מיון משולשים
תארו לעצמכם תיבת דואר אלקטרוני מלאה בהודעות .מאות הודעות .עכשיו דמיינו שאתם
צריכים לחפש בתיבה זו הודעה אחת בלבד ,שבה יש מידע חשוב ששלחו לכם מזמן .נכון
שזה כמו לחפש "מחט בערמה של שחת"? בעולמנו המתקדם טכנולוגית שימוש בתיבת
דואר אלקטרוני הינו שכיח ביותר ,גם במקומות העבודה וגם בחיים הפרטיים .אתם בוודאי
שואלים את עצמכם כיצד המבוגרים מצליחים להסתדר ב"ים" המידע המציף את תיבת
הדואר האלקטרוני שלהם? התשובה לכך פשוטה  -מיון וארגון .לא רק החדר שלכם צריך
להיות מסודר ומאורגן כדי שתוכלו למצוא בו דברים ,אלא גם הסביבה הדיגיטלית שלכם.
איך תוכלו למיין ולארגן מידע בתיבת הדואר האלקטרוני שלכם?
לצורך הלמידה ניעזר בתחום הגאומטריה .זוכרים את נושא מיון המשולשים?
אשלח אליכם בדואר אלקטרוני תמונות שונות של משולשים ,ואתם תצטרכו למיין אותם
בתיבת הדואר האלקטרוני שלכם לפי קטגוריות של זוויות וצלעות.
מיון וארגון בתיבת הדואר האלקטרוני מתבצעים על ידי תיוג ההודעות בתוויות.
בשלב הראשון  -צרו תווית לכל אחד מסוגי המשולשים:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

משולש שווה צלעות
משולש שונה צלעות
משולש שווה שוקיים
משולש חד זוויות
משולש שונה צלעות
משולש ישר זווית

בשלב השני  -תייגו כל תמונת משולש מתיבת הדואר הנכנס לתווית המתאימה .תייגו כל
תמונה של משולש לפי צלעות ולפי זוויות.
כיצד יוצרים תווית בתיבת הדואר האלקטרוני של ?Gmail
כיצד מתייגים הודעה לתוויות ב?Gmail -

לאחר שביצעתם את התיוגים לתוויות המתאימות ,כנסו לכל תווית ותווית ,בדקו את
ההודעות וראו אם ההודעות מתויגות לעוד תוויות.
מלאו את הטבלה בהתאם ,למשל :אם בתווית משולש חד זוויות מופיעה הודעה עם תווית
של משולש שונה צלעות ,כתבו בטבלה במשבצת המשותפת לשתי התוויות – "יש".

כתבו במקומות הריקים יש או אין.
סוג משולש (שם
התווית)
משולש חד זוויות

משולש שונה צלעות

משולש שווה שוקיים

משולש שווה צלעות

משולש ישר זווית
משולש קהה זווית

האם ישנן משבצות שבהן כתבתם "אין"?
אם כתבתם "אין" ,פירוש הדבר שמשולשים כאלו אינם קיימים .האם תוכלו להסביר מדוע
משולשים אלו אינם קיימים?
יצירת תוויות בדואר האלקטרוני של :Gmail
בתיבת הדואר הנכנס לחצו על "עוד" מצדו השמאלי.

בתפריט שנפתח לחצו על "צור תווית חדשה".

בחלון שנפתח כתבו את שם התווית ,ואז לחצו על "צור".

התווית תופיע בצד ימין.

כך המשיכו וצרו את כל התוויות שלכם.
כיצד מתייגים הודעה לתווית?
לאחר שיצרתם את כל התוויות ,כנסו לתיבת הדואר הנכנס ,סמנו את ההודעה שאותה תרצו
לתייג ,פתחו את סמן התוויות ובחרו את התוויות המתאימות להודעה.

אם ביצעתם את ההוראות נכון ,שמות התוויות יופיעו בשורה של ההודעה.

ניתן לתייג כל הודעה במספר רב של תוויות.

