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  אנאלגבריות בלימודי האלגברה
  

  הקדמה. 1
הן אופייניות .  מוכרות לכל מי שמלמד אלגברהחלקן, במאמר זה ברצוני לדון במספר תופעות

במיוחד לתחילת לימודי האלגברה אבל ממשיכות להתקיים אצל חלק מהתלמידים גם בהמשך 
קיומה של . ברצוני להציע כאן מסגרת קונספטואלית לדון בתופעות אלו ולהסביר אותן. הלימודים

ם להציע דרכי טיפול בתופעות אלה ג, נוסף על הדיון וההסבר, מסגרת קונספטואלית כזאת מאפשר
  .ובסיבותיהן

  
להבנה לקויה של השפה . התופעות שיידונו הן צורות שונות של הבנה לקויה של השפה האלגברית

תציין הבנה נכונה של השפה , בהקשר זה, והמילה אלגבריות (אנאלגבריותהאלגברית אקרא 
תלמיד יכול . לתלמיד אלא לצורת חשיבהמן הראוי לציין כי אנאלגבריות אינה תווית ). האלגברית

אין צורך , כמו כן. בהתאם לסיטואציה, להתנהג לפעמים באופן אנאלגברי ולפעמים באופן אלגברי
  .להירתע מהתווית של אנאלגבריות כאילו היא תווית שלילית

, היא אי ידיעת הקשר בין סמלים בשפה לבין המשמעויות שלהם) כמו אנאלפבתיות(אנאלגבריות 
  .אינה מצביעה על ליקוי בכושר החשיבה בהקשרים אחריםו

במאמר זה אדון באנאלגבריות . ההגדרה של החשיבה האנאלגברית תלויה בנושא המתמטי הנדון
  .כפי שהיא מתבטאת בנושא של תבניות מספר ותבניות פסוק

  
  המחקר. 2

ה ובנושאים יחד עם הדיון אציג תוצאות של מחקר שעסק בתופעות האנאנלגבריות בנושא ז
באוניברסיטה העברית ) המרכז ללימודים קדם אקדמיים(המחקר נערך במכינה . מתמטיים אחרים

התלמידים ענו במשך השנה על שאלונים שנבנו כדי לחשוף ולהסביר את . ג"בשנת הלימודים תשנ
בגרות ורובם נבחנו עוד קודם לכן בבחינת , יש לציין כי תלמידי המכינה הם בוגרי תיכון. התופעה

השאלות שיוצגו במאמר זה ניתנו לתלמידים לאחר סיום פרקי האלגברה והפונקציות . במתמטיקה
  .התוצאות מראות מה נשאר מלימוד זה. במכינה

ל " י3 -בחינת הגמר מקבילה ל(חברה ג : בהמשך המאמר אציג תוצאות מהמחקר בשלוש כיתות
  ).ל" י5 -למקבילה (וטבע א ) ל" י4 -מקבילה ל(טבע ב , )בתיכון

  
  השוואה בין השפה הטבעית לבין השפה האלגברית. 3

כדי להסביר אנלוגיה . האנאלגבריות קשורה באנלוגיה שגויה בין השפה הטבעית לשפה האלגברית
  .ואחר כך אגש לתופעות עצמן, זו אפתח בניתוח השוואתי של שתי השפות

תחום המתמטי העוסק בשפות היא ה, בניתוח ההשוואתי אשתמש במונחים מהלוגיקה המתמטית
  .מתמטיות

  
סימני , אותיות, ואבני הבניין של האלגברה הן ספרות, אבני הבניין של השפה הטבעית הן מילים

  .שוויון-פעולות חשבון וסימני השוויון והאי
הכדור של טל נפל על "כמו , האמירות שאנתח ואשווה הן משפטי חיווי פשוטים בשפה הטבעית

  .x < x + 1 או x = 52 + 2כמו , שוויוניים בשפה האלגברית-ונים או איושווי" רצפת החדר
  :אמירות אלו מורכבות מהמרכיבים הבאים

  . פשוטיםשמות עצם  . א
  . בשפה האלגבריתx ,5, 2 -ו, בשפה הטבעית" החדר", "טל"למשל   

רך בד.  זהו החלק שיוצר שמות עצם מורכבים משמות עצם פשוטים המוצבים בו.פונקציות  .ב
אני עושה זאת כאן לצורך . לנתח מבנים בשפה הטבעית" פונקציה"כלל אין משתמשים במונח 
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יוצרות " __ רצפת "או " __ הכדור של "הפונקציות , למשל. ההשוואה עם השפה האלגברית
  ".החדר"ו" טל"על ידי הצבת " החדררצפת "או " טלהכדור של "את שמות העצם המורכבים 

 x + 2יוצרות את שמות העצם המורכבים , למשל__ 2או __ + __ נקציות הפו, בשפה האלגברית  
  . x ,5, 2 על ידי הצבת 52או 

ולשם העצם הנוצר על ידי הפונקציה , מקורלשם העצם המוצב בפונקציה אקרא , כמקובל  
  .תמונהאקרא 

" __נפל על __ " , למשל. זהו החלק שאומר משהו על שמות העצם המוצבים בו. פרדיקטים  .ג
  .בשפה האלגברית __ > __ -ו__ = __ ושני הפרדיקטים , בשפה הטבעית

