
 
  

  

  

  

  אז מגלים, אם חוקרים :הנושא

  

  . עטרה שריקי      : י"הוכן ע

  

 שלושה סיפורים על גילויים מתמטיים של תלמידים במאמר מוצגים  : תקציר

סביבת עבודה מודרכת בגילויים אלה הם תולדה . יסודיים-בבתי ספר על

שאם , הסיפורים תומכים בטענה.   פעילויות חקרהמזמנת ביצועלמידה 

נצליח לפתח את הסקרנות , כאלהנרבה ביצירת סביבות למידה 

ולהביא אותם לידי למידה משמעותית , תלמידיםהאינטלקטואלית של ה

סביבות למידה אלה מספקות אף למורים עצמם חווית . של מתמטיקה

המזינה את ההוראה שלהם ומשנה את הדרך שבה הם תופסים , למידה

  . את המשמעות של הוראת מתמטיקה

  

פתרון , פעילות חקר, סביבת חקר, סביבת למידה, הוראת מתמטיקה  : מפתחמילות 

גיאומטרית , הנדסה, גיאומטריה, הוכחה, השערה, סטנדרטים, עיותב

, בניות, משפט מורגן, שטח, משושה, משולש, הנדסת המישור, המישור

  .מקבילית, שיקוף, מרובע, מעגל, מלבן, חלוקת קטע

  

  .101-106עמודים , 2007, ז"תשס, 37ה "על: החומר פורסם במסגרת

  

  . עמודים6: החומר מכיל בנוסף לעמוד הפתיחה
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  אז מגלים, אם חוקרים
    

  עטרה שריקי
il.ac.technion.tx@shriki   

  תמטימינוך החיענון הריפור וש, ידוםק המרכז הארצי ל–" קשר חם"
   המכללה האקדמית לחינוך–אורנים 

    
  

 מבוא

הסטנדרטים של המועצה הלאומית של מורי 

הפכו זה ) NCTM, 1989, 2000(ב "המתמטיקה בארה

מני ההיכר של מה שנהוג לכנות בשם מכבר לאחד מסי

הקריאות לביצוע ". הרפורמה בחינוך המתמטי"

