
 אוריינות לשונית  

 ואוריינות מתמטית  

 ?מה הקשר –

 אנה ספרד

 חיפה אוניברסיטת

 

 יום עיון על אוריינות כללית ותחומית בחטיבת הביניים  

 2011יוני  30, רמת רחל

 1 



ברוכים הבאים  
 לכיתת מתמטיקה

 מכללת לוינסקי 2 09פברואר  3



 כיתה ז מתחילה ללמוד על מספרים שליליים

 (מתוך מחקר עם שרון אבגיל)
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 תוכנית המפגש

 אוריינות לשונית ואוריינות מתמטית1.
 ?  מהן -
 

תרומתה של אוריינות לשונית  2.
 לאוריינות מתמטית

 בניית היסוד המשותף -
 

תרומתה של אוריינות מתמטית  .  3
 לאוריינות לשונית  

 ייחודו של השיח המתמטי   -

 וחשיבותו הכללית  
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 אוריינות מתמטית  

 ?מהי

7 

 מתמטיקה

 ?מהי 

 :שאלה מקדימה



8 

 מה הוא יספר 

 ?בביתי ספרבעקבות תצפיותיו 
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 1תרגיל מחשבתי 

,  חייזר הגיע ממאדים לכדור הארץ

 ערך תצפיות ומדווח לשולחיו
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 , שיחהיא   מתמטיקה

 תקשורת כלומר סוג של
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 לשוני" משחק""

 (  שמגדיר קהילה)
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 מה ייחודו 

 ?של השיח המתמטי

אז מה מייחד את התקשורת  

 ?"מתמטית"שנקראת 
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 אתם מחליטים , בלי קושי

,  אם אתם  בכיתת מתמטיקה

 לשון או היסטוריה
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 ?הכיצד

 ספר-אתם נכנסים לכיתת בית

 1תרגיל מחשבתי 



   ?מה עושה את השיח למתמטי 

 ,  חמש, נגזרת,  שטח, מספר 

 סנטימטר, פונקציה

 מתווכים 
 והשימוש בהם

 רוטינות  

   

 סמלים מתמטיים•

•  x2    ציורים     

 ¼עצמים קונקרטים   •

• dx/dy   

 של שימוש במלים•

 של שימוש במתווכים•

 של חישובים למיניהם•

 ’חישוב וכו, הגדרה, הסבר, של שכנוע•

 

 

 

 מילים 
 והשימוש בהן



 רוטינה

  על-כלליהיא אוסף 
 לבצע   איךשאומרים לנו 

 מתימטלה מסוימת ו

 :על-כללי)
 (שיחשל הסמנטיקה והתחביר  כללי 
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 רוטינות הנלמדות בשיעורי מתמטיקה 

 

 הסבר•
 

 אופני •
 כתיבה

 

 להתרת •

סוגים שונים 
 של בעיות

חישובים •
   למיניהם

 

 /שכנוע•
הצדקה  

 )הוכחה)
 

הבהרה  •
 (הגדרה)

   היסטוריה



לא כל רוטינות השיח  

המתמטי הנלמדות  

 בכיתותינו 

אנו יכולים ללמד  

 במפורש
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 "סיפור במלים"רוטינה של יצירת 

 :והנה מה קיבלנו 

טים הלך לחנות כדי  
.  לקנות חטיפי שוקולד

שאם הוא  , התברר
יצליח לחשב בעל פה  

 את התוצאה של

   7·(3+5) 

אז הוא יקבל מספר   
חטיפים השווה לתוצאה 

 ?מה היא התשובה. זו

’  מסיימי כיתה ו 

התבקשו לבצע 

 :משימה

כתבו בעיה      

במלים שתוביל  

 :אל חישוב זה

7·(3+5) 

 
  קרוליןמתוך ניסוי עם )

 )  קנדה, במונטראל קיראן



לא כל רוטינות השיח  

המתמטי הנלמדות  

 בכיתותינו 

 נלמדות בכוונה
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 רוטינה להתרת בעיה במלים

 בשיעור  

 לשון

 :נשאלו 12-13תלמידים בני  72    

 "?כמה בלונים קיבל כל ילד; ילדים 4-בלונים חולקו ל 14" 

 "  בלונים 3.5כל ילד יקבל "

 בשיעור

 מתמטיקה

או  " בלונים 3כל ילד יקבל " 

בלונים   4שני ילדים יקבלו "

