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חשיבתם של תלמידי חטיבת הביניים אודות מצבים 

 גיאומטריים

Middle School Students’ Reasoning about Geometric Situations 

 

 William M. Carrollמאת: 

 ,Mathematics Teaching in the Middle School, Vol. 3 No. 6הופיע ב: 

March-April 1998                                                                                       

 

 מוגבר על חשיבה, תקשורת ופתרון בעיות, ארגון המורים האמריקאי בד בבד עם דגש 

(National Council of Teachers of Mathematics קרא גם לשינוי בשיטות הערכה )

, משקפת טוב מייצרת כתיבה, סרטוטים וייצוגים אחרים(. הערכה ה1995, 1991, 1989)

שאלות שיש יותר את הבנתם של תלמידים והתפיסות השגויות שלהם במתמטיקה, מאשר 

הן יותר מאשר מאמר זה מתאר מספר מטלות גיאומטריות קצרות ש ת.להן תשובות קצרו

שהשתמשנו במטלות אלה בשטח, עם תלמידים זיהוי פשוט של צורות ותכונות. מאחר 

שלמדו תכניות לימודים שונות במתמטיקה, אספנו מאות תשובות של תלמידים לשאלות 

אלה, שמייצגות כנראה טווח רחב של חשיבה והתפתחות גאומטרית של התלמידים. מתוך 

 Fuys, Geddes, andיחד עם הרעיונות של התפתחות חשיבה גיאומטרית ) תשובות אלה,

Tischler 1988 פיתחנו מחוונים המתאימים לרבות משאלות אלה. השאלות והמחוונים ,)

יכולים לשמש את מורי חטיבת הביניים המפתחים שאלות פתוחות קצרות המעודדות 

 ומעריכות את חשיבת התלמידים.

שאלות הדורשות הנמקה כתובה או סרטוטים אותם התלמידים יוצרים הן שימושיות מכמה 

ראשית, למרות ששאלות עם תשובות קצרות קלות לבדיקה, הן מספקות מידע מוגבל  סיבות.

האם לתלמיד יש  אינה ברורה. 1איור הסיבה לשגיאה ב אודות חשיבת התלמידים. לדוגמה,

הגדרה צרה למשולש, האם הוא לא שם לב למשולש השני, או שפשוט לא קרא טוב את 

 וראה מתאימה.ללא מידע זה, קשה למורה לתכנן ה השאלה?

שאלות הדורשות כתיבה, סרטוט, או ייצוגים אחרים, מעודדות ודורשות חשיבה שנית, 

מוסיפים  יותר אודות חשיבת התלמיד אם היו תוכל לגלות 1באיור מורכבת יותר. השאלה 

כשהם כותבים הסבר,  את ההוראה "הסבירו מדוע הצורות שלא הקפתם אינן משולשים".
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יתייחסו לתכונות הרלבנטיות יותר של הצורה, ובכך תהיה להם סביר יותר שהתלמידים 

תשובות לשאלה כמו זו, קל יחסית לפרש, והן יכולות  נגישות ואינטגרציה עם ידע קודם.

 לעזור למורה לזהות תפיסות שגויות שעלולות להופיע בכיתה.

רכה דומה יותר לפעילויות שאנו מעדיפים בשיעורי שלישית, סוג זה של פעילויות והע

. שאלות זו דורשת מהתלמיד להשתמש במידע ולשלב אותו באופן פעילהמתמטיקה. הערכה 

 פתוחות רבות יכולות גם לעודד דרכים מגוונות לחשיבה אודות הבעיה.

 

 : שאלה עם תשובה אחת שאינה מעידה על חשיבת התלמיד1איור 

להעריך חשיבה גאומטרית מורכבת שלוש פעילויות בהן השתמשנו כדי אנו מתארים כאן 

יותר. בנוסף, אנו מביאים דוגמאות של עבודת התלמידים ומחוונים שפיתחנו. הם מתאימים 

 מאד לתלמידים בכיתות ה' עד ח'.

