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 מסמריםהח לחצות את לו
 

 The Super Source, by Cuisenaire, 1996מעובדת מתוך:  תהפעילו

 

 .שטחים שוויםמציאת דרכים רבות ככל האפשר לחלוקת לוח המסמרים לשני : מטרת הפעילות

 ו'-ה'מתאים לכיתות: 

 תכנים מתמטיים:

 שטחים 

 שברים 

 ראייה מרחבית 

 

 הפעילות כוללת:

  דף הנחיות 

  פעילות לתלמידדף 

 )דפי סריג )לוח מסמרים 

 

 הנחיות להעברת הפעילות:

לעבוד על הפעילות בזוגות או בקבוצות קטנות, בכדי לעורר  יםאנו ממליצים לאפשר לתלמיד

.ניהםשיח בי

mailto:mathcntr@edu.haifa.ac.il
http://ymath.haifa.ac.il/
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   :הצעות לדיון כיתתי

 שטחיםלוח המסמרים לשני השתמשתם על מנת לחלק את  ותאסטרטגיאלו ב 

 ם?יושו

 שטחי הצורות? באלו דרכים נקטתם לחישוב 
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 לחצות את לוח המסמרים

  (1)ראו איור  4×4ריבוע שמידותיו  שברשותכם בנו על לוח המסמרים .1

            

 שטחצורות שוות  יתלש שלפניכםהציעו פתרונות רבים ככל האפשר לחלוקת הריבוע  .2

 .)שימו לב שהצורות לא חייבות להיות חופפות(

 או סיבוב אחד  שיקוףמתקבלים על ידי שהפתרונות שלכם שונים זה מזה ולא  ודאוו

 .השני של

 : דוגמה
 

 
 
 

 
       

 
 

   

 אחד של השני.  שיקוףשני פתרונות שהם 

 שני פתרונות שהם סיבוב אחד של השני. 
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  בלבד.  צורות יתמשאחד מהפתרונות שהצעתם מורכב  שכלוודאו 

 :דוגמה

 
 
 
 

 
  

 (צורותי ת)ש תקין (צורות )שלוש לא תקין
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 :תיעוד הפתרונות
 

 
 

 

 

 

 

 

  

הציגו את מדוע שתי הצורות שהתקבלו שוות שטח? 

   דרך הפתרון.

הציגו את מדוע שתי הצורות שהתקבלו שוות שטח? 

   דרך הפתרון.

הציגו את מדוע שתי הצורות שהתקבלו שוות שטח? 

   דרך הפתרון.
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 :הפתרונותתיעוד 

 

 

 

 

 

 

 

הציגו את מדוע שתי הצורות שהתקבלו שוות שטח? 

   דרך הפתרון.

הציגו את מדוע שתי הצורות שהתקבלו שוות שטח? 

   דרך הפתרון.

הציגו את מדוע שתי הצורות שהתקבלו שוות שטח? 

   דרך הפתרון.
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 :תיעוד הפתרונות

 

 

 

 

 

 

הציגו את מדוע שתי הצורות שהתקבלו שוות שטח? 

   דרך הפתרון.

הציגו את מדוע שתי הצורות שהתקבלו שוות שטח? 

   דרך הפתרון.

הציגו את מדוע שתי הצורות שהתקבלו שוות שטח? 

   דרך הפתרון.
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