
  
  
  
  
  
  
  

  ?איפה פוגשים השברים את השקולים להם: הנושא
  ?האם יכול מפגש זה להתרחש בבית הספר היסודי

  'חלק ב

      
  
  

  .ורנטה נירנברג פרלה נשר, אילנה ארנון  :י"הוכן ע

  .תלמה מוקדי: תרגום  
  

      
מחקר שערכו ביחס להבנת מושג השבר את ה המחברות לתארבמאמר ממשיכות   :תקציר

המאפשרת ' שמש'המחקר נעשה תוך למידה בעזרת התוכנה . ותכמחלקת שקיל
  . המדגישים את תכונתם כמחלקות שקילות, בניית ייצוגים לשברים

  .31ה מספר "בעלחלקו הראשון של המאמר הופיע 

  

  
פעולות , מחלקת שקילות, שבר פשוט, מספרים רציונאליים, קבוצות מספרים  :מילות מפתח

חד -התאמה חד, ישר, נקודה, מערכת צירים, ר שבריםחיבו, השוואת שברים, חשבון
  .31ה "על, מחקר, לומדת מחשב, ערכית

  

  
  .58-69' עמ, 2004 יוני -ד "סיוון תשס, 32ה "על  :החומר פורסם במסגרת

  

  
  . עמודים12: החומר מכיל בנוסף לעמוד הפתיחה

  
  
  

  
  
  

ale32-11  

  

  מ"מל
  המרכז הישראלי להוראת

  ש עמוס דה שליט"המדעים ע

   מכון טכנולוגיה לישראל-הטכניון 
  המחלקה להוראת הטכנולוגיה והמדעים

  מוסד הטכניון למחקר ופיתוח

   המרכז הארצי– "קשר חם"
  תמטימינוך החיענון הרויפור ש, ידוםקל
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  ?איפה פוגשים השברים את השקולים להם
  ?ול מפגש זה להתרחש בבית הספר היסודיהאם יכ

  חלק ב
  

    *  רנטה נירנבורג                        , פרלה נשר                           ,אילנה ארנון     
il.ac.cet@ilanaa              il.ac.haifa.construct@nesherp           com.rogers@haisl  

  תל אביב, המרכז לטכנולוגיה חינוכית-מטח 
     

  

מחלקת 'בחלק א של המאמר תארנו את המושג 

, ובארנו את הצורך בהוראתו, 'לות של שבריםשקי

 –ואת הקושי הכרוך בכך בבית הספר היסודי , מחד

  .מאידך

תוכננה במיוחד ש, "שמש", תארנו שם תוכנת מחשב

.  הספר היסודי-בית בכדי להקל את הוראת הנושא

כמו כן תארנו ניסוי הוראה שנועד לבחון את יעילות 

תארנו גם את . תוכנה הזוההוראה בכיתה ה בעזרת ה

את  אנו מנתחיםבעזרתה אשר  APOS התיאוריה

  .הממצאים

בחלק ב של המאמר נתאר במפורט את הממצאים 

מחלקת שקילות של  'הנוגעים להתפתחות המושג

 .ניסוי אצל תלמידי ה'שברים

   –ממצאים הנוגעים לשאלת המחקר השנייה 

  על התפתחות המושג מחלקת שקילות

תכננו לעקוב אחר התפתחות המושג  מחלקת שקילות 

על פי קריטריונים שנוסחו בהתאם להשקפה 

  :הקונסטרוקטיביסטית שלנו

נתונים על התפתחותם של היבטים שונים של   .א

  ; המושג עצמו

  

  

  

  

  

לת לפתור בעיות שברים נוספות נתונים על היכו  .ב

על ידי ביצוע פעולות על מחלקות השקילות 

  .המעורבות בבעיות אלה
  

ידי זוג - בין הייצוג של שבר עלאנו מבחיניםמאמר ב

מסוים של מונה ומכנה לבין מחלקת השקילות של 

ואל , )13 (שברןאת הראשון נכנה בשם . שבר זה

  . מחלקההשנייה נתייחס בשם 

 השברן,לדוגמה, הנה
18
12

  : ומחלקת השקילות שלו, 

200 12 4 2 4 12 200... , ... , , ... , , , , ... , , ... , , ...
300 18 6 3 6 18 300

− − − −⎧ ⎫
⎨ ⎬

− − − −⎩ ⎭
)14(  

חשוב לציין כי במונח שברן לא השתמשנו בניסוי 

  .ההוראה שעליו ידווח בהמשך

 מצאנו ראיות מחלקת שקילות המושג בהתפתחות

  :לחמישה היבטים

  ;הייצוג של שברן כנקודה במערכת הקרטזית  . 1א

  ;0ה של שברנים שהמכנה שלהם הוא הבעי  . 2א

הקשר בין האיברים של מחלקת שקילות   . 3א

  ;אחת

הקשר בין רשימה בתחום המספרים   . 4א

וישר היוצא מנקודת הראשית ) מחלקה(

  ;בתחום הסרטוט

כאלה , מה באשר לישרים אחרים במערכת. 5א

  ?שאינם יוצאים מנקודת הראשית

ות שברים בנוגע ליכולתם של התלמידים לפתור בעי

  השקילות  מחלקות על פעולות ביצוע ידי-על נוספות

                                                           
13 Numeral  באנגלית   
- עבור תלמידי בית הספר היסודי אנו עוסקים בשברים אי 14

  .שליליים- ובמונים ומכנים אי, שליליים בלבד

 

  :פי תרגום מאנגלית של חלקו הראשון של המאמר-על* 
Arnon, I.,  Nesher, P., & Nirenburg, R. (2001). Where do 
fractions encounter their equivalents?  Can this encounter 
take place in elementary school?  International Journal of 
Computers for Mathematical Learning, V. 6(2), pp. 167-
214. 

  תלמה מוקדי: תרגום
              :באישורה של ההוצאה

Kluwer Academic, Publishers  
   

  מחקר
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.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .    

.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .    

.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .    

.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .    

.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .    

.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .    

.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .    

