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  ACBעל יד הנהר כך שהדרך  Cהיכן למקד  את המשאבה 

 ?תהיה הקצרה ביותרB לעיר  Aמהתחנה 
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 תכונות הסימטריה

 :התכנון מבוסס על

 ABהוא הקטע  B -ו Aהדרך הקצרה ביותר בין נקודות 

 !רק לאחר מכן אפשר למדוד

 !תכונות הן מחשבה תחילה

 

 תכונות הסימטריה במשולש שווה שוקיים
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 ? מה ההבדל? אורך הרדיוסאו רדיוס האם אומרים •

 שני היבטים לכל מונח גיאומטרי

 ? 1800וזווית בת ?  "זווית שטוחה "•

O 

B 

   OB הרדיוס

 איבר גיאומטרי

 מספר  המעגל הוא אורך הרדיוס

 (מ"מ 50מ או "ס 5)  התלוי ביחידת אורך

  

 .אורך של הקו- קו שבור סגור?  היקף של מצולע•

 .1800  מידת הזווית במעלות היא

 .איבר גיאומטרי: זווית שטוחה"

  .גודל התלוי ביחידת שטח -חלק של מישור  ? שטח 
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 מ"ס 3

   מושג הסכום
  ?קטע האם זה: סכום הקטעים

   ? מספר האם זה

 מ"ס12מספר עם יחידות  : סכום אורכי הקטעים

 מ"ס 5

 מ"ס 4

 קטע

 מ"ס 3 סכום של זוויות

4 
"ס

 מ

 1800סכום הזוויות במשולש הוא 
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 , מישור, ישר , נקודה : מושגים ראשונים 

 זווית ישרה  , זווית שטוחה •

 הגדרות•

 ...מאונכות,מקבילות, שוויון אורכים: תכונות •

 משפטים•

 אף פעם לא מבוססות על מדידות: הוכחות•

 בניות•

 סימנים•

 גיאומטריה טהורה: שני היבטים לגאומטריה

 פעילות המקבילית
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 -היבט שני גיאומטריה ומספרים

 מ"ס6

 מ"ס6

 מ"ס2
 מ"ס2

    התלויה ביחידהמדידה  שהוא  תוצאה של  מספר:  מידה

 (גדלים למדידה) מימדים 

 שטח אורך

 נמדדת ביחידות לא עשרוניות  זווית     

 נמדדים ביחידות עשרוניות• נפח

  בניות עם מידות•

 .במספרים" תרגום התכונות "•

 .חישובי שטחים והיקפים•

 מדידות•

CD 
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 .דרך שני נקודות עובר רק קו ישר אחד•

 B -ו Aהדרך הקצרה ביותר בין שתי הנקודות •

 .ABהוא הקטע 

A 

B 

C 

מידות צלעות קשר בין : שילוב שני ההיבטים

 המשולש

לכן אורך הצלע הגדולה קטן מסכום האורכי הצלעות 

 .האחרות
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 ?למה יחידת שטח הוא שטח הריבוע

? 

 אין קשר ישיר בין יחידת אורך  

 ויחידת שטח
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   ?האם ריבוע הוא  דלתון

 ?האם זה דלתון ?מה זה דלתון

 נמקו
 נימוק דרך 

 הגדרות•

 .כל מה שיש לדלתון יש לריבוע•
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מהו  מספר נקודות הקטן ביותר שצריך להוריד 
? ריבוע   שוםכדי שלא יהיה ניתן ליצור 

 ?ומדוע

 העמקה של  מושג הריבוע

מדוע זה  : שאלות המלוות את הבעיה
 ?ריבוע

3 

 ? 4 4  ?5 5:  הרחבת השאלה ל

           תהליך

            נימוק דרך הגדרה
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 ?כמה משולשים בציור

 28:תשובה 
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 !תודה רבה
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