 

 : תכונות של משולשים1מטלה 

זוויות  השאלה הראשונה מבקשת מהתלמידים לחשוב האם ניתן לבנות משולש משתי

 ישרות:

שילה אמרה, "אני יכולה לסרטט משולש עם שתי זוויות ישרות." האם אתם מסכימים עם 

 שילה? הסבירו את תשובתכם.

פשוטה למדי, מגוון תשובות התלמידים היה די רחב. חלק למרות שהשאלה עצמה 

מהתלמידים מדלגים על השאלה או עונים בלי להשתמש בשפה גאומטרית או בחשיבה 

לדוגמה, תשובה כמו "אני לא מסכים עם שילה כי אי אפשר לעשות זאת" לא מספקת כלשהי. 

ע שלהם אודות שום עדות על הבנה גיאומטרית. בקצה השני, תלמידים משתמשים ביד

http://www.nctm.org/
file://///MNHLC2/EDU1/USERS/mathcntr/מרכז%20ארצי/MATHCNTR/web%20site/weekly%20present%20new%20site/מאמרים%20מתורגמים/article111/ymath.haifa.ac.il


 
Translated and reprinted with permission from Mathematics Teaching in the Middle School, copyright © 1998 

By the National Council of Teachers of Mathematics, Inc. www.nctm.org. All rights reserved.  

NCTM is not responsible for the accuracy or quality of the translation 

 ymath.haifa.ac.il                                                             מרכז מורים ארצי למתמטיקה בחינוך היסודי

3 

 

המהווה הוכחה בלתי פורמלית: "לא. כי סכום הזוויות משולשים וזוויות כדי לתת הסבר 

מעלות. אז לא תהיה זווית  180מעלות. ושתי זוויות ישרות יוצרות  180במשולש הוא 

חלק מהתלמידים ציינו ששתי הצלעות תהיינה מקבילות אז הצורה לא  שלישית למשולש."

כמובן, ניתן לבנות משולש עם  שהם סרטטו כמה דוגמאות נגדיות. ש, אויכולה להיות משול

למרות שאף תלמיד לא  שתי זוויות ישרות על כדור או על משטחים אחרים שאינם אוקלידים.

ענה "אולי זה יהיה אפשרי על סוג אחר של משטח שאינו שטוח", תשובה כזו היתה מתקבלת 

ו' רבים הראו -דוגמאות האלה, תלמידי כיתות ה' ובין שתי הומסווגת כתשובה ברמה גבוהה. 

קבוצה אחרת ניסתה לענות, אבל חבריה  הבנה מסוימת, אך היו מוגבלים ביכולתם להסביר.

היו מוגבלים על ידי התפיסות השגויות שלהם, לדוגמה "יש זווית ימנית אחת וזווית שמאלית 

 There is one right and one left“אחת במשולש, לא חשוב איך שמסרטטים אותו. )

angle in a triangle, no matter how you draw it.” .) 

שהכוונה לכיוון  כשהם חשבו, זווית ישרהלחלק מהתלמידים היתה חסרה בברור הבנה של 

מרבית הכיתות ידעו את ההגדרה הבסיסית, אך היו יכולות להיתרם  )כיוון ימין באנגלית(.

כדי להעמיק את הבנתם ולהקל עליהם,  מחקירת צורות שניתן ליצור עם זוויות ישרות.

התלמידים היו יכולים להשתמש בלוחות מסמרים או נייר עם רשת נקודות, בהם ינסו לבנות 

מהמשולשים הבאים אתם יכולים ליצור? בליווי שאלות כמו "אילו סוגי משולשים שונים, 

הסתכלו על הדגם והסבירו מה מצאתם". ניתן לתעד את הממצאים ולדון בהם, ובכך להדגיש 

 את החשיבה על הקשר בין התכונות.

יחד עם מבחנים אלה, קיימנו גם ראיונות אישיים. היה מעניין לגלות שלמרות שתלמידים 

מעלות, מעטים  180וויות הפנימיות במשולש היה רבים "ידעו" בתחילת הריאיון שסכום הז

מהם השתמשו במידע זה באופן ספונטני כשנשאלו את השאלה הזו. במקום זאת, רובם ניסו 

הם לא היו מסוגלים להשתמש בידע  אפשרי. בלתילסרטט צורה כזו, ואז אמרו שזה 

פקות הזדמנות שאלות כאלה מס העובדתי שלהם מבלי לעבוד בצורה קונקרטית או ויזואלית.

