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 ‚ ‰˙ÈÎ– ÌÈ˘ÏÂ˘ÓÂ ˙ÂÈÂÂÊ  

 ≈Á˜Ï · -  מש�לשי� �מר��עי�  

  1 בדקִמ 
  סרגל  :דצי�  

  צבעי�    

  )' נק12(   :ג ישרי�תחת לכל ז�� מתאי� או שמות מתאימי� ִמ ִרשמ� ֵש   . 1

  .ישרי� נחתכי� או ישרי� מא�נכי�, ישרי� מק�ילי�  
  
  

  

  
  ÌÈÏÈ·˜Ó ÌÈ¯˘È   ÌÈÎ˙Á� ÌÈ¯˘È    

  

  

  
  

  ÌÈ¯˘ÈÎ�Â‡Ó  ÌÈ /ÌÈÎ˙Á�  ÌÈÎ˙Á� ÌÈ¯˘È  

  

     )' נק20(   .מש�שה �מת�מ%, מח�מש, מש�לש:  ַ$רטט� את המצ�לעי� ה�אי�  .א  .2

     .ִרשמ� ִמתחת לכל מצ�לע את שמו  .ב  

                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
     ˘ÏÂ˘Ó      ˘ÓÂÁÓ        ‰˘Â˘Ó     
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                  ÔÓÂ˙Ó            

‰˘ÌÈÚÏÂˆÓ‰Ó „Á‡ ÏÎ Ï˘ ˙ÂÓ  ?)י מה ִנק�ע� שמות המצ�לעי� שִ$רטטת�'על  .ג

ÏÚ ÌÈÚ·˜� Â�ËË¯˘˘-Ì‰Ï˘ ˙ÂÚÏˆ‰ ¯ÙÒÓ ÈÙ.  

  _________________ : ש�

  _____: כיתה

  ___________: תארי+
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  : )י הצלעות' מש�לש ֵש� מתאי� עלִרשמ� ִמתחת ְלכל  . 3

  )' נק12(.   שוקיי�-צלעות או ְשֵוה'ש/ֶנה, צלעות'ְשֵוה  

  

  

  

  

  

  ‰�Â˘-˙ÂÚÏˆ  ‰ÂÂ˘ -˙ÂÚÏˆ  ‰ÂÂ˘ -ÌÈÈ˜Â˘  
  

  : )י הזוויות'ִרשמ� ִמתחת ְלכל מש�לש ֵש� מתאי� על  .4

 )' נק12(.  זווית-זווית או ְישר'ְקהה, זוויות' ַחד

  

  

  

  

  

  „Á-˙ÂÈÂÂÊ  ¯˘È -Ê˙ÈÂÂ        
  

  

  ‰‰˜-˙ÈÂÂÊ
      

     .שוַקיי�'זווית שֵוה' מש�לש ישרַ$רטט�   .א  .5

  .ַסמנ� את הזווית הישרה  .ב  

  )' נק7(.   ִצבע� את הצלעות הָשוות  .ג  
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  .   ִהת�וננ� ַ�מר��עי� שִלפֵניכ�  . 6

  

  

  

  

  

  ˙ÈÏÈ·˜Ó  ÔÈÂÚÓ  ÊÙ¯Ë  ÚÂ·È¯  

  
 )' נק12(.  ֵש� מתאי�מר��ע ִרשמ� ִמתחת לכל  .  א   

  
  )'קנ 8(   .צבע אחרילות ושוות ְ� ג צלעות מק�ז�ל  7בע�ִצ   .ב  

  
  . ÊÙ¯Ë‰ ˙‡ Â�Ú·ˆ ‡Ï   )'קנ 3(?   ֵאיזה מר��ע לא צבעת�  .ג  

  .ÏÈ·˜ÓÂ ˙ÂÂ˘ ˙ÂÚÏˆ Ï˘ ‚ÂÊ Û‡ Â· ÔÈ‡˘ ÔÂÂÈÎÓ ÊÙ¯Ë‰ ˙‡ Â�Ú·ˆ ‡Ï˙Â .ַהס�יר� מד�ע    

מקבילית במקו� : רויות הבאותש בסעי9 א יש לקבל כתשובה נכונה ג� את האפ:הערה

  .מקבילית  או מעוי% במקו� ריבוע; מעוי%

  )' נק14(   ?מי אני  . 7

  ".מחס% המר��עי�" ֵהיעזר� � ב'סעיפי� א וִ�   

  .אני מר��ע ולי שֵני ז�גות של צלעות שוות ומק�ילות  .א  

  ÈÂÚÓÔאו  ÈÏÈ·˜Ó˙ אני     

  .¯ÚÂ·Èאו   Ô·ÏÓ  או     

  
  .אני מר��ע ולי ז�ג אחד ִ�לבד של צלעות מק�ילות  .ב  

  .ÊÙ¯Ëאני      

  
  .אני מצ�לע �על שש צלעות  .ג  

  .Â˘Ó˘‰אני      

  
  . ָשוות �אור%7יישתיי� מצלעותַ . אני מצ�לע �על שלוש צלעות  .ד  

   .˘ÂÂ˘ ˘ÏÂ˘Ó-ÌÈÈ˜Â‰אני      

  "מחס% המר��עי�"

, זטר), % מל�,ע�רי�

 %דלתו, י%מע�, יליתמק�
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  )' נק10(  רש�תשאלת   

  .יי�שוַק 'יוֵ זי� ְש יכ� חמישה טר)פנֵ לִ   .8

   ‡  ·  ‚  
  
  
  
  
  

    „  ‰  
  
  
  
  
  
  

       . ִלשֵני מש�לשי�‡ז את טר)� לקחַ   .א
  
      .זי� ִלשֵני טר)·ז את טר)� לקחַ   .ב
  
      . ִלמש�לש �ְלמק�ילית‚ז את טר)� לקחַ   .ג
  
      . ְלמל�% �ִלשֵני מש�לשי�„ז את טר)� לקחַ   .ד
  
    . ִלשֵני מר��עי� שוני�‰ז ת טר)א� לקחַ   .ה

ישנ% דרכי� נוספות . �י אינ� היחיד8הפתרונות המוצעי� במשימה : הערה  

    .וקת הטרפזי�ללח

    

‰ÁÏˆ‰·!  


