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 ƒÓ˜„· 1   
  

 ≈Á˜Ï ‡ - ˙ÂÈÂÂÊ  
  

  זווית�מד  :דצי�  

  סרגל    

  

  )'נק 6(.   כל אחד מהקווי�תחת לְ � מתאי� ִמ ֵש  שמ�ִר   .1

  

  
  ____________  ____________  ____________  

  

2  .  a‰	Â˘ ‰Ó  נק 6(   ?קטעקר! ִמ'(  

    _____________________________________________________________      

    _____________________________________________________________    

    _____________________________________________________________    

  

  )'נק 15(   .הזוויותהאותיות שמעל את רק  קיפ�הַ   •    .3

  ה  ד  ג  ב  א  

  

  

  

    __________________________________________   .יתוהי זומַ ִרשמ�   •  

      ______________________________________________________    

      ______________________________________________________    

  

  _________________  : ש�

  _____: כיתה

  ___________: תארי+
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  )'נק 10( .   זוויותחמש  יכ�פנֵ לִ   .4

     . זווית הגדולההזווית הקטנה לַ ת! מֵ או דר�סַ   

    .סדר המתאי�שמעל לזוויות .ַ את האותיות ִרשמ�   

  ה  ד  ג  ב  א  

  

                            

  
  

_____    _____    _____    ____        ____  
  האות של הזווית  ת של הזוויתהאו  

  יותרהקטנה .    יותרהגדולה .  

  

  )'נק 15(.   זוויותחמש יכ� פנֵ לִ   . 5

  : ג הזוויתאת ס�מתחת לכל זווית  שמ�ִר   

 .חהזווית שט�או  זווית קהה ,זווית ישרה ,זווית חדה  

  

  

  

  

  _______  _______  _______  _______  _______  ס�ג הזווית

  

  )'נק 12(   ."קטנה"או  "גדולה" :שלימ�הַ   .6

  זווית ישרהִמ    __________   זווית חדה  .א  

  זווית ישרהִמ    __________   ההזווית ק  .ב  

  זווית חדהִמ    __________   זווית קהה  .ג  

  זווית קההִמ    __________   זווית חדה  .ד  

  זווית ישרהִמ    __________   חהשט�זווית   .ה  

  זווית קההִמ    __________   חה �זווית שט  .ו  
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 )'נק 4(   .ל אחת זווית3 רטט�מיה וענת 2ִ   .7

  

    

  

          
  הזווית של ענת  הזווית של מיה       
      

  ?_______________הזווית של ענתה מֵ � הזווית של מיה שונָ הִא   

    _________________________________________________  . יר�ס.הַ   

    _______________________________________________________    

            

  )'נק 16(.   ִלפֵניכ� אר.עה מצ�לעי�  .  8

    ‡  ·  ‚  „ 
 

 

 

    
  
  

  :ַהשלימ� את ס�ֵגי הזוויות ש.מצ�לעי�  

 ___________�שֵתי זוויות ___________ יש זווית אחת  ‡ִ.מצ�לע   •  

  ___________ זווית אחת ___________, יש זווית אחת  ·ִ.מצ�לע   •  

 ___________�שֵתי זוויות     

 ___________ יש אר.ע זוויות  ‚ִ.מצ�לע   •  

  ___________�שֵתי זוויות ___________ יש שֵתי זוויות  „מצ�לע ִ.   •  
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   .שעות שלמות + שירא�3, י  ההוראות�8אי� מחוגי� עלשעוני� ה..ַ  הוסיפ�  .א  .9

  )'נק 16(    

   :אי�יאורי� ה.י הֵת �8 על תחת לכל שעו! את השעה המתאימהִמ  שמ�ִר   . ב  

   .      ת חדהי! המחוגי� היא זוויהזווית .ֵ  �שעו! א . •

   .    י! המחוגי� היא זווית ישרההזווית .ֵ  �שעו! ב . •

   .      י! המחוגי� היא זווית קהההזווית .ֵ  � שעו! ג . •

   . חהי! המחוגי� היא זווית שט�הזווית .ֵ  �שעו! ד . •

  שעו! ד  שעו! ג   שעו! ב    שעו! א      

  
  

  

  
  

  ___________השעה  ___________עההש  __________ השעה   _________  השעה       

  

  

  רש�ת  אלת ש  

  )'נק 6(.   8י הג9דל הרש���רטט� זוויות עלזווית ו2ַ �יעזר� ְ.מדהֵ   .10

  

  °150ת זווית .  °90ת זווית .  °80ת זווית .  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

‰ÁÏˆ‰·!  


