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 גיאומטריה

  ומודולה לצוותים בית ספריים, מודולה מתקדמת,מודולת בסיס:  מודולות3

 

 

 רציונל 

מודולה מתקדמת ומודולה , בסיסמודולת : במסגרת לימוד הגיאומטריה תילמדנה שלוש מודולות

 .לצוותים בית ספריים

והדגשים נוספים על החומר , העמקה, הרחבה, תוך חזרה, הוראת החומר תיעשה בצורה ספירלית

, הכרת דרכי הוראה שונות: בלימוד ישולבו היבטים דידקטיים כגון. שנלמד במודולות קודמות

 .דים ועודהכרת טעויות וקשיים של תלמי, כולל באמצעות מחשב

 

 מטרות 

 ;הרחבה והעמקה של ידע של המורים בגיאומטריה של המישור והמרחב .1

 ;פיתוח הראייה המרחבית של המורים .2

 תיאוריית �כגון , הכרת  תיאוריות התפתחותיות של התפיסה הגיאומטרית של הילד .3

 ;הילה-ואן

 שונים להוראת ואמצעי המחשה, עזרים, ספרי לימוד,  הכרת תכנית הלימודים .4

 ;הגיאומטריה

ומשדרי , כולל מחשב(הכרת גישות שונות ודרכי הוראה מגוונות להוראת הגיאומטריה  .5

 ;)הטלוויזיה החינוכית

 .ותפיסות מוטעות של תלמידים, קשיים, הכרת טעויות .6

 

 

 

 

 

 

 

 . מספר השעות המוזכר ליד כל נושא הוא בגדר המלצה בלבד: הערה
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 מבט כללי  �גיאומטריה 

 עות ש28 �מתקדמת  מודולה עותש 28 �בסיס  מודולת

 )' ש2(מושגים גיאומטריים  .1
 ;מישור, נקודה, ישר: מושגי יסוד -
קו , קו עקום, קו ישר: סוגי קווים -

 ;קרן, קטע , קו סגור, שבור
, נישאה, ישרה, חדה, קהה: סוגי זוויות -

 .שלמה, שטוחה

 ) ' ש2 (מאפייני ההגדרה המתמטית .1

 . ואינדוקטיבית, אופרטיבית, מתארת

 )' ש4(משולשים   .2
 ;מהצורה לתכונה -
 ; הגדרות -
 ;מיון משולשים לפי צלעות וזוויות -
 ; תכונות משולשים מיוחדים -
, גובה: קטעים מיוחדים במשולש -

 ;אנך אמצעי, חוצה זוית, תיכון
 . סכום זוויות במשולש -

 )' ש10(מצולעים  .2
 ;תכונות אל הצורותמה -
 יחסי הכלה בין מצולעים בתוך אותה  -

 ;"המשפחה"
 ;משפט פיתגורס -
 ; שטח והיקף -
 ; יחסי הכלה בין סוגי מצולעים -
 ;  משפטי חפיפה -
 .שטח והיקף: מדידות -

 )' ש4 (מרובעים  .3
 ;מהצורה לתכונה -
 ;הגדרות -
 . סכום זויות במרובע -

 )' ש6(ת טרנסופרמציות איזומטריו .3

 ;שיקוף -

 ;הזזה -

 ;סיבוב -

 .רצפים -

 )' ש4(  מצולעים כללי  .4

בנוסף (הגדרות ותכונות  של מצולעים  -

 ;)על משולש ומרובע

 ;מצולעים משוכללים -

סכום זוויות פנימיות וחיצוניות  -

 ;במצולעים שונים

, מהו אלכסון: אלכסונים במצולעים -

 ;ומספר אלכסונים במצולע

 .שטח ומושג ההיקףמושג ה -

 )' ש2(דמיון צורות  .4
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 עות ש28 �מתקדמת  מודולה עותש 28 �בסיס  מודולת

 )' ש2(מושג החפיפה  .5
 

 