  
אז , אם מזהים את האותיות באלגברה עם המקומות הריקים להצבת מספרים שהוצגו בניתוח לעיל

  .הן בעצם פונקציות היוצרות מספריםתבניות מספר 
  

  :ברצוני לחזור ולחדד את ההבחנה בין פונקציה לבין פרדיקט
  .כאשר מציבים בה) מספר (יוצרת שם עצם) תבנית מספר(פונקציה 
  . על שמות העצם המוצבים בואומר משהופרדיקט 

  
דמיון זה מהווה . ראינו עד כה שהשפה הטבעית והשפה האלגברית דומות מבחינת המבנה שלהן

כדי להבין את האנלוגיה השגויה נסתכל על ההבדלים . בסיס לאנלוגיה נכונה בין שתי השפות
  .יהןבינ
  : יותר מהשפה הטבעיתמדויקתהשפה האלגברית   .א

האמיתיות או , כלומר. היא תלוית הקשר, בניגוד לשפה האלגברית, השפה הטבעית  . 1  
לא כן . בזמן ובמקום שבו נאמרו, השקריות של אמירות בשפה הטבעית תלויה בדובר  
  .הדבר בשפה האלגברית  

הבחירה של המשמעות המתאימה נעשית לפי ו, משמעיות-בשפה הטבעית יש אמירות רב  .2  
אנו מתכוונים ,  למשל2± -גם ב(בשפה האלגברית כל אמירה היא חד משמעית . ההקשר  
  ).}2 , 2-{: למשמעות אחת  

, בייחוד בשירה(בשפה הטבעית יש אמירות מעורפלות בעלות טווח של משמעויות   .3  
  .פה אלגברית אמורות להיות חדותמשמעויות בש, בניגוד לכך). ולפעמים גם בפילוסופיה  

  :מבחינת עושר הביטוי  .ב
מבחינה זו . השפה הטבעית עשירה בסוגים רבים של שמות עצם ובפרדיקטים רבים  .1  

ושני , מספרים, יש בה שמות עצם מסוג אחד בלבד: השפה האלגברית דלה יותר  
זכיר שוב שמדובר זה המקום לה. שוויון-פרדיקט השוויון ופרדיקט האי, פרדיקטים בלבד  
כאשר אנו משתמשים בשפה מילולית כדי לדבר על . כאן בשפת הסמלים האלגברית  
 6גדול פי , שלילי, __ חיובי,  __ כגון, אלגברה עומדים לרשותנו פרדיקטים רבים נוספים  
, בבואנו לבטא את הפרדיקטים האלה בשפת הסמלים האלגברית. ' וכו8 -מתחלק ב_, __ מ  
  .שוויון-השוויון והאי, ק בשני הפרדיקטים של האלגברהעלינו להסתפ  

עושרה של השפה האלגברית הוא ביכולתה להרכיב פונקציות וליצור שמות עצם מורכבים   .2  
 הוא בעל 3x2 - 5x + 7אפילו ביטוי אלגברי בסיסי כמו  . יותר מאלו שבשפה הטבעית  
  .ר רגיל בשפה הטבעיתמורכבות שלא נמצאת בדרך כלל בשמות עצם מורכבים בדיבו  

  
שימוש בשפה האלגברית באופן , בצורות השונות של האנאלגבריות אפשר לראות לעיתים קרובות

, במילים אחרות. הן מבחינת הדיוק והן מבחינת עושר הביטוי, אנלוגי לשימוש בשפה הטבעית
  .תלמידים משתמשים בשפה האלגברית כאילו יש לה התכונות של השפה הטבעית
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  תי תפישות לקויות של תבניות מספרש. 4
אתעכב במאמר זה על צורת תפישה מסויימת של , מבין הצורות של האנאלגבריות בנושא התבניות

תפישה זו יכולה להסביר תופעות רבות הקשורות לשימוש , כפי שנראה בהמשך. תבניות מספר
, פתרון בעיות מילוליותכגון , הן במטלות של תרגום בין מילים לאלגברה, לקוי בשפה האלגברית
התפישה הזו של תבניות מספר מורכבת משני ליקויים הקשורים ". טהורות"והן במטלות אלגבריות 

  : זה בזה
תפישה . כאילו הם ישות אחת) פונקציה(תפישה מעורפלת של מקור ותמונה של תבנית מספר   . 1

פשת כאילו היא עושה הפונקציה נת. זו באה במקום התפישה שלהם כזוג של ישויות נפרדות
תפישה זו אנלוגית לתפישת ילד . אך הוא עדיין אותה ישות שהיה, משנה אותו, משהו למקור

  .או עצם ששינו את צבעו אך נשאר אותו העצם, שגדל אך נשאר אותו הילד
אפשר לשער שאנלוגיה זו היא אחד הגורמים לתפישה הלקויה גורם אפשרי אחר הוא   

