
     
 

 1       בונים מלבנים

 בונים מלבנים -מדריך למורה ליחידה ד 

 .שעתייםכ :הפעילות משך

לבניות המהווה סביבה  , גאוגברה בססת על היכרות בסיסית עם התוכנההפעילות מת

  (הנחיות להתקנת התוכנה תמצאו בהמשך העמוד. )גאומטריות ולפעילות חקר

את  מצייריםתוכנה זו לא ב. של התוכנה" חוקי המשחק"מטרת הפעילות היא ליצור מלבן במסגרת 

להגדרות הפורמליות  יםהמקביל, באמצעות כלי התוכנה אותם מגדיריםהעצמים הגאומטריים אלא 

, אנך לישר דרך נקודה נתונה ,קטע בין שתי נקודות, ישר דרך שתי נקודות: ה האוקלידיתיבגאומטרי

 .וכדומה, מצולע שקדקודיו הם נקודות נתונות

בין ההגדרות האופרטיביות של העצמים לבין ההגדרות המהותיות  במסגרת העבודה נוצר קשר

גם לנמק אופן בניית העצם הם רוכשים שפה שתאפשר להם  מתארים אתכאשר התלמידים . שלהם

 .פורמליאת תכונותיו באופן 

את הנקודות  יםכאשר גורר. ידי הקשר שלהם לעצמים אחרים העצמים על המסך מוגדרים על

דבר זה . ה שלויעל אותן תכונות הנובעות מהגדרות הבניר ושמיאך , ישתנה רטוטסה -החופשיות 

, ה לבין תכונות שיכולות להתקיים במקרה פרטיימאפשר להבחין בין תכונות הנובעות מהגדרות הבני

 .אך חדלות להתקיים תחת גרירה

בו ששיח בין התלמידים  ררעותצורת עבודה זו . בזוגותהתלמידים יעבדו על המחשבים שמומלץ 

 .מבנה התוכנההקשורה ל תהפורמלישפה היסגלו לעצמם את כך ו, ינמקו את פעולותיהםיתארו ו

 התקנת התוכנההנחיות ל

לשם כך . עליהם יעבדו התלמידיםשעל המחשבים  GeoGebraלפני הפעילות יש להתקין את התוכנה 

היכנסו לכל אחד , לאחר שווידאתם זאת. Javaיש לוודא כי מותקנת עליהם גרסה עדכנית של 

התוכנה . http://www.geogebra.org/webstart/geogebra.jnlpמהמחשבים ולחצו על הקישור 

מעתה אפשר להפעיל את . ניתן לסגור את התוכנה .צלמית ועל שולחן העבודה תופיע  ,פתחית

 .ידי הקשה על הצלמית התוכנה על

  !לפני שתציעו אותה לתלמידיכםאת המשימה בעצמכם שתבצעו  חשוב מאוד

 .פנו אלינו  -בהפעלת התוכנהכלשהי רכה או עזרה דצורך בהאם יש לכם 

 

http://www.geogebra.org/webstart/geogebra.jnlp
mailto:guyhe@cet.ac.il


     
 

 2       בונים מלבנים

 

  פי שני קדקודים סמוכים מלבן עלבניית 

 (26' עמ) 1משימה 

שגרירה של נקודה יכולה לגרור את  מיועדת להוביל את התלמידים להבחיןהמשימה 

 .ובלבד שדרך הבנייה של האובייקט כללה תכונות אלה -האובייקט תוך שמירת תכונותיו 

 פעם: פעמיים המלבן את יבנו הם. B-ו A, סמוכים קדקודים שני לפי מלבן יבנו הם כך לשם

 תהיינה שיתקבל המרובע שזוויות כך, ברורות הוראות לפי שנייה ופעם, חופשי באופן אחת

 את התחילו שמהן הנקודות אחת את יגררו התלמידים המקרים בשני. הבנייה מעצם ישרות

 כזוויות מראש הוגדרו לא שזוויותיו כיוון, יתעוות שהמלבן להניח יש הראשון במקרה. הבנייה

 חשוב. ישרותזוויות כ מראש הוגדרו זוויותיו כי, מלבן יישאר השני המלבן; ישרות

 .התוכנה עם העבודה להמשך מאוד חשובה היא  –הזו האבחנה את יבינו שהתלמידים

 

חלק מזמן העבודה שלהם יוקדש , הפעם הראשונה שהתלמידים עובדים עם גאוגברה אם זו

שכן ההבנה של , יש לעודד זאת. ושל התנהגות בניות שונות, להבנה של התוכנה עצמה

 –שלה כרוכים בהקניית עקרונות הגאומטריה הדדוקטיבית " התנהגות"וה, משמעות הבניה

ולא את כל התכונות הקיימות בציור )הפורמלית  עצם מקיים אך ורק מה שנתון בהגדרתובה 

. (מסוים שלו

 

: שתשמר את תכונותיו, הנה דרך בנייה אפשרית של מלבן

 .לקטע הנתון דרך שני קצותיו d-ן cהעבירו אנכים  (1)

עצמו או  cובנו דרכה אנך לישר , (cנניח הישר )על אחד האנכים  Cסמנו נקודה  (2)

