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כמה , מה: הוכחות מתמטיות בתיכון

  ל"יח 5השקפות מורי ? ולמה

  

  מהמחקר בחינוך מתמטי        :מדור

  נאוה גלבוע וטומי דרייפוס            : וכתב

 5המלמדים קבוצות , במאמר מתואר מחקר שבדק מהי השקפתם של מורי תיכון   :תקציר

על  על מקומה של הוכחה בכיתת המתמטיקה  וכיצד זה משפיע, ל מתמטיקה"יח

המורים . שהם מציגים בכיתתם ואיכותן הוראתם מבחינת כמות ההוכחות

דידקטי , התייחסו לשימוש בהוכחה במהלך ההוראה בהיבט האפיסטמולוגי

  .רקטיופ

  

, טריגונומטריה, אלגברה, דידקטי, אפיסטמולוגי, מורים, הוכחה, מחקר :מילות מפתח 

הוכחה , תוכנית לימודים, הוראת מתמטיקה, אנליזה, גיאומטריה אנליטית

  .מסבירה

  

  .71 עמוד, 2008ח "תשס, 39ה "על :החומר פורסם במסגרת

  

  .עמודים 10 :החומר מכיל בנוסף לעמוד הפתיחה
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כמה , מה: הוכחות מתמטיות בתיכון

 ?ולמה

  ל"יח 5מורי  השקפות

  טומי דרייפוס         נאוה גלבוע 
  

  ואמב

חוקרי הוראת . הוכחה תפקיד מרכזי בתחום הדעת מתמטיקהל

מתמטיקה רבים סבורים שמרכזיותה של ההוכחה צריכה לבוא לידי 

ההוכחה , לטענתם. ביטוי גם בהוראת המתמטיקה בבתי הספר

צריכה להיות רכיב עקבי וטבעי בהתנסותם המתמטית של 

כיום , אולם. תלמידים בכל הנושאים המתמטיים ובכל הגילאים

מתמקדת הוראת הוכחות בבית הספר בעיקר בתחום הגיאומטריה 

, בעוד שתחומי מתמטיקה אחרים נלמדים באוריינטציה של חוקים

הצגה שגויה של טבעה דבר הגורם ל, מיומנויות ופרוצדורות פתרון

  . של ההוכחה המתמטית

תכנית הלימודים במתמטיקה בישראל לחטיבה העליונה נכתבה 

 - לפיכך אין לצפות שתשקף מגמה עכשווית זו , שנה 30 - לפני כ

אין בתכנית . הפיכת ההוכחה למרכזית בלימודי המתמטיקה

הקיימת דרישה להוכיח טענות שמשתמשים בהן מחוץ לתחום 

לאור זאת ולאור העובדה שהצלחתה של רפורמה . ההגיאומטרי

בתפיסתם את טבעה , תלויה במורי המתמטיקה, בהוראת הוכחות

מטרת המחקר המתואר , של ההוכחה ומקומה בכיתת המתמטיקה

המלמדים , הייתה לבדוק מהי השקפתם של מורי תיכון, במאמר זה

 על מטרתה של הוראת הוכחה בתחומים שאינם, ל מתמטיקה"יח 5

, כיצד השקפות אלו משפיעות על הוראתםהאם וו, גיאומטריה

  . מבחינת כמות ההוכחות שהם מציגים בכיתה ואיכותן

  :ידי ההוכחה בשיעור- להלן הצעה לשלוש מטרות המושגות על

חינוך התלמידים להיכרות עם עולם  -  מטרה אפיסטמולוגית

אקסיומות וטענות שאותן , המתמטיקה כמבנה לוגי של הגדרות

לכן יש להוכיח כמה שיותר טענות מתמטיות בכל . צריך להוכיח

  .התחומים הנלמדים

ידי הצגת הוכחות - השגת הבנה טובה יותר על -  מטרה דידקטית

. שלא רק מאמתות את הטענה אלא גם מסבירות למה היא נכונה

ידי הצגת הוכחות הממלאות תפקידים - את זה ניתן להשיג על

  .ר הסברבעיק - נוספים מלבד נכונות 

הוכחות שידיעתן עוזרת לתלמידים לפתור  -  מטרה פרקטית

אין מורה החולק על כך שתפקידו להצעיד . בעיות בנושא הנלמד

והישגים במסגרת לימודי , את תלמידיו להישגים אופטימאליים

אם קיימות הוכחות שידיעתן עוזרת . התיכון הם ציוני בגרות טובים

ת הישגיהם בנושא משפרת אובכך , לתלמידים בפתרון בעיות

שבוודאי הרווח בלימודן עולה על הפסד הזמן הדרוש  הרי, הנלמד

 Harel  )Inרווח זה הוא מבחינה מסוימת ברוח דבריו של. להוראתן

Press( ,ככלים לפתרון , "דרכי חשיבה"האומר שיש ללמד הוכחות כ

  .כפרטים שצריך לדעת - " חומר לימוד"ולא כ, בעיות

  :באמצעות הגדרות אלו בחנו את השאלות הבאות

המלמדים בקבוצות  ,מה מצהירים מורי מתמטיקה בתיכון. 1

: משתמשים בהןהם לגבי מידת הוכחת טענות ש ,ל"יח 5של 

, כל טענה וטענה שמשתמשים בה, מרכלו - מוכיחים הכל 

  ?או שאינם מוכיחים, מוכיחים חלק מהטענות

: ל"מהי מטרת ההוכחה בכיתה לדעתם של המורים הנ. 2

  ?או פרקטית, דידקטית, אפיסטמולוגית

לבין , לדעתו של מורה ,האם קיים קשר בין מטרת ההוכחה. 3

  ?המידה בה הוא מוכיח

האם ? מהטענות להוכיחפי מה מורים מחליטים אילו - על. 4

או , )זמן או דרישות המערכת, כגון(פי גורמים חיצוניים - על

 ?פי אמונותיהם ותפיסתם את תפקיד ההוכחה- על

  הוכחה בחינוך המתמטי : רקע
  הרצוי והמצוי

אומר ) Ross )1998. להוכחה תפקיד מרכזי בעולם המתמטיקה

בע בעוד שבמדעי הט. שצידוק לוגי הוא הבסיס של המתמטיקה

האימות המתמטי נשען על , האימות נעשה דרך ניסויים ותצפיות

 & Kleiner. כך שהוכחות הן המהות של המתמטיקה, צידוק לוגי

Movshovitz-Hadar )1997 ( מציגים סקירה היסטורית על הוכחה

  : מתמטית ופותחים במילים אלו

להוכחה 
תפקיד מרכזי 

בעולם 
. המתמטיקה

האימות 
המתמטי 
נשען על 
כך , צידוק לוגי

שההוכחות הן 
המהות של 
.המתמטיקה

 

  
חקר
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מ
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"For it is sometimes (often?) difficult to isolate 'proving' from the 

general fabric of doing mathematics".   