שלאחר שהמקור , י המתמטיקה של מושג הפונקציה על ידי מכונההנהוגה בשיעור, ההמחשה
  .נכנס לתוכה יוצאת ממנה התמונה

 xהתבנית נתפשת כאילו היא הופכת את . xכדי להדגים תפישה זו אשתמש בתבנית המספר   
ה במקום התפיש, באופן מעורפל המקור והתמונה נתפשים כישות אחת שהשתנתה. לחיובי

  .x והתמונה שהיא הערך המוחלט של xהמקור : החדה של זוג מספרים נפרדים
במקום , התפישה של תבנית מספר במשמעות של פרדיקט שאומר משהו על המספר המוצב  .2

  .במשמעות של פונקציה שיוצרת מספר חדש
, כלומר נתפשת כפרדיקט, "ישליל- איx" נתפשת כאילו היא אומרת xתבנית המספר , לדוגמה  

  ).שלילי-שהוא אי(במקום תפישתה כפונקציה שיוצרת מספר חדש 
-אי"במקרה זה , התלמיד נתפש לתכונה בולטת של התמונה: תפישה זו קשורה לליקוי הקודם  

וכך נוצרת , הוא מייחס תכונה זו למקור, ובגלל הזיהוי בין המקור והתמונה, "שליליות
  ".שלילי- איx"המשמעות 

התלמיד שואל תבניות , שבהעדר פרדיקטים בשפה האלגברית, התוצאה של תפישה זו היא  
העשרה כזו של . וכך מעשיר לעצמו את השפה, מספר ומשתמש בהן כאילו הן פרדיקטים

  .אנלוגיה שגויה בין שתי השפות, שוב, השפה האלגברית היא
פעות הנגרמות על ידן בהמשך המאמר נראה כיצד שתי התפישות הלקויות האלו והתו  

  .מתבטאות בתשובות תלמידי המכינה לשאלות שניתנו להם במחקר
  

   כמספר שלילי- xמשמעות . 5
 אשר חושפת 1לפני כן ברצוני לדון בשאלה . 2התפישות שתוארו בסעיף הקודם תודגמנה בשאלה 

דים תלמי, כפי שנראה בהשוואה. שתי התפישות מובאות כאן לצורך השוואה. תפישה אחרת
  . מייחסים לתבנית מספר אחת באופן מעורפל שתי משמעויות הסותרות זו את זו

  ":תוצאה שלילית" התלמיד נשאל לגבי 1בשאלה 
  

  1שאלה 
  ).הקף בעיגול(? מי מהמספרים הבאים שלילי

  t2-. ג    )3-(2. ב    52-. א
  x-. ו   -)3-. (ה  2(a-). ד
  y+. ח    52. ז
  

התשובות האחרות לא היו . וז התשובות האנאלגבריות בלבד שלהלן אני מדווחת על אח1בטבלה 
  .בהכרח תשובות נכונות למרות שהן היו אלגבריות

  . ללא הסתייגותx- תשובות הכוללות את :Aקטגוריה 
לא נכללו " xתלוי מהו "או "  חיוביx-בתנאי ש"כגון ,  סומן תוך הסתייגותx-תשובות שבהן 

  .בקטגוריה זו
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,  כמספר שליליx-זוהי תפישה של . ה שמוכרת לכל מורה שמלמד אלגברהקטגוריה זו מגלה תפיש
התלמיד שרואה את סימן המינוס מסיק . xבלי לקחת בחשבון את כל אפשרויות ההצבה במקום 

זה קשור בתפישה .  באריתמטיקה2-כשם שהוא עושה בראותו את , אוטומטית שלפניו מספר שלילי
בניגוד לתפישתו , ינוס כחלק מהסימן של מספר שלילישל סימן המ, הדומיננטית באריתמטיקה

  .כסימון של פונקציית הנגדי באלגברה
  
  
  

  1 שכיחות התשובות האנאלגבריות בשאלה :1טבלה 
  (n=24)טבע א , (n=26)טבע ב , (n=33)בכיתות חברה ג 

  טבע א  טבע ב  חברה ג  'קטג
A  21) 64%(  4) 15%(  2) 8%(  

  
  

  " שליליx " כפרדיקט שאומרx-משמעות . 6
 התלמיד מקבל את 2בשאלה , "תוצאה שלילית" שבה התלמיד נשאל לגבי 1בניגוד לשאלה 

נשים לב . מבין התבניות הנתונות עליו לבחור תבניות שזהו פירושן".  שליליx: "הפרדיקט המילולי
ת והתשובה הנכונה היחידה היא תבני, שבין התבניות שהוא מקבל יש תבניות מספר ותבניות פסוק

  .x < 0הפסוק 
  

  2שאלה 
  ?" שליליx"אלו מהתבניות הבאות פירושן 

  ):אפשר לתת יותר מתשובה אחת, הקף בעיגול(
  x < 0. ג    x-. ב    -x. א
  x < 0-. ה    x2-. ד
  

. 4אנו נראה כי התשובות האנאלגבריות לשאלה זו מגלות שתי התפישות שתוארו בסעיף 
  ):2ראה שכיחותן בטבלה (בות האנאלגבריות הקטגוריות של התשו

  . כל התשובות שבהן נבחרו תבניות מספר ותבניות פסוק יחד:Aקטגוריה 
מתוך הנחה שקיימת אפשרות , תשובות שבהן נבחרו תבניות מספר בלבד לא נכללו בקטגוריה זו

