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 לימוד נושא הזווית באמצעות מחוגי השעון  :פעילות

 'ד –' ג  :שכבה

 זוויות במחוגי השעון האנלוגי   :יישומון

 

 . ועושה שימוש בשעון אנלוגי ובזווית הנוצרת בין מחוגיו, פעילות זו נועדה לעסוק בנושא הוראת הזווית
 (."מו זוויות בין מחוגי השעוןיודג)"' לכיתה גהחינוך הנושא מופיע בתכנית הלימודים של משרד 

 

 הנחיות להפעלת היישומון
 

מאתר מרכז המורים הארצי  Google Chromeאו  Internet Browser -היישומון מופעל דרך ה
: בכתובת, למתמטיקה בחינוך היסודי

th.haifa.ac.il/images/stories/ogdan_geogebra/clock.htmlhttp://yma . 
 .GeoGebraהוא נכתב באמצעות תוכנת 

 : היישומון מאפשר תנועת מחוגי שעון והצגת הזווית שביניהם
 

 

http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/ogdan_geogebra/clock.html
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 Allow Blockedיש להקיש על  , חוסם בהודעה מסויימת את אפשרות ההפעלה Browser -אם ה
Content. 

 
 : י הפעלהמצבשלושה קיימים 

 
בשעה כדי להתחיל , לגרור את ערך הדקות לאפס ניתן)הפעלת השעון במצב של תנועה מתמדת  .א

00:11) 
 

 .קבעו שעה ודקהאם בוחרים באפשרות , הקשת השעה והדקה הנדרשת בשדה המתאים .ב
 

 הנעה ידנית של מחוגי השעון .ג
 

 .(סדר הצגתם ביישומוןתואם את  'ג -' א הסעיפיםסדר )
 

 .וכך לקבוע את זמן השעון, הסמן בסרגלסרגל הגרירה ניתן לגרור ימינה ושמאלה את בעבודה עם 
 

 :מחוג השעות
 

 :Hour Indicator Modeבשדה , ניתן לבחור באחת משתי אפשרויות
 

 .אלא רק במעבר של שעה שלמה, כפי שהוא בשעון אמיתי, מחוג השעות אינו מתקדם באופן תמידי .0
כפי שמתאימים , עותי את מרחב הזוויות הנוצרות בין המחוגיםמגבילה באופן משמ ואפשרות ז
 . 'ד –' לתלמידי ג

 .בתפריט הבחירה constantלשם כך יש לבחור את האפשרות 
 

  .כפי שהוא מתנהג בשעון אמיתי, מחוג השעות מתקדם תמידית .0
 .בתפריט הבחירה real-lifeלשם כך יש לבחור את האפשרות 

 
 :הערות נוספות

 
 .צגת במעלות שלמותהזווית מו

 
 Options => Rounding => 1:  י בחירת"ניתן להגדיל את הדיוק ולהציג גם ספרה אחת מימין לנקודה ע

Decimal Place . 

 .  בכל דקה נוספת 5.5 -קטנה ב/הזוויות בין שני המחוגים גדלה, כיון שבפועל, זאת
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 תרגיליםלפעילויות והצעה ל
 
 

 :בכל אחת מהשעות הבאות( קהה שטוחה או , ישרה, חדה)זווית שנוצרת ה סוג המ .0
 

       1:00 ,0::1 ,0:11 ,0:11 ,0:06 ,0::1 ,... 
 

 
 ... , 11::1, 10:11, 10:11, 6:::0, 00:01 :מהי הזווית בכל אחת מהשעות הבאות .0

 
 

 . שערו באלו זמנים הזווית בין מחוגי השעון היא שטוחה .:
 

 : בידקו את השערתכם באמצעות היישומון      

 (. זווית שטוחה)במדוייק 180השעון היא  ימחוגהזווית בין  באלו זמנים 

 (אפשרויות :מצאו )? 180 -באלו זמנים זווית זו קרובה מאד ל 

 
 

 (90)יא ישרה שערו ובידקו באלו זמנים הזווית בין מחוגי השעון ה .:

 
 

 ? 45בת  שערו ובידקו באלו זמנים הזווית בין מחוגי השעון היא .6

 
 

 ?כמה פעמים בכל שעה נוצרת זווית ישרה בין מחוגי השעון .0
 שערו ובידקו את השערתכם באמצעות היישומון      

 
 

  ?0י השעון היא בת כמה פעמים ביממה הזווית בין מחוג .7

 שערו ובידקו את השערתכם באמצעות היישומון            
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 יישומונים דומים ברשת
 

 Nrich: Clock  יישומון להדגמת שעה .0
 
 

 
 
 

בתפריט , ועל חלק השעה המתאים, ה לקביעת השעה השלמהיש ללחוץ על השעה במסגרת העליונ
 .Resetלשעה חדשה יש ללחוץ על . התחתון

 
 
 
 
 Teacher.LED: Interactive Clock Spin יישומון להדגמת שעה .0

 .ות והדקותמאפשר הזזה ידנית של מחוגי השע
 
 

 
 
 

http://nrich.maths.org/content/id/6071/Clock.swf
http://www.teacherled.com/resources/clockspin/clockspinload.html
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 Visnos: Interactive Teaching Clock  שעון המאפשר מדידת זוויות .:
 
 

 
 

http://www.visnos.com/demos/clock

