
 ריצקת
 םה םייטמתמ םיטסקט .םייטמתמ םיטסקט תאירק לש שדח גוסמ תידומיל הקיטקרפ לש הינייפאמ תא ןחובש רקחמ לע תחוודמ וז הדובע

 לוכי םייטמתמ םיטסקט תאירקב ןוכית ידימלת לש קוסיעה יכ הארנ וינפ לע .תניינעמ תיטמתמ היישע םיגיצמש םירצק הרשעה ירמאמ

 םצעבו ,םייטמתמ םיטסקט לש האירק תויונמוימ לש חותיפב יכ הארנ ,ןכ ומכ .םהלש םייטמתמה תויונמוימהו עדיה תא קימעהלו ביחרהל

 :ןה רקחמה תורטמ ,ליעל רומאה רואל .לבוקמהמ תנווגמ תיטמתמ היישעב ףתתשמש ,ליעפו ימונוטוא דמול םדקל תורשפא שי ,הב קוסיעה

 ןויפאו ,תודיחי 5 לולסמב הקיטמתמ םידמולה ,ןוכיתב תונוילעה תותיכה ידימלתל םייטמתמ םיטסקט תאירק תארוה לש ּהתונכתה תניחב

  .ּהנממ תועבונש הדימלהו הארוהה

 תולועפה ןווגמ תא out loud protocol לש חותינ תועצמאב הפימו םייטמתמ םיטסקט םיארוק םיחמומ וב ןפואה תא ןחב םידקמ רקחמ

 סרוקל תורטמ תבצה הרשפא ,תויביטינגוק-הטמ תוקיטקרפ ןרקיעב ןהש ,וללה תוקיטקרפה טוריפו יוהיז .האירקה תעב םיחמומה םיעצבמש

 .וללה תורטמה תגשהל שמתשהל ןתינ םהב םיגוגדפה םילכה יגוסל הנווכהו ,םייטמתמ םיטסקט תאירק דמלמש

 ואציו הדימלה תביבס בוציעל תונורקע וחסונ ,םימיאתמ םיטסקט ורחבנ ,ב"י התיכב תפסונ הרצק תוסנתהו ליעל םידקמה רקחמה תובקעב

 םינותנה תיתשת תא הווהמ םיסרוקה דועית .םידימלת 3-4 ירטנולוו ןפואב ודמל סרוק לכב .םישגפמ 9-10 ינב םיסרוק ינש לעופה לא

 תאירק ןויפאב הנבה-יא תושוחתל תושיגרה לש תויזכרמה רואל ,ףסונב .םהב הדימלהו הארוהה ינייפאמ תא ןחובש רקחמה ססבתמ הילע

  .םיארוק םה םתוא םיטסקטל סחיב הנבהה-יא וא הנבהה תושוחת רואל םידימלתה םילהנתמ וב ןפואה םג ןחבנ ,םיחמומה

 םיללכה יפ לע להנתהל םידימלתה תנווכה :םידיקפת השולש תואלממכ םיסרוקה ינשב הרומה תולועפ לע תועיבצמ רקחמה תואצות

 םידימלתה דודיעו טסקטה תאירקמ בטימה תא קיפהל ולכויש ידכ םידימלתה לש עדיב םירעפ תריגס ,םייטמתמ םיטסקט תאירקב םילבוקמה

 תאלממ איה ןתועצמאבש הרומה לש תולועפה ןהמ טרפמ רקחמה ,ףסונב .ורואלו טסקטה םע םימייקמ םהש גולאידב םימזויו םיליעפ תויהל

 יטמתמה עדיה תא ורישעה םה ,םיטסקט תאירקב תולבוקמ תויגטרטסא ליעפהל ודמל םידימלתה יכ תוארמ תואצותה ,ןכ ומכ .דיקפת לכ

