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  פתח דבר
הא� היית� רוצי� להיות בעלי מיומנויות : נניח ששאלת� אנשי� את השאלות הבאות

הא� היית� רוצי� לחדד את ? טובות יותר בפתרו	 בעיות במתמטיקה ובעיות בהיגיו	

בספרי , בדוחות רפואיי�, תפיסתכ� את הרעיונות שאת� קוראי� בפרסומי� מדעיי�

  ? לימוד ובחוזי� משפטיי�

ה� היו שמחי� לרכוש יכולת . לשאלות אלה" כ	"רוב האנשי� היו עוני� בוודאי 

 משו� שבעול� של היו� יהיה זה כמעט בלתי אפשרי –גדולה יותר לחשיבה הגיונית 

  . להימנע מלעסוק במידה מסוימת של פתרו	 בעיות ושל קריאה טכנית

יש לאז	 ספרי ,  ג� בבית,היו�. עול� העסקי� כבר נת	 קדימות למיומנויות שכליות

, צרי� להבי	 הוראות להרכבת צעצועי� וציוד סטריאו או מחשבי�, המחאות ותקציבי�

  .יש לפענח טופסי מס הכנסה וכ� הלאה

ספר זה מראה לכ� כיצד להגביר את כוחכ� לנתח בעיות ולהבי	 מה את� קוראי� 

 שבה	 משתמשי� ראשית הוא מתאר בקווי� כלליי� ומדגי� את השיטות. או שומעי�

לאחר מכ	 הוא מַתרגל אתכ� . פותרי בעיות טובי� בהתמודדות ע� רעיונות מורכבי�

במהל� . ביישו� שיטות אלה באמצעות מגוו	 רחב של שאלות בהבנה ובהפעלת היגיו	

. עבודתכ� על הספר תיווכחו בשיפור מתמיד במיומנויות החשיבה האנליטית שלכ�

וביטחו	 זה יעודד אתכ� לנקוט גישה נמרצת , ר בעיותתַפתחו ביטחו	 ביכולתכ� לפתו

 תזכו –א� תהיו מוכני� לעבוד ולתרגל . וחיובית בשעה שאת� מתמודדי� ע� בעיות

  .לגמול על כ�
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בזמ	 כלשהו את� עשויי� בעתיד להידרש לעבור מבח	 קבלה , לדוגמה

