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פינה דידקטית

 הבנת חישוב שטח משולש:
 שלושה סוגים של פעילויות
למידה בשילוב עצמים פיזיים 

וממוחשבים לבניית תובנה גאומטרית

ד"ר ענת קלמר-שורץ
אורנים- המכללה האקדמית לחינוך, 

המכללה האקדמית גליל מערבי.

 •
עידן טל

מורה למתמטיקה, מפתח אנימציות 
ממוחשבות, גבעתיים.
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הנלמד.  הנושא  את  המדגימים  ובתופעות  בעצמים 

בנייה חופשית  יכללו, למשל:  הפעילויות של התלמידים 

והדבקה  גזירה  אילוצים,  על-פי  בנייה  או  מצולעים  של 

של צורות, ריצוף בצורות שונות, ביצוע תנועה של צורות 

גאומטריה  של  בתכנות  שימוש  )כולל  במרחב  וגופים 

גופים,  ושל  מצולעים  של  תכונות  חקירת  דינאמית(, 

בהשפעת  )אינוורינטיות(  משתנות  זיהוי התכונות שאינן 

פעולות שונות במישור או במרחב וכדומה.” 

תכנית הלימודים לחטיבת הביניים מדגישה שימוש בכלי 

אמצעי  לשלב  “יש  המחשות.  הכוללים  מגוונים,  הוראה 

המחשה, כדוגמת איורים, דגמים, גזירות וקיפולי נייר בכל 

תחומי הלימוד שבהם זה ניתן.” התכנית ממליצה לעשות 

שימוש ייחודי במגוון כלים טכנולוגיים ולהתאימם להוראת 

לחטיבות  במתמטיקה  הלימודים  )תכנית  נושא.  כל 

הביניים, 2013(. בהתייחס לתכניות הלימודים, נציג פירוט 

חישוב  בנושא  פעילויות  של  סוגים  לשלושה  ודוגמאות 

פעילות  נייר,  קיפולי  של  פיזית  פעילות  משולש:  שטח 

של  ופעילות  ג’אוג’ברה,  בתכנת  שימוש  של  ממוחשבת 

צפייה באנימציה ממוחשבת.

א. פעילות קיפולי נייר 

מוחשית,  פיזית  פעילות  כולל  נייר(  )קיפולי  אוריגאמי 

בבתי  גאומטריה  בהוראת  האחרונות  בשנים  המשולבת 

אלו,  גאומטריה  שיעורי  במסגרת  ילדים.  ובגני  ספר 

את  מחזיק  קיפולים,  באמצעות  מצולעים  יוצר  התלמיד 

המצולע בידיו, מסובב אותו, מקפל ומקבל צורות אחרות 

זוויות  שאת תכונותיהן הוא חוקר )אלכסונים, סימטריה, 

ודיון  חקר  דרך  פעילה  למידה  המשלב  זה  ועוד(. תהליך 

גאומטרית.  תובנה  לפתח  לתלמידים  מסייע  בכיתה 

בעקבות  שפורסם  במאמר  לראות  ניתן  לכך  דוגמאות 

נייר בכיתה  התנסות בהוראת גאומטריה בשילוב קיפולי 

ד בבית ספר בצפון הארץ. )קלמר, גולן ואוברמן, 2015(. 

ואוברמן  גולן  על-ידי  שנבנתה  אוריגאמטריה  תכנית 

מאמר זה מציג דוגמאות של פעילויות הממחישות דרכים 

לחישוב שטח משולש. הדוגמאות המופיעות הן משלושה 

סוגים: בנייה פיזית על-ידי קיפולי נייר, בנייה ממוחשבת 

הממחישה  ממוחשבת  באנימציה  וצפייה  בג’אוג’ברה, 

דרכים שונות לחישוב שטח משולש. 

