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 פירמידות

 

 נושא הפעילות

                                                                         . הפעילות המוצגת להלן מתמקדת בחקר פירמידות

 .  'וכיתות עילות זו הינה בנושא גיאומטריה במרחב ומיועדת לפ

 

 מטרת המשימה

( מרובעת ומחומשת, משולשת)התלמיד יתנסה בבניית פירמידה ישרה  בפעילות הראשונה

בהמשך התלמיד ימנה . וירחיב את חקר הפירמידות באמצעות יישומון באמצעות קיפולי נייר

. וירכז את הממצאים בטבלה, והפאות הצלעות, הקדקודיםבכל אחת מהפירמידות את מספר 

 . והקשרים ויוכל ליישם את מסקנותיו בפירמידות נוספות התלמיד ימצא חוקיותור הטבלה לא

 

, לאחר חקירה זו. מוןהתלמיד יחקור את פריסות הפירמידות באמצעות יישו השנייהבפעילות 

 .  התלמיד יתנסה בשרטוט פריסה ובניית פירמידה באמצעות קיפולי נייר

 

  מושגים מתמטיים

 .צלעות, קדקוד, מעטפת, פאות, מצולע ,הסיפר, פאה, פאון
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 'פעילות א

 .)משולשים לגזירהדף מצורף )גזרו אותם  .משולשים שווי שוקיים חופפים 12לפניכם 

 והדביקו אותם הלז הז םמשולשים והצמידו על גבי משטח העבודה את שוקיה 3קחו  .1

המשולשים כך שהמשולש האחרון יגע בראשון והדביקו קפלו את  .בעזרת נייר דבק

 ?את הגוף" סגור"מהו המצולע החסר כדי ל .אותם

 . ו והדביקו אותוגזר ,שרטטו את המצולע החסר

 .____________תנו שם לגוף שהתקבל

 

 הלז הז םהצמידו על גבי משטח העבודה את שוקיה ,משולשים 4קחו  ,באותו אופן .2

קפלו את המשולשים כך שהמשולש האחרון יגע . ר דבקוהדביקו אותם בעזרת ניי

 .בראשון והדביקו אותם

 ?את הגוף" סגור"מהו המצולע החסר כדי ל

 . ו והדביקו אותושרטטו את המצולע החסר גזר

 .______________תנו שם לגוף שהתקבל

 

 הלז הז םהצמידו על גבי משטח העבודה את שוקיה ,משולשים 5קחו  ,באותו אופן .3

קפלו את המשולשים כך שהמשולש האחרון יגע . ו אותם בעזרת נייר דבקוהדביק

 .בראשון והדביקו אותם

 ?את הגוף" סגור"מהו המצולע החסר כדי ל

 . שרטטו את המצולע החסר גזרו והדביקו אותו

 .______________שהתקבלתנו שם לגוף 

 

 :הגופים שהתקבלורשמו תגליות מעניינות על  .4

__________________________________________________________

__________________________________________________________. 

 

 ?....הידעתם

 

 . מצולעהוא פאה וצורתו  בסיס הפירמידה. היא פאון פירמידה

 שצורתן משולשאת הפירמידה הן פאות צדדיות  הפאות העוטפות

 .קדקוד הראשוהן נפגשות בקדקוד משותף הנקרא 
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 בדקו בכל פירמידה כמה פאות יש במעטפת וכמה צלעות יש בבסיס . 

 מהו הקשר בין מספר הצלעות של מצולע הבסיס לבין מספר פאות המעטפת שערו? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________. 

 

 

 ד פירמידות בעזרת שימוש ביישומוןחקרו עו

 (:פריסת פירמידות)ן הבא ויכנסו ליישומה

http://www.galim.org.il/math/geogebra/pages/3791/10066/gallery  

 משמאל למסך תוכלו להגדיר את מספר הצלעות שמהוות את בסיס הפירמידה . 

 סגור" בדקו שגוף הפירמידה נמצא במצב ." 

  מחומש ;מרובע ;משולשהוא בנו פירמידה שמצולע הבסיס שלה . 