בקרב חוקרי חינוך מתמטי ישנה הסכמה עם ביטוי זה שנותנים 

Kleiner & Movshovitz-Hadar  למקומה של ההוכחה בעולם

והם חושבים כי יש לתת לה ביטוי דומה בהוראת , המתמטיקה

ת המודעות הגדלה והולכת לכך שהוכחה צריכה להוו. מתמטיקה

   NCTM - גורם מרכזי בהוראת מתמטיקה מודגמת בפרסום של ה

 :)National Council of Teachers of Mathematics, 2000(  

"Principles and Standards for School Mathematics" . בפרסום זה

שאחת ממטרותיה , ב"מוצעת רפורמה בהוראת המתמטיקה בארה

כך שהיא , תמטיקהלהעלות את מעמדה של ההוכחה בשיעורי מ

תהיה רכיב עקבי בהתנסותם המתמטית של תלמידים החל מגן 

  : ההמלצה היא לאפשר לכל התלמידים. ב"הילדים ועד כיתה י

"To recognize reasoning and proof as fundamental aspects of 

mathematics, make and investigate mathematical conjectures, 

develop and evaluate mathematical arguments and proofs, and 

select and use various types of reasoning and methods of proof. " 

 Yackel & Hanna )2003 ( טוענות כי תשומת הלב המוקדשת

היא היפוך מגמה של השנים , להוכחה מתמטית בחינוך המתמטי

שנה תפקיד ההוכחה במתמטיקה  30 - מסתבר כי לפני כ. האחרונות

לתחום הגיאומטריה , בדרך כלל, בתיכון היה צדדי בהיקפו ומוגבל

יה של נלמדו באוריינטצ, כגון אלגברה, תחומים אחרים. האוקלידית

  . כמטרות עיקריות, פיתוח מיומנויות ופרוצדורות פתרון, חוקים

, מחקרים בבתי ספר תיכוניים ומעלה הראו Yackel & Hanna לפי

שפיתוח הבנה של הוכחה מתמטית ויכולת הוכחה מהווים אתגר 

במידה . אינטלקטואלי שהוא מעבר ליכולתם של תלמידים רבים

י שסוג ההצדקה הדרוש המצב הוא כזה מפנ, לדבריהן, רבה

ההצדקה . להוכחה מתמטית שונה מאוד מזה הדרוש בחיי היומיום

ולא , בחיי היומיום אינה דורשת את הקפדנות של הוכחה מתמטית

, את תשומת הלב הזהירה לתהליך הנדרש בהוכחה מתמטית

משפטים , לערוך הבחנות ברורות בין הוכחות, לדוגמה, הדורשת

נותן ביטוי ) De-Villiers )1996 - ש, הלא פלא איפ. וחוקי היסק

הקושי של : "במילים אלו, לחוויותיהם של מורי מתמטיקה רבים

תלמידים רבים בהבנת הצורך בהוכחה מוכר היטב לכל המורים 

בכל , ללא יוצא מהכלל, והוא מזוהה, בבתי הספר התיכוניים

מי לא חווה עד . המחקר החינוכי כבעיה ראשית בהוראת הוכחה

מדוע 'את התסכול הנובע מעמידה מול תלמידים השואלים היום 

  " ?'עלינו להוכיח זאת

  

  

  דרכי התמודדות

קיים . הפער בין הרצוי למצוי בהוראת הוכחה גדול, כפי שאנו רואים

משמעי לצורך ולחשיבות של שילוב הוכחות - ביטוי ברור וחד

הוכחות מתמטיות אינן , אך נראה כי בפועל, בהוראת מתמטיקה

מה ניתן לעשות כדי לשנות את . תופסות את מקומן הראוי בהוראה

ישנם לא מעט חוקרים  ?כך שהמצוי יהיה תואם לרצוי, המצב

ג להלן את נצי. שהציעו דרכי התמודדות עם הוכחות בכיתה

  .הצעותיהם של שניים מהם

Hanna )1990 ( אומרת כי ההסבר הוא התפקיד החשוב ביותר של

היא מחלקת את ההוכחות לכאלו  .קהההוכחה בהוראת מתמטי

, היא אומרת, הוכחה מוכיחה. שמסבירות וכאלו שרק מוכיחות

היא מספקת ראיות , מראה רק את העובדה שטענה היא נכונה

, כלומר. נסיבתיות בלבד לכך שאנחנו מחזיקים בתוצאה נכונה

, לעומת זאת, הוכחה מסבירה. ההוכחה רק מאמתת את הטענה

היא מספקת נימוק המבוסס על . נה נכונההטע מדועמראה גם 

ועל התכונות , תוכנם של הרעיונות המתמטיים הקשורים בטענה

מדגישה שהן  Hanna. המתמטיות שגורמות לטענה להיות נכונה

שתיהן עונות . שתיהן לגיטימיות, ההוכחה המוכיחה והן זו המסבירה

טוענת , אולם. על הדרישה מהוכחה מתמטית לאימות הטענה

Hanna , מכיוון שהמשימה העיקרית של מורי מתמטיקה היא לגרום

יש להציג בפני התלמידים בעיקר , לכך שתלמידים יבינו מתמטיקה

  .הוכחות מסבירות

Harel )in press ( טוען שמורים מוכיחים בכיתה מהסיבות הלא

: בו שאל אותם, הוא ערך מחקר בקרב מורי מתמטיקה. נכונות

כדי שהתלמידים : "תשובה האופיינית הייתהה" ?מדוע עלינו להוכיח"

הוא ". נכונים, יהיו משוכנעים שהמשפטים שאנחנו מציגים בפניהם

כי לאותם מורים לא הייתה תשובה הולמת כאשר עומתו עם , מעיד

האם אתם או התלמידים שלכם מטילים ספק בנכונות : "השאלה

ריה המשפטים בגיאומט: "או עם התהייה" ?הטענות בספרי הלימוד

אנו בטוחים . אוקלידית הוכחו שוב ושוב במשך אלפי שנים

טוען  Harel" ?אם כך מדוע אנחנו ממשיכים להוכיח אותם. בנכונותם

מורים . כי גישתם של מורים רבים להוראת הוכחה אינה נכונה

כמו לעוד הגדרה או משפט או , "חומר לימוד"מתייחסים להוכחות כ

בעוד . שיש לספק לתלמידים  כאל פיסת ידע, בעיה שצריך ללמד

כלים קוגניטיביים  - " דרך חשיבה"יש ללמד הוכחות כ, שלדבריו

להצדיק טענות או , שבעזרתם יכול התלמיד להשיג את פיסות הידע

  .לפתור בעיות

המחקר העוסק במורים והוכחות מועט יחסית לכמות המחקר 

יש מעט מחקר העוסק , בפרט, העוסקת בתלמידים והוכחות

ואת מקומה של ההוכחה , ות מורים את ההוכחה בכללבתפיס

הפער בין 
הרצוי למצוי 

בהוראת 
  ההוכחה 

. גדול
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לא מצאנו כלל מחקרים שבדקו מה עושים המורים .  בפרט, בכיתה