 )' ש2(מעגל ועיגול  .5

 .היקף  ושטח

 )' ש2(מעגל ועיגול  .6
שטח  , פאי, מיתר, קוטר,   רדיוס

 .והיקף

 )' ש6 (הכרת פיאונים וגופי סיבוב .7

, פירמידות: ושיום פאונים  זיהוי -

 ;יהקובי, תיבה, מנסרה

בסיס , פאה, מקצוע: הגדרת המושגים -

 ';וכו

 ;)כיווניות-דו(פריסות  -

 ;גופים משוכללים -

 ;המשפט של אוילר -

חרוט , גליל: זיהוי ושיום גופי סיבוב -

 ;וכדור

 .מושג הנפח -

 )'ש( 6הכרת פיאונים וגופי סיבוב   .6

ממדיים של -ים תלת ודוהכרת ייצוג -

 ;הגוף השלם

נפחים ושטח פנים באמצעות נוסחאות  -

 מעבר מיחידות �מדידות (פורמליות 

 ;)ליחידות

חקירת תכונות וקשרים בין הגופים  -

 .השונים כולל יחסי הכלה

 

 

 

 

 

 

 )' ש2(מבחן פנימי  .7 )' ש2( מבחן חיצוני .8
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  מבט כללי �גיאומטריה 

 

 עות  ש28 �מודולה לצוותים 

 הכרת תכנית הלימודים בגיאומטריה  .1
 .וישום, חלוקת זמן, דרכי הוראה , נושאי לימוד

 

 :קישור נושא הנדסה לתחומי קישור אחרים .2
 ; )י'דה וינצ, אשר, וסרלי, למשל(מתמטיקה ואמנות  -

 .סיור מתמטי בסביבה -

 פיתוח ראייה מרחבית .3
 ייצוג באמצעות ,בניה � ממדים- תלתייצוג: באמצעות מבנים של קוביות, למשל

 .תמונות או תוכנות מחשב

 .ויישומן בשטח, הכרת דרכי הוראה שונות כולל באמצעות מחשב
 

 הכרת מאמרים ומחקרים בנושא ויישומם בשטח .4

 ספריים-הגשה והצגה של פרויקטים בית .5
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 מודולה לצוותים בית ספריים-גיאומטריה

 ) שעות28(

 המלצות ודוגמאות נושא

תכנית הלימודים  הכרת .1
  בגיאומטריה

 

 .וישום בשטח, חלוקת זמן, דרכי הוראה, נושאי לימוד

קישור נושא הגיאומטריה  .2
לסביבה ולתחומי דעת  

 אחרים

 

 :דוגמאות
 .י'דה וינצ, אשר, יצירותיהם של וסרלי,  למשל,מתמטיקה ואמנות

ניתן לקשר נושא . מספר חזקכתב העת וגמאות נוספות אפשר למצוא בד

 .זה  גם לנושא הטרנספורמציות

 .סיור מתמטי בסביבה

ב ביותר כי יכולת התבוננות איננה יה המרחבית חשויפיתוח מכוון של הרא פיתוח ראיה מרחבית .3

כדי להתבונן עלינו לתת לעין . תוצאה אוטומטית של התבגרות והבשלה

זהו תהליך מסובך שבו עלינו להעשיר את עצמנו . לגלות נסתרותולהתעמק 

זהו תהליך שיש , אובייקטים סטטיים ותנועות, לקלוט דימויים, בפרטים

 . בוהתאמןל

ייצוג , הי בני� ימדמ-ייצוג תלת: יותלמשל באמצעות מבנים של קוב

 .באמצעות תמונות או תוכנות מחשב

 

 ;ישומם בשטחיהכרת מאמרים ומחקרים בנושא גיאומטריה ו מאמרים ומחקרים .4

בחינוך היסודי מאמרים אפשר למצוא באתר של המרכז הארצי למתמטיקה 

 . ובעיתונים המקצועיים,באוניברסיטת חיפה

 

 .ספריים-שה על סמך הגשה והצגה של פרויקטים ביתעיהערכה ת הערכה .5
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  לשלוש המודולות בגיאומטריה מקורות

