
1 ה. - כיתה ה' ח. ב. ש. ה.

פרק ב - ריצופים במצולעיםדוגמאות למשימות למבדק

פרק ב' - מבנה המבדק 

מצולעים משוכללים )משימות 1, 2(.  

ריצוף במצולעים חופפים )משימה 3(.  

ריצוף במצולעים משוכללים חופפים )משימות 4, 5, 6(.  

ציוד:

שקף להשוואה בין זוויות.



ה. - כיתה ה'2 ח. ב. ש. ה.

פרק ב - ריצופים במצולעיםדוגמאות למשימות למבדק

א.     בדקו אילו מהמצולעים שלפניכם הם משוכללים, וסמנו V לצידם.  .1

היעזרו בסרגל ובשקף להשוואה בין זוויות.  
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 הסבירו מדוע המצולעים שסימנתם הם משוכללים. ב. 

                                                                                                                                  

 כתבו ליד כל מצולע משוכלל את שמו.

הסבירו מדוע מצולעים שלא סימנתם אינם משוכללים. ג. 

                                                                                                                                    

פרק ב: ריצוף במצולעים 

דוגמאות למשימות למבדק

 ____________________ שם: 

כיתה: ___________________ 

תאריך: __________________ 

בהצלחה!



3 ה. - כיתה ה' ח. ב. ש. ה.

פרק ב - ריצופים במצולעיםדוגמאות למשימות למבדק

לפניכם שני מחומשים משוכללים.  .2

כתבו מה דומה ומה שונה בין שני המחומשים המשוכללים.

                                                                                                                                            

                                                                                                                                            

 לפניכם ארבעה סוגים של אריחים.  .3

 לפניכם ארבע הצעות לריצוף חדר מאריחים אלו. בכל הצעה, ריצוף בסוג אחד של 

אריחים.
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ה. - כיתה ה'4 ח. ב. ש. ה.

פרק ב - ריצופים במצולעיםדוגמאות למשימות למבדק

האם בארבע ההצעות הללו מתקיימים כללי הריצוף במצולעים?

נמקו את תשובתכם לגבי כל הצעה.

                                                                                                                                          

                                                                                                                                          

                                                                                                                                             

                                                                                                                                          

לפניכם דף משובץ הבנוי מריבועים חופפים.  .4

האם הריבוע הוא מצולע משוכלל?                                                                            א. 

אם כן הסבירו מדוע?                                                                                                     

צרו בדף המשובץ דוגמה של ריצוף כרצונכם. ב. 

לפניכם שני ריצופים. כל ריצוף מורכב ממספר סוגים של מצולעים משוכללים חופפים.  .5
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5 ה. - כיתה ה' ח. ב. ש. ה.

פרק ב - ריצופים במצולעיםדוגמאות למשימות למבדק

 כמה סוגים של מצולעים יש בכל ריצוף?                                                            א. 

                                                                                                                                   

 כתבו את שמו של כל מצולע. 

                                                                                                                                   

א כדי למצוא את גודלה של כל אחת מהזוויות במתומן  היעזרו בריצוף  ב. 

משוכלל.

 הסבירו את דרך החישוב.                                                                                   

                                                                                                                                        

ב כדי למצוא את גודלה של כל אחת מהזוויות במשושה  היעזרו ברצוף  ג. 

משוכלל.

 הסבירו את דרך החישוב.                                                                                   

                                                                                                                                        

באוסף המצולעים המשוכללים של שירי נמצאים שלושה סוגי מצולעים.  .6

מכל סוג של מצולע יש 5 מצולעים שהם חופפים.  

כתבו את שמות המצולעים שיש באוסף של שירי.                                                    א. 



ה. - כיתה ה'6 ח. ב. ש. ה.

פרק ב - ריצופים במצולעיםדוגמאות למשימות למבדק

לפניכם התחלות של ריצופים הבנויים ממצולעים משוכללים חופפים אלו. ב. 
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אם אפשר, כתבו בעזרת אילו מהמצולעים המשוכללים המשיכו כל אחד   

מהריצופים.                                                                                                              

אם אי אפשר להמשיך את הריצוף, הסבירו מדוע.  

                                                                                                                                   