עליו , מטרת המחקר. בפועל בכיתתם בתחום של הוראת הוכחות

  : היא לבדוק נקודה זו, ידווח להלן

מה מצהירים מורים בישראל לגבי הוכחת טענות 

  .בכיתה לדעתםומה תפקידה של ההוכחה  , בכיתותיהם

  

  מתודולוגיה

  המחקר אוכלוסיית

כדי להגיע למספר מורים רב ככל האפשר הוחלט להפיץ שאלון בין 

במרבית המקרים  .ל"יח 5של  מורים המלמדים מתמטיקה בקבוצות

נעשתה הפנייה טלפונית לרכזי מתמטיקה ודרכם למורים המלמדים 

עם מורים נעשה דרך רשת מספר התקשרויות . בבית ספרם

שפנינו אליהם בבקשה להשתתף , מורים 300 - מתוך כ. האינטרנט

. הביעו את הסכמתם להשתתף והשיבו על השאלון 114, במחקר

מקריית , אוכלוסיית המחקר כללה מורים מאזורים שונים בארץ

בתי הספר בהם מלמדים . רמון שבדרום- שמונה שבצפון ועד מצפה

, ערבי, יהודי: קר זה שייכים למגזרים שוניםהמורים שהשתתפו במח

  .אולפנות וישיבות, תיכונים מקיפים, תיכונים עיוניים, חילוני ודתי

  כלי המחקר

  :)ראה תקציר של השאלון בנספח(  השאלון

מלבד המשיבים שהביעו את , מילוי השאלון נעשה בצורה אנונימית

  . הסכמתם להשתתף בריאיון

   :מבנה השאלון

בה התבקש המשיב לרשום מספר  - פתיחה : לקיםח 4בשאלון 

היה , כאמור, השאלון עצמו(פרטים לגבי נתוני ההשכלה שלו 

  ). אנונימי

  :חלקים של שאלות התוכן 3, אחרי הפתיחה

שאלות שמטרתן הייתה לברר מה חושבים המשיבים על   -  חלק א

  .ובכיתת תיכון בפרט, תפקידה של ההוכחה המתמטית בכלל

שאלות שמטרתן הייתה לברר כיצד פועלים המשיבים  -  חלק ב

בחלק זה רשימת טענות לגביהן התבקשו המשיבים . בכיתתם ומדוע

ולתת דוגמאות להוכחות , להצהיר באיזו מידה הם מוכיחים אותן

: רשימת הטענות כללה טענות בתחומים. שהם מציגים בכיתתם

  .גיאומטריה אנליטית ואנליזה, טריגונומטריה, אלגברה

אשר למיטב ידיעתנו , הטענות נבחרו מתוך רשימה של טענות

כמו . ל במהלך שלוש שנות התיכון"יח 5משתמשים בהן בכל כיתת 

כן השתדלנו לבחור הן טענות שסביר להניח שמרבית המורים 

איברים ראשונים בסדרה  nנוסחת הסכום של : "כגון, מוכיחים אותן

יבית לא מרבים להוכיח והן כאלו שלדעתנו הסובייקט, "חשבונית

  ". המשפט היסודי של החשבון האינטגרלי: "כגון, אותן בכיתה

  :דוגמאות נוספות לטענות שהופיעו בשאלון

הנוסחה למכפלת שני מספרים מרוכבים הכתובים בצורה  −

  קוטבית

  משפט הקוסינוסים −

  תנאי ניצבות של שני ישרים −

− ( ) 1n nx nx −′
=   

  .ועוד

שאלות בהן המשיב התבקש להגיב לגבי היבטים שונים  -  חלק ג

על כמה תרגילים יוותר כדי , כגון, של פעילות ההוכחה בכיתתו

מדוע : או מה הוא משיב לתלמידיו השואלים, להוכיח טענה אחת

  .עלינו להוכיח זאת

  הריאיון

מהמשיבים על השאלונים הביעו את הסכמתם להשתתף  35

, המרואיינים נבחרו בצורה אקראית. מורים 8מתוכם נבחרו . בריאיון

, משום שהריאיון אינו עוסק בתשובותיו של המרואיין בשאלון שלו

הריאיונות נערכו לאחר . אלא בבחינה נוספת של שאלות המחקר

  . איסוף השאלונים וניתוחם והתייחסו לתוצאות כלל השאלונים

  :מטרות לריאיון 3הוצבו 

ידי השוואה בין - על, ח השאלוניםבחינת מהימנות תוצאות ניתו. א

ובין , הדרך בה אפיינו המרואיינים את גישתם להוכחה בריאיון

  . האפיון שנקבע לגביהם בתוצאות ניתוח השאלונים

ידי הרחבה והעמקה - על, בחינה איכותית של שאלות המחקר. ב

, הרחבה שלא נמצא לה מקום בשאלונים, בסוגיות בהן הן עוסקות

  .כמותית של השאלות שעיקרם היה בחינה

הוכחות שידיעתן עוזרת " - בחינת הרווח הפרקטי של הוכחה . ג

הדוגמאות לרווח זה בשאלונים לא הניבו ". לתלמיד לפתור בעיות

לכן הקדשנו מקום לשאלת הפרקטיות של הוכחה , תשובה מספקת

  .גם בריאיונות

  תוצאות

  .שאלות המחקר 4פי - התוצאות יוצגו להלן על

מה מצהירים מורי מתמטיקה בתיכון : 1שאלה מספר 

ל לגבי מידת הוכחת "יח 5המלמדים בקבוצות של 

, כלומר  - מוכיחים הכל : משתמשים בהןהם טענות ש
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מוכיחים חלק , כל טענה וטענה שמשתמשים בה

  ?או שאינם מוכיחים, מהטענות

 טענו כי, מטיקה שהשתתפו במחקר זהרובם המכריע של מורי המת

 5לדעתם יש להוכיח את רוב הטענות שמשתמשים בהן בכיתת 

בפני המשיבים על . ואף הצהירו כי הם נוהגים כך בכיתתם, ל"יח

, אלגברה: הוראה טענות בארבעה תחומי 14השאלונים הוצגו 

לגבי כל אחת . אנליטית ואנליזה- גיאומטריה, טריגונומטריה

, מהטענות המשיב התבקש להצהיר האם הוא מוכיח אותה תמיד

" תמיד"משיב שענה . או אף פעם, לעתים רחוקות, לעתים קרובות

" לעתים רחוקות"משיב שענה ". מוכיח"נחשב " לעתים קרובות"או 

ניתן לראות את  1' בגרף מס". וכיחלא מ"נחשב " אף פעם"או 

בכל אחד , ממוצע מספרי המוכיחים ושאינם מוכיחים את הטענות

  .מארבעת התחומים

  

