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 ציו לש שטחו וחוהמש
 :מבוסס על בחינת בגרות 

 'שאלה מס המאגר  החדש
 23 אנלטית -801

 

  :נושאים

 משמעות ויזואלית לשטח משולש .א

 מציאת גובה במשולש שונים .ב

 תיכון במשולש מחלק את שטחו לשני שטחים שווים .ג

 המחשה ויזואלית ודינאמית  .ד

 
 23U-ליטיתנהנדסה אU :נלוויםקבצים  

 תיכון, שטח משולש :תגים 
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 ציו לש שטחו וחוהמש

 
 גיאומטריה אנליטיתבנושא  801ממאגר  23על שאלה מבוסס 

  :משימה

 7ואורכה , xשל משולש מונחת על ציר  ABהצלע 
 . יחידות

 .C(6,4)הקדקוד השלישי נמצא בנקודה 

 .ABCחשבו את שטח המשולש  .א

מונחת על אמצע הצלע  Dידוע שהנקודה  .ב

AB . חשבו את שטח המשולשACD . 

מונחת על אמצע הצלע  Eידוע שהנקודה  .ג

AC . חשבו את שטח המשולשABE. 

 .BCEחשבו את שטח המשולש  .ד

 

 .הנתון בשאלה ABCלפניכם המשולש . Uהיישומון הדינאמיUפתחו את 

 (7,0) (6,0)  (0,0): כגון. כך שיתקבלו משולשים שונים למקומות שונים Aהנקודה  הזיזו את .1

 ? כל אחד מהמשולשים מה מאפיין .א

 ?במשולשים אלה מה משתנה ומה נשאר קבועמו לב שי

 .הציגו את החישוב ביישומון ובדקו עצמכם. חשבו את השטח של כל אחד מהמשולשים .ב

 .הסבירו? השתנה שטח המשולשהאם וכיצד  .ג

  . תארו כיצד משתנה המשולשו Cהנקודה את הזיזו  .2

 . הסבירו? השתנה שטח המשולשוכיצד  האם

? השתנה שטח המשולשבדקו האם הפעם ). הקלידו מספר בתיבה(, h גובה המשולש שנו את .3

 .הסבירו מדוע

 .CDהציגו את התיכון . ABאמצע הצלע  D. אתחלו את היישום הדינאמי .4

 . השוו חישובכם עם היישומון? ACDכיצד לדעתכם ניתן לחשב את השטח של המשולש 

 . השוו חישובכם עם היישומון? BCDכיצד לדעתכם ניתן לחשב את השטח של המשולש 

 ?מה ניתן לומר על שטח כל אחד מהמשולשים שנוצרו על ידי התיכון ביחס למשולש הגדול .5

 .בדקו מקרים שונים בעזרת היישום. נסחו מסקנותיכם

 .על פי מסקנותיכם מהסעיף הקודם, AEBחשבו את שטח המשולש  .6

 

 .. ונערך על ידי מרכז המורים רבקה קלטוביץם נבנה על ידי היישו
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