
 st.negishut@weizmann.ac.ilלהנגשה פרטנית נא לפנות: 
 

 כל הזכויות שמורות© 

 

 תיק משימטיקה

 :משפט מזויףשימוש ב

  מרובעים
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 2 שימוש במשפט מזויף: מרובעים תיק משימטיקה

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

 תוכן עניינים

 3 ............................................................................................................................................ פתיחה

 3 ............................................................................................................................... מטרות התיק

 3 .................................................................................................................... זמני עבודה משוערים

 3 ........................................................................................................... החומרים והעזרים הדרושים

 4 ........................................................................................................................................... רקע

 4 ................................................................................................................... הצעה למהלך העבודה

 5 ................................................................................................................. עבודה על משימות הערכה

 6 ...................................................................................................... : האם הנימוק מצדיק?1משימה 

 7 ................................................................................................................ היכן הטעות? :2משימה 

 9 ..................................................................................................................... הערכת תוצרי תלמידים

 11 ................................................................................................................ פעילות בעקבות ההערכה

 11 ...................................................................................................... פעילות: כל התנאים שבמשפט

 12 ............................................................................ דף הפעילות חלק א': הטעויות בהוכחות עבודה על

 13 .......................................................................................................................................... דיון

 14 ........................................................ בודקים נימוקים ומתקנים שגיאותעבודה על דף הפעילות חלק ב': 

 15 ................................................................................................................................. דיון וסיכום
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 3 שימוש במשפט מזויף: מרובעים תיק משימטיקה

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

 1פתיחה

 

 מטרות התיק 

 מתקיימים אםרק , תגיאומטריטענה  תבמהלך הוכחמשפט ב השתמשללסייע למורה להעריך את יכולת התלמידים 

 .מרובעיםהתיק עוסק בנושא  .משפטב ם ההכרחיים לשימושתנאיהכל 

 :ההערכה והמענה לקשיים מתמקדים ביכולת התלמידים

 ההכרחיים לשימוש בוחלק מהתנאים מתקיימים רק  כאשר אומטריתילטענה ג לפסול נימוק. 

 

 זמני עבודה משוערים 

 דקות 40-30הערכה: ת ועבודה על משימ. 

  דקות 60-40 ההערכה:פעילות בעקבות 

 

 

  החומרים והעזרים הדרושים

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

  האם הנימוק מצדיק? :1משימה דף 

  היכן הטעות?  :2משימה דף 

 לצורך הפעילות בעקבות ההערכה )לכל תלמיד/ה(:

  'לחלק א 

  ל.יות בהוכחה של יואב ומיכהטעו :חלק א' פעילותהדף  

 שתי צלעות נגדיות שוות ושתי זוויות נגדיות שוות יישומון גיאוגברה.  

 'לחלק ב 

  שגיאות.בודקים נימוקים ומתקנים חלק ב':  פעילותהדף  

  מקביליתקטעים שווים מקודקודי יישומון גיאוגברה.  

  

                                                      
 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 – מרובעים: שימוש במשפט מזויףו
 מתמקד בבחירה מושכלת של משפטים מתאימים. פרופורציה ודמיון
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 4 שימוש במשפט מזויף: מרובעים תיק משימטיקה

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

 

   רקע

במהלך הוכחה של טענות מתמטיות בכלל, הוכחה והפרכה של טענות היא פעילות מרכזית בכל ענפי המתמטיקה. 

   .ידועים משפטיםב תוך שימוש ,על הסקה דדוקטיביתלעיתים קרובות,  מתבססיםאומטריות בפרט, יוג

חלק ידוע, כאשר  על משפט תוך התבססותה מסקנהסקת אומטריה הוא יבמהלך הוכחה בג תלמידיםקושי נפוץ של 

 . לא מתקיימים במשפטהמאפשרים שימוש התנאים מ

 לדוגמה: 

  ABCD מרובע נתון:

AB CD 

AD BC 

מרובע שבו זוג צלעות נגדיות  :ומנמקים זאת באופן הבא מקביליתהוא  ABCDשטוענים שהמרובע ישנם תלמידים 

 מקבילות וזוג צלעות נגדיות שוות באורכן, הוא מקבילית.