חני� המב. או לקבלת משרה מסוימת, למשפטי�, ספר לרפואה,לבית, לאוניברסיטה

ככל שתיטיבו לפתור בעיות כ	 תזכו בציוני� גבוהי� ; שתידרשו לעבור בנויי� מבעיות

תוכלו לַצפות לשיפור ניכר , א� תשתמשו בטכניקות שאות	 למדת� בספר זה. יותר

  .בציוניכ� במבחני המיו	

הספר שלכ� יוכלו להשתפר בעזרת הטכניקות שלמדת� כא	 , ג� ציוני בית

תהיו מוכני� יותר להבי	 את ספרי , ראשית.  חרב פיפיותשתשמשנה אתכ� בבחינת

 וכ� שליטתכ� בחומר הנלמד בקורסי� –הלימוד שלכ� ואת ההרצאות והשיעורי� 

, נוס� לכ�. תהפכו לחושבי� ולומדי� טובי� יותר. השוני� תהיה מלאה ועמוקה יותר

יעניקו לכ� , מיומנויות הקריאה והחשיבה שהתחדדו אצלכ�, כאשר יגיע זמ	 המבחני�

  . יתרו	 רב בהבנת השאלות ובמת	 תשובות עליה	

מיומנויות החשיבה שאות	 למדת� בספר זה תתרומנה לא רק למבחני� וללמידה 

תגלו שה	 ג� שימושיות בכל המקצועות הכרוכי� בקריאת חומר טכני או . הספר, בבית

י� חלק גדל מקצועות המייצג, ע� התפתחות הטכנולוגיה. בהתמודדות ע� בעיות קשות

מתכנתי , אחיות מוסמכות, מתקני טלוויזיות,  טכנאי רנטג	–ומתרחב של שוק העבודה 

תיקו	 .  כל אלה נקראי� להבי	 ולתאר תחומי ידע מתקדמי�–רואי חשבונות , מחשבי�

מודרניות ה	 כה ) 'של דלק וכו(מערכות הזרקה . מכוניות הפ� להיות מקצוע של מומחי�

ינו מסוגל להבינ	 ולתקנ	 מבלי שתהיה לו היכולת לקרוא מסובכות עד כי אד� א

כדי לאתר חלקי� וִתפקוד של ציוד מכני שבו משתמשי� . תיאורי� והוראות מורכבי�

אפילו החקלאות . כדי לקבל תמונה של הביצועי� והקשיי� דרושי� מפעילי� מיומני�

לטפל בה הפכה היו� למדע מפורט שבו יש לנתח את הקרקע מבחינה כימית ואז 

, על מנת להצליח. באמצעות ִמגוו	 של תוספי� על מנת להפיק ממנה את מרב היבולי�

  . ה	 על מוצרי� כימיי� וה	 על מגמות השוק–על החקלאי להיות בעל ידע רחב 

בקורסי� , הטכניקות שתלמדו בספר זה יכולות לעזור לכ� במבחני�, בקיצור

  .פישוט או הבנת רעיונות מסובכי�פענוח ו, אקדמיי� ובכל מקצוע הכולל ניתוח

בהכנת המהדורה השישית . 1979המהדורה הראשונה של ספר זה יצאה לאור בשנת 

השינוי הגדול ביותר . 'בתאריכי� וכדו, בשמות: ערכנו מספר שינויי� קטני� בשפה

 אלא במערכת החינו� שבה –שהתרחש בשני העשורי� שחלפו לא התרחש בספר זה 

 הפרק האחרו	 הוא תוספת שבאה להראות כיצד הטכניקות .הספר נמצא בשימוש

 מותאמות לתקני� של מערכת החינו� ולמבחני� פתרו� בעיות והבנההנלמדות ב



i פתח דבר  
  

    

לפני עשרי� שנה רבי� מ	 המבחני� ומתכניות הלימודי� לא ייחסו חשיבות . החדשי�

ל כל תכנית היו� מיומנויות אלה ה	 בלב לבה ש. מיוחדת למיומנויות של חשיבה אנליטית

הצור� בקורס רציני בחשיבה אנלוגית גדול היו� הרבה יותר משהיה אי . חינוכית רצינית

לכ	 אנו מקווי� שספר מחודש זה ישרת את אזרחי המאה העשרי� ואחת כמו . פע� בעבר

  .ג� את הוריה�

  

  ארתור ווימבי

ק לוקהד'ג
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  טעויות בשיקול דעת   .2פרק 
  
  

ניתוח היא לראות מה� סוגי הטעויות שאנשי� עושי� לעתי� דר� אחת לשיפור מיומנויות ה

  .ואז להישמר מפני עשיית הטעויות  הללו בעצמ�, תכופות כשה� פותרי� בעיות

פרק זה מנתח . נחשפו בוודאי סוגי� שוני� של טעויותWASI בשעה שדנת� במבח	 

נו עיי. מדג� של טעויות שאות	 עושי� תלמידי� בקורסי� שאות� אנו מעבירי�

  .בטעויות אלה והשוו אות	 לטעויות שאת� עשית�

 נעשות לעתי� כי לאנשי� חסר המידע הדרוש כדי לענות על WASIהטעויות במבח	 

ייתכ	 שהנשאל פשוט ) 15' כמו שאלה מס(בשאלות הקשורות לאוצר מילי� , לדוגמה. השאלה

לג� ,  ע� זאתיחד.  רוב הטעויות אינ	 מסוג זהאול�. אינו יודע את משמעות המילי�

אנשי� יש מספיק עובדות ה� עדיי	 טועי� בתשובות כי אופ	 הניתוח שלה� כשבידי 

, לעתי� קרובות, לפניכ� ארבע דרכי� שבה	. ותהליכי שיקול הדעת שלה� אינ� נאותי�

  . אופ	 הניתוח ושיקול הדעת אינ� יעילי�

  .עיההאד� לא מצליח לשי� לב ולהשתמש בכל העובדות הרלוונטיות לב  .1

אלא מבצע , צעד,אחר, האד� לא מצליח לגשת לבעיה בדר� שיטתית של צעד  .2

  .דילוגי� מבחינת ההיגיו	 וקופ2 למסקנות מבלי לבדוק אות	

  .אד� לא מצליח להבי	 ולבטא בצורה מלאה את מערכות היחסי�  .3

  .האד� הוא רשל	 ולא דייק	 באיסו� המידע ובביצוע הפעילויות ה3ִכליות  .4
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אול� אחד מה� עשוי להיות בולט יותר ;  אלה לטעויות בדר� כלל קשורי� זה בזהמקורות

