
מבוא לזויות



• זווית חדה: 
   זווית שגודלה קטן מ- 90°     

• זווית קהה:
   )קהה, כמו סכין קהה. לא חדה(. 

   זווית הגדולה מ- 90° וקטנה מ- 180°. 

• זווית ישרה: 
   זווית בת 90°. 

   ניתן לדעת שזווית היא ישרה, 
   כאשר היא מסומנת ב"רגלית" בשרטוט, 

     .)AB⊥BC( או כאשר שני קווים מאונכים זה לזה   

• זווית שטוחה:
   זווית שגודלה 180°, הנוצרת על קו ישר. 

זוויות יסומנו בשתי דרכים: 
אותיות ביוונית:

α אלפא, β - ביתא, γ - גמא, δ - דלתא. 
  ABC :סימון הקודקודים

)האות המרכזית היא החוד של הזווית(

•  בשאלות הבאות השלימו את סוג הזווית: שטוחה / ישרה / חדה

1. זווית AEB היא זווית                   
2. זווית α היא זווית                          
3. זווית AED היא זווית                   
4. זווית AEC היא זווית                   

?  AEC מה גודלה של ,β=45° 5. בהמשך לנתוני השרטוט, אם ידוע כי

לפי נתוני השרטוט:
                    =  AEC .6
                    =  BED .7
                    =  AED .8

סוגי זוויות

תרגילים
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זויות

מבוא



 • זוויות על קו ישר משלימות ל- 180°

?= α ,9. לפי נתוני השרטוט

?= α ,10. לפי נתוני השרטוט

?= α+β ,11. לפי נתוני השרטוט

?= α+β ,12. לפי נתוני השרטוט

?= α ,13. לפי נתוני השרטוט

     ?= α ,14. לפי נתוני השרטוט

זויות
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כפי שהרס"ר שלי אמר פעם: "חווה התחילה את דרכה ביחידה ברגל שמאל, אך מאז היא ביצעה תפנית של 360° ". 

• סיבוב שלם הוא 360°. 

ניתן לחלק זווית שלמה לשתי זוויות שטוחות: 

או לארבע זוויות ישרות )90°(:

     ?= α ,15. על פי נתוני השרטוט

         ?= α ,16. על פי נתוני השרטוט

          ?= α ,17. על פי נתוני השרטוט

          ?= α ,18. על פי נתוני השרטוט
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          ?= α ,19. על פי נתוני השרטוט

          ?= α ,20. על פי נתוני השרטוט

α
α

α
α

α α

זויות
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פתרונות



שימו לב! משום שזוויות אלה נוצרות כאשר קווים
ישרים חוצים זה את זה, מה שלמדנו קודם,

שסכום הזוויות על קו ישר שווה 180° עוזר גם כאן. 

?= α ,1. לפי נתוני השרטוט

?= α ,2. לפי נתוני השרטוט

?= α ,3. לפי נתוני השרטוט

? =α-β ,4. לפי נתוני השרטוט

?= β ,5. לפי נתוני השרטוט

?= β ,6. לפי נתוני השרטוט

זוויות קודקודיות

זויותתרגילים
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? =α+β ,7. לפי נתוני השרטוט

?= β ,8. לפי נתוני השרטוט

? =α-β ,לפי נתוני השרטוט . a⊥b 9. נתון

? =α+β ,לפי נתוני השרטוט  .b מאונך לישר a 10. ידוע כי הישר
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חוצה זווית הוא קו יש החוצה את הזווית ממנה הוא יוצא.
 .ADC חוצה את זווית BD דוגמא: בשרטוט לפניך הישר

.ADC חוצה זווית BD 11. בשרטוט לפניך נתון
        ADC=70°

? = α      

.AOCחוצה זווית OB 12. בשרטוט לפניך נתון
? = α      

.AFC חוצה זווית BF :13. נתון
  ?=  BFD      

.AGC חוצה זווית BG :14. נתון
. DGF חוצה זווית EG      

?= α+β     

 .CHE חוצה זווית         .AE⊥GC :15. נתון
         FHD =?

חוצה זווית

HD

http://www.znk.cc/ezra/279

זויות
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מבוא למקבילים



שני קווים ישרים שלעולם לא נפגשים. אפילו לא שלום בחדר המדרגות. אם נעביר קו מאונך לשניהם הוא יהיה הקו הקצר 

ביותר המחבר ביניהם. אורכו של קו זה לא ישתנה. 

.)AB || CD( | ניתן לסמן שני קווים כמקבילים בעזרת הסימן

לדוגמא: 

 a || b בשרטוט לפניך

AD=BC

 

 a || b 1. בשרטוט לפניך
מה מהבאים נכון? 

 AD<BC )1(

BC<AD )2(

AD=BC  )3(

)4( כל התשובות אפשריות  

כאשר שני קווים מקבילים נחתכים על ידי ישר שלישי, נוצרות שמונה זוויות. 

במפגש זה נוצרים שני זוגות של זוויות שוות. 

כל הזוויות המסומנות ב- α שוות זו לזו.

כל הזוויות המסומנות ב- β שוות זו לזו. 

למעשה, כל הזוויות הקטנות שוות לכל הזוויות הקטנות,

וכל הזוויות הגדולות שוות לכל הזוויות הגדולות. 

לפי מה שלמדנו קודם, סכום הזוויות על קו ישר שווה 180°. 

לכן גם במקרה של שני קווים מקבילים הנחצים על ידי ישר, זווית קטנה+זווית גדולה=180°  

)α+β=180°(

?=α .מקבילים זה לזה b -ו a 2. נתון: הישרים

?=α .מקבילים זה לזה b -ו a 3. נתון: הישרים

קווים מקבילים

תרגילים
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מקבילים

מבוא



?=α .מקבילים זה לזה b -ו a 4. נתון: הישרים

?=α .מקבילים זה לזה b -ו a 5. נתון: הישרים

?=α .מקבילים זה לזה b -ו a 6. נתון: הישרים

?=β-α .מקבילים זה לזה b -ו a 7. נתון: הישרים

?=β-α .מקבילים זה לזה b -ו a 8. נתון: הישרים

מקבילים
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