מרובע שבו זוג  כך: המשפט קובע  :מתקיימים משפט שהתנאים לשימוש בו אינםמתבסס על  של התלמידיםנימוק ה

פט נדרש שאותו זוג צלעות נגדיות במרובע יהיו גם צלעות נגדיות מקבילות ושוות באורכן, הוא מקבילית. כלומר במש

 .מתבסס על "משפט מזויף"לכן הנימוק של התלמידים, מקבילות וגם שוות באורכן. 

 ייענועד לס יםרובעמ: משפט מזויףשימוש בהתיק  מרכזי בתכנית הלימודים בגיאומטריה. ואה רובעיםמהנושא 

במהלך  מסיקים מסקנותאו  מנמקיםכשהם  ,התנאים שבמשפט כלבלהתחשב המתקשים למורה לזהות תלמידים 

 ולתת מענה לקושי זה. ,הוכחה

 

 

 הצעה למהלך העבודה 

  הערכהמשימות עבודה על: 

  הנימוק מצדיק?האם  :1משימה 

  הטעות היכן: 2משימה? 

 הערכת תוצרי התלמידים. 

 פעילות בעקבות ההערכה. 
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 5 שימוש במשפט מזויף: מרובעים תיק משימטיקה

 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: 2 משימה? 

בשתי המשימות התלמידים נדרשים לזהות נימוקים שבהם יש שימוש ב"משפט מזויף", כלומר משפט שמושמטים 

  ממנו חלק מהתנאים.
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 6 שימוש במשפט מזויף: מרובעים תיק משימטיקה

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

 

 : האם הנימוק מצדיק?1משימה 

 

 מונגשת 1למשימה 
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 7 שימוש במשפט מזויף: מרובעים תיק משימטיקה

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

 

 : היכן הטעות?2משימה 
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 8 שימוש במשפט מזויף: מרובעים תיק משימטיקה

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

 

 מונגשת 2למשימה 
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 9 שימוש במשפט מזויף: מרובעים תיק משימטיקה

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

 

 הערכת תוצרי תלמידים

 .ההבא הטבלהתשובות שלהם ניתן להיעזר ב ת תוצרי התלמידים ומיוןהערכלצורך 

  

שם 
 התלמיד/ה

 1משימה 
התשובות כל 

 נכונות

 1משימה 
טעו בהצדקת 

 הנימוקים

 2משימה 
תשובה 

 נכונה

 2משימה 
לא מצאו את 

 הטעות

 הערות

   √  √ 1תלמיד 

   √ √  2תלמיד 

  √  √  3תלמיד 

  סה"כ
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 10 שימוש במשפט מזויף: מרובעים תיק משימטיקה

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

 לבדיקת תוצרי התלמידים ניתן להיעזר בפתרונות להלן:

 האם הנימוק מצדיק?: 1משימה 

 .המשולשים אינם בהכרח חופפים .המסקנה אינה נכונה .א

שני משולשים חופפים שני משולשים השווים בשתי צלעות וזווית אינם בהכרח חופפים.  בנימוק:מופיעה השגיאה 

או שהם שווים בשתי צלעות ובזווית שביניהם.  שבשתי הצלעות ארוכהה מולאם הם שווים בשתי צלעות ובזווית 

כפי שמדגים  הזוויות השוות בגודלן אינן בהכרח מול הצלע הארוכה יותר בשני המשולשים ,במקרה זהאולם 

 .השרטוט

 

אינו  ,באורכן וזוג צלעות נגדיות שוותמקבילות ו זוג צלעות נגדיות המרובע אינו בהכרח מקבילית. מרובע שיש ב .ב

 שוקיים. ווהש זהוא יכול להיות גם טרפ .בהכרח מקבילית

 .באורכן תשווגם ו ותמקבילגם הן הצלעות  ,זוג של צלעות נגדיות אותובכאשר ניתן להסיק שמרובע הוא מקבילית 

 

 היכן הטעות? :2משימה 

בפתרון השגיאה  זאת.אינה מוכיחה להוכחה של יואב ההצעה הוא מעוין,  אבל MBKDניתן להוכיח שהמרובע .א

שמרובע  חאלכסונים במרובע מאונכים זה לזה אינו תנאי מספיק כדי להוכי :התנאי .היא בשורה האחרונהשל יואב 

  הוא מעוין.

