
  איפה הטעות?

  

         קראו את המשימה הבאה:

 משולש שווה צלעות.    ∆ABCנתון  

 נמצאות על המעגל.   L-ו Dנקודות 

BD  מקביל ל- LC  . 

 .  Eנחתכים בנקודה   BD-ו  ALהמיתרים 

  

הוא   LEDCהוכיחו  כי המרובע  .1
 מקבילית.  

  

  

הוא משולש   ∆𝐀𝐃𝐄 -הוכיחו ש .2
 צלעות.שווה 

  LC+LB=LAהוכיחו כי:  .3

 

  לפניכם פתרונות של תלמידים:

  :1פתרון של סעיף 

 .   AB=BC=CAמשולש שווה צלעות ולכן:   ∆ABCא .נתון 

 °60 =CAB = ∢CBA = ∢BCA ∢   במשולש שווה צלעות.   060-מכיוון שכל הזוויות שוות ל 

 °60 =CBA = ∢𝐶𝐿𝐴 ∢    הנשענות על אותה קשת,שוות.  זוויות הקפיות 

  ∢LED = 180 − ∢𝐶𝐿𝐸 = 180 − 60° = 120°  

. ואז יש לנו מרובע שבו  0180וזוויות סמוכות בישרים מקבילים סכומן   LC-מקביל ל BD- מפני ש

 ולכן המרובע מקבילית.  180 0  -זוויות סמוכות משלימות ל

  

   :2לפניכם פתרון של סעיף 

 . AD מיתרנוסיף בנית עזר ,ה

  °60 ° =120 ° −180 =DEA = 180° − ∢DEL  ∢    0180-זוויות צמודות משלימות ל . 



°120 =DEL = ∢AEB ∢   .זוויות קודקודיות שוות 

  °60 ° =120   =ADB 𝐴𝐸𝐵 ∢    זווית היקפית הנשענת על אותה קשת כמו הזווית
 המרכזית שווה למחצית הזווית המרכזית.  

 °60 ° =60 ° −60 ° −180 =DAE = 180° − ∢ADB − ∢DEA ∢    סכום זוויות במשולש 
 המשולש שווה צלעות.   060-. ולכן, אם כל הזוויות שוות ל 0180

 . AD=DE=AE 

  

    :3לפניכם טענה של  תלמיד לגבי סעיף 

 ,  LBכי אם נחבר את מיתר  LC+LE=LAיש טעות בשאלה, היה צריך להראות ש: 

°90 =LBA ∢   ואז כשנעשה חיסור זוויות:   090- זווית היקפית הנשענת על קוטר  שווה ל . 

  ∢LBE = 90° − ∢CBA = 90° − 60° = 30° 

 °60 ° =120 ° −180 =LEB = 180° − ∢DEL ∢   ונקבל LEB∆   ישר זווית שזוויותיו 

 שווים במעגל.  כי רדיוסים  EB=EA=2X -ו  =2x EBאז: LE=X-. ולכן  אם נקרא ל 009,006,030

(הוכחנו   DE=CL=2X -משולש שווה צלעות)  ו DAB(הוכחנו ש  AE=ED=DA=2Xואז נקבל: 
 מקבילית.)  

 ולכן יש שגיאה בנתונים.  CL + LE = 𝐿𝐴 = 2𝑋 + 𝑋ולכן: 

  

  ענו על השאלות הבאות:

?  וכיצד תתקנו אותה? נמקו(האם אתם 1מה השגיאה המתמטית בפתרון המוצג ל סעיף   .א

 מבחינים ביותר משגיאה אחת)?. 

 האם יש לכם דרך נוספת לפתרון? מהי?   .ב

?  וכיצד תתקנו אותה? נמקו. (האם אתם מבחינים  2מה השגיאה בפתרון המוצג ל סעיף   .ג

 ביותר משגיאה אחת)?.  

 ? מהי?  2האם יש לכם דרך נוספת לפתרון סעיף  .ד

ע לדעתכם תהליך הפתרון  ? אם לא, מדו3האם אתם מסכימים עם טענת התלמיד לגבי סעיף  .ה
 לא נכון?  

 רשמו את הפתרון המתוקן.  

  

   !!  עבודה נעימה!