מספרי המוכיחים ושאינם מוכיחים בארבעת : 1' גרף מס
  )N=114(התחומים 

התחום הזוכה למספר , מבין ארבעת התחומים בהם עסק המחקר

, שיבים על השאלוניםפי הצהרת המ- על, הרב ביותר של הוכחות

אם , וזה הזוכה למספר המועט יחסית הוא האנליזה, הוא האלגברה

כי בכל ארבעת התחומים מספר המוכיחים עולה על מספרם של 

בעבודת התזה עליה מבוסס מאמר זה . (אלו שאינם מוכיחים

ניתן למצוא פירוט של מספר המוכיחים ושאינם ) 2007, גלבוע(

  .)ות השאלוןמוכיחים את כל אחת מטענ

ההצהרה לגבי מידת ההוכחה בכיתה  עמדה למבחן כאשר , אולם

  . עימתנו את המשיבים עם גורם הזמן

בעיית קוצר הזמן והספק ": מהמשיבים ענו על השאלה 104

ולמורי מתמטיקה , החומר היא בעיה מוכרת למורים בכלל

ת /ה מלמד/על כמה תרגילים שאת. ל בפרט"יח 5בכיתות 

מתוכם היו . "?כדי ללמד הוכחה נוספת אחת, י/בכיתה תוותר

שטענו כי יש להוכיח את כל או רוב הטענות שמשתמשים בהן  87

כי היו מוכנים לוותר  ,אלו ענו 87 - אך רק פחות משליש מ, בכיתה

ממצא זה מעלה את . תרגילים כדי להוכיח טענה אחת 5על לפחות 

רקטית האם מורים מייחסים חשיבות דידקטית או פ, השאלה

להוכחה בכיתה במידה כזאת שתגרום להם להיות מוכנים לוותר על 

כי הפסד הזמן יצא בשכרם , לצורך הוכחה, יותר תרגילים בכיתה

  .של התלמידים

  

מהי מטרת ההוכחה בכיתה לדעתם של : 2שאלה מספר 

  ?או פרקטית, דידקטית, אפיסטמולוגית: המורים

הם מוכיחים או לא במספר שאלות התבקשו המשיבים לנמק מדוע 

באמצעות נימוקים כלליים ונימוקים , מוכיחים טענות בכיתתם

סיווגנו את הנימוקים לנימוקים . שהתייחסו לטענות מסוימות

ולגורמים , דידקטיים או פרקטיים, אפיסטמולוגיים: אידיאולוגיים

  :להלן דוגמאות לסוגי הנימוק השונים מתוך השאלונים. חיצוניים

הם אלו בהם ביטאו המשיבים את , אפיסטמולוגייםנימוקים 

כצורך לחנך את , הסיבה להוכחת טענות שמשתמשים בהן בכיתה

, התלמידים להיכרות עם עולם המתמטיקה כמבנה לוגי של הגדרות

היכרות עם מהותה של  - אקסיומות וטענות שאותן צריך להוכיח 

  :לדוגמה". מתמטיקה: "הדיסציפלינה

מה זאת 'דים תחושה אמיתית של כדי להנחיל לתלמי" - 

  ".בהחלט יש צורך להוכיח' מתמטיקה

  ".הוכחות הן המהות של המתמטיקה" - 

 ".לטובת יצירת גוף ידע משותף לכולם. לתיקוף המידע" - 

הם אלו בהם ביטאו המשיבים את הסיבה  דידקטייםנימוקים 

כצורך לגרום לתלמידים להבין טוב יותר , להוכחת טענות בכיתה

, ביטויים המתחשבים באוכלוסיית הכיתה, כמו כן. מתמטיקה

, מעניין או משעמם את התלמידים, כגון, ובהתאמת ההוכחה אליה

, מיוחדת או יפה, פשוטה או מסובכת, הוכחה קצרה או ארוכה

כי גם בהם מבוטא הרצון להשיג הבנה , נחשבו נימוקים דידקטיים

ם דוגמאות לנימוקי. טובה יותר של התלמידים במתמטיקה

  :דידקטיים מתוך השאלונים

  ".ההסבר הכי טוב הוא הוכחה" - 

ל לא צריך ללמוד טכנית מתמטיקה אלא להבין "יח 5תלמיד " - 

  ".מהיכן מגיעים הדברים

זה . צריך להוכיח את הטענות הקצרות והפשוטות להבנה" - 

יחזק את התפיסה המתמטית אצל התלמידים ויראה להם 

 ".בהןשמתמטיקה זה לא רק נוסחאות שמציבים 

הם אלו שרואים בהוכחה כלי לשיפור הישגי  פרקטייםנימוקים 

ידיעת ההוכחה תעזור לתלמיד , כלומר. התלמידים באופן ישיר

המשפטים 
בגיאומטריה 

אוקלידית 
הוכחו שוב 

ושוב במשך 
. אלפי שנים

בטוחים אנו 
אם . בנכונותם
כך מדוע 

אנחנו 
ממשיכים 

 ?אותם להוכיח
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לפתור טוב יותר תרגילים העושים שימוש בטענה אותה הוכיח או 

  :דוגמאות לנימוקים פרקטיים מתוך השאלונים. בהוכחה עצמה

  ".הקשורות לחומרעוזר בהבנת החומר ובפתרון הבעיות " - 

  ".פתרון - הוכחה מהווה שיטת עבודה " - 

 ".אם מוכיחים לא שוכחים" - 

היו אלו בהם תלו המורים את הסיבה להוכחה או  חיצונייםנימוקים 

, זמן: כגון, הוכחה בגורמים שאינם תלויים בהוכחה עצמה- לאי

צאות ההוכחה בספרי המ, דרישות המערכת, תכנית לימודים

  .ה זוכר את ההוכחההמור הלימוד או האם

פי מספר הפעמים שנימוק מסוג מסוים - כל משיב סווג על

במחקר נקבע . (דידקטי או פרקטי חזר בתשובותיו, אפיסטמולוגי

ישנם משיבים שסווגו כמאמינים ביותר .) לכך קריטריון מדויק

וישנם כאלו שלא היו עקביים , ממטרה אידיאולוגית אחת להוכחה

, אפיסטמולוגיים: קים האידיאולוגייםבהצגת אף לא אחד מהנימו

ממצאי . וסווגו כנשענים על גורמים חיצוניים, דידקטיים או פרקטיים

מחקר זה מצביעים על כך שמורים מודעים היטב לחשיבותה של 

שהם כשני שלישים , משיבים 76. ההוכחה בהוראת מתמטיקה

 .מייחסים באופן עקבי סיבה אידיאולוגית להוכחה, מכלל המשיבים

רק שליש מהמשיבים טענו כי הם מוכיחים או לא בגלל גורמים 

שהזכירו סיבות  ישאף ביניהם , אולם. זמן, כגון, חיצוניים

, התפלגות המשיבים. אך לא באופן עקבי, אידיאולוגיות להוכחה

  . 2' מוצגת בגרף מס, שסווגו כאידיאולוגיים

  

