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סדנה סביב מאמר

ניסוח של בעיות חקר חדשות  
DGE))בסביבת גאומטריה דינמית 

חקרבעיות הנוצרות למטרת חקר ובעיות הנוצרות במהלך 

רוזה לייקין
50ה"על

oעקרונות החקר מתוך המאמר
o בגאוגברההתנסות
oהתנסות בחקר

http://highmath.haifa.ac.il/images/7%D7%A0%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%97 %D7%91%D7%A2%D7%99%D7%95%D7%AA %D7%97%D7%93%D7%A9%D7%95%D7%AA__%D7%A8%D7%95%D7%96%D7%94 %D7%9C%D7%99%D7%99%D7%A7%D7%99%D7%9F.pdf


משימת חקר  
:היא משימה מורכבת הכוללת

שונותפתרון בעיית הוכחה בדרכים .א

חקרהפיכת בעיית ההוכחה לבעיית . ב

האובייקט  של , בסביבת גאומטריה דינמית, חקר. ג

במטרה לגלות תכונות  , שבמשימההגאומטרי 

נוספות שלו 

הוכחה או הפרכה של ההשערות. ד



משימות חקר

הן פעילויות הכוללות  ( בגאומטריה)בעיות חקר 

עריכת ניסוי

העלאת השערה

ניסוח ההשערה

בחינת ההשערה  

ההשערההפרכת או הוכחה 

שמעלים התלמידים והמורים הופכות  ההשערות 
.  חדשותלבעיות הוכחה 

Gordon – 1990 ,Chazan ,Yerushalmy



למה מורים רבים
?נמנעים ממשימות חקר 

o התנסות/ נסיוןחוסר

מורים לא התנסו בלמידת מתמטיקה באמצעות חקר מתמטי•

מוגבל בסביבת גיאומטריה דינאמיתנסיוןלמורים •

תכנון פעילויות חקר•

oמשימות חקר אינן זמינות למורה בחומרי ההוראה השכיחים

oקשיים טכנולוגיים



בעיה מספר לימוד בגיאומטריה

?מה עוד אפשר לשאול 

דף חלק.ggb


בעיה מספר לימוד בגיאומטריה

?מה עוד אפשר לשאול 



בעיה מספר לימוד בגיאומטריה

?מה עוד אפשר לשאול 



?מה עוד אפשר לשאול–ותיכוניומשולש 

https://www.geogebra.org/m/qdTnnJg4


ראשית נבנה משולש  
נקודות במערכת  צירים

:כלים חדשים

https://www.geogebra.org/m/qdTnnJg4


לגרור עצם, להזיז, לבחור

להזיז את לוח הגיאומטרי

אופס התבלבלתי...



קטע אמצעים, נבנה תיכונים למשולש

:כלים חדשים

https://www.geogebra.org/m/qdTnnJg4


נבנה משולשים ונמדוד את שטחם

?ואיך נחשב את היחס:כלים חדשים

https://www.geogebra.org/m/qdTnnJg4


ציור או צורה

https://www.geogebra.org/student/m141053
ריבוע בבנייה רכה וקשיחה.ggb


ניסוח בעיה חדשה למטרת חקר

?  מה אם לאגישת 
של שינויים  הנתונים ובחינת  ההשפעה על שינויים שיטתיים של מבוססת 

.אלה על המסקנות

?  מה אם כןגישת 
.על הוספת תכונות לאובייקט הנתוןמבוססת 

החלפת המסקנהאסטרטגיית 
.המסקנה משתנהשבה הנתונים קבועים ורק

הסימטריהאסטרטגיית 
המובילה לניסוח בעיה חדשה שבה הנתונים והמסקנה מחליפים  

.תפקידים



מצאו את היחס -
𝐷𝐵

𝐷𝐸
ונמקו



1הוכחה 
𝐷𝐸

𝐷𝐵
=
5

2



2הוכחה 
𝐷𝐸

𝐷𝐵
=
5

2



Problem Posing

בעיות חקר מסוג זה מובילות לשלושה טיפוסים של

) Problem Posing חדשותבעיות ניסוח)

הוכחהבמהלך בעיות הנוצרות ומנוסחות 1.

חקרבמטרה לזמן בעיות הנוצרות ומנוסחות 2.

בנייהבמהלך או במהלך חקר בעיות הנוצרות 3.



.מצאו קשרים בין אלמנטים של הצורה הנתונה





יצירת בעיות וניסוחן בסביבת גאומטריה דינאמית



לגלות באופן עצמאי  משתתף של כל ביכולתו -מכיוון שהטילו ספק 

הגיעו המשתתפים למסקנה כי  , תכונותכזה של עושר 

,  היא הכרחית לגילוי תכונות רבותעבודה בצוות 

בניסוח  ביחד משמש מקור לפיתוח מומחיותם התכונות שגילו ושמכלול 

.בעיות



לולאת השכנוע

מורים צריכים להיות  , חדשותפדגוגיות ליישם גישות כדי 

,של גישות אלו לעבודתם עם תלמידיםמשוכנעים בהתאמתן 

להטמיעובאותו הזמן להיות משוכנעים בהתאמתן כדי 

.אותן בבית הספר

Leikin, 2008


