
 st.negishut@weizmann.ac.ilלהנגשה פרטנית נא לפנות: 
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 2 שימוש במשפט מזויף: משולשים משימטיקהתיק 

  כל הזכויות שמורות©   st.negishut@weizmann.ac.ilלהנגשה פרטנית נא לפנות: 
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 8 ..................................................................................................................... מידיםהערכת תוצרי תל
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 11 ........................................................................................................................................ דיון
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 13 ............................................................................................................................... דיון וסיכום

 

  

mailto:st.negishut@weizmann.ac.il


 
 3 שימוש במשפט מזויף: משולשים משימטיקהתיק 

  כל הזכויות שמורות©   st.negishut@weizmann.ac.ilלהנגשה פרטנית נא לפנות: 

 1פתיחה

 

 מטרות התיק 

 מתקיימים , רק אםתגיאומטריהוכחת טענה במהלך במשפט  להשתמשלסייע למורה להעריך את יכולת התלמידים 

 התיק עוסק בנושא משולשים.ההכרחיים לשימוש במשפט.  התנאים כל

 :ההערכה והמענה לקשיים מתמקדים ביכולת התלמידים

 .לפסול נימוק לטענה גיאומטרית כאשר מתקיימים רק חלק מהתנאים ההכרחיים לשימוש בו 

 

 

 זמני עבודה משוערים 

  :דקות 30-20עבודה על משימות הערכה.  

 דקות 60-40 ההערכה:ות בעקבות פעיל. 

 

 

  החומרים והעזרים הדרושים

 הערכה )לכל תלמיד/ה(:ת ולצורך העבודה על משימ

  האם הנימוק מצדיק? :1משימה דף 

 היכן הטעות?: 2 משימה דף 

 לצורך הפעילות בעקבות ההערכה )לכל תלמיד/ה(:

 חלק א'ל  

  משימותב דנים :חלק א'פעילות הדף.  

 זוויותשלוש קטעים שלושה  יישומון גיאוגברה.  

 קטעים שווים לואי  יישומון גיאוגברה?  

 שתי זוויות וצלע יישומון גיאוגברה. 

 חלק ב'ל 

  ומתקנים שגיאות נימוקים בודקים: הפעילות חלק ב'דף. 

  

                                                      
 ימוש במשפט מזויף: משולשיםש –שלושה תיקי משימטיקה עוסקים בשימוש במשפטים ידועים במהלך הוכחה. שני תיקים  1

 –ציאת משפט מתאים מ –תמקדים בתנאים הנדרשים לשימוש במשפט. תיק נוסף מ –ים : מרובעשימוש במשפט מזויףו
 מתמקד בבחירה מושכלת של משפטים מתאימים. פרופורציה ודמיון
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 4 שימוש במשפט מזויף: משולשים משימטיקהתיק 

  כל הזכויות שמורות©   st.negishut@weizmann.ac.ilלהנגשה פרטנית נא לפנות: 

 

  רקע

הוכחה והפרכה של טענות הן פעילויות מרכזיות בכל ענפי המתמטיקה. במהלך הוכחה של טענות מתמטיות בכלל, 

 וטענות גיאומטריות בפרט, מתבססים לעיתים קרובות על הסקה דדוקטיבית תוך כדי שימוש במשפטים ידועים.  

ידוע, כאשר חלק  על משפטתבססות ה תוךוכחה בגיאומטריה הוא הסקת מסקנה קושי נפוץ של תלמידים במהלך ה

 מהתנאים המאפשרים שימוש במשפט אינם מתקיימים. 

לדוגמה, ישנם תלמידים שמסיקים ששני משולשים השווים זה לזה בשתי 

הם חופפים, בהתבסס על משפט  (כמו אלה שבשרטוט) זוויות ובאורך צלע

זווית. זאת למרות שתנאי הכרחי לשימוש במשפט -צלע-החפיפה זווית

הצלע בעלת בכל אחד מהמשולשים, : אינו מתקיים במקרה זה הזההחפיפה 

שתי כלומר, ) בין שתי הזוויות שגודלן שווה מצאיצריכה לההאורך השווה 

לשתי הזוויות בהתאמה  שוותצריכות להיות הזוויות והצלע במשולש אחד, 

 . והצלע במשולש האחר(

נועד לסייע  משולשים :משפט מזויףשימוש בהתיק מרכזי בתוכנית הלימודים בגיאומטריה.  ואמשולשים ההנושא 

התנאים שבמשפט במהלך הוכחה והנמקת מסקנות, ולתת מענה כל בלמורה לזהות תלמידים המתקשים להתחשב 

 לקושי זה.

 

 

 העבודה הצעה למהלך 

  הערכהעבודה על משימות: 

 האם הנימוק מצדיק? :1 משימה 

  היכן הטעות?: 2משימה 

 ת תוצרי התלמידיםהערכ. 

