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מידות אורך ומצולעים

20:00המפגש יתחיל בשעה 



?מה במפגש

הילה (van Hiele)רמות החשיבה של ואן 

מידות אורך ומצולעים–הנושאים המתמטיים

פעילויות  

במרחב



ואן הילה
.הילה ואשתו דינה היו מורים וחוקרים הולנדים-פייר ואן

הם פיתחו את התאוריה של רמות החשיבה מתוך קשיים בלימודי  

.הגאומטריה בהם נתקלו עם תלמידים

.המחקר שלהם השפיע על תכניות הלימודים בגאומטריה בבתי הספר

".מאשר לתת אותו בזמן הלא נכון, מוטב לא לתת חינוך כלל"
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רמות  החשיבה  
י ואן הילה"עפ
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תכונות הצורות
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של צורות
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הדדוקטיבית
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רמת הסדר. 3



רמות החשיבה של ואן הילה

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

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

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

:  בדרך כלל תשובה שגויה

.כי לא נראה כמו מלבן, לא מלבן



רמות החשיבה של ואן הילה

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

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

.(טיפוס-כי משווה לתכונות האב, תשובה שגויה)

חקירת תכונות של צורות: 2רמה



לעיתים חסרות לתלמידים הבנות מוקדמות הכרחיות להבנת הגאומטריה

סוגים שונים של התנסויות הוראה יכולים  

לקדם או לעכב את התפתחות רמות  

החשיבה



תכנית לימודים



מדידת אורך



מצולעים 
ב-יחידות א

מדידות  
אורך

מצולעים 
ו-יחידות ג

מדידות  
אורך

מצולעים

רצפים אפשריים לתוכנית הלימודים



השוואה ישירה

השוואה בעזרת מתווך

מדידה ביחידות מידה שרירותיות

מדידה ביחידות מידה מוסכמות ומקובלות

:ארבעת השלבים

.האורךהעיסוק בשלושת השלבים הראשונים יוצר תשתית אינטואיטיבית להבנת מושג

חשוב שהתלמידים יתנסו בכל אחד מהשלבים האלה לפני שהם מודדים אורך  , לפיכך

.ביחידות מוסכמות

".  אורך"איננו מגדירים בפרק את המושג 

המושג מתברר לתלמידים תוך כדי ביצוע  

.הפעילויות השונות



השוואה ישירה. א
.בשלב זה משווים את האורכים של שני עצמים בלא ציון המידה המדויקת

https://school.kotar.cet.ac.il/KotarApp/Viewer.aspx?nBookID=94556350#11.9875.4.none


...ארוך מ

...קצר מ

שווה  

אפשר להשוותם באופן ישיר היא שימוש  –אחת הדרכים להשוות בין שני אורכים כאשר אי

.במתווך

:  ב–רוצים להשוות את אורכי הקטעים א ו, לדוגמה

אפשר לסמן על פס נייר את אורכו של קטע א או להשוות את אורך הפס עד הסימון לאורך  

.  של קטע ב

.פס הנייר משמש כאן כמתווך

השוואה בעזרת מתווך. ב



?מה בספר
.המלך בערך רוצה לקנות מזרן שיתאים למיטה

?כיצד המלך יכול לתאר למוכר את אורך המזרן



.יש לקבוע יחידת מידה-כדי לענות על השאלה מה אורך העט 

.  באורך העט" נכנסת“לאחר שבוחרים יחידת מידה בודקים כמה פעמים היחידה 

.מספר הפעמים מציין את אורך העט ביחידת המידה

מדידה ביחידות שרירותיות. ג

למדידת האורך  

"  אדיטיביות“יש תכונה של 

,  (חיבוריות)

אפשר למדוד בחלקים  : כלומר

.ולחבר את התוצאות



מדידה ביחידות מוסכמות ומקובלות. ד

לכל ממד יש יחידות מידה מוסכמות ומקובלות  

. בעולם הרחב

במדינות רבות בעולם נהוג להשתמש  

:למדידת אורך ביחידות שונות

מילימטר

(מ"מ)

רוב היחידות המוסכמות בנויות  

.  על בסיס המבנה העשרוני

:כך לדוגמה יחידות האורך

מ"מ10= מ "ס1

מ"ס10= מ "דצ1

.מ"דצ10= ' מ1

נשתמש בסנטימטרים בלבד' בכיתה א



בסרגל סנטימטריםדידהמ



מדידה נכונה בסרגל הסנטימטרים. ד



עודדו את התלמידים להסתכל בסרגל כאשר הם מנסים להעריך אם הדברים 

שהילדים אומרים הם נכונים

אומדן אורכים



מצולעים



מצולעים

מהו מצולע?

