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  ) דקות45 ( עבודה אישית ודיון במליאה-רה הגיאומטרית כרות ולימוד של משמעות ההגדיה .1

 ). 1נספח ( "?כמה קשה להגדיר: "דפי עבודהלכל מורה 

להתעמת עם הקשיים ביצירת הגדרות ולהכיר את , ההגדרה הגיאומטריתמטרת הפעילות לחקור את מהות 

 : לבניית הגדרות מתמטיותהעקרונות המהווים בסיס 

.ל הצורות השייכות לקבוצה המוגדרתההגדרה צריכה להתאים לכ   )א

 )ב .כל הצורות שאינן שייכות לקבוצה המוגדרת אסור שיתאימו להגדרה

 

 ובצורות מוכרות המוגדרות באופנים ,ומנסה להגדירן) שאינן מוכרות(פעילות זו עוסקת בצורות שרירותיות 

 .שונים

 לויא, זמן המוקצב ללימוד הנושא לפי תכנון המפגש וה,המנחה יבחר. אין צורך לפתור את כל התרגילים

 .תרגילים יפתרו המורים במפגש

 קודקודיו, ושגים מוכרים של מצולעהמבוססת על מ) של מושג שרירותי(נתונה הגדרה מילולית  1 בתרגיל 

 . לו אינם מתאימיםיוא  מתאימים להגדרהסרטוטיםלו יהמורים בודקים א. ומעגל

גם אם ) דוגמאות של הצורה( המייצגים צורה סרטוטים ממחיש שלא ניתן להגדיר על סמך 2תרגיל  

שמציעים יש לקבל כל הגדרה .  שאינם מייצגים את הצורהסרטוטיםבאמצעות  "דוגמאות-אי"מביאים 

 . דוגמאות- כוללת את כל האיאינהכוללת את כל הדוגמאות והמורים בתנאי שהיא 

הצעה זו מתאימה לכל ". וצא קטעמשולש שמאחד מקודקודיו י: " את ההגדרהוהמורים ודאי יציע

 .במקרה זהאינה ההגדרה היחידה האפשרית שניתן ליצור זו אך ) דוגמאות-הדוגמאות והאי (סרטוטיםה

 כי תתכנה הגדרות שונות ,במיוחד לנוכח הגדרתו של דן הממחישה, הגדרה שונה מעוררת בדרך כלל דיון

 וכל ן דשולשים מתאים להגדרה של-של הזנב סרטוטיםכל אחד מה: שאינן בהכרח מתכוונות לאותו דבר

 ).כולל המחומש עם הקטע היוצא מאחד הקודקודים(שולשים אינם נכללים בהגדרתו -אלה שאינם זנב

 כפי שניתן להדגים בעזרת  ולהוביל להסכמהדוגמאות יכולות לעזור בבנייה של מושג-דוגמאות ואי, כלומר

. של המושגתמטיתהגדרה מכלות לשמש  אך אינן יכו,)2נספח (" המשורבעים"פעילות 

  .רטט את הדוגמאותסהפעם המורים נדרשים ל. נתונה הגדרה מילולית של מושג שרירותי 3בתרגיל 

 :  אך קיימים גם תרבועים נוספים למשל, כי כל מרובע הוא תרבוע,כדאי לציין
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 כל הפרטים השייכים ההגדרה חייבת לכלול את.  עוסק בזיהוי עקרונות הקשורים בהגדרה4תרגיל  

 . אין להשתמש בהגדרה במושג אותו מגדירים.ורק את הצורות האלה לקבוצת הצורות אותה מגדירים

 . הגדרה היא תנאי הכרחי ומספיק לכך שתתקבל הצורה בה מדובר,כלומר

ה  את הצוררק כי זווית ישרה מהווה דוגמה לכך שההגדרה אינה כוללת , או לציין,רטטסניתן ל' בסעיף א

 .המוגדרת

 .ההגדרה פסולה מאחר ונעשה שימוש במושג אותו מגדירים' בסעיף ב

 :  כדוגמה נגדית שלושה קטעים היוצאים מאותה נקודהלסרטטניתן ' בסעיף ג

 

 
 

:  כדוגמה נגדית את הקטעים המחברים שלוש נקודות הנמצאות על אותו ישרלסרטטניתן ' בסעיף ד

AC ): הקטעים הם( BC ,AB - ו

 
 

 . כדוגמה נגדית שלושה קטעים העוברים דרך אותה נקודהלסרטטניתן ) 'בדומה לסעיף ג( 'עיף הבס

