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  דף לתלמיד –ים שיקוף מצולע

כיצד יראה שיקוף של מחומש? כיצד יראה שיקוף 

  ?מצולעים שוניםשל 

לשהו משתנה כשמשנים האם שיקוף של מצולע כ

 אשר המצולע משוקף ביחס אליו? הקואת 

 בפעילות זו נעסוק בחקירת שאלות אלו. 

 תוכלו לערוך את החקירה בזוג או ביחידים. 

 

 הנחיות הפעילות

 .שבקישורשומון יהיכנסו לי

  )סגול( 'A'B'C'D'E מחומש. המחומש שיקוף כקוהמשמש  fוישר כחול( ) ABCDE מחומשלפניכם 

 . השיקוףהינו תוצר פעולת 

. תוכלו למשל קודקודי המצולעעצבו את המצולע הכחול כרצונכם על ידי גרירה של  .1

. כיצד )ראו דוגמה( ידי הצבת קודקוד אחד על קודקוד הסמוך לו מצולעים שוניםליצור 

 משתנה המצולע הסגול?

 

השיקוף  קוהזיזו את כלי הגרירה "הזזת הישר לאורך הציר האופקי" ושנו את מיקום  .2

 כיצד משתנה מיקום המצולע המשוקף )הסגול(?  כרצונכם.
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הזיזו את כלי הגרירה העליון )"שינוי זווית הישר"( על ידי גרירת העיגול השחור, כדי  .3

לשנות את הזווית בה ממוקם קו השיקוף ביחס למצולע הכחול. כיצד משתנה מיקום 

 המצולע המשוקף )הסגול(?

 

 

 

 

 

 

השיקוף  קוושנו את מיקום " האנכיהזיזו את כלי הגרירה "הזזת הישר לאורך הציר  .4

כיצד משתנה מיקום שנו את זוית קו השיקוף בעזרת "שינוי זוית הישר".  כרצונכם.

 המצולע המשוקף )הסגול(?

 

 

 

תם וחקרתם כיצד משתנים המצולע הסגול ומיקומו בעקבות שינוי צורת ילאחר שהתנס .5

ושלבו  1-4השיקוף: אנא חזרו על סעיפים קו וית הישר ומיקום והמצולע הכחול, שינוי ז

 ביניהם: 

 עצבו מצולעים כרצונכם על ידי גרירת קודקודי המצולע הכחול.  .א

השיקוף על ידי הזזת כלי הגרירה )הזזת הישר לאורך הציר האנכי קו את הזיזו  .ב

 והאופקי(. 

 וית הישר". והשיקוף בעזרת כלי הגרירה "שינוי זקו ויות שונות של ובדקו ז .ג

השיקוף, כיצד קו ויות שונות ומיקומים שונים של וו עבור מצולעים שונים, זבדק .ד

 משתנה מיקום המצולע הסגול וצורתו?
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בדקו עבור להצגת הקטעים המחברים בין נקודות המצולעים.  סמנו  העשרה: .6

מה ניתן ללמוד על מצולעים שונים, זוויות שונות ומיקומים שונים של קו השיקוף, 

על הזויות שבין קטעים אלו ובין קו  ?ים בין קודקודי המצולעיםהקטעים המחבר

 השיקוף?

 

 

 דונו: אילו דברים חדשים למדתם על שיקוף של מצולעים? .7
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 מדריך למורה –שיקוף מצולעים 

 שיקוף ביחס לקוגיאומטריה: שיקוף מצולעים נושא: 

 'ה-ב'כיתות: 

. ניתן לבחון שיקוף של לישר שיקוף ביחסשל מצולע  שיקוףיישומון דינאמי המדגים תיאור: 

ביחס  מוומיקו שיקוףקו וית ומצולעים שונים. בנוסף ניתן לחקור את הטרנספורמציה תוך שינוי ז

 למצולע. 

 

 מטרת הפעילות:

חקירת נושא השיקוף דרך  –למידה בדרך חקר  .1

כגון,  התנסות ובחינת מצבים אפשריים שונים

סוג המצולע, זוית קו השיקוף ומקומו ביחס 

 . למצולע המשוקף

בנה על שיקוף של מצולעים בניה והרחבת הה .2

למשל  על שיקוףעל בסיס התנסויות למידה 

, תוך מתן תחליף נייר קיפולי או הבעזרת מרא

 טכנולוגי אשר מאפשר הדמייה וחקר רחבים יותר.  