"  שליליx"שהתלמיד הבין את הניסוח המילולי של השאלה באופן מעורפל ולא שם לב שמדובר ב
  ".תוצאה שלילית"במקום ב

 x"מבטיחות שהתלמיד אכן מבין שמדובר ב) x < 0בדרך כלל (תשובות שבהן נבחרה תבנית פסוק 
. xבמקרה זה ברור שתבניות המספר נבחרו בתור אמירה על ". תוצאה שלילית"ולא ב" שלילי
ותפישת ,  לחיוביxפעולה שהופכת את  מראה על תפישת הערך המוחלט כ-xבחירת , למשל

  .המינוס כהופך את החיובי לשלילי
וכתוצאה מזה תבנית המספר מתפרשת ,  לתמונה של הפונקציהxיש כאן זיהוי מעורפל בין המקור 

  ". שליליx"כפרדיקט האומר ש
  

  :אזכיר כאן) שאינן זרות זו לזו (Aקטגוריות של -מבין התת
גם בתשובה זו מתגלה זיהוי מעורפל בין . x-ת תבנית המספר  תשובות שכוללות א:A1קטגוריה 

 x-ומבין את התבנית , x - וכתוצאה מכך התלמיד מייחס את השלישיות לx- לתמונה xהמקור 
  ". שליליx"כפרדיקט שאומר 

  ).דיון נוסף בתת קטגוריה זו אביא בסעיף הבא(
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ה זו מאחדת יחד את שתי תשוב. x < 0- תשובות שכוללות את תבנית הפסוק :A2קטגוריה 
 x"התלמיד אינו מבחין בסתירה הקיימת בין , בגלל האיחוד המעורפל הזה. x- - וx < 0התשובות 

  .x < 0- -ל" שלילי
  
  
  

  2 שכיחות התשובות האנאלגבריות בשאלה :2טבלה 
  (n=24)טבע א , (n=26)טבע ב , (n=33)בכיתות חברה ג 

  טבע א  טבע ב     חברה ג  'קטג
A  28) 85%       (15  )58%(  16  )67%(  

A1 14) 42%       (2  )8%(  3  )13%(  
A2   11) 33%       (1  )4%(  1  )4%(  

  
אביא קטעים מראיונות ,  הוא שלילי ולא התוצאהx -כדי להראות שהתלמידים אכן התכוונו לכך ש

  .שנערכו איתם
  
  

  :ראיון א
  x2-.    דx < 0.     גx-.     ב-x. א: תלמיד שתשובתו

  .5זה מה שביקשו בשאלה ,  שליליx,  לכן הוא שליליx-רואים שזה ' ב ב  : תלמיד
  ?מי  :מראיין
  x -ה  :תלמיד
  .כן  :מראיין
  .0 - קטן מx -הוא גם שלילי כי כתוב ש' ב ג  :תלמיד

  
  :ראיון ב

  .x < 0-.     הx < 0.     גx-.     ב-x. א: תלמיד שתשובתו
  !זה גם שלילי ... 0 קטן מ xמינוס ) מצביע על ה: (תלמיד
  ?מי  :מראיין
  .x  :תלמיד
  ?למה, כן  :מראיין
  ).מצביע על המינוס(והוא גם שלילי , )0 >מצביע על  (0 -כי הוא גם קטן מ  :תלמיד

  

  x- השוואה בין שתי התפישות של. 7
  x- - מראה כי למעלה ממחצית התלמידים שבחרו ב2 - ו1השוואה בין התשובות של שאלות 

. וזאת בהפרש של כמה דקות, 2 שלילי בשאלה x - כאומר שx- - בחרו ב1כמספר שלילי בשאלה 
וזוהי דוגמה נוספת לתפיסה מעורפלת של השפה , למעשה שני הפירושים סותרים זה את זה

ת התפישה המעורפלת של המקור כאשר לוקחים בחשבון א" מתיישבת"סתירה זו . האלגברית
  .והתמונה כישות אחת שמשתנה

הוזכרה שם התפישה . 2- כמספר שלילי הושוותה קודם לתפישה האריתמטית של x-תפישת 
בניגוד לתפישתו , הדומיננטית באריתמטיקה של סימן המינוס כחלק מהסימון של מספר שלילי

קיימת "  שליליx" כאומר שx-בי תפישת ייתכן כי גם לג. כסימון של פונקציית הנגדי באלגברה
הכוונה היא שאולי גם באריתמטיקה : אם כי טענה זו דורשת בדיקה, תפישה אנלוגית באריתמטיקה

כאילו יש ".  השלילי2 -ה"אומר , 2- - ב2שבבואו ליד , קיימת תפישה של המינוס בתור שם תואר
  . לפנינו2והמינוס מראה לנו איזה , חיובי ושלילי, 2שני סוגים של 
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   בהקשר של תרגוםa- משמעות. 8
  . בודקת כיצד מתבטאות אותן תפישות בהקשר של תרגום בעיה מילולית3שאלה 

  
  3שאלה 

 של b מעלות מהטמפרטורה 5 - הלילה היתה שלילית אבל עדיין היתה גבוהה בa הטמפרטורה
  ).הקף בעיגול(? איזו מתבניות הפסוק הבאות מבטאת טענה זאת. הלילה שעבר

a. א b 5= −. ב  − = − +a b −. ג  5 = +a b 5  
a. ד b 5= −. ה  + = − −a b − .ו  5 = −a b 5  
  .אף אחת מהתבניות האלה. ז
  

  :ולרשום' כדי לתרגם אותה יש לבחור ב ז. בשאלה זו נטענת למעשה באופן מילולי טענה כפולה
a = b + 5ו - a < 0 .  