נציג ראיות לשימוש , המעורבות בבעיות כאלה

במחלקות שקילות בפתרון בעיות מסורתיות מהסוגים 

  :האלה

  ;סדר בין שברים   1ב

  ;צפיפות השברים  .2ב

  .חיבור שברים   3ב

 2ב- ו1ב, 5 א– 1את המידע המתייחס לנושאים א

את המידע הנוגע לחיבור . נות המובניםשאבנו מהראיו

שאבנו מהראיונות וגם מניסוי ) 3נושא ב(שברים 

  .ההוראה עצמו

  בניית המושג מחלקת שקילות .א

  ייצוג שברן כנקודה במערכת צירים קרטזית. 1א

חלק מהשאלות עסקו בהתאמה בין שברנים לבין 

 התלמידים ענו 20כל . נקודות במערכת הצירים

אף כי לאחדים נדרשו כמה (ת אלה  על שאלובהצלחה

בעזרת נייר ועיפרון הם סרטטו נקודות ). 'תזכורות'

  .ולהפך, המייצגות שברים נתונים

חלק מהם שכחו איזו קואורדינטה ? מה הם שכחו

אחרים שכחו . מייצגת את המונה ואיזו את המכנה

רווחים בין  ('צעדים'אם צריך לספור נקודות או 

אחדים שכחו איזה ציר . ת על צירי המערכ)נקודות

חלק שכחו כיצד נקראת  .נקרא אופקי ואיזה אנכי

. התלמידים נזכרו בקלות בכל אלה. נקודת הראשית

חלק מהם הצליחו בכך כבר כשהגיעו לשאלה השנייה 

אחרים רצו להשתמש בתוכנה כדי . או השלישית

 קצת 'שיחקו'ידי כך שפשוט -על: להיזכר במה ששכחו

ום הכוונה או התערבות של בלי ש ,עם התוכנה

  .הם נזכרו במונחים הבסיסיים, המראיינים

  :    )ה1בעיה  ( הייתה מעניינת במיוחדהבאההשאלה 

2שבר להמתאימה בציור רואים את הנקודה "
7

.  

2סמן את הנקודה של 
14

".  

  

  

  

  

  

  

  

  

  אחר נקודה של שברפי -עלר סימון נקודה של שב: 11איור 
  

  :שתי תשובות לדוגמה

, אני חושבת שהמונים צריכים להיות באותו קו": לאה
  ."והמכנים משתנים

] מסמנת בביטחון את הנקודה המבוקשת [:אורנה

  ."המשכתי באותו קו של שביעית"

לאה ואורנה השתמשו בייצוג הגרפי של קבוצת 

 לפתור נכונה כדי) ישר אופקי(שברים עם מונים שווים 

  .כך עשו גם כל התלמידים האחרים. את הבעיה
  

  0שברנים שהמכנה שלהם הוא . 2א

האם אפשר לסמן שבר על הציר : "השאלה הייתה

  :שתי תשובות לדוגמה? "המאונך

רק המונה , אי אפשר שהמכנה יהיה אפס"  : ליאור
  ."0יהיה 

  ."משהו שחלקי אפס זה לא שבר"  : אלעד
  

 על הקשר בין מכנה ידעטאו י בשני התלמידים האלה

גם ששברים כאלה אינם ידעו ו, אפס לבין הציר האנכי

רק תלמידה . כזה ידע תלמידים הפגינו 19. קיימים

אחת סימנה את הנקודה המתאימה לשברן על הציר 

אפשר לעשות את -למרות שזכרה שבמחשב אי, האנכי

היא לא יכלה להסביר מדוע המחשב לא הסכים .  15זה

  .ברנים כאלהלסמן ש
  

  הקשר בין השברנים של מחלקת שקילות אחת. 3א

  שברנים הנמצאים במחלקה משותפת

התלמידים הביעו את דעתם אודות הקשר בין שברים 

  :הרשומים באותה מחלקה

  ."כי הם שווים… הם בעצם באותה מחלקה"  : אופירה

  ."והם שווים אחד לשני, כי הם אותה מחלקה"  : מילי
אם המספרים נמצאים . כל שווהבמחלקה ה"  : מורן

  ."אז זה שווה, במחלקה
  

 התלמידים ידעו 20כל , מילי ומורן, כמו אופירה

ששברים המופיעים ברשימה אחת בתחום המספרים 

  בצורה כזה ידע תלמידים ביטאו 17 .הם שווים

  .ושלושת האחרים רק אחרי כמה דיונים, ניתאספונט

  שברנים שהנקודות שלהם על ישר משותף

  : הצמדנו את השאלה 12איור ל

                                                           
  נזכיר כי התלמידים התבקשו לענות על שאלה זו בעזרת 15

  .נייר ועיפרון
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מהו הקשר בין שברים הנמצאים על אותו הישר "

  :)"זה, למשל(? שעובר דרך ראשית הצירים

  

  

  

  

  

  

  

  

  הקשר בין שברים הנמצאים על ישר משותף: 12איור 

  : מתשובותיהםשתיםהנה 

  ."השברים שעל הישר כולם שווים"  : לאה

,  שנידבר. כולם על הישר הזה, דבר ראשון"  : שמעון
  ."כולם שווים

  

באיור זה לא היו שום רמזים באשר לזהותם של 

כשהיא , לכן אנו יכולים להניח שלאה. השברים

, ושמעון,  שבאיור מסוים זה'הישר'מתייחסת אל 

מתייחסים בעצם , 'הישר הזה'כשהוא מתייחס אל 

  .לישרים של מחלקות שקילות באופן כללי

דים ידעו כי  התלמי20כל , בדיוק כמו לאה ושמעון

שנקודותיהם נמצאות על ישר משותף העובר , שברים

  .שווים זה לזה, דרך הראשית

ידי - התלמידים גם ביטאו את הרעיון שייצוג על20כל 

שעובר דרך נקודת (נקודות הנמצאות על ישר משותף 

חלקם אף . הוא תנאי מספיק לשוויון שברים) הראשית

נים זה מזה שני שברים שו: הביעו את הרעיון ההפוך

- אימילי למשל עסקה ְּב. יימצאו על ישרים שונים

5השוויון בין  
8

4 לבין 
7

 :"5
8

הוא , לפי איך שאני מכירה, 

4-לא שווה ל
7

מבלי לבדוק קבעה ,  לכן."בכלל לא, 

, יטחון שאם נצייר את הישרים שלהם במחשבבב

  הם, אם מציירים ישר אחד: "נקבל ישרים שונים
5ואילו , הם שונים, ואם שני ישרים, שווים

8
4,  ישר אחד

7
  

   ."ישר שני

  ) מחלקה(הקשר בין רשימה בתחום המספרים . 4א

  הראשית בתחום הציוריםוישר היוצא מנקודת 

כמה דוגמאות לאופן שבו ביטאו התלמידים את 

  :הקשרים הללו

  ".כל השברים שבמחלקה הם על הישר: "אורה

כשיש לנו ישר ויש , במחשב, כי בדרך כלל: "אופירה
  ".אז זה בדרך כלל שייך אחד לשני, מחלקה

 שברים של ]מתייחס לשברנים במחלקה[כולם : "עמי
2
3

2זה ישר של   , 
3

2  וכולם הרחבות של
3

."    