הדגש  היסודי,  הספר  בבית  השטח  מושג  בהוראת 

הוא על הטמעת העקרונות של שימור השטח, השוואת 

בעזרת  בעזרת מתווכים, מדידה  ישירה  שטחים, מדידה 

יחידת מידה אחידה, פירוק והרכבת צורות. 

לא  צורות  לחלק  מציעים   ,)2010( ופריש  סטופל 

סטנדרטיות, לצורות מוכרות, שניתן לחשב את שטחי כל 

אחת מהן בנפרד, ולהסתמך על העיקרון שנלמד בכיתות 

הנמוכות, שלפיו סכום שטחי החלקים של צורה כלשהי, 

העקרונות  לטענתם,  השלמה.  הצורה  לשטח  שווה 

להעמקת  בסיס  מהווים  היסודי  בבית-הספר  הנלמדים 

ומאפשרים בשלבים מתקדמים לעסוק  והידע,   ההבנה 

זה  והרכבה מסוג  בהוכחות גאומטריות מורכבות. פירוק 

מתאפשר בקלות הן בקיפולי נייר והן בעבודה עם תכנת 

הג’אוג’ברה.  

נפתח בהתייחסות לתכניות הלימודים במתמטיקה לבית 

הספר היסודי ולחטיבת ביניים, נתמקד בהוראה בעזרת 

בהצגת  ונמשיך  במחשב,  דינאמיות  ותכנות  נייר,  קיפולי 

פעילויות בהתאם. 

הספר  לבית  ומדידות  בגאומטריה  הלימודים  תכנית 

תפיסה  “פיתוח  המדגישים:  דרך  ציוני  מפרטת  היסודי 

כגון:  חשיבה,  דרכי  פיתוח  ובמרחב,   במישור  חזותית 

חשיבה דדוקטיבית, העלאת השערות ובדיקתן, הכללות 

לימודים  )תכנית  וכדומה.”   מסקנות  הסקת  והנמקות, 

2006(. התכנית מציינת באופן  במתמטיקה לכיתות א-ו, 

כללי דרכים להשגת המטרות: “למידת המושגים תיעשה 

בתכנות  או  מוחשיים  באביזרים  שימוש  באמצעות 

או  הפורמלית  ההצגה  במקום  גאומטריות,  מחשב 

תלמידים  של  פעילות  על  דגש  לשים  חשוב  לפניה. 

או  גאומטריים,  מושגים  של  במודלים  עשירה  בסביבה 

 הבנת חישוב שטח משולש: שלושה סוגים של פעילויות
למידה בשילוב עצמים פיזיים וממוחשבים לבניית תובנה גאומטרית

ענת קלמר-שוורץ ועידן טל

http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/mispar_chazak_2000/issue26/anat-miri-jony.pdf
http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/mispar_chazak_2000/issue26/anat-miri-jony.pdf
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המשולש החוסם אותו. 

באמצעות פעילות קיפול זו, ניתן להגיע אינטואיטיבית 

המלבן  משטח   2 פי  גדול  המשולש  ששטח  לתפיסה 

החסום בתוכו. המשולש המקופל ממחיש שהוא פעמיים 

שטח המלבן. 

תמונה 1:  
יצירת משולש מדף אוריגאמי )אוריגאמטריה(.

תמונה 2: 
קיפולים ליצירת משולש קהה זווית )אוריגאמטריה(.

א. לקפל צלע קצרה של המשולש לצלע הארוכה. 
ב. להפוך צד. 

ג. ושוב לקפל צלע קצרה של המשולש לצלע הארוכה.

תמונה 3: 
קיפול המהווה גובה למשולש )אוריגאמטריה(.

תמונה 4: 
צלע  על  לנקודת מפגש אחת  קיפולי קדקודי המשולש 

המשולש )אוריגאמטריה(.
A

A-א. מומלץ תחילה לקפל הקודקוד המסומן ב

ב. לקפל את שני הקודקודים הנוספים

)המרכז הישראלי לאמנות האוריגאמי(, המשלבת קיפולי 

הקיפולים,  את  המדמות  ממוחשבות  אנימציות  עם  נייר 

הפוטנציאל  וזוהה  הארץ,  ברחבי  בבתי-ספר  נוסתה 

הגלום בה לפיתוח חשיבה גאומטרית אצל ילדים צעירים. 

