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  זוויותזוויותזוויותזוויות        –  ב פרק

בחוברת ששימשו  את המשימות משימות אלו תואמות .לפניכם דוגמאות למשימות למבדק ברמות חשיבה שונות

  .זוויותהוראת הנושא ל

ם  זיהוי סוגי;הגדרת המושג זווית :"גאומטריתחשיבה "במשימות המוצעות באים לידי ביטוי היבטים שונים של 

 מיון ;זוויות סרטוט ;לזיהוי סוג הזווית" זווית ישרה"שקף הבסרטוט מורכב בעזרת בדיקת זוויות  ;שונים של זוויות

השוואה בין זוויות בעזרת רצועות להרכבה או  ;לזוויות קהות ולזוויות שטוחות, לזוויות ישרות, זוויות לזוויות חדות

  ."השוואה בין זוויות"שקף בעזרת ה

מידים בחומר שנלמד הן מבחינת התכנים והן מבחינת התלה של שליטהמטרת המבדק היא לבדוק את מידת 

 ולא רק ,"גאומטריתחשיבה "יש לבחור משימות הנותנות מענה להיבטים שונים של בהתאם לכך . המיומנויות

  .של זוויותזיהוי ושיום משימות הבודקות 

 . המבדקהתלמידים ולמשך הזמן המיועד לביצוע לרמת  םהתאבבבניית המבדק יש לבחור מספר משימות 

 .חוברת הלימודשל ' ם שנלמדו בפרק בנושאיהפי -להלן תיאור המשימות על

  

  סוגי זוויות   . א

  )2-1 משימות( לזיהוי סוג הזווית" זווית ישרה"שקף הבדיקת זוויות בעזרת  •

  )5-3 משימות(סרטוט זוויות  •

  )6ימה מש(לזיהוי סוג הזווית " זווית ישרה"שקף הבדיקת זוויות בסרטוט מורכב בעזרת  •

  

  ת והשוואה בין זוויותות של זוויומיד  . ב

  )'ב5', ב4', ג3משימות (הבנה כי כל הזוויות הישרות שוות במידתן  •

  )4משימה (תכונות זווית חדה  •

  )5משימה (תכונות זווית קהה  •

  )12, 11, 10, 9, 7משימות (" השוואה בין זוויות"שקף בעזרת ההשוואה בין זוויות בעזרת רצועות להרכבה או  •

  )12, 9, 8משימות (מידתן של זוויות בהתאם לסוג הזווית  •
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            ֹותֹותֹותֹותייייָזוִ ָזוִ ָזוִ ָזוִ         –  ב ֶּפֶרק

        )  )  )  )  3333----7777    נֹוְׂשִאיםנֹוְׂשִאיםנֹוְׂשִאיםנֹוְׂשִאים((((

  למבדק למשימות דוגמאות
  !בהצלחה

  
  ,"הבָ ּכָ ְר הַ לְ  ְרצּועֹות"   :ציוד    

  ,"ְיָׁשָרה ָזִוית" ףֶק ׁשֶ       

  , ַסְרֵגל       

  "ָזִויֹות ֵּבין ַהְׁשָוָאה" ףֶק ׁשֶ       

    

  .ְיָׁשרֹות ֹותיָזוִ  ֵהן ְפֵניֶכםלׁשֶ  ֹותיוִ זֵמהַ  לּויאֵ  ּוִבְדקּו ,"ְיָׁשָרה ָזִוית" ֶׁשֶקףּבַ  ֵהָעְזרּו  . א   .1

  .ּולאֵ  ֹותיָזוִ  יפּוִק הַ     

          
  

  

  

  

          
  

  

  

  

          
  

  

  

  

  .ּותדחַ  ֹותיָזוִ  ְּבָאֹדם יפּוַהִק   •  .ב

  .הֹותֵק  ֹותיָזוִ  ְּבָכֹחל יפּוַהִק    •  

  

  _________________  : ֵׁשם

  _______________: ֲאִרית
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   .ְׁשטּוָחה ָזִוית אוֹ  ֵקָהה ָזִוית, הדחַ  ָזִוית, ְיָׁשָרה ָזִוית :להׁשֶ  ּוגסהַ  ֶאת ָזִוית ְלָכל ַחתתִמ  ִּכְתבּו  . 2