לשלב רעיונות גיאומטריים שבדרך כלל כמעט ולא מקושרים, כלומר, להכליל ידע להבנה 

 מופשטת יותר.

מתארת חמש רמות שונות של תשובה שמצאנו ודוגמאות לתשובות. אנו חושבים  1טבלה 

שהרמות מתאימות בצורה טובה יחסית למודל הגאומטריה של ואן הילה, המתאר התפתחות 

מזיהוי ללא הנמקה לניתוח תכונות בנפרד. שימו לב שתלמידים יכולים להגיע  בחשיבה

 על ידי גישות שונות לשאלה.יותר ות הגבוה ותלרמ
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 אומדן של גודל זוויות: 2מטלה 

השימוש  בפרטהמטלה השנייה פותחה כדי להעריך את ידע התלמידים אודות מדידת זוויות, 

מעלות, על מנת לאמוד  45-מעלות ו 180מעלות,  90בזוויות המהוות נקודות ציון כגון שלהם 

לדוגמה, תלמיד שמכיר את הזוויות הנפוצות יזהה שהזווית  את הגודל של זוויות נתונות.

אנו מעוניינים גם בשאלה האם התלמידים מרגישים בנוח עם מתן אומדן  מעלות. 90-גדולה מ

 .2איור נוסח אחד של מטלה זו מוצג בבמקום תשובה מדויקת. 

 1טבלה 

 תשובות למשולש של שילהדוגמאות למחוון ו

 תיאור ודוגמאות לתשובות תלמידים רמה

 אין תשובה או תשובה לא קשורה; אין שימוש בשפה גיאומטרית: 0
 " אני לא מסכים עם שילה כי אי אפשר לעשות זאת."

1 

 

 אך נעשה ניסיון מסוים להנמקה: תשובה שגויה,
 "כן, כי לכל המשולשים יש זווית ימנית וזווית שמאלית"

 "כן, עושים אחת למעלה ואחת למטה."
 תשובה נכונה חלקית, אבל ההנמקה חלשה:

 "לא, כי לכל המשולשים יש זוויות ישרות."

 תשובה נכונה, אך ההנמקה לא מלאה: 2
 במשולש." 1""לא, כי אפשר לשים רק זווית ישרה 

 "לא, זה יהיה ריבוע או מלבן."

3 

 

אבל מסתמך על  2תשובה נכונה והנמקה טובה. ההסבר הוא מעבר לרמה 
 הבנה קונקרטית או ויזואלית במקום על ידע מופשט אודות תכונות:

 צלעות, והצלעות לא סגורות." 3יחד, כבר יש זוויות ישרות ב 2"כי אם שמים 
זוויות ישרות ומנסים לחבר אותן, מקבלים ריבוע או  2"לא, כי אם מציירים 

 צלעות." 3מלבן. שתי זוויות ישרות זה כבר 

4 

 

 תשובה למופת. תלמידים משתמשים בידע אודות משולשים וזוויות:
. °180ישרות, אז זה שווה זוויות  2. אם יש °180 -זוויות ו 3"למשולשים יש 

 זוויות." 2אבל זה רק 
של  2/3כשסיימת רק  °180זוויות ישרות ששוות  2"איך אפשר שיהיו 

 משולש?"
 צלעות מקבילות."  2"יהיו לך 
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היה מגוון להסביר את חשיבתם או את השיטה בה השתמשו,  מאחר ותלמידים התבקשו

תלמידים יכלו להסתמך על ויזואליזציה של  בדרכי החשיבה ושגיאות בחשיבה של התלמידים.

 הזוויות המוכרות כדי להגיע לתשובה כמעט מלאה. הקבוצה הגדולה ביותר של ילדים

 180-מעלות אבל פחות מ 90-ו' השתייכו לקטגוריה זו: "זה קצת יותר מ-בכיתות ה' ו

לעיתים קרובות תלמידים סרטטו בפנים זווית ישרה, או אמרו שהם דמיינו זווית  מעלות".

