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סדרת מפגשים מקוונים



?
?מה במפגש

 הילהרמות החשיבה של ואן

  משולשים בספר הלימוד

פעילויות מחוץ לספר



חשיבה בגיאומטריהרמות : ואן הילה

4



ניתוח מקרה: משימת פתיחה
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?איך הייתם מגיבים לתשובת התלמיד

?יכולות להיות במשולשזויותכמה 

.  שטוחה זה קוכי זווית . זויותשלוש 

.יכולים להיות שלושה קוים במשולשאז 



הכרחיתיכולת לתפקד ברמה מסוימת : הרמות הן היררכיות

.כדי לאפשר תפקוד ברמה גבוהה יותר

הרמות מתייחסות לאופן שבו חושבים ומעבדים מצבים  

.ובעיות המתקשרים לתחום הגאומטרייה

רמות החשיבה של ואן הילה

.הילה ואשתו דינה היו מורים וחוקרים הולנדים-פייר ואן

הם פתחו את התאוריה של רמות החשיבה מתוך קשיים בלימודי  

.הגאומטריה בהם נתקלו עם תלמידים

.המחקר שלהם השפיע על תכניות הלימודים בגאומטריה בבתי הספר



ט-כיתות ז

ו-כיתות ד

ג-כיתות א

החשיבה על פי ואן הילהרמות  

משולשכי הוא נראה כמו , משולשזה רמה  וויזואלית. 1

זויותמיון לפי צלעות או , משולשיםסוגים שונים של זיהוי וניתוח צורות. 2

רמת הדיוק. 5

הוכחה ומשפטי חפיפה, חקירההרמה הדדוקטיבית. 4

וזויותמיון כפול לפי צלעות , יחסי הכלה במשולשיםרמת הסדר. 3

משפטים חדשיםוגילוי , אקסיומות

ר ניצה כהן"ד, התפתחות החשיבה הגיאומטרית

https://lo.cet.ac.il/player/?document=cfb91dd8-9540-45fe-a147-f0e7b11a6592&language=he


דוגמאות לרמות שונות של תשובות

?האם זה משולש

.כי אין לו שפיץ למעלה, לא:אתשובה 

.כי יש לו ארבע צלעות ולא שלוש, לא:  תשובה ב

?איזו רמה מודגמת בכל אחת מהתשובות



משולשים בתכנית הלימודים במתמטיקה

זוויות ומצולעים: קודם הכרחיידע 



משולשים בספר הלימוד

10

מיון משולשים לפי זוויות  •

משולשים לפי צלעותמיון •



זויותמיון על פי 

טיפוס-לרוב תכונות האב–" בולטות"תכונות השיפוט הוא לפי 1-2ברמות החשיבה 



ישרה במשולשזוית: הבניית ידע

.וחקרהתנסותבעזרתהישןבסיסעלהחדשהידעאתבוניםהםבותהליךעובריםהתלמידים



כלים דיגיטליים לסרטוט ומדידה

https://lo.cet.ac.il/player/?document=7d95081d-de02-4ae7-b472-1b640b2d63c3&language=he#pageId=page_3&documentId=7d95081d-de02-4ae7-b472-1b640b2d63c3
https://lo.cet.ac.il/player/?document=7d95081d-de02-4ae7-b472-1b640b2d63c3&language=he#pageId=page_3&documentId=7d95081d-de02-4ae7-b472-1b640b2d63c3


זויתמשולש קהה : פיתוח ראיה מרחבית

חדה או קהה כדאי  זויתכששואלים אם 

,  להדגים עם פינה של דף או סרגל משולש

.עינייםלא להסתמך רק על מראה 



משולש חד זוויות: הבניית ידע

:פעילות עם רצועות

התלמידים יבנו משולשים מהרצועות ויבדקו  

.אילו משולשים התקבלו לפי זוויות



זויותמיון על פי 
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https://video.cet.ac.il/VideoPlayer.aspx?xmlConfigPath=math/2014/shvilim/geomgimel/e15-types_of_triangles_mdi.xml
https://video.cet.ac.il/VideoPlayer.aspx?xmlConfigPath=math/2014/shvilim/geomgimel/e15-types_of_triangles_mdi.xml


מיון משולשים על פי גדלים מספריים של זוויות

?°90איך קוראים לזווית של 

-קוראים לזווית הקטנה מ איך 

°90?