 

 על היישומון ואופן הפעלתו

מציג מצולע כחול )המצולע אותו משקפים(, מצולע סגול )המצולע  שבקישור היישומון

(. בעזרת כלי גרירה Slider, ושלושה כלי גרירה )המדמה מראה דו כיוונית שיקוף קוהמשוקף(, 

בדומה להזזת המראה  השיקוף ביחס למצולע המשוקףקו וית ובמיקום ואלו ניתן לשלוט בז

 . במרחב
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ניתן ליצור מצולעים שונים על ידי גרירת קודקודי המצולע הכחול. העמדת  –עריכת המצולע 

קודקוד אחד על קודקוד סמוך לו, מאפשרת יצירת מצולעים בעלי מספר שונה של צלעות. 

עריכת מצולעים . Hעם הקודקוד  Gל ידי איחוד הקודקוד , המרובע שבתמונה נוצר עהלדוגמ

שונים מאפשרת לבחון שיקוף של צורות שונות ביחס לקו שיקוף קבוע. בדומה לשיקוף של 

 צורות שונות מול מראה שמיקומה קבוע. 
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שעל קו  הסביב הנקודה הסגולהשיקוף קו ית וניתן לשנות את זו –השיקוף קו וית ושינוי ז

שינוי זה ית הישר". ועל ידי גרירת העיגול השחור שבכלי הגרירה העליון "שינוי זוהשיקוף, 

 בזווית כלשהי סביב צירה. מדמה הזזת מראה דו כיוונית 

 

או ציר  Xהשיקוף על ידי הזזתו לאורך ציר קו ניתן לשנות את מיקום  –השיקוף קו שינוי מיקום 

Yזזת הישר לאורך הציר האופקי" ו"הזזת הישר , בעזרת הזזת העיגול השחור בכלי הגרירה "ה

שינוי זה מדמה הזזת מראה דו כיוונית למעלה ולמטה וכן ימינה ושמאלה,  לאורך הציר האנכי".

שינוי המיקום לאורך הציר האנכי משמעותי אם הוא מלווה בשינוי זווית ביחס למצולע המשוקף. 

 קו השיקוף. 

 

 המצולע המקורי ונקודות המצולע המשוקףהצגת הקטעים המחברים בין נקודות 

 

 ניתן להציג את הקטעים המחברים בין נקודות המצולע המקורי והמשוקף, על ידי סימון 

זוויות שונות בתיבה "להצגה". לאחר הסימון והצגת הקטעים, ניתן לבדוק עבור מצולעים שונים, 

בשני צידי מצאות ת ומשוקפת, נעל כך שכל זוג נקודות, מקוריומיקומים שונים של קו השיקוף, 

 בין נקודות אלו, מאונך לקו השיקוף.כך שהקטע המחבר , קו השיקוף ובמרחק שווה ממנו
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 ידע קודם עליו מתבססת הפעילות, בהתאם למורכבות השימוש בפעילות:

  ב'(.-מדידה בעזרת השוואה ישירה או בעזרת מתווך )א' –מדידת אורך 

  ד'(, תכונות מצולעים )ד'(.-ב'(, סוגי מצולעים )ג'-)א' מהו מצולע? –מצולעים 

  ד'(.-סוגי זויות, מדידת זויות, השוואה בין זויות )ג' –זויות 

  שיקוף בעזרת עזרים מוחשיים )מראה, קיפולי נייר( או טכנולוגיים, תכונות  –שיקוף

  ג'(.-השיקוף )א'

  ת דפים שקופים,חקירת נושא הסימטריה השיקופית בעזר –סימטריה שיקופית 

 . ה'(-)ד' או קיפולי נייר מראה
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 1ידע מתמטי שניתן לבנות כתוצאה מהפעילות

  בישר שיקוףהעתקת m  מעתיקה כל נקודה במישור אל "תמונת הראי" שלה ביחס

 גם הן צורות מועתקותוף. בדומה להגדרה זו, שיקהקו ישר / נקרא  m ישר. הmלישר 

 .לישר שיקוףביחס אל "תמונת הראי" שלהן, 

 

' שבמצולע Dבמצולע הכחול משוקפת על ידי קו השיקוף, לנקודה  Dהנקודה  לדוגמה:

' בהתאמה. המצולע E ,'F ,'G ,'Hמשוקפות לנקודות  E, F, G, Hהמשוקף. בדומה, הנקודות 

 המשוקף המתקבל חופף למצולע המקורי ומהווה "תמונת ראי" שלו. 

