
 
 

 קורס מתוקשב    

 להכשרת מורים מובילים

 לטיפול בקשיים בגיאומטריה   

 בשעות פרטניות
 

 ג"ל תשע"שנה

 

 



כמו )תלמידים רבים מפתחים תפיסות שגויות תוך כדי לימוד גיאומטריה ומדידות      

לעיתים הם נוטים לחשוב שהדוגמאות החלקיות המוצגות  (. גם במספרים ופעולות

או , עושים הכללת יתר: להם מייצגות את המושג ומפתחים תמונת מושג חלקית

 .מצמצמים את מרחב המושג, להיפך

 

  קורס זה בא במטרה לעזור למורה לזהות אצל הילד בעיות בתפיסת מושגים

 .ולהציע דרכים למתן עזרה לילד, ובביצוע פעולות בגיאומטריה ומדידות

הבנת המקור שלהן , מדובר בהיכרות עם הטעויות. לא נעשה כאן אבחון דידקטי

 .והצעת פעילויות שיוכלו לתמוך בתפיסת מושג נכונה

 (  בחוברת 10' עמ)כל הנושאים שבמפגש זה נמצאים בטבלה של תכנית הלימודים

 ".  מצולעים"בעמודה שכותרתה 

ואלכסון, מאונכות ומקבילות, זוויות: המפגש הראשון יעסוק בנושאים הבאים  . 

 







 משימה 

 בסרטוט הבא כתבו את שמות כל

 .הזווית בתוךהנקודות שהן 

 



 מתוך תכנית הלימודים

 זוויתהמושג  –מדידות וגיאומטריה  –כיתה ג: 

 

 

 

 

 

 

 ל היא  "התשובה הנכונה למשימה הנ, על פי תיאור זה    

 . E -ו, B ,C ,Dנקודות      

 .השוו תשובה זו לתשובתכם בשקף הקודם 

 .בלבד Eשגיאה נפוצה תהיה נקודה     

 



סברו לדעתכם שרק נקודה , איזה אחוז מהנבדקים בכל שכבת גילE  נמצאת בתוך

 .בטבלה הבאה, השלימו את האומדן שלכם באחוזים? הזווית

 

 

 
             שילחו את האומדן שלכם לפורום. 

 מורים   סטודנטים  כתה  ח   כתה  ז   כתה  ו   כתה ה  

 :נשלח את התשובה למשתלמים, לאחר משלוח האומדנים

 ,על מושגים בסיסיים בגיאומטריה הרשקוביץמתוך ממצאי מחקר של רינה 

 :בתוך הזווית Eאחוז הנבדקים שאמרו שרק הנקודה 

 מורים   סטודנטים  כתה  ח   כתה  ז   כתה  ו   כתה  ה  

40%   30%   25%   15%   10%   25%   



 מהכתהתאור מקרה 

 :לפניכם ציטוט מתוך שיעור גיאומטריה בכיתה ג

 

 "?כמה זוויות שטוחות יכולות להיות במשולש" :  מורה

 ."קווים במשולש 3אז יכולים להיות , זווית שטוחה זה קו" :  דניאל

 

איך הייתם מגיבים לתשובת התלמיד? 

 

 

 "?כמה זוויות שטוחות יכולות להיות במשולש: "מורה

 ."קווים במשולש 3אז יכולים להיות , זווית שטוחה זה קו: "דניאל



 1משימה מספר 
 . את התשובות למשימה זו יש לכתוב בקובץ וורד המופיע בהמשך

 .  בקובץ יופיעו ארבע שאלות בנושא זוויות     

 :עבור כל שאלה עליכם לכתוב

מהי התשובה הנכונה. 

הסבירו? מה תהיה שגיאה נפוצה. 

 

 (((1משימה  – 1מפגש : קובץ וורד בשם)))   

 

 

 



 ט"ב תשס"מתוך מיצ



 ע"ב תש"מתוך מיצ





 2משימה מספר 

לפניכם יישומונים העוסקים בנושא זוויות. 