שינויים בחינוך המתמטי הביאו לידי התפתחותו של 

כמו גם , חזון הנוגע לדמותם של מורי הדור החדש

המיועדים להכשיר פרחי , להתוויה של קווים מנחים

או לתמוך בהתפתחותם המקצועית של מורים , הוראה

 משאבים רבים מושקעים ברחבי העולם לצורך .בפועל

אשר תסייענה למורים להפנים , יצירת סביבות למידה

ולבסס את אמונתם ביתרונות , את רוח הסטנדרטים

אין זה סוד , אולם. הגלומים בהוראה התואמת רוח זו

עצמו לא ניכרים שינויים מרחיקי לכת ' שטח'שב

 . במאפייני הוראת המתמטיקה
 זה היא להציג שלושה סיפורים על מטרתו של מאמר

. יסודיים-גילויים מתמטיים של תלמידים בבתי ספר על

גילויים אלה הם תולדה של העובדה שלתלמידים אלה 

אשר סיפקו להם סביבת למידה התואמת , היו מורים

ונתנו להם הזדמנות לבצע , את רוח הסטנדרטים

שאם נרבה , הסיפורים תומכים בטענה.  פעילויות חקר

נצליח לפתח את , ביצירת סביבות למידה המזמנות חקר

ולהביא , הסקרנות האינטלקטואלית של התלמידים

סביבות . אותם לידי למידה משמעותית של מתמטיקה

, למידה אלה מספקות אף למורים עצמם חווית למידה

המזינה את ההוראה שלהם ומשנה את הדרך שבה הם 

   .תופסים את המשמעות של הוראת מתמטיקה

 חקר וגילוי, החשיבות של פתרון בעיות

על הצגה , לעיתים קרובות, הוראת המתמטיקה נשענת

מוגמרת של תכונות ושל משפטים שעל התלמידים 

הוראה מסוג זה שוללת מהתלמידים את חווית . לאמת

אשר יכלה לסייע למורים להפוך את , הגילוי והחקר

הוראת המתמטיקה ולמידתה למספקת ומשמעותית 

 . תר עבור התלמידיםיו
מרבית . פתרון בעיות הוא לב העשייה המתמטית

הבעיות שבהן עוסקים תלמידים במסגרת לימודי 

המתמטיקה בבית הספר  לקוחות  מתוך ספרי הלימוד 

ועל התלמידים מוטלת , ידי המורים-או שהן מוצגות על

נוסח הבעיות השכיח בספרי . המשימה לפתור אותן

 –" …מצא את"או " …הוכח ש": הלימוד הינו מהסוג

ניסוחים בהם מסקנת החקירה מופיעה כבר בגוף 

ניסוחים כאלה לא מאפשרים לתלמיד לכוון . הבעיה

. בעצמו את החקירה ואינם משאירים מקום ליצירתיות

 האם תלמידים -עלינו לשאול את עצמנו , כמורים

אילו ? מוצאים עניין בהתמודדות עם בעיות מסוג זה

מפתחים אצל תלמידינו כתוצאה , כמורים, כישורים אנו

 ? מעיסוק בהן
הרי , כאשר תלמיד מתבקש להוכיח טענה מסוימת

נשללת , למעשה, בכך. מלכתחילה הוא בטוח בנכונותה

ממנו האפשרות להעלות השערות בנוגע לאפשרויות 

המטרות . השונות הטמונות בסיטואציה המוצגת בפניו

א שלה היא שנקודת המוצ, העיקריות של הוראה

לסייע : ידי התלמידים הן-העלאת שאלות והשערות על

להקנות להם הבנה , להם לראות דברים באור חדש

עמוקה יותר לגבי קשרים פנימיים הקיימים בין 

ולעודד , אובייקטים מתמטיים ובין תופעות מתמטיות

 . אותם ליצור רעיונות חדשים ומקוריים
ידים רבים לעיתים קרובות אנו נוכחים לדעת שתלמ

גם לאחר , אינם מבינים את משמעותה של בעיה כלשהי

כדאי , לאור זאת. שהצליחו להתמודד עימה בהצלחה

שמרכזה העלאת , שמורים יתנסו בגישה אחרת להוראה

. וגילוי עצמאי של קשרים ותופעות, חקירתן, שאלות

תפקידו של המורה הוא לזמן , בהתאם לגישה זו

 להעלאת שאלות מעניינות סיטואציות בעלות פוטנציאל
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ויצירת סביבת למידה המאפשרת , ידי התלמידים-על

לתלמידים להתמודד עם בעיות שיש להם עניין אמיתי 

 . לחקור אותן ולעסוק בפתרונן

 :להלן שלושת הסיפורים

  . 1 סיפורו של ראיין מורגן– 1סיפור מספר 

ן העיתו כריכת על .1992 בפברואר מתחיל הסיפור

The Mathematics Teacher ,הוצג המשפט הבא : 

מחלקים כל אחת מצלעותיו . נתון משולש

ומחברים אחת , לשלושה חלקים שווים

' ר(מנקודות החלוקה לקודקוד הנגדי 

שטח המשולש המתקבל ). 1' שרטוט מס

 . שווה לשביעית משטח המשולש הנתון
 

 המשפט 1993הוצג בעיתון בנובמבר , בעקבות פרסום זה

 ): Marion Walter(לטר של מריון וו
מחלקים כל צלע של המשולש . נתון משולש

מחברים את . לשלושה חלקים שווים

נקודות החלוקה שעל כל צלע לקודקוד 

מתקבל משושה ). 2' שרטוט מס' ר(הנגדי 

 . ששטחו עשירית משטח המשולש הנתון
 
  
  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 Watanabe, Hanson & Nowosielski (1996) : מתוך 1