 

 תכונות העתקה זו הן: 

 צידי זמנית על שני -בו פועלתצדדי" שכן היא -יכולה לדמות "ראי דו שיקוףעתקת הה

. קו השיקוף צד של הראי משתקף בצד האחר כלהקו עליו מונח הראי:  – קו השיקוף

באיור האחרון, המצולע הסגול הינו שיקוף של המצולע  :לדוגמה עצמו נשאר במקומו.

 הכחול, והמצולע הכחול הינו שיקוף של המצולע הסגול. 

 

 בשני צידי קו השיקוף ובמרחק שווה ממנומצאות שתי נקודות, המקורית והמשוקפת, נ ,

 מאונך לקו השיקוף. בין נקודות אלו, כך שהקטע המחבר 

 

                                                           
)פרוייקט בראשותן של ד"ר אירית פלד  המלצ"ה: דימיון ושיקוףהפעילויות והמדריך למורה: נשען על  1

בעריכת ד"ר  טרנספורמציות וסימטריה: שיקוף וסימטריה שיקופיתהמונחון ופרופ' רוזה לייקין( וכן על 

מרכז המורים הארצי למתמטיקה בחינוך היסודי: ניתן למצוא את החומרים באתר  מריטה ברבש.
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' המחבר DD' נמצאות במרחק שווה מקו השיקוף. הישר D-ו Dהנקודות  :דוגמה

' E -ו E –', ו F -ו G ,'F -ו H ,'G -ו Hביניהן מאונך לקו השיקוף. באופן דומה, הנקודות 

' מאונכים לקו EE -' וHH ,'GG ,'FFנמצאות במרחקים שווים מקו השיקוף, והישרים 

 השיקוף. 

 

 ומרת על מרחקים שווים בין נקודות ש השיקוףהעתקת  – המרחקים בין נקודות הצורה

המרחק בין שתי נקודות שווה תמיד למרחק בין שתי תמונות השיקוף הצורה. כלומר, 

מכאן נובע שגם זוויות הנוצרות בין שלוש נקודות על הצורה המקורית והצורה  .שלהן

 המועתקת שוות גם כן. 

 

 

' H( שווה למרחק הנקודה המקווקו HE)הקטע  Eמהנקודה  Hמרחק הנקודה דוגמה: 

ה נוכל להשוות את מרחקיהן של כל זוג נקודות (. באופן דומהמקוקו 'E'H' )הקטע Eמהנקודה 

מכיוון שהמרחקים בין אחר על המצולע המקורי עם זוג נקודות מתאים על המצולע המשוקף. 

 המשוקף.' במצולע H'G'Fבמצולע המקורי, שווה לזווית  FGH, הזוית הנקודות נשמרים
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 המקורית לצורה ביחס המשוקפת הצורה של וגודל צורה על שמירה מבטיחה זו תכונה .

 .המקורית לצורה חופפת המשוקפת שהצורה לכן לומר ניתן

 את מגמת התנועה של נקודות הצורה. כלומר, כיוון  הופכת העתקת השיקוף – מגמה

 .מנוגדים התנועה לפני ואחרי השיקוף

 

 
נגד כיוון השעון. במצולע  ובמצולע המקורי )הכחול( הינ הקודקודיםסדר : דוגמה

הוא המתאימים להם המצולע  שוקף )הסגול( כיוון המגמה מתהפך וסדר הקודקודיהמ

 עם כיוון השעון.

 

 להעתקת שיקוף יהיו נקודות שבת רק  – (נקודה שמועתקת אל עצמה) נקודות שבת

שארו על קו יהשיקוף. נקודות אלו, י לצורה המשוקפת נקודות הממוקמות על קואם 

, שאינן ממוקמות על קו לכן, יהיו נקודות שבת. שאר הנקודותהשיקוף לאחר השיקוף ו

במידה . נקודות שבתישמשו כישוקפו לצידו האחר של קו השיקוף, ולכן לא  השיקוף

 והצורה המשוקפת נמצאת מחוץ לקו השיקוף, לא יהיו נקודות שבת בהעתקת השיקוף. 