התשובות של שלושת התלמידים האלה עשויות לייצג 

התקדמות הדרגתית בהתפתחות המושג מחלקת 

אורה דיברה על התאמה בין השברים : שקילות

ירה דיברה אופ;  שבמחלקה לבין הנקודות שעל הישר

עמי כבר דיבר על ;  על קשר הדדי בין ישר ומחלקה

2היחס בין כל אחד מהם לשברן  
3

 וגם על הכלל 

  .המתמטי המבטא את הקשר בין השברנים

 כי טחון את הידעיבב התלמידים ביטאו 20 מתוך 19

קיים קשר בין מחלקה בתחום המספרים לבין ישר 

  .בתחום הציורים) אשיתהעובר דרך הר(

  

כאלה שאינם , מה באשר לישרים אחרים במערכת. 5א

  ?יוצאים מנקודת הראשית

כדי לבדוק עד לאיזו דרגה התפתח המושג בתודעתם 

. הצענו סיטואציה מערערת איזון, של התלמידים

ציור של מערכת , על דף נייר, הצגנו בפני התלמידים

  :לסמן בהוביקשנו מהם , קרטזית

5דות המתאימות לשברים נקו  .א
8

 ,4
7

,2
5

0  -  ו 
3

.  

  .ישר שעובר דרך נקודות אלה  .ב

שימו לב כי הנקודות המתאימות לשברנים אלה אמנם 

דרך אך הישר הזה אינו עובר , נמצאות על ישר אחד

  :הראשית

  

  

  

  

  

  

  

  

5   הישר העובר דרך הנקודות של: 13איור 
8

 ,4
7

,2
5

0  -  ו
3

  

  :נשאלו התלמידים, לאחר שהשלימו את המשימות הללו

  ?האם השברים האלה שווים זה לזה  .ג

האם אפשר לסרטט את הישר הזה באמצעות   .ד

  ?"שמש"
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.  לא הוצגה כלל במהלך ההוראהשאלה כזו כי נציין

היא נועדה לעמת את תפיסת הישר הכללית של 

התלמידים עם הישרים המיוחדים המייצגים מחלקות 

  .שקילות של שברים

כאשר ניתחנו את תגובות התלמידים לשאלה זו 

נו מציעים כאן סיווג א. מצאנו מגוון רחב של תשובות

וגם סידור , אפשרי לקטגוריות של תשובות אלה

סידור שעשוי , אפשרי של הקטגוריות המוצעות

להצביע על התפתחות הדרגתית של הקשר בין ישרים 

  .למחלקות שקילות

 לסיווג התשובות וכן הסידור המוצעותהקטגוריות 

 מתוארים תחילה באמצעות קטעים מן ,שלהן

 14באיור (ר מכן מסוכמים בטבלה ולאח, הראיונות

  ).בהמשך

  קטעים מתוך הראיונות

.  התלמידים התחילו עם תשובה נכונה20שמונה מתוך 

וקשרו , הם היו בטוחים שהשברים האלה אינם שווים

  .  עובדה זו אל מוזרותו של הישר העובר דרכם

לאחר שסימן את ארבעת  .אחד מהם היה ליאור

 נשאל ,השאלון השברים במערכת הצירים שבדף

בין הנקודות של  העובר ישר לצייר נסה" :ליאור
  ."האלה השברים 

5בין הנקודה של , ליאור הניח סרגל על הסרטוט
8

  

  : ואמר, לבין הראשית

  ."כי הישר צריך תמיד לעבור מפה, אי אפשר"
אתה לא יכול או המחשב לא , מי לא יכול" :מראיינת א

  "?יכול
אני יכול לעשות , אני יכול. המחשב לא יכול": ליאור
  ]מניח הסרגל בין הנקודות ["ככה

  "אז תעשה":  מראיינת א
  .ליאור מצייר את הקו

  "?האם השברים האלה שווים זה לזה": מראיינת א

  ".לא": ליאור

  ".תסביר": מראיינת א

  ,כי רק אם הישר יוצא מפה הם שווים: "ליאור
0פה  ) דמיוני דרך הראשיתמתווה בכף היד ישר (

3
 לא 

, וכל השאר כל פעם יש בהם מספר, אין בו כלום, שווה
2 -זאת אומרת שהוא לא שווה ל, ולו אין, יש להם מונה

5
 

2 -כי כלום לא שווה ל, 
5

  ".שזה שבר, 

  "?ה אפסכלום ז": מראיינת ב

  "כן":  ליאור

  "?ואפס זה לא שבר": מראיינת א

כלום .  זה לחלק לחלקים3,  אפס זה כלום.לא": ליאור
,  זה לא פי שניים מחמישית7וגם .  אין לחלק, זה כלום

כנראה התכוון למונים של "   [וזה פי שניים מהמספר
4
7

2 ושל  
5

4- וניסה להסביר ש,
7

של  2- אינו הרחבה ב

2
5

  .]כפי שאפשר לחשוב על פי המונים, 

0[אז מה זה  ":מראיינת א
3

  "?זה שבר או לא,  ] 

זה שבר שהוא כמו ... אבל הוא לא, זה שבר": ליאור
  ."ג של שברזה סו, זה כלום, אפס

  
הציגו ראיות , כמו ליאור, שמונת התלמידים האלה

קשר חזק בין שוויון שברים לבין במוחם לכך שהם בנו 

ישר : המייצג שוויון) משותף(אותו סוג מיוחד של ישר 

  .שעובר דרך הראשית

עשר התלמידים האחרים חשבו בתחילה -שנים

 מהם שינו לבסוף 7. שהשברים האלה שווים זה לזה

  .עתם בנסיבות המתוארות להלןאת ד

  אבל . נית כי השברים שוויםאשני תלמידים ענו ספונט

  דעתם  את שינו ,תשובתם את להסביר כשהתבקשו

  .החלטי" לא שווים"ותיקנו את תשובתם ל

האם "בתשובה לשאלה " כן"רשם , למשל, יורם

אבל כשהתבקש " ?השברים האלה שווים זה לזה

כשהתבקש שוב ". לא"וכתב " כן"מחק את ה, להסביר

  ."הם לא התחילו בראשית הצירים": אמר, להסביר

חמשת התלמידים האחרים שתיקנו את תשובותיהם 

עשו זאת רק לאחר שהתבקשו לסרטט את הישר 

רק אחרי שלא הצליחו ליצור את הישר . במחשב

שינו את דעתם ואמרו שהשברים , באמצעות התוכנה

אם השברים האל כשנש, כמו יעקב, יוחנן. אינם שווים

  :באומרו, "כן"כתב , על הישר המצויר ביד הם שווים

אז הם באותה , כי כולם נמצאים על אותו ישר, כן"
  ".ואז כולם שווים, מחלקה
, כך הוא ניסה לסרטט את הישר במחשב-אחר