  ".ְיָׁשָרה ָזִוית" ֶׁשֶקףּבַ  ֵהָעְזרּו  

          
  

  

  

  
  

          
  

  

  

  

  

          
  

  

  

  

  

  . ָזִוית ּבַ ׁשֹוק ִיְהֶיה ַהָנתּון ֶׁשַהֶקַטע ָּכ, ָׁשָרהיְ  ְלָזִוית ִסְרטּוט ָּכל ַהְׁשִלימּו  . א  . 3

  ".ְיָׁשָרה ָזִוית" ֶׁשֶקףּבַ  ֵהָעְזרּו    
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  . ְיָׁשָרה ָזִוית ֶׁשִתְתִקֵּבל ָּכ, ֲאֵחרֹות ְנֻקדֹות יתִלְׁש  ְיָׁשִרים ַקִּוים ְּבֶעְזַרת האֹותָ  רּוּבְ חַ וְ  ,הדְנקֻ  ַּבֲחרּו  . ב

  ".ְיָׁשָרה ָזִוית" ףֶׁשֶק ּבַ  ֵהָעְזרּו  

  

  
  __________________________________________? ָׁשרֹותַהיְ  ַהָזִויֹות ְּבָכל דֹוֶמה ָמה  . ג

  

  . הדחַ  ָזִוית רּוציִ  חֹוִגיםמֶׁשהַ  ָּכ ,ֹוָסףנהַ  חֹוגמהַ  ֶאת ָׁשעֹון ְּבָכל טּוְט ְר סַ   . א  . 4

  

  

  ? ֹותדַהחַ  ֹותיוִ זהַ  יתְׁש  ֵּבין ׁשֹוֶנה ּוָמה ֹוֶמהד ָמה  . ב

  ________________________________________________________________  

  ________________________________________________________________  
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  .ֵקָהה ָזִוית ֶרתגִמְס  ְּבָכל טּוְט ְר סַ   . א  . 5
  

   ֵקָהה ָזִוית    ֵקָהה ָזִוית  

  

  

  ? הֹותֵק הַ  ֹותיוִ זהַ  יתֵ ְׁש  ֵּבין ׁשֹוֶנה ּוָמה ֹוֶמהד ָמה  . ב

  ________________________________________________________________  

  ________________________________________________________________  

  

  ".ְיָׁשָרה ָזִוית" ֶׁשֶקףּבַ  ֵהָעְזרּו. ַהּכֹוֶתֶרת ִּפי- ַעל ָזִוית ַסְמנּו ִסְרטּוט ְּבָכל  . 6

  .ְּבָיֹרק ַהָזִוית יֵק ׁשוֹ  ֶאת ְבעּוצִ    •

  .ְּבָאֹדם ַהָזִוית ָקְדֹקד ֶאת ַסְמנּו  •

  ְיָׁשָרה ָזִוית  הַחָד  ָזִוית    
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  ְׁשטּוָחה ָזִוית  ֵקָהה ָזִוית    

  

  

  .יתוִ זָ  הַ סּוג ֶאת ָזִוית ְלָכל ִמַתַחת ְתבּוּכִ   . א  . 7

  ". ָזִוית ְיָׁשָרה"ֵהָעְזרּו ַּבֶׁשֶקף 

  

  

  

  

  

  ___________  ___________  ___________  ___________  

  

  . ְּביֹוֵתר ַהְגדֹוָלה ַלָזִוית ְּביֹוֵתר ַהְקַטָנה ֵמַהָזִוית ַהָזִויֹות ֶאת ַסְדרּו  . ב  

  .ַהַמְתִאים ַּבָמקֹום ָזִוית ָּכל ֶׁשל ַהסּוג ֶאת ְתבּוּכִ      

  

 ____________  ____________  ____________  ____________  

  ְּביֹוֵתר ַהְקַטָנה ַהָזִוית  ְּביֹוֵתר ֹוָלהַהְגד ַהָזִוית  
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  . º90 ןתָ ָד ִמ ׁשֶ  ַהָזִויֹות ֶאת ְּבָיֹרק ִקיפּוהַ    •  . א  . 8