מורה , )Frank D. Nowosielski(פרנק נווסיילסקי 

שבו עודד , למתמטיקה בכיתה ט במרילנד בנה שיעור

את המשפט של מריון ' לגלות מחדש'את תלמידיו 

. Geometer’s Sketchpadתוך שימוש בתוכנה , וולטר

החליט , )Ryan Morgan(ראיין מורגן , אחד התלמידים

הוא שאל את עצמו מה יקרה . שלא להסתפק בגילוי זה

יותר משלושה אם יחלק כל אחת מצלעות המשולש ל

שכאשר מחלקים כל אחת , ראיין גילה. חלקים שווים

 הוא מספר אי זוגי שונה nכאשר ,  חלקיםn -מהצלעות ל

גם אז מתקבל יחס קבוע בין שטח המשושה לבין , 3-מ

   n=7 רדוגמא עבו' ר(שטח המשולש המקורי 

עזר במחשבון גרפי וקבל נוסחא ראיין נ). 3' בשרטוט מס

: כללית ליחס זה
8

)129( −n
ראיין לא הצליח להוכיח , 

-ראיין ופרנק פנו למחלקה למתמטיקה ב. את השערתו

Towson State University , והצליחו לעניין בממצאים

חבר הסגל הציע להם להציג את . את אחד מחברי הסגל

 . וקוויום המחלקתיהגילוי של ראיין במסגרת הקול
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

הקולוקווים עורר התעניינות רבה בקרב אנשי 

וראיין , פרנק פתח בתיאור סביבת הלמידה. המחלקה

ואת מה , המשיך והציג את המשפט של מריון וולטר

עם תום ההצגה ציינו כמה מחברי הצוות שיש . שגילה

אחת . להם הצעות לכיווני הוכחה של ההשערה

 (Jacob Steiner,2 נגעה למשפט של שטיינר  מההצעות
כמו כן הוצעו לראיין שני כיווני חקירה . 1796-1863)

כל הנוכחים ציינו שאין הם , יחד עם זאת. נוספים

                                                           
 .Coxeter, H. S. (1989): את המשפט ניתן למצוא בספר 2

Introduction to geometry, N.Y. John Wiley & Sons וכן 
 .במאמר מופיעה גם ההוכחה למשפט מורגן. במאמר עצמו

 1' שרטוט מס

 2' רטוט מסש

 3' שרטוט מס
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ראיין היה . מכירים משפט הדומה להשערתו של ראיין

סרב , נחוש בדעתו להוכיח את השערתו בכוחות עצמו

ו אילו ספרים עליו ובקש לומר ל, לקבל רמזים והנחיות

לקרוא כדי שיוכל לעמוד בהצלחה במטרה שהציב 

 . לעצמו
שכן , הקולוקוויום עורר התרגשות גדולה באוניברסיטה

וחברי סגל , מעולם לא הציג במסגרתו תלמיד תיכון

. רבים הפכו למעורבים בניסיונות להוכיח את ההשערה

 פורסם הסיפור באחד מהעיתונים 1994בדצמבר 

בעקבות הפרסום . עיתונים רבים ציטטו אותוו, ב"בארה

המורה של ראיין הצעות מגוונות להוכחת , קבל פרנק

 . ההשערה
, ראיין הצליח לעמוד במטרה שהציב לעצמו –? וראיין

השערה שהפכה . ולהוכיח בכוחות עצמו את ההשערה

 . משפט מורגן–למשפט שנקרא על שמו 
 

 3 סיפורם של דניאל ודייויד– 2סיפור מספר 
נציג את , לפני שנציג את סיפורם של דניאל ודייויד

לקראת : "ארלס דיטרייך'צ, סיפורו של המורה שלהם

.  התחלתי ללמד גיאומטריה בסמסטר קיץ1995סוף יוני 

, פילד'בכיתה היו גם דיוויד גולדנהם ודניאל ליטצ

שהמוניטין המתמטי שיצא להם כבר הגיע לאוזני עוד 

כך שהייתי מוכן לעבודה , הרבה לפני שלימדתי אותם

לא היה לי כל מושג על , אולם. מרתקת ומלאת אתגר

באמצע יולי . ההרפתקה שאותה אנו עומדים לעבור

 : בקשתי מהם לפתור את הבעיה הבאה

חלק קטע נתון למספר כלשהו של חלקים 

 .שווים

והוא , תרגיל כזה ניתן למצוא כמעט בכל ספרי הלימוד

" היסודות"בספר השישי של  10' וריאציה של טענה מס

לאחר שעתיים הודיעו לי דיוויד ודניאל . של אויקלידס

לא בעזרת סרגל ומחוגה , שהצליחו לפתור את הבעיה

 Geometer’sתוך שימוש בתוכנה , אלא בעזרת מחשב
Sketchpad" .עניתי להם. הם שאלו" ?האם זה בסדר :