או לטפל /וכתבו פעילות שתעזור למנוע ו, בחרו אחד מהיישומונים המתאימים

 .בשגיאות נפוצות בנושא

הנחיות מפורטות לתיאור הפעילות מופיעות בקובץ וורד שבהמשך. 

 

  

 http://www.misterteacher.com/everything_geometry/angles.html 

 http://www.teacherled.com/resources/anglemeasure/anglemeasureload.html 

 http://www.mathopenref.com/angle.html 

 

 ((2משימה  – 1קובץ מפגש ))

http://www.misterteacher.com/everything_geometry/angles.html
http://www.teacherled.com/resources/anglemeasure/anglemeasureload.html
http://www.mathopenref.com/angle.html




 משימה

 סרטטו על הרשת ישר מקביל לישרL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

מה הממוצע העולמי של אחוז התשובות הנכונות לשאלה זו: שערו? 

 TIMSS  -משימה מתוך ה 

http://nces.ed.gov/timss/pdf/TIMSS4_Math_ConceptsItems_2.pdf


 משימה

הנה טבלה של תוצאות כל הארצות  . 

 .הממוצע העולמי מודגש באדום

 

דוגמה לתשובה שגויה: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 TIMSS  -משימה מתוך ה

http://nces.ed.gov/timss/pdf/TIMSS4_Math_ConceptsItems_2.pdf


 ישרים מקבילים –הגדרות 
 שני ישרים  -ישרים מקבילים זה לזה

 .במישור שאין להם אף נקודה משותפת

 מתוך מילון מונחים בגיאומטריה

  :שימו לב

יכולים להיות בכל כיוון ובלבד שלא תהיה להם אף  הישרים 

  || הואלמקביל הסמל  .נקודה משותפת

b || a  הישרים" :פירושו a ו- b  לזהמקבילים זה".  

http://www.education.gov.il/tochniyot_limudim/math/meshulash.htm


 (המשך)ישרים מקבילים  –הגדרות 

 מתוך מילון מונחים בגיאומטריה

 :  שימו לב
 אינם מקבילים כי יש להם נקודה משותפת   d -ו cישרים 

 . אף כי היא נמצאת מעבר לדף

 יש לזכור שהישרים הם אינסופיים ובסרטוט רואים רק )

 .(  חלק מהם

 

 

 בישרים מקביליםהמּוכלים קטעים שני  - קטעים מקבילים זה לזה

http://www.education.gov.il/tochniyot_limudim/math/meshulash.htm
http://www.education.gov.il/tochniyot_Limudim/math/karnaim.htm
http://www.education.gov.il/tochniyot_Limudim/math/karnaim.htm


 3משימה מספר 

המורה ישבה בשיעור פרטני עם קבוצת תלמידים מתקשים בכיתה ה'. 

 :היא סרטטה את שני הקווים האלה

 

 

 

 

 ?האם הקווים מקבילים: ושאלה 

 .כי הם לא שווים, כל הילדים ענו שהקווים אינם מקבילים 

 .בקובץ וורד המופיע בהמשך מפורטת שאלות בהקשר למקרה זה

 

 ((( 3משימה  – 1מפגש  –קובץ וורד )))

 

 

 



 ישרים מאונכים –הגדרות 
שני ישרים  - ישרים מאונכים זה לזה

  .זווית ישרהנחתכים היוצרים ביניהם 

 

 מתוך מילון מונחים בגיאומטריה

 :  שימו לב
 .הישרים יכולים להיות בכל כיוון ובלבד שהזווית ביניהם תהיה ישרה

 

  הוא   למאונךהסמל 

 

a    b    הישרים: "פירושו a ו- b מאונכים זה לזה".  

http://www.education.gov.il/tochniyot_Limudim/math/karnaim.htm
http://www.education.gov.il/tochniyot_limudim/math/meshulash.htm