  .להל	 נביא דוגמאות לארבעת המקורות לטעויות. מאחרי� באד� מסוי� או בבעיה מסוימת

  IQ ניתוח טעויות במדגם של שאלות

. ,28 ו27, 22, 18, 12, 10, 9, 7שמספר	 WASI כא	 נסקור טעויות שנעשו בשאלות של מבח	 

  .7הבה נתחיל ע� שאלה . IQ,שאלות אלה מייצגות את סוג השאלות המופיעות ברוב מבחני ה

  7שאלה 

 ד� קס דו�משמעות המילי� , "תפוח אדו�" בשפה אחרת היא קס לירומשמעות המילי� 

   ?"אס�"אי� אומרי� בשפה זו ". סוס גדול" היא  ד� קסרומשמעות, "5ָס� אדו� גדול"היא 

  קסר. ה      ד�. ד      קס. ג      לירו. ב      דו� .א

לעתי� קרובות תלמידי� שאינ� מצטייני� בחשיבה , אול�, זוהי שאלה קלה למדי

 ד�כי ,  פירושו אס�ד�הטעות הנפוצה ביותר היא שאומרי� ש. אנליטית טועי� בה

הטעות היא שלא ". אס� אדו� גדול" ובד� קס דו�שתיה	 מופיעות ראשונות ב" אס�"ו

" ירייה אחת"זוהי דוגמה לחשיבה של ". סוס גדול" פירושו ד� קסר בחשבו	 שביאי�מ

תכונה שנמצאה על ידי החוקרי� כאופיינית לחושבי� , וחוסר התייחסות לדיוק מושל�

  .שחשיבת� אינה אנליטית

  9שאלה 

אחת  קופסאות קטנות ובתו� כל 2בתו� כל אחת מה	 יש .  קופסאות נפרדות שוות בגדל	3נתונות 

  ?הכול,כמה קופסאות יש בס�.  קופסאות קטנות יותר4מהקופסאות הקטנות יש 

  מספר אחר. ה      33.  ד     21. ג      13. ב      24. א

היא . ובכל זאת טועי� בה לעתי� קרובות, שאלה זו מעניינת במיוחד כי פתרונה ברור למדי

  .צורה מלאה ומדויקתמדגימה את חוסר המיומנות של אנשי� בביטוי רעיונות ב

  . הדר� הקלה ביותר לפתור בעיה זו היא לצייר תרשי� המציג נכו	 את היחסי� שבי	 הקופסאות
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  :הסבירה את שיקול הדעת המוטעה שלה באופ	 הבא' תלמידה שבחרה בתשובה ב

תיארתי לעצמי את שלוש הקופסאות ואת שתי הקופסאות הקטנות בתו� שלוש 
וספרתי את ארבע הקופסאות האחרות ) 5יצא לי  (2עוד  ו3 חיברתי …הקופסאות