למרות שתשובה זו היתה לגמרי מספקת, חלק  ישרה שנכנסת בתוך הזווית הקהה.

תשובה טיפוסית היתה  באומדנים מדויקים יותר. מהתלמידים הלכו רחוק יותר, והשתמשו

-מעלות והסתכלתי על החלק שנשאר וראיתי שהוא היה בערך חצי מ 90"סרטטתי את זווית 

 מעלות." 135מעלות וקיבלתי  90מעלות. הוספתי  45מעלות, שזה  90

 

להם לרבים מתלמידי חטיבת הביניים, במיוחד אלה שהיו  תלמידים רבים הצליחו במטלה זו.

התנסויות גיאומטריות, יש תמונה טובה של הזוויות המוכרות והם מסוגלים להשתמש בהן 

יום שיכולה לקדם -בהצלחה. שימוש זה בזוויות מוכרות נראה כמיומנות של חיי היום

 .2בטבלה מיומנויות אומדן. המחוון אותו פיתחנו, עם ארבע רמות של תשובות, מופיע 
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 תמוסתרוצורות גיאומטריות : 3מטלה 

המטלה השלישית כוללת יותר פתרון בעיות. כמו המטלה הראשונה, המשולש של שילה, 

צלעות  –מטלה זו דורשת מהתלמידים להתחשב בתכונות הגיאומטריות של מצולעים 

אם שתיים מתוך שלוש הצלעות הגלויות הן מקבילות, האם הצורה  מקבילות או סוגי זוויות.

אילו תכונות מבחינות בין ריבוע או טרפז לבין (. 3יור אהמוסתרת יכולה להיות משולש? )ראו 

צורות אחרות? שאלות אלה דורשות יותר מאשר שיום צורות; הן דורשות חשיבה על מה 

הופך את הצורות לייחודיות, יחד עם שימוש באסטרטגיות לפתרון בעיות הנחוצות למיון 

טרפזים, וכולן יכולות להיות יכולות להיות  3באיור לדוגמה, שלוש מתוך הצורות  הצורות.

שימו לב  משושים; אבל רק השנייה יכולה להיות משולש, ורק הרביעית יכולה להיות ריבוע.

שהצורות אינן הצורות הגאומטריות הסטנדרטיות המופיעות בדרך כלל בספרים, כלומר, 

 ה.מעלמשושה מלבני או משולש שבסיסו ל

 2טבלה 

 לאומדן זוויתתשובות ל דוגמאותמחוון ו

 תיאור ודוגמאות לתשובות תלמידים רמה

 .אין תשובה או תשובה לא קשורה 0

1 

 

 מעלות, אבל נעשה ניסיון כלשהו להסבר: 180-מעלות ו 90שאינה בין תשובה 
 , כי הזווית היא פחות מקו ישר."°70"

 מעלות, אבל התלמיד לא נותן הסבר טוב: 180-מעלות ו 90בין תשובה 
 .°120"הסתכלתי על זה וידעתי שזה היה בערך 

 מעלות הכוללת שימוש בזוויות מוכרות: 180-מעלות ו 90בין תשובה תלמידים נותנים  2
 ".°180" ידעתי שזה היה גדול יותר מזווית ישרה, אבל לא 

 .°180 -מ °90-אבל במרחק של פחות מ °90-. זה נראה קצת יותר מ°120"

3 

 

וויות מוכרות מדויקות יותר, אולי בשני שלבים. האומדן הוא תלמידים השתמשו בז
 מעלות מהתשובה המדויקת: 15במרחק של 

 ."°90-לחצי וחיברתי זאת ל 90וחצי, אז חילקתי  90"הזווית היא בערך 
 מעלות." 10-. סרטטתי זווית ישרה והמשכתי לספור ב°130"
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 3טבלה 
 לשאלת הצורות המוסתרותמחוון 

 תיאור ודוגמאות לתשובות תלמידים רמה

מעט  – 0

 התקדמות

התלמיד שוגה בשיום ובסרטוט של רוב הצורות הגיאומטריות. התשובה מעידה על 
 הבנה מועטה של צורות גיאומטריות ותכונותיהן. 