כאשר ראיתי את הבנייה כמעט , אולם". כמובן, כמובן"

 שנים 33לאחר , האינסטינקטים שלי. וקבלתי התקף לב

זעקו לי שבנייה זו הייתה , של הוראת מתמטיקה

יתכן .  ולמעשה זוהי תגלית–מקורית ומיוחדת במינה 

והייתה זו הבנייה השנייה בסוגה לבעיה זו מאז זמנו של 

ואז הם  ...מחשבותיי התרוצצו הלוך וחזור. אויקלידס

בנייה זו הניבה תבנית שכל . הראו לי בנייה נוספת

                                                           
  Litchfield & Goldenheim (1997)מתוך  3

הייתה זו התבנית  –מתמטיקאי היה יכול לזהות בקלות 

הייתי מוכרח  ...?י'סדרת פיבונאצ. י'של סדרת פיבונאצ

מיד התיישבנו לעשות קצת , כשהתאוששתי. לשבת לנוח

הוכחנו את הבנייה , תחילה. מתמטיקה רצינית

נו הוכח, לבסוף. הראשונה באופן סינתטי ובאופן אנליטי

. תוך שימוש באינדוקציה מתמטית, זאת בשתי דרכים

ההוכחה הייתה קשה הרבה , באשר לבנייה השנייה

אך עד לסיומו של יום הצלחנו להוכיח זאת באופן , יותר

לנצח אהיה אסיר תודה לשני תלמידי , וכך. אנליטי

 !".המדהימים הללו' כיתה ט

 :וכך מתארים דניאל ודיוויד את הבנייה

יותר ' גמיש'היות ומלבן , שהו בנינו מלבןעל קטע כל"

היות . מריבוע ויש לו יותר נקודות מאשר למשולש

והאלכסונים של מלבן נחתכים בנקודה הנמצאת על 

התחלנו את הניסוי שלנו , האנך האמצעי לצלעות המלבן

, ידי חיבור נקודות כדי שיווצרו קטעים שונים-על

ים תהיה בתקווה שאחת מנקודות החיתוך של שני קטע

בדיוק מעל לאחת מהנקודות המחלקות את צלע המלבן 

תוך , עשרים דקות לאחר מכן. לשלושה חלקים שווים

ותוך שימוש בתוכנה כדי למדוד , כדי ניסוי וטעייה

. מצאנו נקודה שאכן ענתה על הדרישות, מרחקים

לאחר גילוי . נקודה זו הייתה הבסיס לגילויים שלנו

יונות השווא שלנו למצוא את ולאחר ניס' שליש'נקודת ה

דיוויד גילה את , התבנית שהיינו בטוחים שנמצאת שם

ואז לפתע התגלתה לנגד עינינו . 'שביעית'נקודת ה

 ".ונראתה מובנת מאליה, התבנית
 ):4' שרטוט מס(שיטת הבנייה שלהם הייתה כדלקמן 

 .ABCDבונים מלבן כלשהו , AB, על קטע כלשהו
 .CDאמצע של  היא נקודת הM -במסמנים 

 והאלכסון AM את נקודת החיתוך של G-מסמנים ב

BD. 
ומסמנים את עקבו , AB- מורידים גובה לGמהנקודה 

  .3Pידי -על

ABAP :מקיימת 3Pהנקודה 
3
1

3 =. 

 .DP3- וAM   את נקודת החיתוך שלH-מסמנים ב
ומסמנים את עקבו , AB- מורידים גובה לHמהנקודה 

 . 5P ידי-על

ABAP :מקיימת5Pהנקודה 
5
1

5 =. 