  :אמר, וכשהבין שהדבר אינו אפשרי

אז זה הייתה אותה , אם הוא היה מצייר את זה"
  ".וויםוהם היו ש, מחלקה

  "?אז הם שווים או לא שווים": מראיינת א
מוחק את  [".הוא לא יכול לעשות את זה, לא": יוחנן

וכותב , לשאלה על השוויון" כן"התשובה הקודמת 

  "].לא"במקומה 

  "?וההסבר": מראיינת ב
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  ".המחשב לא יכול": יוחנן
 התלמידים הגיעו 20 מבין 15, בסופו של דבר

מישה התמידו בחשיבתם ורק ח, למסקנות הנכונות

אבל היו הבדלים גם בקבוצה זו של חמישה . השגויה

הרגישה לא בנוח עם , לאה, אחת מהם. תלמידים

הסתירה בין הרעיון שלה שהישר המצויר ביד מייצג 

לבין העובדה שהמחשב אינו יכול לסרטט , שוויון

  .אותו

  :וכך התגלגלו העניינים

 הם על אם השברים": לאה חשבה שהשברים שווים
 אבל כדי לוודא ."אותו ישר אז הם שווים אחד לשני

רק אז . היא ניסתה לסרטט את הישר בתוכנה, זאת

  :היא קלטה כמה עובדות סותרות

היא ציירה במחשב את הישרים של שניים   •

והישרים שהתקבלו היו שונים זה , מהשברים

  ;מזה ושונים מהישר שציירה בשאלון

שב את הישר היא לא הצליחה לסרטט במח  •

  ;שציירה בשאלון

אז למה הישר ": משום כך היא סיימה בשאלה
  " ?שבשאלה לא נותן שוויון

  . אפשר לראות שהיא נותרה נבוכה

לארבעת התלמידים הנותרים לא , בניגוד ללאה

ככל . הפריעה הסתירה שעלתה מן העימות עם המחשב

" הוכיח"הישר המצויר ביד , שהדבר נגע להם

 למרות שהמחשב יכול לסרטט רק ,שהשברים שווים

  .ישרים העוברים דרך נקודת הראשית

  :דוגמאות

האם השברים ", אופירה ענתה בחיוב על השאלה

  :והסבירה, "?האלה שווים זה לזה

  ".ובאותה מחלקה, כי כולם על אותו ישר": אופירה

האם את יכולה לצייר את הישר הזה ", ועל השאלה

  :ענתה, "?במחשב

כי בדרך , שבת שאפשר לצייר במחשבלא חו": אופירה
מראה על ראשית  [כלל המחלקות מתחילות כאן

  ]".הצירים

זו מחלקה או לא ? אז הם שווים או לא שווים": מראיינת
  …"?מחלקה

אני חושבת שהם שווים אחד ": כ"ואח, אופירה חושבת
אבל אי אפשר לעשות מהם , כי הם על אותו ישר, לשני

  ". אןכי זה לא מתחיל מכ, מחלקה

-ההתאמה החד, מכאן אפשר להסיק שעבור אופירה

ערכית בין קבוצת הישרים העוברים דרך הראשית -חד

  .  לבין קבוצת המחלקות עדיין אינה מבוססת היטב

בגלל "מצד אחד השברים היו שווים , גם עבור אלעד
 לסרטט את "אפשר-אי", אבל, "שהם היו על אותו ישר

נקודת  [יל מכאןבגלל שהוא לא מתח"הישר במחשב 

  ]".הראשית

הקשרים בין , עבור ארבעת התלמידים האלה

וישרים , מחלקות שקילות, שוויון שברים: המושגים

  . העוברים דרך הראשית עדיין לא היו מבוססים היטב

נסכם את תגובות התלמידים בנושא זה ונציע 

הירארכיה אפשרית בהתפתחות הקשרים בין שוויון 

בתודעתם של ,  שקילותישרים ומחלקות, שברים

  .התלמידים

, התפתחות פרוגרסיבית של הקשר בין שוויון שברים

  .ומחלקות שקילות, ישרים

הם : שגו מן ההתחלה, החלשים ביותר,  תלמידים5 •

  .ודבקו בדעה זו, שוויםחשבו שהשברים 

  :מתוכם

ארבעה לא הוטרדו כלל מהקונפליקט שבין  ♦

ת  האפשרוחוסרלבין , סברתם שהשברים שווים

  לצייר את הישר בתוכנה

   16 תלמידה אחת נשארה מוטרדת מהקונפליקט ♦

,  תלמידים שגו בהתחלה וחשבו שהשברים שווים7 •

-אי –כך שינו את דעתם לתשובה הנכונה -ואחר

  .שוויון

  :מתוכם

 תלמידים שינו את דעתם רק אחרי שניסו לצייר 5 ♦

אפשר לעשות זאת -וראו שאי, את הישר בתוכנה

  .במחשב

עוד , ם שינו דעתם בעקבות רפלקציה תלמידי2 ♦

  .לפני שפנו אל המחשב

 בתשובה  ההתחלה תלמידים היו משוכנעים מן8 •

  .שהשברים אינם שווים, הנכונה
  

                                                           
על ,    מכיוון שהוטרדה מן הסתירה הייתה התלמידה הזו16

קרובה להתקדמות בלמידה יותר , ה ואינהלדר'פי פיאז
  מארבעת התלמידים שלא הוטרדו מן הקונפליקט  

)Piaget, 1975; Inhelder & al., 1974(  
  
  
  



  

  2004, ד"תשס, 32ה " על– מתמטיקההמורה ללון ע

 
  

  

  

