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  חוש למבנה באלגברה תיכונית
  מקרה של סוגריים 

  
  מורין הוך                                                   טומי דרייפוס

                                    net.qintbeze@hochfam                                          il.ac.tau.post@tommyd  
  אביב-אוניברסיטת תל

  
  

  הקדמה

באחת מבחינות הבגרות במתמטיקה ברמת לימוד של 

תלמיד הוכיח שסכום סדרה מסוימת , ארבע יחידות
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התלמיד התבקש למצוא את מספר  , של התרגיל

:  הואסכומה ערך  אם ידוע כי,האיברים בסדרה
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התלמיד טעה בהעתקת נוסחת הסכום וקיבל את 

                      : המשוואה
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):  המשותף את שני האגפים במכנהכפל הוא  )2132 +n 

  :כינס איברים דומים והגיע לפתרון, פתח סוגריים

 2−=n  

או ( במאמר זה תינתן התייחסות מעמיקה לפתרון זה 

וכן יתואר מחקר שנערך בעקבות ) לפתרונות מסוג זה

 . מחשבות הקשורות בפתרונות כאלה

 קשיים של תלמידי תיכון באלגברה

. קשיים בהפעלת טכניקה אלגברית הם תופעה רווחת

 שהתכנים נלמדים נעוץ בכךאחד ההסברים לקשיים 

במסגרת , אולם. בצורה טכנית ועקרים מכל הבנה

מרבית התכנים מושתתים על , לימודי האלגברה בתיכון

כי , אם לא הכרחי, ומאוד חשוב) אלגברית(טכניקה 

השימושים , בהקשר זה, לפיכך. תלמידים ישלטו בה

אינם ברורים , והפירושים המיוחסים לה' הבנה'במילה 

 .  דיים
תופעה זו נוגעת גם לתלמידים הלומדים ברמה של חמש 

חרף העובדה שתלמידים אלה מסיימים , זאת. יחידות

דבר האמור , את לימודי חטיבת הביניים בהצלחה

 .  להעיד  על שליטתם בטכניקה אלגברית
במה , הם טועים, תיכוןכבר עם כניסתם ל, אולם

יש . 'אלגברה פשוטה'שנוטים מורי התיכון לכנות 

כל , ב" כי בסוף כתה י,המוצאים נחמה באמירה

כיוון שההצלחה כרוכה , 'מסתדרים'התלמידים 

,  ב"בסוף כתה י, ואכן. ניסיון והתבגרות, בתרגול

 להצליח, נוטים בדרך כלל,  לימודתלמידי חמש יחידות

משתי סיבות לא ראוי . גברה באלבפתרון שאלות

ההצלחה בפתרון שאלות : האחת. להשלים עם המצב

באלגברה בבחינות הבגרות אינה מתחשבת באחוז 

אלה שלא עמדו , הנושרים מרמת הלימוד הגבוהה

 אנו סבורים .בדרישות עוד לפני בחינת הבגרות

. שהקשיים באלגברה מהווים גורם עיקרי לנשירה

ינות הבגרות תלמידים מבנה החדש של בחב, בנוסף

כך , א ואפילו בכיתה י"בגרות בכיתה יבחינת הגשים לינ

  . זמן לצבור ניסיוןדי אין להם ש

קשיים באלגברה הם מנת חלקם של תלמידים רבים 

קשיים באלגברה מתגלים . בכל שלבי לימוד האלגברה

.  אלא גם בארצות אחרות בעולם,לא רק בישראל

, עוסקים, האחרונותמרבית המחקרים שנערכו בשנים 

, אולם. בשלביו הראשונים של לימוד אלגברה, בצדק

תלמידים , בבתי הספר התיכוניים בישראל, בינתיים

 . מתחילים את כתה י ללא מיומנות רבה באלגברה

מתעורר הצורך לתאר את הקשיים , אור הדברים הללול

להתחקות אחר הגורמים לקשיים , בלימוד אלגברה

וא דרכים שיקלו על התמודדותם אלה וכן לנסות למצ

 . של תלמידים בעת עיסוק באלגברה
ננתח את הפתרון המוזכר בתחילת המאמר , בהמשך

  )structure sense( 'חוש למבנה'ונגדיר מושג חדש 

  מחקר
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חוש 
