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  סיבוב וסימטריה סיבוביתסיבוב וסימטריה סיבוביתסיבוב וסימטריה סיבוביתסיבוב וסימטריה סיבובית        –  ה פרק

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

  ".סיבוב וסימטריה סיבובית"הוראת הנושא ל

העשויים פיתוח יכולת לדמיין שינויים  :"גאומטריתחשיבה "במשימות המוצעות באים לידי ביטוי היבטים שונים של 

, בהזזה או בשיקוף, זיהוי צורות המתקבלות זו מזו בסיבוב, יישום תכונות הסיבוב, לקרות בצורה בעקבות סיבוב

  .שימוש בשפה מתמטיתכדי תוך בהסברים ונימוקים מתן , הסקה לגבי מיקום ישר השיקוף

כנים והן מבחינת התלמידים בחומר שנלמד הן מבחינת התה של שליטהמטרת המבדק היא לבדוק את מידת 

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

 .הזההשל שיקוף או של , סיבובשל זיהוי משימות הבודקות 

 . התלמידים ולמשך הזמן המיועד לביצוע המבדקלרמת  בהתאםבבניית המבדק יש לבחור מספר משימות 

  .חוברת הלימודשל ' ם שנלמדו בפרק הנושאיהפי -ור המשימות עללהלן תיא

 

  סיבוב צורות  . א

  )4-1משימות (זיהוי צורות המתקבלות זו מזו בסיבוב  •

  )8, 2משימות (סימטריה המרכז  •

  )8-5 משימות(תכונות הסיבוב של  ההבנהיישום  •

  

  שיקוף והזזה של צורות, סיבוב  . ב

  )9משימה (קוף זיהוי צורות המתקבלות זו מזו בשי •

  )9משימה (ישר שיקוף של מיקום המציאת  •

  )10משימה (זיהוי צורות המתקבלות זו מזו בהזזה  •

  )13-11 משימות(בסיבוב או בהזזה , זיהוי צורות המתקבלות זו מזו בשיקוף •

  )13-12 משימות(זיהוי צורות המתקבלות זו מזו בכמה אופנים  •

  )14משימה (יבוב ההזזה והס, תכונות השיקוףשל  ההבנהיישום  •

  

  צורות בעלות סימטריה סיבובית  . ג

  )15משימה (זיהוי צורות שיש להן סימטריה סיבובית  •

 והיכולת לדמיין שינויים העשויים לקרות בצורה בעקבות סיבוב "סימטריה סיבובית"יישום הבנת המושג  •

  )17-16 משימות(
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            יתיתיתיתבִ בִ בִ בִ יבּויבּויבּויבּוסִ סִ סִ סִ     ְוִסיֶמְטְרָיהְוִסיֶמְטְרָיהְוִסיֶמְטְרָיהְוִסיֶמְטְרָיה    ִסיבּובִסיבּובִסיבּובִסיבּוב        –  הפרק 

        )  )  )  )  18181818----20202020    ִאיםִאיםִאיםִאיםנֹוׂשְ נֹוׂשְ נֹוׂשְ נֹוׂשְ ((((

  למבדק למשימות דוגמאות
ַהְצָלָחה   !ּבְ

  
  , ַמְרָאה   :ּודיצִ     

  , "ִסיבּוב ִלְבִדיַקת תוֹ רצּו"מֵ  ְוֶדֶגל ָיֵרחַ  ֵריּויִא       

  צּורֹות ַנתוֹ לּבְ ׁשַ , "'א צּורֹות" ֶׁשֶקףהַ       

  

. ִמְסֶגֶרתֶׁשּבַ  ַהָׁשעֹון גחוֹ ְמ  ֶׁשַעל ֵרחַ יָ הַ  ִאיּור בִמִסיבּו ִמְתַקֵּבל ָּבֶהם ֵרחַ יָ הַ  ִאיּור ׁשֶ ַהְׁשעֹוִנים ֶאת ִקיפּוהַ   .1

  ".ִסיבּוב ִלְבִדיַקת צּורֹות"ִמ  ֵרחַ יָ הַ  ּוריְּבִא  ֵהָעְזרּו

  