 .DP5- וAM את נקודת החיתוך של K-מסמנים ב
ומסמנים את עקבו , AB- מורידים גובה לKמהנקודה 

 . 7P ידי-על

ABAP:מקיימת 7Pהנקודה 
7
1

7 = . 
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 n-לבאמצעות בנייה זו ניתן לחלק קטע נתון . וכן הלאה
 .זוגי- הוא מספר איnכאשר , חלקים שווים

 
 
  
 
 
 
 

  4 ' מסשרטוט

 
 nכאשר ,  חלקים שוויםn-על מנת לחלק קטע נתון ל

 2Pכאשר הנקודה , חוזרים על התהליך, גיהוא מספר זו

 ).5' שרטוט מס' ר (ABהיא אמצע הקטע 
 
 
 
 
 
 
 

 5 ' מסשרטוט
  

עד לנקודה זו התמקדנו בקורס : "ממשיך דיוויד ומספר

כשדניאל ואני . רק בגיאומטריה ובטריגונומטריה

היה עלינו להוכיח שזה עובד לכל , השלמנו את התבנית

החלטנו להשתמש בגיאומטריה כדי . יחידהשבר 

תוך חצי שעה הייתה לנו הוכחה . להוכיח את התבנית

' נקודת השליש '–כגון , לגבי הנקודות הספציפיות

אך לא הצלחנו להוכיח את הטענה ', נקודת החמישית'ו

מר דיטריך הראה לנו אז את עקרון . לכל הנקודות

, ה שלההטכניק, הטענות שלה, האינדוקציה המתמטית

הצלחנו , באמצעות מידע זה והעזרה שלו. והחוזק שלה

הנערים לא הסתפקו בהוכחה . 4"למצוא הוכחה לתבנית

 .וחיפשו גם הוכחה אלגברית, גיאומטרית
למרות שהיא , ההוכחה האלגברית: "דניאל מספר

היות , הייתה לדעתי המעניינת ביותר, פשוטה יחסית

שעברה עם והיא שילבה את כל מה שלמדנו בשנה 

כדי שנוכל להיות בטוחים שמצאנו ...החומר החדש הזה

ניסינו להשתמש בעקרון , הוכחה לכל שברי היחידה

לאחר כמה ניסיונות שווא . האינדוקציה המתמטית

                                                           
 .כל ההוכחות מופיעות במאמר המקורי 4

דייויד ממשיך את ". הצלחנו להשלים את ההוכחה

כאשר דן ואני התחלנו להבין את התבנית : "הסיפור

לחלוקת קטע ] רישמופיעה בהוכחה במאמר המקו[

. היו לנו כמה ניסיונות לא מוצלחים, לשברי יחידה

חזרתי לאחור והחלטתי לשחק , לקראת סיום עבודתנו

התחלתי את התבנית ...עם אחת התבניות הראשונות

הזו ומצאתי שההופכיים של שלוש הנקודות הראשונות 

כשהמשכתי את . י'היו ההתחלה של סדרת פיבונצ

נקודות בתבנית הזו מקיימות גיליתי שכל ה, התבנית

מר דיטריך היה ממש נלהב כאשר הראיתי לו . תכונה זו

 .5"מה מתקבל מהתבנית הראשונה שלנו
אנו רואים , במבט לאחור: "לסיכום כותבים השניים

התוכנה . את החשיבות שהייתה לתוכנה ביצירת הבנייה

ולבחון , לראות תבניות, איפשרה לנו לעבוד על רעיונות

ברגע שהיינו משוכנעים בגילוי . יאוריות שלנואת הת

ומר ". הוכחתם הייתה כמו הזיגוג שעל העוגה, שלנו

הריגוש שבחוויה זו לא שכח , עבורי: "דיטריך מסכם

אני עדיין נדהם מכמות המתמטיקה שהיא . עם הזמן

