
 
 הערכהבעקבות ה פעילות התחשבות באילוצים בפתרון בעיותתיק משימטיקה 

  כל הזכויות שמורות©   st.negishut@weizmann.ac.ilלהנגשה פרטנית נא לפנות: 

 איזו השפעה יש לאילוצים?: 2דף פעילות 

 ידי שינוי אורכי הצלעות של שני ריבועים זהים.-נו שני מלבנים עלב   .א

 ס"מ. 8-האחר ב ס"מ, והארכת הזוג 2-ידי קיצור זוג אחד של צלעות נגדיות של ריבוע א' ב-מלבן א' התקבל על

 ס"מ. 6-ס"מ, והארכת הזוג האחר ב 4-ידי קיצור זוג אחד של צלעות נגדיות של ריבוע ב' ב-מלבן ב' התקבל על

 

 x)הצלע של הריבועים המקוריים בס׳׳מ של אורך האת  x-נסמן ב  4) .

 
 

 המורה שאלה:

 ?סמ"ר 20ההפרש בין שטח מלבן א' לשטח מלבן ב' הוא מהו אורך הצלע של הריבוע המקורי, אם 

 ס"מ, 3אמרה: אורך הצלע של הריבוע המקורי הוא  גליה

 אמרה: לבעיה אין פתרון. אריאל

  ___________________________________________________ מקו תשובתכם.מי מהן צודקת? נ  

 

 

 ס"מ ומקבלים מלבן. 6-של צלעות נגדיות של ריבוע ב זוג אחדמקצרים  .ב

 

 ריבוע.הצלע בס׳׳מ של אורך ה את x-נסמן ב

  ____________________________________ לנתוני הבעיה?תאים מה xהערכים של  מהו תחום .1

 צאו את אורך הצלע של הריבוע המקורי.מ  ס"מ? אם כן,  8האם יתכן שהיקף המלבן הוא  .2

 צאו את אורך הצלע של הריבוע המקורי.ס"מ? אם כן, מ   13האם ייתכן שהיקף המלבן הוא  .3
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 מטר.  x 10מטר  6בשרטוט שלפניכם תכנון של גינה מלבנית שמידותיה  .ג

 בשרטוטמדשאות מלבניות ) ושתי צבועות(,הן  בשרטוטלפי התכנון, ישתלו בגינה שתי ערוגות פרחים )

 אחת מהן ריבועית. –( הן לבנות 

 
 

  גינות.הצעה של מעצבת ו לתכנון הגינה: הצעה של הגנן הראשי שתי הצעותלפניכם 

 :לכל אחת מההצעות

 , הגינה רטטו שרטוט/שרטוטים מתאימים לתכנוןש   -

 , )כולל אילוצים( משוואה מתאימהשמו ר   -

 תרו את המשוואה שרשמתם,ּפ   -

 )רמז: תיתכן יותר מתשובה אחת.(המדשאה הריבועית שתתקבל. שבו את שטח ח   -

 

 

 ההצעה של הגנן הראשי:

של מים, ולכן המדשאות יהיו בשטח כולל של מחצית משטח השקיית דשא דורשת כמויות גדולות 

 הגינה. בשאר השטח ישתלו פרחים.

 תכנון הגינהשרטוט/ים ל

 
 

תרו ּפ  , ומתאימה )כולל אילוצים( משוואה שמור   ,את אורך הצלע של המדשאה הריבועית x-מנו בס  

 אותה.

 

 

 _________________________________  שטח המדשאה הריבועית:
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 מעצבת:הההצעה של 

 מ"ר. בשאר השטח ישתלו דשא. 14פרחים עולים הרבה כסף, ולכן ערוגות הפרחים יהיו בשטח כולל של 

 

 תכנון הגינהשרטוט/ים ל

 
 

 תרו אותה.ּפ  , ומתאימה )כולל אילוצים( משוואה שמור   ,את אורך הצלע של המדשאה הריבועית x-מנו בס  

 

 

 ________________________________  טח המדשאה הריבועית: ש
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