 רשקהב חור תרוק ועיבהו םהיתופדעה תא ורידגה ,הליעי תווצ תדובעב וסנתה ,םהלש תויתרושקתה תויונמוימה תא וללכש ףסונבו םהלש

 תועצמאבו םהלש הנבהה יא תושוחתל יוטיב תתלו תוהזל ודמל םידימלתה ,ןכ ומכ .וארק םתוא םיטסקטה תועצמאב הקיטמתמ דומיל לש

 .וללה תושוחתה בורל הנעמ תתל וחילצה םה ,סרוקב ודמל םה םתוא םילכה

 תיריפמאו תירקחמ תיתשת שמשל םילוכי התלעפהב תוסנתהבו הדימלה תביבס בוציעב רבצנש ישעמה ןויסינה םג ומכ רקחמה תונקסמ

 .תוהובגה תומרב הקיטמתמב םידומילה תינכתב םייטמתמ םיטסקט תאירק בוליש רבדב תוטלחה תלבקב עייסתש

 ךות םלוכ םישענ תונקסמה תקסהו םינותנה חותינ ,רקחמה תולאש חוסינ יכ ,רמוא הווה .תיביטינגומוק הפש איה רקחמה ךרענ הב הפשה

  .תיטרואית לע-תרגסמכ תיביטינגומוקה המגידרפה ץומיא

  



Abstract 

This dissertation reports on research examining the characteristics of a new classroom practice of 

reading mathematical texts. A mathematical text is a short enrichment article that presents a 

mathematical gem. It seems reasonable that the practice of high school students reading mathematical 

texts may expand and deepen their mathematical knowledge and proficiencies. In addition, one may 

claim that developing such expertise, and even the mere experience of reading enrichment texts, may 

foster an engaged and autonomous learner that participates in an exceptionally vivid mathematical 

activity. Therefore, this research aims at examining the viability of teaching the reading of 

mathematical texts to math-major high school students and characterizing the teaching and learning it 

entails. 

Preliminary research examined the manner in which experts read mathematical texts, using the 

analysis of out-loud reading protocols to delineate the span of actions conducted by experts while 

reading. Identifying and articulating these practices - which were mainly metacognitive - enabled the 

setting of precise goals for teaching mathematical texts, and suggested relevant pedagogic instruction 

tools for achieving them. 

Following the above preliminary research and an additional short experience of reading mathematical 

texts in a math-major senior class, suitable texts were selected; design principles of the new learning 

environment were formulated and two courses of 9-10 lessons with 3-4 students (who participated 

voluntarily) were conducted. The documentation of these courses is the main database of this 

research, which examines the characteristics of teaching and learning in these courses. In addition, 

following the centrality of experts' sensitivity to their sense of not-understanding, the students' 

expression and relation to this sense was thoroughly examined.  

The results of this research direct attention to three main functions of the teacher's actions: guiding 

the students to act according to the customary procedures in reading mathematical texts, attending to 

gaps in the students' knowledge for achieving the most from reading a text, and encouraging the 

students to be active and initiating the dialogue they conduct with the text and following the text. In 

addition, it elaborates which of the teacher's actions is contributing to each of them.  Furthermore, the 

results show that the students learnt to read mathematical texts using expert-like strategies, they 

enriched their mathematical knowledge, enhanced their communicational skills, experienced team-

work, defined their preferences and expressed contentment and appreciation regarding the 

mathematics they learnt through reading. In addition, the students learnt to identify and express their 

sense of not-understanding and resolved most of it using appropriate responses they learnt in the 

course. 

The conclusions of this research, as well as the practical experience, accumulated through the design 

and enactment of the learning environment, may serve as an empirical and research-based foundation 



to assist policy-makers in integrating the reading of mathematical texts within the advanced level high 

school mathematics curriculum. 

The language used in this research is the commognitive language; the research questions, data analysis 

and inferring conclusions are all conducted under the commognitive paradigm as an over-arching 

theoretical framework.  


