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 כל הזכויות שמורות© 
 

 פרופורציה ודמיון –משפטים הפוכים 

 

  התיק מטרות

במשפט מתאים כנימוק  האומטרייגב ותפתרון בעילהשתמש במהלך סייע למורה להעריך את יכולת התלמידים ל

  עוסק בנושא פרופורציה ודמיון. התיקלטענה, ולא במשפט ההפוך לו, ולתת מענה לקשיים המתגלים. 

 :יםיכולת התלמידההערכה והמענה לקשיים מתמקדים ב

 זהות מה נתון ומה צריך להוכיח במשפט מתמטי הכתוב בצורה מילולית.ל 

  ולא באמצעות המשפט ההפוך לובאמצעות משפט מתאים אומטריה יבגלנמק טענה. 

 

 

 

 משוערים עבודה זמני

 דקות 20-30 ת הערכה:ועבודה על משימ. 

 דקות 30 -כ :הערכההבעקבות  יותפעילו. 

 

 

 

 הדרושים והעזרים החומרים

 :(כל תלמיד/ה)לההערכה  ותמשימעבודה על לצורך 

 דפי המשימות 

o להוכיח יש ומה נתון מה 1 משימה? 

o נימוקים מוסיפים 2 המשימ. 

o נימוק םחריבו 3 משימה. 

 ת בעקבות ההערכה )לכל תלמיד/ה(:ולצורך הפעיל

 1לפעילות 

 משפטים הפוכים 1 דף פעילות. 

 2לפעילות 

 מהו הנימוק הנכון? 2 דף פעילות 
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 כל הזכויות שמורות© 
 

 

 רקע

, בצורה שגויה טענות מקיםתלמידים מנבמהלך הוכחה  לעיתים אומטריה עוסקים רבות בבעיות הוכחה.יבלימודי הג

מבחינים בין השניים. למשל, למעשה, במקרים רבים התלמידים אינם  באמצעות המשפט ההפוך למשפט המתאים.

 וות זו לזו"זוויות מתחלפות בין מקבילים שכנימוק: " לעתיםרושמים  תלמידיםשזוג ישרים הם מקבילים, כנימוק להיסק 

בין המשפט ו המתאיםבהחלפה בין המשפט  .ים"אז הישרים מקביל ,במקום "אם שתי זוויות מתחלפות שוות זו לזו

אחד הגורמים לחוסר ההבחנה של  ההפוך לו מתרחש כשל לוגי, שכן מסתמכים על המסקנה שאותה רוצים להוכיח.

 ואת מה שצריך להוכיחנתון ה הוא שהתלמידים אינם מזהים את ,תלמידים בין שני משפטים שהם הפוכים זה לזה

 מסוים. זיהוי זה הוא תנאי מוקדם להבחנה בין שני משפטים שהם הפוכים זה לזה.  במשפט

פרופורציה  –משפטים הפוכים  התיקאומטריה. יהוא נושא מרכזי בתכנית הלימודים בג פרופורציה ודמיוןהנושא 

 .לקושי זה ולתת מענה המשפט ההפוך לובין הנוטים להחליף בין משפט ולזהות תלמידים  מסייע למורה ודמיון

 

 

 

 הצעה למהלך העבודה 

 ההערכה עבודה על משימות: 

o  ומה יש להוכיח?מה נתון  1משימה 

o  נימוקיםמוסיפים  2משימה. 

o  נימוקיםבודקים  3משימה. 

 הערכת תוצרי התלמידים. 

 בעקבות ההערכהדיפרנציאליות ת יופעילו 
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 כל הזכויות שמורות© 
 

 

 ערכההעבודה על משימות ה

 :הערכה בתיק זה שלוש משימות

    להוכיח יש ומה נתון מה 1משימה? 

    נימוקיםמוסיפים  2משימה. 

    בוחרים נימוק 3משימה. 

