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 ‚ ‰˙ÈÎ– ÌÈ˘ÏÂ˘ÓÂ ˙ÂÈÂÂÊ  

 ≈Á˜Ï ‡ -  זוויות  

  2 בדקִמ 
  זווית�מד  :דצי�  

  סרגל    

  )'נק 6 (   .קטע וקר�, ישר : רטט�ַ�   .1

  

  

  Ô¯˜  ÚË˜  ¯˘È  
  

  )'נק 9(    : את היד�ע לכ� על המ��גי� ה!אי� שמ�ִר   .2

  .‡ÌÈ�ÂÂÈÎ‰ È�˘· Ï·‚ÂÓ Â�È‡ ¯˘È‰ ,ÛÂÒ ÂÏ ÔÈ‡Â ‰ÏÁ˙‰ ÂÏ ÔÈ  –  שר י

  .˜¯Á‡ „ˆ· Ï·‚ÂÓ‰ ¯˘È Ï˘ ˜ÏÁ ‡È‰ Ô„  –  קר�

  .˜ÂÈ„„ˆ È�˘Ó Ï·‚ÂÓ‰ ¯˘È Ï˘ ˜ÏÁ ‡Â‰ ÚË  –  קטע

  

 ) 'נק 11  ( .טי�רט�יכ� ִ� פנֵ ִל   .3

  
  .זוויותהִ�רט�טי� שה� את האותיות שמעל רק  קיפ�הַ   .א  

    ‡  ·  ‚  „  

 

  
  

  
    ‰  Â  Ê  Á  

  

  

  

  Á, ‰, ‚,  ‡.  זוויתִ�רט�טי� שֵאינ�הַ ִרשמ� את האותיות שמעל   .ב  
  

  _________________ : ש�

  _____: כיתה

  ___________: תארי,
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˘¯Â˜� ‰˙Â‡Ó˘ ÔÂÂÈÎÓ ˙ÈÂÂÊ Â�È‡ ‰ ËÂË„‰ . זוויתו אינ ‰ טרט�ע ִ�  מד�יר�ס!הַ   .ג  

˙ÈÂÂÊ· ˙ÂÈ‰Ï ÍÈ¯ˆ˘ ÈÙÎ ÌÈÈ�¯˜ ‡ÏÂ ÌÈÓÂ˜Ú ÌÈÂÂ˜ È�˘ ÌÈ‡ˆÂÈ .  

  

   )' נק15(    . זוויות שונות5ִלפֵניכ�   .4

 יותרמהזווית הקטנה !, �ודלי ג/�עלַ!סדר המתאי�  ִרשמ� את האותיות שמעליה�  

   .יותרזווית הגדולה !לַ 

   ‡   ·   ‚   „  ‰  

  

  
   ‚  ·  „  ‡  ‰  

             ________                         _________    _________    _________  _________  
  הזווית  הזווית     
  יותר    ! הקטנה  יותר הגדולה !    

  

  )' נק12(    :זוויתג הס�1ִתב� מַתחת לכל זווית את   .5

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

   ‡  ·  ‚  „  

  

    

  

   ‰‰˜ ˙ÈÂÂÊ  ‰ÁÂË˘ ˙ÈÂÂÊ  ‰„Á ˙ÈÂÂÊ  ‰¯˘È ˙ÈÂÂ˘  
    

  )' נק15(     ."קטנה" או "גדולה" :שלימ�הַ   .6

  .זווית חדהִמ   ‚„ÏÂ‰  זוויות ישרה   .א  

  .זווית קההִמ   ‚„ÏÂ‰  חהזווית שט�  .ב  

  .זווית ישרהִמ   ‚„ÏÂ‰  זווית קהה  .ג  

  .זווית קההִמ    ˜�Ë‰     זווית חדה   .ד  

  .חהזווית שט�ִמ    ˜�Ë‰  ישרה  זווית   .ה  
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  )' נק16(    .תחתיומה ִמ  את השעה הרש� שירא�1,, כל שעו�!מחוגי�  הוסיפ�  .א  .7

  „שעו�    ‚ שעו�   ·שעו�     ‡ שעו�     

    

  

  

    
  9:00השעה   3:05השעה   6:00השעה   8:00השעה                  

  
  :שלימ�הַ   .ב  

  .˜‰‰   הזווית שנוצרה היא זווית‡שעו� !

  .˘ÁÂË‰  הזווית שנוצרה היא זווית ·שעו� !

  .Á„‰   הזווית שנוצרה היא זווית ‚שעו� !

  .È˘¯‰   הזווית שנוצרה היא זווית„שעו� !

  

  )' נק16(  . ִלפֵניכ� אר!עה מצ�לעי�  .8

    ‡  ·  ‚  „ 
 
 
  
  
  

  . !כל ִמש/ט את האות שמעל המצ�לע המתאי�שלימ�הַ   

  .זווית אחת חדה וזווית אחת קהה, י זוויות ישרותש שתֵ י  „  לעמצ�ִ!   

  .י זוויות חדותשתֵ יש זווית אחת ישרה �  ‚  לע מצ�ִ!   

  .ע זוויות ישרותיש אר!  ‡  לעמצ�ִ!   

  .י זוויות קהותשתֵ  �י זוויות חדותיש שתֵ   ·  לע מצ�ִ!   
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  רש�ת  אלת ש  

  )' נק4(.    זוויות ישרות3יש י� ע מס�!מר�ִ!   .9

 
 º90  ?הזווית הרביעיתגודל  �ַמה  .א
  
  º360  ? מה סכ�� 1ל זוויות המר�!ע  .ב

  
  

  

  

‰ÁÏˆ‰·!  