  . , 13 שווה ל8 ועוד 5. פעמיי�

אלא חיברה מספרי� וזאת , תלמידה זו לא ביטאה את התרשי� בצורה מלאה

  .מבלי לקחת בחשבו	 מה� בדיוק המספרי� שאות� יש לחבר ומדוע

 מספריות לא ה� מבצעי� פעולות. אנשי� רבי� ניגשי� לבעיות במתמטיקה בדר� כזו

  .מתאימות כי אינ� מבהירי� לעצמ� במוח את היחס המדויק בי	 העובדות בשאלה

  10שאלה 

בעוד שמשקלה של תיבה ריקה , ג" ק410משקל	 של עשר תיבות מלאות אגוזי� הוא 

  ?מה משקל� של האגוזי�. ג" ק10הוא 

  ג  " ק420.  הג     " ק320.  דג     " ק310.  גג     " ק390. בג       " ק400. א

משהו שמפחיד אחוז ניכר של התלמידי� , זוהי בעיה מילולית מקובלת במתמטיקה

יכולת שבה , ה� מרגישי� שדרושה יכולת מולדת ספציפית למתמטיקה. ומהמבוגרי�

  .הציו	 שלה� הוא אפס אחד גדול

רואי� שהיא אינה דורשת כלל איזו יכולת , כאשר מתבונני� בבעיה זו בקפדנות

כל מה שבעיה זו דורשת הוא לבטא במפורש את העובדות במלוא	 ובצורה . יתמסתור

  .  מה שנותר לעשות אינו אלא חשבו	 פשוט, ברגע שדבר זה נעשה. מדויקת

הוא מראה שהמשקל הכולל מורכב . לפניכ� תרשי� המציג את העובדות במלוא	

  . התיבות ומשקל האגוזי�10 משקל – חלקי� , 11מ

  ג" ק410: משקל כולל

  ג" ק10  ג" ק10  ג" ק10  ג" ק10  ג" ק10  ג" ק10  ג" ק10  ג" ק10  ג" ק10  ג" ק10

  ג" ק310: משקל האגוזי�

אול� מבחינת התפיסה , ייתכ	 שלא חשבת� על תרשי� זה כאשר עבדת� על הבעיה

היה עליכ� לחלק את המשקל הכולל לתו� החלקי� השוני� . השתמשת� במודל דומה

  .חשב את התשובההנראי� בתרשי� על מנת ל
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תלמידי� שמתקשי� בבעיות כאלה ובבעיות מתמטיות אחרות לא למדו לזהות 

, לדוגמה. ולבטא בצורה כוללת יחסי� מספריי� כ� שיוכלו לבצע חישובי� מדויקי�

טעות המוכיחה שהמשיב , ג" ק400טעות נפוצה בבעיה זו היא לענות שמשקל האגוזי� 

   . הקופסאות10לא לקח בחשבו	 את כל 

תשובה זו נבחרת . ג" ק420כלומר ', נית	 ללמוד על אלה שבחרו באפשרות ה

 הרי לא ייתכ	 שמשקל האגוזי� לבד� יהיה גבוה –למרות שאינה הגיונית , לעתי�

תשובה זו מראה עד כמה יש אנשי� שהופכי� לחרדי� . ממשקל האגוזי� והתיבות יחד

, , 10 ו410, אלה שני מספרי�ה� רואי� בש. ונבוכי� בשעה שה� עוסקי� במתמטיקה

ה� קוראי� בעיות במתמטיקה בפחות זהירות וסבלנות מאשר . מחברי� אות�ומיד ה� 

ה� מרגישי� . קברות חשו� ומפחיד,היו קוראי� כתובות על מצבות של זרי� בבית

  .      וכ� לעול� לא יגייסו להתמודדות את מיומנות הניתוח שלה�, מנוצחי� בידי המתמטיקה

  12שאלה 

הצורה הראשונה מתייחסת לצורה השנייה בדיוק באותה דר� שבה הצורה השלישית 

  .מצאו את התשובה. מתייחסת לאחת מהצורות המוצעות לבחירה

  

  ?,                     כמו ש                  מתייחסת ל, זו                   מתייחסת ל   
  

  . ה                    .  ד                    . ג            .           ב.                     א  

 כי אי	 ה� –וכל זאת אנשי� עושי� כא	 טעויות , זוהי בעיה צורנית קלה למדי

מדייקי� בהתבוננות או בשימוש במידע הנתו	 כדי להבי	 את האנלוגיה וכדי לבחור 

או שה� ', ר בתשובה הה� עשויי� להתעל� מצבע המילוי ולבחו, לדוגמה. בתשובה

  .'מתעלמי� מגודל הצורה ובוחרי� בתשובה ג

  18שאלה 

הממוקמת במילה באותו מרגלית מחקו את האות שאחרי האות הממוקמת במילה 

  . בית, מיקו� כפי שהיא ממוקמת באל�
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מה שמעניי	 כא	 הוא שבעוד שעל פניה . זוהי בעיית חשיבה מילולית קשה למדי

