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 של תיבות נפחחישוב 

 :   מוחשייםבעקבות מחקר על גופים 
מבנה הבנוי משכבות 

 חלל שנחוץ למלא 

 עורכים מניה כפולה   –על פי פאות התיבה 

 בלי הבנה של משמעותה –שימוש בנוסחת הנפח 

 (Battista & Clements, 1998י  "עפ)



 של גופים מורכביםשטח פנים חישוב 

,  מתקשים לחשב שטח פנים של גוף מורכב' תלמידים בכיתה ו
מבין  המצליחים האסטרטגיה הרווחת הייתה  . בסביבה ממוחשבת

 ,.Hwang et al.  )2הפאות השונות והכפלתם פי  3חישוב שטחי 

2009  .) 

 

תלמידים מתקשים לקשר בין גוף לבין הפרספקטיבות השונות בהן 
 (  Sung, Shih and Chang, 2004)הוא מוצג 

 



 גופים בסביבת דו ממד
  כיצדהמחקר החינוכי בחן כבר לפני שלושה עשורים 

של גופים  ( סטטיים)ממד -תלמידים מבינים שרטוטי דו
 (.  Ben-Chaim, Lappan and Houang , 1985). תלת ממדיים

 

 קיימים מחקרים שבחנו למידה בתצוגת  –בשנים האחרונות
 .  ממד של גופים בסביבה ממוחשבת-דו

 



 .בסביבה ממוחשבת, תיבות הבנויות מקוביות יחידה הגופים

 

 זוג תלמידים   אוכלוסיית המחקר

 חברים  

 'כיתה ד

 שאלת המחקר
 יישומוניםבאמצעות , באיזה אופן השימוש בסביבה ממוחשבת

משפיע על תהליך הבניית ידע של זוג לומדים למושגי , דינמיים
 ?  הנפח ושטח הפנים



 המטרות הפדגוגיות

למדוד נפח של תיבה באמצעות קוביות יחידה. 

לבנות תיבה על פי אילוצים. 

 נתונים ממדיהלחשב נפח תיבה כאשר. 

לקשר בין פריסה נתונה לבין ממדי נפח תיבה. 

לאפיין את נוסחת נפח תיבה עבור מקרה כללי. 

 

 לאפיין פריסה של תיבה כמורכבת משלושה זוגות של
 .מלבנים חופפים

 על פי ממדיהלחשב שטח פנים של תיבה. 

 



 תיאור הסביבות הממוחשבות  
building houses 

cubes 

Surface area and Volume 

/toepassing_00249http://www.fi.uu.nl/toepassingen/
wisweb.en.html   

http://www.shodor.org/interactivate/activities/Surfa
ceAreaAndVolume/ 

4095illuminations.nctm.org/Activity.aspx?id=http:// 
 

נחוץ להשתמש  
explorer 
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 תיאור המשימות לתלמידים 

  בכל מפגש משלושת מפגשי המחקר התנסו התלמידים
במשימות שעסקו גם בהבניית מושג הנפח וגם  

 .  בהבניית מושג שטח הפנים

 

 

 הגוף שעל צג המחשב   חקירהשל משימות -

 לגוף   תיאורמשימות של -

 על פי אילוצים  בניהמשימות של -



 דוגמאות למשימות
1' משימה מס:  

 

 

 .  גדולה וקובייה יחידה קוביהנתונה 

 ?  הגדולה הקוביהמכמה קוביות יחידה מורכבת  – שערו
 

בכל פעם שתקליקו עם העכבר על . בדקו את השערתכם
 ?  צדקתםהאם . היא תיעלם, אחת מן הקוביות הקטנות

 נפח

5' משימה מס:  

 

 

,  קיימת קוביהבכל פעם שתגעו עם העכבר במשטח או על 
 .  אחת קוביהתתווסף 

  . קוביות יחידה 20 -מתיבה בנו 
 .תקנו –יש טעות אם 

  
עבור חבר הנמצא , במילים את התיבה שבניתם תארו

 .ולא יכול לראות את התיבהבצדו השני של הטלפון 
 .לחבראת הדברים שתאמרו  כתבו



 דוגמאות למשימות
3' משימה מס:  

 

 

 .  פאות 6לתיבה יש . לפניכם תיבה
,  אתם יכולים באמצעות גרירה עם העכבר לסובב אותה

 .  כרצונכם
הפאות של  6של  שטחםכתבו תרגילים המתארים את 

 .התיבה

11' משימה מס:  

 

 