ולוגי תרשים התפלגות המורים בעלי נימוק אידיא: 2' גרף מס
  עקבי

 ,האם קיים קשר בין מטרת ההוכחה: 3שאלה מספר 

  ?לבין המידה בה הוא מוכיח, לדעתו של מורה

במחקר נמצא כי מורים הטוענים שמטרת ההוכחה היא לחנך את 

מורים המציגים מטרה , התלמידים להיכרות עם עולם המתמטיקה

מוכיחים יותר מעמיתיהם הטוענים כי , אפיסטמולוגית להוכחה

לגרום לתלמידים להבין טוב יותר : טרת ההוכחה דידקטיתמ

  .מתמטיקה

:  ניתן לראות עבור כל אחת מקבוצות המנמקים הבאות 3' בגרף מס

אלו שנימוקיהם להוכחה נשענו על  -  וחיצוני ,דידקטי, אפיסטמולוגי

חבריה ) באחוזים(יזו מידה בא, גורמים חיצוניים שאינם אידיאולוגיים

איזה אחוז מחברי קבוצת . בשאלון ת שהוצגואת הטענומנמקים 

איזה אחוז , בשאלון הנימוק מנמקים עד רבע מהטענות המוצגות

   .'מהטענות וכו 50%-25% מחברי הקבוצה מנמקים

   פי קבוצת הנימוק- באיזו מידה מוכיחים על: 3' רף מסג 

איזה אחוז מהמשיבים היו מוכנים , בכל אחת מהקבוצות, בדקנו גם

ואיזה אחוז היו , תרגילים כדי להוכיח טענה אחת 5 - יותר מלוותר על 

נמצא כי מציגי ). 4' גרף מס(תרגילים  5מוכנים לוותר על לכל היותר 

המטרה האפיסטמולוגית מוכנים לוותר על יותר תרגילים בכיתה 

אם כי לגבי כלל המורים שהשיבו על . לצורך הוכחה מחבריהם

רווח שניתן להפיק מהוכחה השאלון ניכר כי גם אלו המכירים ב

מתקשים לוותר על תרגול , רווח אפיסטמולוגי או דידקטי: בכיתה

  .לצורך הוכחה

  

אחוז המורים המוכנים לוותר על תרגילים לצורך : 4' גרף מס
  לפי קבוצות הנימוק, הוכחה

  

פי מה מורים מחליטים אילו - על: 4שאלה מספר 

, כגון(ים פי גורמים חיצוני- האם על? מהטענות להוכיח

פי אמונותיהם - או על ,)זמן או דרישות המערכת

  ?ותפיסתם את תפקיד ההוכחה
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אמונות המורים ותפיסתם את , פי המורים שהשתתפו במחקר- על

