
 

 1 דפי הדרכה

  ממלבן למשולש ישר זווית− 5חידה י
 .נלמד על שטח משולש ישר זווית

 

 ?מה ביחידה

 .)צורות המכסות זו את זו(צורות חופפות , זוויות חדות וקהות: מושגים •

 .לצורות חופפות אותו שטח •

 חלוקת ידי-עלמקבלים משולש ישר זווית . משולש ישר זווית הוא משולש שיש לו זווית ישרה •

 .לכסון לשני משולשים חופפיםמלבן בעזרת א

ולכן שטח משולש ישר זווית הוא , זווית אפשר להשלים למלבן מוצאים כי כל משולש ישר •

 .מחצית מכפלת אורכי הניצבים שלו

 .גאומטריהמדברים מעט על מבנה ה •

 

 

 



 

 
 דפי הדרכה 2

 מבנה היחידה

 .יחידה זו מיועדת לשני שיעורים

 
 לשיעוריםחלוקה 

 4במשימה .  נזכרים במושגים3-1במשימות .  מהמהלך4-1משימות נעסוק ב שיעור ראשון

 .משולש ישר זוויתמגיעים לחישוב שטח 

 .8 או 7 ולפי היכולת גם 6-1מתוך אוסף משימות , שיעורי בית
ת ומשימו, 4 הן חישוב המסתמך על משימה 6-5 משימות . מהמהלך8-5משימות  שיעור שני

 .גאומטריה עוסקות במבנה ה8-7

 .12-9 או 12-7משימות אוסף וך  מתשיעורי בית
 

 חלוקה לנושאים

 ידע קודם

 .וסדר בין זוויות) קהה, חדה( סוגים של זוויות :1משימה 

 . צורות חופפות:2משימה 
 .זיהוי הניצבים והיתר. מהו משולש ישר זוויות :3משימה 

על סמך מחצית (. מכפלת הניצביםמחצית  שטח משולש ישר זווית הוא :4משימה  שטח

 .)טח מלבןש

 יישומים

. ריבועיםברשת של  שטח משולש ישר זווית המשורטט ברשת מלבנים או :5משימה 

 ?חופפים שווים תמיד האם שטחים, שטחיםחקר 

 . אפשרויות שונות,שטח משולש ישר זווית אל הניצביםידיעת  מ:6משימה 

מבנה 

גאומטריהה

ועם התרשים , 2ם ביחידה  השוואת התרשים בסוף יחידה זו עם התרשי:8-7משימות 

 .8ביחידה 
 

 חומרי עזר ליחידה

 . דף נייר אותו יקפלו פעמיים באופן שלא יווצרו זוויות ישרות:לכל תלמיד

 . מלבן ושני משולשים ישרי זווית מתאימים:לכל קבוצה

 1משימה 
 4משימה 

 ).מצורפות(צורות לכיסוי  . להצמדה ללוח
 .ש ישר זווית מתאיםומשול, מלבן גדול ובו אלכסון     

 2משימה 
 4משימה 

 
 שיעורי בית

 2-1משימות 
 6-3משימות 
12-7משימות 

 .זיהוי זוויות

 .זיהוי או שרטוט צורות חופפות

 .שרטוט לפי נתונים שרטוט או פי-עלחישוב שטח משולש ישר זווית 



 

 
 3 דפי הדרכה

 

 היחידהמטרות 

 . הצלעות הן הניצבים והאלכסון יתר המלבן בו שטחגילוי העובדה ששטח משולש ישר זווית שווה למחצית •

 .שלבים ראשונים של הוכחה •

 .והקשרים בין המסקנות, הפנית תשומת הלב למבנה החומר הנלמד •

 
  השיעוריםכימהל

 1שיעור 

 1במשימה .  על חומר שנלמד בעברחזרה מהוות 3-1משימה 

 2במשימה . ובסדר בין זוויות, קההבזווית , נזכרים בזווית חדה

הפעילות במשימות אלו .  במשולש ישר זווית3ובמשימה , בחפיפה

חשוב .  במליאה ונשתמש בקיפולי נייר ובהצמדת צורות ללוחתיעשה

 הנחת ידי-על פיסית שבודקיםלתת לתלמידים פנאי לאומדן לפני 

 .זוויות או צורות זו על זו לבדיקה

 חזרה נערכת הן על חומר
שנלמד זה עתה והן על חומר 

כאן החזרה על . מהעבר הרחוק
 .חומר מכיתות קודמות

במשימה זו שלושה . היא המשימה המרכזית ביחידה 4משימה 

 . שלבים

 . כל מלבן לשני משולשים חופפיםאפשר לחלק שלראות  )א
 . משולש ישר זווית למלבןכל להשלים אפשר  )ב
חשוב ללוות . כפלת ניצביולהסיק ששטח המשולש הוא מחצית מ )ג

והן בעזרת שימוש במלבן ושני , הן על הלוח. בהמחשהמהלך זה 

 .משולשים בידי כל קבוצה של תלמידים

 

 

 
לחלק מן התלמידים לא די 

חשוב על . הדגמה של המורהב
כן שכל תלמיד שירצה יוכל 

להשלים בעצמו משולש ישר 
 . למלבןזווית

 

 2שיעור 

.  לחומר שנלמד בשיעור הראשוןתרגול מהוות 6-5ות משימ

משלבים .  משרטטים משולשים ישרי זווית לפי שטחם5במשימה 

בתרגיל זה חזרה על שטח משולש עם התובנה שמשולשים שווי 

בין דיון משותף  היא 6משימה . שטח אינם חייבים להיות חופפים

זו גם . את הפעילות בשרטוטיםוניתן לסכם , המורה לכיתה

משולשים שוב על הקשר בין משולשים חופפים וההזדמנות לשוחח 

 .שווי שטח

הצורך בחזרה יכול לבוא לידי 
כאן הוא . ביטוי בדרכים שונות
 .נעשה בעזרת תרגול

 
 
 
 

, למשולשים חופפים אותו שטח
אך משולשים שווי שטח אינם 

 .בהכרח חופפים

מבט כללי נותנים  אלא ,המשך או חזרהמהווים אינם  8-7משימות 

 ההיה ברורת עדיין לא בשלב זה. גאומטריהבה הפעילות על מבנ

.אך זהו שלב בבניית התהליך,  לחלק מהתלמידיםמשמעות המהלך

 
 יכול תלמידשלא כל העובדה 

אינה צריכה , להבין את המהלך
עצם . למנוע את העיסוק בו

החשיפה לדיון יוצרת בסיס לדיון 
חוזר שיאפשר לתלמידים נוספים 

 .הלךלקחת חלק בהבנת המ
 