 . , ומומלץ לבצע אותן ברצף בזו אחר זות לעבודה עצמית של תלמידיםומיועד ותהמשימשלוש 

 להוכיח. צריך ומה נתון מה מתמטי במשפט מזהים התלמידים אם לבדוק שמטרתה משימה המשימה הראשונה היא

 בסיסית. היא זו מיומנות. מתמטי בכתיב או במילים זאת נדרשים לכתוב התלמידים

. התלמידים נדרשים בפרופורציה ודמיון עוסקותה נתונות הוכחות קצרות לבעיותזה  שבתיק הנוספות המשימות שתיב

שני  בין מבחינים הם אםניתן לבדוק פי תשובות התלמידים -לנמק את שלבי ההוכחה או לבדוק את הנימוקים. על

 משפטים ההפוכים זה לזה.



 

  6 ורציה ודמיוןרופפ –כים הפו משפטיםתיק משימטיקה 
 

 כל הזכויות שמורות© 
 

 חלופה טקסטואלית נמצאת בעמוד התיק באתר מה נתון ומה יש להוכיח? 1משימה 
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 כל הזכויות שמורות© 
 

 חלופה טקסטואלית נמצאת בעמוד התיק באתר מוסיפים נימוקים 2משימה 

 

 חלופה טקסטואלית נמצאת בעמוד התיק באתר בוחרים נימוק 3משימה 
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 כל הזכויות שמורות© 
 

 

 תלמידיםההערכת תוצרי 

משתמשים . הבאהניתן להיעזר בטבלה  ,1 לצורך הערכת תוצרי התלמידים ומיון התשובות שלהם במשימה

 בסימונים שונים עבור תשובה נכונה ותשובה שגויה.

שם 

 ה/התלמיד

 מה נתון ומה יש להוכיח? 1משימה

 סה"כ משפט ד משפט ג משפט ב משפט א

 שגויים
 הערות

 צ.ל. נתון צ.ל. נתון .צ.ל נתון צ.ל. נתון

  V V V V X X X V 3 1תלמיד 

           

           הכל-ךס

 

 . הבאהניתן להיעזר בטבלה  ,3 -ו 2 ותם במשימלצורך הערכת תוצרי התלמידים ומיון התשובות שלה

שם 

 התלמיד/ה

 שתי המשימות בוחרים נימוק 3 משימה מוסיפים נימוקים 2 משימה

תשובה 

 נכונה

 טעויות בנימוקים
 ד-ו ב

תשובה 

 נכונה

בחר 
נימוק 
הפוך 

לקביעה 
 נכונה

 אחר

מספר 
נימוקים 

הפוכים או 
 חלקיים

 הערות
כתב 
נימוק 

הפוך או 
 חלקי

 אחר

 V  V   1  1תלמיד 
 

        
 

        הכל-ךס
 

 

 לבלבול אפשרות קיימת אינה מתייחסת לטענות אלא רק לחלק מן הנימוקים )ראו בטבלה(. בנימוקים אלה ההערכה

 לו. ההפוך המשפט לבין המתאים המשפט בין

 מקרא

 . באמצעות המשפט ההפוך לנדרש נימוק –" נימוק "הפוך

 חלק של המשפט הנכון כמו "זוויות מתחלפות".ק באמצעות ונימ – "חלקינימוק "

 המשפטים שבאמצעותם יש לנמק תעשוי להצביע על חוסר הבנה של ההוכחה או על בעיה בהכר אחר: נימוק הערה

 עוסק במקרה זה. ותיק אינה. או בזכירתם
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 כל הזכויות שמורות© 
 

 שלהלן:לבדיקת תוצרי התלמידים ניתן להיעזר בפתרונות 

 

 ומה יש להוכיח?מה נתון  1 פתרון משימה

 מפגש האלכסונים. ABCD ,Oמרובע   :נתון .א

  AO = OC  ,BO = OD 

 .המרובע הוא מקבילית : צריך להוכיח

 

oB היא הזווית הישרה,  ABC ,Cמשולש ישר זווית   :נתון .ב 30. 

ABAC  :צריך להוכיח
2

. 