שמות מצולעים

היקף

זווית ישרה

מלבן וריבוע



שימוש באביזרים בלימוד נושא המצולעים

סרגל סנטימטרים. ג

סרט הדבקה

A4ודף 

במארז האביזרים. ב בחוברת לתלמיד. א

עבודה במודלים מוחשיים מאפשרת לתלמידים

.להכיר את תכונות המצולעים מתוך בנייה והתנסות



המחשה דיגיטלית  
מעבדות

https://lo.cet.ac.il/player/?document=d2882ef7-a4fa-488b-ac35-5a0188aeff9c&language=he&sitekey=ebag
https://lo.cet.ac.il/player/?document=5b8cbe3b-5772-4504-8b71-a8625dd23d34&language=he&sitekey=ebag
https://lo.cet.ac.il/player/?document=ccafd2e2-a571-4b74-b73c-fc6faf89c183&language=he&sitekey=ebag


מהו 
?מצולע

חצרות לחיות

:ההתנסות מאפשרתהלמידה מתבצעת על ידי בניית חצרות לחיות 

(רצועות)הכרת הצורה המורכבת מקווים ישרים •

(כדי שהחיה לא תברח)צורה סגורה •

(.3לפחות )בנויה ממספר צלעות כרצוננו •



שמות  

המצולעים

https://video.cet.ac.il/VideoPlayerHTML5.aspx?xmlConfigPath=math/kotar/shvilim/geometry_kitaalef/e05_polygons_names_mdi.xml


היקף



זווית ישרה

בניית זווית ישרה מדף נייר



מלבן וריבוע



שלשות מצולעים–משחק 

https://ebag.cet.ac.il/%D7%9E%D7%A8%D7%9B%D7%96-%D7%9E%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%A9%D7%91%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%9D-%D7%A4%D7%9C%D7%95%D7%A1-%D7%90/
https://ebag.cet.ac.il/%D7%9E%D7%A8%D7%9B%D7%96-%D7%9E%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%A9%D7%91%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%9D-%D7%A4%D7%9C%D7%95%D7%A1-%D7%90/


פעילויות במרחב



בנייה במרחב בעזרת סרט הדבקה

3-8מספריםמכינים כרטיסי1.

כל קבוצה בוחרת כרטיס, מחלקים את הילדים לקבוצות2.

בונה בעזרת סרט דביק מצולע במרחב לפי מספר הצלעותהקבוצה3.

מבקשים מהילדים לעמוד על קודקודי המצולע4.

ניתן לצלם את המצולעים שבנו  5.



שימוש ברצועות

(בעזרת מדבקות)3-8מכינים קובייה שעליה המספרים 1.

בקוביההילדים מגרילים מספר 2.

כל ילד בוחר רצועות לפי המספר שהתקבל ובונה בעזרתן מצולע3.



בניית מצולעים לפי תנאים



שבלונה ואוסף מצולעים

.משתמשים בשבלונה והמצולעים שבשקית האביזרים1.

.מבקשים למיין את הצורות שבשבלונה למצולעים ושאינם מצולעים2.

.כל תלמיד בונה מבנה מעניין מאוסף המצולעים3.

.מציירים ציור בעזרת המצולעים שבשבלונה4.

השני נותן לו מצולע ולפי מישוש הוא צריך  , אחד מבני הזוג עוצם את עיניו: בזוגות5.
.יש למצולעקודקודיםלנחש את שמו ולציין כמה 

.כתבו את מספר הצלעות שלהם–בחרו שני מצולעים שונים 6.

,  מרובע, משולש)שערו אילו מצולעים ניתן לבנות בעזרת שני המצולעים שבחרתם 7.
(.'מחומש וכד

.בנו ובדקו את השערתכם8.



קיפולי נייר

.מצולע שנוצר בקיפולי נייר מדגיש את תכונות המצולע



...עוד על זווית ישרה



תודה רבה על 

ההקשבה

?שאלות