 , MBA  ,MDAחפיפה של ארבעת המשולשים  באמצעות היאהוא מעוין הנתון שהמרובע  דוגמה להוכחה

KBC ו- KDC .מעוין באמצעות המשפט: מרובע שכל צלעותיו שוות  הוא שהמרובע מהחפיפה מסיקים לפי צ.ז.צ

 באורכן הוא מעוין.

 

 מקבילית. המרובע לא חייב להיות  .ב

CDA -ו  ABC כדי ששני המשולשים  היא בהסקה שהמשולשים חייבים להיות חופפים.של מיכל השגיאה 

 הזוויתגם שו ,לשתי צלעות במשולש האחרבאורכן נדרש ששתי צלעות במשולש אחד תהיינה שוות יהיו חופפים 

 במשולש האחד תהיה שווה בגודלה לזווית המתאימה לה במשולש האחר.  מהשתיים הארוכה הצלע מול

 יותר בשני המשולשים.ארוכה צלע ההות אינן בהכרח מול והזוויות השכאן אולם 

   :נגדיתדוגמה ראו 
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 11 שימוש במשפט מזויף: מרובעים תיק משימטיקה

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

 פעילות בעקבות ההערכה

קיבלו נימוקים כאשר לא כל כלומר,  ,"ףמזוי משפט"ים המבוססים על נימוקהפעילות מיועדת לתלמידים שלא פסלו 

 הנדרשים במשפט הגיאומטרי התקיימו.התנאים 

 

 

 כל התנאים שבמשפטפעילות: 

 שלבי הפעילות

 .ומיכל של יואב ותבהוכחת יוטעוה: חלק א' פעילותהדף על  עבודה .א

  .דיון .ב

 .שגיאות בודקים נימוקים ומתקנים :חלק ב' פעילותהדף על עבודה  .ג

 .וסיכוםדיון  .ד
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 12 שימוש במשפט מזויף: מרובעים תיק משימטיקה

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

 של יואב ומיכל  הטעויות בהוכחותעבודה על דף הפעילות חלק א': 

 

  

mailto:st.negishut@weizmann.ac.il


 
 13 שימוש במשפט מזויף: מרובעים תיק משימטיקה

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

 

 דף פעילות חלק א': הטעויות בהוכחות של יואב ומיכל מונגשל

 דיון

  צלעות כאשר עוסקים בחפיפת משולשיםהזוויות והשל ההדדי חשיבות ההתאמה במיקום.  
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 14 שימוש במשפט מזויף: מרובעים תיק משימטיקה

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

 שגיאותבודקים נימוקים ומתקנים  :חלק ב' פעילותהדף על עבודה 

 

 פעילות חלק ב': בודקים נימוקים ומתקנים שגיאות מונגש דףל
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 15 שימוש במשפט מזויף: מרובעים תיק משימטיקה

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

 דיון וסיכום 

 לסיכום דנים בנקודות הבאות:

  יתקיימו. תנאים שבמשפטה כלששימוש במשפט גיאומטרי מחייב 

 ( מביא למסקנה נכונה, ההוכחה התנאים לא כל שבו גם כאשר שימוש במשפט ״מזויף״ )הנדרשים מתקיימים

 שגויה.

 

 

 שגיאות בודקים נימוקים ומתקנים: חלק ב' פעילותה לפתרון דףהצעה 

 .המסקנה אינה נובעת מהנתונים .1

 : בשרטוט משמאל דוגמה נגדית

 שהמשולשים חייבים להיות נובעת מההיסקהשגיאה 

צלעות המול  אינןבגודלן ת והשוהזוויות אך אם  חופפים.

  ., המסקנה אינה מתקיימתיותרהארוכות 

, בגודלן השוות, הנמצאת מול הזוויות ADבמקרה זה הצלע 

 תמיד קטנה משוקי המשולש.

 

 

שהמרובע מלבן על סמך  ההיסקהשגיאה בהוכחה היא  .2

 זווית אחת ישרה. 

שהמרובע  להראות   :היאלהוכיח אחת האפשרויות 

AMBK הוא מקבילית )כי צלעותיו הנגדיות מקבילות לפי

 שבה יש זווית ישרה היא מלבן.הנתונים( ומקבילית 

 

 

  דוגמה נגדית: .המסקנה אינה נכונה .3

 

mailto:st.negishut@weizmann.ac.il

