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 ‚ ‰˙ÈÎ– ÌÈ˘ÏÂ˘ÓÂ ˙ÂÈÂÂÊ  

 ≈Á˜Ï · -  מש�לשי� �מר��עי�  

  2 בדקִמ 
  

  סרגל  :צי�ד  

  צבעי�    

  

  )' נק9(    :ִמתחת לכל ז�ג ישרי�או שמות מתאימי� ִרשמ� ֵש� מתאי�   . 1

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

    

  

  

  

  
   ÌÈÎ˙Á� ÌÈ¯˘È  ÌÈÏÈ·˜Ó ÌÈ¯˘È    ÌÈ¯˘ÈÈÎ�Â‡Ó  Ì /ÌÈÎ˙Á�  

  

  )' נק18(   :ִמתחת ְלכל מצ�לעש� מתאי� ִרשמ�   . 2

  . מת�מ%, עמש��, מש�שה, מח�מש, מר��ע, לשמש�  

  

  

  

  
  Ú·Â¯Ó  ‰˘Â˘Ó  ˘ÏÂ˘Ó    

  

  

  

  

  
  Ú·Â˘Ó  ˘ÓÂÁÓ  ÔÓÂ˙Ó    

  _________________ : ש�

  _____: כיתה

  ___________: תארי'
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  )' נק16(   :ִהת�וננ� ַ�מצ�לע שִלפֵניכ� וענ� על השאלות ה�אות  • .  3

  
  ÓÂÁÓ˘  ?  ֵש� המצ�לעַמה�  .א
  
   ˆÂÚÏ˙5  ? -מה צלעות יש ַ�מצ�לע  .ב
  
   ˜„˜5ÌÈ„Â  ? -מה קדקודי� יש ַ�מצ�לע  .ג
  
   ÂÈÂÂÊ˙5  ? -מה זוויות יש ַ�מצ�לע  .ד
  
  .ÏÚ Ú·˜� ÚÏÂˆÓ‰ Ì˘-ÂÈ˙ÂÚÏˆ ¯ÙÒÓ ÈÙ  ?0י מה ִנקבע ֵש� המצ�לע/על  .ה

    

  .לַסמנ� את הזוויות ַ�סימ�% ַהמק�ב  •  

  .את הקדקודי� ְ�כחול  :ִצבע�  •  

 .את הצלעות ְ�אדו�      
  

  : 0י הצלעות/ִרשמ� ִמתחת ְלכל מש�לש ֵש� מתאי� על  . 4

  )' נק9(.   שוקיי�-צלעות או ְשֵוה/ש3ֶנה, צלעות/ְשֵוה  

  

  

  

  

  

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

  

  : וויות0י הז/ִרשמ� ִמתחת ְלכל מש�לש ֵש� מתאי� על  .5

  )' נק9(.  זווית-זווית או ְישר/ְקהה, זוויות/ ַחד

  

 

  

  

  

  „Á-˙ÂÈÂÂÊ  ¯˘È -˙ÈÂÂÊ  ‰‰˜-˙ÈÂÂÊ  
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  גי�5מחס% המ�

 .יליתמק�ז �טר0, ע�רי�, דלתו%

  )' נק12(   :שלימ�הַ   . 6

  .ÂÊÏ ÂÊ ˙ÂÂ˘ ˙ÂÚÏˆ‰ ÏÎ  ו �שלש א מש�צלעות ה�/ ְשֵוהלש מש�  . א

  .˘˙ÂÊÏ ÂÊ ˙ÂÂ˘ ˙ÂÚÏˆ Èו �שלש א מש�שוקיי� ה�/ הוֵ לש ְש מש�  . ב

  .È ˙Á‡ ˙ÈÂÂÊ˘¯‰  ו �שלש א מש�זווית ה�/ ש ישרלמש�  . ג

  .˘Â�Â˘ ˙ÂÚÏˆ ˘ÂÏ˙ ו �שלש א מש�צלעות ה�/לש שונהמש�  . ד

  

  )' נק12(  .יכ�פנֵ לעי� שִל מצ� �ַ וננ�ת�ִה   . 7

  .  ֵש� מתאי�ִרשמ� ִמתחת לכל מצ�לע   

    ".גי�5מחס% המ�" יעזר �אפשר להֵ   
      

  

  

  

  
  

  ÚÂ·È¯  ˙ÈÏÈ·˜Ó  ÂÚÓ ÔÈ /ÔÂ˙Ï„  ÊÙ¯Ë  
  
  

  )' נק15(  ? מי אני,ִרשמ�  . 8

  .בהלהר-עות רצ�יעזר ִ�  להֵ אפשר  

  .¯ÚÂ·Èאני     . זוויות ישרות4/ צלעות שוות ו4על אני �  .א

 ילותמק�זוגות צלעות שוות � 2על ע ��אני מר�  .ב

  .Ô·ÏÓאני    .כל הזוויות שלי ישרותו  

  , זו מזו צלעות שונות4 מר��ע �עלאני   .ג

  .ÊÙ¯Ëאני   .ילותג אחד של צלעות מק�וז�  

  ילותמק�של צלעות נגדיות שוות �גות  ז�2על ע ��אני מר�  .ד

  .ÈÏÈ·˜Ó˙ ניא  .י זוויות חדותשֵת �  

  כות שוות זו לזוי הצלעות הסמ�ו שתֵ �שע �מר�אני   .ה

  .„ÔÂ˙Ïאני   .י הצלעות האחרות שוות זו לזווג� שֵת   
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  )' נק5(ת  רש�שאלת   

  .הה וזווית אחת חדהזווית אחת ְק , ס� ל5רטט מש�לש ש�ו זווית אחת ישרהנַ    •  .9

  

  

  

  

  

   .צלחת� ַהס�יר� מד�ע� לא ִה ִא    •  

·˘ ˘ÏÂ˘Ó ËË¯˘Ï È¯˘Ù‡ È˙Ï·‰‰˜ ˙Á‡ ˙ÈÂÂÊÂ ‰¯˘È ˙Á‡ ˙ÈÂÂÊ Â È˙˘˘ ÔÂÂÈÎÓ 

‡Ï ˙È˘ÈÏ˘‰ ÚÏˆ‰ ÌÚ ‰‰˜ ˙ÈÂÂÊÂ ‰¯˘È ˙ÈÂÂÊ ˙Â¯ˆÂÈ˘ ˙ÂÚÏˆ‰Â˘‚ÙÈÈ  .ÔÎÏ , ˘È Ì‡

‰‰˜ ˙ÈÂÂÊ Â‡ ‰¯˘È ˙ÈÂÂÊ ˘ÏÂ˘Ó· ,˙Â„Á Ô‰ ˙Â¯Á‡‰ ˙ÂÈÂÂÊ‰ È˙˘.  

 

‰ÁÏˆ‰·! 

 

  