 שטח פנים  

 . קוביהלפניכם פריסות של תיבה ושל 

  
 .  לחצו על הפריסות והפכו כל פריסה לתיבה

 .במצב סגורכשהפריסה  -כעת
 

 ?  לקוביהלתיבה או , למי שטח הפנים גדול יותר -שערו



14' משימה מס:  

 

 
בפעילות זו מותר לכם להשתמש רק בסימן גלגל 

   . המופיע בסרגל העליון, השיניים
 .לכם לבחור מידות לתיבהמאפשר סימן גלגל השיניים 

  
  -כך ש, מידות לתיבהבחרו  

 קוביות יחידה   16 -התיבה יהיה יותר מ נפח
 . ריבועים 50 -של התיבה יהיה  פחות מ הפניםשטח ו

   
 .  ערכו בדף חישובים עבור התיבה שבניתם

 נפח ושטח פנים  



 תהליך הבניית הידע  

ככל  , תכנון המשימות בדגש על עליה ברמת הקושי
 .שמתקדמים במשימות

 

משימות ההמשך מהוות גיבוש לידע שכבר נבנה. 

 

לעיתים הבניית הידע היא חלקית . 

 

והוא נחשף , תהליך הלמידה הינו סמוי וחמקמק
 .  בשיח שבין התלמידים

 

 

 

 



 ...הצצה פנימה 
,  בכל פעם שתגעו עם העכבר על המשטח או על קובייה קיימת:( משימה שש:( )קורא) :עמית 339

 .  תארו את התיבה שבניתם. בנו תיבה מעשרים וארבע קוביות יחידה. תתווסף קובייה אחת

 .שאמרנו .עכשיו שעשינו מה :עמית 340

   .נראה בוא :אייל 341

 קומות שש לעשות פשוט אפשר :עמית 342

 דיי אבל ,לא :אייל 343

   רגע תביא .רעיון לי יש ,רעיון לי יש .רגע :עמית 344

   כן .העליון זה . לזה ...ל תהפוך ,רגע   :אייל 345

  .וארבע עשרים לעשות אפשר (:לוחש) :עמית 346

 אתו תחשוב ,אייל (עמית של דבריו את קוטעת) :חוקרת 347

 ל לחלק :עמית 348

 שש :אייל 349

   .אחת קומה תהיה עדיין אבל . לארבע :עמית 350

 שש של קומות ארבע יהיה ?למה .שש :אייל 351

הצעה של עמית  . א

   2×2×6. לתיבה

הצעה של עמית  . ב

   4×6×1. לתיבה

הצעה של אייל  . ג

   3×2×4. לתיבה



 מתוך ממצאי המחקר

על אף איכויות הדו ממד המאפיינות את הסביבה הטכנולוגית  ,
  -קיימות עדויות במחקר לכך שהתקיימו תהליכי הבניית ידע ל

 למושגי הנפח ושטח הפנים של תיבות        
 

מאחר והתלמידים קיבלו משוב מן הסביבה הממוחשבת הם 
 .  במקרה הצורך, ויכלו לבחון את השערותיהם ולתקן את עצמם

 

 



 המחקרמסקנות 
בכוחה של הסביבה הממוחשבת לסייע לתלמידים להבין את  

  -באופן נהיר,  ממדי לגוף התלת ממדי שעל הצג-השרטוט הדו

 

 בשל האיכויות הדינמיות שלה 

 את אחד הממדים של הגוף  " לבטל"ניתן  -    

 ניתן לעבור בין ייצוגים שונים לאותו מבנה מרחבי -    

 צד  / על / מבטי פנים -

   אוזומטרית/ אורטוגונליתתצוגה -

 .  ולא רק להציג תוצר סופי, ניתן לבנות גוף באופן מדורג -    

 

 ,  תיבהמבנה השכבות ממנו בנויה בהבנת אלו מסייעים כל 

 .  ובחידוד הקשר בין ממדי התיבה לחישובי הנפח ושטח הפנים שלה

 



 השלכות פדגוגיות 

מסייע בקידום הבניית הידע של  , תכנון משימות באופן מדורג
 .  התלמידים בנושא הנלמד

 

כדאי שמשימות ההמשך יכוונו לא רק להבניה של ידע חדש  ,
 .אלא גם לגיבוש של ידע שכבר נבנה

 

 והערכה לתלמידים משוב הסביבה הממוחשבת מאפשרת
 .עצמית

 

  התנסות במשימות ההמשך יכולה לשמש את המורה לשם
ולבחון האם ההבניה שתוכננה התקיימה  , הערכת ידע תלמידיו

 . או באופן חלקי, במלואה

 

 



 אודליה  , תודה רבה