  

  _________________  : ֵׁשם

  _______________: ֲאִריתַ 



   הפרק     דוגמאות למשימות למבדק 

© ‰.˘.·.Á.‰  229

  . תּוןַהנָ  ַהִסיבּוב זּכַ ְר מֶ  ְסִביב ִמְסֶגֶרתֶׁשּבַ  ַהֶדֶגל ִמִסיבּוב ִמְתַקְּבִלים הָגִליםְד הַ  ֶאת ִקיפּוהַ   . 2

  .ַהְמֻסָמן ַהִסיבּוב זּכַ ְר מֶ בְ ּו ּורֹותצהַ  תנַ וֹ לּבְ ׁשַ ּבְ  ֵהָעְזרּו  

  

  . ְּבִסיבּוב הזֶ ִמ  ֶזה ִמְתַקְּבִלים ָּבֶהן ֶׁשָהִרּבּוִעים רֹותגְ ְס ִמ הַ  ֶאת יפּוִק הַ   . 3

  ".' אצּורֹות "ֶקףׁשֶ ּבַ  ֵהָעְזרּו  
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  . ְּבִסיבּוב הזֶ ִמ  ֶזה ְּבִליםִמְתַק  ִניםּבְ לְ מַ הַ  ְׁשֵני ְפֵניֶכםלִ ׁשֶ  רֹותגְ ְס ִמ ֵמהַ  ְּבָׁשלֹוׁש  . 4

   .ּולאֵ  רֹותגְ ִמְס  יפּוִק הַ   

  ".   'א צּורֹות "ֶקףׁשֶ ִמ  2 ְּבַמְלֵּבן ֵהָעְזרּו  
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   .ְּבִסיבּוב הזֶ ִמ  ֶזה ִמְתַקְּבִלים ֶגלֶד הַ  ֵריּויִא  ְׁשֵני ֶׁשָּבֶהן רֹותגְ ְס ִמ הַ  ֶאת יפּוִק הַ   . א  . 5

  ".ִסיבּוב ִלְבִדיַקת רֹותצּו"ִמ  ֶגלֶד הַ  ּוריְּבִא  ֵהָעְזרּו    

  

    

  .ּועַ דמַ  ַהְסִּבירּו ,ְּבִסיבּוב הזֶ ִמ  ֶזה ִמְתַקְּבִלים יָנםאֵ  ָגִליםְד הַ  ֶׁשָּבֶהן רֹותגְ ְס ִמ ּבַ   . ב  

________________________________________________________________  

________________________________________________________________  
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 עֹוןׁשָ הַ  חֹוגְמ  לֶׁשעַ  ֶגלֶד הַ  ּוריִא  יבּובִס ִמ  ְתַקֵּבלִמ הַ  ֶגלֶד  ְפֵניֶכםלִ ׁשֶ  עֹוִניםְׁש הַ  יגֵ חוֹ ְמ ִמ  ֶאָחד ָּכל ַעל טּוְט ְר סַ   . 6

  .ֶרתגֶ ְס ִמ ֶׁשּבַ 

  

  

 הזֶ ִמ  ֶזה ִמְתַקְּבִלים ֶגםֶד ּבַ  ָבבֹותלְ הַ  ָּכל ַהִאם :ֵאָלהְׁש הַ  ַעל ַוֲענּו ,ְפֵניֶכםלִ ׁשֶ  ָבבֹותלְ הַ  ְּבֶדֶגם ִהְתּבֹוְננּו  . 7

  ____? ְּבִסיבּוב

   .ׁשּוַבְתֶכםְת  ֶאת קּוְמ נַ   

  .ַהֹצֶר ִּפי-לעַ  ּורֹותצהַ  תנַ לוֹ ּבְ ׁשַ ּבְ  ֵהָעְזרּו  

___________________________________________________________________  

___________________________________________________________________  
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 ּוְמֻסָמנֹות, ִסיבּובּבְ  ִמֶזה ֶזה לּוֶׁשִהְתַקּבְ  ְלָבבֹותים ְׁשֵני ְמֻסְרָטִט  ֶׁשִלְפֵניֶכם ֵמַהִמְסְגרֹות ַאַחת ְּבָכל  . 8

