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  המבדק מבנה –( 18-12 נושאים) ד פרק

חישוב נפח תיבה באמצעות מכפלת שטח בסיס התיבה בגובהה או באמצעות מכפלת אורכי שלוש צלעות  .1

     (1מה ימש)התיבה היוצאות מקודקוד אחד 

     (4-2 משימות)פי נפחה -מציאת נתון חסר בתיבה על .2

   (7-5 תמשימו)המרת יחידות נפח נתונות ליחידות נפח אחרות  .3

הסקת מסקנה כי קיים יחס הפוך בין גודלה של יחידת הנפח ובין המספר המציין את מספר יחידות  .4

 (6משימה )הנפח 

 (9-8 משימות)שטח בסיסה.  xחישוב נפח מנסרה באמצעות הנוסחה: גובה המנסרה  .5

 (10משימה ) חישוב גובה מנסרה או שטח בסיסה כאשר נתון נפחה .6

 (10-9 משימות) ת הבסיסזיהוי המנסרה לפי צור .7

 (11-12 משימות) שטח בסיס  x גובה הפירמידהחישוב נפח פירמידה על פי הנוסחה:  .8
  3 

 (11משימה שלה ) זיהוי מנסרה לפי צורת הבסיס .9

 (13משימה )פי נפח פירמידה נתון -חישוב שטח בסיס פירמידה או גובהה על .10

 (15-14 משימות) גליל של נפח חישוב .11

 (16 משימה) נפחם את לחשב בלי שווים גבהים שלהם תיבה ונפח לילג נפח בין השוואה .12

 (17 משימה) חרוטים נפחי בין השוואה .13

 (17 משימה)שטח בסיס   x : גובה החרוטהנוסחה פי על חרוט של נפח חישוב .14

  (18משימה )חישוב נפח כדור באמצעות הנוסחה לחישוב הנפח  .15

  (18משימה )  חקירת ההשפעה של השינוי ברדיוס הכדור על נפחו .16
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 (  18-12)נושאים  חישובי נפחים  –  דפרק 
 

 למבדק למשימות דוגמאות
 בהצלחה!

 .ומידותיהן תיבות של מוקטנים סרטוטים לפניכם .1

 .מהתיבות אחת כל של נפחה את חשבו 

              
 

________________ ________________ ________________ 

 

        
   

 ________________ ________________  

 

 _________________ שם: 

 תאריך: ___________
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 .תיבות של מוקטנים סרטוטים לפניכם .2

 בה וכתבו אותו בסרטוט.תי בכל החסר הנתון את מצאו 

           

 
 

סמ"ק, ואורך אחת  1,600בה היא שומרת את הצבעים שלה. נפח הקופסה שלדנה קופסה בצורת תיבה  .3

 ס"מ.  32מצלעותיה 

 יות שונות לאורכי הצלעות האחרות של התיבה. כתבו שתי אפשרו 

  ________________________________________________________________   אפשרות א:

  ________________________________________________________________  אפשרות ב: 

 

 ליטר.  1.5בבית החרושת רוצים לתכנן קופסה לגלידה שנפחה  .4

 הצלעות נמחק.  , אלא שאורך אחת לפניכם הצעה לממדי הקופסה 

 מצאו את אורך הצלע שנמחק.  

 ס"מ,  _____  ס"מ    10ס"מ,    25 
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ן לביתו חמישה חברים ורצה לכבד אותם בשוקו. במקרר שבביתו היה מיכל שוקו מלא, רועי הזמי .5

 ליטר של משקה. 2המכיל 

 סמ"ק. 200פעמיות שנפח כל אחת מהן -הוא מזג את השוקו לכוסות חד 

  תשובתכם את נמקו? שוקו כוס וחצי של לשתות יוכל מהילדים אחד כל האם.  

 _____________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________  

 

 שלפניכם במסגרת ל השאלה: האםענו ע ,בלי לחשב   א. .6

 היחידות ממספר גדול יהיה ק"היחידות בסמ מספר

 .תשובתכם את נמקו? ממנו קטן בדצמ"ק או

     .המירו את היחידות ליחידות הנפח הנדרשות 

 

 שלפניכם במסגרת ענו על השאלה: האם ,בלי לחשב   ב. 

 היחידות ממספר גדול יהיה ק"היחידות בסמ מספר

 .תשובתכם את נמקו? ממנו קטן בליטר או

     .המירו את היחידות ליחידות הנפח הנדרשות 

 

 ליטר.  4,500בבית חרושת לגלידות מקרר שנפחו  א.  .7

     ?)מהו נפח המקרר בבית החרושת במטר מעוקב )מ"ק ___________________________  
 

 בחנות לבעלי חיים אקווריום שצורתו תיבה. ב.  

  לפניכם סרטוט מוקטן של האקווריום:  

 

 

 

 

    טן ממ"ק או שווה למ"ק? הסבירו את תשובתכם.האם נפח האקווריום גדול ממ"ק ק 

 _______________________________________________________________________  

 

 

 

 סמ"ק     800דצמ"ק =  ______

 סמ"ק  400,2=  דצמ"ק ______

 סמ"ק     _____דצמ"ק =  4

 סמ"ק  _____=  דצמ"ק 1.5

 

  

                        

 סמ"ק 1,200ליטר =  ______

 סמ"ק 450ליטר =  ______

 סמ"ק ליטר = _____  4.5

 סמ"ק יטר = _____ל  0.75
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-מנסרה משולשת שבסיסה משולש ישרן שצורת ,לפניכם סרטוטים מוקטנים של שתי אריזות של חלבה .8

 זווית.

      
 

 בלי לחשב במדויק, לאיזו אריזה נפח גדול יותר? הסבירו את תשובתכם. א. 