הטעויות בשתי השאלות מקור	 באות	 , )לעיל (12ד משאלה שאלה זו נראית שונה מאו

  . אנשי� אינ� מצליחי� להבחי	 ולהשתמש בכל המידע הזמי	 ביד�: סיבות

אד� שמבצע ). ל(ולא את האות שאחריה ג טעות נפוצה אחת היא למחוק את האות 

  .טעות זו כבר איבד חלק מ	 הבעיה

  :כפי שתראו להל	, "במילה"בה טעות אחרת פחות נפוצה היא למחוק את ה

 באותו ההממוקמת במילמרגלית מחקו את האות שאחרי האות הממוקמת במילה 

  . בית, מיקו� כפי שהיא ממוקמת באל�

,אחר, אנשי� המבצעי� טעות זו לא למדו לעבוד על משפט מורכב בדר� של צעד

  : כשה� עובדי� על המשפט ה� לא חושבי� כפי היו צריכי� לחשוב. צעד

)  כלומר עלי למחוק אות באיזו מילה( את האות שאחרי האות הממוקמת במילה מחקו

הממוקמת במילה באותו ) המילה מרגלית חייבת להיות אותה מילה, כלומר(מרגלית 

  . בית, מיקו� כפי שהיא ממוקמת באל�

  22שאלה 

. ארבעת התרשימי� שבשורה העליונה יוצרי� סדרה המשתנה באופ	 שיטתי על פי חוק מסוי�

  .את התרשי� הבא בסדרה) מבי	 התרשימי� המוצעי� לבחירה(נסו לגלות את החוק ובחרו 

  

  

  

                       1                               2                                3                               4  

  

  

  

                      ב                               ג                                    א            

  

  

  
                                                         ד                               ה
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זוהי בעיה נוספת שטועי� בפתרונה לעתי� תכופות מדי למרות שאי	 בה כל 

י דיוקי� בביצוע התבוננויות הטעויות נובעות מא. רעיונות מוזרי� או מסתוריי�

תלמיד שבחר , לדוגמה. ובבניית אי הדיוקי� לכלל שיטה או חוק המולי� לתשובה

  :הסביר את חשיבתו בדר� הבאה' תשובה ה

. אחר כ� מסלקי� עוד קווי� בכיוו	 השני. שמתי לב שבתחילה מסלקי� מספר קווי�   

שתי שהתשובה צריכה להיות לכ	 ניח. קווי� אנכיי�, אחר כ� מסלקי� קווי� נוספי�

  . 'אני מנחש שהתשובה היא ה. סילוק קווי� נוספי� כאלה

שאלתי אותו א� הוא ָספר את הקווי� כדי לראות בדיוק כמה קווי� נמחקו בכל 

, כפי שאת� רואי�. כי הדבר נראה לו מבלבל מדי, תרשי� והוא ענה שלא עשה זאת

  . שלפניו בשעת פתרו	 בעיותהתלמיד לא למד מעול� להיצמד במדויק לעובדות

  27שאלה 

  .                  מתייחס ל                  פיל מתייחס לקט	 כמו ש

  עכבר      : היפופוט�. ב    קט	      :  גדול.א
  בייש	: אריה. ד     ִאטי     : צב. ג

 ובמבחני� דומי� IQאנלוגיות מילוליות כאלה משחקות תפקיד רב במבחני 

 בשאלות כאלה נפו2 כי ה	 חושפות את יכולתו של האד� לזהות השימוש. אחרי�

  .רעיונות ויחסי� באופ	 מלא ומדויק

ומיד " קט	: גדול"תלמידי� שאי	 לה� נטייה לנתח רואי� את , בשאלה מסוימת זו

, הוא בעל" פיל"ש) במוחו(תלמיד כזה אינו מבהיר לעצמו . מחליטי� שזוהי התשובה

הוא מגיע למסקנה . שניה� תכונות" קט	"ו" גדול"בעוד ש, הוא תכונה" קט	"וש, חיי�

צעד ולכ	 , אחר, על סמ� התרשמות מהירה מָידית ולא על סמ� הבנות עמוקות של צעד

  .  הוא מחמי2 תכופות ממדי� משמעותיי� של היחסי�

  28שאלה 

  ?פטירהאיזו מילה מביעה את ההפ� מ

  חיבוק.  דהשלמה   .  גלידה   . בנמהר     . א   

וכמעט בכל מבח	 שכלי כלולות לפחות מספר שאלות ,  שאלה העוסקת באוצר מילי�זו

בשאלה זו מציגי� בפניכ� מילה ואת� מתבקשי� למצוא מילה אחרת המנוגדת לה . כאלה
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  . עליכ� למצוא מילה הדומה במשמעותה) 16למשל בשאלה (במקרי� אחרי� . במשמעותה