 

 
 
 .אלא שיש כאן גם הגדרה אחת המגדירה כראוי את המושג ריבוע,  דומה לתרגיל הקודם5תרגיל  

 :למשל. שאינם יוצרים צורה סגורה  ארבעה קטעים שוויםלסרטטאפשר ' בסעיף א
 

 
 

 .ן הוא מרובע שכל צלעותיו שוות ואינו בהכרח ריבועמעוי' בסעיף ב

 

 . מבטיחה קבלת ריבוע' ההגדרה בסעיף ג
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 : דוגמה נגדיתלסרטטאפשר ' בסעיף ד

 
 –או צורה אחרת עם ארבע זוויות ישרות ,  כדוגמה נגדית מלבן שאינו ריבועלסרטטאפשר ' בסעיף ה

 .'לזו שבסעיף דבדומה 

 
 .המראה כי ההגדרה אינה מספקת הוא דוגמה נגדית, עמלבן שאינו ריבו' בסעיף ו

 

ללא שימוש מרובע מאחר שהדרישה היא להגדיר .  מרובע– עוסק בהגדרה של צורה מוכרת 6תרגיל  

 . רת מושג ידוע ומוכרדיש כאן הזדמנות לחוש בקושי שבהג) שהוא עצמו קשה להגדרה(במושג מצולע 

 

הוא  דימוי מושג נפוץ אצל תלמידים.  למרובעים באופנים שונים כי תלמידים שונים מתייחסים,כדאי לציין

 גרירה ידי-על של גיאומטריה דינאמית נוכל לשנותו האם נבחר מרובע בתוכנ. כל מרובע כריבוע לראות

 : ורטטת כאןסלצורה המ

 
 

 .בגיאומטריה דינאמית גם צורה זו היא מרובע, כלומר

ידי ארבעה -מרובע הוא צורה סגורה הנוצרת על: "דאי לדון בהידי תלמידים וכ-לפניכם הגדרה שהוצעה על

 ". קטעים שאינם חותכים זה את זה

 . ההגדרה אינה הגדרה טובה מאחר וגם משולש עם נקודה על אחת מצלעותיו מתאים להגדרה זו

 

 
 

דרה כך שההג, הזה חותכים זה את זה בקודקודים "מרובע"קודקודי ה, "רגיל"רטט מרובע סאם נ, בנוסף

 .אינה מתאימה גם מבחינה זו

ההגדרה :  אלא להראות את הקושי שבבניית הגדרה,מטרת התרגיל אינה להגדיר מרובע, נזכיר שוב

כן על ההגדרה להתבסס -כמו. חייבת לכלול את כל מי ששיך למושג ולהוציא את כל מי שאינו שייך למושג

 . רק על מושגים שהוגדרו קודם

 ידי-עלמרובע הוא צורה סגורה הנוצרת : "ן להציע את ההגדרה הבאהלמרובע נית הגדרה מספקתכ

נקודה משותפת רק עם קצה אחד  שאף שניים מהם אינם על ישר אחד ולכל קצה קטע יש, ארבעה קטעים

 .ישר וצורה סגורה, קצה קטע, הגדרה זו מבוססת על המושגים קטע ."של קטע אחר
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. שבוחנים הגדרות כדגיש את ההתייחסות הזהירה הנדרשת ומטרתו לה5 - ו4 דומה לתרגילים 7תרגיל  

 . אך ניתן בכל זאת למצוא להן דוגמה נגדית, לכן מופיעות כאן הגדרות הנראות כמספקות

.תרגיל זה קשה יותר וניתן לדלג עליו אם אינו מתאים לקבוצת המורים

 .' ו- ו'רשומות בסעיפים ההן אלו השתי ההגדרות היחידות המספקות 

 .' ד-' דוגמאות נגדיות להגדרות בסעיפים אלהלן

BC=CD וגם AB=BC  כך שיש במרובע זה שני זוגות של צלעות סמוכות שוות   משמאלסרטוטב: 'סעיף א

 .והוא אינו דלתון

 
 

 . אלכסון מחלק את המרובע לשני משולשים חופפים) שאינה דלתון(גם במקבילית : 'סעיף ב

 

BD . מחלק את המרובע לשני משולשים שווי שוקיים  האלכסון להלן סרטוטב: 'סעיף ג

 

 
 

 .סרטוטבשהמרובע  , למשל.יש מרובעים רבים שאלכסוניהם מאונכים ואינם דלתונים: 'סעיף ד

 

 
 