התלמידים  הנייר,  קיפולי  של  והרכבה  פירוק  באמצעות 

מפתחים יכולות להבין את השלם וחלקיו, ולזהות צורות 

גם כשהצורות אינן במצב של אב-טיפוס, ולדון בתכונות 

המצולעים ובקשרים ביניהם. 

משולש  שטח  בחישוב  העוסקת  לפעילות  דוגמה 

באמצעות קיפולי נייר

מטרת הפעילות לחזק תובנות לגבי גובה במשולש וגובה 

של מלבן, ולקשר בין שטח מלבן לשטח המשולש החוסם 

אותו. 

בשלב הראשון התלמיד מתחיל מדף אוריגאמי שצורתו 

)ראו  ישר-זווית.  משולש  ליצירת  אותו  ומקפל  ריבוע, 

תמונה 1, יצירת משולש מדף אוריגאמי(.  

תמונה 2 מתארת שלבי קיפול ליצירת משולש קהה-זווית.  

ששטח  אינטואיטיבית  להסיק  נוכל  כיצד  נראה  בהמשך 

2 משטח המלבן החסום  המשולש הקהה-זווית גדול פי 

משולשים  של  מגוון  לבדוק  נוכל  דומה  באופן  בתוכו. 

ולהגיע להכללה לגבי הקשר בין השטחים.

שלבי הקיפול:

נקפל ניצב במשולש שיצרנו )בשלב הראשון( לצלע . 1

הארוכה בו )היתר(. נקפל רק שכבה אחת של הדף. 

)ראו חלקים א, ב בתמונה 2(.

בתמונה . 2 ג  חלק  )ראו  השני   לצדו  הדף  את  נהפוך 

השכבה  את  נקפל  פעולה:  אותה  על  ונחזור   ,)2

כאן(.   1 בשלב  )כמו  אופן  באותו  הדף  של   השנייה 

ניתן להבחין שאופן הקיפול יצר זווית ישרה, כלומר, 

צהוב  סימון  )ראו  המשולש.  לצלע  גובה  קיבלנו 

בתמונה 3(. 

נקפל את קדקודי המשולש לנקודת מפגש אחת על . 3

צלע המשולש. )ראו תמונה 4(. 

בקיפולים אלה, התלמידים נוכחים שסכום זוויות המשולש 

המשולש  זוויות  סכום  לגבי  התובנה  מעלות.   180 יוצר 

בין חישוב  נוסף בפעילות, שמטרתה לקשר  "רווח"  הנה 

שטח  לחישוב  ד,  מכיתה  לתלמידים  המוכר  מלבן  שטח 

http://www.origami.co.il/
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ידידותי למשתמש )User Friendly Interface(. ממשק 

משתמש מתקדם כזה מתאים לילדים צעירים, ומאפשר 

להם יכולות מגוונות ללא צורך בהדרכה מיוחדת. 

מדובר בממשק הפועל במחשבים, טאבלטים ובטלפונים 

צורות  באצבעו  לצייר  למשתמש  ומאפשר  חכמים, 

שסורטטה,  הצורה  את  מזהה  התכנה  גאומטריות. 

והופכת את הסרטוט הידני לסרטוט דיגיטלי של הצורה 

המבוקשת. )ראו סרטון מדגים, מקושר מתמונה 6(.

תמונה 6:
 קישור לסרטון המדגים ציור חופשי בג’אוג’ברה בטלפון חכם.