6363

 פירוש של הקטגוריות האלה במונחים של נציע
17APOS :התמידו  שבנוגע לחמשת התלמידים

, בדעתם שהישר המצויר ביד מייצג שוויון

- קדםצאים ברמה של ההשערה שלנו היא שהם נמ

 –סרטוט של ישר משותף  –הפעולה שלמדו : מושג

  .אינה מושלמת או אינה נכונה

חמשת התלמידים שתיקנו את תשובתם לאחר 

 פעולהשנעזרו במחשב נמצאים ככל הנראה בשלב 

הם היו זקוקים להתנסות . של פיתוח המושג

בביצוע פעולת הסרטוט כדי להבין שהישר המצויר 

  .צג שוויוןביד אינו מיי

שני התלמידים שתיקנו את תשובתם לאחר 

שלב ראשית נמצאים ככל הנראה ב, מחשבה בלבד

הם .  של התפתחות המושג או קרוב אליותהליך

לא היו זקוקים לביצוע הפעולה בפועל כדי לדמיין 

ולתקן את תשובתם , כיצד צריך להיראות ישר נכון

  .בהתאם

 אלה שמהרגע, שמונת התלמידים הנותרים

הישר היחיד שיכול ("הראשון דמיינו ישר נכון 

0לעבור דרך 
3

ולפעמים תיארו ")  הוא הישר מאפס

 או תהליךהיו ככל הנראה בשלב , אותו בתנועת יד

  .אפילו מעבר לו

מסכמת את שלבי ההתפתחות  14באיור טבלה ה

  .של המושג אצל התלמידיםהשונים 

ידי ביצוע - ים מסורתיות עלפתרון בעיות שבר. ב

  פעולות על מחלקות שקילות

ידי ביצוע - היכולת לפתור בעיה על, APOSעל פי 

פעולות חדשות על קבוצת מושגים מצביעה על שלב 

אלה המושגים ההבנה של המתקדם של התפתחות 

 פי- המקובלים עלבמונחים . בתודעתו של התלמיד

המושג הבנת אומרים כי , השקפה תיאורטית זו

  . עצם–  ככל הנראה לשלב האובייקטהגיעה

                                                           
קיראו בחלק א הסברים על השלבים השונים בהתפתחות  17

 APOSפי -מושג מתמטי בראשו של הלומד על

  

תלמידים  חמישה
: שגו מן ההתחלה

הם חשבו שהשברים 
ודבקו בדעה , שווים

  .זו

  
פעולה בלתי 
  מושלמת

תלמידים  חמישה
אך שגו בהתחלה 

שינו את דעתם ונתנו 
תשובה נכונה רק 

אחרי שניסו לצייר 
, את הישר בתוכנה

ניתן לבצע  שלאוראו 
  .זאת במחשב

  
  
  להפעו

שני תלמידים שגו 
אך שינו בהתחלה 

את דעתם ונתנו 
תשובה נכונה 

, בעקבות רפלקציה
עוד לפני שפנו אל 

  המחשב

  
  
 תהליך התחלת 

  )או קרוב אליו(

שמונה תלמידים היו 
משוכנעים מן 

ההתחלה בתשובה 
  השברים : הנכונה

  אינם שווים

  
  

תהליך או מעבר 
  לכך

 
   של הקשר בין התפתחות פרוגרסיבית: 14איור      
  .ומחלקות שקילות, ישרים, שוויון שברים     

  

  השוואת שברים. 1ב

- יחס הסדר בין שברים נקבע על, בייצוג זה, כזכור

ידי הנקודות הבודדות - ידי הישרים שלהם ולא על

השבר שהישר שלו גבוה יותר הוא השבר .  שלהם

  .הגדול יותר

 מצבים בהם נדרשה הבראיונות הצגנו שלוש

 שלושת המצבים מציינים .את שבריםהשוו

הירארכיה בהתפתחות יכולתם של התלמידים 

  :להשתמש בישרים ככלי לפתרון בעיות
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1
1

1
1

השברים בבעיית ההשוואה הוצגו באמצעות . א1ב

  ; הישרים שלהם

השברים בבעיית ההשוואה הוצגו באמצעות  .ב1ב

אך את התשובות התבקשו התלמידים להציג , ישרים

  ;באמצעות נקודות

  .השברים הנתונים וגם התשובות הוצגו כנקודות .ג1ב

  השברים הוצגו באמצעות הישרים שלהם. א1ב

הצגנו לתלמידים סרטוט של שני ישרים במערכת 

  :הבעיה הייתה. קרטזית ללא נקודות

1 הישרים של  לפניך"
1

1 ושל 
2

מי זה (אותם  סמן . 

  )".ימ

  

  

  

  

  

  

1 -ל" שייך"איזה ישר : 15איור 
2

1- ואיזה ל
1

?  

1בחרנו בשברים 
2

1- ו
1

 משום שהאמנו כי רוב 

ציפינו . התלמידים ידעו איזה מהם גדול יותר

" <"יחס לייצוג גרפי מוחם באשר בנו , שהתלמידים

1ואשר ידעו כי  , במערכת קרטזית
2

 > 1
1

ייחסו את , 

1
1

1 לישר הגבוה יותר ואת 
2

 15מצאנו כי .  לנמוך יותר

  . התלמידים עשו כן20מתוך 

  :דוגמאות

, וזה יותר גדול מחצי שהוא שבר, כי זה שלם": יורם
  ".ולכן הישר שלו יותר גבוה

הוא שבר יותר קטן מאחת . חצי זה יותר קטן": עמי
, שעולים למעלה, והישרים שיותר גבוהים. חלקי אחת

  ".הם הישרים שיותר גדולים
במוחם הסברים כאלה מעידים שהתלמידים יצרו 

וכי הייצוג ,  בין שבריםייצוג גרפי נכון של יחס הסדר

שלהם מורכב מהיחס בין הישרים המייצגים את 

  .השברים

השברים הנתונים הוצגו כישרים אך התשובות . ב1ב

  נדרשו כנקודות

בפעילות הבאה התבקשו התלמידים לייחס נקודות 

הצגנו . המייצגות שברים לישרים המייצגים שברים

בפני התלמידים את המערכת הקרטזית הבאה 

  :שנו מהם לסמן נקודות של שבריםוביק

1 -קטנים מ  .א
2

;  

  ;1-גדולים מ  .ב

1  -  וגדולים מ1 -קטנים מ  .ג
2

.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  -גדולים מסמנו נקודות של שברים שהם : "16 איור
1
2

 

   ".1 -וקטנים מ

 תלמידים שהצליחו לפתור את הבעיה 15אותם 

איש מהם לא השתמש . הקודמת הצליחו גם כאן

כולם התייחסו . בתשובתו בדוגמאות מספריות בלבד

הנה .  דיברו על אזורים במישור14. במפורש לישרים

  :תשובתה של אורה
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  פתרון המשימה לעיל תוך שימוש באזורי נקודות: 17איור 