  . הוא תרגיל באמצעותו ניתן לדון ולסכם מה נדרש בהגדרה מתמטית בכלל וגיאומטרית בפרט8תרגיל 

 .'ז, 'ו, 'ה, 'ב, 'ם אטענות נכונות לגבי הגדרה רשומות בסעיפי

 

הגדרות בין ל,  מספר מינימלי של תנאיםתוהכוללמטרת התרגיל הזה להבחין בין הגדרות  9תרגיל  

מינימלי של תנאים אינה הכרחית   כי הגדרה בעזרת מספר, חשוב להדגיש. תנאים נוספיםת גםוהכולל

בדרך כלל מגדירים  .פפיםהעוסק בהגדרה של משולשים חו' כפי שמודגם בסעיף ד, להגדרה מתמטית

 ההגדרה המקובלת למשולשים ,אך גם הגדרות שאינן כאלה כמו .בעזרת מספר מינימלי של תנאים

  .עומדות בדרישות של הגדרה מתמטית, חופפים או משולשים דומים

.  זוויות ישרות3ניתן להגדיר מלבן בעזרת ' בסעיף א
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 . לא ניתן להשמיט תנאי בהגדרה' בסעיף ב

 את שוויון הזוויות אפשר .ניתן להגדיר משולש שווה שוקיים כמשולש ששתיים מצלעותיו שוות' גבסעיף 

אפשר גם להגדיר משולש שווה שוקיים כמשולש ששתיים מזוויותיו שוות ולהוכיח את שוויון שתי . להוכיח

 .הצלעות

 של מינימלימספר אך זו אינה הגדרה בעזרת . מופיעה ההגדרה המקובלת למשולשים חופפים' בסעיף ד

) בעזרת שוויון הצלעות, למשל(אפשר להגדיר משולשים חופפים בעזרת אחד ממשפטי החפיפה . תנאים

 .לחפיפת משולשים) והכרחיים(מאחר ואלה תנאים מספיקים 

כדי להמחיש שהחפיפה שקולה להתלכדות של המשולשים , נהוג להגדיר חפיפה בעזרת שישה תנאים

,  זו חשובה לגבי מושג החפיפה של צורות גיאומטריות בכללהמחשה. הז על זהכשמניחים אותם 

 .כשחפיפת משולשים היא רק מקרה פרטי של מושג החפיפה

 .לא ניתן להשמיט תנאים מהגדרת המעוין' בסעיף ה

במקרה ,  למשל,אפשר כמובן למצוא הגדרות שקולות המגדירות את אותה הצורה בעזרת תנאים אחרים

גם זו תהיה הגדרה באמצעות  -להגדיר אותו כמקבילית בעלת זוג צלעות סמוכות שוות ניתן , של המעוין

 . של תנאיםמינימלימספר 

 

 ) דקות20( דיון במליאה -היכרות עם סוגים של הגדרות  . 2
 עסק ן בה, גיאומטריה אוקלידית בחטיבת הביניים ובחטיבה העליונה מקפידים על הגדרות מתמטיותכשלומדים

 . ון של המפגשהחלק הראש

היא תיאור של מושג חדש ) הנקראת בספרים גם הגדרה מחוקקת(הגדרה מתמטית , כפי שהודגם לעיל

 ,כל העצמים המתאימים למושג המוגדר חייבים לקיים את התנאי,  כלומר.באמצעות תנאי הכרחי ומספיק

 ,ים ומספיקים שונים ולקבלניתן לבחור בתנאים הכרחי. ועצמים שאינם שייכים לקבוצה אינם מקיימים אותו

לכן בספרי לימוד שונים ניתן .  המגדירות בדיוק את אותו המושג הגדרות, כלומרבדרך זו הגדרות שקולות

במהלך לימוד גיאומטריה אוקלידית משתמשים לרוב . למצוא הגדרות מתמטיות שונות של אותו מושג מתמטי

 ,יםמינימליתנאים שאינם אמצעות ם מגדירים מושג ב אך יש מקרים בה,בהגדרה באמצעות מינימום של תנאים

דוגמה כזו היא הגדרת חפיפה של . שניתן לוותר על חלק מהם מבלי לשנות את המושג המוגדר כלומר

שוויון הצלעות הוא תנאי מספיק , כאשר למשל, משולשים בעזרת שוויון הצלעות והזוויות של שני המשולשים

בדוגמה של חפיפת , למשל. דידקטיות,  בדרך כלל,הגדרה כזו הןהסיבות ל. לקבלת משולשים חופפים

