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 1פתיחה

 

 מטרות התיק 

ת מסקנולסייע למורה להעריך את יכולת התלמידים להסתמך רק על נתונים ועל משפטים ידועים, ולא להסיק 

 התיק עוסק במרובעים.. בלבד שרטוטההמבוססות על מראה 

להסיק מסקנות על סמך נתונים ומשפטים, ללא שימוש  התלמידים ההערכה והמענה לקשיים מתמקדים ביכולת

 שרטוט.העל מראה  רקבתכונות המבוססות 

 

 זמני עבודה משוערים 

  דקות 20-15הערכה: עבודה על משימת. 

  דקות. 45-ההערכה: כפעילות בעקבות 

 

  החומרים והעזרים הדרושים

 הערכה )לכל תלמיד/ה(:לצורך העבודה על משימת 

 נכון או לא נכון :המשימה ףד? 

 לצורך הפעילות בעקבות ההערכה )לכל תלמיד/ה(:

 חלק א' פעילותל 

 :חלק א' –מסתמכים רק על הנתונים  דף הפעילות 

 :בטרפז גבהים יישומון 

 :שטחים שווים וחפיפה יישומון 

  חלק ב'לפעילות 

 :חלק ב' –מסתמכים רק על הנתונים  דף הפעילות 

  :מקביל בתוך מקבילית יישומון  

  :מקבילים לאלכסוני המעויןיישומון 

 

                                                      
בהנחות מתמקדים תיקים  ארבעה. בייחוס תכונות לשרטוט במהלך הוכחה בגיאומטריהתיקי משימטיקה עוסקים  שישה 1

דמיון ו ,מעגל ,מרובעים ,משולשיםנתון, בארבעה נושאים מרכזיים מתכנית הלימודים בגיאומטריה: המבוססות על שרטוט 
בייחוס תכונות  יםמתמקד – קו עזר והנחות שגויות: מעגלו, מרובעיםבניית עזר והנחות שגויות:   –שני תיקים  .משולשים

  .לבניות עזר

https://stwww1.weizmann.ac.il/mesimatika/wp-content/uploads/sites/58/2020/12/Hypothesis-based-on-quadrangle-drawing-M1.pdf
https://stwww1.weizmann.ac.il/mesimatika/wp-content/uploads/sites/58/2020/11/Hypothesis-based-on-quadrangle-drawing-P1.pdf
https://www.geogebra.org/m/qmdax9rz
https://www.geogebra.org/m/qmdax9rz
https://www.geogebra.org/m/qmdax9rz
https://www.geogebra.org/m/qmdax9rz
https://stwww1.weizmann.ac.il/mesimatika/wp-content/uploads/sites/58/2020/11/Hypothesis-based-on-quadrangle-drawing-P2.pdf
https://www.geogebra.org/m/wywcrcrr
https://www.geogebra.org/m/wywcrcrr
https://www.geogebra.org/m/yw5axbm9
https://www.geogebra.org/m/yw5axbm9
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  רקע

לדוגמה, להבנת המצב בשרטוטים המייצגים את הנתונים בבעיה. רבות במתמטיקה בכלל ובגיאומטריה בפרט, נעזרים 

תלמידים נוטים בגיאומטריה במהלך הוכחה ההדדי של צלעות וזוויות. עם זאת, שרטוט עלול גם ליצור רושם מוטעה. 

מקבילית אל הצלע המשל, מניחים שקטע היורד מקודקוד , ללהניח הנחות המבוססות על מראה השרטוטלעיתים 

 המבוססות על מראה השרטוטרק משום שכך הוא נראה בשרטוט. לפעמים הנחות  ,הוא גובה במקביליתשמולו 

נכונות, וניתן להצדיק אותן על ידי שיקולים גיאומטריים; לפעמים הנחות אלה נכונות רק במקרים פרטיים, אך לא 

 ן ובין נתוני הבעיה.במקרה הכללי; ובמקרים אחרים הנחות אלה אינן נכונות כלל ויוצרות סתירה בינ

לכך  ,ללא שיקולים גיאומטריים מתאימים, קשור, לעיתים קרובותייחוס תכונות המבוססות על מראה השרטוט 

שתלמידים מתייחסים לשרטוט כאל אובייקט המתאר מקרה כללי, בעוד ששרטוט יחיד מייצג מקרה פרטי בלבד. 

