
על שטחים והיקפים

לכיתה ד3מפגש מספר 

20:00המפגש יתחיל בשעה 



פעילות פתיחה

מה דומה

ומה שונה בין כל 

?צורות הטנגרם



?מה במפגש

שטחים והיקפים: הנושא המתמטי

 רמות החשיבה של ואן הילה(Van Hiele)



רמות החשיבה של ואן הילה

.פייר ואן הילה ואשתו דינה היו מורים וחוקרים הולנדים

הם פיתחו את התאוריה של רמות החשיבה מתוך קשיים  

.הגאומטרייהשבהם נתקלו עם תלמידים בלימודי 

בגאומטרייההמחקר שלהם השפיע על תוכניות הלימודים 

.בבתי הספר



רמות החשיבה של ואן הילה

הרמה הוויזואלית–1

זיהוי וניתוח צורות–2

רמת הסדר–3

הרמה  –4

הדדוקטיבית

רמת הדיוק–5

זה מלבן

זה מלבן כי יש לו 

זוויות ישרות

אקסיומות וגילוי  

משפטי הוכחה  

חדשים
חקירה ומשפטי  

הוכחה  

ריבוע הוא מלבן שכל 

צלעותיו שוות



רמות החשיבה של ואן הילה

"אב טיפוס"שיפוט לפי –הרמה הוויזואלית : 1רמה 

(תשובה נכונה).כי הוא נראה כמו מלבן, מלבן

(תשובה שגויה).  כי אינו נראה כמו מלבן, לא מלבן

:  בדרך כלל תשובה שגויה

.כי אינו נראה כמו מלבן, לא מלבן



רמות החשיבה של ואן הילה

חקירת תכונות של צורות: 2רמה 

(תשובה נכונה). כי כל הזוויות שלו ישרות, מלבן

. ופה כולן שוות, כי למלבן יש שתי צלעות קצרות ושתיים ארוכות, לא מלבן

.(כי משווים לתכונות האב טיפוס, תשובה שגויה)



רמות החשיבה של ואן הילה

עירוב שיקולים לוגיים, מהתכונה לצורה–הסידור : 3רמה 

(בלתי פורמלית)יכולת הנמקה •

הבחנה בין תכונות קריטיות ללא קריטיות  •

קשר לוגי בין התכונות והבנת יחסי הכלה בין צורות•

לפעמים למרות המראה  , שיפוט אנליטי•

יכולת לצאת מהתכונה לצורה•

.כי היא מקיימת את הגדרת המקבילית, הצורה היא מקבילית

(הבנת יחסי ההכלה בין המרובעים)



המתמטיהנושא



שטח והיקף

מדידת ההיקףמדידת שטח
שטחים  

והיקפים



בניית המושגים בדרך של פעילות

:המושג

יחידות מידה

מדידות שטח



הכנה לחישובי שטחים

מדידות שטח



ר"מעבר ליחידת המידה סמ

מדידות שטח



יצירת מלבן במידת שטח  –מדידת שטח 

נתונה

האם אפשר לסרטט  

ריבוע בעל אותו  

?שטח

האם אפשר לסרטט  

מלבנים שונים  

?ר"סמ3ששטחם 

מדידות שטח



–מדידת שטח 

חקירת הקשר

בין אורכי הצלעות

לשטח המלבן

חשוב להבחין כי עוברים 

מהתייחסות 

למספר יחידות השטח

.להתייחסות למידות אורך

מדוע די לציין את האורך  

של שתי צלעות סמוכות 

כדי לדעת את מידות  

?המלבן

מדידות שטח



מדידות שטח



מדידה על ידי פירוק והרכבה

שטח צורה  

.הוא סכום שטחי חלקי הצורה

שימור שטח

פירוק והרכבה של צורה אינם 

.  משנים את שטחה

מדידות שטח

https://school.kotar.cet.ac.il/KotarApp/Viewer.aspx?nBookID=103947541#80.3037.3.none


המטר הרבוע

מדידות שטח

אפשר להרכיב מטר  

מדוקים/רבוע מקשיות



חקר שינוי אורכי הצלעות 

והשפעתם על השטח

מדידות שטח
חקר והעשרה



מדידות שטח
חקר והעשרה



שטח מול היקף

מדידות היקף



היקפי מצולעים

מדידות היקף



?מהי התפיסה המוטעית–היקפים 

מדידות היקף

:היקף המלבן הנתון

107



?מהי התפיסה המוטעית–היקפים 

מדידות היקף

.  חד־חד־ערכיתהתלמידים מורגלים במנייה •

ר הוא נתון  "מ4ר והיקפו "סמ1מלבן ששטחו 

.קשה לתפיסה

מלבן המוצג כרשת משבצות •

.מזמן מנייה של המשבצות החיצוניות כהיקף

.מטעה בהקשר של היקף" 4על 3"הביטוי •

מניית אורך ורוחב פעם אחת•

חישוב ההיקף בפעולת חיבור  •

אורך –איברים 2אך ייצוג כתרגיל בעל 

ורוחב בדומה לחישוב השטח

4321

510

6789

4+3=7



התרגילים המתאימים–חישוב היקף המלבן 

התמקדות בחישוב ולא במהות

מדידות היקף 
מניעת תפיסות שגויות 



היקף מול שטח

.אומדן שטחים קל מאומדן היקפים

תלמידים עלולים לחשוב שמצולע בעל שטח גדול יותר הוא גם בעל היקף גדול  

.יותר

מדידות היקף
מניעת תפיסות שגויות



היקף מול שטח

.הצגת המלבנים כשהם מחולקים למשבצות עלולה לבלבל בחישובי היקפים

מדידות היקף
מניעת תפיסות שגויות



היקפים ושטחים

מדידות היקף
מניעת תפיסות שגויות



תודה רבה


