
  

  

   סיבוביתסימטריה

   
  :פעילות זו עובדה מתוך האתר

symindex#/Symmetry/com.adrianbruce.www://http  

  

  : סיבוב-פעילות הכנה 

קחו או הכינו מד זווית של 360°  )מצורף בדף הגזירה(

  .גזירה את הצורותגזרו מדף ה

ואחד הכוכבים וית כך שמרכז הצורה יהיה במרכז מד הזוית והניחו כל צורה על מד הז

0°   . בקו של הזווית המופיעים בצורה יהיה

    :דוגמא

0° 
  

  

  

  

90° כאשר מרכז הסיבוב הוא הנקודה המסומנת , )נגד כיוון השעון ( -אם מסובבים צורה זו ב

  אהנקבל את הצורה הב,  במרכז הצורה

  

  

  

לא קיבלנו אותו מצב של הצורה , כלומר, במקרה זה ניתן לראות שהצורה לא כיסתה את עצמה

היא לא תכסה את עצמה עד שזווית הסיבוב תהיה  אם נמשיך לסובב את הצורה . הראשונה

360°  .במהלך סיבוב שלם צורה זו מכסה את עצמה פעם אחת בלבד, כלומר. 
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:לפניכם צורות שונות

'ג ' ב 'א 'ד  
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ריבוע

        
מלבן

  

. נגד כוון השעון ייעשההסיבוב. פי ההוראות שבטבלה לעפעלו 

מלבןריבוע  

 -צורה בכל סובבו  90°  לא/          כן   'א  לא/  כן   '        א

  ?עצמההאם הצורה מכסה את   לא/          כן   'ב  לא/  כן   '        ב

  )הקיפו את התשובה הנכונה(  לא/      כן       'ג  לא/  כן      '     ג

לא/  כן   '        ד    לא/        כן   'ד

 -צורה בכל סובבו  180°  לא/  כן   '        א  לא/  כן   '        א

  ?מכסה את עצמההאם הצורה   לא/  כן   '        ב  לא/  כן   '        ב

  )הקיפו את התשובה הנכונה(  לא/  כן      '     ג  לא/  כן      '     ג

לא/  כן   '        ד לא/  כן   '        ד  

 -צורה בכל סובבו   270°  לא/  כן   '        א  לא/  כן   '        א

  ?מכסה את עצמההאם הצורה   לא/  כן   '        ב  לא/        כן   '  ב

  )הקיפו את התשובה הנכונה(  לא/  כן      '     ג  לא/  כן      '     ג

לא/  כן   '        דלא/  כן   '        ד  

 - צורה בכלסובבו  360°  לא/  כן   '        א  לא/  כן   '        א

  ?מכסה את עצמההאם הצורה   לא/  כן   '        ב  אל/  כן   '        ב

  )הקיפו את התשובה הנכונה(  לא/  כן      '     ג  לא/  כן      '     ג

לא/  כן   '        דלא/  כן   '        ד  

  

?  צורות כיסו את עצמן הכי הרבה פעמים במהלך סיבוב שלםלואי  1. 

?סיבוב שלםבמהלך  וסה את עצמיכ) ' בריבוע(  הריקריבועהכמה פעמים   2. 

?במהלך סיבוב שלם וסה את עצמיכ) ' במלבן(  הריקמלבןהכמה פעמים   3. 

 ?360° -מה קורה לצורה שמסובבים אותה ב 4. 
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דרגת הסימטריה הסיבובית היא מספר הפעמים שהצורה מכסה את עצמה במהלך סיבוב 
360°  .)(שלם 

. 4ובריבוע היא , 2במלבן דרגת הסימטריה הסיבובית היא : לדוגמה

  
  .ם בדקו את השערותיכ?הצורות הבאותכל אחת ממהי דרגת הסימטריה הסיבובית של : שערו
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  . 8  עד 2 -ציירו צורות משלכם עם דרגות סימטריה סיבובית מ

  :לדוגמה

  
  )6דרגת הסימטריה הסיבובית של צורה זו היא (

  

.מגזרות נייר עם דרגות שונות של סימטריה סיבוביתהכינו 

  : לדוגמה

  
  

  .מבטיהניתן למצוא סימטריה סיבובית גם במטבח ובחדר הא

                                       

בדקו מהן דרגות הסימטריה ו,  בפתחי ניקוז של כיורים ואמבטיהסיבובית סימטריה חפשו

   .הסיבובית שלהם

   .בדקו מהן דרגות הסימטריה הסיבובית שלהםו ,בסביבה שלכם סיבוביתחפשו סימטריה 

  :הנושא מופיע בתוכנית הלימודים

  .סימטריה סיבובית,  הסיבוב השלם וחלקיו,תכונות הסיבוב, סיבוב) 73 - 72 'מע(' כיתה ג

  .סיבוביתמרכז הסימטריה ה, סיבובית סימטריה –סימטריה ) 92' עמ(' כיתה ד

  .מרובעיםב סימטריותחקירת ) 112' עמ (–' כיתה ה
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  דף לגזירה
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