
 

 1 דפי הדרכה

  גבהים ממשולשים− 15יחידה 
 

 .גבהים במשולש

 

 ?מה ביחידה

 .מגדירים מרחק בין נקודה לישר כאורך הקטע הקצר ביותר המחבר את הנקודה עם הישר •

 . שהאנך הוא המרחק בין נקודה לישר, על סמך משפט פיתגורס,מוכיחים •

 

 

 



 

 
 דפי הדרכה 2

 מבנה היחידה

 .שיעור אחדמיועדת ליחידה זו 

 חלוקה לנושאים

ן מרחק בי

 נקודה לישר

 .זיהוי המרחק הקצר בין נקודה לישר עם האנך :1משימה 

 . שרטוט אנכים לישרים שונים3-2: ותמשימ

 . שרטוט וזיהוי גבהים במשולש:4משימה  גובה במשולש

 ? כמה גבהים במשולש והיכן הם:5משימה  ?היכן

 

 חומרי עזר ליחידה

 .מלבני דף: לכל תלמיד

 .צר זווית ישרה או סרגל בצורת משולש ישר זווית דף מקופל היו:לכל תלמיד

 1משימה 
 4-3 משימות

  לאחת הצלעות מקדקוד אחד קיפולשרטוט של מלבן עם קווי: להצמדה ללוח

 .)מצורף(

 1משימה 

 

 שיעורי בית

 1משימה 
 5-2משימות 

 ).מרחק בין נקודה לישר(זיהוי אנך 

 .ומשרטוט משולשים לפי גבהים, שרטוט גבהים במשולש

 

 יחידהמטרת ה

 .היזכרות באנך ובגבהים במשולש

 

 מהלך השיעור

 של משיעורי הבית א8אפשר לפתוח את השיעור בבדיקת תרגיל 

 .גם אם ניתן רק לחלק מהתלמידים, עור הקודםיהש
 

מטרתה הגדרת מרחק . פותחת את השיעור במליאה 1ה משימ

קודה מנ,  קיפול מלבןידי-עלהפעילות נעשית . בין נקודה לישר

 כל ידי-על תחילה ייעשההקיפול . אל צלע, יםקדקודאחד ה –אחת 

כל קווי הקיפול וכן הצלע היוצאת . תלמיד או זוג תלמידים

המורה יחזור וידגים את .  שנבחר אל הצלע ממול יסומנוקדקודמה

התוצר ישמש לדיון על הקטע . הקיפול ויצמיד ללוח את התוצר

אות שקו הקיפול יצר משולש קל לר.  לצלעקדקודהקצר ביותר מה

פתיחה כזו מאפשרת התייחסות 
וקישור ביניהם לבין , י ביתשיעורל

המשימה אמנם . דהמשך הלימו
, אינה מיועדת לתלמידים חזקים

אך הם יוכלו להשתלב ללא קושי 
 .בדיון

 
לחילופין אפשר לקפל את המלבן 

לסמן אחת . לשני מלבנים חופפים
, מנקודות אמצע הצלע שהתקבלו

 .ולחבר אותה אל הצלע ממול
 
 
 
 



 

 
 3 דפי הדרכה

 

