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 סכום הזוויות במשולש ובמרובע - 8יחידה 

 .נוכיח משפטים הקשורים לסכום הזוויות במשולש ובמרובע

 

 סכום הזוויות במשולש

 בודקים מתי שלוש זוויות יכולות להיות זוויות של משולש 

. והדביקו אותן זו ליד זו כך שהקדקודים יהיו בנקודה אחת שיוצרות משולשבחרו שלוש זוויות  .א. 1

 ?מה קיבלתם

 .יואב גזר שלוש זוויות של משולש והדביק אותן זו ליד זו .ב

 .הסבירו? אילו מהאיורים הבאים יכולים לתאר את מה שהתקבל אצל יואב

 

 ?מה אפשר לשער על סכום זוויות בכל משולש .ג

 ?האם הדוגמאות הן הוכחה 

 :בעזרת ההתנסויות הגענו למסקנות האלה
 .ום הזוויותכדאי להסתכל על סכ (א

 .181סכום הזוויות במשולש הוא  (ב

 

 .לא מכל שלוש זוויות אפשר ליצור משולש

 

 סכום הזוויות במשולש ישר זווית 

העתיקו את . בידי כל קבוצה משולש ישר זווית ודף שקוף .א. 2

 .המשולש באמצעות הדף השקוף

 .הסבירו מדוע המרובע הוא מלבן. צרו מלבן משני המשולשים .ב

 .הסבירו מדוע לשני המשולשים זוויות שוות .ג

 .סמנו זוויות שוות בשני המשולשים .ד

 ?למה? מהו הסכום הכולל של כל הזוויות בשני המשולשים .ה

 .הסבירו? מה תוכלו להסיק משוויון הזוויות ומהסכום הכולל .ו

 :בהוכחה התבססנו על כך ש

מרובע שצלעותיו הנגדיות שוות  (א
 .רה הוא מלבןויש לו זווית יש

במשולשים חופפים הצלעות  (ב
 . לפי הסדר, והזוויות שוות

 .360סכום הזוויות במלבן הוא  (ג

 

 

 .181סכום הזוויות במשולש ישר זווית הוא : משפט

פ י נ ת  ה ה ג ד ר 
 ה
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 ממשולש ישר זווית למשולש כלשהו 

 (.חד זווית או קהה זווית)לכל קבוצה משולש אחר . בידי כל קבוצה משולש כלשהו .3

 .חידה הקודמת ראינו שאפשר לחלק כל משולש לשני משולשים ישרי זוויתבי 

 .קפלו את המשולש כך שייווצרו שני משולשים ישרי זווית

 ?איך קוראים לקו הקיפול .א

 ?ידי הקיפול-מהו סכום הזוויות בכל אחד מהמשולשים ישרי הזווית שנוצרו על .ב

 ?מהו סכום הזוויות בשני המשולשים ביחד

 ?וויות אינן שייכות למשולש המקוריאילו  ז

 ?מהו סכום הזוויות במשולש המקורי 

סכום הזוויות בכל משולש . כאשר משרטטים גובה במשולש נוצרים שני משולשים: אורי אמר .ג

 .361  =181  +181והרי ; וכך גם במשולש המקורי 181שנוצר הוא 

 .הסבירו לאורי? איך ייתכן 

 
 

 181במשולש הוא סכום הזוויות : משפט
הוכחנו משפט זה על סמך המשפט 

 . בדבר סכום הזוויות במשולש ישר זווית

 

 בודקים ומחשבים זוויות במשולש 

 :האם ייתכן שבמשולש יש .א. 4

 שלוש זוויות חדות? 

 שתי זוויות חדות? 

 שתי זוויות ישרות? 

 שתי זוויות קהות? 

 .הסבירו, אם לא. הדגימו, אם כן 

מצאו את גודל . בן מחולק למשולשיםבשרטוט מל .ב

 .הזוויות הבאות והסבירו כיצד מצאתם אותו

 ∢7  ;  ∢6  ;  ∢5  ;  ∢4  ;  ∢3  ;  ∢2  ;  ∢1  ∢8 ;   
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 סכום זוויות במרובע

 מוכיחים, בודקים, משערים 

 .ABCDלפניכם מרובע  .5

 .שערו מהו סכום הזוויות במרובע .א

 

 

 

 

 :כך, ויות המרובע והנחתי אותן סביב נקודה אחתגזרתי את זו: עומר אמר .ב

360כלומר , קיבלתי סיבוב שלם 
0. 

 .גזרו את זוויותיו ובדקו, ציירו מרובע 

 

 

 .קיבלתי שני משולשים. ACהעברתי את האלכסון : אסף אמר .ג

 ABCDכיצד יראה אסף שסכום הזוויות במרובע  

360הוא  
0? 

 קיבלתי ארבעה. יםהעברתי את שני האלכסונ: שחר אמר .ד

 .משולשים 

 720 = 180 ∙ 4: סכום הזוויות שלהם הוא 

 איך ימשיך שחר להראות שסכום הזוויות  

360הוא  ABCDבמרובע  
0? 