 

  
נקודות הממוקמות על קו השיקוף באיור שמימין, למצולע המקורי )הכחול(  :דוגמה

)הקטע האדום והקודקוד האדום(. נקודות אלו ישארו על קו השיקוף גם לאחר 

השיקוף )במצולע המשוקף, הסגול(. באיור שמשמאל, למצולע המקורי )הכחול( אין 

 נקודות הממוקמות על קו השיקוף. במקרה הזה אין למצולע נקודות שבת בשיקוף. 

http://ymath.haifa.ac.il/


__________________________________________________________________________ 
  http://ymath.haifa.ac.il  מרכז מורים ארצי למתמטיקה בחינוך היסודי

11 

 

 בדומה לצורה מצב שבו צורה מועתקת על עצמה בעזרת שיקוף – שיקופית סימטריה ,

. נקודות מנייר שכשמקפלים אותה לאורך קו אשר מחלק את הצורה לשני חלקים שווים

 אשרשיקוף  תמונתאל  עוברותהצורה אינן עוברות בהעתקת השיקוף אל עצמן, אלא 

 ,עצמהעתקת על גורם לצורה להיות מו אשרהשיקוף  קועם הצורה המקורית.  מתלכדת

 .הסימטריה ציר או קויקרא 

 

  
קו השיקוף שבאיור מחלק את הצורה לשני חלקים שווים. בשיקוף הצורה : דוגמה

המקורית ביחס לציר הסימטריה, תמונת השיקוף תתלכד עם הצורה המקורית. קו 

 השיקוף ישמש במקרה זה כציר סימטריה. 

 

 תוכנית לימודים

בהמשך עוסקים בו ביחס . בכיתות ב' או ג' לראשונהפוגשים התלמידים  השיקוף נושאאת 

לטרנספורמציות אחרות כגון הזזה וסיבוב, ותוך התייחסות לרעיונות מורכבים יותר כמו 

 סימטריה שיקופית, ציר סימטריה ונקודות שבת. 

ניירות את הנושא לומדים תחילה בשימוש באמצעי המחשה מוחשיים כמו מראה, קיפולי נייר ו

שקופים. יישומון זה מאפשר בחינה של מרחב אפשרויות רב יותר מאמצעים אלו, בחינה של 

הקשרים בין מיקום ציר והשיקוף והשינוי בצורה וכן בחינה של מקרים שלא ניתן לבחון בעזרת 

 אמצעים מוחשיים )למשל שיקוף דו צדדי, נקודות שבת ועוד(. 
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 'ב כיתה

אופן השימוש 

 בפעילות

 להדגים את היישומון במליאה. בהצגה מומלץ בשלב זה אנו ממליצים

משולשים שונים, ) שוניםמצולעים  השיקוף בקרבלהתמקד בבחינת 

ם קו מיקו(, וכן ניםדלתו, יםטרפז, מעוינים, תומקבילי ,ניםמלב, יםריבוע

 . Xהשיקוף לאורך ציר 

נושאים 

מתכנית 

 הלימודים

חקר של שיקוף מצולעים בכדי ללמוד על תכונות השיקוף )שיקוף כיוצר 

תמונת ראי, שומר על מרחקים בין נקודות הצורה בצורה המשוקפת, מציב 

את נקודת המקור ונקודת השיקוף במרחקים שווים לקו השיקוף, מעביר 

צורה לצורה החופפת לה, הופך את מגמת הצורה )כיוון הצורה(, מצבים 

 נקודות שבת(.  בהם ישנן

 

 

 שמירת מרחק בין נקודות הצורה היפוך מגמה בשיקוף

 

 

 

 מרחק זהה של נקודה ושיקופה מקו השיקוף

 

 נקודות שבת בשיקוף

 ג' כיתה

אופן השימוש 

 בפעילות

בשלב זה אנו ממליצים להדגים את היישומון במליאה. בהצגה מומלץ 

משולשים שונים, מצולעים שונים )להתמקד בבחינת היישומון עבור 

(, וכן בשינוי זווית ניםדלתו, יםטרפז, מעוינים, תומקבילי ,ניםמלב, יםריבוע

השיקוף ומיקומה. לאחר מכן לתת לילדים להתנסות בעצמם בשינוי זווית 

 השיקוף ומיקומה ולמקד את השיח בנושאים אלו.

