
 1 
  

 בס" ד  

    איקס עיגול וזוויות

 הסבר למורה:

 חידה: זוויותי

, ניתן להוסיף שאלות  )זוויות מתחלפות, מאימות, קודקודיות וכ'( הפעילות הינה פעילות מסכמת בנושא זוויות

 בהתאם לכיתה. 

 אינטרקציה חברתית ובשילוב תחרותיות על החומר בדרך מעניינת תוך מטרת הפעילות היא חזרה 

    איקס עיגול וזוויות

 משתתפים, כאשר הקבוצה מתחלקת לשני זוגות.  4פעילות בקבוצה של 

 לפניכם לוח משחק של  "איקס עיגול :"  

 ),   3בכל משבצת משורטטות מספר זוויות. (עמוד 

 ) .  2לרשותכם גם כרטיסי משחק (עמוד 

   הכנות למשחק: .א

  " . O" או"   Xוהתחלקו לזוגות. כל זוג בוחר סימן"  ) 2גזרו את כרטיסי המשחק (עמוד 

 )     Oאו  X: להיות הזוג הראשון שהשלים רצף של סימונים (    מטרת המשחק .ב

 באלכסון / שורה/ עמודה.    

    מהלך המשחק: .ג

 כל זוג בתורו יבחר משבצת על לוח המשחק ואז: 

 הנימוק המתאים. ולרשום את  α , β , γעליכם לחשב את הזוויות    .1

 שחקני הקבוצה השנייה יבדקו את   -את תשובתכם עליכם לכתוב בכרטיסיה   .2

 התשובה.  

 ), Xאם הם התשובה נכונה, רושמים על גב הכרטיס את הסימון שבחרתם (ס או  .3

 ומניחים את הסימון על המשבצת שנבחרה. התור עובר לזוג השני וממשיכים.   

 מסמנים כלום על הלוח והתור עובר לזוג השני.   אם התשובה הייתה שגוייה, לא  .4
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 :  סיום המשחקג. 

 האלכסון / השורה /העמודה.   -כאשר אחד הזוגות מצליח לסמן רצף של סימנים ב

 שימו לב!    

 .   180זוויות צמודות משלימות ל ° 

 זוויות קודקודיות שוו ת  

 .   180זוויות שטוחה שווה ל ° 

 משחק מהנה ולימוד פורה!                               .90זווית ישרה שווה ל °

  

  כרטיסי המשח ק:

     

   נימוק          חישוב

  

___________________α = ______  

___________________β = ______  

___________________γ = ______  

   נימוק          חישוב

  

___________________α = ______  

___________________β = ______  

___________________γ = ______  

   נימוק          חישוב

  

___________________α = ______  

___________________β = ______  

___________________γ = ______  

   נימוק          חישוב

  

___________________α = ______  

___________________β = ______  

___________________γ = ______  

   נימוק          חישוב

  

___________________α = ______  

___________________β = ______  

___________________γ = ______  

   נימוק          חישוב

  

___________________α = ______  

___________________β = ______  

___________________γ = ______  
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   נימוק          חישוב

  

___________________α = ______  

___________________β = ______  

___________________γ = ______  

   נימוק          חישוב

  

___________________α = ______  

___________________β = ______  

___________________γ = ______  

   נימוק          חישוב

  

___________________α = ______  

___________________β = ______  

___________________γ = ______  

  

    

 בס" ד  

  

  לוח משחק "איקס עיגול"
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פתרונו ת (גודל הזוויות ללא  

 הנימוק):    
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