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  המבדק מבנה –( 11-10 נושאים) ג פרק

 (2-1 משימות) וחרוטים לגלילים הדומות וצורות וחרוטים גלילים זיהוי .1

 (3 משימה) גלילים של פריסות זיהוי .2

 (4 משימה) חרוטים של פריסות זיהוי .3

 (5 משימה) לבסיסו במקביל גליל חיתוך .4

 (6 משימה) לבסיסו במקביל חרוט חיתוך .5
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 (  11-10)נושאים  וחרוט גליל  –  גפרק 
 

 למבדק למשימות דוגמאות
 בהצלחה!

 .שונים גופים סרטוטם שללפניכם  .1

             

   

          

  ____________________________________   .גלילים שהם הגופים מספרי את כתבו  .א 

   חרוטים שהם הגופים מספרי את כתבו.   ____________________________________  

 
 .  מדוע הסבירו ,לא אם, מספרו את כתבו, כן אם? פעמיים כתבתם מספרו שאת גוף יש האם .  ב 

 _____________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________  

 _________________ שם: 

 תאריך: ___________
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 .חפצים של תמונות לפניכם .2
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  ____________________________________   כתבו את מספרי החפצים שהם גלילים.   א.  

     .בחרו חפץ אחד והסבירו מדוע הוא גליל  ____________________________________  

    __________________________________________________________________  

   .כתבו את מספרי החפצים הדומים בצורתם לגליל  ______________________________   

   לגליל.רתו ובצהוא דומה אחד והסבירו מדוע  בחרו חפץ   __________________________  

    __________________________________________________________________  

 

  _____________________________ כתבו את מספרי החפצים הדומים בצורתם לחרוט.   ב.  

    דומה בצורתו לחרוטהוא בחרו חפץ אחד והסבירו מדוע. __________________________   

    __________________________________________________________________  
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 .סרטוטיםלפניכם  .3

       

         
 

 

  _____________________________ . גליל של פריסות שהם הסרטוטים מספרי את כתבו  .א 

  גליל של פריסות שאינם הסרטוטים מספרי את כתבו . ___________________________  

 

  __________  .גליל של פריסות הם מדוע והסבירו גליל של פריסות שהם סרטוטים שני בחרו  .ב 

   _________________________________________________________________ 
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   גליל של פריסות אינם הם מדוע והסבירו ,גליל של פריסות שאינם סרטוטים שני בחרו. 

    __________________________________________________________________  

    __________________________________________________________________  

  לפניכם סרטוטים. .4

       

       
 

  ____________________________ . חרוט של פריסות שהם הסרטוטים מספרי את כתבו  . א 

   חרוט של פריסות שאינם הסרטוטים מספרי את כתבו .  __________________________  

 

  .חרוט של פריסות הם מדוע והסבירו ,חרוט של פריסות שהם סרטוטים שני בחרו  . ב 

    __________________________________________________________________   

    __________________________________________________________________  

 

   חרוט של פריסות אינם הם מדוע והסבירו ,חרוט של פריסות שאינם סרטוטים שני בחרו. 

    __________________________________________________________________   

    __________________________________________________________________  
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 החליטה היא, בתנור לייבוש הכד אתהכניסה  שדנה לפני. גליל שצורתו כד דנה יצרה קרמיקה בחוג .5

 .לבסיסים במקביל הכד את וחתכה ,הכד את להקטין

  הכד חיתוך לאחר דנה יבלהשק הגופים את תארו. 

   _____________________________________________________________________    

   _____________________________________________________________________   

 

 השוקולד את חתכה היא. עדי חברתה עם אותו לחלוק והחליטה חרוט שצורתו שוקולד קנתה שירי .6

 נשאר לשירי. החרוט קדקוד מופיע בוש השוקולד של החלק את לעדי ונתנה החרוט לבסיס במקביל

 .החרוט בסיס שבו החלק

 

  _________________________________________ ? עדי להקיב שוקולד של צורה איזו  א. 

   שירי קיבלה שוקולד של צורה איזו?  ________________________________________  

 
 ?שירי שקיבלה בשוקולד לו המקביל והמשטח החרוט בסיס בין שונה ומה דומה מה ב. 

   _____________________________________________________________________    

   _____________________________________________________________________   

     