רמציות השונות )שיקוף והזזה(. תכונות ההבדלים השונים בין הטרנספו

 השיקוף שפורטו לעיל ביחס לשינוי זוית קו השיקוף ומיקומו.
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נושאים 

מתכנית 

 הלימודים

  

 שמירת מרחק בין נקודות הצורה היפוך מגמה בשיקוף

 

 

 

מרחק זהה של נקודה ושיקופה מקו 

 השיקוף

 

 נקודות שבת בשיקוף

 ד' כיתה

אופן השימוש 

 בפעילות

בשלב זה אנו ממליצים לאפשר התמודדות עם המשימה כפי שהיא, 

בחקר בקבוצות שונות, ולעודד את התלמידים להתנסות גם באופן חופשי 

 באפשרויות השונות שהיישומון מציע. 

האפשרות להצגת הקטעים המחברים במליאה אנחנו מציעים להציג את 

ים בין נקודות בין נקודות המצולע ולחקור מה ניתן ללמוד על המרחק

מתאימות על המצולע המקורי והמשוקף, ועל הזויות הנוצרות בין הקטע 

 המחבר ביניהן ובין קו השיקוף.

 נושאים

מתוכנית 

 הלימודים

בנוסף לנושאי כיתות ב' וג' הוא נושא הסימטריה  ,מוקד הדיון בכיתה ד'

השיקופית וקווי הסימטריה של מצולעים שונים. וכן, ההבדלים בין 

 הטרנספורמציות סיבוב, שיקוף והזזה. 

  

 שמירת מרחק בין נקודות הצורה היפוך מגמה בשיקוף
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מרחק זהה של נקודה ושיקופה מקו 

 השיקוף

 

 בשיקוףנקודות שבת 

 

 

 סימטריה שיקופית וציר סימטריה

 ה' כיתה

אופן השימוש 

 בפעילות

בשלב זה אנו ממליצים לאפשר התמודדות עם המשימה כפי שהיא )כולל 

(, בחקר בקבוצות שונות, ולעודד את 6משימה  –משימת ההעשרה 

התלמידים להתנסות גם באופן חופשי באפשרויות השונות שהיישומון 

 מציע. מומלץ לשים דגש על מצולעים שונים ועל תכונותיהם. 

 נושאים

מתוכנית 

 הלימודים

מוקד הדיון בכיתה ה' הוא תכונות העתקת השיקוף בהקשר של תכונות 

( זוויות, מדידה ואומדן של זוויות , מקבילּות, מאונכּות,אלכסוניםמצולעים )

ומרובעים בפרט. כלומר: לבחון כיצד העתקת השיקוף ותכונותיה 

 מבוטאות במצולעים שונים ובתכונותיהם. 

 

 שלבי הצגת הפעילות

ולהדגים את אופן הפעלתו, בעיקר בכדי לחשוף על הלוח,  ישומון תחילהיהמומלץ להקרין את 

קו וית והתלמידים לאפשרות לבחון כל היבט של שיקוף המצולע בנפרד )צורת המצולע, זאת 

 השיקוף ומיקומו( וכן, לאפשרות לבחון את ההיבטים הללו תוך שילוב ביניהם. 

התנסות ביישומון בזוגות, על פי הנחיות הפעילות וכן תלמידים למומלץ לאפשר להמשך, ב

 ת אנחנו מציעים לערוך דיון בנושא השיקוף. באופן חופשי כרצונם. בסיום הפעילו
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 לפניכם מספר שאלות לדיון:

 כיצד משתנה המצולע המשוקף בעקבות שינוי במצולע אותו משקפים?  .1

 ?אחרים ושוניםמצולעים האם יש הבדל בין שיקוף של מחומשים ובין שיקוף של  .2

מרחקים בין הצורה,  , מגמתהמשוקף תשובות אפשריות לשאלות אלו יתייחסו לצורת המצולע

נקודת מקור, הנקודה המשוקפת וקו השיקוף, הזוית הישרה הנוצרת בין הישר המחבר בין 

המשוקפת עצמה  בין נקודות הצורהמרחק נקודת המקור והנקודה המשוקפת ובין קו השיקוף, ה

 . ביחס לנקודות הצורה אותה משקפים

כדאי לעודד הצעות . עות שחותכות זו את זויציעו צורות שאינן מצולעים, בעלות צל םיתכן וילדי

דיון בנושא תכונות מצולעים, הכללות רחבות יותר לגבי שיקוף )האם תכונות מהסוג הזה ולקיים 

 השיקוף מתקיימות גם בצורות שאינן מצולעים? בצורות בעלות קשתות? ועוד(. 

