלמידים
"איזה מספר מראה הדגם? הסבר".

כרטיסי תבנית-עשר מספקים מכשיר יעיל לאבחון ולהוראה מתקנת.
טעויות מסוג זה מעידות על כך שהתלמיד אינו מבין את  27ככמות.
"איזה מספר מראה הדגם? הסבר".

תלמיד זה מבין את המושג של ערך המקום )מאות ,עשרות ואחדות( .עם זאת ,ההסבר
שלו ממחיש שבדידי כוח-עשר לא הופנמו כקבוצות של עשר .לעיני הלומד החזותי,
שימוש במקל לייצג  10יכול ליצור בלבול משום שהמקל דומה כל כך לספרה .1

מנייה ,זיהוי מהיר של כמות ,חישוב

Count, Subitize, Compute
מנייה היא מערכת של התאמה חד-חד-ערכית שבה כל שם מספר מקשר בין כמות לסמל .זה כולל קישור
בין מידע שמיעתי )שמות המספרים( לבין מידע חזותי )המספרים הכתובים( .זיהוי מהיר של הכמות
) (subitizingהוא "התהליך של זיהוי מיידי של דגמים של מספר ללא מנייה" ) Labinowicz 1984, p.
 .(105בעלי זיהוי מהיר של כמות ,מסוגלים לזהות את מספר העצמים בקבוצה ללא מנייה של כל עצם .על
מנת לבצע זיהוי מהיר של כמות ,התלמיד צריך להיות מסוגל לראות את הכמות שבקבוצה ,לקשר זאת
לערך מספרי ולוודא שהקשר מדויק בדרכים שאינן מנייה .רכבות של קוביות ועצמים בודדים ,על אף
היותם שימושיים בשלבים המוקדמים של ההתאמה החד-חד ערכית ,אינם מספקים תמונה ברורה
מבחינה חזותית ,הניתנת לזיהוי מיידי .בדידי כוח-עשר מדלגים על שלב הזיהוי המהיר של כמות בהבנת
המספר ,במיוחד ביחס לכמויות קטנות מעשר ולכמויות שבין העשרות .כרטיסי תבנית-עשר ,מצד שני,
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מסייעים לתלמידים לפתח דימויים מנטליים של מספרים אשר מהווים תשתית גמישה למורכבויות של
החישובים.
ספירה וחישובים
המ ֲע ָבר,
הקפיצה ממנייה וספירה לחישובים )אריתמטיים( מהווה קושי לתלמידים בעלי צרכים מיוחדיםַ .
ֵמ ֵע ֶבר לאסטרטגיות של ספירה – ספירת הכל ) , (counting allספירת המשך ) (counting upאו ספירה
אחורה ) – (counting backלחישובים ,מהווה אתגר עבור תלמידים רבים .תלמיד בעל יכולת טובה
במספרים מרכיב ומפרק מספרים לחלקים .פעילויות עם כרטיסי תבנית-עשר ,שבהן ניתן לראות תמיד
מסגרת התייחסות ניתנת למנייה של העשר ,נותנות לתלמידים מודל אשר מזמין הרכבה ופירוק של
מספרים כמרכיב בוויזואליזציה של הכמות.
המסגרת החזותית של  10הכרחית לפיתוח מיומנויות חישוב מעבר לספירה .איור  2מראה כיצד תלמידים
רואים בקלות קשרים אריתמטיים בתוך מספר כאשר הם מנתחים את הכמויות שכרטיסי תבנית-עשר
מייצגים .איור  4מראה כיצד תלמיד משתמש ברעיון זה לצורך חישובים .שימו לב שבכרטיסי תבנית-
עשר ,תלמידים מחפשים באופן אינסטינקטיבי דרכים להשלים עשרת כדי להקל על החישובים .בדרך זו,
הם משתמשים במושגים של ערך המקום באופן חזותי לפני שהם מכלילים רעיונות של ערך המקום ברמה
המושגית.
איור  :4פירוק והרכבה של מספרים להוספה
כמה נקודות יש בסך-הכל?
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מושגי אלגברה לתלמידים בעלי צרכים מיוחדים
מושגי אלגברה לתלמידים בבית הספר היסודי מעוגנים בארבע הבנות בסיסיות )המסוכמות בתכנית של
ה ,2000 NCTM -עמ' :(158-62 ,90-95
!

הבנת דפוסים ,יחסים ופונקציות" .דפוסים הינם ,עבור תלמידים צעירים ,דרך לזהות סדר
ולארגן את עולמם" )עמ' .(91

!

ייצוג וניתוח מצבים ומבנים מתמטיים תוך שימוש בסמלים אלגבריים.

!

שימוש במודלים מתמטיים לייצג ולהבין יחסים כמותיים" .לפתח את הרעיון שלמודל מתמטי יש
גם יכולת לתאר וגם יכולת לנבא" )עמ' .(162

!

לנתח שינוי בהקשרים שונים.