  

, למשל. ידים השתמשו בישרים בתשובותיהםשני תלמ

  :שמעון
  
  
  
  
  
  
  
  

  פתרון המשימה לעיל תוך שימוש בישרים: 18איור 

  

1
1

 

1
2
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1
1

, בכל מערכת: 20איור 
  איזו נקודה מייצגת 

 ?את השבר הגדול יותר

  :יואב כתב שברים ליד אחדים מהישרים שלו

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

פתרון המשימה לעיל תוך שימוש בשברים : 19איור 
  .והישרים שלהם

  

נסיים קבוצת דוגמאות זו בתשובתו של עמי לשאלה ג 

1  -  וגדולים מ1 -נקודות של שברים שקטנים מעל (
2

 .(

  :עמי אמר

אבל הוא יהיה , 1הוא לא יכול להיות מעל לישר של "
1מעל לישר של 

2
."  

 ניתן לפרש את תשובתו של עמי באופן APOSפי  -על

  :הבא

ל העובדה שעמי היה מסוגל לבצע פעולות ע  •

המוחשיים מחלקות שקילות ועל הייצוגים 

כדי לפתור בעיה ) הישרים( שלהם )הקונקרטיים(

של סידור שברים מצביעה על כך שהמושג מחלקת 

  .  עצם– שקילות התקרב בתודעתו לשלב האובייקט

העובדה שהיה מסוגל לתאר במילים את הייצוג   •

 של יחס הסדר רומזת על כך )הקונקרטי(חשי והמ

ר השברים שלו התקדם באופן משמעותי שמושג סד

  .לקראת שלב התהליך

  שני השברים הוצגו באמצעות נקודות. ג1ב

הצגנו בפני התלמידים שתי מערכות קרטזיות שהכילו 

. 20כמתואר באיור , כל אחת שתי נקודות בלבד

התלמידים התבקשו לסמן בכל מערכת את הנקודה 

  .של השבר הגדול יותר

יה עליהם לדעת שיחס הסדר כדי לפתור את הבעיה ה

ולא , ידי מיקומם היחסי של הישרים-נקבע על

 תפיסה –להתבלבל ממיקומן היחסי של הנקודות 

  .מוטעית נפוצה בקרב מתחילים

 תלמידים השתמשו בישרים כדי לפתור בצורה 14

ארבעה מהם סרטטו בפועל את . נכונה את הבעיה

פות עשרה ענו בצורה נכונה שהנקודות המוק; הישרים

בעיגול מייצגות את השבר הגדול יותר בשתי 

  . הם לא השתמשו בשום פעולה נראית לעין. המערכות

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :הם התייחסו לישרים, כאשר התבקשו להסביר

אם ניקח קו ונמתח אותו מנקודת הראשית עד ": עדנה
, אז נגלה שהריבוע יהיה מתחת לקו, השבר ונמתח אותו

ההסבר לא לווה בסרטוט  ["אז הוא יהיה קטן ממנו

  .]סרטוט של ישר דמיוני, אלא רק בתנועת יד

הישר , אם אני אקח סרגל ואמתח קו מפה לפה": ליאור
 יהיה יותר גבוה מאשר אם אני אמתח קו מפה לפה

וככל שהישר גבוה יותר הוא ] מצייר תוך כדי ההסבר[
  ".גדול יותר
י של קו דמיונ, כי כאן אם מסרטטים שהעיגול": אופירה
אז הקו יותר גבוה מאשר אם מסרטטים קו דמיוני , הישר

מתווה באצבע בכל פעם ישר מתאים [." של הריבוע

  .]דרך הראשית

  ".ולא לשבר עצמו, זה קשור לישר": אורה
  

הישרים לא צוירו ממש במהלך , טטנויבתגובות שצ

הדבר . אבל תוארו באופן מילולי ובשפת הגוף, הפתרון

 דמיונית )קונקרטית(חשית  מומצביע על פעולה

)Arnon, 1998 .(גם אצל התלמידים האלה, לדעתנו ,

, .)ב1שתגובותיו נותחו בסוף סעיף ב(כמו אצל עמי 

ואילו , מושג הסדר בין השברים הגיע לשלב התהליך

  . עצם– מושג מחלקת השקילות הגיע לשלב האובייקט
  

  ?מה עשו ששת התלמידים האחרים

אינו הבנה טובה של הייצוג בתגובתו של תלמיד אחד ר

 וגם ידיעה טובה של סדר )הקונקרטי(המוחשי 

מחלקת 'מושג האבל לא מצאנו מידע על , השברים

  . בתודעתו של התלמיד'שקילות

 )קונקרטית(מוחשית תלמיד אחד השתמש בפעולה 

  כי  ,מהמתחילים חלק כמו ,חשב עדיין הוא :שגויה

  כך השבר, ככל שהנקודה רחוקה יותר מהציר האנכי
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שימוש בישרים של : 21איור 
1
5

 ושל 
1
3

 . לפתרון הבעיה

  .גדול יותר

ארבעת התלמידים הנותרים לא הצליחו להתמודד עם 

  .הבעיה

 התלמידים 20 מתוך 15: נסכם את התגובות הללו

פעלו היטב בהקשר של סדר השברים במערכת 

הם לא נפלו למלכודות של מתחילים והם . קרטזית

 הפגינו הפנמה מתקדמת 14. הגיעו לתשובות הנכונות

 והשתמשו בישרים 'ילותמחלקת שק'של המושג 

לצורך ההשוואות למרות העובדה שהבעיה נוסחה תוך 

  .כדי להסיח את דעתם, שימוש בנקודות
  

  צפיפות המספרים הרציונליים. 2ב

  :הבאהאלה הש נשאלהבראיון 

  הגדולים ) רבים ככל האפשר(צאו שברים ימ"

1 -מ
5

1 - וקטנים מ
3

".   