 

 ? -מצאו את גודל הזווית המסומנת ב .ה

 

 

 ?נתן דוגמה בלבד, שחר ואסף, מי מבין התלמידים עומר .ו

 ?מי מהם הוכיח 

 ?מדוע? איזו הוכחה הייתם בוחרים 

  1136 הוא במרובע הזוויות סכום:משפט 

 

השתמשנו בסכום הזוויות במלבן כדי 
להוכיח כי סכום הזוויות במשולש ישר 

בעזרת תכונה זו . 181זווית הוא 
הוכחנו כי סכום הזוויות בכל משולש 

לבסוף השתמשנו בכך כדי . 181הוא 
להוכיח כי סכום הזוויות בכל מרובע 

 .361הוא 

לחלק כל מרובע לשני אפשר 
 .משולשים
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 חוזרים לרשת של מלבנים 

 .ידי שרטוט או קיפול דף-צרו רשת של מלבנים על  .א. 6

 .סמנו שני מלבנים שיש להם קדקוד משותף  

 .העבירו בכל מלבן אלכסון היוצא מהקדקוד המשותף 

 

 .נגדיל את המלבנים שבהם העברנו אלכסונים 

 .הסבירו? ופפיםהאם המשולשים הצבועים ח 

 

 

 

 

 .האלכסונים של שני המלבנים נמצאים על ישר אחד: עוז אמר .ב

 ?האם עוז צודק 

 ____ = 2∢ + 1∢   : השלימו 

 .הסבירו? איזה שוויון מראה שעוז צדק. הקיפו שוויונים נכונים 

  ∢2 = ∢4  ∢1 = ∢2  ∢3 = ∢7  

∢1 +∢4 + ∢7 = 180  ∢1 + ≮5 + ∢3 = 180  ∢1 + ∢3 + ∢2 = 180 

 

 .ברשת של מלבנים חופפים  המשך האלכסון של מלבן הוא אלכסון של מלבן שבו הוא עובר
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 ?מה למדנו

  הוכחנו שסכום הזוויות במשולש ישר זווית הוא181. 

 הוכחנו שסכום הזוויות במשולש הוא קבוע ושווה ל-181. 

 הוכחנו שסכום הזוויות במרובע אף הוא קבוע ושווה ל-361. 

 חנו כי ברשת של מלבנים חופפים המשך האלכסון של מלבן הוא אלכסון במלבן שבו הוא עוברהוכ. 
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 אוסף משימות 

 

 

 .נמקו? הייתכן .1

55:  זוויות המשולש הן .א
0
  ;  75

0
  ;  30

0. 

40: זוויות המשולש הן .ב
0
  ;  100

0
  ;  42

0. 

10: זוויות המשולש הן .ג
0
  ;  90

0
  ;  90

0. 

2: יות המשולש הןזוו .ד
0
  ;  8

0
  ;  170

0. 

60: זוויות המשולש הן .ה
0
  ;  60

0
  ;  60

0. 

 

 

 .שרטטו דוגמה נגדית, אם לא. נמקו, אם כן. קבעו אם המשפטים הבאים נכונים .2

 .אז שתי הזוויות האחרות הן חדות, אם במשולש יש זווית ישרה .א

 .כל אחת 45חרות הן של אז שתי הזוויות הא, אם במשולש יש זווית ישרה .ב

 .90אז סכום שתי הזוויות האחרות הוא , אם במשולש יש זווית ישרה .ג

 .אז שתי הזוויות האחרות הן חדות, אם במשולש יש זווית קהה .ד

 .לא קיים משולש בעל שתי זוויות קהות .ה

 

 

 "?" -מצאו את גודל הזוויות המסומנות ב .א. 3

 .ישר זווית או קהה זווית, זווית ציינו לכל משולש אם הוא חד .ב

 

 

 

 .הסבירו. קבעו באיזה מהם הזווית החסרה קטנה יותר. נתונים שני משולשים .א. 4
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 .בשרטוט מלבן ובתוכו מלבן נוסף .ב

 .מצאו את גודלן של כל הזוויות המסומנות 

 

 

 

 

 

 .בשרטוט מלבן המחולק לשלושה משולשים .א. 5

 .מצאו את גודל הזוויות  

 

 .מצאו זוגות של זוויות שוות .ב

 

 

 

 

 

 .DECומשולש  ABCDבשרטוט ריבוע  .6

 .DECמצאו בעזרת הזוויות הנתונות את זוויות המשולש  .א

 

 ?היכן? יש בשרטוט 75כמה זוויות של   .ב

 

 

 

 

 

 

 "?"-מצאו את הזווית המסומנת ב .א. 7

 

 

 

 

 .הסבירו? הייתכן .ב
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 .ABCDובע מצאו את זוויות המר .8

חפשו שתי דרכים שונות והראו את החישוב המתאים לכל  

 .דרך

 

 

 

 

 .הוא מרובע ABCD .א. 9

 ?ABCבמשולש  Bמה גודל הזווית  

 ?ABCבמשולש  Dמה גודל הזווית  

 .ABCDת במרובע וחשבו את סכום הזווי 

 

 

 

 

 

 ?MLPבמשולש  Pמה גודל הזווית  .הוא מרובע KLPM .ב

 ?ות במרובעמהו סכום הזווי 

 

 

 

 

 

 .הכינו שני משולשים ישרי זווית חופפים  .11

 .בשני המשולשים הצמידו בכל פעם צלעות שוות 

 .181הצמידו את המשולשים זה לזה כך שיתקבל מצולע שסכום הזוויות שלו  .א

 ?אילו מצולעים התקבלו? אילו צלעות הצמדתם? כמה אפשרויות יש  

 .361ה כך שיתקבל מצולע שסכום הזוויות שלו הצמידו את המשולשים זה לז .ב

 .מצאו ופרטו  אילו צלעות הצמדתם בכל אפשרות. יש ארבע אפשרויות שונות 

.הסבירו? האם אפשר להצמיד את המשולשים כך שיתקבל סכום זווית אחר .ג