הבנות אלה נחוצות לכל התלמידים על מנת להצליח עם מושגים אלגבריים .לתלמידים בעלי צרכים
מיוחדים יהיה סיכוי טוב יותר לפתח הבנות אלה כאשר במודלים שאנו מציגים להם עבור התפתחות
מושגית נלקחים בחשבון נושאים של הבחנה חזותית.
לפני שתלמידים מסוגלים לזהות את הארגון הטבוע במערכת המספרים שלנו ,הם צריכים לראות את
העקביות ואת הארגון של מספרים ביחס ל .10 -כרטיסי תבנית-עשר מראים בברור את הסדר ואת הארגון
של מספרים אחד ביחס לשני וביחס ל) 10 -ראה איור .(1
בכל דגם של תבנית-עשר יש עושר תיאורי .חישבו על הדגם של תבנית-עשר למספר  .7תלמידים יכולים
לספור שבע נקודות בודדות .באותה העת ,הם יכולים לראות ששבע נקודות הן הרכב של מספרים קטנים
יותר של נקודות .2+2+2+1 ,6+1 ,4+3 ,3+4 :הם יכולים גם לראות מיד ששבע נקודות הן שלוש פחות
מעשר נקודות )ראה איור .(2
הצגת קבוצה של כרטיסי תבנית-עשר מאפשרת ניבויים .תלמידים יכולים בקלות לדמיין את התוצאה של
של הסרת נקודה אחת או שתיים ,את התוצאה של הוספת נקודה אחת או שתיים ,וכו' )ראה איור .(4
המקרה של המחובר החסר
זיהוי המחובר החסר במשוואה זו מיומנות ספציפית הקשורה ליחסים בין מספרים .במרבית הפעילויות
שבהן מוצגים מחוברים חסרים התלמיד נדרש לדעת כבר את עובדות היסוד ואת העיקרון של פעולות
הפוכות .בתרגיל הטיפוסי רק חלק אחד מומחש באופן קונקרטי .איורים  5ו 6 -משווים שתי הצגות
שונות של תרגיל המחובר החסר .איור  5מראה את הייצוג הסטנדרטי ,אשר אינו מספק נקודת פתיחה
מהימנה לתלמיד בעל הצרכים המיוחדים .איור  6מראה אותו תרגיל של מחובר חסר אשר משתפר
בעקבות השימוש בכרטיס של תבנית-עשר .שימו לב לשפה בה התלמידה השתמשה בבואה להדגים את
התרגיל בעזרת כרטיס של תבנית-עשר :היא משתמשת בשפת החיסור כדי לתאר את התוצאה שלה!
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איור  :5הצגה סטנדרטית של תרגיל המחובר החסר
יש בסך-הכל  .8כמה יש מתחת ליד שלי?

אם תלמיד אינו שולט בעובדות היסוד עד
 ,8הוא או היא קרוב לודאי יבצעו ספירת
המשך מ 3 -כדי למצוא את הפיתרון.
לעיתים קרובות תלמידים כוללים את ה3 -
בספירה שלהם )"("8 ,7 ,6 ,5 ,4 ,3

חשוב :איזה מספר ועוד  3נותן ?8

ומגיעים לפיתרון שגוי.6 ,

כרטיסי תבנית-עשר מעודדים תלמידים להשתמש באינטואיציות אלגבריות אודות יחסים בין מספרים
כדי לגלות את המחובר החסר .זיהוי המחובר החסר בעזרת כרטיס של תבנית-עשר מזמין את התלמידים
לעבוד אחורה מהמרכיבים הידועים )השלם ואחד המחוברים( אל המרכיב הלא ידוע .הוא מאפשר
לתלמידים לראות את השלם ואת החלק הידוע באותו דימוי.
אחרי זיהוי הצללית של החלק הידוע ,התלמידים מגלים בקלות את הצללית של החלק החסר .תהליך זה
של הבחנה חזותית עוזר לתלמיד "לגלות" את היחס ההפוך שבין חיבור לחיסור .כאשר תלמידים מוצאים
את המחובר החסר בתוך קונטקסטים שבו הם יכולים לראות את השלם ואת החלק הידוע ,הם "מגלים"
שהם יכולים לחסר את הידוע מן השלם כדי למצוא את הלא-ידוע.
איור  :6תרגיל של מחובר חסר עם כרטיסי תבנית-עשר
כאשר תלמידים משתמשים בכרטיסי נקודות כדי לדמיין מחוברים חסרים ,הם חוזרים אחורה
מהידוע לבלתי ידוע .רבים משתמשים בפעולות הפוכות כאשר הם מסבירים את התהליך
שלהם )לדוגמה" ,אני מחפש מספר שנשאר אחרי שאני מראה  ("3ומוצאים את הפיתרון הנכון
על-ידי תפיסת כמות.

כרטיסי תבנית-עשר יכולים לעזור לכל התלמידים ,בין אם יש להם צרכים מיוחדים ובין אם לא .כרטיסי
תבנית-עשר עוזרים לתלמידים לעשות סינתזה של התנסויות חזותיות ,שמיעתיות וקינסטטיות ומפתחות
יסודות יציבים למנייה ,ערך המקום וחישובים .הדגמים החזותיים העשירים של כרטיסי תבנית-עשר
7
Translated and reprinted with permission from Teaching Children Mathematics , copyright © 2005
By the National Council of Teachers of Mathematics, Inc. www.nctm.org. All rights reserved.
NCTM is not responsible for the accuracy or quality of the translation
________________________________________________________________________
http://mathcenter-k6.haifa.ac.il
מרכז מורים ארצי למתמטיקה בחינוך היסודי

 כתיבת, מחוברים חסרים, חלקים חסרים,שלם-חלק-חושפים בפני התלמיד את האלגברה של חלק
ספר- מורה לחינוך מיוחד בבית. ועוד תוספות( וערך המקום10) expanded notation סמלים מורחבת
- בכרטיסי תבנית10-אנג'לס סיכמה את ההתנסות שלה בכיתתה לאחר שהחליפה חומרים של כוח-בלוס
כך רחוק! לקח כשיעור אחד- "לא העליתי בדמיוני שתלמידי בעלי הצרכים המיוחדים יגיעו כל:עשר
 והמספרים התחילו להיות בעלי, הם פשוט המריאו, אחרי זה.להראות להם איך הכרטיסים עובדים
".משמעות
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