 בו שיש ורת הבסיס ובנו פירמידות שבסיסן הוא מצולע הגדילו את מספר הצלעות של צ

 . יותר מחמש צלעות

 האם היא השתנתה .בדקו את השערתכם ? 

 

 

 ?....הידעתם

 

 

 

 .את שמה קובעשל הפירמידה  מצולע הבסיס

 . פירמידה מחומשתפירמידה שצורת הבסיס שלה מחומש נקראת , לדוגמה

 

http://www.galim.org.il/math/geogebra/pages/3791/10066/gallery
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 : היעזרו בגופים שבניתם וביישומון והשלימו את הטבלה הבאה

הקדקודים , ת הצלעותניתן לשנות את כיוון הפירמידות ביישומון כדי למנות א :שימו לב

 .ות שלהוהפא

 

 : מתבוננים ומגלים

 

 בסיס הפירמידה לבין מספר הצלעות שלה מה הקשר בין מספר הצלעות של מצולע ? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________. 

 

 הסבירו? י של צלעותהאם נוכל לבנות פירמידה שיש לה מספר אי זוג . 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________. 

שם 

 הפירמידה

מספר הצלעות 

 בפירמידה

הקדקודים מספר 

 בפירמידה

פאות מספר 

 המעטפת

פאות מספר 

 הפירמידה

פירמידה 

 משולשת

    

פירמידה 

 מרובעת

    

פירמידה 

 מחומשת

    

פירמידה 

 משושה
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  הקדקודים בסיס הפירמידה לבין מספר  מספר הצלעות של מצולעמה הקשר בין

 ? שלה

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________. 

 

 מה הקשר בין מספר פאות המעטפת לבין מספר פאות הפירמידה? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________. 

 

 הבאהם את הטבלה מימשלי םכיצד היית, על פי החוקיות שמצאתם: 

 

מספר הצלעות  הפירמידהשם 

 בפירמידה

הקדקודים מספר 

 בפירמידה

פאות מספר 

 המעטפת

פאות מספר 

 הפירמידה

פירמידה 

 מעושרת

    

 פירמידה 

מצולע שבסיסה 

 צלעות 02בעל 
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 פריסה של פירמידה –' בפעילות 

 :ן הבאויכנסו ליישומה

tp://www.galim.org.il/math/geogebra/pages/3791/10066/gallery ht 

 סגור"בדקו שגוף הפירמידה נמצא במצב . בנו פירמידה משולשת ." 

 ממה היא מורכבת .תארו את הפריסה שקיבלתם. פתחו את הפירמידה עד הסוף ? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________. 

 

  האם הצורה השתנתה. שקיבלתם ולשנות את כיוונה הפריסהנסו להזיז את? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________. 

 

  מה קיבלתם. בחזרה הפריסהסגרו את ? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________. 

 

 זרו על פעילות זו בפירמידות שונותח . 

 

 להקטין את גובה הפירמידה/ בנו פירמידה כרצונכם ונסו להגדיל. 

 ?נשאר קבוע מה השתנה ומה. בדקו את פריסתה 

__________________________________________________________

__________________________________________________________. 

 

 להקטין את בסיס הפירמידה/ בנו פירמידה כרצונכם ונסו להגדיל. 

 ?מה השתנה ומה נשאר קבוע. בדקו את פריסתה

__________________________________________________________

__________________________________________________________. 

 

http://www.galim.org.il/math/geogebra/pages/3791/10066/gallery
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 שרטוט פריסה ובניית פירמידה – דף עבודה

 

 . פירמידהשל בסיס  הלפניכם מצולע שיהוו .1

 .כך שתתקבל פריסה של פירמידה יםמשולש הוסיפו לשרטוט .2

 . שומון את הפריסה שהתקבלהיבדקו בי .3

 .  ונסו לבנות ממנה פירמידהאת הפריסה רו גז .4

 .הזו פירמידההלפריסה של  מצאו אפשרויות נוספותו 2-4על סעיפים זרו ח .5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .לגבי המצולע הבא 2-5חזרו על סעיפים  .6

 

 

 

 

 

 



 

 

 ('פעילות א)לגזירה משולשים 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