 

 .משולשים דומים:  שני נתון .ג

 יחס הדמיון.ריבוע שטחי המשולשים שווה ל חסי:  צריך להוכיח

 

 A,  BC || DE∢:  נתון .ד

ACAB: צריך להוכיח
BD CE

.  

 

  מוסיפים נימוקים 2 פתרון משימה

  וכחה:ה

 נימוק טענה

 
  א.

AD CD AC

BC AC BA
  

6 8 4
2

3 4 2
   

BAC  .ב ~ ACD   .משפט דמיון צ.צ.צ 

 BAC = ∢ACD∢ ג.
כי במשולשים דומים הזוויות המתאימות 

 ;שוות
 .לפי הגדרת הדמיון :או

 זוג זוויותיש  בין שני ישרים וחותךכי אם  AB || DC ד.
 .אז הישרים מקבילים ,מתחלפות שוות
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 כל הזכויות שמורות© 
 

  בוחרים נימוק 3 פתרון משימה

 אי אפשר לדעת / לא /  כןהקיפו:   א.

דקוד חלוקה פנימית, ודקוד משולש ומחלק את הצלע שמול הקוישר העובר דרך קהנימוק הנכון הוא הנימוק השני:  ב.

 ביחס של שתי הצלעות האחרות )בהתאמה(, חוצה את זווית המשולש שדרך קדקודה הוא עובר.
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 כל הזכויות שמורות© 
 

 

 פעילויות דיפרנציאליות בעקבות ההערכה

 לתת מענה לקשיים שונים שהתגלו בניתוח תוצרי התלמידים.  שמטרתן דיפרנציאליות פעילויותבתיק שתי 

 2פעילות  1פעילות  למי מיועדת הפעילות?

נתון ומסקנה במשפט  לא זיהוש לתלמידים

 .(1)התקשו במשימה  אומטרייג
V  

משפט הפוך אמצעות ב שנימקו לתלמידים

לת ההערכה )מסומנים בטב הנדרש למשפט

 .(3או  2בטור צבוע במשימות 

 V 

 

 

 1פעילות 

 אומטרי. ילזהות את הנתון ואת מה שיש להוכיח במשפט ג התקשומיועדת לתלמידים ש זופעילות 

 

 שלבי הפעילות

  משפטים הפוכים 1 פעילות דףעבודה על.  

 דיון.  

 

 מהלך הפעילות

  משפטים הפוכים 1 פעילות דףעבודה על  

 הפעילות:בדף 

o אז"ו" אם" המילים ניסוח משפטים נתונים באמצעות". 

o ניסוח טענות הפוכות למשפטים נתונים. 

o בדיקת נכונות טענות הפוכות למשפטים. 
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 כל הזכויות שמורות© 
 

 חלופה טקסטואלית נמצאת בעמוד התיק באתר  משפטים הפוכים 1פעילות דף 
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 כל הזכויות שמורות© 
 

 דיון  

מתייחסים לאסטרטגיה של ניסוח משפט באמצעות המילים "אם" ו"אז". ניסוח כזה מארגן את המשפט מחדש ומאפשר 

 .הפוךה משפטה חוסינגם ב לסייע עשוי כךולזהות את הנתון והמסקנה של המשפט, 

שהטענות נוספות למשפטים  דוגמאות לתת התלמידים מן לבקש אפשר. ההפוכות הטענות נכונות את בדוקל חשוב

 שווים שטחים בעלי הם חופפים משולשים שני, לזו זו שוות קודקודיות זוויות דוגמאות:) .ההפוכות להם אינן נכונות

 באמצעות לנמק חשוב מדוע להבהירו טענה הפוכה להבין טענה ו בין הבדלה את לחדד עשויות כאלה אותדוגמ'(. וכו

 .לו ההפוך המשפט באמצעות ולא המתאים המשפט

 

 

 2פעילות 

 באמצעות המשפט ההפוך למשפט הדרוש. שנימקוים לתלמיד תמיועדפעילות ה

יכול לנבוע מכשל לוגי בסיסי בשלב ההוכחה או ממתן חשיבות  באמצעות המשפט ההפוך למשפט המתאיםנימוק 

ו תועלת מן מועטה לניסוח הנימוק. הפעילות תיתן מענה בשני המקרים. גם תלמידים שנימוקיהם אינם מדויקים יפיק

  הפעילות.