 קטעים מאונכים –הגדרות 
המונחים על שני קטעים - קטעים מאונכים זה לזה  

 . זה לזה ישרים המאונכים

 

 

 מתוך מילון מונחים בגיאומטריה

 :  שימו לב
די בכך שהמשכיהם . הקטעים המאונכים זה לזה אינם חייבים להיחתך

 :דוגמאות. ייחתכו וִיצרו זווית ישרה

 

http://www.education.gov.il/tochniyot_Limudim/math/karnaim.htm
http://www.education.gov.il/tochniyot_Limudim/math/karnaim.htm
http://www.education.gov.il/tochniyot_Limudim/math/karnaim.htm
http://www.education.gov.il/tochniyot_limudim/math/meshulash.htm


 ".מאונכים"ו" מקבילים"תלמידים רבים מבלבלים בין המושגים 

 :הנה שתי משימות המנסות לטפל בבלבול זה

 

 

 

 

 

לפניכם מלבן שבו מודגשת צלע אחת  . 

 .  לצלע המודגשת מקבילהִצְבעּו במלבן צלע  

 

 'משימה א



 ט"ב תשס"מתוך מיצ



 'משימה ב

סרטטו קו מאונך לקו המודגש. 

 

ל אפשר לשים אחרי  "הנ 8שאלה 

 1במצגת של מפגש  21שקף 



 א"ב תשע"מתוך מיצ



רעיונות נוספים לפעילויות המטפלות  
 בנושאי מקבילות ומאונכות

האם הקווים שבתמונה מקבילים: דיון ? 

http://www.google.co.il/imgres?num=10&hl=en&biw=1366&bih=543&tbm=isch&tbnid=sV7lS3f4aZpLdM:&imgrefurl=http://www.rlrouse.com/railroad-tracks.html&docid=NkskLSVf5EDSeM&imgurl=http://www.rlrouse.com/pic-of-the-day/railroad-tracks.jpg&w=575&h=654&ei=b1NpUNGjFsfHsgbl_YDQDw&zoom=1&iact=hc&vpx=854&vpy=126&dur=3158&hovh=239&hovw=210&tx=115&ty=146&sig=115215266641553918250&page=2&tbnh=151&tbnw=133&start=13&ndsp=16&ved=1t:429,r:4,s:13,i:179


 יצירות אומנות  
 שבהן קווים מקבילים ומאונכים

דוגמא: 

 

http://www.storyboardtoys.com/gallery/Piet-Mondrian.htm 

http://www.storyboardtoys.com/gallery/Piet-Mondrian.htm
http://www.storyboardtoys.com/gallery/Piet-Mondrian.htm
http://www.storyboardtoys.com/gallery/Piet-Mondrian.htm
http://www.storyboardtoys.com/gallery/Piet-Mondrian.htm


 קווים מקבילים ומאונכים במציאות

 

 

 

 

 

 

על אשליה אופטית הנוגעת לקטעים מקבילים סרטון. 

 

http://www.youtube.com/watch?v=llonA5RtpUM
http://www.google.co.il/imgres?num=10&hl=en&biw=1366&bih=543&tbm=isch&tbnid=ZMjXJZFui3qo-M:&imgrefurl=http://fineartamerica.com/featured/parallel-lines-farah-faizal.html&docid=KloKpH11WbgFMM&imgurl=http://images.fineartamerica.com/images-medium-large/parallel-lines-farah-faizal.jpg&w=900&h=598&ei=DWVpUPODLaHV4gT524DoDw&zoom=1&iact=hc&vpx=489&vpy=55&dur=273&hovh=183&hovw=276&tx=158&ty=110&sig=115215266641553918250&page=2&tbnh=158&tbnw=210&start=10&ndsp=18&ved=1t:429,r:14,s:10,i:149
http://www.google.co.il/imgres?hl=en&sa=X&qscrl=1&rlz=1T4ADFA_enIL491IL492&biw=1366&bih=543&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=azsollDOQZtT-M:&imgrefurl=http://mrwadeturner.pbworks.com/w/page/26527709/Parallel Theorems&docid=GhNPYFD4RMBASM&imgurl=http://mrwadeturner.pbworks.com/f/1273718340/windoes.jpg&w=551&h=500&ei=WmdpUJ7JEcOA4gTyrYCYCA&zoom=1&iact=hc&vpx=815&vpy=214&dur=247&hovh=214&hovw=236&tx=125&ty=173&sig=115215266641553918250&page=2&tbnh=160&tbnw=176&start=10&ndsp=15&ved=1t:429,r:3,s:10,i:114




