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 לא קייםאו  קיים - מצולעיםבניית 
                                      

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

 

וחקירת תכונות  יםמסו המקיימים היגדמצולעים  ליצורלבחון האם ניתן : מטרת הפעילות

 .המצולעים הללו

 ו'-'דמתאים לכיתות: 

 מתמטיים:תכנים 

  ,משושהמרובעמצולעים: משולש , 

 מיון משולשים על פי זוויות 

 ישרים מקבילים 

 הנחיות להעברת הפעילות:

בכדי לעורר  קטנות או בקבוצותלעבוד על הפעילות בזוגות  יםאנו ממליצים לאפשר לתלמיד

 .שיח ביניהם
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   :הצעות לדיון כיתתי

(. 1-11עמודה כתבו את אחד ההיגדים )עמודות ובראש כל  11הלוח טבלה עם ציירו על גבי 

מצולע שמקיים  "לא קייםאו  קיים"יקבע האם ש עבור כל היגד, הזמינו תלמיד אל הלוח ובקשו

 יימו דיון לגבי ההיגדים שנקבעו כבלתי אפשריים. ק. ההיגדאת 

  על אילו שיקולים התבססתם כדי להחליט שההיגד לא אפשרי, כלומר שלא ניתן ליצור

 ?םמצולע מתאי

  ניתן לשנות. כיצד ליצור מצולע המקיים אותובחרו את אחד ההיגדים שלא ניתן היה 

 ?אותו ליצור מצולע המקייםאת ההיגד כך שיהיה ניתן 

 

מצולע המקיים אותם  ליצורבקשו מהתלמידים לכתוב תיאור של מצולעים נוספים, כאלו שניתן 

דים להתנסות בפתרון ההיגדים מיללא ניתן ליצור מצולע המקיים אותם. אפשרו לתוכאלו ש

 שחבריהם כתבו. 
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 בניית מצולעים - קיים או לא קיים

 

 המצולעים המתוארים בהיגדים שלפניכם.  אתיצור ל האם ניתןלקבוע עליכם בפעילות זו 

  ציירו אותו בדף המשבצות המצורף. –המקיים את ההיגד  את מצולע ליצורבמידה וניתן 

  היגד, הסבירו מדוע. המקיים את ה מצולע ליצורבמידה ולא ניתן 

 

 שוקיים עם זווית אחת קהה.-משולש שווה .1

 

 שוקיים עם זווית אחת ישרה. -משולש שווה .2

 

 . ותת ישרוזווישתי שוקיים עם -משולש שווה .3
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 שוקיים שכל הזוויות בו שונות זו מזו. -משולש שווה .4

 

 . על זוג צלעות מקבילותבשוקיים -משולש שווה .5

 

 . צלעות מקבילותאחד של בעל זוג  מרובע .6

 

 בעל שני זוגות של צלעות מקבילות.  מרובע .7
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 משושה ששלוש מצלעותיו מקבילות זו לזו.  .8

 

 משושה שכל צלעותיו שונות באורכן.  .9

 

 . )משושה משוכלל( באורכן שוותמשושה שכל צלעותיו  .10

 

 שחמש מצלעותיו שוות באורכן.משושה  .11

 

file://///EDUNW1/HOME/USERS/mathcntr/מרכז%20ארצי/אוגדנים%20וערכות%20מאמרים%20וסרטים/תשעג/תרגום%20מאמרים/מאמר%201%20-%20הראיון%20ככלי%20אבחוני/עברית/ymath.haifa.ac.il