 פעילות בעקבות ההערכה. 
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 5 שימוש במשפט מזויף: משולשים משימטיקהתיק 

  כל הזכויות שמורות©   st.negishut@weizmann.ac.ilלהנגשה פרטנית נא לפנות: 

 הערכה ת ועבודה על משימ

 בתיק זה שתי משימות הערכה:

  האם הנימוק מצדיק :1משימה? 

 הטעות היכן :2ה משימ? 

שמושמטים  משפט", כלומר ףמשפט מזוי"ב שבהם יש שימושלזהות נימוקים  נדרשיםבשתי המשימות התלמידים 

  מהתנאים.חלק  מנומ
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 6 שימוש במשפט מזויף: משולשים משימטיקהתיק 

  כל הזכויות שמורות©   st.negishut@weizmann.ac.ilלהנגשה פרטנית נא לפנות: 

 

 : האם הנימוק מצדיק?1משימה 
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 7 שימוש במשפט מזויף: משולשים משימטיקהתיק 

  כל הזכויות שמורות©   st.negishut@weizmann.ac.ilלהנגשה פרטנית נא לפנות: 

 

 מונגשת 1למשימה 

 

 

  : היכן הטעות?2משימה 

 

 מונגשת 2למשימה 
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 8 שימוש במשפט מזויף: משולשים משימטיקהתיק 

  כל הזכויות שמורות©   st.negishut@weizmann.ac.ilלהנגשה פרטנית נא לפנות: 

 הערכת תוצרי תלמידים

 ת תוצרי התלמידים ומיון התשובות שלהם ניתן להיעזר בטבלה הבאה.הערכלצורך 

שם 
 התלמיד/ה

 1משימה 
כל התשובות 

 נכונות

 1משימה 
טעו 

בהצדקת 
 הנימוקים

 2משימה 
תשובה 

 נכונה

 2משימה 
לא מצאו את 

 הטעות

 הערות

      

      

      

      סה"כ 

 

 לבדיקת תוצרי התלמידים ניתן להיעזר בפתרונות להלן:

  האם הנימוק מצדיק?: 1משימה פתרון 

לא קיימת ההתאמה הנדרשת במיקום הזוויות השוות בגודלן, ש כיוון ,את המסקנהאינו מצדיק  דנישל  הנימוק .א

 ביחס לצלעות השוות באורכן. המסקנה אינה נובעת מהנתונים.

את כלומר קובע )המנוסח קובע את ההתאמה  נימוקה .המשולשים חופפיםמצדיק את המסקנה.  רותישל הנימוק  .ב

 בשני המשולשים(.  ,באורכן השוות צלעותביחס לבגודלן  הזוויות השוותמיקום 

 שלפי הנתון התיכון חוצה את השוק של המשולש שווה שוקיים. את המסקנה, כיווןאינו מצדיק  יעלשל  הנימוק .ג

 של המשולש. זווית הראששוקיים חוצה את  במשולש שווה בסיסתיכון ל הוא:המשפט 

בתנאי שוות בגודלן נמצאות זוויות באורכן מול צלעות שוות ש כיוון ,את המסקנהאינו מצדיק  אפרתשל  הנימוק .ד

 אינם חופפים.וכאן הם  ,המשולשים חופפיםש

 היכן הטעות? :2משימה פתרון 

זוויות מתחלפות בין ישרים וחותך שוות בגודלן רק אם הישרים היא בשורה השנייה בהוכחה: אלכס של הטעות 

  בגודלן. לא ניתן להסיק שהזוויות המתחלפות שוות, מקביליםלא נתון שהישרים מקבילים זה לזה. כיוון ש

 שוות בגודלן. ,וחותך ישרים מקביליםזוויות מתחלפות בין שני  הוא:המשפט 
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 9 שימוש במשפט מזויף: משולשים משימטיקהתיק 

  כל הזכויות שמורות©   st.negishut@weizmann.ac.ilלהנגשה פרטנית נא לפנות: 

 פעילות בעקבות ההערכה

כל  לא כאשרקיבלו נימוקים כלומר,  ,"ףמשפט מזוי"ים המבוססים על נימוקהפעילות מיועדת לתלמידים שלא פסלו 

 .התקיימו הנדרשים במשפט הגיאומטריהתנאים 

 

 כל התנאים שבמשפטפעילות: 

 הפעילותשלבי 

 .דנים במשימות :חלק א'פעילות הדף על עבודה  .1

  .דיון .2

 .ומתקנים שגיאות בודקים נימוקים: חלק ב'פעילות הדף על עבודה  .3

 .םודיון וסיכ .4
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 10 שימוש במשפט מזויף: משולשים משימטיקהתיק 

  כל הזכויות שמורות©   st.negishut@weizmann.ac.ilלהנגשה פרטנית נא לפנות: 

 דנים במשימות :חלק א' פעילותהדף על עבודה 
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 11 שימוש במשפט מזויף: משולשים משימטיקהתיק 

  כל הזכויות שמורות©   st.negishut@weizmann.ac.ilלהנגשה פרטנית נא לפנות: 

 

 לדף פעילות חלק א': דנים במשימות מונגש

 

 דיון

  ת משולשיםחפיפבמיקום ההדדי של זוויות וצלעות כאשר עוסקים בהתאמה החשיבות. 