לפניכם יישומונים העוסקים בנושא של ישרים מקבילים וישרים מאונכים . 

או לטפל בשגיאות נפוצות  /וכתבו פעילות שתעזור למנוע ו, בחרו אחד מהיישומונים

 .בנושא

הנחיות מפורטות לתיאור הפעילות מופיעות בקובץ וורד שבהמשך. 

1. http://www.mathopenref.com/parallel.html 

2. http://www.misterteacher.com/everything_geometry/parallel_lines.html 

3. http://www.geogebratube.org/student/m15945 

4. http://www.misterteacher.com/everything_geometry/perpendicular_lines.html 

5. http://www.mathbuddyonline.com/lessons/flash/LearnFrame.php?frame=LearnFrame&pat

h=/lessons/math/geometry/level6/lines/us/&fileLink=m6h4c1t2p4.html&sampleFlag=1 

 .להזזת הישרים B-ו Aגררו את הנקודות . הקישו על הסמן בכל מקום כדי ליצור ישרים מקבילים

6.  http://www.mathopenref.com/perpendicular.html 

7.  http://illuminations.nctm.org/activitydetail.aspx?id=50 

 ,כדי לשנות את הישרים Pאו  A ,Bניתן לגרור את הנקודות : יישומון המדגים ישרים מאונכים

 (((4משימה  – 1מפגש  –שם הקובץ (. ))מעלות 90)אך הזווית הנוצרת על ידי הישרים תהיה תמיד ישרה 

 

 