משולשים חופפים הם משולשים : "משולשים ההגדרה המקובלת היא פרוש מתמטי של הגדרה אופרטיבית

 ". שניתן להניחם זה על זה כך שיתלכדו

. בית הספרמקצועות אחרים בבהוראת  משתמשים בהוראת מתמטיקה ום בהה שונים של הגדראופניםקיימים 

 . לעיתים ההגדרות עומדות בדרישות של הגדרה מתמטית ולעיתים לא

אופרטיבית הגדרה ,  מתארתהגדרה :)3שקפים בנספח (  הגדרהאופנים שלבהמשך המפגש נעסוק בשלושה 

 ).דוגמאות-באמצעות דוגמאות ואי(אינדוקטיבית הגדרה ו

. בדרישות של הגדרה מתמטית שנזכרו לעיל,א או ל,בכל אחד מהאופנים האלה ניתן לנסח הגדרה שעומדת

רוב ההגדרות המופיעות בספרי לימוד של . מאפיינת מושג באמצעות ציון תכונותיו) 1שקף  (הגדרה מתארת

 . והן עומדות בדרישות של הגדרה מתמטית אוקלידית בבית הספר הן מסוג זהגיאומטריה
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 :דוגמאות

  .ויתמשולש ישר זומשולש בו יש זווית ישרה הוא 

  .הוא מרובע שכל צלעותיו שוות וכל זוויותיו ישרותריבוע 

שבה כל שתי צלעות מתאימות שוות וכל שתי זוויות מתאימות , אם קיימת התאמה בין קודקודי משולשים 

הגדרה מתמטית שלא באמצעות מספר מינימלי של  (.משולשים חופפיםשוות המשולשים נקראים 

 ).תנאים

הגדרה של , היא למשל, מינימלי של תנאים  הגדרה באמצעות מספרהגדרה מתארת אחרת שאינה 

 .מקבילית כמרובע שצלעותיו הנגדיות מקבילות ושוות

ההגדרה לבסיס של גוף ,  למשל,הגדרה מתארת שאינה עומדת בדרישות של הגדרה מתמטית היא 

 ".הפאה או הדופן שעליו עומד הגוף ".'ספר לימוד של כיתה אלהלקוחה ממדריך למורה 

 

או סדרת פעולות שיש לבצע כדי ליצור , מאפיינת מושג באמצעות ציון פעולה) 2שקף  (הגדרה אופרטיבית

 .דוגמה של המושג

 :דוגמאות

בעלת  הצורה היא , בדיוק זה את זהיכסוושני חלקי הצורה , אם נקפל צורה לאורך קו החותך אותה 
 . של הצורהקו הסימטריה וקו הקיפול הוא סימטריה קווית

   . צורה היא פריסה של גוף אם היא מתקבלת מגזירה ושיטוח של הגוף:פריסה

 

דוגמאות להגדרות מסוג זה הובאו בחלק . דוגמאות-באמצעות דוגמאות ואי, )2שקף  (הגדרה אינדוקטיבית

פעילות נוספת העוסקת בסוג זה של . 2 - ו1תרגילים ב "כמה קשה להגדיר"הראשון של היחידה בדף העבודה 

 ,ראשוןה בשלב ,כאשר הלומד מתנסה בתהליך בו הוא מקבל) 2נספח ( "משורבע"רה היא הגדרה של הגד

 דוגמהאם ה, פי דימוי המושג שיצר-על, לשערכל שלב נוסף דוגמה נוספת כשעליו וב "משורבע"דוגמה של 

- או אי,לאחר ההשערה הלומד מקבל משוב מיידי ולאחריו דוגמה. משורבע או לאדוגמה של החדשה היא 

פעילות זו לקוחה מתוך מחקר הדוקטורט . הלומד מעדכן את דימוי המושג שיצר, בתהליך כזה. נוספת ,דוגמה

 .ר רנה הרשקוביץ"של ד

 . דיון במליאהלו דקות נוספות לעבודה עצמית 20במידה ובוחרים לבצע פעילות זו יש לקחת בחשבון לפחות 
את  דוגמאות אינו מגדיר- שימוש בדוגמאות ואירוב המקרים ב,כפי שנזכר בפעילות הראשונה של יחידה זו

את  חשיפה להגדרה כזו אינה מבטיחה שכל אלה שנחשפו לה יכללו בדיוק, כלומר .המושג באופן חד משמעי

 . אותן הצורות כמתאימות להגדרה

 