 ספרים

 .ק' הוצאת רכגולד וז.הנדסת המישור חלק א). 2003 ('א,  ולבנברג'ד, פטקין

,  מושגים, )אקסיומות(משפטים יסודיים , ספר לימוד ותירגול המכיל מושגים יסודיים

, משפטי חפיפה, מצולעים, ישרים מקבילים, זוויות: משפטים והוכחתם בנושאים

 בנוסף מוצגת .יה יסודיותיבעיות בנ, משפט פיתגורס, שטחים, מרובעים, משולשים

 . ויישומה למשולשים ומרובעיםית ואן הילהיתיאור

 .ק' הוצאת רכגולד וז.הנדסת המישור חלק ב). 2004 ('א,  ולבנברג'ד, פטקין

משולשים דומים ומצולעי אחרים , קטעים פרופורציוניים: יםספר לימוד ותירגול בנושא

מצולעים חסומים , המעגל, מקומות גיאומטריים ונקודות מיוחדות במשולש,דומים

גם . היקף מעגל ושטח עיגול, פרופורציות ודמיון במעגל, במעגל ומצולעים חוסמי מעגל

 מוצגת ,מו כןכ.  הנושאים סימטריה ומצולעים שקולים מטופלים במסגרת העשרה

  ויישומה למצולעים דומים למעגלית ואן הילהיתיאור

 פעילויות

  .2, 2000מספר חזק , שימושים באוריגמי בהוראת המתמטיקה). 2001 (' ג,אוברמן
 .ימוד באמצעות גזרות נייר של צורות גיאומטריות ותכונותיהםל

יתוח החשיבה הגיאומטרית בגיל הרך ערכה לפ .)1992('  מ,קלייןו'  ב,גיגוזינסקי-אילני, 'ח, אורבך

 .כללת בית ברל והוצאת אורמ .  אני לומד בעצמי- י"אלב, )7-5(

זיהוי , פיתוח ראייה חזותית: ערכה לפיתוח החשיבה הגיאומטרית בגיל הרך הכוללת

 .וכיוונים במרחב, שיקוף, ותצור

  .17, חזקמספר   . אשר�רות האמן ימתמטיקה בש. )1999  ('א ,וולמן, ' ב,אילני

 .שילוב אומנות ומתמטיקה לפעילויות בטרנספורמציות

פיתוח ראייה מרחבית באמצעות אשליות אופטיות  ביצירות האמנות ). 2001 ('הופמן נו ' ב,אילני

 .חיפה,  אוניברסיטת חיפה.1, 2000מספר חזק   .של וסרלי

 .  יותשילוב אומנות ומתמטיקה לפיתוח ראייה מרחבית באמצעות אשליות אופט

       .ת"  מכון מופ.ס היסודי"הוראת הגאומטריה בביה). 1992 ('נ, כהןו 'ל, בסקי'לינצ', ג, אלברט

 .סימטריה וריצופים, מרובעים, משולשים, זוויות, חוברת פעילויות בנושאים גופים

 .חוברת מצורף מדריך למורה עם הרציונל המסתתר מאחורי כל פעילותל

, המדעים המחלקה להוראת. IIגיאומטריה  ועושים רואים ).  2000 (' י,ןלודורמ ואן, 'ר ,בוהדנה

 . רחובות, מכון ויצמן למדע

פיתוח רעיונות מתמטיים מבלי שמגדירים , "מתמטיקה מציאותית"בספר יש דגש על 

 . שטחים, מרובעים, משולשים:  הנושאים הם. אופן פורמליבאותם 
טכניון , מ"מל. יה מרחביתירא, למסלולים המקצועיים" מסמטיקה"פרויקט ). 1990 ('ד, בן חיים

 .ל"ות

. יה מרחבית באמצעות מבנים של קוביות במרחביפעילויות לפיתוח רא

 .לחוברת מצורף מדריך למורה
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 מכון ויצמן , המחלקה להוראת המדעים.רואים ועושים גיאומטריה). 1997 ('ר, ובוהדנה' ת, הלוי

 .למדע

פיתוח רעיונות מתמטיים מבלי שמגדירים , "ה מציאותיתמתמטיק"בספר יש דגש על 

ויוצרים , סימטריה, יוצרים במקביל, צורות סביבנו: הנושאים הם. אותם האופן פורמלי

  .הספר מלווה במדריך למורה. במעגלים

סדרה . (14, מספר חזק,  וסרלי-רות האמן ימספרים בש). 1997( ' ב,אילניו ' מ,נירנבורג, ' א,וולמן

 .)ישנה

 . היכרות עם צורות גיאומטריות דרך יצירות אמנות-שילוב אמנות ומתמטיקה 

  עלון �ה "על. אוריה אל המעשהי מן הת�אומטריה סביבנו יג). 1996 ('א, לבנברגו 'ד, פטקין