כדי לבדוק באיזו , 1993 וביוני 1992בדצמבר , שאלה זו שייכת לקבוצת שאלות שניתנו בשני מועדים
בהוראה במכינה אין התייחסות ישירה . מידה הלימוד במכינה מצמצם את האנאלגבריות

ות נשאר מראות כי חל שיפור מסוים אך אחוז האנאלגברי) 3ראה טבלה (לאנאלגבריות והתוצאות 
  .זה מראה שהמיסקונספציות הן עמוקות ולא משתרשות בקורס רגיל ללא טיפול מיוחד. גבוהה

  
  

  3 שכיחות התשובות האנאלגבריות בשאלה :3טבלה 
  (n=23)טבע א , (n=26)טבע ב , (n=33)חברה ג : 92' בדצמ
  (n=15)טבע א , (n=25)טבע ב , (n=40)חברה ג : 93וביוני 
  טבע א  בע בט  חברה ג  'קטג  מועד
  )A  23) 70%(  10) 38%(  12) 52% ' דצמ
  )A 19) 48%(  6) 24%(  4) 27% יוני

  
כלומר התשובות האחרות לא . (a- - הן האנאלגבריות מבחינת התייחסות לAהתשובות בקטגוריה 

  ).היו בהכרח נכונות
שתי היו תשובות שבהן נבחרו . a-תשובות שבהן נבחרה תבנית פסוק שיש בה : Aקטגוריה 

  .תשובות כאלו לא נכללו בקטגוריה זו. עם מינוס ובלעדיו, תבניות שקולות
, הטמפרטורה,  כישות אחתa- והתמונה aרואה את המקור , הטענה היא כי תלמיד שענה כך

  ". שליליa" כדי לתרגם את הפרדיקט a-ומשתמש בתבנית המספר 
  

אביא קטעים ,  נבחרו באופן מקריa-ם וכדי לשלול את האפשרות שהתבניות ע, כדי להצדיק טענה זו
  .מראיונות

  
  :ראיון ג

−: תלמיד שתשובתו ג = +a b 5   
  

  .a-הטמפרטורה הלילה היא   :תלמיד
  .aאבל כאן כתוב שהטמפרטורה היא . a-  :מראיין
  . אבל היא שלילית  :תלמיד
  ?a-אז לכן כתבת   :מראיין
  .כן  :תלמיד
  ?שלילי או חיובי עצמו מייצג מספר a  :מראיין
  .שלילי, כן  :תלמיד
  ?ולכן כתבת לו מינוס פה  :מראיין
  .כן  :תלמיד
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  :ראיון ד
  a = -b + 5-: תלמיד שתשובתו ב

  
זה מה , זה דבר ראשון. aאז זה מינוס , או קיי,  היתה שליליתa) ... קורא... (הטמפרטורה   :תלמיד

  .אז את א ואת ד פסלתי! שכן הצלחתי  
  .טוב  :מראיין

...  
ואם ,  היתה שליליתbכאן בא דיון ארוך שבו התלמיד מתלבט בשאלה אם מהנתונים נובע שגם 

−: לבחור את ב = − +a b −:  או את ג5 = +a b 5 .  
  

  :בהמשך הראיון
−)אז לא ג   :מראיין = +a b   ?למה? (5
 בטוח bאז , b -והיא גדולה מ,  היתה שליליתaאם הטמפרטורה ,  היתה שליליתaכי אם   :תלמיד

  .היתה שלילית  
  .b בגלל העדר סימן המינוס לפני a = b + 5-התלמיד פוסל את השוויון , כלומר

  

  0x  המשמעות של. 9
  .0xשתי השאלות הבאות בודקות את הבנת המשמעות של תבנית המספר 

  
  4שאלה 

  .y=0x+2המורה ביקשה מהתלמידים לבנות טבלה לפונקציה 
  .2 הוא y - הוא תמיד אפס וx -דני אמר ש
  ).הסבר, לא נכון, נכון(? מה דעתך

  
  ):4ראה שכיחותן בטבלה (להלן פירוט התשובות האנאלגבריות 

  .תשובות שמאשרות שדברי דני נכונים: Aקטגוריה 
  

  .קטגוריות בהתאם לניסוח הנימוק- מתחלקת לשני תתAקטגוריה 
  

 x משנה את 0 - בx באופן שמביע במפורש את התפישה שכפל  נימוק המנוסח:A1קטגוריה 
 x"מתפישה זו נובעת המסקנה ש .  הם אותה ישות0 והתמונה xכאשר המקור , 0 -והופך אותו ל

  .0xשהיא פרדיקט הנובע מתבנית המספר , "0 -כי כפלו אותו ב, 0הוא 
  :דוגמאות מקטגוריה זו