 _____________________________________________________________________  

 
 חשבו את נפחה של כל אחת מהאריזות. ב. 

  ___________________________________________________________ : 1נפח אריזה 

  ___________________________________________________________ : 2נפח אריזה 

 

 .מנסרות של מוקטנים סרטוטים לפניכם .9
 

 את שמה המלא.מתחת לכל מנסרה כתבו  א. 
 

    
 

_____________ _____________ _____________ _____________ 
 



  דפרק   דוגמאות למשימות למבדק 

 197 ה.ש.ב.ח.ה ©

 כיצד הסבירו ?לו שווה או ממנו קטן, 2 מנסרה מנפח גדול 1 מנסרה נפח האם, לחשב בלי   ב.

  .פעלתם

 _______________________________________________________________________  

   כיצד הסבירו ?לו שווה או ממנו קטן, 4 מנסרה מנפח גדול 3 מנסרה נפח האם, לחשב בלי 

 .פעלתם

 _______________________________________________________________________  

 

  ________________________________________________ . 3 מנסרה נפח את חשבו  ג.

  פעלתם כיצד הסבירו. 1 מנסרה נפח לחישוב 3 מנסרה נפח בחישוב היעזרו.  

 __________________________________________________________________  

 

  .מנסרות של מוקטנים רטוטיםס לפניכם .10
 

  ?מהמנסרות אחת בכל בסיס כל של הצורה מה א.
 

  .מנסרה בכל החסר הנתון את מצאו ב.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 : ___________________צורת הבסיס : ___________________צורת הבסיס

 : ___________________שטח הבסיס אורך הצלע: ___________________
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 כם סרטוטים מוקטנים של שתי פירמידות.לפני .11
 

 את שמה המלא.מתחת לכל פירמידה כתבו  א.

         
 

   ______________________ ______________________ 

 
 .פעלתם כיצד הסבירו ?לו שווה או ממנו קטן ,2 פירמידה מנפח גדול 1 פירמידה נפח האם, לחשב בלי ב.

  _____________________________________________________________________  

 
  ____________________________________________  .2 הפירמיד נפח את חשבו .3

 

 חול צבעוני בשני סוגי קופסאות.  מוכריםבחנות המזכרות באתר "המכתש הגדול"  .12

 הקופסה האחרת היא בצורת מנסרה משושה. , וקופסה אחת היא בצורת פירמידה משושה 

 סמ"ר. 36ושטח הבסיס של כל אחת משתי הקופסאות הוא  ,ס"מ 12גובה שתי הקופסאות  
 

 נפח גדול יותר? פי כמה? לאיזו משתי הקופסאות .א

  _____________________________________________________________________  
 
 חשבו את נפחה של הקופסה שצורתה פירמידה.   .ב

  _____________________________________________________________________  
 

 לפניכם נתונים על פירמידות שונות. מצאו את הנתון החסר בכל פירמידה.  .13
 

 ס"מ 8 : גובה הפירמידה א.

  ______________________   : שטח בסיס הפירמידה 

   מ"קס 72  :נפח הפירמידה 
 

  ______________________   : גובה הפירמידה ב.

 סמ"ר 45  :ירמידהשטח בסיס הפ 

 סמ"ק  180  : נפח הפירמידה 

 ר"סמ 30
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 לפניכם סרטוטים מוקטנים של גלילים.  .14
 

 חשבו את נפחו של כל אחד מהם. א.

  _____________________________________________________________ :1נפח גליל  

  _____________________________________________________________ :2נפח גליל  

  _____________________________________________________________ :3נפח גליל  

    

 

 . 2הסבירו כיצד חישבתם את הנפח של גליל  ב.

  _____________________________________________________________________  

 

30 

סמ

 ר"

1 
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 .ליםגלי שני של מוקטנים סרטוטים לפניכם .15

    
 

 תשובתכם את נמקו ?2 גליל מנפח 1  גליל נפח גדול כמה פי: השאלה על ענו לחשב בלי א.

  _____________________________________________________________________  
 

 .חשבו את הנפח של כל גליל ב.

  _____________________________________________________________ :1נפח גליל  

  _____________________________________________________________ : 2נפח גליל  

 
 .2הסבירו כיצד חישבתם את הנפח של גליל  .ג

  _____________________________________________________________________  
 

 או גליל, והגבהים שלהם שווים.בבית החרושת לקפה ממלאים את הקפה בקופסאות שצורתן תיבה  .16

ס"מ. הקוטר של הכלי שצורתו גליל, הוא   5-ס"מ ו 10אורכי צלעות הבסיס של הכלי שצורתו תיבה, הם   

 ס"מ.  10

   .לאיזה כלי נפח גדול יותר? הסבירו את תשובתכם 

  _____________________________________________________________________  
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 .חרוטים של שני מוקטנים סרטוטים לפניכם .17
 

 . פעלתם כיצד הסבירו ?לו שווה או ממנו קטן, 2 חרוט מנפח גדול 1 חרוט נפח האם, לחשב בלי  א. 

  _____________________________________________________________________  

            

  _________________________________________________  .1חרוט  של הנפח את חשבו ב. 

 

 .מ"ס 20 שלו שהרדיוס משחק כדור לדנה .18
 

 ?דנה של המשחק כדור של נפחו מה א.

  _____________________________________________________________________  

 
 . דנה של המשחק כדור של מהרדיוס 2 פי קטן שלו שהרדיוס  משחק כדור לרונן ב.

 ? דנה של המשחק כדור מנפח רונן של המשחק כדור נפח קטן כמה פי 

   ______________________________________________________ . תשובתכםאת  נמקו 

  