 "  בלונים 3שניים אחרי 

46% 

50% 

14% 

80% 



21 

מה ההבדל בין רוטינות פתרון בעיות  
 ?בכיתת מתמטיקה ובכיתת לשון 
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 אלה רוטינות שמורים למתמטיקה מלמדים  

 !  בלי להתכוון לכך

בשיעורי מתמטיקה   

מפסיקים להתייחס  

של לתוכן המציאותי 

בעיה ברגע שמגיעים  

 לביטוי אלגברי

בשיעורי לשון  

פותרים בעיות  

 ,  "מציאותיות"

כפי שפותרים  

 אותן בחיי יומיום



   ?מה עושה את השיח למתמטי 

 מילים 
 והשימוש בהן

 ,  חמש, נגזרת,  שטח, מספר 

 סנטימטר, פונקציה

 מתווכים 
 והשימוש בהם

 רוטינות  

   

 סמלים מתמטיים•

•  x2    ציורים     

 ¼עצמים קונקרטים   •

• dx/dy   

 של שימוש במלים•

 של שימוש במתווכים•

 של חישובים למיניהם•

 ’חישוב וכו, הגדרה, הסבר, של שכנוע•

 

 

 

 “2+2=4”  

 ”זוויות שוות, מול צלעות שוות, במשולש“
היגדים    

   מוסכמים
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אוריינות   

 ?מהי

  :אוריינות מתמטית

יכולת להשתמש בשיח  

 מתמטי  

 לפי כלליו  

+ 

יכולת להחליט מתי  

 להשתמש בו 

 ומה לספר בו

 :  היסטורית 

 של היסטוריה
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  :אוריינות מתמטית

יכולת להשתמש בשיח  

 מתמטי  

 לפי כלליו  

+ 

יכולת להחליט מתי  

 להשתמש בו 

 ומה לספר בו

 :  לשונית

 דבורה וכתובה

 בשפה  

יכולת להתאים אופן  

למצב  ) שיח)שימוש 

 ולצרכים

 כללייה
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 תוכנית המפגש

 אוריינות מתמטיתואוריינות לשונית 1.
 ?  מהן -
 

תרומתה של אוריינות לשונית  2.
 לאוריינות מתמטית

 בניית היסוד המשותף -
 

תרומתה של אוריינות מתמטית  .  3
 לאוריינות לשונית  

 ייחודו של השיח המתמטי   -

 וחשיבותו הכללית  
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  :אוריינות מתמטית

יכולת להשתמש בשיח  

 מתמטי  

 לפי כלליו  

+ 

יכולת להחליט מתי  

 להשתמש בו 

 ומה לספר בו

 :  לשונית

 דבורה וכתובה

 בשפה  

יכולת להתאים אופן  

למצב  ) שיח)שימוש 

 ולצרכים

 כללייה
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 לפי הגדרות אלה

 אוריינות לשונית 

היא היסוד לכל 

 אוריינות אחרת
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 תוכנית המפגש

 אוריינות מתמטיתואוריינות לשונית 1.
 ?  מהן -
 

תרומתה של אוריינות לשונית  2.
 לאוריינות מתמטית

 בניית היסוד המשותף -
 

תרומתה של אוריינות מתמטית  .  3
 לאוריינות לשונית  

 ייחודו של השיח המתמטי   -

 וחשיבותו הכללית  
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  :אוריינות מתמטית

יכולת להשתמש בשיח  

 מתמטי  

 לפי כלליו  

+ 

יכולת להחליט מתי  

 להשתמש בו 

 ומה לספר בו

 :  לשונית

 דבורה וכתובה

 בשפה  

יכולת להתאים אופן  

למצב  ) שיח)שימוש 

 ולצרכים

 כללייה
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 תרומתה  

 של אוריינות מתמטית ללשונית  

מרחיבה את האוריינות  

ידי הרחבת  -הלשונית על

מבחר השיחים שאפשר 

 להתאים למצבים 
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 אוריינות מתמטית 

 מעצימה את הניצול 

של הפוטנציאל הטמון  

) מבניה)בכלליה   

 של השפה 

 של מתמטיקההייחודית תרומתה 
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  :אוריינות מתמטית