  .50-47 ,18, למורה למתמטיקה

 עם המלצות , מעשה ידי אדם ובטבע-במאמר מודגשת הגיאומטריה בחיי היום יום 

 .עלותלהפ

            .ס היסודי"ל מורים למתמטיקה בביהידע עצמי בהנדסת המרחב ש). 1999 ('ש, מלאתו, 'ד, פטקין

 .101-91 ,28,דפים
וכולל בנק פריטים המייצגים את   המאמר דן ברמות חשיבה בגיאומטריה של המרחב

 .שלוש רמות החשיבה הראשונות בגיאומטריה של המרחב
              .עורי מתודיקהיאוסף מקורות ופעילויות לש, הוראת ההנדסה). 1991) (עורך ('א, פרידלנדר

   . למדעמכון ויצמן, המחלקה להוראת המדעים
Ilany, B., & Shmueli N. (1999). Alternative Assessment for Student Teachers in a 

Geometry and Teaching of Geometry Course. The 24th Annual Meeting of 

the International Group for the Psychology of Mathematics Education.  

Technion, Haifa. 
 .במאמר מוצגת דרך להערכה חלופית בגיאומטריה של פירחי הוראה

 

 מאמרים 

טנות תיבות הבנויות מקוביות ק" לראות"ניתוח כושרם של תלמידים ).  א1987 ('ד, בן חיים

 .51-21,  1,  עלון למורי המתמטיקה�מספרים  .והשפעת ההוראה עליהם

 הבדלים בין תלמידים והשפעת � Spatial Visualization -יה מרחבית ירא).  ב1987 ('ד, חיים-בן

 המחלקה להוראת .23' תיק מס,  עלון למורי המתמטיקה-שבבים  .ההוראה עליהם

 . למדע מכון ויצמן,המדעים

. ב -חלק א ו, אספקטים קוגניטיביים בהוראה ובלמידה של גאומטרייה). 1992('  ר,הרשקוביץ

 .27-20 ,10ה  "על;  34-28, 9ה  עלון למורה המתמטיק�ה "על

, החינוך  וסביבו, דרכים להתמודדות עם טעויות נפוצות בלימוד גאומטריה).  א1994 ('ד, פטקין

 .122-113, שנתון המכללה לחינוך סמינר הקיבוצים, ז"ט

מרובעים ומצולעים אחרים שחלקן נובעות , במאמר מוצגות טעויות נפוצות במשולשים

שפותח לצורך  איתור ) ראיון מובנה(כמו כן מוצג כלי . מהשפה וחלקן תפישות מוטעות

 .   מטלות4וכולל , טעויות אלה
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 ,ח"י, וך וסביבוהחינ .אומטריהידרכים שונות להקניית מושגים חדשים בג) ב 1994(' ד, פטקין

 .190-179, שנתון המכללה לחינוך סמינר הקיבוצים
 . מהתנסות להגדרה או מהגדרה להתנסות: התוודעות לדרכים שונות להקניית מושגים

 .49-37 ,19, דפים .הכשרת מורים לקביעת רמת החשיבה בגאומטריה). ג 1994 ('ד, פטקין

יות והכישורים הנדרשים ללמידת המיומנו, במאמר מוצגת בהרחבה תיאורית ואן הילה

 .התחום

 עלון  �ה "על .אומטריהיהשפעת השימוש במחשב על רמות החשיבה בג). ד 1994 ('ד, פטקין

 .36-29'   עמ,למורה למתמטיקה
במסגרתו נבדקה השפעת שימוש במחשב בהוראת גיאומטריה , במאמר מתואר מחקר

 .בנה בגיאומטריהבקרב תלמידי תיכון על ההתקדמות ברמות החשיבה והה
 

Cohen, N.(2003). Curved Solids Nets - How do pre-service and in-service teachers                        
see them? The 27th Annual Meeting of the International Group for the 
Psychology of Mathematics Education, Hawaii.                   

 
אמר מתאר מחקר העוסק בטעויות ובקשיים של פרחי הוראה ומורים לבית ספר יסודי  מה

 .  הקשורים לראייה מרחבית של פריסות גליל וחרוט,ב"וחט

 
 אתרים 

בנושא גיאומטריה  מאמרים מתורגמים, פעילויות: ניתן למצוא בו.  אתר מרכז המורים הארצי
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