למבנה

מיומנות 
באלגברה

יכולת 
טכנית

ניתן לתאר תהליך של פתרון תרגילים , שבאמצעותו

 . באלגברה

 חוסר התייחסות למבנה

סות לתחום חוץ מחוסר התייח, כפי שמתואר בהקדמה

, קרי, תחום התוכן של השאלהמשוואה ולשל ההצבה ה

התלמיד לא , עובדה שהפתרון חייב להיות מספר טבעיל

שליטה סבירה מעיד על , אכן, הפתרון שלו. טעה

: אולם הוא חסר במיומנות אחרת, בטכניקה אלגברית

 או אולי לא הבחין בהפרשם של ,התלמיד לא התייחס

האמורים ,  למרות הסוגרייםוזאת, שני ביטויים זהים

. 'חוש למבנה'מיומנות חסרה זו מכונה . להבליט זאת

סביר להניח כי פותר בעל חוש למבנה מפותח היה 

מבחין כי באגף השמאלי מופיע הפרש של שני ביטוים 

כך ,   האחד ללא סוגריים והשני בתוך סוגריים–זהים 

אפס שווה : התקבלה משוואה בעלת המבנה, שבעצם

פתרון המשוואה הוא , לכן.  שונה מאפסלמספר

, אולם. וזאת מבלי לבצע אף חישוב, הקבוצה הריקה

ניתן לפרש .  לא הבחין במבנה המשוואההפותרתלמיד ה

יתכן . את חוסר ההתייחסות למבנה כתוצאה של הרגל

מכלול מצוידים בשתלמידים ניגשים לתרגיל 

כפל ; מציאת מכנה משותף: כמו, אלגוריתמים שלמדו

הם . פתיחת סוגריים;  שני אגפים באותו גורםלש

. ובין אם לאובין אם הוא מתאים , מבצעים אלגוריתם

יש צורך לשנות את ההרגלים של הרי , אם כך המצב

 . תלמידינו

 מהו חוש למבנה

 נלקח ממאמרן )Structure Sense( 'חוש למבנה'המונח 

. )Linchevski & Livneh, 1999( בסקי וליבנה' לינצשל

תלמידים , לטענתן. ן עסקו במעבר מחשבון לאלגברהה

 ,צריכים להיות חשופים למבנים של ביטוים אלגברים

כלומר שיהיו מסוגלים , כך שיוכלו לפתח חוש למבנה

להשתמש במבנים שקולים של ביטוי בצורה גמישה 

 . ויצירתית
חוש למבנה באלגברה תיכונית נתפס בעינינו כאוסף 

ומן באלגברה הוא גם בעל חוש תלמיד שהוא מי. יכולות

 . למבנה וגם בעל יכולת טכנית
    

 
 
 

המתאימה נתחיל עם דוגמה , כדי להסביר את המושג

כיתה לתכנית הלימודים ברמת חמש יחידות לימוד ב

 התבקשו  התלמידים כזו נערך בוחן בובכיתה . א"י

  :הטריגונומטרית לפתור את המשוואה

                           02sinsin2 2 =− xx 
השתמשו נכון  הם – השלב הראשון לא היווה בעיה

  :בלוי וק לסינוס של זווית כפולהבזהות

                                 0cossin2sin2 2 =− xxx 
תלמידים רבים לא ידעו כיצד , בשלב זה, אולם

לא הבחינו שאפשר להשתמש ,  כנראה,הם. להמשיך

, הם חזרו למשוואה המקורית,  לפיכך.בפירוק לגורמים

  :השתמשו בזהות אחרת וקבלו את המשוואה

 02sin2cos1 =−− xx  

 .  לפתור את המשוואהוחלקם לא הצליח, במצב זה
  :רון המשוואהבפתהבעייתיות 

0cossin2sin2 2 =− xxx  

זהות את צריך ל. להשתמש באלגברהנובעת מן הצורך 

  : כדי לקבל, להוציא גורם משותףהאפשרות
 0)cos(sinsin2 =− xxx  

  :  תלמיד בעל חוש למבנה מפותח עשוי

מופיע בשני המחוברים  xsin2להבחין כי   )א

  ; במשוואה

להבחין כי רצוי להגיע למבנה האלגברי של    ) ב

כדי למצוא , רמים ששווה לאפסמכפלת שני גו

  ;  פתרון

כגורם  xsin2להבחין שאפשר להוציא את   )  ג

 .משותף על מנת להגיע למטרה  זו

 . באלגברה תיכונית'חוש למבנה'נגדיר את המושג , כעת
  

 Structure Sense  חוש למבנה

אם , תלמיד נחשב כמגלה חוש למבנה באלגברה תיכונית

 : להוא מסוג
1SS   לטפל בביטוי אלגברי כיחידה;   
2SS  לזהות שקילות למבנים מוכרים;  