   .ַהִסיבּוב זּכַ ְר מֶ  ִהיא ןהֶ מֵ  ֶׁשַאַחת, ְנֻקדֹות ׁשוֹ ָׁשל

 .ַהצּורֹות תנַ לוֹ ּבְ ׁשַ ּבְ  ֵהָעְזרּו .זוֹ  ְנֻקָדה ַסְמנּו? ַהִסיבּוב זּכַ ְר מֶ  ִהיא ִמְסֶגֶרת ְּבָכל ְנֻקָדה ֵאיזוֹ  •

  

  

  .ְּבַמְרָאה ֵהָעְזרּו .ְּבִׁשקּוף ִמֶזה ֶזה ִמְתַקְּבִלים יםָּפִר ַהַּפְר  יֵר יּוִא  ֶׁשָּבֶהן ַהִמְסְגרֹות ֶאת ַהִקיפּו  . א  .9
  

  .קּוףַהִׁש  ְיַׁשר ֶאת ַסְמנּו ֶׁשִהַקְפֶתם ַּבִמְסְגרֹות  . ב  
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   ______________?ַּבֲהָזָזה ִמֶזה ֶזה ִמְתַקְּבִלים ַהִּפיִלים יֵר יּוִא  ִמְסְגרֹות ְּבֵאילּו  . 10
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  ? __________ְּבִסיבּוב ִמזוֹ  זוֹ  ִמְתַקְּבלֹות ָהַרְגַלִים ַּכּפֹות ִמְסֶגֶרת ְּבֵאיזוֹ   . א  .11
  

  ? __________ַּבֲהָזָזה ִמזוֹ  זוֹ  ְתַקְּבלֹותִמ  ָהַרְגַלִים ַּכּפֹות ִמְסֶגֶרת ְּבֵאיזוֹ   . ב  
  

  ? __________ְּבִׁשקּוף ִמזוֹ  זוֹ  ִמְתַקְּבלֹות ָהַרְגַלִים ַּכּפֹות ִמְסְגרֹות ְּבֵאילּו  . ג  
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  ? __________________ַּבֲהָזָזה ִמזוֹ  זוֹ  ִמְתַקְּבלֹות ַהצּורֹות ִמְסֶגֶרת ְּבֵאיזוֹ   •  .א  .12
  

  __________________ ?ְּבִׁשקּוף ִמזוֹ  זוֹ  ִמְתַקְּבלֹות ַהצּורֹות ֶגֶרתִמְס  ְּבֵאיזוֹ   •    
  

  __________________ ?ְּבִסיבּוב ִמזוֹ  זוֹ  ִמְתַקְּבלֹות ַהצּורֹות ִמְסֶגֶרת ְּבֵאיזוֹ   •     
  

  
  ? __________________ַּבֲהָזָזה ִמזוֹ  זוֹ  ִמְתַקְּבלֹות ַהצּורֹות ִמְסְגרֹות ְּבֵאילּו  •  .ב  

  

  ? _________________ְּבִׁשקּוף ִמזוֹ  זוֹ  ִמְתַקְּבלֹות ַהצּורֹות ִמְסְגרֹות ְּבֵאילּו  •    
  

  ? ________ַּבֲהָזָזה ְוַגם ְּבִׁשקּוף ַגם ִמזוֹ  זוֹ  ִמְתַקְּבלֹות ַהצּורֹות ִמְסֶגֶרת ְּבֵאיזוֹ   •
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  ?________ַּבֲהָזָזה ְוַגם ְּבִׁשקּוף ַגם ִמזוֹ  ִמְתַקְּבלֹות זוֹ  ַהצּורֹות ִמְסֶגֶרת ְּבֵאיזוֹ   •  .ג
  

  ? ______ְּבִסיבּוב ְוַגם ְּבִׁשקּוף ַגם ִמזוֹ  זוֹ  ִמְתַקְּבלֹות ַהצּורֹות ִמְסֶגֶרת ְּבֵאיזוֹ   •  
  

  
  

