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  מה נקבל משילוב הצורות?

 

עבור כל שאלה, הסבירו את תשובתכם בעזרת  .הציעו פתרונות רבים ככל האפשר לשאלות הבאות

 התייחסות לתכונות הצורות בהן השתמשתם. 

 

לפניכם טרפזים שונים מנייר. בחרו שלושה טרפזים והרכיבו מהם צורות שונות. אילו צורות  .1

 שונות קיבלתם? 

 בחרו שלושה טרפזים אחרים והרכיבו צורות נוספות, אם אפשר.  .2

 ?כלשהם אילו צורות אפשר לקבל משלושה טרפזים .3

 ? כלשהם אילו צורות ניתן לקבל מיותר משלושה טרפזים .4

 ש בטרפזים ישרי זווית, האם ניתן ליצור מלבן מטרפזים?אם אסור להשתמ .5

 צלעות, לאו דווקא משוכלל( מריבועים? 8האם אפשר ליצור מתומן )מצולע עם  .6
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 הנחיות למורה

 

 מטרת הפעילות:

מטרת פעילות זו הינה פיתוח ועידוד של יצירתיות בקרב התלמידים בעזרת בעיה פתוחה בעלת 

 חשיבה מרחבית. ו לות הוא זיהוי צורות גיאומטריותמוקד הפעי פתרונות.מספר רב של 

  את הפעילות מומלץ להציע כפעילות פתיחת שיעור או כשיעור העומד בפני עצמו. 

 התאמת הפעילות ואופן העברתה:

  ו'.-הפעילות המוצעת מתאימה לתלמידים בכיתה ג'

וגות או בקבוצות קטנות, בכדי לעורר שיח אנו ממליצים לאפשר לתלמידים לעבוד על הפעילות בז

  את הפעילות כדאי לסכם בדיון כיתתי. על השאלות המוצעות.

ניתן לפשט את הפעילות על ידי בחירה מותאמת של השאלות המוצעות לתלמידים )רמת הקושי 

על ידי היבטים המאפשרים את  עלהיקבשל השאלות עולה(. נשים לב לכך שרמת הקושי יכולה 

 הגדלת מרחב הפתרונות או על ידי חשיבה על מקרים מורכבים )למשל הכלה של צורות(. 

אנחנו ממליצים לאפשר לתלמידים להתנסות תחילה בבנייה חופשית של צורות שונות ממבחר של 

יה לבנות מהם (. את הטרפזים יש לבחור כך שניתן יה2, 1שלושה או יותר טרפזים שונים )שאלות 

 צורות שונות. 

ניתן לבחור טרפזים כאלו על ידי סרטוט של הצורה הגיאומטרית אותה מעוניינים להרכיב, וסרטוט 

(. https://www.geogebra.org/) גיאוגברהבכלי טכנולוגי כמו  רלהיעזהטרפזים עליה. אפשר 

 בטרפזים המוצעים בנספח לפעילות זו.  רלהיעזניתן לחלופין 
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 :שלוש ואילך דוגמאות לתשובות אפשריות לשאלות

 

 אילו צורות אפשר לקבל משלושה טרפזים?

 

 חופפים.שווי שוקיים ו סרטוט של שלושה טרפזים: 1פתרון מס' 

 

 

משולש הנוצר : 2פתרון מס' 
 משלושה טרפזים כלשהם.

 הנוצרת משלושה טרפזים כלשהם.מקבילית : 3פתרון מס' 

http://ymath.haifa.ac.il/
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 מחומש הנוצר משלושה טרפזים כלשהם.: 4פתרון מס' 

 אילו צורות ניתן לקבל מיותר משלושה טרפזים? 

 אם אסור להשתמש בטרפזים ישרי זווית, האם ניתן ליצור מלבן מטרפזים?

 

 מריבועים?צלעות, לאו דווקא משוכלל(  8האם אפשר ליצור מתומן )מצולע עם 
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 :דיון

בדיון אנחנו מציעים לאסוף את התשובות המוצעות לשאלות ולדון בהסברים לכך שהתשובות עונות 

 על תנאי השאלה. הסברים אלו יכולים להעלות אסטרטגיות שונות לפתרון, למשל: 

 וכדומה.  פתרון הנשען על תכונות הצורות: בסיסים מקבילים, צלעות שוות, זוויות שוות 

 דרך שניים מבין העברתי . כדי ליצור טרפזים, ון הנשען על בנייה: יצרתי מחומשפתר

לשתיים מבין צלעות המחומש. דרך נקודת מקבילים הישרים קודקודי המחומש שני 

 החיתוך של שני ישרים אלו, העברתי ישר מקביל לצלע שלישית של המחומש. 

  .פתרון הנשען על תכונות הצורה שיש ליצור 
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 דף טרפזים לגזירה –ח נספ

 טרפזים להרכבת מלבן

  

 

 טרפזים להרכבת משולש
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 טרפזים להרכבת מחומש
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