   
3SS  כדי , להבחין אילו פעולות כדאי לבצע

  .לנצל את המבנה

  
לטפל בביטוי אלגברי : 1SSדוגמה ליכולת הראשונה 

 .כיחידה
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143בעל יכולת זו יתייחס לביטוי  −xתוך המשוואה     ב

( ) 201435 2 =−x בלי אותה ויפתור אל יחידה אחת כ

 . לפתוח סוגריים
 

לזהות שקילות למבנים : 2SSדוגמה ליכולת השניה 

 .מוכרים
xx                          :בעל יכולת זו יזהה כי הביטוי 22 +   

  :מופיע פעמיים במשוואה

062)2( 222 =−+++ xxxx  

062:  ויזהה את המבנה של משוואה ריבועית =−− tt 
       

להבחין אילו פעולות : 3SSדוגמה ליכולת השלישית 

 . כדי לנצל את המבנה, כדאי לבצע
  : כי כדאי לפשט את הפונקציה,בעל יכולת זו יבחין

1

)()(
2

23

+

+
=

x

xxxf  

  : ולקבל, לפני שגוזרים אותה

 ( ) 24
2

222

2

23

1

)1(

1

)( xx
x

xx

x

xxxf +=
+

+
=

+

+
=  

):  הרי את הפונקציה לאחר הפישוט כי ) 24 xxxf += 

 ,כמובן, החלפה כזאת אפשרית. (הרבה יותר קל לגזור

שלא נעשה שינוי בתחום ההגדרה של רק מפני 

 .)הפונקציה במהלך תהליך הפישוט
 

ניתן להיווכח כי בדוגמה השניה יש צורך להתייחס 

xxלביטוי  22 שבעת ,  הווה אומר–כאל יחידה  +

, יש להשתמש ביכולת הראשונה,  השניהשימוש ביכולת

יש צורך , בדוגמה השלישית. 2SS- נכלל ב1SS: כלומר

12הביטוי  –לזהות מבנה של מנה שניתן לצמצום  +x 

ולהתייחס לביטוי , מופיע גם במכנה וגם כגורם במונה

, בעת שימוש ביכולת השלישית, כלומר,זה כאל יחידה 

: כלומר. הראשונהביכולת יש להשתמש ביכולת השניה ו

2SS3- נכלל בSS. 
 

את המבנה ההירארכי של חוש למבנה ניתן לראות גם 

0cossin2sin2: בניתוח פתרון המשוואה 2 =− xxx. 

מכפלה הציג את אגף שמאל כשרצוי לבכך ההבחנה 

 3SS  שימוש ביכולתבמקום סכום היא דוגמה של

 2SSשכולל את ) בחירת אסטרטגיה בהתייחס למבנה(

−=0: וי מבנהזיה( acab( ; בגורם המשותףההבחנה 

xsin2) היא דוגמה ) שאפשר להוציאו מחוץ לסוגרים

זיהוי מבנה של סכום עם גורם  (2SS   שימוש ביכולתשל

היכולת  (1SS  השימוש ביכולתשכולל את) משותף

 ).חידהכאל י xsin2להתייחס אל הביטוי 
  

 שבין היכולות מציגה את ההירארכיה 1 דיאגרמה 

  .המרכיבות את החוש למבנה, השונות

 Structure Senseחוש למבנה 
 
 
 
 
 
 