 ִמזוֹ  זוֹ  ַהִמְתַקְּבלֹות צּורֹות, ְּבִסיבּוב ִמזוֹ  זוֹ  ַהִמְתַקְּבלֹות צּורֹות ֶׁשִלְפֵניֶכם ַּבְתמּוָנה ַהִקיפּו  . א   13

  . ַּבֲהָזָזה ִמזוֹ  זוֹ  ַהִמְתַקְּבלֹות ְוצּורֹות ,ְּבִׁשקּוף

  .ֳאָפִנים ְּבַכָמה ִמזוֹ  זוֹ  ְלִהְתַקֵּבל ַהְיכֹולֹות צּורֹות ֵיׁש! ♥ ִׂשימּו    
  

  

  

  .ִמזוֹ  זוֹ  לּוּבְ ִהְתַק  ֵּכיַצד ֶׁשִהַקְפֶתם ַהצּורֹות ְלַיד ִּכְתבּו  . ב  



   הפרק     דוגמאות למשימות למבדק 

© ‰.˘.·.Á.‰  238

  .ֶׁשֵמָעָליו ַלֵתאּור ַהַמְתִאים נֹוָסף ֵחץ ֶרתִמְסגֶ  ְּבָכל טּוְט ְר סַ   . 14
  

  ְּבִׁשקּוף ִמֶזה ֶזה ַהִמְתַקְּבִלים ִחִצים  ְּבִסיבּוב ִמֶזה ֶזה ַהִמְתַקְּבִלים ִחִצים  

  ַהָנתּון ַהִסיבּוב זּכַ ְלֶמְר  ִמָסִביב  

      

  ַּבֲהָזָזה ִמֶזה ֶזה ַהִמְתַקְּבִלים ִחִצים

  

  



   הפרק     דוגמאות למשימות למבדק 

© ‰.˘.·.Á.‰  239

  .זוֹ  צּוָרה ַהִקיפּו, יתבִ יבּוִס  ִסיֶמְטְרָיה ֵיׁש ִמְסֶגֶרת ֶׁשְּבָכל ַהצּורֹות ִמְׁשֵתי ְלַאַחת  . א  . 15

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  . יתבִ יבּוִס  ִסיֶמְטְרָיה ֵאין ִהַקְפֶתם אׁשֶ  ַלצּוָרה ַמדּועַ  ְוַהְסִּבירּו, ַהִמְסְגרֹות ְּבַאַחת ַּבֲחרּו  . ב  

________________________________________________________________    

  

  . יתִסיבּובִ  ִסיֶמְטְרָיה ֵיׁש ֶׁשִלְפֵניֶכם ַהצּורֹות ִלְׁשֵתי  . 16

  .ָׁשֵלם ִסיבּוב לַ ְּבַמהֲ  ְצָמהעַ  ִעם תֶד ּכֶ לַ ְת ִמ  צּוָרה ָּכל ְּפָעִמים ַּכָמה ִּכְתבּו  

  

    ְצָמה עַ ִעם תֶד ּכֶ לַ ְת ִמ  ַהצּוָרה  ְצָמה עַ ִעם תֶד ּכֶ לַ ְת ִמ  ַהצּוָרה  

  ְּפָעִמים ___ ָׁשֵלם ִסיבּוב ְּבַמֲהַל.  ְּפָעִמים ___ ֵלםׁשָ  ִסיבּוב ְּבַמֲהַל.  
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  .ַהצּורֹות תנַ לוֹ ּבְ ׁשַ ִמ  ַהֶדֶגל ִאיּור ִלְפֵניֶכם  . 17
  
  ? _______________יתבִ יבּוִס  ִסיֶמְטְרָיה ֵיׁש ַהֶדֶגל ְלצּוַרת ַהִאם  . א  

  

 ֶיהְה ִת ֹו לׁשֶ  ָרהּוֶׁשַלצ ָּכ ,ַהֶדֶגל ִסְרטּוט ֶאת נּוׁשַ , יתבִ יבּוִס  ִסיֶמְטְרָיה ֵאין ַהֶדֶגל ְלצּוַרת ִאם  . ב  

  .תיבִ ּוביִס  יֶמְטְרָיהִס 

  

  

 

  