  .0 - הוא יהפוך ל0 -כשנכפול מספר ב,  אמת-
  0 - שווה ל0 -כל מספר שמכפילים ב,  אמת-
  .0 יהיה 0 -כל מספר שמוכפל ב,  אמת-
  . יישאר אפסx,  אמת-
  . כי הוא מתאפסx -אין השפעה ל,  אמת-

  :לדוגמה. נימוק שמנוסח באופן שאינו מביע במפורש את התפישה דלעיל: A2קטגוריה 
   אמת-
  y = 2 ולכן 0 נותן 0x,  אמת-
  y = 2יב נקבל  שנצxלכל ,  אמת-
  y = 2 -ו,  לא משנהx -ה,  אמת-
  

אך בכל זאת זוהי  , לגבי תשובות כאלה ייתכן שדברי דני אושרו מתוך חוסר תשומת לב לניסוח שלו
  .כי אנו מצפים מתלמיד שינסח את דבריו באופן מדויק באלגברה, מידה מסוימת של אנאלגבריות
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אך כשנרצה לדייק , 0 - מתאפס על ידי כפל בxיר כי ייתכן שגם אנחנו יכולים להגיד בדיבור לא זה
   .x = 0 -ובודאי שלא נסיק ש, בהסבר לא ננסח כך

  
  4 שכיחות התשובות האנאלגבריות בשאלה :4טבלה 

   (n=24)טבע א , (n=26)טבע ב , (n=33)בכיתות חברה ג 
  טבע א  טבע ב  חברה ג  'קטג
A    24 )73%(    9  )35%(  7  )29%(  

A1   9  )27%(    1  )4%(   0    
A2   15 )45%(    8  )31%(  7  )29%(  

  
  ):5ראה טבלה  (5 יכולה להיות אחד ההסברים לתשובה השגויה לשאלה 4התפישה שמתגלה בשאלה 

  
  5שאלה 

  : במשוואה הבאהy - וxמה פתרונות 
0x +5y = 10.  

  y = 2 ,x = 0 התשובה :Aקטגוריה 
כפלו את : רים האפשריים לתשובה זו הואאחד ההסב. תשובה זו מוכרת לכל מורה שמלמד אלגברה

x0 - לכן הוא נהפך ל0 - ב.  
  

  3 שכיחות התשובות האנאלגבריות בשאלה :5טבלה 
  (n=22)טבע א , (n=26)טבע ב , (n=34)בכיתות חברה ג 

  טבע א  טבע ב  חברה ג  'קטג
A  11) 33%(  3) 12%(  7) 32%(  

  
  דםהמשמעות של תבניות מספר עם חיבור ועם כפל במק. 10

כאן ברצוני . 10x ושל x + 10קיימות צורות שונות של אנאלגבריות בקשר לתבניות מספר מהסוג של 
לשם כך נסתכל בשאלה . לדון בצורה אחת הקשורה לתפישות של תבניות מספר שהוסברו עד כה

6.  
  

  6שאלה 
  ):הסברלא נכון , נכון(מה דעתך על כל אחת משתי הטענות הבאות 

  . ולכן הוא עכשיו יותר גדולx - ל10יברו  חx + 10בתבנית . א
  . ולכן הוא עכשיו יותר גדול10 - הוכפל בx - ה10xבתבנית . ב
  

 x -כגון התייחסות נכונה ל(סיווג התשובות לקטגוריות לא התייחס לנכונות השיקול המתמטי 
עיפי התשובות לשני ס. אלא לאנאלגבריות או לאלגבריות שהתגלתה בניסוח ההסבר) 'שלילי וכו

  ):6השכיחויות בטבלה (השאלה סווגו לאותן קטגוריות 
  

  .תשובות שמאשרות את הטענה: Aקטגוריה 
  

  . מתחלקת לשתי תת קטגוריות בהתאם לניסוח הנימוקAקטגוריה , כמו בשאלה הקודמת
  

 x נימוק המנוסח באופן שמביע במפורש את התפישה שהחיבור או הכפל משנה את :A1קטגוריה 
  ).עם או בלי התנאי שהוא חיובי(לגדול יותר והופך אותו 

תלמיד זה אומר , ובמקום להגיד שהתמונה גדולה מהמקור, המקור והתמונה הם אותה ישות, שוב
  :דוגמאות לתשובות בקטגוריה זו.  עכשיו יותר גדולx -שה
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  . מגדיל אותו10) כפל ב(חיבור ,  נכון-
  .xזה " הוא"בתנאי ש,  נכון-
  .אם הוא שלילי הוא הופך ליותר שלילי. ובי חיx נכון רק אם -
מחברים לו , 10 -אך כשכופלים ב, 10 - לx - כי אין קשר בין הx זה לא משנה את 10 כשמחברים -
x-ים ולכן הוא גדל.  