 שונות משאלות מבח	 אחרות ייתכ	 שהבחנת� בכ� שהשאלות על אוצר מילי�

בעוד ששאלות , רוב שאלות המבח	 דורשות תהלי� חשיבה ופתרו	 בעיות. שהוצגו לעיל

  . על אוצר מילי� ה	 בעיקר עניי	 של זכירה

אוצר מילי� . השוני הבולט מתבהר כאשר את� חושבי� כיצד רוכשי� אוצר מילי�

אנשי� שחשיבת� . ורת מילוליתעשיר הוא תוצר לוואי של חשיבה קפדנית בעת קיו� תקש

כאשר . ניתוחית מקשיבי� וקוראי� עד שה� מביני� את הרעיונות הרלוונטיי� בשלמות�

א� עדיי	 אינ� . ה� נתקלי� במילה חדשה ה� מנסי� להערי� את משמעותה מתו� ההקשר

משווי� , מפרשי� אות�, ה� מוציאי� מילו	 ובוחני� את הערכי� המתאימי�, בטוחי�

למרות ששאלות על אוצר , בקיצור. עד אשר ה� בטוחי� בהגדרת המילה,  ומונחי�רעיונות

ה	 משקפות בדיוק את דר� החשיבה , מילי� אינ	 דורשות פתרו	 בעיות בעת ביצוע המבח	

  .שמפעילי� אנשי� בעת רכישת אוצר מילי�

  סיכום
 לחשוב בפרק זה התבוננו לסוגי� שוני� של שאלות מבחני� המשמשי� למדידת היכולת

עקב חוסר , בראש ובראשונה, ראינו שטעויות נגרמות. בדר� הגיונית ולהפעיל שיקול דעת

מחקר הראה שדייקנות ויסודיות ה� הרגלי� מנטליי� . דייקנות וחוסר יסודיות בחשיבה

אול� עליכ� , ספר זה ַיקנה לכ� חלק מאימו	 זה. שנית	 לטפח באמצעות אימו	 ותרגול

ַתרגלו בקפדנות את הבנת , לגבי כל דבר שאת� קוראי�. כ�להמשי� ולהתקד� בעצמ

.  בחנו את עצמכ� בקביעות לגבי דייקנות ושֵלמות–בפתרו	 בעיות . הרעיונות והיחסי�

בדיוק כפי שלמידת הרגלי הקלדה , הדבר עשוי להיות קשה בתחילה ולדרוש משמעת עצמית

אול� בהדרגה הגישות . טובי� ותנועות שחייה נכונות עשויי� להיות קשי� בתחילה

הקלדה , נהיגה, גלישה, והמיומנויות של חשיבה שיטתית יהפכו לטבעיות בדיוק כמו שחייה

  .   או כל אחת מהמיומנויות האחרות שלמדת� באמצעות תרגול והקדשת זמ	

, למרות שהדייקנות והיסודיות עוזרות לכ� בכל סוג פעילות שבו את� עוסקי�

יהיה זה רעיו	 . ת� דייקני� יותר מאשר בתחומי� אחרי�בוודאי יש תחומי� שבה� א

טוב לזהות את התחומי� שבה� את� פחות מדייקי� ולהקדיש מאמ2 מיוחד לתרגל 

, 32, 28, 16, 15, 13( בבעיות WASIטעויות במבח	 . פתרו	 בעיות דווקא בתחומי� אלה

' ת	 תמצאו בעמשאו, מרמזות על הצור� בתרגול בעיות היגיו	 מילוליות) 38, 37, 35
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דבר שנית	 לעשותו , ג� ייתכ	 שתצטרכו לפתח את אוצר המילי� שלכ�. 134,43