מהוות שיקול מכריע בהחלטתם לגבי הצגת , תפקיד ההוכחה

שהצהירו , שני השלישים מהמשיבים על השאלון. הוכחות בכיתה

מעידים על , ל"יח 5על מטרה אידיאולוגית עקבית להוכחה בכיתת 

ם להוכיח טענות בבוא, עצמם כי אותן מטרות מהוות עבורם שיקול

הגורמים החיצוניים לא מהווים שיקולים דומיננטיים . מסוימות בכיתה

אם כי מבין . בהחלטות המשיבים לגבי הצגת טענות בכיתה

הגורמים החיצוניים גורם הזמן הוא גורם מכריע בהחלטות לא 

  . להוכיח

  :ציטוטים מפי המרואיינים שהשתתפו במחקר להלן מספר

זה . אז הם לא מוכיחים, שאין להם זמן  יש מורים שאומרים" - 

עולה בעניין של זמן ולא בעניין של הרעיון המרכזי של הצורך 

 ".להוכיח או לא

זה נראה לי . אני רוצה לחשוף תלמידים לעולם המתמטיקה" - 

ולדעתי זה משהו , משהו שאנחנו מפספסים בתכנית הלימודים

חות זה ההתפת, זה ההיסטוריה של המתמטיקה. מאוד חשוב

 ".זה עולם אדיר. זה ההמשך של המתמטיקה, של המתמטיקה

לא נראה לי שזה . החינוך המתמטי לא כל כך מעניין אותי" - 

תת תמונה אני רוצה ל, אם אני מוכיחה. התפקיד של התיכון

 ".הצורך שלי שהם גם יבינו. של הבנה ולא רק מבחינה טכנית

הוא . זה קצת כמו שאת מלמדת את מישהו תיאוריה במוזיקה" - 

צריך לדעת לנגן . אבל הוא לא יודע לנגן, יודע תיאוריה

וצריך לדעת תיאוריה בשביל האפיסטמולוגי , בשביל הפרקטי

להם בשביל שיהיה , והוא צריך לדעת גם מנגינות יפות

ותחברי את שלושת המרכיבים האלה . ההוכחות הדידקטיות

 ".את מקבלת את הקומפלקס המתמטי, ביחד

זה חלק בלתי . הוכחה זה פשוט כמו חמצן בגוף של בן אדם" - 

. לא רוצים/זאת אומרת רוצים, זה לא שנהוג להוכיח. נפרד

 ".גנטית אין מתמטיקה כתחום דעת ללא הוכחות

הוא שלמרות שמרבית המשיבים על , מהמחקרשעלה , ממצא נוסף

השאלון סברו שידיעת הוכחה יכולה לעזור לתלמיד לפתור בעיות 

, שלהוכחה רווח פרקטי, כלומר, ולשפר את הישגיו בנושא הנלמד

כאשר , רק מיעוט מביניהם הציגו דוגמה להוכחה כזו כשהתבקשו

, איונותגם בר. הפרקטיות של רוב הדוגמאות שהוצגו נתונה לוויכוח

לא נמצאו , למרות הזמן שהוקדש לדיון בפרקטיות של הוכחה

דוגמאות משכנעות להוכחות שידיעתן יכולה לעזור לתלמיד לפתור 

 ניתן ובראיונותאת פירוט הדוגמאות שהוצגו בשאלונים . (בעיות

  ).2007, גלבוע(לראות בעבודת התזה 

המורה איונות עלה גורם נוסף המשפיע על הדרך בה רמתוך ה

, והוא הדוגמה שקיבל ממוריו או מאיש צוות ותיק, מתנהג בכיתתו

להלן מספר ציטוטים . והתמיכה של צוות המתמטיקה בבית הספר

  :מדברי המרואיינים

 ".ככה לימדו אותי וככה אני המשכתי הלאה"    - 

וכך , כך ראיתי ממנו, לזכותו אני חייבת להגיד, המרכז הקודם"   - 

 ".הו תמיד מתווה את הדרך מיש. אני המשכתי

כל הזמן . יש דברים שאני למדתי בחדר מורים בשיחות עם מורים"  - 

גם על , גם על משפטים, גם על הוכחות, מדברים בחדר מורים

  ".תרגילים

  יכום ומסקנותס

באיזה מטען ? למה מתכוונים" ללמד מתמטיקה"כאשר אומרים 

פי - על? מטיקהאנחנו מעוניינים לצייד את התלמידים שלמדו מת

בעיני מורי , דומה כי לשאלה זו שתי תשובות שונות, תוצאות המחקר

  .מתמטיקה

תלמיד שלמד מתמטיקה יכיר כמה שיותר תחומי ידע : תשובה אחת

בהם עוסקת המתמטיקה וידע לפתור תרגילים בכל אחד מתחומים 

תלמיד שלמד מתמטיקה יכיר את תחום הדעת : תשובה אחרת. אלו

. העכשווי ולאורך ההיסטוריה, אופי העיסוק בו את, מתמטיקה

, בפרט הוא יהיה מודע למרכזיותה של ההוכחה בעולם המתמטי

  .ויוכל להבין ולבנות הוכחות

, האם לא ניתן לשלב כמות ואיכות? האם אלו תשובות סותרות

נראה שלדעת מורים רבים ? בלימודי המתמטיקה, תרגול ומהות

בריאיונות ומהערות . תי אפשרישילוב של איכות וכמות הוא בל

טוענים רבים מהם כי קוצר הזמן , שהוסיפו משיבים לשאלונים

הנגזרים , והדרישה להספיק ללמד תחומי תוכן רבים במתמטיקה

לא מאפשרים להציג את הפן , מדרישות מבחני הבגרות

  . האפיסטמולוגי של המקצוע

יים שיש אם נוסיף לכך את טענתם של חוקרי חינוך מתמטי כי הקש

גורמים למורים לזנוח את העיסוק , לתלמידים רבים בהוכחות

וכן את העובדה שבתכנית הלימודים במתמטיקה , בהוכחות

אין דרישה כתובה להוכיח ) ו"תשל(לחטיבה העליונה בישראל 

ומטריה ומספר משפטים מלבד בגיא, טענות שמשתמשים בהן

להוכיח  ניתן היה לצפות לכך שמורים לא ירבו, בווקטורים

   .כיתותיהם טענות שהם משתמשים בהןב

, טריגונומטריה, אלגברה: מחקר זה שעסק בתחומי התוכן

התברר כי מרבית . מציג תמונה אחרת, גיאומטריה אנליטית ואנליזה

צהירו שהם מוכיחים את רוב הטענותהמורים שהשתתפו במחקר ה

כאשר אומרים 
ללמד "

" מתמטיקה
למה 

? מתכוונים
באיזה מטען 

אנחנו 
מעוניינים 
לצייד את 

התלמידים 
שלמדו 

 ?מתמטיקה
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אמנם יש לסייג ולומר כי . מתמטיקה שהם משתמשים בהן בכיתת

ואין כוונה לטעון , בדל בל"יח 5במחקר זה השתתפו מורי קבוצות 

 5מייצג של כל מורי המתמטיקה או אף של כל מורי ם כי הם מדג

בשל הפריסה הרחבה של הפצת השאלונים באזורים , אולם. ל"יח

 ניתן ללמוד על הלך רוח לא מבוטל של, שונים ובמגזרים שונים

כמו כן נראה שיש . ל"יח 5שאיפה להרבות בהוכחות בקבוצות של 

יש רצון . כר נרחב לעבודה על קידום מעמדה של ההוכחה

  .מהשטח וצריך לספק את הכלים

ממצאי המחקר הצביעו גם על כך שמורים רבים מודעים לתפקיד 

מרביתם מאמינים . האפיסטמולוגי או הדידקטי של הוכחה בהוראה

לדעתם ההוכחה גורמת לתלמיד , של הצגת הוכחותברווח דידקטי 

מיעוט (ומיעוטם , להבין טוב יותר את הנלמד בשיעורי מתמטיקה

ממצאים אלו . מאמינים ברווח האפיסטמולוגי) יש לציין, לא מבוטל

שטענו כי אם מורים , סותרים את דבריהם של חוקרי חינוך מתמטי

הלא נכונות הם עושים זאת מהסיבות , מציגים הוכחות בכיתה

- ומצביעים על כך שעל, )De-Villiers, 1996; Harel, in press, למשל(

קרב מורים לחשיבותה של בידי הכשרה מתאימה ויצירת מודעות 

  . ניתן לשלבה בצורה מוצלחת בלימודי המתמטיקה, הוכחה

מהו שילוב מוצלח של הוכחה בתכנית , השאלה הנשאלת היא

  ?לוהלימודים ואילו תנאים נדרשים 

שהצגנו " ?מהו לימוד מתמטיקה"נחזור לשתי התשובות לשאלה 

ונציע שתי אפשרויות , ולתהייה האם תשובות אלו סותרות, לעיל

  :לשילוב מוצלח של הוכחה בהוראה

נניח כי אכן לא ניתן להשיג במסגרת הזמן המוקדש ללימודי . א

ללמד את כל , כלומר, מתמטיקה בתיכון הן כמות והן איכות

ולהציג תוך כדי כך , ל"יח 5ים הנדרשים כיום לבגרות של הנושא

ובפרט לשלב את נושא , את הפן האפיסטמולוגי של המתמטיקה

על אילו תחומי לימוד אפשר : אם כך צריך לשאול. ההוכחות

  ?כדי להשקיע יותר בלימוד נושאים רוחביים כגון הוכחות, לוותר

ר זמן הוא רק תירוץ יש שיגידו שאין סתירה בין השניים וכי חוס. ב

, בעיקר באלו המסבירות, אם עוסקים נכון בהוכחות. לא להוכיח

הרי שהתלמידים מבינים טוב יותר את החומר הנלמד וזקוקים 

אין צורך לתרגל את כל התרגילים שבספר . לפחות תרגול

  .התלמיד המבין יוכל להתגבר עליהם בעצמו, הם יגידו, הלימוד

לשילוב מוצלח של הוכחה בהוראת בין אם התשובה הנכונה 

יישומה דורש התערבות של קובעי מדיניות ', או ב' מתמטיקה היא א

וכמובן שינויים בבחינות , הדרכה למורים, ומחברי תכניות לימודים

בבסיס שינוי זה עומדת . הבגרות שישקפו את השינוי המוצע

מה שבעולם כבר דו? לאיזה חינוך מתמטי אנחנו שואפים: השאלה

 : יתנה לכך תשובהנ

"Reasoning and proof are not special activities for special times 

or special topics in the curriculum but should be natural, ongoing 

part of classroom discussions, no matter what topic is being 

studied." (NCTM,  2000)                        