קיימת אפשרות שהתלמיד חושב , לגבי הציטוטים האחרים. הציטוט האחרון הוא מעניין במיוחד
לגבי . אך אם יידרש לדייק יחזור בו מדבריו, ך לגדול יותרבאופן מעורפל שהמקור משתנה והופ

  ).x + 10ולא לגבי  (10xברור שהתלמיד באמת חושב שזה כך לגבי , ציטוט זה
 מגדיל אותו x של 10 -ייתכן שגם אנחנו יכולים להגיד בדיבור לא זהיר כי כפל ב, גם לגבי שאלה זו

אנו דורשים . x - מ10אה היא שגדולה פי אך כשנידרש לנסח זאת במדויק נאמר שהתוצ, 10פי 
ולכן כשתלמיד מאשר את הטענה מתוך ערפול יש בזה , מהתלמיד לנסח את דבריו בזהירות ובמדויק

  .מידה של אנאלגבריות
דוגמאות מקטגוריה . נימוק שמנוסח באופן שאינו מביע במפורש את התפישה דלעיל: A2קטגוריה 

  :זו
  ). חיוביx -בתנאי ש( נכון -
  . לכן התוצאה יותר גדולה10) כפלנו ב(חיברנו ,  נכון-
  

  ב,  א6 שכיחות התשובות האנאלגבריות בשאלה :6טבלה 
  (n=23)טבע א , (n=26)טבע ב , (n=40)בכיתות חברה ג 

  טבע א  טבע ב  חברה ג 'קטג  
  סעיף א
 סעיף ב

A  
A 

 31  
31  

)78%( 
)78%( 

 25  
23  

)96%( 
)88%( 

  19  
20 

)83%(  
)87%(  

  סעיף א
 סעיף ב

1A  
1A 

 11  
9  

)28%( 
)38%( 

 7  
6  

)27%( 
)23%( 

  11  
12 

)48%(  
)52%(  

  סעיף א
 סעיף ב

2A  
2A 

 20  
22  

)50%( 
)55%( 

 18  
17  

)69%( 
)65%( 

  8  
8  

)35%(  
)35%(  

  
  שגיאת ההיפוך בתרגום. 11

 והוא עכשיו 10 - בxכפלו את :  יכולה לנבוע תפישה לקויה נוספת6מהתפישה שהתגלתה בשאלה 
  ".10 גדול פי x" מתפרש כפרדיקט האומר 10xכלומר . 10 גדול פי x - מבטא ש10xולכן ,  גדוליותר

  :תפישה זו נבדקת בשאלה האחרונה
  

  7שאלה 
  סמן את מספר הסטודנטים .  ממספר הפרופסורים6באוניברסיטה זו גדול מספר הסטודנטים פי 

  .מקיימים P - וS - ורשום משוואה שP - ואת מספר הפרופסורים בS -ב
  

התוצאות שלהם הדהימו את ). Rosnick and Clement ,1980(שאלה זו נלקחה מרוזניק וקלמנט 
רוב השגיאות .  מתלמידי מדעי החברה נכשלו בה57% - מתלמידי שנה א בהנדסה ו37%: החוקרים

  .6P = S במקום 6S = Pהתלמידים רשמו , היו שגיאות היפוך
  .7 זו ניתנות בטבלה התוצאות במחקר במכינה לגבי שאלה
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  7 שכיחות התשובות האנאלגבריות בשאלה :7טבלה 
  (n=23)טבע א , (n=26)טבע ב , (n=33)בכיתות חברה ג 

  טבע א  טבע ב  חברה ג 'קטג
A   16  )48%(   7  )27%(  1) 4%(  
1A   15  )45%(   6  )23%(  1) 4%(  
2A   4  )12%(   0          0  

  
  .ת כל התשובות השגויו:Aקטגוריה 

  
  ):לא זרות (Aתת קטגוריות של 

  .6Sכלומר עם התבנית , כל התשובות עם היפוך: 1Aקטגוריה 
  :לדוגמה
6S = P -  
6S > P - 

Q = 6S + P -  
  

  :למשל,  תבניות מספר בצורת סכום:2Aקטגוריה 
  6S + P= כל האוכלוסיה 

- 6P + S  
  

שניסו להסביר את ,  רביםחוקרים, העסיקה שאלה זו ושאלות בעלות מבנה דומה, מאז פורסמה
רוב ההסברים שהוצעו בספרות מבוססים על תפישת האות כשם עצם מוחשי . שגיאת ההיפוך
או בתור ,  בתור שישה סטודנטים שווים פרופסור אחד6S = Pהתלמיד מבין את . במקום כמספר

  ראה למשל ( סטודנטים לקבוצה של פרופסור אחד 6איזושהי שקילות בין קבוצה של 
Rosnick and Clement ,1980 .( רוברט דייויס)1984 ,Davis ( מסביר את שגיאת ההיפוך על ידי שימוש

גם . במקום בסכמה של אותיות כמספרים, 1m = 100 cm: כמו ב, בסכמה של אותיות ככינוי יחידות
אך כאן ברצוני להתעכב על הסבר אחר שנובע , במחקר במכינה נמצאו עדויות רבות לתפישות כאלו

. על פי הסבר זה התלמיד תופש נכון את האותיות כמספרים. התפישות שתוארו במאמר זהמ
 6S וגם Sכלומר גם .  כישות אחת6S ואת התמונה Sהליקוי הוא בכך שהוא רואה את המקור 