לשלושת  מבקשים מהמורים למיין הגדרות הלקוחות מספרי הלימוד, ההגדרות וכמבוא להמשךנושא לסיכום 

 ). 3שקף  (שנזכרו לעיל  ההגדרהסוגי

 .הן הגדרות מתארות'  ז- ו'ה', ד', ג', הגדרות א

 .הן הגדרות אופרטיביות'  ח-ו' בהגדרות 

 .היא הגדרה אינדוקטיבית' הגדרה ו
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 .3 ) דקות25(ספרי - עבודה במסגרת הצוות הבית-ס היסודי "זיהוי ומיון הגדרות בספרי לימוד של ביה
 . ניתן לבחור באחת מהן,ות שתי הצעותלהלן מובא

חפשו בספרי לימוד שונים ובכיתות . (ומצאו הגדרות מסוגים שונים למושג שבחרתםמושג בחרו  )א

 .)שונות

 קו סימטריה: דוגמה

 פרקי , ל"ח ות"מט. (דוגמא-באמצעות דוגמא ואי,  של קו סימטריההגדרה אינדוקטיבית - 'בכיתה א

 .) וחידות מראהשיקוף' גיאומטריה לכיתה א  
 אם מקפלים את הצורה לאורך: קו סימטריה בצורה הוא קו מיוחד: "הגדרה אופרטיבית -' בכיתה ד

 .)92עמוד , 11  ספר,שלוש...אחת שתיים ו(". שני חלקי הצורה מכסים זה את זה, הקו  
 

ת שלוש הגדרות אופרטיביות ושלוש הגדרו, מצאו בספרי לימוד שונים שלוש הגדרות מתארות )ב

 .דוגמאות- בעזרת דוגמאות ואי–אינדוקטיביות 

 
 :דוגמאות

  הגדרות מתארות
 ,ספר לתלמיד, 10חשבון ". ( הוא קטע המחבר שני קודקודים שאינם סמוכים זה לזהאלכסון" 

 .)182עמוד ' חלק ב' כיתה ב

 ,10ן חשבו( "מקבילות ושוות) זו מול זו(בו כל זוג צלעות נגדיות ,  היא מרובע מיוחדמקבילית" 

 .)178עמוד ' חלק ב'  כיתה ב,ספר לתלמיד

 
הגדרות אופרטיביות

 קיימת בהן –צורות שניתן להניח אותן הפוך כך שתכסינה את עצמן " -סימטריה שיקופית  

 .)42עמוד , חלק שני',  לכיתה אמשתלם בטבעיים( ".תיסימטריה שיקופ
חשבון . ( הזזה הוגדרה בשלב קודם".מקבלים קו מקביל, כאשר מבצעים הזזה של קו "-קו מקביל  

 .)176עמוד ' חלק ב' כיתה ב, ספר לתלמיד, 10

 
 הגדרות אינדוקטיביות

).27עמוד  "9בממלכת מסמר ", מתמטיקה לבית הספר היסודי, שבילים(אלכסון    

  ).76עמוד  "הזזה", מתמטיקה לבית הספר היסודי, שבילים(העתקת הזזה 

).6עמוד  "קטעים ומצולעים", היסודימתמטיקה לבית הספר , שבילים (קטע   

 

 .4 ) דקות20 ( עבודה יחידנית וסיכום במליאה–" משורבעים"פעילות נוספת 
 ולהשאירה לעבודה במסגרת ישיבות הצוות 3במידה ובוחרים לבצע פעילות זו יש צורך לוותר על פעילות 

 .בבית הספר

רות שונות ובהרבה מקרים דורשים המורים מגיעים להגד. בהגדרות השונות שהתקבלו בסוף הפעילות )א

  .ידי האי דוגמאות-בהגדרה תכונות נוספות שלא נפסלו על
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.  דנים בתרומה של פעילות כזו המאפשרת יצירה של דימוי מושג) 2נספח (לאחר ביצוע דף העבודה  

היא במתן אפשרות  , פעילות מסוג זה על מושג גיאומטרי מקובלהתרומה העיקרית של ביצוע

. דימוי נכון יותר של המושג אותו מנסים לאפייןמתן הזדמנות ליצירתו" פרורוטיפים"עם להתמודד 

האינדוקטיבית אינה מביאה להגדרה חד משמעית מאחר ודוגמאות ואי   ההגדרה,כאמור לעיל

  חשוב לציין זאת בסיכום. אינן יכולים לכלול את כל המקרים האפשריים,גם אם מספרן רב, דוגמאות

 .פעילות זו
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