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 בניית מרובעים

 

 .ביישומוןבנו מרובעים 

 

 :הבניה ביישומון דרךהסבר ל

 לחצו על  .1

 .לבחירת אורך כל צלע הקליקו על החיצים הירוקים    .2

 .ליצירת מרובע   כל קטע גררו את העיגולים הכחולים בקצה .3

 .לחיבור הצלעות ויצירת המרובע                                      לחצו על       .4

  לפתיחת החיבורים של צלעות המרובע הקליקו .5

 
 

 . השלימו את הטבלה בעזרת התנסות ביישומון 

 . כתבו בכל שורה אם ניתן לבנות מרובע מהצלעות הנתונות 

 .מתוך מה שיצרתם ביישומון, ות משלכםהוסיפו אורכי צלע 

 

האם ניתן לבנות מרובע  dצלע  cצלע  bצלע  aצלע 

 ?מהצלעות הנתונות

 יחידות אורך 4 יחידות אורך 4 יחידות אורך 4 יחידות אורך 4
 

 יחידות אורך 2 יחידות אורך 2 יחידות אורך 3 יחידות אורך 4
 

 יחידות אורך 1 יחידות אורך 1 יחידות אורך 2 יחידות אורך 3
 

 יחידות אורך 1 יחידות אורך 2 יחידות אורך 1 ת אורךיחידו 4
 

     

     

     

     

     

     

 

http://www.learner.org/courses/learningmath/geometry/session2/part_b/constructing.html
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 :שאלות

 ?מה הכלל? צלעות ומתי לא 4 -מתי נוכל ליצור מרובע מ .1

נוכל ליצור מרובעים , אשר מסודרות בסדר שונה, צלעות של מרובע 4האם מאותן  .2

 .הסבירו/הדגימו? שונים

האם במשולש ניתן לשנות את , כלומר? עבור משולשים במה התשובה תהיה שונה .3

 ?סדר הצלעות ולקבל משולש שונה

 .הסבירו/הדגימו? צלעות שוות באורכן ניתן ליצור מרובעים שונים 4 -האם מ .4
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 :תשובות למורה

 . השלימו את הטבלה בעזרת התנסות ביישומון 

 . כתבו בכל שורה אם ניתן לבנות מרובע מהצלעות הנתונות 

 .מתוך מה שיצרתם ביישומון, הוסיפו אורכי צלעות משלכם 

 

 

 dצלע  cצלע  bצלע  aצלע 
האם ניתן לבנות מרובע 

 ?מהצלעות הנתונות

 כן יחידות אורך 4 יחידות אורך 4 יחידות אורך 4 יחידות אורך 4

 כן יחידות אורך 2 יחידות אורך 2 יחידות אורך 3 יחידות אורך 4

 כן יחידות אורך 1 יחידות אורך 1 יחידות אורך 2 יחידות אורך 3

 לא יחידות אורך 1 יחידות אורך 2 יחידות אורך 1 יחידות אורך 4

     

     

     

     

     

 

 .צלעות גדול מאורך הצלע הרביעית 3ניתן ליצור מרובע מארבע צלעות כאשר סכום  .1

 

 : למשל. ניתן לשנות את סדר הצלעות ולקבל מרובע שונה .2

 

 

 

 

 

 .הצלעות יניב אותו משולש במשולש סידור שונה של .3

 

 : למשל, כן .4

 