   1דיאגרמה 

 המרכיבות את החוש למבנה,  בין היכולותההירארכיה

, שבעקבותיו, נחזור לתרגיל מבחינת הבגרות, כעת

 . הוחלט לערוך מחקר קטן
האם ? לכנס איברים באגף השמאלימה מנע מהתלמיד 

האם זוג סוגריים נוסף יעזור או ? הסוגריים הפריעו

 ?יפריע יותר
ביצענו מחקר שבו , כדי לנסות לענות על שאלות אלו

בדקנו איך תלמידים פותרים משוואה אלגברית בעלת 

דומה לדוגמת ה, ביטוים רציונאליים בנעלם אחד

 . השאלה  מבחינת הבגרות
  

 למבנה שימוש בחוש 
ה /תלמיד'כי נגיד , המחקר הנוכחיניתוח תוצאות לשם 

ת פתרון /היא מבצע/ אם הוא'ת בחוש למבנה/משתמש

ישיר שאינו כולל הכפלה במכנה משותף או פתיחת 

 .סוגריים
 

 שאלות המחקר
האם תלמידים משתמשים בחוש למבנה  •

בעלת ביטוים , בפתרון של משוואה אלגברית

 ? בנעלם אחד, רציונאליים
האם יש הבדל בשימוש בחוש למבנה בין  •

 ארבע יחידות ם הלומדים ברמה שלתלמידי

 חמש ם הלומדים ברמה שללבין תלמידי

 ?יחידות
האם השימוש בחוש למבנה מושפע  ממספר  •

 ? )2, 1, 0(זוגות הסוגריים במשוואה 
האם השימוש בחוש למבנה מושפע מהופעת  •

 ?המשתנה באגף אחד או בשני אגפי המשוואה
אם תלמידים עקביים בשימוש בחוש ה •

 ?למבנה

 SS1  ביטוי כיחידה

 SS2   מבנה  יזיהו

 SS3    מבנהלניצו
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  2דיאגרמה 

 שימוש בחוש למבנה לפי יחידות לימוד

  3 דיאגרמה

 שימוש בחוש למבנה לפי מספר הסוגרים

 מהלך המחקר
  תלמידים 45: א" תלמידי כיתה י92-שאלונים הועברו ל

  תלמידים 47;  לימוד חמש יחידותה שלהלומדים ברמ

כל תלמיד .  לימוד ארבע יחידותה שלהלומדים ברמ

 .התבקש לפתור שתי משוואות
כדי , רואיינו ארבעה תלמידים, לאחר בדיקת השאלונים

 בחוש  שעשושימושהלקבל תמונה מעמיקה יותר לגבי 

 .למבנה
 

 כלי המחקר
כל משוואה הופיעה .  שתי משוואותהכילכל שאלון 

נבדלו זו מזו במספר זוגות ן ה, בשלוש גרסאות

באגף הופיע משוואה הראשונה המשתנה ב. הסוגריים

הופיע משתנה המשוואה השניה בבעוד ש, אחד בלבד

 . בשני האגפים
  :שלוש הגרסאות של המשוואה: לה ראשונהשא
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 יש Bבמשוואה ;  יש זוג אחד של סוגרייםAבמשוואה 

  . אין סוגרייםCובמשוואה ;  שני זוגות של סוגריים

 :שלוש הגרסאות של המשוואה: שאלה שניה
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 יש Yאה במשוו;  יש זוג אחד של סוגרייםXבמשוואה 

 . אין סוגרייםZובמשוואה ; שני זוגות של סוגריים
 

או     A & Y :  שתי משוואותפתורכל תלמיד התבקש ל

A & Z   אוB & X   אוB & Z   אוC & X   אוC & Y. 

מגלה חוש , מקזז איברים זהיםה שתלמיד הסכמבה

 באיזו מבין שעראנו מזמינים את הקורא ל, למבנה

באיזו  ו)C- וA, B( ראשונהאשר בשאלה ה, המשוואות

 מגלים )Z- וX, Y(  אשר בשאלה השניההמשוואותמבין 

 מבין ובאיז? במידה רבה יותר, תלמידים חוש למבנה

תלמידים מגלים , שניההראשונה או ה, שתי השאלות

 ? חוש למבנה במידה רבה יותר

  הממצאים

שאלות הרישום של לפי סדר ,  בגרפיםות מוצגתוצאותה

 . המחקר
 
 תלמידים משתמשים בחוש למבנה האם •

בעלת ביטוים , בפתרון של משוואה אלגברית

 ?בנעלם אחד, רציונאליים
האם תלמידי חמש יחידות משתמשים בחוש  •

למבנה במידה רבה יותר מאשר תלמידי ארבע  

 ? יחידות
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 24% מתלמידי ארבע  יחידות ורק 15%נמצא כי רק 

ה לפחות מתלמידי  חמש יחידות השתמשו בחוש למבנ

) 92 מתוך 18( מהתלמידים 20%, סך הכל. פעם אחת

, כצפוי. השתמשו בחוש למבנה לפחות פעם אחת

 השתמשו  לימודחמש יחידותם ברמה של תלמידיה

 . מהאחריםבחוש למבנה במידה רבה יותר 
 
האם השימוש בחוש למבנה מושפע ממספר  •

 ?)2, 1, 0(זוגות הסוגריים במשוואה 
  

  

  

  

  

  

  

  