מוסמך "מאמר זה מבוסס על עבודת גמר לקבלת תואר (*) 

.אביב- באוניברסיטת תל" ם המדויקיםלהוראת המדעי

  
  מקורות

מוסמך להוראת המדעים "תואר  עבודת גמר לקבלת. ל"יח 5מורי   השקפות ?כמה ולמה, מה: הוכחות מתמטיות בתיכון ).2007(' נ, גלבוע 

  .אביב- אוניברסיטת תל, בית ספר לחינוך, "המדויקים

  . ירושלים. הצעה לתוכנית לימודים - תוכניות להוראת המתמטיקה בחטיבה העליונה ). ו"תשל(משרד החינוך והתרבות 
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   נספח
  )בחן את עצמך(ל "יח 5הוכחות בכיתת : שאלון בנושא

  . תודה שהסכמת למלא שאלון זה, למקצועה /עמית, ה/מורה יקר

ולא , השאלון הוא אנונימי .לגבי הוכחת טענות שמשתמשים בהן בכיתות אלו, ל"יח 5המלמדים בקבוצות , מטרת השאלון לבדוק מהי עמדתם של מורי מתמטיקה

  :העשויים להוסיף פן נוסף למחקר, הנוגעים להשכלתך, אבקשך למלא רק את הפרטים הבאים, אי לכך. עשה שימוש כלשהו בפרט מזהה העשוי להופיע בשאלוןיי

  )י/נא פרט(_________________:אחר      B.Sc      B.A      B.Tech      B.Ed      Ph.D       M.Sc       M.A: תואר אקדמי

  _________________:ארץ המוסד _______________:המוסד בו נרכש התואר  )י/נא פרט( ____________אחר/ טכנולוגיה /מדעים/ מתמטיקה: במקצוע

  :השאלות

האם לדעתך צריך . קארל פרידריך גאוס -  "מוצארט המתמטי"משפט זה הוא ציטוט מדבריו של מי שכונה  -  "התוצאה בידי אך איני יודע עדיין כיצד להשיגה. "1

  _____________________________________________________________________________________ ?מדוע ?ונותןת שמשוכנעים בנכלהצדיק טענות מתמטיו

  .לימוד במתמטיקה' יח 5בכיתת : י בהיגד התואם ביותר את דעתך/בחר 2.1

  .צריך להוכיח אחדות מן הטענות שמשתמשים בהן. ג .צריך להוכיח את רוב הטענות שמשתמשים בהן. ב  .צריך להוכיח את כל הטענות שמשתמשים בהן. א

 .אין צורך להוכיח טענות שמשתמשים בהן. ד

  ___________________________________________________________________ :י את בחירתך/נמק  2.2 

ה האם להוכיח טענה מסוימת /ה מחליט/ם שיקול עבורך כשאתי באיזו מידה מהווה כל אחד מה/סמן. לפניך מספר קריטריונים אפשריים להצגת הוכחה בכיתה. 3

  :לפי המפתח הבא, ל"יח 5בכיתת 

  .אינו מהווה שיקול - 4.     מהווה שיקול לעיתים רחוקות - 3.  מהווה שיקול לעיתים קרובות - 2.  תמיד מהווה שיקול - 1

  4  3  2  1  הקריטריונים  

          .ההוכחה מופיעה בספר הלימוד  .א

          .ת את ההוכחה/זוכראני   .ב

          .ה להוכיח טענה זו/ת המתמטיקה ממליץ/רכז  .ג

          .ההוכחה נדרשת בתכנית הלימודים  .ד

          .יש לי זמן להציג הוכחה זו  .ה

          .ההוכחה תורמת להבנת הטענה ולמה היא נכונה  .ו

          .ההוכחה תורמת להצלחת התלמיד בפתרון בעיות בנושא הנלמד  .ז

          .מרכזית בגוף הידע המתמטי, לדעתי, הטענה  .ח

          .תלמיד צריך לדעת שבמתמטיקה צריך להוכיח כל טענה  .ט

  ___________________________________:י/נא פרט? האם יש לך שיקולים נוספים המנחים אותך בהחלטה האם להוכיח טענה מסוימת בכיתה

מפאת חוסר מקום הבאנו רק חלק מהטענות המתמטיות (. לימוד' יח 5בקבוצות , הנלמדים בשיעורי מתמטיקה, לפניך רשימה חלקית של טענות בנושאים שונים

  ).שהופיעו בשאלון המקורי

  

  



  

  2008אוגוסט |     39ה "על 79

 

  .או אף פעם, רחוקות/קרובותלעיתים , ת את הנושא/ה מלמד/כלומר בכל פעם שאת - ה אותה תמיד/ה מוכיח/האם את, לגבי כל טענה, י/סמן

  :אלגברה. 4

): בסדרה חשבונית שאיברה הכללי הוא: טענה  4.1 )1 1na a n d= + : האיברים הראשונים הוא nסכום ,  −
( )1

2
n

n

a a n
s

+
=  

  :ל"יח 5ה טענה זו בכיתת /אני מוכיח

  .אף פעם. ד.                  לעיתים רחוקות. ג     .             לעיתים קרובות. ב.                   תמיד. א

:    הלוגריתם של מכפלת שני מספרים לפי בסיס כלשהו שווה לסכום הלוגריתמים של שני המספרים לפי אותו בסיס: טענה  4.2

log ( ) log loga a ax y x y⋅ = +   

  :ל"יח 5ה טענה זו בכיתת /אני מוכיח

  .אף פעם. ד.                  לעיתים רחוקות. ג.                  תים קרובותלעי. ב.                   תמיד. א

):  הכתובים בצורה קוטבית, 1z ,2zמכפלתם של שני מספרים מרוכבים : טענה  4.3 )1 1 1 1cos sinz r iθ θ= +      ,

( )2 2 2 2cos sinz r iθ θ= ): היא,    + ) ( )1 2 1 2 1 2 1 2cos sinz z r r iθ θ θ θ⋅ = ⋅ + + +    

  :ל"יח 5ה טענה זו בכיתת /אני מוכיח

  .אף פעם. ד.                  לעיתים רחוקות. ג.                  לעיתים קרובות. ב.                   תמיד. א

  :אנליזה. 5

):  טענה  5.1 ) 1n nx nx −′
=  

  :ל"יח 5ה טענה זו בכיתת /אני מוכיח

  .אף פעם. ד.                  לעיתים רחוקות. ג.                  לעיתים קרובות. ב.                   תמיד. א

)1מתקיים 1xאם בנקודה :  טענה  5.2 ) 0f x′ )1 - ו = ) 0f x′′ ) - אז ל ≠ )f x  1יש ערך קיצון בנקודהx . ערך זה הוא מינימום אם

1( ) 0f x′′ )1והוא מקסימום אם  < ) 0f x′′ <.  

