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  המבדק מבנה –( 4-1 נושאים) א פרק

 וזיהוי ,הפירמידות של המלא השם ציון, פירמידות שאינם גופים ובין פירמידות שהם גופים בין בחנהה .1

 ( 1 משימה) הגופים מבין הפאונים

 וזיהוי ,המנסרות של המלא השם ציון, מנסרות שאינם גופים ובין מנסרות שהם גופים בין בחנהה .2

 ( 2 משימה) פיםהגו מבין הפאונים

 הפירמידה של המלא שמהבין ובפירמידה  הקדקודים מספרו הצלעות מספר, הפאות מספר בין הקשרים .3

 (5, 3 משימות)

 המנסרה של המלא שמהבין ו במנסרה הקדקודים מספרו הצלעות  מספר, הפאות מספר בין הקשרים .4

 ( 8, 7, 6, 4 משימות)

 ( 9 משימה) יהםלפריסות גופים ביןה  התאמ .5

 (10 משימה) משוכללים הם מדוע והסבר משוכללים גופים זיהוי .6
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 (  4-1)נושאים  פאונים  –פרק א  
 

 למבדק למשימות דוגמאות
 בהצלחה!

 
 . לצדם וסמנו פירמידות הם שלפניכם בסרטוטים מהגופים אלו בדקו • .א .1

    

___________________ ___________________ ___________________ 

  
 

___________________ ___________________ 

 

   

___________________ ___________________ 

 .המלא שמה אתמתחת לכל סרטוט פירמידה  כתבו •  

 _________________ שם: 

 תאריך: ___________
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 .פירמידה אינו הוא מדוע והסבירו סימנתם שלא אחד גוף בחרו . ב

  _____________________________________________________________________  

  _____________________________________________________________________  

 
  .פאונים שהם הגופים מספרי את כתבו • .ג 

 __________________________________________________________________  

 .פאון  הוא מדוע והסבירו מספרו את שכתבתם אחד גוף רובח •  

 __________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________  

  .תשובתכם את נמקו? פאון איננה שהיא פירמידה יש האם •  

 __________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________  

 .ספרומ את וכתבו ,אחד גוף של דוגמה בחרו, כן אם? פירמידה אינוש פאון יש האם • 

 __________________________________________________________________  

 

 . םלצד וסמנו ,מנסרות הם שלפניכם בסרטוטים מהגופים אלו בדקו • .א .  2

     

___________________ ___________________ ___________________ 

     
___________________ ___________________ ___________________ 
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___________________ ___________________ 

  .המלא שמה אתמתחת לכל מנסרה  כתבו • 

  .הנוסף שמה ואת המנסרה של מספרה את כתבו, כן אם? נוסף שם לה שיש מנסרה יש האם • 

 __________________________________________________________________  

 
 .מנסרה אינו הוא מדוע והסבירו סימנתם שלא אחד גוף בחרו . ב 

  ____________________________________________________________  

  ____________________________________________________________  

  .פאונים שהם הגופים מספרי את כתבו • .ג  

 _________________________________________________________  

 .פאון הוא מדוע והסבירו מספרו את שכתבתם אחד גוף בחרו •  

 _________________________________________________________  

 _________________________________________________________  

  .שובתכםת את נמקו? פאון איננהש מנסרה יש האם •  

 _________________________________________________________  

 _________________________________________________________  

 .מספרו את וכתבו אחד גוף של דוגמה בחרו, כן אם? מנסרה אינוש פאון יש האם • 

 _________________________________________________________  

 

 .משושה פירמידה בנה רועי .3

  ________________________________   ?שבנה הפירמידה במעטפת פאות כמה א.  

  ________________________________  ?שבנה בפירמידה פאות כמה ב. 

  ________________________________  ?שבנה בפירמידה צלעות כמה ג. 

   ________________________________  ?שבנה בפירמידה קדקודים כמה ד. 
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 .מתומן הוא שבסיסה מנסרה בנה יובל .4

  _______________________________   ?שבנה המנסרה במעטפת פאות כמה א. 

  _______________________________  ?שבנה במנסרה פאות כמה ב. 

  _______________________________  ?שבנה במנסרה צלעות כמה ג. 

   _______________________________  ?שבנה במנסרה קדקודים כמה ד. 

  _______________________________  ?יובל שבנה המנסרה של שמה מה ה.  

 

 . צלעות 10 ובה פירמידה בנתה סיון .5

  ______________________________ ? שבנתה ידההפירמ של הבסיס צורת מה א. 

  _______________________________  ?שבנתה בפירמידה פאות כמה ב. 

   _______________________________  ?שבנתה בפירמידה קדקודים כמה ג. 

  _______________________________  ?שבנתה הפירמידה של שמה מה . ד 

 

 .פאות 8 ובה מנסרה בנתה שירי .6

  _______________________________  ?שבנתה המנסרה במעטפת פאות כמה א. 

  _______________________________  ?שבנתה המנסרה בבסיס צלעות כמה ב. 

  _______________________________  ?שבנתה במנסרה קדקודים כמה ג. 

  _______________________________  ?שבנתה המנסרה של מהש מה ד. 

 

 . צלעות 15 ובה מנסרה בנה רועי .7

  _______________________________  ?שבנה במנסרה הבסיס צורת מה א. 

  _______________________________  ? שבנה במנסרה פאות כמה ב. 

  _______________________________  ? שבנה במנסרה קדקודים כמה ג. 

  _______________________________  ?שבנה המנסרה של שמה מה ד. 

 

 . קדקודים 14 ובה מנסרה בנתה דנה .8

  _______________________________  ?שבנתה במנסרה הבסיס צורת מה א. 

  _______________________________  ? שבנתה במנסרה פאות כמה ב. 

  _______________________________  ? שבנתה במנסרה  צלעות כמה ג. 

  _______________________________  ?שבנתה המנסרה של שמה מה ד. 
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 .גופים של פריסות לפניכם . א . 9 

 .אותה מקפלים כאשר המתקבל הגוף שם את פריסה לכל כתבו  

   

  ___________________ ___________________ 

    

   ___________________ ___________________ 
              

      

 ___________________ ___________________ ___________________ 
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  '.א שבסעיף הפריסות מבין שלו פריסהובין ה שלפניכם הגופים מסרטוטי אחד כל בין התאימו . ב 

 .הפריסה מספר ואת הגוף מספר את בטבלה הבאה כתבו  

 

 מספר הפריסה מספר הגוף
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 ? משוכללים גופים הם שלפניכם מהגופים אלו . א .10

 .משוכללים הם מדוע והסבירו מספרם את כתבו  

  ____________________________________________________________  

  ____________________________________________________________  

 

     
 

 

 

 

     
 

 

 

    

 

 ?משוכללים שאינם גופים בין הגופים יש האם . ב 

 . משוכלל אינו הוא מדוע והסבירו מספרו את כתבו, אחד גוף בחרו, כן אם  

  ____________________________________________________________  

  ____________________________________________________________  
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