יכולת להשתמש בשיח  

 מתמטי  

 לפי כלליו  

+ 

יכולת להחליט מתי  

 להשתמש בו 

 ומה לספר בו

 :  לשונית

 דבורה וכתובה

 בשפה  

יכולת להתאים אופן  

למצב  ) שיח)שימוש 

 ולצרכים

 כללייה
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 ?מה הניע את התפתחותו של השיח המתמטי

 תהיה   התקשורתליצור שיח בו  

 כלומר, חסונה בפני כשל
 

שיח נוהגים לפי  -כזאת שאם בני –משמעית -חד•

 הם חייבם להסכים, כללים
 

השיח מאפשר לומר הרבה בעזרת   – חסכונית•

 אמצעים מעטים
 

 , שיח אחד לכולם)שיח אחד לכולם  – אוניברסאליות•

 )אינו תלוי בשפה בה הוא מתבצע, בפרט; בלי הבדלי תרבות

 

  משאלתו של המתמטיקאי
 



 מטרה

 תחביר פורמאלי 
 ,  כללי תחביר מפורשים   -

 המחסנים בפני כשל תקשורתי

 כשל תקשרתי

 משמעיות-חד•

 אוניברסאליות•

 

 

 חסכונות•

 אוניברסאליות•
 )סימבוליזציה)סימול    
 כתב מתמטי אידיאוגרפי -

 

 כתוצאה ממשאלתו של המתמטיקאי  

 ייחודו של השיח המתמטי

 אמצעי

 

 ) אובייקטיביזציה)עיצום    
המאפשרת הגברת , יצירת עצמים   -

 מורכבות ביטוים וחסכונות הבעה

 

חסכונות  •

 )דחיסה)
 



35 35 

 תרומתה של האוריינות  

 המתמטית ללשונית

 מורכבים   ביטוייםהגברת היכולת של יצירת 1.

 )  מוגברכוח ביטוי ובעלי )
 

 משמעיות  -רבהגברת המודעות לבעיית 2.

 ופיתוח אמצעים להתגבר עליה  
 

 יעלות תקשורתית  רוטינות נוספות להגברת 3.

 )  הוכחה, הסבר, הבהרה)
  

 ויכולת הבחנה ביניהן   לרמות שיחהמודעות 4.

 )  רפלקסיה על שיח עצמו –על -ואף עידוד שיח)
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 שיח מתמטי מפתח יכולת  

   -" דחיסת תוכן"של 

 אמירת דברים רבים   –

 באמצעים מעטים
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 מורכבות היגדים  

 (חסכונות הבעה)



Aryabhatiya (499 AD) 
Indian text (translated from Sanskrit) 

כפול את סכום הסדרה בשמונה פעמים   

חבר את הריבוע של ההפרש בין  , ההפרש

הוצא  , פעמיים האיבר הראשון לבין ההפרש

חסר את פעמיים האיבר  , שורש מהתוצאה

חלק , חבר אחד, חלק בהפרש, הראשון

 .  בשתיים

 
)√)8Sd+(2a-d)2) – 2a+d)/2d 



 ?התכנית" דחיסה"כיצד הושגה ה

 כפול את  

 סכום הסדרה  

 ,  בשמונה פעמים ההפרש

 חבר את  

הריבוע של ההפרש בין פעמיים  

 ,  האיבר הראשון לבין ההפרש

חסר את  , הוצא שורש מהתוצאה

 ,  פעמיים האיבר הראשון

חלק , חבר אחד, חלק בהפרש

 .בשתיים

8d 

(2a-d)
2
 

2a 

,  אובייקטיביזציה)עיצום 
 ):  נומינליזציה, ראיפיקציה

מעבר מדיבור על תהליכים  

 לדיבור על עצמים  



 )נומינליזציה, ראיפיקציה ,אובייקטיביזציה)עיצום 

 מעבר מדיבור על תהליכים לדיבור על עצמים   -

 

 כי, מחקר מראה 
  

ילדים יכולים להגיע •

ספונטנית למורכבות  

 מסוימת של ביטויים  
 

עיצום הוא אחת •

הדרכים העיקריות 

להגברת יעילות  

 כי, שיח
 

הוא מאפשר  •

יצירת ביטויים  

 מורכבים מאד
 



     תשובתה של הילה

 :ספרית-בעיה בית

 מצאו כלל לחישוב איבר בסדרה

   4, 7, 10, 13, 16, . . .  