 .aאו מקביל לקטע , dלישר 

 (.2)לישר החדש שבניתם בשלב  dאת נקודת החיתוך בין הישר  D-סמנו ב (3)

ם שהישרים עליהם משו, B-ו Aתחת גרירה של הנקודות  ו ישרות ישאר ABCDהמרובע זוויות 

. כאנכים מוגדריםנבנו צלעותיו 

אתם . בקשו מהתלמידים למצוא עוד דרכי בנייה אפשריות המשמרות את תכונות המלבן

 .יכולים גם להפנות אותן למצוא דרכים כאלו ברשת

 

 

 



     
 

 3       בונים מלבנים

פי שני קדקודים נגדיים  מלבן עלבניית 

 (26' עמ) 2משימה 

 : ת לאלכסוני המלבןהמשימה מיועדת להוביל את התלמידים להשערות הקשורו

כלומר על פי אלכסון של )יבנו מלבן על פי שני קדקודים נגדיים שלו התלמידים  ב-א בסעיפים

: אחת הדרכים לצור את הסרטוט הדרש בסעיף ב. (המלבן

 .Bדרך נקודה  aלסרטט אנך לישר  -

 .Bדרך  aלסרטט מקביל לישר  -

 .Aדרך  aלסרטט אנך לישר  -

 .בחיתוכי הישרים D ,Cלסרטט נקודות  -

 .הוא מלבן ACBDהמצולע 

אם הבנייה . הבנייה שלהם מגדירה מלבןאכן ויבדקו אם  Cהם יגררו את הנקודה בסעיף ג 

כדאי לבדוק עם התלמידים  –אם לא . אך ישמור על תכונות המלבן, המרובע ישתנה -נכונה 

 .את בנייתם

מהם כל המקומות שבהם יכולים להיות שני הקדקודים האחרים יגלו התלמידים  דף בסעי

המסקנה המתבקשת היא . מסקנות להסיקוינסו  (מהוו קוטר שלו AB-ש על מעגל: תשובה)

 .וכן שהם חוצים זה את זה, AB שהאלכסון השני צריך בכל מקרה להיות שווה לאלכסון הנתון

.  ום להתערבות והכוונה בהתאם לצורךכאן יש מק

 



     
 

 4       בונים מלבנים

: הצעה לפעילות נוספת

 טח המלבןששימו לב כיצד משתנה . Cוגררו את , במקומן B-ו Aהשאירו את נקודות : משימה

השטח יוצג . הגדירו אותו כפוליגון בעזרת הכלי המתאים, לשם מעקב אחר שטח המלבן)

(.  כערך הפוליגון בתצוגה האלגברית

 ?באיזה מלבן הוא מתקבל? ימלימהו השטח המינ -

? באיזה מלבן הוא מתקבל? מהו השטח המקסימלי -

. נסו להסביר את אבחנותיכם

 

: הדרכה למורה

המסקנה צריכה להיות . עוסק בשינוי בשטח המלבן כשהאלכסון נתון עוסקת המשימה

למידים כלים פורמליים לנמק זאת אין לת) שהשטח המקסימלי מתקבל כשהמלבן הוא ריבוע

ואז השטח הוא מחצית הריבוע של , (אבל אפשר לבקש מהם להעלות השערות לסיבה –

דים לגלות את כלל ההתאמה אפשר לנסות להציע להם יעל מנת לעזור לתלמ. האלכסון

 . בהם אורך האלכסון הוא מספר שלםשלבדוק מקרים 

ולכוון , מה בין אורך האלכסון לשטח הריבועניתן לדרוש מהתלמידים לנמק את כלל ההתא

נימוק (. תגורסהם עדיין לא אמורים לדעת את משפט פי)אותם לחפש הסברים גאומטריים 

  :רטוטסמודגם ב( מהדיאלוג בין סוקרטס ומנובין השאר )ידוע גאומטרי 

a וע הוא אורך אלכסון הריבDGIH . הריבועABCD  גדול פי
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ולבקש מהם , ל"ניתן להציע לתלמידים את הסרטוט הנ

אך עדיף לתת להם , להסביר באמצעותו את החוק שמצאו

דרך אחרת להסביר זאת . לנסח הסברים בעצמםקודם זמן 

  :מודגמת בסרטוט המלבן

 .aהוא כאן המשולש הכהה מהווה חצי מריבוע שאלכסונו 

 .בסרטוט הוא חצי משטח המלבן המשולש הכהה שטח

  

 

 

http://classics.mit.edu/Plato/meno.html


     
 

 5       בונים מלבנים

 

ידי בניית אנכים  מציאת אמצע קטע על

 (26' עמ) 3משימה 

ההגבלה על הכלים שעומדים לרשות התלמידים במשימה זו מיועדת לאלץ אותם להשתמש 

הם יכולים לבנות . כולל ידע שרכשו במהלך המשימה הקודמת –גם בידע קודם שיש להם 

 . ואז נקודת החיתוך של האלכסונים היא אמצע הקטע, מלבן שהקטע הנתון הוא אלכסון שלו

. ולעודד אותם להשתמש בכל הידוע להם, חשוב כמובן לתת להם לחפש בעצמם את הדרך

 . נות והכלליות של התהליך שביצעוהם יצטרכו למעשה לחזור ולהצדיק את הנכו ד-גבסעיפים 

 

 

 