 (4איור )תשובה ראשונה ב

מראים  – 1

 התקדמות

 התלמיד משיים נכון את כל הצורות הגיאומטריות.
 אולם חלק מהסרטוטים מראים צורה שגוייה.

 (4איור )תשובה שנייה ב

הבנה  – 2

 טובה

 התלמיד משיים ומסרטט נכון את כל הצורות הגיאומטריות.
 הסרטוטים מדגימים תכונות נכונות של הצורה.

 (4איור )תשובה שלישית ב

 

יכולות להוביל לדיון יפה על תכונות גיאומטריות. בחלק מהכיתות שנצפו,  בעיות אלה

תלמידים עבדו בקבוצות קטנות, כשהם מסרטטים ודנים באופן פעיל בתכונות של המצולעים 

 הנתונים.

להערכה, יחד עם רמות של התשובות,  מחוון .4באיור דוגמאות מעבודת התלמידים מופיעות 

לרמות אלה, כשהתשובה האחרונה בלבד מתאימות  4איור התשובות ב .3בטבלה מופיעים 

 כוללת סרטוטים ושמות נכונים.
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 : תשובות לשאלת הצורות המוסתרות4איור 

 

 (1)טבלה שלושת המחוונים המוצגים במאמר זה שונים זה מזה במספר הרמות מחמש 

מורכבות המטלה והן את המטרה את הן מורכבות המחוון צריכה לשקף . (3)טבלה לשלוש 

http://www.nctm.org/
file://///MNHLC2/EDU1/USERS/mathcntr/מרכז%20ארצי/MATHCNTR/web%20site/weekly%20present%20new%20site/מאמרים%20מתורגמים/article111/ymath.haifa.ac.il


 
Translated and reprinted with permission from Mathematics Teaching in the Middle School, copyright © 1998 

By the National Council of Teachers of Mathematics, Inc. www.nctm.org. All rights reserved.  

NCTM is not responsible for the accuracy or quality of the translation 

 ymath.haifa.ac.il                                                             מרכז מורים ארצי למתמטיקה בחינוך היסודי

9 

 

התכוונה המורה. לעיתים קרובות מחוון של שלוש נקודות מספיק עבור המורים שרוצים ה ילא

 להעריך את הטווח של הבנת התלמידים לצורך תכנון ההוראה.

לעיתים קרובות  מטרה נוספת בפיתוח מחוונים היא לערב את התלמידים בתהליך ההערכה.

ועה. מחוון המנוסח בצורה לא ברור לתלמידים מה ההבדל בין תשובה מצוינת לתשובה גר

מורים ציינו  ברורה, יחד עם כמה דוגמאות, יכול להבהיר סטנדרטים אלה עבור התלמידים.

שזהו תהליך מתמשך. בתחילת השנה, לתלמידים לא ברור כיצד עליהם לבטא את חשיבתם 

 או מה מאפיין הסבר טוב, אבל עם ההתנסות והדוגמאות, הם משפרים את תשובותיהם.

נוסח זה של השאלה מבקש  .5איור נוספת של צורות גיאומטריות מוסתרות מוצגת בדוגמה 

הקוראים מוזמנים לחשוב על התשובות האפשריות  מהתלמידים לכלול הסבר של חשיבתם.

לאחר מכן בדקו זאת עם  שתלמידים יתנו וכיצד אפשר לפתח מחוון להערכת תשובות אלה.

 יהם תואמות את המחוון ואילו שינויים יש לבצע בו.תלמידים כדי לראות באיזו מידה תשובות

 

 

 

 

 

 

 מסקנות

המחקר הראה שתלמידים רבים בבתי ספר על יסודיים בארצות הברית אינם מוכנים לשיעורי 

(. לעיתים קרובות, לתלמידי חטיבת ביניים ותיכון אין Senk 1989גיאומטריה פורמליים )

על מנת להכין תלמידים לקראת  גיאומטריות.התנסויות בחשיבה והנמקה אודות תכונות 

יסודי, פעילויות גיאומטריות בחטיבת הביניים צריכות -חשיבה פורמלית יותר בביה"ס העל

אין צורך בהוכחות מדויקות בגיל זה, אבל  להיות יותר מאשר תרגילים ויזואליים פשוטים.