 4משימה מספר 
  

http://www.mathopenref.com/parallel.html
http://www.misterteacher.com/everything_geometry/parallel_lines.html
http://www.geogebratube.org/student/m15945
http://www.geogebratube.org/student/m15945
http://www.misterteacher.com/everything_geometry/perpendicular_lines.html
http://www.mathbuddyonline.com/lessons/flash/LearnFrame.php?frame=LearnFrame&path=/lessons/math/geometry/level6/lines/us/&fileLink=m6h4c1t2p4.html&sampleFlag=1
http://www.mathbuddyonline.com/lessons/flash/LearnFrame.php?frame=LearnFrame&path=/lessons/math/geometry/level6/lines/us/&fileLink=m6h4c1t2p4.html&sampleFlag=1
http://www.mathbuddyonline.com/lessons/flash/LearnFrame.php?frame=LearnFrame&path=/lessons/math/geometry/level6/lines/us/&fileLink=m6h4c1t2p4.html&sampleFlag=1
http://www.mathbuddyonline.com/lessons/flash/LearnFrame.php?frame=LearnFrame&path=/lessons/math/geometry/level6/lines/us/&fileLink=m6h4c1t2p4.html&sampleFlag=1
http://www.mathbuddyonline.com/lessons/flash/LearnFrame.php?frame=LearnFrame&path=/lessons/math/geometry/level6/lines/us/&fileLink=m6h4c1t2p4.html&sampleFlag=1
http://www.mathbuddyonline.com/lessons/flash/LearnFrame.php?frame=LearnFrame&path=/lessons/math/geometry/level6/lines/us/&fileLink=m6h4c1t2p4.html&sampleFlag=1
http://www.mathbuddyonline.com/lessons/flash/LearnFrame.php?frame=LearnFrame&path=/lessons/math/geometry/level6/lines/us/&fileLink=m6h4c1t2p4.html&sampleFlag=1
http://www.mathbuddyonline.com/lessons/flash/LearnFrame.php?frame=LearnFrame&path=/lessons/math/geometry/level6/lines/us/&fileLink=m6h4c1t2p4.html&sampleFlag=1
http://www.mathbuddyonline.com/lessons/flash/LearnFrame.php?frame=LearnFrame&path=/lessons/math/geometry/level6/lines/us/&fileLink=m6h4c1t2p4.html&sampleFlag=1
http://www.mathbuddyonline.com/lessons/flash/LearnFrame.php?frame=LearnFrame&path=/lessons/math/geometry/level6/lines/us/&fileLink=m6h4c1t2p4.html&sampleFlag=1
http://www.mathbuddyonline.com/lessons/flash/LearnFrame.php?frame=LearnFrame&path=/lessons/math/geometry/level6/lines/us/&fileLink=m6h4c1t2p4.html&sampleFlag=1
http://www.mathbuddyonline.com/lessons/flash/LearnFrame.php?frame=LearnFrame&path=/lessons/math/geometry/level6/lines/us/&fileLink=m6h4c1t2p4.html&sampleFlag=1
http://www.mathbuddyonline.com/lessons/flash/LearnFrame.php?frame=LearnFrame&path=/lessons/math/geometry/level6/lines/us/&fileLink=m6h4c1t2p4.html&sampleFlag=1
http://www.mathbuddyonline.com/lessons/flash/LearnFrame.php?frame=LearnFrame&path=/lessons/math/geometry/level6/lines/us/&fileLink=m6h4c1t2p4.html&sampleFlag=1
http://www.mathbuddyonline.com/lessons/flash/LearnFrame.php?frame=LearnFrame&path=/lessons/math/geometry/level6/lines/us/&fileLink=m6h4c1t2p4.html&sampleFlag=1
http://www.mathopenref.com/perpendicular.html
http://illuminations.nctm.org/activitydetail.aspx?id=50
http://illuminations.nctm.org/activitydetail.aspx?id=50




לפניכם קישורים ללוחות מסמרים אינטראקטיביים הקיימים ברשת: 
 http://zvi_shalem.drivehq.com/swf2/geometry_dot_grid/swf2.swf 

 

 http://www.teacherled.com/resources/isodotty/isodottyload.html 

 

 http://www.cut-the-knot.org/Curriculum/Geometry/Geoboard.shtml 

 

 http://nlvm.usu.edu/en/nav/frames_asid_277_g_1_t_3.html?open=activities 

 

 http://www.mathplayground.com/geoboard.html 

היכנסו לאחד הלוחות ובנו על לוח המסמרים 

 .  את הצורה הבאה 

הוסיפו בה את כל האלכסונים. 

כמה אלכסונים מצאתם? 

 
 

http://zvi_shalem.drivehq.com/swf2/geometry_dot_grid/swf2.swf
http://zvi_shalem.drivehq.com/swf2/geometry_dot_grid/swf2.swf
http://zvi_shalem.drivehq.com/swf2/geometry_dot_grid/swf2.swf
http://zvi_shalem.drivehq.com/swf2/geometry_dot_grid/swf2.swf
http://zvi_shalem.drivehq.com/swf2/geometry_dot_grid/swf2.swf
http://www.teacherled.com/resources/isodotty/isodottyload.html
http://www.teacherled.com/resources/isodotty/isodottyload.html
http://www.cut-the-knot.org/Curriculum/Geometry/Geoboard.shtml
http://www.cut-the-knot.org/Curriculum/Geometry/Geoboard.shtml
http://www.cut-the-knot.org/Curriculum/Geometry/Geoboard.shtml
http://www.cut-the-knot.org/Curriculum/Geometry/Geoboard.shtml
http://www.cut-the-knot.org/Curriculum/Geometry/Geoboard.shtml
http://nlvm.usu.edu/en/nav/frames_asid_277_g_1_t_3.html?open=activities
http://nlvm.usu.edu/en/nav/frames_asid_277_g_1_t_3.html?open=activities
http://nlvm.usu.edu/en/nav/frames_asid_277_g_1_t_3.html?open=activities
http://nlvm.usu.edu/en/nav/frames_asid_277_g_1_t_3.html?open=activities
http://nlvm.usu.edu/en/nav/frames_asid_277_g_1_t_3.html?open=activities
http://nlvm.usu.edu/en/nav/frames_asid_277_g_1_t_3.html?open=activities
http://nlvm.usu.edu/en/nav/frames_asid_277_g_1_t_3.html?open=activities
http://www.mathplayground.com/geoboard.html