  ".ָזִוית ְיָׁשָרה "ַּבֶׁשֶקף ֵהָעְזרּו      

          
  

  

  

  

          
  

  

  

  

  

  

  ______________________________________? ְּבָיֹרק ֶׁשִהַקְפֶתם ַהָזִויֹות סּוג ָמה   •    

  

  . º90- ִמ ְקַטנה ןתָ דָ ִמ ׁשֶ  ִויֹותזָ  ְּבָאֹדם ִקיפּוהַ    •  . ב  

  ______________________________________? ְּבָאֹדם ֶׁשִהַקְפֶתם ַהָזִויֹות סּוג ָמה   •     

  

  .º90-ִמ  גדֹוָלה ןתָ דָ ִמ ׁשֶ  ָזִויֹות ְּבָכֹחל ִקיפּוהַ   •  .ג  

  ______________________________________?  ְּבָכֹחל ֶׁשִהַקְפֶתם ַהָזִויֹות סּוג ָמה   •    

  



   בפרק     דוגמאות למשימות למבדק 

© ‰.˘.·.Á.‰  75

  .ְלִמָדָתה ָזִוית סּוג ִמָּכל ַקו ִמְתחּו  . א  . 9

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  . ְּביֹוֵתר ַהְגדֹוָלה ַלזִוית ְּביֹוֵתר ַהְקַטָנה ָזִויתהַ מֵ '  אֶׁשִּבְסִעיף ַהָזִויֹות סּוֵגי ֶאת ְתבּוּכִ   . ב

  
 ____________  ____________  ____________  ____________  

  ְּביֹוֵתר ַהְקַטָנה ַהָזִוית  ְּביֹוֵתר ַהְגדֹוָלה ַהָזִוית  

  

  . אֹוָתה ְוַהִקיפּו, יֹוֵתר ְגדֹוָלה ָזִוית ֵאיזוֹ  ִּבְדקּו ִמְסֶגֶרת ְּבָכל  . 10

  ".ַהְׁשָוָאה ֵּבין ָזִויֹות"אֹו ַּבֶׁשֶקף " ְרצּועֹות ְלַהְרָּכָבה"ֵהָעְזרּו ּבָ 

  

 º90- ְקַטָנה ִמ ַהָזִוית  ִמַדת ְׁשטּוָחה ָזִוית

 º90יא ִה  ַהָזִוית  ִמַדת   הֵקהָ  ָזִוית

 º90-ִמ  ְגדֹוָלה  ַהָזִוית  ִמַדת    ְיָׁשָרה ָזִוית
 º180- ִמ ְקַטָנהּו

 º180 ִהיא ַהָזִוית  ִמַדת ַחָדה ָזִוית
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  . ןתָ ָד ִמ ּבְ  וֹותַהשָ  ָזִויֹות יםִר יֹוצְ  ֶהןֶׁשלָ  קֹורַהמַ  יחֵ ְת ֶׁשִמפְ  ִצֳּפִרים ֶצַבע ְּבאֹותוֹ  ִקיפּוהַ   . 11

  ".ַהְׁשָוָאה ֵּבין ָזִויֹות"אֹו ַּבֶׁשֶקף " ְרצּועֹות ְלַהְרָּכָבה"ֵהָעְזרּו ּבָ 
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  . ְּבִמְסגֶרת ֶׁשֵאיָנן ַהָזִויֹות ִמתֹו ָלה ַהָׁשָוה ַהָזִוית ֶאת ְצאּוִמ  ֶׁשְּבִמְסגֶרת ָזִוית ְלָכל   •  . 12

  ".ָוָאה ֵּבין ָזִויֹותַהְׁש "אֹו ַּבֶׁשֶקף " ְרצּועֹות ְלַהְרָּכָבה"ֵהָעְזרּו ּבָ 

• התָ דָ ִמ  ֶאת ְתבּוּכִ  ֶׁשְּבִמְסגֶרת ָזִוית ָּכל ְּבתֹו.  

  