לבנות טיעונים בלתי  כדיתלמידים צריכים להיות מסוגלים להשתמש ברעיונות גאומטריים 

להם להבין טוב יותר את מבנה הגאומטריה. טיעונים אלה יכולים  דבר שעוזר –פורמליים 

 לכלול תשובות בעל פה או בכתב או שימוש בסרטוטים.
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מורים הראו גישה חיובית למדי כלפי סוגי השאלות המוצגים במאמר זה. הם יכולים לשמש 

הערכה, או שניהם. מאחר והשאלות מדגישות חשיבה, כפעילויות ליחידים או לקבוצות או כ

פתרון בעיות ותקשורת, מורים דיווחו שסוגי בעיות אלה עוזרים להם להטמיע את 

בנוסף, תלמידים לעיתים קרובות  ( בכיתותיהם.1989 ,1995) NCTM -הסטנדרטים של ה

שוטות של מיון פ פעילויותמתלהבים מהעיסוק בסוגים אלה של מטלות גיאומטריות, בניגוד ל

  .ושיום

כפי שהדוגמאות במאמר זה מראות, ניתן לאסוף מידע רב אודות הידע המתמטי של 

שיש צורך גם מפעילויות ופריטי הערכה קצרים יחסית, הכוללים חשיבה. למרות התלמידים 

פעילויות קצרות אלה יכולות להפוך את החשיבה וההנמקה  יקטים ומטלות ארוכות,בפרו

שניתן לנהל אותה. עם מעט אימון, ניתן לפתח בקלות שאלות לחלק קבוע בשיעור, בצורה 

לעיתים קרובות ניתן להשתמש  .פעולהעובדים בשיתוף ומחוונים כאלה, במיוחד כשהמורים 

והתלמידים מתבקשים  בשאלות בעלות תשובה אחת כבסיס ממנו מרחיבים את השאלה

  להסביר את חשיבתם במילים או בסרטוט.

הם חייבים  לבקשה מהתלמידים לסרטט, להסביר ולפרט את תשובותיהם יש מספר יתרונות.

ליישם ידע בצורה מלאה יותר כשנדרשת הנמקה. בתהליך ההסבר של חשיבתם, הם 

ם במסמך של כפי שמציעי משלבים ידע קודם בצורה מלאה יותר ומתרחשת למידה.

הם  (, הערכה ולמידה אינם תהליכים נפרדים.NCTM, 1995הסטנדרטים של הערכה ) 

יכולים לשמש כפעילויות לפיתוח חשיבה ולדיון עליה או להערכה. בנוסף, סוגי שאלות אלה 

מצבי בעיה  דומים יותר למתמטיקה שאנו מצפים שתידרש לאנשים כאחד מכישורי החיים.

 , חשיבה ותקשורת.אמתיים דורשים תכנון

מורים שניסו לבנות שאלות חשיבה ומחוונים, מדווחים לעיתים קרובות שהתהליך מספק להם 

תובנה טובה יותר אודות חשיבת התלמידים שלהם. ההתחשבות במגוון התשובות 

 האפשריות והתפיסות השגויות עוזרת בתכנון ההוראה והפעילויות.

הערכה פתוחות ומורכבות יותר, חשיבת התלמידים אולי חשוב יותר, כשמשתמשים במטלות 

כפי  מתגלה בצורה ברורה יותר, וניתן לאסוף מידע חיוני לתכנון ההוראה האישית והכיתתית.

שמראים הממצאים שלנו, תלמידי חטיבת הביניים מסוגלים לפתח חשיבה טובה אודות 

לך בית הספר היתה להם התנסות משמעותית בגיאומטריה במהאם  מצבים גיאומטריים

אולם תלמידים רבים מפתחים תפיסות שגויות, ואחרים לא מצליחים להגיע מעבר  היסודי.

הצבת אתגר לתלמידים ליישם את הידע שלהם  לויזואליזציה פשוטה של צורות גיאומטריות.

במצבים הדורשים יישום, הסבר והדגמה היא צעד אחד קדימה לקראת שיפור החשיבה 

 הגיאומטרית.
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 ותקורמ
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