משולש  שטח  בחישוב  העוסקת  לפעילות  דוגמה 

באמצעות בנייה בג’אוג’ברה

כל אחד יכול לשתף באתר ג’אוגברה פעילויות שהוא יצר, 

הללו.  הפעילויות  מגוון  את  למצוא  ניתן  באתר  ובחיפוש 

במאמר זה אנו מציעים בנייה שתלמיד יכול לבצע בעצמו. 

וההתייחסות  העצמית  הבנייה  שדרך  מאמינים  אנחנו 

לתכונות של המצולעים בבנייה, התלמיד מפתח תובנה. 

להלן הצעה שלנו לבניית מלבן ומשולש החסום בו.

תמונה 7: 
קישור לסרטון המדגים בניית משולש בתוך מלבן.

צלע  בעל  משולש  ובתוכו  מלבן  ובנו  לג’אוג’ברה  הכנסו 

משותפת למלבן.

ג. לקפל לאחור את המשולש

1 32

ד. להפגיש את 3 קודקודי המשולש

תמונה 5: 
שטח המשולש הינו פעמיים שטח המלבן )אוריגאמטריה(.

1 1

2
2

3 3

שאלות שנוכל לשאול תלמידים תוך כדי הפעילות: 

מה תוכלו לומר על קו הקיפול שקיבלתם? איזה מרובע 

לומר  תוכלו  מה  מידותיו?  מה  הקיפול?  לאחר  קיבלתם 

המקורי?  המשולש  ושטח  שהתקבל  המרובע  שטח  על 

הסבירו את הקשר בין שני השטחים.  

ידע  על  להתבסס  יכולים  התלמידים  זו  פעילות  דרך 

קודם לגבי חישוב שטח מלבן, ולהסיק ממנו לגבי שטח 

המשולש, שמהווה פעמיים שטח המלבן, בהתאם לבנייה 

המתוארת. 

ניתן להשתמש באותה פעילות, בנוסף לנושא של שטח 

משולש, גם לנושא סכום הזוויות במשולש על-ידי הצגת 

השאלה הבאה: מה תוכלו לומר על סכום שלוש הזוויות 

1,2,3 שנפגשו )תמונה 4 ד(? 

ב. פעילות חקר בג'אוג'ברה 

)GeoGebra( היא תכנה שמאפשרת למידת  ג'אוג'ברה 

היסודי  הספר  מבית  החל  ומדעים,  במתמטיקה  חקר 

התכנה  ובאקדמיה.  יותר  גבוהות  בכיתות  לימודים  ועד 

ואינטראקטיביות  ויזואליות  המחשות  בניית  מאפשרת 

ג'אוג'ברה   סטטיסטיקה ועוד.  בגאומטריה, אלגברה, 

התקנה  מחייבת  איננה  רשת ולכן  כיישום  גם  מופיעה 

במחשב.

מדידות,  לבצע  צורות,  בה  לסרטט  יכולים  התלמידים 

לחקור ולמצוא קשרים והכללות. לג'אוג'ברה יש ממשק 

https://giphy.com/gifs/l3q2yaJ13U5qAkNvq
https://www.geogebra.org/materials/
https://giphy.com/gifs/26gs8MRU7yv27xQdy
https://www.geogebra.org/
https://www.geogebra.org/
https://www.geogebra.org/
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של בניית מלבן, התלמיד למד על מקבילות ולכן יודע מה 

המשמעות כאשר הוא מבקש מהתכנה ליצור קו מקביל. 

הוא יודע מהי אנכיות ומכיר את תכונות המלבן.

בדומה לבנייה באמצעות קיפולי נייר, גם בדרך זו, בג'אוג'ברה, 

התלמידים מתבססים על ידע קודם לגבי חישוב שטח מלבן, 

ומסיקים ממנו לגבי שטח המשולש. הדרכים להגיע לאותה 

מסקנה - שונות. בקיפול שהוצג יצרנו מלבן ששטחו מחצית 

משטח המשולש המקורי, ואילו בדרך המתוארת כאן יצרנו 

משולש ששטחו הוא מחצית משטח המלבן החוסם אותו. 