רטוטים שונים המתאימים לאותם הנתונים ובכך ממחיש גיאומטריה דינמית מאפשר יצירה של ש ה שלשימוש בתוכנ

במראה השרטוט  ולאואת הצורך להשתמש בשיקולים גיאומטריים  ,את הזהירות שיש לנקוט בהסקת תכונות משרטוט

 בלבד.

 מרובעים :שרטוט המבוססות עלהנחות התיק . הוא נושא מרכזי בתוכנית הלימודים בגיאומטריהנושא המרובעים 

ולתת בהקשר של מרובעים, למורה לזהות תלמידים הנוטים להניח הנחות המתבססות על מראה השרטוט, נועד לסייע 

 להם מענה.

 

 

 הצעה למהלך העבודה 

 נכון או לא נכוןת הערכה: מימש עבודה על? 

 ת תוצרי התלמידיםהערכ. 

 בעקבות ההערכהות פעיל. 

  

https://stwww1.weizmann.ac.il/mesimatika/wp-content/uploads/sites/58/2020/12/Hypothesis-based-on-quadrangle-drawing-M1.pdf
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 עבודה על משימת הערכה 

שני סעיפים. בכל סעיף מוצגת בעיה וטענה של תלמיד/ה.  במשימה? לא נכוןנכון או  בתיק זה משימת הערכה אחת:

מטרת המשימה ולהסביר את תשובתם.  ,על סמך נתונים ושרטוט נכונותהטענות לקבוע אם מתבקשים התלמידים 

 .ם מניחים הנחות בלתי מוצדקות הקשורות לשרטוטתלמידיאם ה לזהות

 

 

 ?נכון או לא נכוןמשימה: 

 

 למשימה מונגשת

https://stwww1.weizmann.ac.il/mesimatika/wp-content/uploads/sites/58/2020/12/Hypothesis-based-on-quadrangle-drawing-M1.pdf
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 הערכת תוצרי תלמידים

 לצורך הערכת תוצרי התלמידים ומיון התשובות שלהם ניתן להיעזר בטבלה הבאה:

 
שם 
 ה/התלמיד

 ותתשובכל ה
 ותנכונ

מסקנה ו/או נימוק 
המתבססים על מראה 

 השרטוט

 הערות

   √ 1תלמיד 

  √  2תלמיד 

  √  3תלמיד 

    סך הכול

  

https://stwww1.weizmann.ac.il/mesimatika/wp-content/uploads/sites/58/2021/01/Hypothesis-based-on-quadrangle-drawing-T1.pdf
https://stwww1.weizmann.ac.il/mesimatika/wp-content/uploads/sites/58/2021/01/Hypothesis-based-on-quadrangle-drawing-T2.pdf
https://stwww1.weizmann.ac.il/mesimatika/wp-content/uploads/sites/58/2021/01/Hypothesis-based-on-quadrangle-drawing-T3.pdf


 

 7 הנחות המבוססות על שרטוט: מרובעים תיק משימטיקה
 

 כל הזכויות שמורות© 

 לבדיקת תוצרי התלמידים ניתן להיעזר בפתרון המשימה שלהלן:

 המשולשים לא בהכרח חופפים. .1

 שהשטחים שווים: הוכחה

AB CD  .)צלעות נגדיות במקבילית( 

EH GF (מרחק בין המקבילים AB ו- CD קבוע). 