 התאמה אין אם, חופפים בהכרח לא משולשיםש להמחישכדי  שתי זוויות וצלע יישומוןב אפשר להיעזר )

 (.כזאת
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 12 שימוש במשפט מזויף: משולשים משימטיקהתיק 

  כל הזכויות שמורות©   st.negishut@weizmann.ac.ilלהנגשה פרטנית נא לפנות: 

 בודקים נימוקים ומתקנים שגיאותחלק ב':  פעילותה ףדעל עבודה 
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 13 שימוש במשפט מזויף: משולשים משימטיקהתיק 

  כל הזכויות שמורות©   st.negishut@weizmann.ac.ilלהנגשה פרטנית נא לפנות: 

 

 לדף פעילות חלק ב': דנים במשימות מונגש

 סיכום דיון ו

  יתקיימו. תנאים שבמשפטה שכלשימוש במשפט גיאומטרי מחייב 

 הנדרשים מתקיימים( מביא למסקנה נכונה, ההוכחה התנאים משפט מזויף״ )לא כל "גם כאשר שימוש ב

 שגויה.
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 14 שימוש במשפט מזויף: משולשים משימטיקהתיק 

  כל הזכויות שמורות©   st.negishut@weizmann.ac.ilלהנגשה פרטנית נא לפנות: 

 הצעה לפתרון דפי הפעילות

 דנים במשימות :חלק א' פעילותהלדף פתרון 

 לעולם המשולשיםוכאן שלושת , זוויות שוות בגודלן נמצאות מול צלעות שוות באורכן בתנאי שהמשולשים חופפים .2

 .חופפים אינם

 :קיים מקרה בו שלוש הזוויות האלה שוותלא המסבירה מדוע הוכחה 

1 אם 2B = B אז לפי הנתוןBD  הוא חוצה זווית וגם תיכון במשולשABEולכן הוא גם גובה במשולש ,.  

32Bאם  = B   אז לפי הנתוןBE הוא חוצה זווית וגם תיכון במשולשBDCולכן הוא גם גובה במשולש ,.  

 בדבר סכום הזוויות במשולש. יש שתי זוויות ישרות בסתירה למשפט DBEואז במשולש 

 שוות בגודלן.לכן שלוש הזוויות האלה לעולם אינן 

 

 ומתקנים שגיאות בודקים נימוקים :חלק ב'פעילות הלדף פתרון 

כי אם הזוויות המתחלפות שוות בגודלן, אז הישרים מקבילים, וכן הנימוק: כי יש זוויות שוות בגודלן  :הנימוק .א .1

 מסתמכים.בהם מצוינים כל התנאים הנדרשים במשפט שעליו . כלומר, מצדיקים את המסקנה בין הישרים,

הנימוק: כי הזוויות שוות בגודלן, והנימוק: כי הזוויות בין הישרים מתחלפות, אינם מצדיקים את המסקנה. 

 הנימוקים האלה חסרים: בראשון לא נתון שהזוויות הן זוויות מתחלפות. באחר לא נתון שהזוויות שוות בגודלן.

ון והנימוק: הגובה והתיכון לבסיס במשולש שווה במשולש שווה שוקיים הגובה לבסיס הוא גם תיכרק הנימוק:  .ב

 אינם מצדיקים את המסקנה כי הם נימוקים חסרים.  האחריםהנימוקים שוקיים מתלכדים, הם נימוקים מלאים. 

שהגובה  נתוןלא או  שמדובר בגובה לבסיס במשולש שווה השוקיים נתוןלא  או שמדובר בגובה לבסיסנתון לא 

 והתיכון מועברים לבסיס במשולש שווה השוקיים. 

 

DBMהשגיאה היא במסקנה  .א .2 ECM   .).ז.צ.ז( 

 הנימוק ז.צ.ז. שגוי במקרה זה, כי אין התייחסות להתאמה הנדרשת: 

  .מיקום הזוויות ביחס לצלע חייב להיות זהה בשני המשולשים

 נגדית לטענה.השרטוט משמאל משמש דוגמה 

 

 

CEזו המסקנה נכונה אבל הנימוק לשוויון בשאלה .א CA  .שגוי 

 מול זוויות שוות בגודלן נמצאות צלעות שוות באורכן רק אם

המשולשים חופפים )או אם מדובר באותו משולש(. כדי לתקן את ההוכחה 

ACDיש להוכיח תחילה את החפיפה: ECB   ).ולהוסיף  )לפי צ.ז.צ

  בנימוק את המילים "במשולשים חופפים".
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