כמובן שניתן היה להציג בנייה דומה לזו של קיפול הנייר גם 

הדרכים  בין  ובשונה  בדומה  לדון  ניתן  ולהיפך.  בג'אוג'ברה, 

הללו. לדוגמה, באמצעות קיפולי נייר, התובנה מגיעה בדרך 

אינטואיטיבית של יצירת פעמיים שטח המלבן החסום, דרך 

קיפול 3 משולשים )מכל קדקוד( המכסים את שטח המלבן. 

)ראינו זאת בתמונה 4(. 

הקיפולים  יצירת  דרך  שמתקבלת  המשכנעת  החוויה 

חוויה  יש  בג'אוג'ברה  שני,  מצד  בג׳אוג'ברה.  קיימת  לא 

משכנעת מסוג שונה, הנובעת מהיכולת לנוע עם קדקוד 

המשולש לאורך צלע המלבן, ולהיווכח שבכל מקום ניתן 

לראות משולש ישר-זווית ששטחו מחצית המלבן החוסם 

אותו, וסכום השטחים של שני המשולשים ישרי-הזווית )1 

ו- 2 בתמונה 8( היוצרים את המשולש המקורי שלנו, הם 

מחצית שטח המלבן הקבוע.  

תמונה 8: 
שטח כל משולש, הוא מחצית שטח המלבן החוסם אותו.

1 2
להגיע  חלופיות  דרכים  מהתלמידים  לבקש  מומלץ 

לתובנה לגבי חישוב שטח משולש. 

התלמידים  וג'אוג'ברה,  נייר  קיפולי  הללו,  הכלים  בשני 

מתבססים על ידע לגבי שטח מלבן, וממנו מסיקים לגבי 

שטח המשולש: בין אם הוא מחצית שטח המלבן או כפול 

משטח המלבן. 

ישנן דרכים רבות לבנות מלבן ובכל אחת מהן משתמשים 

תכונות  מקבילות,  )אנכיות,  המלבן  תכונות  אודות  בידע 

אלכסוניו ועוד(.  נביא דוגמה לבנייה אפשרית אחת.

תיאור הבנייה: 

היעזרו בסרטון המדגים המקושר לתמונה 7. 

סרטטו קו ישר.א. 

סרטטו 2 אנכים לקו הישר.ב. 

סרטטו מקביל לקו הישר. ג. 

נוצרו 2 זוגות של קווים מקבילים, עם זווית בת 90 מעלות 

ביניהם. נוצר מלבן. 

סרטטו משולש בתוך המלבן שנוצר, כך שצלעו תהיה ד. 

כאורך אחת הצלעות של המלבן, וגובהו יהיה כגובה 

הצלע הסמוכה לה.

בנו גובה למשולש. )סרטטו אנך לצלע, על האנך סמנו ה. 

קטע שיהווה את הגובה. )מחקו את האנך מאחר והוא 

מיותר לאחר סרטוט הגובה(.

סרטטו מלבן על קווי 2 זוגות הישרים המקבילים. ו. 

הסיבה שסרטטנו את המלבן רק בשלב האחרון  הערה: 

היא כדי לאפשר את הזזת הגובה של המשולש גם במצבים 

לו  מתאפשר  היה  שלא  דבר  קהיי-זווית,  משולשים  של 

אלה  בתהליך.  יותר  מוקדם  היה  המלבן  של  הסרטוט 

פרטים שניתן ללמוד דרך התנסות לאורך זמן. 

בין שטח המלבן לשטח  נוכל כעת לשאול: מה הקשר 

המשולש החסום בו? 

ניתן להיעזר במדידת שטח בסרגל הג'אוג'ברה.

של  ז.  למצב  המלבן  בתוך  המשולש  קדקוד  את  הזיזו 

משולש ישר-זווית. מה תוכלו לומר על היחס בין שטח 

המשולש לעומת שטח המלבן? נמקו.

