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א  עּורנֹושֵׂ מֹות : ַהשִּׁ יםשְׁ עִּׁ ֻצלָּ ַהמְׁ

דּונָּא  ַטיְׁ צְׁ ים:  בהִּׁ ה, ַדפִּׁ יבָּ תִּׁ י כְׁ לֵׂ גֵׂל, כְׁ ַסרְׁ

ה ם ַהמֹורָּ ית ַטל: עִּׁ מִּׁ ַכרְׁ



ד ַהיֹום מָּ לְׁ ה נִּׁ ?מָּ



יא  בִּׁ הָּ ה לְׁ עּורמָּ שִּׁ ?לְׁ

רֹונֹות• ֶעפְׁ ַחֶבֶרת• גֵׂל•מְׁ ַסרְׁ



ים עִּׁ ר יֹודְׁ בָּ נּו כְׁ ה ֲאַנחְׁ ?מָּ

ה  ע הּוא צּורָּ ֻצלָּ ֶכֶבתמְׁ יםַהֻמרְׁ רִּׁ שָּ ים יְׁ ַקּוִּׁ מְׁ

ה  ע הּוא צּורָּ ֻצלָּ המְׁ גּורָּ סְׁ

ים עִּׁ ֻצלָּ מְׁ עֹות לִּׁ לָּ ר שֹוֶנה ֶשל צְׁ פָּ סְׁ יֹות מִּׁ הְׁ ים יָּכֹול לִּׁ חֹות )שֹונִּׁ פָּ עֹות3לְׁ לָּ (צְׁ



ים עִּׁ ר יֹודְׁ בָּ נּו כְׁ ה ֲאַנחְׁ ?מָּ

ָקְדקֹוד

ֶצַלע



י ע ֲאנִּׁ ֻצלָּ יֶזה מְׁ ?אֵׂ

ש לֹו  יֵּ ע שֶׁ ֻצלָּ רּו מְּ עֹות3ַציְּ לָּ צְּ

ִאים  יְך קֹורְּ עאֵּ ֻצלָּ הִלמְּ ?ַהזֶׁ

ָלש ְמשֻׁ

ָלשקֹודֹוקֹוִדיםַכָמה  ?___ֵיש ִלְמשֻׁ

ָלש 3?___ַכָמה ְצָלעֹות ֵיש ִלְמשֻׁ

3

ָלע   ָלש הּוא ְמצֻׁ ְמשֻׁ

ְצָלעֹות 3ַבַעל 

ָקְדֳקִדים3-ּו



י ע ֲאנִּׁ ֻצלָּ יֶזה מְׁ ?אֵׂ

ש לֹו  יֵּ ע שֶׁ ֻצלָּ רּו מְּ עֹות5ַציְּ לָּ צְּ

ָלעְלַדְעְתֶכם קֹוְרִאים ֵאיְך  ?ַהֶזהִלְמצֻׁ

ָלע ֶשֵיש לֹו  ָמש הּוא ְמצֻׁ ְצָלעֹות5ְמחֻׁ

ָקְדֳקִדים___ ו 
ָמש ְמחֻׁ
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י ע ֲאנִּׁ ֻצלָּ יֶזה מְׁ ?אֵׂ

ֶשה ְמשֻׁ

ֶשה ?ַכָמה ְצָלעֹות ְלַדְעְתֶכם ֵיש ִלְמשֻׁ

?ֵיש ְלַדְעְתֶכם ִלְמשֹוָשהָקְדֳקִדיםַכָמה 

6

6



י ע ֲאנִּׁ ֻצלָּ יֶזה מְׁ ?אֵׂ

ָבע ְמרֻׁ

ָבעַכָמה ְצָלעֹות ְלַדְעְתֶכם ֵיש  ?ִבְמרֻׁ

?ָקְדֳקִדיםַכָמה 

4

4

ָלע בענקָרא ְצָלעֹות4שֵיש לֹו ְמצֻׁ מרֻׁ



https://video.cet.ac.il/VideoPlayerHTML5.aspx?xmlConfigPath=math/kotar/shvilim/geometry_kitaalef/e05_polygons_names_mdi.xml
https://video.cet.ac.il/VideoPlayerHTML5.aspx?xmlConfigPath=math/kotar/shvilim/geometry_kitaalef/e05_polygons_names_mdi.xml


י ע ֲאנִּׁ ֻצלָּ יֶזה מְׁ ?אֵׂ

ש. 1 לָּ שֻׁ רּו מְּ .ַציְּ

יֵּש לֹו . 2 ע שֶׁ לָּ צֻׁ רּו מְּ עֹות5ַציְּ לָּ .צְּ

רּו . 3 יֵּש לֹו ַציְּ ע שֶׁ לָּ צֻׁ ֳקִדים4מְּ דְּ .קָּ

ת . 4 ע אֶׁ לָּ צֻׁ ל מְּ תֹוְך כָּ בּו בְּ מֹוִכתְּ .שְּ

ת . 5 ַבע אֶׁ צֶׁ עּו בְּ ֳקִדיםִצבְּ דְּ ל ַהקָּ ל כָּ ִעיםשֶׁ לָּ צֻׁ .ַהמְּ



1 2 3

יל גִּׁ רֹון ַהַתרְׁ תְׁ פִּׁ



ים מִּׁ ַסיְׁ יםמְׁ מִּׁ ַסכְׁ ּומְׁ

עֹות  לָּ ַפר ַהצְּ ִפי ִמסְּ ַבע לְּ ע ִנקְּ ֻצלָּ ל מְּ ם שֶׁ לֹושֵּ שֶׁ

ִפי   ַבע לְּ ַלע ִנקְּ ל ִמצֶׁ ם שֶׁ שֵּ

ַפר  ֳקִדיםִמסְּ דְּ לֹוַהקָּ שֶׁ





גֵׂל ַתרְׁ ים לְׁ יכִּׁ שִּׁ ַממְׁ

ם  כֶׁ ִביַבתְּ ׂשּו ִבסְּ ִעיםַחפְּ לָּ צֻׁ שֹוִנים  מְּ

ֱחִליטּו  הֶׁ עֹות  וְּ לָּ ַפר ַהצְּ ַעל ִפי ִמסְּ

ֳקִדים דְּ ַהקָּ :  וְּ

ם ַמהּו  עשֵּ לָּ צֻׁ םַהמְּ אתֶׁ צָּ מְּ ?שֶׁ

ת  ת אֶׁ רֶׁ בֶׁ ַמחְּ רּו בְּ עַציְּ לָּ צֻׁ מֹוַהמְּ ת שְּ בּו אֶׁ ִכתְּ ם וְּ אתֶׁ צָּ מְּ שֶׁ
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