  :ל"יח 5ה טענה זו בכיתת /אני מוכיח

 .אף פעם. ד.                  לעיתים רחוקות. ג               .   לעיתים קרובות. ב.                   תמיד. א

)נתונה הפונקציה :  טענה  5.3 )f x ,1 - גזירה פעמיים בx ,ומתקיים :( )1 0f x′ =  ,( )
( )
( )

g x
f x

h x
′ ) - ו = ) 0h x בתחום ההגדרה  xלכל  <

)של  )f x  .הסימן של : אזי( )1f x′′   זהה לסימן של( )1g x′]  . אם המכנה של הנגזרת הראשונה חיובי לכלx אפשר לגזור , בתחום ההגדרה

  ].שוב רק את המונה כדי לקבוע את סוג הקיצון

  :ל"יח 5ה טענה זו בכיתת /אני מוכיח

  .אף פעם. ד.                  לעיתים רחוקות. ג.                  לעיתים קרובות. ב.                   תמיד. א

)תהי :    הנוסחה היסודית של החשבון האינטגרלי 5.4 )f x  פונקציה רציפה בקטע[a,b]  , ותהי( )F x פונקציה קדומה שלה :

( ) ( )F x f x′ ): אזי.        = ) ( ) ( )
b

a

f x dx F b F a= −∫ .  

  :ל"יח 5ה טענה זו בכיתת /אני מוכיח

  .אף פעם. ד.                  לעיתים רחוקות. ג.                  לעיתים קרובות. ב.                   תמיד. א

  :גיאומטריה אנליטית. 6

)שקצותיו     ABשנמצאת על הקטע  Pהנקודה : טענה  6.1 )1 1,A x y  ,( )2 2,B x y ומחלקת אותו ביחס של  :
AP k

PB l
:  היא בעלת שיעורים  =

1 2 1 2,
lx kx ly ky

P
k l k l

+ + 
 + + 

 .  
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  :ל"יח 5ה טענה זו בכיתת /אני מוכיח

  .אף פעם. ד.                  לעיתים רחוקות. ג.                  לעיתים קרובות. ב.                   תמיד. א

1הישרים  : טענה  6.2 1y m x n= +   ,2 2y m x n= 1ניצבים זה לזה אם ורק אם    + 2 1m m⋅ = − .  

  :ל"יח 5ה טענה זו בכיתת /אני מוכיח

  .אף פעם. ד.                  לעיתים רחוקות. ג.                  לעיתים קרובות. ב.                   תמיד. א

  :טריגונומטריה. 7

),  αלכל זווית : טענה  7.1 )sin sinα α− = −.  

  :ל"יח 5ה טענה זו בכיתת /אני מוכיח

  .אף פעם. ד.                  לעיתים רחוקות. ג.                  לעיתים קרובות. ב.                   תמיד. א

),    α ,βלכל שתי זוויות : טענה  7.2 )cos cos cos sin sinα β α β α β+ = −.  

  :ל"יח 5ה טענה זו בכיתת /אני מוכיח

  .אף פעם. ד.                  לעיתים רחוקות. ג.                  לעיתים קרובות. ב.                   תמיד. א

  ______________________________________________________ :ה טענות אילו תמיד/ה מוכיח/י מדוע את/נמק, "א: "עבור הטענות שסימנת  8.1

  ______________________________________________________ :ה טענות אילו אף פעם/י מדוע אינך מוכיח/נמק, "ד"עבור הטענות שסימנת   8.2

  .ה/ה מוכיח/שציינת שאת, לעיל 7.3 – 4.1י אחת מן ההוכחות לטענות בסעיפים /הדגם  9.1

  :י את האפשרויות הנכונות לדעתך/בחר, 9.1 - לגבי ההוכחה שרשמת ב  9.2

  .את נכונות הטענה הוכחה זו מאמתת

  ________________ ___________________________:י/הסבר .יש סיכוי טוב שהוכחה זו גורמת לתלמיד להבין טוב יותר את הטענה ולמה היא נכונה

 .ידיעת הוכחה זו יכולה לעזור לתלמיד לפתור בעיות בנושא הנלמד

  ________________________________________________________:י/פרט

  .לא/כן?  האם לדעתך הוראת הוכחות יכולה לתרום לשיפור הישגי התלמידים בנושא הנלמד. 10

  שהיא או חלקים ממנה יכולים לעזור לתלמידים , י דוגמא להוכחה/הצג - "כן"אם ענית       

  :לפתור בעיות בנושא הנלמד       

  ___________________________________________ _______________:י/פרט? פחות ממה שחשבת/ה יותר/ה מוכיח/האם הופתעת לגלות שאת. 11

  לא/כן"  ?מדוע עלינו להוכיח זאת: "האם קורה שתלמידיך שואלים, ל"יח 5ה טענות בכיתת /ה מוכיח/כאשר את 12.1

  ?  _______________________________________________________________________________________________ה עונה/מה את, אם כן  12.2

, י/תרת בכיתה תוו/ה מלמד/על כמה תרגילים שאת. ל בפרט"יח 5ולמורי מתמטיקה בכיתות , בעיית קוצר הזמן והספק החומר היא בעיה מוכרת למורים בכלל. 13

  ?כדי ללמד הוכחה נוספת אחת

  .בכל מקרה אוכיח כל טענה. תרגילים      ד 10 -  5. תרגילים        ג 5 – 1. אף תרגיל      ב. א 

  ? ______________________________הערות לשאלון זה/ האם ברצונך להוסיף הארות. 14

  .לא/כן? ה להתראיין בנושא שאלון זה/ה מוכן/האם את. 15

 !ה רבה ודת

  

  

  

  

  

  טומי דרייפוס' פרופ

הפקולטה לחינוך , החוג להוראת המדעים

  .אוניברסיטת תל אביב

תהליכים ומושגים בלמידת : תחומי מחקר

, אבסטרקציה: מתמטיקה תיכונית ועל תיכונית

מושג , מושג ההוכחה, ייצוגים, ויזואליזציה

 .הפונקציה ועוד

 

 נאוה גלבוע

בעלת תואר ראשון במתמטיקה מהאוניברסיטה 

  הפתוחה ותואר שני בהוראת המדעים המדויקים 

  . א"מאוניברסיטת ת

, "עקיבא ישורון- אולפנית בני"מורה למתמטיקה ב

  .שנה 20- למעלה מ, והותק- בפתח
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