 

 שלבי הפעילות

  מהו הנימוק הנכון? 2 פעילות דףעבודה על  

 דיון.  

 

 מהלך הפעילות

  הנכון? מהו הנימוק 2 פעילות דףעבודה על  

 .או לבדוק אם הנימוקים מתאימים לטענה מבין שני משפטים הפוכים זה לזהלבחור נימוק  התלמידים נדרשים

 המשפטים נרשמו במפורש כי המטרה איננה לברר אם התלמידים מכירים, זוכרים או יודעים לקשר אותם לבעיה.
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 חלופה טקסטואלית נמצאת בעמוד התיק באתר מהו הנימוק הנכון? 2פעילות דף 
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 דיון 

o  להפוך לו.מתייחסים לאפשרויות שונות לכתיבת נימוקים באופן שמבהיר שמתכוונים למשפט המתאים ולא 

 .(2בדף פעילות  3ניסוח מלא של המשפט )ולא חלקי כמו הנימוק בשאלה  –

 .שמו של המשפט )אם יש לו שם( כמו משפט פיתגורס –

 ... כישימוש בביטוי המדגיש את הסיבתיות. דוגמה: המרובע הוא מלבן  –

o  מקבילים ישרים שנישדנים בכשל הלוגי של הסתמכות על טענה שרוצים להוכיח. לכן לא ייתכן, למשל, להסיק 

 . "זווית שוקי החותכים מקבילים ישרים שני"( על סמך נימוק המתחיל במילים 2בדף פעילות  2)בעיה 
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 דפי הפעילותן פתרוהצעה ל

 משפטים הפוכים 1דף פעילות פתרון 

 יחס הגבהים המתאימים שווה ליחס הדמיון. אזהמשולשים דומים,  אם א. .1

 הם ישרים מקבילים. אזשני ישרים מקצים על שוקי זווית ארבעה קטעים פרופורציוניים,  אם ב.

מחלק את הצלע שמול הזווית לשני קטעים אשר היחס הוא  אז ,חוצה זווית פנימית במשולשקטע הוא  אם ג. 

 בהתאמה. ,ות הכולאות את הזוויתביניהם שווה ליחס הצלע

 

 הזווית. במרחקים שווים משוקי נמצאת זוויתהחוצה  : כל נקודה עלהמשפט א. .2

 .זוויתהחוצה  הזווית, נמצאת על במרחקים שווים משוקי נמצאתכל נקודה ה :המשפט ההפוך

 

 .פרופורציוניים קטעים מקצים על שוקי הזווית ,חותכים שוקי זוויתה : שני ישרים מקביליםהמשפט ב.

 , הם מקבילים.קטעים פרופורציוניים מקצים על שוקי זווית: שני ישרים ההמשפט ההפוך

 

 . דלתוןהמרובע הוא  -מחלק אותו לשני משולשים חופפים  במרובעאחד משני האלכסונים : אם הטענה ההפוכה א. .3

 . המרובע יכול להיות מקבילית.טענה זו אינה נכונה

 .קטעה מקצות שווים לקטע נמצאת במרחקים האמצעי האנך על הנמצאת נקודה כל: הטענה ההפוכה ב.

 .טענה זו נכונה

 

 מהו הנימוק הנכון? 2דף פעילות פתרון 

 קטע אמצעים במשולש מקביל לצלע השלישית ושווה למחציתה.: הנימוק  .1

 

2. PG || KT . 

 .המשפט ההפוך למשפט תאלס : הנימוק

 

 הנכון: המשפט ההפוך למשפט חוצה הזווית.בשורה ב הנימוק  .3

 בשורה ד הנימוק חלקי. הנימוק הנכון: בין שני ישרים וחותך, אם הזוויות המתחלפות שוות, הישרים מקבילים.

 

 