הוא ח.  עליה  הצלע  לאורך  המשולש  קדקוד  את  הזיזו 

נמצא למצבים של משולשים נוספים. מה תוכלו לומר 

המלבן  בתוך  המתקבלים  המשולשים  כל  שטחי  על 

מדידות  בעזרת  בדקו  המלבן?  של  לשטחו  ביחס 

שטח. מה מסקנתכם? כיצד תסבירו את מסקנתכם? 

מה  למלבן.  מחוץ  אל  המשולש  קדקוד  את  הזיזו 

המסקנה כעת?

הגיל  יכולה להתאים בשכבת  בג’אוג’ברה  בנייה  פעילות 

בה התלמיד יודע את התכונות הנדרשות לבנייה. במקרה 
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לעיל  שתוארו  הפעילויות  מסוגי  אחד  בכל  התנסות 

יכולה להעלות את השאלות הבאות:

האם סוג הפעילות מאפשר את הידע לגבי דרך החישוב 

של שטח משולש? האם הוא מאפשר להבין את הרציונל 

תתרום  הפעילות  האם  החישוב?  דרך  מאחורי  העומד 

להפנמה והכללה לסוגים שונים של משולשים?

אנחנו מכירים בחשיבות האינטואיציה לפיתוח החשיבה 

כפי  נייר  קיפולי  של  פעילות  והמדעית.  המתמטית 

שהודגמה כאן, ופעילויות בנייה בג'אוג'ברה כמו גם צפייה 

באנימציה בג'אוג'ברה, הנן בעלות פוטנציאל לחזק אצל 

השטח,  משמעות  לגבי  האינטואיציות  את  התלמידים 

שפישביין  כפי  ומשולש.  מלבן  של  השטחים  בין  והיחס 

הקלעים  מאחורי  משפיע  האינטואיטיבי  "המודל  אמר: 

המושג  של  התכונות  ועל  השימוש,  על  המשמעות,  על 

ילווה  האינטואיטיבי  המודל   .)1995 )פישביין,  הפורמלי." 

הנוסחאות  עם  ייפגש  הוא  כאשר  בהמשך,  הילד  את 

הפורמליות בכיתות הגבוהות יותר. 

מקורות

הקשורות •  תכונות   .)2010( י’  ופריש,  מ’,  סטופל, 

לשטחי משולשים. מספר חזק 2000, גיליון 18, 21-27.     

תכנית •   .)2006( והספורט,  התרבות  החינוך,  משרד 

המגזרים.  בכל  א-ו  לכיתות  במתמטיקה  לימודים 

ירושלים.

תכנית •   .)2013( והספורט,  התרבות  החינוך,  משרד 

הלימודים במתמטיקה לחטיבות הביניים. 

פישביין, א' )1995(. מודלים סמויים וחשיבה מתמטית. • 

כתב העת על"ה, 16, 32-38.

קלמר, ע' אוברמן, ג' וגולן, מ' )2015(. פיתוח תובנות • 

של תפיסה מרחבית - למידה והוראה של גאומטריה 

דרך קיפולי נייר. מספר חזק 2000, 26, 23-30.

אתר המרכז הישראלי לאמנות האוריגאמי.• 

ג. פעילות צפייה באנימציה ממוחשבת

אנימציות  בקלות  להעלות  יכול  אחד  כל  בו  בעידן 

וכביכול  צורות,  של  השתנות  המתארות  ממוחשבות 

אנימציות  לתלמידים  להציג  ניתן  מתמטיות,  "הוכחות" 

לחישוב  דרכים  מגוון  הממחישות  בג'אוג'ברה  מוכנות 

שטח משולש.

נסתכל על שתי דוגמאות של אנימציות כאלה: הקליקו 

על כל אחת מהתמונות המקושרות להפעלת האנימציות. 

תמונה 9: 
אנימציה א

גובה = 6

צלע = 9

תמונה 10: 
אנימציה ב

צלע = 9
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