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  ) 9-8 פרק א (נושאים  דוגמאות למשימות למבדק  

  אלכסונים, סימטריה שיקופית   –   פרק א 

  עים וסימטריה סיבובית במרוב

   )9-8(נושאים 

  למבדק למשימות דוגמאות
 בהצלחה! 

    "זווית ישרה", סרגל   ציוד:    

  לפניכם שבעה מרובעים.  . 1
  

  הקיפו את שמות המרובעים שיש להם סימטריה שיקופית.   א. 
  

  

  

  
  מלבן   דלתון   מקבילית   

  
  

  

  

  

  זווית - טרפז שווה  זווית - פז ישררט  ריבוע  מעוין  

  
  להם סימטריה שיקופית את כל קווי הסימטריה שלהם. סרטטו במרובעים שיש    ב. 
  

  סרטטו בכל אחד מהמרובעים שלפניכם את אלכסוניו.   א.  . 2
  

  
  

  
 מלבן   ריבוע   מעוין   

 
 

  

 מקבילית   דלתון   
  הקיפו את המרובעים שיש להם סימטריה שיקופית.   ב. 

  _________________   שם: 

  תאריך: ___________ 
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 .השאלות על שיקופית, וענו סימטריה להם במרובעים שיש התבוננו  ג. 

     סימטריה קווי הם האלכסונים שני מהמרובעים ובאיל  ?   

    סימטריה קו הוא האלכסונים אחד רק מהמרובעים באילו   ?   

    מדוע. הסבירו?  סימטריה קווי אינם האלכסונים מהמרובעים באילו     

 

  הקטעים המסורטטים בכל מסגרת הם זוג אלכסונים של מרובע.  . 3
 

 הנתונים יהיו אלכסונים במרובע.השלימו כל סרטוט למרובע כך שהקטעים   א.

  

 כתבו בכל מסגרת את השם או השמות המתאימים לכל מרובע.    ב. 
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  סרטטו בכל אחד מהמרובעים שלפניכם את אלכסוניו.    א.  . 4
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  מעוין  מלבן  מקבילית  ריבוע  

  

  קראו את השאלות הבאות וענו.   ב. 

  _____ ?באילו מהמרובעים האלכסונים חוצים זה את זה __________ 

   ___________ ?באילו מהמרובעים האלכסונים שווים זה לזה באורכם 

   _______________ ?באילו מהמרובעים האלכסונים מאונכים זה לזה 

 

מסורטט אחד האלכסונים של מעוין    2  מסורטט אחד האלכסונים של ריבוע ובמסגרת  1במסגרת   . 5

 שאינו ריבוע.  

 
 כל אחד מהמרובעים.  של האחר ןהאלכסו בכל מסגרת את סרטטו  א. 

  .בריבוע ובמעוין  האלכסונים תכונות על התבססו

  

                                              
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          

  השלימו כל סרטוט למרובע המתאים.   ב. 

  

6.  

 אלכסוני ריבוע  אלכסוני מעוין שאינו ריבוע 

  לפניכם סרטוט של מגרש ספורט בצורת מלבן. 

  תחרות בין התלמידים,  ערכו   1תלמידי כיתה ד

  מי יגיע ראשון לכדור הניצב בנקודת המפגש של האלכסונים. 

  בקצה אחד של כל אלכסון עומד תלמיד.  
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 דן  רן 

 חן בן

 כדור

 

 

  
  

    :בלי למדוד את אורכי האלכסונים, ענו 

  האם התלמידים ירוצו אותו מרחק?  

  נמקו את תשובתכם.   

  __________________________________________________________________      

  __________________________________________________________________    

   

  הקיפו את שמות המרובעים שלפניכם שיש להם סימטריה סיבובית.   א.   .7
  

  

  

  מלבן   דלתון   מקבילית   

  

  

  

  שוקיים - טרפז שווה  זווית - טרפז ישר  ריבוע   מעוין   

  

כתבו בכל מרובע שיש לו סימטריה סיבובית, כמה פעמים המרובע מכסה את עצמו במהלך    ב. 

  סיבוב שלם.  

  
  איזה מהמרובעים מכסה את עצמו במהלך סיבוב שלם מספר גדול ביותר של פעמים?    ג. 

  _________________ ________________________________  נמקו את תשובתכם.   

  
_______________     ם סימטריה שיקופית?לאילו מהמרובעים יש גם סימטריה סיבובית וג   ד. 



 פרק ד  דוגמאות למשימות למבדק 

 