    



    התשובה של הילה 

 

כדי למצוא מקום מסוים בסדרה אני צריכה   

ואז ) עדיף שיהיה עגול)את המקום שמצאתי 

או כל מספר אחר שהוא   3)החוקיות 

 כפול כמה שצריך להוסיף  ) החוקיות

 למספר שיש לך עכשיו ואז לחבר את  

המספר שיש לך עכשיו ואת המכפלה של 

  .וזהו, החוקיות וכמה שאתה עוד צריך

an 

m 

d 

n-m 

am 

an = am+d(n-m) 

am 



 יש סימני עיצום בתשובתה של הילה 

 

כדי למצוא מקום מסוים בסדרה אני צריכה   

ואז ) עדיף שיהיה עגול)את המקום שמצאתי 

או כל מספר אחר שהוא   3)החוקיות 

כפול כמה שצריך להוסיף למספר ) החוקיות

שיש לך עכשיו ואז לחבר את המספר שיש לך 

עכשיו ואת המכפלה של החוקיות וכמה 

   .וזהו, שאתה עוד צריך

   :עיצום חלקי
d(m-n) 

 

      התשובה של הילה  



 )נומינליזציה, ראיפיקציה)עיצום 

 מעבר מדיבור על תהליכים לדיבור על עצמים   -

 

 כי, מחקר מראה 
  

ילדים יכולים להגיע •

ספונטנית למורכבות  

 אך, מסוימת של ביטויים

עיצום הוא אחד  •

הדרכים העיקריות 

להברת יעילות  

 כי, שיח
 

הוא מאפשר  •

יצירת ביטויים  

 מורכבים מאד
 

הם זקוקים לתמיכה כדי •

 להגיע לעיצום משביע רצון
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 משמעיות-חד
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 שיח מתמטי מפתח רגישות  

 משמעיות  -לרב

 והן יכולת להתגבר עליה

(disambiguation) 



 

כדי למצוא מקום מסוים בסדרה אני צריכה   

ואז ) עדיף שיהיה עגול)את המקום שמצאתי 

או כל מספר אחר שהוא   3)החוקיות 

 כפול כמה שצריך להוסיף  ) החוקיות

 למספר שיש לך עכשיו ואז לחבר את  

המספר שיש לך עכשיו ואת המכפלה של 

  .וזהו, החוקיות וכמה שאתה עוד צריך

an ריבוי משמעויות  : 

 שיום מטעה   

      התשובה של הילה  



 

כדי למצוא מקום מסוים בסדרה אני צריכה   

ואז ) עדיף שיהיה עגול)את המקום שמצאתי 

או כל מספר אחר שהוא   3)החוקיות 

 כפול כמה שצריך להוסיף  ) החוקיות

 למספר שיש לך עכשיו ואז לחבר את  

המספר שיש לך עכשיו ואת המכפלה של 

  .וזהו, החוקיות וכמה שאתה עוד צריך

m 

am 

 :  ריבוי משמעויות

 שימוש באותו שם לדברים שונים  

      התשובה של הילה  



 :  ריבוי משמעויות

 שמות שונים לדבר אחד 
  )  תלויי הקשר)ושימוש רב בביטויים דאיקטיים 

כדי למצוא מקום מסוים בסדרה אני צריכה את  

  3ואז ) עדיף שיהיה עגול)המקום שמצאתי 

כפול כמה ) או כל מספר אחר שהוא החוקיות)

שצריך להוסיף למספר שיש לך עכשיו ואז 

לחבר את המספר שיש לך עכשיו ואת  

, המכפלה של החוקיות וכמה שאתה עוד צריך

  .וזהו
am 

am 

      התשובה של הילה  



   ריבוי משמעויות

":  מקום מסוים בסדרה" שיום מטעה  •

an [מטונימיה] 

 ":המקום שמצאתי"

am , m   

am" :המקום שמצאתי     " 

 המספר שיש לך   "       

 "עכשיו          

 שימוש  •

 באותו שם   

 לדברים שונים     

 שמות שונים     •

 לדבר אחד   



רב משמעיות  לאחר שהלומדים מודעים ל

 של היגדיהם הספונטניים

 להצרנה 

 של השיח ) פורמאליזציה)

 כלומר, טבעי שיתגייסו לניסיון להתגבר עליה



50 

,לסיכום  

 אם מתמטיקה היא שיח

50 

   אז יש ללמד אותה 

   כאומנות התקשורת

50 

חלק בלתי , כן-על, ולמידתה היא 

   נפרד מפיתוח
 אוריינות לשונית