, שבה ניתן להשתמש בבעיה זו, ס תיכון"ברמה של בי

 נרגש מכך שהייתי ואני, אני מופתע מהקלות של הבנייה

זהו חלומו של .  מעורב ביצירה של משהו במתמטיקה

תקוותי היא שבנייה זו תקסום למורים . כל מתמטיקאי

, באלגברה, רבים ולתלמידים שמתעניינים בגיאומטריה

בהסקה אינדוקטיבית , בטכנולוגיה, בתורת המספרים

 ".ובנושאים רבים אחרים
  

  סיפורה של לורי– 3סיפור מספר 
 עורכת תחרויות Key Curriculum Pressצאת הו

בתחרות . המיועדות לתלמידים, ב"מתמטיות בארה

-הוצגה בעייה שנכתבה על, 1999אשר התקיימה בשנת 

 :6(Michael de Villiers)ויליירס -ידי מיכאל דה

יש לחקור . O חסום במעגל ABCDמרובע 

את סוג המרובע המתקבל משיקוף נקודת 

' ר(ת מצלעות המרובע מרכז המעגל בכל אח

יש לנסח השערה בנוגע לסוג ). 6' שרטוט מס

 . ולנמק או להוכיח את ההשערה, המרובע
 
  

                                                           
במאמר מתוארת דרך לבנייה המאפשרת לחלק קטע לשברי  5

יחידה שהמכנים שלהם הם מספרים עוקבים בסדרת 
  .י'פיבונצ

 Rethinkingויליירס לספר -תרגום פרק המבוא שכתב דה 6
proof with the Geometer Sketchpad עמ, 30 ה"על מופיע ב '

19-25  
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 6שרטוט 
 

מסופר על כך שהתקבלו  com.keypress.wwwבאתר 

כל ארבע ההוכחות . הוכחות נכונות מארבעה מתחרים

על שופטי התחרות היה להכריע איזה . ות זו מזוהיו שונ

והם התקשו לעשות , מההוכחות היא האלגנטית ביותר

. כל ההוכחות התבססו על רעיונות מעניינים. זאת

 (Loriהגישה שבה השתמשה לורי סומארס, אולם
(Sommar ולורי זכתה , יקת וקלה למעקבהייתה מדו

ס תיכון "בבי' לורי הייתה אז תלמידת כיתה י. בתחרות

לורי סיפרה שהמורה למתמטיקה שלה הוא . באילינוי

אלא מקדיש ,  מורה נפלא שאינו מלמד רק לפי הספר"

לורי ". זמן לצורך ירידה לשורש הבעיות העולות בכיתה

ואיפשר , סיפרה שהמורה שלה הביא את הבעיה לכיתה

עוד סיפרה לורי . לתלמידים לעבוד עליה במשך שבוע

למדו הרבה מאד גיאומטריה תוך שהמורה ציין שהם 

המורה עצמו סיפר שהוא מלמד . כדי העיסוק בבעיה

 שנים ושהוא רואה חשיבות מרובה 35מתמטיקה מזה 

בכך שתלמידיו ילמדו גיאומטריה באמצעות חקר 

-Geometerהוא גם ציין שהוא רואה ב. ובחינת השערות
Sketchpadכלי רב ערך המשרת בהצלחה מטרה זו   . 

  ):7' שרטוט מס' ר(וכחה של לורי להלן הה
EFGH-נסמן ב  ביחס O את שיקוף הנקודה ,,,

ABBCCDDA לישרים  .בהתאמה, ,,,
IJKL-נסמן ב את נקודות החיתוך של  ,,,

OEOFOGOH ABBCCDDA עם ,,,  .בהתאמה, ,,,
1.  HOו -OG אמצעיים להם אנכים -DAו -CD ,

 . בהתאמה
KDCKLADL : לכן  .2 == ; 