  הילדים קיבלו משימה לסרטט בכל אחת מחמש הצורות

את כל האלכסונים שניתן להעביר , המופיעות בשקף הבא

 .Aמקודקוד 

ההגדרה ניתנה לכל תלמיד לגבי מהו אלכסון  : 

אלכסון במצולע הוא קטע המחבר שני קודקודים ואיננו  "  

 ."צלע

כ עיינו בעבודות הילדים"השיבו בעצמכם על השאלה ואח. 

מה לדעתכם הבין כל אחד מהילדים על מושג האלכסון? 

 "הוראת הגיאומטריה בבית הספר היסודי: "מתוך

   ת"מופמכון , משרד החינוך

 
 



 "הוראת הגיאומטריה בבית הספר היסודי: "מתוך

   ת"מופמכון , משרד החינוך

A A 

A 

A 

A 

בכל  Aשרטטו את כל האלכסונים היוצאים מקודקוד 
 :אחד מהמצולעים הבאים



 "הוראת הגיאומטריה בבית הספר היסודי: "מתוך

   ת"מופמכון , משרד החינוך

A A 

A 

A 

A 

 1תלמיד 



 "הוראת הגיאומטריה בבית הספר היסודי: "מתוך

   ת"מופמכון , משרד החינוך

A A 

A 

A 

A 

 2תלמיד 



 "הוראת הגיאומטריה בבית הספר היסודי: "מתוך

   ת"מופמכון , משרד החינוך

A A 

A 

A 

A 

 3תלמיד 



 "הוראת הגיאומטריה בבית הספר היסודי: "מתוך

   ת"מופמכון , משרד החינוך

A A 

A 

A 

A 

 4תלמיד 



 :שערו
 בכל אחד משני המצולעים הבאים Aכיצד כל אחד מהתלמידים יסרטט אלכסונים מנקודה 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 





 5משימה מספר 

לפניכם יישומונים שונים של לוחות מסמרים . 

או לטפל בשגיאות /וכתבו פעילות שתעזור למנוע ו, בחרו אחד מהיישומונים

 .נפוצות בנושא האלכסון

הנחיות מפורטות לתיאור הפעילות מופיעות בקובץ וורד שבהמשך. 

 http://www.teacherled.com/resources/isodotty/isodottyload.html 

 http://www.cut-the-knot.org/Curriculum/Geometry/Geoboard.shtml 

 http://nlvm.usu.edu/en/nav/frames_asid_277_g_1_t_3.html?open=

activities 

 http://www.mathplayground.com/geoboard.html 

 http://zvi_shalem.drivehq.com/swf2/geometry_dot_grid/swf2.swf 
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http://zvi_shalem.drivehq.com/swf2/geometry_dot_grid/swf2.swf


 משימה קבועה לאורך הקורס

הנכם מתבקשים לשלוח תיאור של שתי     

שגיאות מעניינות של תלמידים שצפיתם  

 .בהן במהלך שעורי הגיאומטריה שלכן

השגיאות לא חייבות להיות בנושא השיעור     

 .הנוכחי

תוך ציון  , את השגיאות יש לשלוח לפורום    

והנושא הנלמד  , ניצפוהכיתה בה הן 

 .בגיאומטריה

 

 



 תודה רבה

 !ועבודה נעימה


