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 פעילויות ממוחשבות בנושא זוויות :פעילות

 'ה –' א  :שכבה

 :ארבעה יישומונים  :יישומון
 

 סיור בממלכת הזוויות .א

 אומדן סוג זווית בראיה .ב

 אומדן גודל זווית .ג

 בניית זווית על פי אומדן .ד

 

לתרגול ולחקר של היבטים שונים , חבילת זו מכילה ארבעה יישומונים שונים ונועדה לשמש להוראה

 .געים לזוויותהנו

 

 

 ניםהנחיות להפעלת היישומו

 

מאתר מרכז המורים הארצי  Google Chromeאו  Internet Browser -היישומונים מופעלים דרך ה

 .למתמטיקה בחינוך היסודי

 . ליד כל יישומון, בהמשך המסמך מופיע הקישור להפעלה

 

 .GeoGebraהיישומונים נכתבו באמצעות תוכנת 

 

כדי , ניתן לגרור ולסובב את מד הזווית על המסך. נים נמצא מד זווית בתחתית הדףובמרבית היישומ

.למדוד בצורה מדוייקת את הזוויות המוצגות
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 סיור בממלכת הזוויות: 'יישומון א

 

: היישומון מופעל מהקישור הבא

http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/ogdan_geogebra/angle_kingdom.html 

 

 .הי תיבת בחירולשלוט על סוג הזוויות המוצג על פ, היישומון מאפשר להציג סוגים שונים של זוויות

 (: ניתן לבחור כל צירוף שהוא של זוויות)מסך אופייני ליישומון נראה כך 

 

 
 
 

http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/ogdan_geogebra/angle_kingdom.html
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 אומדן סוג זווית בראיה: 'יישומון ב

 

: היישומון מופעל מהקישור הבא

http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/ogdan_geogebra/angle_type.html 

 

, והתלמיד מתבקש לבחור את סוג הזווית המתאים, זוויות מסוגים שונים איטרטיביתהיישומון מציג בצורה 

 .בחירהמתפריט 

 . ומונה התרגילים והתשובות הנכונות מתעדכן בהתאם, מוצג משוב, לאחר הבחירה

 . מוצגת זווית חדשה, הזווית הבאהבהקשה על כפתור 

 .מאפסים את מוני התרגילים והתשובות הנכונות, התחלבהקשה על כפתור 

 

 
 
 

http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/ogdan_geogebra/angle_type.html
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 אומדן גודל זווית: 'יישומון ג

 

 : היישומון מופעל מהקישור הבא

http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/ogdan_geogebra/angle_size.html 

 

והתלמיד מתבקש להעריך את גודל הזווית , היישומון מציג בצורה איטרטיבית זוויות מסוגים שונים

 . המוצגת

 .ומונה התרגילים והתשובות הנכונות מתעדכן בהתאם, מוצג משוב, לאחר הבחירה

 .מעלות נחשבת לתשובה נכונה 7±בטווח של , גם הערכה מקורבת

 

 . מוצגת זווית חדשה, הזווית הבאהבהקשה על כפתור 

 .מאפסים את מוני התרגילים והתשובות הנכונות, התחלבהקשה על כפתור 
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 בניית זווית על פי אומדן: 'יישומון ד

 

 : היישומון מופעל מהקישור הבא

http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/ogdan_geogebra/angle_building.html 

 

והתלמיד מתבקש לבנות זווית בגודל ,  מעלות 03-083היישומון מציג בצורה איטרטיבית גודל זווית בטווח 

 .דרשהנ

 .ומונה התרגילים והתשובות הנכונות מתעדכן בהתאם, מוצג משוב, לאחר הבחירה

 .מעלות נחשבת לתשובה נכונה 7±בטווח של , גם הערכה מקורבת

 

 . מוצגת זווית חדשה, הזווית הבאהבהקשה על כפתור 

 .מאפסים את מוני התרגילים והתשובות הנכונות, התחלבהקשה על כפתור 
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