, ∆DAC-ב הוא קטע אמצעים KL: מכאן   .3

ACKLACKL             :  ומתקיים
2
1; =  

4.  H  היא שיקוף שלO ביחס לישר DAG,  היא

 . CD ביחס לישר Oשיקוף של 
KGPKLHOL    : לכן       ==  

 ∆OHG- ב הוא קטע אמצעיםKL: מכאן   .5

GHKLGHKL:               ומתקיים
2
1; =  

HGACHGAC  :נקבל) 5(-ו) 3(מתוך    .6 =; 
   :באופן דומה ניתן להראות שמתקיים  .7

                                              EFACEFAC =; 
, EFGH, מתקבל שהמרובע המבוקש) 7(-ו) 6( מתוך .8

 .הוא מקבילית
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 7' שרטוט מס

 סיכום

הם מעטים מיני רבים , שהוצגו, שלושת הסיפורים

שמתן הזדמנות לתלמידים , התומכים בטענה, אחרים

ן מובן שאי. מביאה אותם לידי גילויים, לעסוק בחקר

כל הכרח שהגילוי יהווה חידוש לקהיליית העוסקים 

שהגילוי יהיה , הדבר החשוב הוא. במחקר מתמטי

חידוש לתלמיד עצמו ולקהילייה הקטנה של בני כיתתו 

בדרך זו יחושו התלמידים שמתמטיקה . הסובבת אותו

שכל אחד יכול לתרום ולהוסיף לו , היא מקצוע דינאמי

ידים לידי הערכת תחושה זו תביא את התלמ. נדבך

 . ולאהבת המקצוע, היופי הטמון במבנים המתמטיים

O  
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  ה תלוי בכם "העת על-המשך הופעתו של כתב
   המרכז הבינאוניברסיטאי להוראת המדעים –מ "מטה מל

  עת בקבלתה-מתנה את המשך תקצובו של כתב
  !משובים מן השטח

  ,מ"אנא מלאו המשוב בהקדם ושלחוהו אל מטה מל
 .פי הכתובת הרשומה בראש שאלון המשוב-על

למידה המבוססת על חקר וגילוי תורמת גם להתפתחות 

תובנות בנוגע למהותה של הוכחה מתמטית 

בדרך . כחלק מהעשייה המתמטית כולה, ולחשיבותה

כאשר תלמידים מתבקשים להוכיח טענה , כלל

 המשמעות הם אינם מבינים לעומק את, מסויימת

ובניית , והחשיבות של מציאת הוכחה מתמטית

לא "ההוכחה המתמטית מצטיירת בעיניהם כדרישה 

כאשר התלמיד עצמו , לעומת זאת. של המורה" ברורה

משימת ההוכחה , הוא זה שגילה תכונה מסויימת

לחלק בלתי , לא באופן מלאכותי או כפוי, הופכת עבורו

 .  נפרד מעבודתו
 מדגישים גם את התרומה שיש הסיפורים שהוצגו

ואת היתרון המשמעותי , ללמידה בסביבה טכנולוגית

השימוש בלומדות מאפשר . של למידה בסביבה שכזו

תוך שהם מבצעים , לתלמידים לעבוד באופן לא שיפוטי

מעלים , בוחנים תופעות, ניסויים רבים בזמן קצר

 . ועוד, השערות
 נשכרים שגם המורים עצמם יוצאים, לסיכום נציין

. מהוראה המספקת לתלמידים הזדמנות לחקור ולגלות

שיעורים מסוג זה מהווים חוויה מהנה ומאתגרת עבור 

כפי שניתן ללמוד מתוך עדותו של המורה , המורים

 סביר להניח שלא פעם יתקלו המורים .ארלס'צ

  הם מכך כתוצאה .להם מוכרים היו שלא בממצאים

מה , הליך הלמידה יהפכו לשותפים של תלמידיהם לת

על החוויה  .שיהפוך את התהליך למרתק ודינמי

הנלווית ללמידה המשותפת ניתן ללמוד גם מתוך 

  ).2006(מאמרן של לבב ולייקין 

כדי שמורים יחושו בטוחים ללמד , יחד עם זאת

חשוב שהם עצמם יתנסו , בסביבות המעודדות חקר

דוגמא לחוויה שאותה עברו מורים אשר התנסו . בכך

התנסות בביצוע פעילויות "בחקר ניתן למצוא במאמר 

 .30' ה מס"אשר פורסם בעל, "חקר

  רשימת מקורות

משתלמים בתוכנית , התנסות בביצוע פעילויות חקר
קשר "להכשרת מורי מורים למתמטיקה מטעם 

  .27-35' עמ, 30ה "על, "חם
מורה ": לפספס"הזכות ). 2006. (ר, ולייקין. ע, לבב

  .38-41, 36 ה"על, הלומדת עם כיתת
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