°90-קוראים לזווית הגדולה מ איך 

?°180-וקטנה מ 
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הבניית ידע: מיון על פי צלעות



19 :  בונים עם רצועות
שוקים ומשולש שווה צלעותשוהמשולש 

https://mybag.ebag.cet.ac.il/content/player.aspx?manifest=/api/manifests/item/he/b36be049-1eea-4e1a-a8a9-6e93d00d6e5e
https://mybag.ebag.cet.ac.il/content/player.aspx?manifest=/api/manifests/item/he/b36be049-1eea-4e1a-a8a9-6e93d00d6e5e
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בונים עם רצועות

.גדול מאורך הצלע השלישיתסכום האורכים של שתי צלעות של משולש

:האם יכול להיות משולש שאורכי צלעותיו הם

?מ"ס5מ "ס3, מ"ס2



פעילויות עם לוח מסמרים
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פיתוח ראייה מרחבית
22



מיון אחר מיון

https://video.cet.ac.il/VideoPlayer.aspx?xmlConfigPath=math/2014/shvilim/geomgimel/e16-sorting_triangles_mdi.xml
https://video.cet.ac.il/VideoPlayer.aspx?xmlConfigPath=math/2014/shvilim/geomgimel/e16-sorting_triangles_mdi.xml
https://lo.cet.ac.il/player/?document=b8f4c116-c8ee-46bd-86bc-f5218f459b70&language=he
https://lo.cet.ac.il/player/?document=b8f4c116-c8ee-46bd-86bc-f5218f459b70&language=he


הדגמת משולשים שונים במעבדת סדנת המצולעים  
24

מיון על פי זוויות

מיון על פי צלעות



סרטוט משולשים במעבדה
25



הערכה
26

https://lo.cet.ac.il/player/?document=e962c7eb-23e8-4bb3-af3e-cf74d6252d75&language=he&sitekey=ebag
https://lo.cet.ac.il/player/?document=e962c7eb-23e8-4bb3-af3e-cf74d6252d75&language=he&sitekey=ebag


מיון כפול מתוך פרק משולשים בכיתה ד: העשרה
27

רמת חשיבה  איזו 

?בפעילות זומודגמת 



פעילויות מחוץ לספר



...שיעור שמש
29

:יוצרים משולשים ומסבירים

?  איזה משולש יצרתם

?איך מדדתם
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יצירות עם משולשים: מייקרים

https://www.itu-presentation.cet.ac.il/%d7%a2%d7%99%d7%a8-%d7%94%d7%9e%d7%a9%d7%95%d7%9c%d7%a9%d7%99%d7%9d-%d7%9e%d7%99%d7%95%d7%9f-%d7%9e%d7%a9%d7%95%d7%9c%d7%a9%d7%99%d7%9d-%d7%9c%d7%a4%d7%99-%d7%a6%d7%9c%d7%a2%d7%95%d7%aa-%d7%95%d7%96/
https://www.itu-presentation.cet.ac.il/%d7%a2%d7%99%d7%a8-%d7%94%d7%9e%d7%a9%d7%95%d7%9c%d7%a9%d7%99%d7%9d-%d7%9e%d7%99%d7%95%d7%9f-%d7%9e%d7%a9%d7%95%d7%9c%d7%a9%d7%99%d7%9d-%d7%9c%d7%a4%d7%99-%d7%a6%d7%9c%d7%a2%d7%95%d7%aa-%d7%95%d7%96/
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יצירות עם משולשים: מייקרים

.משולשיםמצרו תמונה המורכבת 

.תנו לה שם מתאים

, חפשו משולשים בסביבה

!צלמו אותם ושתפו חברים



PBL : פרויקטאליתלמידה
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?איזו מדינה חרטה משולש על דגלה: פוריהשאלה 

אלבום דגלים: תוצר כיתתי



?שאלות



תודה


