
 1 זמיר -ר חנה לב"ד, שטח המשושה
 

 

 

 

 ?מהו שטח המשושה

 זמיר - חנה לבר "ד

המשימה . בעיית שטח המשושההתפרסמה , 4222בכתב העת מספר חזק , 42בגיליון 

במגוון , (הריבוע הכחול) יחידות ריבועיות נתונותבשל המשושה הייתה לקבוע את שטחו 

 .דרכים

 

 
 יחידות שטח ריבועיות 5שטח המשושה : לבעיה התשובה

 
 :לחישוב שטח המשושה הדגמותלהלן שלוש 

  הפחתה מהשלם - דרך א

 . יחידות שטח ריבועיות 24, (3 ×2)המלבן כל שטח 

 

  

http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/mispar_chazak_2000/issue24/meshushe.pdf


 2 זמיר -ר חנה לב"ד, שטח המשושה
 

   :להפחית את שטח המצולעים המודגשים בצבע יש, שטח זהמ

 

 ( הריבועים הצהובים)שטח ריבועיות ' יח 4

 ( המשולשים הירוקים והמשולש האדום) X 3שטח ריבועיות ' יח 2.1

 ( המשולש הסגול)שטח ריבועית ' יח 2.1

 (. המשולש הכחול(שטח ריבועיות ' יח 2.1

וכך נקבל את  שטח ריבועיות' יח 21 -שטח ריבועיות מ' יח 7עלינו להפחית , בסך הכול

 .ריבועיות 'יח 5: השטח המשוש

 

  וחישוב שטחם( ריבועים ומשולשים)חלוקת המשושה למצולעים  - דרך ב

 :חלק מהחישובים מתבססים על חישוב שטח משולשים

 שטח ריבועיות' יח 4: שטח המלבן הצהוב

 שטח ריבועית' יח 2: שטח המשולש הירוק

והגובה , FG -ו BF: 'יח 2לשניהם צלע שאורכה )שווים בשטחם  GEF -ו BAF: שני המשולשים

' יח 2שטח ריבועית ושטח שניהם ' יח 2.1מכאן ששטח כל משולש , ('יח 2לשניהם גם הוא 

 .שטח ריבועית

 2, אורך והגובה לצלע זו' יח 4אורכה  DGצלע , שכן, שטח ריבועית' יח DGE ,2שטח משולש 

 .אורך' יח

 :רבועיות' ביח אם נסכום את השטחים החלקיים, בסך הכל

  5.5+  5.5+  2+  2+  1 =שטח ריבועיות ' יח 5, שטח המשושה

 



 3 זמיר -ר חנה לב"ד, שטח המשושה
 

 

 

 שימוש בנוסחת פיק לחישוב שטח מצולעים על רשת סריג - דרך ג

 , 

 6) היקף המשושההנקודות על , ממחצית מספר נקודות השפה: החישוב על פי הנוסחה

 3)בתוך המשושה ש, ניםהפנקודות ולהוסיף את מספר , 2יש להפחית , (נקודות שפה

 . (הנקודות הכחולות

 - 2 + 3= שטח ריבועיות ' יח 5 :שטח המשושה, על פי נוסחה זו
 

 
 

 

 : על נוסחת פיקאתם מוזמנים לקרוא , להעשרה

 22גיליון , ה"כתב העת על – הוכחה של נוסחת פיק .א

 24גיליון , "4222מספר חזק "כתב העת , בעיית השמיניות: במאמר .ב

 רחובות, מכון וייצמן, שטחים - נוסחת פיק: פעילות להעשרה .ג

G 

http://highmath.haifa.ac.il/data/alle1-26/alle10/alle10-13.pdf
http://highmath.haifa.ac.il/data/alle1-26/alle10/alle10-13.pdf
http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/mispar_chazak_2000/issue12/hana_lev-zamir.pdf
http://stwww.weizmann.ac.il/math-rehovot/excellence/Grade7/Activity_8.2.pdf