,  מהתלמידים השתמשו בחוש למבנה6%רק נמצא כי 

 14%כאשר המשוואה הייתה ללא סוגריים לעומת 

 כאשר היו שני 18% -כאשר היה זוג אחד של סוגריים ו

כי , לפני העברת השאלונים, סברנו. זוגות של סוגריים

אפסו ביטויים במשוואה ללא סוגריים תלמידים י

כנראה הופעת הסוגריים עזרה .  בקלותנגדיים

למקד את תשומת ליבם , לתלמידים לראות מבנה

  .באיברים דומים ולפרק משפט ארוך לחלקים
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האם השימוש בחוש למבנה מושפע מהופעת  •

 ?גפי המשוואההמשתנה באגף אחד או בשני א
 מהתלמידים השתמשו בחוש למבנה 10%מתברר כי רק 

 ,כאשר המשתנה הופיע  באגף אחד של המשוואה

 כאשר המשתנה הופיע בשני אגפי 15%לעומת 

כנראה הופעת המשתנה בשני אגפי . המשוואה

 . המשוואה עזרה בזיהוי איברים דומים
  

האם תלמידים עקביים בשימוש בחוש  •

 ?למבנה
 18רק אל , כמובן,  על שאלה זו התייחסנוכדי לענות

התלמידים שהשתמשו בחוש למבנה לפחות באחת 

בדקנו האם הם , לגבי תלמידים אלה. משתי המשוואות

כלומר עשו זאת בשתי (היו עקביים בגילוי חוש למבנה 

 .או רק במשוואה אחת) המשוואות
 מהתלמידים שהשתמשו בחוש למבנה היו 28%נמצא כי 

 תלמידים השתמשו בחוש 5את אומרת רק   ז-עקביים 

)  תלמידים13 (72%לעומת , למבנה בשתי המשוואות

מכאן . שהשתמשו בחוש למבנה רק במשוואה אחת

לא עשו זאת , שרוב התלמידים שהשתמשו בחוש למבנה

  . בעקביות
 

 ממצאים נוספים
. מרבית התלמידים לא הצליחו להגיע לפתרון נכון

 הפעלת טכניקה אלגברית במרבית התלמידים שלא טעו

אם נתעלם לרגע מהטעות . לא התייחסו לתחום הצבה

: ובמשוואה הראשונה נקבל פתרון כגון, הנפוצה הזאת

2−=n ) משוואהA (38%התוצאות מראות שרק , כנכון 

 .מהפתרונות היו נכונים

כל התלמידים שהשתמשו בחוש למבנה הגיעו לתשובה 

מידים שלא השתמשו בחוש למבנה לא רוב התל .נכונה

 .הגיעו לתשובה נכונה
 

הכל -סךב (משוואות כל אחד שתי תלמידים פתרו 92

חוש ב נעזרו הפותרים מהפתרונות 23-ב. ) משוואות184

 מהפתרונות  161.  נכוניםלפתרונותכולם הגיעו למבנה ו

אצל תלמידים שלא השתמשו . נעשו בדרכים אחרות

עם המשתנה באגף (  הראשונההמשוואה, בחוש למבנה

מאשר המשוואה השניה לפתרון הייתה קלה יותר ) אחד

מהלך פתרון תלמידים עשו פחות טעויות חישוב ב –

משוואה מהלך פתרון המאשר ב,  הראשונההמשוואה

 . מהפתרונות אינם נכונים71%, למעשה, אבל. השניה

 סיכום

הצליחו לפתור השתמשו בחוש למבנה אשר התלמידים 

 .) הצלחה100%(ן את כל התרגילים נכו
 ההיית השתמשו בחוש למבנה לאבקרב התלמידים ש

 . בלבד מהתרגילים29% בפתרון שלהצלחה 
 התלמידים שלא השתמשו בחוש למבנההפתרונות של 

אשר לא הופיעו , הכילו טעויות אלגבריות לא מעטות

מהלך  .השתמשו בחוש למבנהש בפתרונות של אלה

ימוש בחוש למבנה מזמן אפשרויות הפתרון הנשען על ש

מכל הנאמר . מוגבלות מאד לביצוע טעויות אלגבריות

לעיל נובע כי ראוי להתייחס ביתר הדגשה ותשומת לב 

לאפשרויות של שימוש במבנים אלגבריים דומים לצורך 

  .פיתוח חוש למבנה באלגברה
פתח אצל  האם אפשר ל– כדי לענות על השאלות

 דרוש –? עושים זאת ואיך –?  חוש למבנהתלמידים

  .מחקר נוסף

  מקורות

Linchevski, L. & Livneh, D. (1999). Structure sense: 
the relationship between algebraic and numerical 
contexts. Educational Studies in Mathematics 
40(2), 173-196. 

 
 
 
 