 6Sולכן , 6 ולכן הוא עכשיו גדול פי 6 פי S כפלו את 6Sבתבנית . מבטאים את מספר הסטודנטים
" ? ממי6פי "התלמיד אינו שם לב לשאלה ". 6מספר הסטודנטים גדול פי  "מתרגם את הפרדיקט

  .מקומי-הפרדיקט הזה נתפש באופן מעורפל כפרדיקט חד, כלומר
" ? ממי6מי פי "אך אם נשים לב לשאלה , 6 מבטא יחס של פי 6S -נכון ש, נעיר כי במובן מסויים

  ).רשכפי שנד, P - מ6 פי Sולא  (S - מ6 הוא פי 6S -נבין ש
ואת אגף ימין ) 6שהוא פי ( תופש את אגף שמאל כמספר הסטודנטים 6S = Pתלמיד שכותב 

ומשתמש בסימן השוויון בתפקיד של טבלה שמספרים אלו מופיעים בשני , כמספר הפרופסורים
מחבר את מספר הסטודנטים ,  אוכלוסיית האוניברסיטה6S + P =כמו , תלמיד שרושם סכום. צדדיה

6S הפרופסורים  עם מספרP.  
  

שאינו יודע להסתפק בפרדיקטים המעטים של השפה האלגברית כדי , התלמיד, על ידי תפישה כזו
  .כדי לתרגמו) במקום כפונקציה( כפרדיקט 6S -משתמש ב, לתרגם את היחס

  
 Sנשים לב לטענות שגם . לסיום אביא ציטוטים מראיונות שמצביעים על הסבר כזה לשגיאת ההיפוך

זה : " הוא פרדיקט6S -בראיון ו נשים לב כי התלמיד מנסה לומר ש.  מספר הסטודנטים הם6Sוגם 
  ".מספר הסטודנטים לעומת הפרופסורים
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  :ראיון ה
  6S > P: תלמיד שתשובתו

  
מספר ,  ממספר הפרופסורים6 גדול פי S - וSפה הבנתי שמספר הסטודנטים זה   :תלמיד

  . P- גדול מ6S אז Pהפרופסורים הוא   
  ?...  מייצג ש6Sכלומר   :אייןמר

  .שזה המספר של הסטודנטים  :תלמיד
  

  :ראיון ו
  6S - S = P: תלמיד שתשובתו

  
  ?6Sמה זה   :מראיין
. 6Sזה .  ממספר הפרופסורים6מספר הסטודנטים פי ) קורא. ( זה מספר הסטודנטים6S  :תלמיד

מצביע על (ורים זה מספר הסטודנטים לעומת הפרופס) חושב. (Pומספר הפרופסורים זה   
  6S.(  
  ?מה  :מראיין
  .6S  :תלמיד

  
  :ראיון ז

  Q = 6S + P,  כל האוכלוסיה באוניברסיטהQ,  פרופסוריםP,  סטודנטים6S: תלמיד שתשובתו
  

  .6xומספר הפרופסורים זה , xאז מספר הסטודנטים זה   :תלמיד
  .P - ובS - אלא בx -אבל אנחנו לא משתמשים פה ב, כן  :מראיין
 לקחתי שזה כל Q -ו,  זה הפרופסוריםP - זה הסטודנטים ו6S, אז זה אותו דבר, בסדר! אה  :תלמיד

ואז האוכלוסיה שווה למספר הסטודנטים פלוס מספר , האוכלוסיה באוניברסיטה  
  .הפרופסורים  
  ? בשאלה הזוS -ומה זה ה, בסדר  :מראיין
  !מספר הסטודנטים  :תלמיד
  ? זה הסטודנטים6S -ו. הבנתי  :מראיין

  !כן  :למידת
  

  סיכום. 12
, בנושא של תבניות מספר ותבניות פסוק. תופעת האנאלגבריות קיימת בנושאים מתמטיים רבים

המורכבות משני , במאמר זה דנתי באחת מהצורות האלו. קיימות צורות שונות של אנאלגבריות
. קציהתפישת מקור ותמונה כישות אחת ותפישת תבנית מספר כפרדיקט במקום כפונ: ליקויים

  .הראיתי כיצד תפישות אלו יכולות להסביר תופעות שונות
וכי ברוב המקרים יש קשר בין מידת , תוצאות המחקר מראות כי יש אחוז גבוהה של אנאלגבריות

אנו רואים קשר . שנבדקת במבחני הישגים רגילים במתמטיקה, האנאלגבריות ובין הרמה המתמטית
  .בין תלמידי מסלול חברה לעומת מסלול טבעזה בעיקר בהבדל במידת האנאלגבריות 

השאלות הוצגו לתלמידים לאחר סיום . נזכור כי מחקר זה נעשה באוכלוסיה שסיימה בית ספר תיכון
זה מראה כי הוראה רגילה אינה משרשת את המיסקונספציות . פרקי האלגברה והפונקציות במכינה

  .וכי יש צורך בטיפול מיוחד, האלו
הקונספטואלית שניתנה כאן יכולה לתרום להבנת המיסקונספציות וסביבותיהן נראה לי שהמסגרת 

  .וגם להיות בסיס להצעה של טיפול בבעיה
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