וקו הקיפול הוא , בו אחד הניצבים הוא הצלע המסומנת, ישר זווית

 היא הקו הקצר הצלע,  על סמך משפט פיתגורס,מכאן. היתר

 .ביותר

נגדיר , מאחר שהאנך הוא הקטע הקצר ביותר בין נקודה לישר

 .בעזרתו את המרחק

 . לתלמידים איך משרטטים אנך מנקודהמזכירים

רצוי , ב-בסעיפים א ו. משרטטים התלמידים אנכים 2ימה משב

 .או דף משובץ" בדף מסמרים"להיעזר 

רצוי להתבונן בתלמידים בזמן . לסעיף ב שרטוט ג חשיבות רבה

במהלך הצפייה אפשר לחלק לתלמידים . העבודה על שרטוט זה

, למתקשים ניתן שרטוט כמו בסעיף ג. את סעיף ג על פתקיות

 ביחס אופקי כך שלא יהיה bעל הפתקית את קו לאחרים נשרטט 

חשוב לדון במליאה בצורך להמשיך את הקטע כדי  .לפתקית

 .לשרטט את האנך

 
כהכנה , בודקים מרחקים של נקודה מישרים שונים 3 המשימב

. חשיבות השאלה בדרישה לשער לפני הביצוע. לגבהים במשולש

.  התלמיד תאשר לרוב את השערתהמדידהו, במקרה זה קל לשער

כהמשך הדיון במליאה ,  המורהידי-עלהבקשה לשער יכולה לעלות 

 .2בעקבות משימה 

 
אפשר להפעיל אותה כעבודה .  עוסקת בגבהים במשולש4 המשימ

במשימה עוסקים הן בשרטוט . עבודה בזוגות או בקבוצות, עצמית

מסומן והן בזיהוי משולשים בהם , )סעיף א (לצלע מסומנתגבהים 

בשרטוט גובה העובר מחוץ למשולש עוסקים ). סעיף ד (גובה

כאשר האנך חותך , תחילה מעבירים אנך לקטע.  ג-בסעיפים ב ו

בהמשך מעבירים ). בסעיף ב(מחוץ לקטע , את הישר עליו הקטע

 ).בסעיף ג( בו יש זווית חדה קדקוד מ,גובה במשולש קהה זווית

 דיון משותף כדוגמת ייד-על ייעשה,  במליאה4סיכום הפעילות במשימה 

כמו ,  בהם קו מודגשמהתבוננות במשולשיםאפשר לצאת לדיון . 5משימה 

 .בסעיף ד או התייחסות לסעיף ד באופן ישיר

 .הנימוק יכול להתבסס על דוגמה נגדית. חשוב לדרוש נימוקים בזמן הדיון

 
קו , אם מתחילים מנקודת האמצע

לכן קו האמצע . האמצע הוא האנך
ל הקווים האחרים היוצאים קצר מכ

 .מנקודת האמצע לצלע ממול
 
 
 
 ,  הדרך בה עבדו בעברפי-על
 ישרה זווית סרגל משולש או ידי-על

 . קיפול ניירידי-עלשהתקבלה 
 

הדף יכול לכלול מראש את הקו 
או שהתלמידים יעתיקו , והנקודה

 .אותם לדף מהספר
 
 
 

, יש שני סוגי קשיים בשרטוט האנך
ם בדף משובץ או כאשר לא עובדי

 של כיווןקושי אחד קשור ל. מנוקד
יחסית לדף בו הוא , הקטע הנתון

קושי נוסף קשור למקום . משורטט
אם הנקודה . הנקודה ביחס לקטע

יש , אינה בין האנכים לקצות הקטע
 .להמשיך את הקטע

 
 

התלמידים יעבירו אנכים מהנקודה 
בעזרת נייר מקופל או , לכל ישר

ת הקטעים מדיד. סרגל משולש
 .תאפשר השוואה ביניהם

 
 
 
 

אפשר . כל הגבהים בתוך המשולש
 .לצפות שכל תלמיד יבצע זאת

חלק מהגבהים בתוך המשולש 
גם תלמידים . וחלק מחוץ למשולש

המתקשים בבניית גובה מחוץ 
 .מסוגלים לזהות אותו, למשולש

 
שרטוט של גובה מחוץ למשולש 
ניתן רק במקרה בו הגובה הוא 

.  לדףאופקיתורטטת לצלע המש
מצב זה קל בהרבה משרטוט גובה 

 השנייהבמשולש האמצעי בשורה 
 . סעיף ד4של משימה 

אפשר להכין משולשים גדולים 
או , 4כדוגמת אלו שבמשימה 

ולהסתמך עליהם בשעת , אחרים
 .הדיון

 


