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 .משולש שווה שוקיים

שווה משולש בתוכנה ולכן ניתן לשרטט , ניתן להגדיר משולש שווה שוקיים באופנים שונים, כידוע
 .משולש שווה שוקיים בפעילות זו נבנה. בדרכים שונות שוקיים

   :'דרך א
 .)השוקיים( שוות באורך נתוןשתי צלעות בסיס המשולש ובניית משולש שווה שוקיים על פי 

 

 

 

 

 

 

 .שתי צלעות שוותבניית משולש שווה שוקיים בעזרת   :'בדרך 

 .5עד צעד  1עקבו בסרגל הנווט לצעדים מצעד ". Uמשולש שווה שוקייםU"היישום פתחו את 
  .הסבירו את הבנייה
 .עקבו אחר השתנות המשולש. C -ו Bגררו את הנקודות 

  ?מדוע? האם אכן מתקבל משולש שווה שוקיים ? 
 ?וקיים המתקבליםמה משותף לכל המשולשים שווי הש    

 

 .             ABצרו קטע . 1
 

 

 . 5ורדיוסו  Aצרו מעגל שמרכזו . 2
  
 . 5ורדיוסו  Bצרו מעגל שמרכזו . 3

 
  סמנו את נקודת החיתוך בין המעגלים. 4

 
  ABCבנו משולש . 5

 
 .הסתירו את המעגלים. 6
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 . אנך אמצעי לצלעבניית משולש שווה שוקיים בעזרת   :'גדרך 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 למחשבהשאלות  ? 

 ?במה דומות ובמה שונות שלש הבניות הללו .א

 ? האם תוכלו להציע בנייה אחרת למשולש שווה שוקיים .ב

 התנסו בכלי לבניית זווית  –הצעה 

 ?בכדי ליצור משולש שווה צלעותות בנייאחת מהכיצד תשנו כל  .ג

 

 2 רגע של עיצוב

 בחלון התכונות או בחלון העיצוב –ת תוויות הצג: 

, (A=(0,0))שם העצם וערכו , )A(ניתן להציג את שם העצם 
 .או הערה חופשית, )0,0(רק את ערכו 

 ניתן להעתיק עיצוב מעצם לעצם,            מברשת עיצוב. 

           וןכוון השענגד סימון שלשת קודקודי הזווית , סימון זווית בעזרת הכלי. 

 

 2Uרגע עיצוב U -צפו בסרטון

 .             ABצרו קטע . 1
 

 

 . Cבנקודה  ABחצו את הקטע . 2
 

 

 .ABוהקטע  Cהעלו אנך מהנקודה . 3
 

 

  על האנך  Dבחרו נקודה חדשה . 4
 

  ABDבנו משולש . 5
 

 .Cהסתירו את האנך ואת הנקודה . 6
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