 השיקוף? קומיקום השיקוף?  קווית וכיצד משתנה המצולע המשוקף בעקבות שינוי בז .3

 השיקוף? קוהשיקוף? חותך את  בקובאיזה אופן ישוקף מצולע אשר קודקודו נוגע  .4

 לנקודות גם ויתייחסו הקודמת לשאלה התשובות את ירחיבו אלו לשאלות אפשריות תשובות

ביחס למקום הגיאומטרי של המצולע תשובות מתקדמות יותר יתייחסו . וקיימות במידה השבת

 .השיקופיתלצורת המצולע, ולסימטריה  ,השיקוף לקו

יתכן וילדים ישימו לב לכך שקו השיקוף נע במהירות שונה מהמצולע המשוקף. כדאי לפתח 

אלו מקורית ושהנקודות בצורה ההיבט זה לתכונת קו השיקוף המשמש כמראה, וכן לכך 

ק של . כלומר המרחמקו השיקוףבמרחק שווה המשוקפות להן בצורה המשוקפת, ממוקמות 

נקודה מקורית מזו המשוקפת הינו כפול מהמרחק של נקודה מקורית או משוקפת מקו השיקוף. 

 קו השיקוף. מזו של  פי שתים וצרת תחושה שהמצולע המשוקף נע במהירןת הגדולהלכן נ

 
' המחבר DD' נמצאות במרחק שווה מקו השיקוף. אורך הישר D-ו Dהנקודות  :דוגמה

 ' מקו השיקוף בהתאמה.D -ו Dביניהן הינו מכפלה של המרחק בין הנקודות 

 

 מהם המאפיינים והתכונות של שיקוף מצולעים? .5

, לתכונותיה ולסימטריה השיקוףתשובות אפשריות לשאלה זו יתייחסו להגדרת העתקת 

 שיקופית. 

ולע המקורי והמשוקף, במידה ועולות שאלות לגבי המרחקים בין נקודות מתאימות על המצ

 ולדון בנושא לאחר חקירתו. ניתן להציג את המרחקים הללו ביישומון 
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ו המקום הגיאומטרי של העתקת השיקוף של מצולע מסויים ביחס מהשאלת העשרה:  .6

 ?לזויות שיקוף שונות

 מצולע של השיקוף העתקת שלתשובות אפשריות לשאלה זו ייתייחסו למקום הגיאומטרי 

כאל מעגלים בעלי מיקום ורדיוס המשתנים בהתאם למיקום  שונות שיקוף לזויות ביחס מסויים

 קו השיקוף. 

הדגמה של המקום הגיאומטרי בהקשר הזה אפשרית בעזרת מעקב אחרי השינוי של קודקודים 

שונים במצולע המשוקף ביישומון. ניתן לעשות זאת על ידי סימון אחד או יותר מקודקודי המצולע 

 )ראו איור בהמשך(.  Trace on(, לחיצה על הלחצן הימני של העכבר ובחירה ב ולהסגהמשוקף )

 

(, לחיצה על הלחצן הימני הסגולסימון אחד או יותר מקודקודי המצולע המשוקף ): דוגמה

 .Trace onשל העכבר ובחירה ב 

 

 

המשוקפים האפשריים  יםמצולע, בDשיקוף הנקודה המקום הגיאומטרי של  :דוגמה

' משאירה שובל של נקודות Dבזויות שיקוף משתנות של המצולע המקורי. הנקודה 

 סגולות במקומים בהם היא מופיעה. 
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 העשרה

לפניכם קישורים שונים להרחבת הנושא ולהעשרה. הקישורים מופיעים באתר מרכז המורים 

 הארצי לחינוך היסודי:

 ן של ד"ר אירית תקט בראשופעילויות ומדריך למורה )פרוי - המלצ"ה: דימיון ושיקוף

 .פלד ופרופ' רוזה לייקין(

 טרנספורמציות וסימטריה במישור: סימטריה   

 טרנספורמציות: מבט כולל על טרנספורמציות איזומטריות במישור  

 טרנספורמציות וסימטריה: שיקוף וסימטריה שיקופית 

 

http://ymath.haifa.ac.il/
http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/part4/archive/hamlaza/hamlaza-guide-heb.pdf
http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/part3/teachers/terms/termndcon19.pdf
http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/part3/teachers/terms/termndcon16.pdf
http://ymath.haifa.ac.il/index.php?option=com_k2&view=item&id=1601:termndcon13