ות שוות באורכן, משולשים להם צלע) DECשווה לשטחAGBשטח 

  (.הם משולשים שווי שטחוהגבהים לצלעות האלה שווים באורכם 

 

 חופפים.  AED -ו  BFCהמשולשים לא ניתן להסיק ש .2

 

יתלכד DFאמצע הם יהיו חופפים רק במקרה הפרטי שבו 

 , כמו בשרטוט:Aקודקוד המיוצא עם עקב הגובה ה

 

 

  

  דוגמה נגדית:בשרטוט להלן 
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 בעקבות ההערכה פעילות

 .על סמך השרטוטו/או נימקו יחו הנחות שגויות הפעילות מיועדת לתלמידים שהנ

 

 פעילות: מסתמכים רק על הנתונים

 

 הפעילותשלבי 

 חלק א'.  - מסתמכים רק על הנתונים: הפעילותדף עבודה על  .1

 .דיון .2

 .חלק ב' - מסתמכים רק על הנתונים :פעילותהדף על עבודה  .3

 מסכם.דיון  .4
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 חלק א' -מסתמכים רק על הנתונים  עבודה על דף הפעילות:

 

 לפעילות חלק א' מונגשת

https://stwww1.weizmann.ac.il/mesimatika/wp-content/uploads/sites/58/2020/11/Hypothesis-based-on-quadrangle-drawing-P1.pdf
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 דיון 

  ,אפשר לשרטט שרטוטים רבים המייצגים נתונים של בעיה בגיאומטריה,  אך כל שרטוט מייצג מקרה פרטי

 .בבעייה ולכן עלול להכיל תכונות נוספות שאינן נתונות

  ל תכונות של גיאומטריה דינמית, שומר על הנתונים ומאפשר שינוי שבתוכנה שרטוט הנעשה על פי נתונים

 שאינן נתונות וכך מסייע לשער מה ניתן להסיק ומה לא.

 כאשר משרטטים שרטוט על פי נתונים בתוכנה של גיאומטריה דינאמית: 

  התוכנה מאפשרת לראות שרטוטים רבים שבהם הנתונים נשמרים אבל תכונות שאינן נתונות

 משתנות. השרטוטים מסייעים לשער מה ניתן להסיק ומה לא.

  מסייעת ביצירה של דוגמאות נגדיות לטענות לא נכונות.התוכנה 
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 'בחלק  -מסתמכים רק על הנתונים  עבודה על דף הפעילות:

 

 חלק ב' מונגשתלפעילות 

https://stwww1.weizmann.ac.il/mesimatika/wp-content/uploads/sites/58/2020/11/Hypothesis-based-on-quadrangle-drawing-P2.pdf
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 וסיכוםדיון 

 .במתמטיקה לא ניתן להסיק מסקנות ולנמק על פי מראה השרטוט בלבד 

 .במתמטיקה מסיקים מסקנות ומנמקים אותן בהתבסס על הנתונים ועל משפטים שכבר הוכחו 

 

 

 

 חלק ב' - מסתמכים רק על הנתונים: פעילותה הצעה לפתרון דף

 

 צלעות סמוכות שוות(. הוא מעוין )הצלעות הנגדיות מקבילות ויש לו זוג ANKDהמרובע  א. .1

 

לא שווה בהכרח  NB , כיאינו בהכרח  מעוין NBCKהמרובע  .ב

 .NK-ל

AKD .ג AKN  כי האלכסון במעוין הזוויות שוותANKD

 חוצה את הזוויות.

אינו  NKBואז גודל  הכרח חוצה זוויתאינו ב KB -הטענה אינה נובעת מהנתונים מאחר ש AKB = 90º .ד

 בהכרח חצי מגודל זווית שטוחה.

AD כיהטענה נובעת מהנתונים  AN = NK .ה NK הן צלעות נגדיות במקבילית( ו(- AD AN .נתון 

BN .ו = NK  לא נתון שגם הקטע הטענה לא נובעת מהנתונים כיNB  שווה באורכו לצלעAD. 

 סעיפים ב, ד, ו, אפשר ליצור דוגמאות נגדיות בעזרת היישומון.ל

 

שני זוגות של צלעות נגדיות  MBKCיש במרובע  :המרובע הוא מלבן .2

ומקבילית שיש בה זווית ישרה היא  ,מקביליתהוא מקבילות ולכן המרובע 

  מעוין מאונכים זה לזה(.כי אלכסוני  (BMC = 90º  מלבן 

 


