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 הריבוע וקטע אמצעים
 טריגונומטריהבנושא  802ממאגר  19-20על שאלה מבוסס 

  :משימה

 :Uהיישומון הדינאמיUפתחו את 

 

 עקבו אחר הבניה של הציור  .1

 . 3ועד  0החל מצעד 

 .תארו את הבנייה במילים שלכם

כך שגודל צלע הריבוע , Bגררו את הנקודה  .2

הסבירו מדוע כאשר אנו משנים את . תשתנה

לא השתנו הזוויות , גודל צלע הריבוע

 ?במה תלוי גודלן? המבוקשות

לא הייתה  Eמה היה קורה אילו הנקודה , שערו .3

האם גם עכשיו  .ממוקמת באמצע צלע הריבוע

 ?מדוע? גודלן של הזוויות לא ישתנה

. ABנקודה כלשהי על , Hהציגו את הנקודה  .4

 )סמנו בתיבה המתאימה(

 ?כיצד משתנות הזוויות. למקומות שונים Hגררו את הנקודה 

 .הסבירו מדוע? הקטנה ביותר? DHAהיות הזווית מהי הזווית הגדולה ביותר שיכולה ל

 

5. F  נקודה עלDE .מקביל לצלע הריבוע   בנו 

GF,הציגו אותו ביישומון.  

עם המקביל לאורך " טיילו"ו, Fהזיזו את הנקודה 

 ? אילו צורות הנדסיות קיבלנו,הצלע 

כיצד צורות אלה עוזרות לנו למצוא את שטח 

 ?המשולש המבוקש

 
 .FEחשבו את  .6
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  .הסתירו את המשולש .7

על (AD בדיוק באמצע הצלע    Gכעת נמקם את 

 . AG=GDכלומר ). Iהנקודה 

 .ADEבמשולש  קטע אמצעיםנקרא  FFהקטע 

? AEובין  GFמה תוכלו לומר על הקשר בין אורך הצלע 

 ). Bהזיזו את הנקודה (שנו את גודל הריבוע 

 ?מהי מסקנתכם

 

 

  .FE -ו DEחשבו את אורכי הקטעים  .8

 ?DEובין  FEמה ניתן לומר על הקשר אורך הצלע 

 ?התוכלו להרחיב מסקנתכם לגבי קטע אמצעים במשולש

 

 בנושא טריגונומטריה 802מהמאגר  20פתרו את שאלה  .9
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