באמצעות הגברת הקריאה ובאמצעות חיפושי� במילו	 אחר המילי� שאינכ� מכירי� 

תוכלו לעבוד באמצעות טקסט לפיתוח אוצר . או שאינכ� בטוחי� לגבי משמעות	

מראות שאת� ) 36, 34, 23, 22, 20, 18, 17, 10 ,9בבעיות  (WASIטעויות במבח	 . *מילי�

'  בעמ10ופרק . 134,132'  בעמ43,32בעיות , זקוקי� לתרגל מילוי הוראות סדרתיות

מוכיחות שאת� ) 30, 26, 24, 12, 5, 4, 3, 2בבעיות  (WASIטעויות במבח	 . 238,221

, 6, 1בבעיות ( WASIטעויות במבח	 . 194,141' עמ, זקוקי� לתרגול ביצירת אנלוגיות

 WASIטעויות במבח	 . 171,157' עמ, מקור	 בתחו� המיוחד של כתיבת משפטי יחס) 19

. 220,195' עמ, מתייחסות לניתוח מגמות ודפוסי�) 30, 25, 21, 14, 11, 8בבעיות (

 מרמזות על הצור� לתרגל פתרו	 בעיות מילוליות , 33 ו31 בבעיות WASIטעויות במבח	 

אול� התרגול החשוב ביותר הוא להקפיד להיות יסודי . 332,239' עמ, במתמטיקה

ברשימת הבקרה הבאה נמנות מספר מלכודות אפשריות . ומדויק בכל סוג של בעיה

  .שפותר בעיות מעמיק חייב להיזהר מליפול לתוכ	

  רשימת בקרה של טעויות בפתרון בעיות
 בחלק מהפריטי� .להל	 רשימת בקרה של מקורות וסוגי� של טעויות בפתרו	 בעיות

, כאשר ה� מתייחסי� להיבטי� שוני� של אותה הטעות בפתרו	 בעיות, קיימת חפיפה

כי הגורמי� השוני� שביסוד מיומנות פתרו	 בעיות , אול� לא נית	 להימנע מחפיפה זו

ודונו בכל פריט שאינו ברור לכ� , קראו את רשימת הבקרה בקול ר�. קשורי� זה לזה

א� .  בשעה שאת� פותרי� בעיות היזהרו מלבצע טעויות כאלה,לאחר מכ	. די צורכו

השקיעו מאמצי� מיוחדי� על מנת , את� מזהי� טעות מסוימת שאת� נוטי� לבצע

שימו , כאשר את� מקשיבי� לתלמידי� אחרי� הפותרי� בעיה, כמו כ	. להישמר מפניה

  .לב לגישת� בקשר לטעויות מהסוגי� שנמנו כא	

                                                      
  .34פרק , )Linden and Wimbey) 1990aהמחברי� מפני� את הקורא לספר� של      *
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  חוסר דיוק בקריאה 

היא לא השתדלו להבי	 /הוא. תלמיד קורא את החומר בלי להתמקד במשמעותו  .1

היא קוראי� קטעי� מבלי להיות מודעי� לכ� שהבנת� /הוא. את הבעיה במלואה

  ".?נה זאת במלואו/הא� אני מבי	"ה� לא שאלו את עצמ� בקביעות . הייתה עמומה

  .בנה המלאהעל חשבו	 הה, תלמיד קורא את החומר במהירות רבה מדי  .2

משו� ) או קרא לא נכו	 מילה אחת או יותר(תלמיד החטיא מילה אחת או יותר   .3

  .שלא קרא את החומר בקפדנות ַמספקת

  . תלמיד החטיא או השמיט עובדות או רעיונות כי לא קרא את החומר בקפדנות ַמספקת  .4

לעצמו תלמיד לא הקדיש די זמ	 לקריאה חוזרת של קטע קשה על מנת להבהיר   .5

  .בשלמות את משמעותו

  חוסר דיוק בחשיבה 

 הוא לא מיק� את הדייקנות מעל –תלמיד לא העניק לדייקנות עדיפות גבוהה   .6

  . כגו	 מהירות או השגת תשובה בקלות, לשיקולי� אחרי�

או בהתבוננות ) כגו	 ספירת אותיות(תלמיד לא נזהר במיוחד בביצוע פעולה מסוימת   .7

  ).כגו	 איזו מבי	 סדרה של ְסָפרות היא הגבוהה ביותר(בעובדות מסוימות 

  .תלמיד לא היה עקבי בדר� שבה פירש מילי� או ביצע פעולות  .8

  .א� לא בדק אותה, התלמיד אמנ� לא היה בטוח באשר לנכונות של תשובה או מסקנה מסוימת  .9