את אלה . כאן הורשו התלמידים להשתמש במחשב

  כן לאחר לעשות עודדנו ,ביוזמתם למחשב פנו שלא

  .ניסיונותיהם הראשונים בעזרת נייר ועיפרון

 20מבין ) 3( השאלה לא הוצגה כלל לשלושה

השאלה הוצגה  התלמידים שבפניהם 17. התלמידים

1התחילו כולם בתשובה  
4

.  או בהרחבות של שבר זה

  :ניתן לסווג את תשובותיהם לשלוש קטגוריות

מושג ל ע ביחסכל יד תלמידים לא הפגינו 6  •

אף כי חלק מהם הציעו שבר או שניים . הצפיפות

1נוסף על 
4

 מושג אם ישנם כללא היה להם , 

  . שברים נוספים או כיצד למצוא אותם

מידים מצאו שבר מתאים אחד או יותר לפני  תל9  •

אבל היו בטוחים למדי שאלה היו , שפנו למחשב

רק לאחר שעודדנו . השברים האפשריים היחידים

הם : אותם להיעזר במחשב הם שינו את דעתם

1סרטטו את הישרים של 
5

1 ושל 
3

) 21ראו איור  (

 הבינו כי קיימים שפע של פתרונות ולפתע

הם . הם ביטאו מילולית את הגילוי הזה. אפשריים

שוטטו בין הישרים וכתבו שברים רבים שהנקודות 

  :שלהם נמצאות בין שני ישרים אלה

  

  

  

  

  

ענו " ?כמה שברים כאלה קיימים"על השאלה 

  ".אינסוף"או " המון"או " הרבה"כולם 

שהם ,  הללו הוא התלמידיםלתשעתמה שאופייני 

לא מצאו את התשובה הנכונה אלא כאשר סרטטו 

1בפועל את הישרים של  
5

 של- ו
1
3

  הם היו זקוקים  .

לביצוע הפעולה של סרטוט הישרים כדי להגיע 

 זוהי תגובה APOSבמונחי . למסקנה הנכונה

ושג שלו נמצאת אופיינית של מי שהתפתחות המ

  . פעולהבשלב 

לקטגוריית התגובות האחרונה שייכות התגובות   •

שני התלמידים . עדנה ועמי: של שני תלמידים

שניהם .  גבוהה למדיהבנההאלה התחילו בדרגת 

הגיבו על השאלה בפעילויות חישוביות שהתבצעו 

והשתמשו בשיטות חישוב , בעזרת נייר ועיפרון

. חלוטין לכל אחד מהםשנראו אינדיבידואליות ל

צייר את , כך למחשב-כל אחד מהם פנה אחר

הישרים המתאימים ושוטט ביניהם כדי למצוא 

  .פתרונות נוספים

שני , APOSהיינו יכולים לומר שבמונחים של 

התלמידים האלה התקרבו או הגיעו לשלב 

  .בהתפתחות מושג הצפיפות )עצם( האובייקט
  

  סיכום הנתונים שנאספו בראיונות

,  של ייצוג זה)הקונקרטיות(המוחשיות באשר לשאלת 

עבדו עם רכיבים שונים של ' הראינו שתלמידי כיתה ה

, צירים, ישרים,  נקודות–המערכת הקרטזית הבדידה 

חשיים ומכל אלה היו . נקודת הראשית ואזורים

 עבורם במידה כזאת שהם היו מסוגלים )קונקרטיים(

  .זקקו לכךלצייר סרטוטים ביד חופשית כאשר נ

התפתחות מושג השבר ל ביחס, באשר לשאלה השנייה

  :הראינו כי, כמחלקת שקילות

 את רובה של ההתאמה בין השפה הבינוהתלמידים   •

 השבר כישר בתכנה ייצוג לבין המתמטית 

)Resnick, 1987; Nesher, 1989 .( הם יכלו לזהות

לצייר , שבר הנתון באמצעות הנקודה או הישר שלו

, ית את הישר או הנקודה של שבר נתוןביד חופש

ואפילו למצוא את ההתאמה בין קבוצות של 

שברים בעלי תכונה נתונה לבין אזורים במערכת 

  .הקרטזית

מחלקת שקילות של 'התלמידים ידעו את המונח   •

 ישר – שלו )ונקרטיק(מוחשי  ואת הייצוג ה'שברים

הם גם היו מודעים לשוויון . העובר דרך הראשית

חלקם אפילו . כל שני איברים של מחלקה כזאתבין 
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רמזו לרעיון שהישר הוא המקום הגיאומטרי של 

  .כל השברים השווים לשבר נתון

התלמידים ביצעו פעולות על מחלקות שקילות ועל   •

הייצוגים שלהם והשתמשו בהם כדי לפתור בעיות 

הם עשו כן כאשר הבעיה . אריתמטיות בשברים

כאשר מצאו , למשל, הוצגה באמצעות סרטוטים

1-שברים קטנים מ
2

1 מתחת לישר של 
2

הם עשו . 

זאת גם כאשר הבעיה הוצגה בשפה מתמטית 

כאשר התבקשו למצוא שברים , למשל, פורמלית

1-גדולים מ
5

1-וקטנים מ 
3

הם סרטטו את . 

שברים האלה ומצאו את ל המתאיםהישרים 

  .  הישרים   שני  בין  המבוקשים  השברים

חלקם אף הצליחו להסיק מכך כי קיימים שפע של 

  .שברים מסוג זה
  

  חיבור שברים  . 3ב

שלהלן במפגשים עם  הממצאיםמקורם של רוב 

וחלקם , במהלך תקופת ההוראה התלמידים

התלמידים , וחיסור שבריםבחיבור . בריאיונות

התייחסו לתלות של הפתרון במחלקת השקילות ולא 

כאשר עסקו , לדוגמה. דווקא לתלות שלו בשברנים

הוצגו , לראשונה בחיבור שברים בעזרת התוכנה

 המחוברים היו בעלי םלתלמידים תרגילי חיבור שבה

1כמו למשל , מכנים ללא מחלקים משותפים 1
2 3
+ . 

 בחיבור שברים שעסקוי עסקנו בנושא זה עוד לפנ

כאשר תלמיד מתחיל לפתור תרגיל כזה .  בכיתת האם

המחשב מודיע לו שהוא מצפה לתרגיל , "שמש"ב

שקול שבו הנקודות של המחוברים נמצאות על אנך 

כמו כן ).  המחוברים הם בעלי מכנים שווים(משותף 

התוכנה מציעה ישר אנכי ככלי למציאת מחוברים 

  :חלופיים כאלה

  

  

  

  

  

  

  

  
  

הישר האנכי המייצג את קבוצת כל השברים בעלי : 22איור 
  .מכנה משותף מסוים

ידי הזזת הישר האנכי ימינה ושמאלה ניתן לחפש -על

מיקום שבו הישר האנכי פוגש נקודת רשת על כל ישר 

נקודות מפגש אלה מייצגות שברים בעלי . אלכסוני

שכל אחד מהם שווה לאחד המחוברים , מכנה משותף

, כבר מהרגע הראשון).  להלן23ראו איור (וריים המק

תלמידים שונים פתרו את , ובתוך כל קבוצת תלמידים

ניתן . אותו התרגיל בעזרת מכנים משותפים שונים

  .23לראות זאת באיור 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

1פתרון התרגיל  : 23איור  1
2 3
  מכנים    בעזרת כל מיני +

 משותפים 
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לב כי למרות שהתוכנה מקלה את מציאת שימו נא 

היא , מגוון המכנים המשותפים באמצעות הקו האנכי

  .  אלגוריתם נומריכלאינה מספקת ואינה מקבלת 

ב אפשר לראות עבודות של 24-א ו24באיורים 

תלמידים המציגות את מגוון המכנים המשותפים שכל 

  .תלמיד השתמש בהם לפתרון התרגיל 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

פתרה , תלמידה שהישגיה מתחת לממוצע, דורה: א24איור 
  .תרגיל  חיבור תוך שימוש במכנים משותפים שונים

  
  
  

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

פתרה , תלמידה שהישגיה מעל לממוצע, לימור: ב24איור 
  .תרגיל חיבור תוך שימוש במכנים משותפים שונים

  

ם של שימו לב שחלק מהשברים שאנו רואים בעבודת

מדי עבור תלמידי " מוזרים"התלמידים נחשבים ל

או עבור כל תלמיד מתחיל בתחום , רגילים' כיתה ה

 עבור תלמידינו לא היה בהם. המספרים הרציונליים

משום שתמיד אפשר לקבל את השברים , שום קושי

באמצעות הייצוג הגרפי שלהם כנקודות על ישרי 

  .השקילות המתאימים

72, ר האחרון של לימורשימו לב במיוחד לשב
96

 .

  : כשקיבלה את השבר הזה הכריזה

 אבל אני, הוא לא יכול להמשיך, המחשב הטיפש הזה"

    "18… ...יכולה

הפגינו את , בהזדמנויות אחרות, תלמידים אחרים

שמחתם על קוצר ידו של המחשב בהשוואה ליכולות 

,  שקילותהם אהבו להציע שברים במחלקת: הםשל

  .שהמחשב לא היה מסוגל להציג

  סיכום ומסקנות

למידה שתואר במאמר זה הוקדש כולו /ניסוי ההוראה

. להוראה וללמידה של מושג השבר כמחלקת שקילות

" שמש"ידי שימוש בתוכנה -הדבר התאפשר על

היא . מושג זהל) קונקרטי(מוחשי המספקת ייצוג 

ושג תוכננה במיוחד כדי להקל את ההוראה של מ

המוחשיות בגיל האופרציות הנמצאים לילדים  מופשט

  .)הקונקרטיות(

ההתנסויות שתוארו לעיל מעידות כי ילדים בכיתה ה 

". שמש" המושג בעזרת  הבנתיכולים לפתח את

הממצאים גם מצביעים על כך שהמושג מתפתח באופן 

דרוש מחקר נוסף כדי להגיע לתובנה . הדרגתי

של התפתחות זו וכך בעה ימעמיקה יותר באשר לט

לשפר את אסטרטגיות ההוראה שיקדמו התפתחות 

  .כזאת

ההתנסות בכיתה הראתה שמגוון של תלמידים למדו 

להשתמש במושג מחלקת שקילות לפיתוח מושגים 

  .סדר וצפיפות השברים, מתקדמים יותר כגון חיבור

מדוע היה השימוש בתוכנה חיוני בהתנסות לימודית 

  :פחות שתי סיבותלדעתנו קיימות ל? זו

מאחר , הדיוק של המחשב ממלא כאן תפקיד חשוב. א

ידי הימצאות על ישר -שמושג השקילות מוגדר כאן על

שברים הם שווים אם ורק אם הנקודות שלהם : אחד

אנו .  נמצאות על אותו ישר העובר דרך הראשית

זקוקים לכוח החישוב של המחשב כדי להחליט אם 

                                                           
מאפשרת לעבוד רק עם שברים " שמש" נזכיר כי 18

  .שהמונים והמכנים שלהם הם בני ספרה אחת או שתיים
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ינה נמצאת על ישר נקודה מסוימת נמצאת או א

אין שום אפשרות להגיע להחלטות כאלה . מסוים

בהסתמך על הסתכלות בלבד או על סרטוטים הנעשים 

הייצוג הקונקרטי עצמו תלוי בכוח החישוב של . ביד

  .המחשב

יכולתו של המחשב להציג בפני התלמיד רשימה . ב

של כל השברים של )  אינסופית–ותיאורטית (מדויקת 

,  מאפשרת לתלמידים לעבוד ולחקורמחלקת שקילות

על פי , ומכאן, וגם לחשוב על קבוצות שברים כאלה

  .  לבנות לעצמו את המושג מחלקת שקילות–ה 'פיאז

ברצוננו לחלוק עם קוראינו מחשבה על , בסיכום

  .הוראת המתמטיקה

כאשר אנו מלמדים מושג באחת המשמעויות הצרות 

תפיסות אנו יוצרים לעתים קרובות בסיס ל, שלו

היא מקור " פעמים"הוראת הכפל כ, לדוגמה. מוטעות

כפל תמיד : "לתפיסה מוטעית מוכרת אחת לפחות

אילו יכולנו למצוא דרך ללמד כפל במשמעות ". מגדיל

אולי היינו מצליחים להימנע , כללית ומקיפה יותר

  .ממלכודות ומתפיסות מוטעות מעין אלה

למד היא דוגמה לכלי שמספק הזדמנות ל" שמש"

 –שברים מן ההתחלה בתוך משמעות כללית יותר 

שימוש במשמעות זו .  המשמעות של מחלקת שקילות

כנקודת מוצא לרעיון השברים עשוי לעזור לתלמידים 

להימנע מחלק מן התפיסות המוטעות הרבות 

  .הכרוכות בשברים

נראה לנו שהנתונים המוצגים כאן מעידים כי זהו 

כללה ניתן לומר כי ובה. ביצוע-רעיון סביר ובר

הטכנולוגיה מאפשרת ללמד ילדים צעירים רעיונות 

ללא , מורכבים בדרכים שלא היו אפשריות בעבר

אפשרות זו ראויה , לדעתנו. הטכנולוגיה הנוכחית

נוי הדגש ואולי שי, מחקר מעמיק, למחשבה נוספת

  .בתכניות הלימודים בעתיד
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