 כ� בטוח א� נוסחה או התהלי� שבה� השתמש כדי לפתור את, תלמיד לא היה כל .10

  .א� לא בדק זאת, הבעיה היו אכ	 מתאימי�

  .וכ� עשה טעויות, תלמיד עבד במהירות רבה מדי  .11

  . תלמיד לא העלה בדמיונו בצורה נכונה תיאור כלשהו או יחסי� שתוארו בטקסט  .12

  . תלמיד הסיק מסקנה כבר באמצע הפתרו	 מבלי שהקדיש לכ� מחשבה מספקת  .13

  עצלות; חולשה בניתוח בעיות

הוא לא התחיל ע� אותו חלק מ	 הבעיה . תלמיד לא פירק בעיה מורכבת לחלקיה  .14

הוא לא המשי� מצעד אחד . שאתו יכול היה להתמודד וכ� לתפוס אחיזה בחומר

הוא לא נעזר . כ� שכל אחד מהצעדי� יהיה מדויק מאוד, קט	 לצעד הקט	 הבא

	 באמצעות� את בחלקי� מהחומר שאות� יכול היה להבי	 על מנת לנסות להבי
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הוא לא הבהיר לעצמו את מחשבותיו על החלקי� שאות� הבי	 . החלקי� הקשי� יותר

  . כנקודת מוצא להמשי� ולעבוד הלאה

תלמיד לא הסתמ� על ידע ועל ניסיו	 קוד� כדי לנסות למצוא היגיו	 ברעיונות שלא   .15

י� אמיתיי� הוא לא ניסה לייחס את החומר הכתוב לאירוע. היו בהירי� די הצור�

  .על מנת להבהיר לעצמו את משמעות� ולהבינ�

או היה מרוצה מהבנה עמומה , תלמיד דילג על מילי� או משפטי� בלתי מוכרי�  .16

  . במקו� לנסות להשיג הבנה טובה מתו� ההקשר ומשאר החומר–שלה� 

  . תלמיד לא תרג� מילה או משפט בלתי ברורי� למילי� שלו  .17

  . במילו	 כאשר היה צור� בכ�תלמיד לא השתמש  .18

בשעה , ייצוג של הרעיונות שתוארו בטקסט) בראשו או על נייר(תלמיד לא גיבש   .19

  .שייצוג כזה יכול היה לעזור לו בהבנת החומר

במונחי� של , כלומר, תלמיד לא הערי� פתרו	 או פירוש במונחי� של ההגיו	 שבו  .20

  .הידע הקוד� שלו על הנושא

  קשנות חוסר התמדה וע

כי לא , תלמיד הקדיש רק מאמ2 קט	 כדי לפתור את הבעיות בעזרת שיקול דעת  .21

הוא אימ2 את הגישה ששיקול  . היה בטוח ביכולתו להתמודד ע� סוג כזה של בעיות

, הבעיה גרמה לו להרגיש נבו� ומבולבל. דעת לא יסייע לו בפתרו	 בעיה מסוג זה

באמצעות הבהרת החלקי� הקלי� להבנה  –ולכ	 לא התחיל לעבוד באופ	 שיטתי 

  .   של הבעיה ואז לנסות להתקד� מש� הלאה

 על רוש� או תחושה –תלמיד בחר בתשובה המבוססת על התבוננות שטחית בבעיה   .22

  .ואז ניחש תשובה, הוא ניסה רק באופ	 שטחי לחשוב על הבעיה. לגבי מה עשוי לא נכו	

  .ללא חשיבה רבה מדי, תלמיד פתר את הבעיה בדר� מכנית  .23

  . ואז התייאש וקפ2 מיד למסקנה, תלמיד הפעיל שיקול דעת חלקי בלבד לבעיה  .24

  דילוג על חשיבה בקול רם 

הפריט הבא מתייחס באופ	 . הפריטי� לעיל מתייחסי� לכל נושא של פתרו	 בעיות
  .ספציפי להלי� שמשתמשי� בו בקורס זה

היו מקומות . � בשעה שעבד על הבעיהתלמיד לא חשב בפירוט מספיק בקול ר  .25

התלמיד ביצע חישובי� מספריי� או הגיע למסקנה . שבה� עצר וחשב מבלי לדבר

  .מבלי שהשמיע או הסביר בקול מה� הצעדי� שנקט
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