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 (מדידות נפח)? מהו גובה הכלי

http://nlvm.usu.edu/en/nav/frames_asid_275_g_3_t_4.html 

 .השוואה בין שני מיכלים שונים, הפעילות עוסקת במדידות נפח

 . 'ו הובכת' ג הבכת י תוכנית הלימודים הנושא מדידות נפח מופיע"עפ

או כפי שהיא מופיעה נושא זה בתוכנית הלימודים המודפסת הדרישות בניתן לקרוא על 

 : באינטרנט

: באתר הבא או( חוברת)  17-17עמודים   –' בנושאים של כתה ג

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Tochniyot_Limudim/Math_Yesodi/PDF/Nosyi

m3.htm 

 

 : באתר הבא או( חוברת)  731-731עמודים  –' כתה ו

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Tochniyot_Limudim/Math_Yesodi/PDF/Nosyi

m6.htm 

 

 .מיכלים 7ביישומון 

 .והשני ריק נוזלבאחד יש 

 
  מטרת הפעילות

 במיכל , למצוא מהו הגובה המתאים

 .שנמצא במיכל הראשון נוזלל, הריק

 
 הפעילות מהלך

  .ד מדידהבדופן המיכלים מ .7

 במיכל עם המילוי מופיע 

 .5מד הגובה מראה  –בדוגמה שלפנינו  .הגובה מספר במד

 

  .בתחתית כל מיכל יש שרטוט של שטח הבסיס של המיכל .7

ושטח בסיס , 3X3  =1הוא  (המלא) שטח בדיד המיכל הראשון ,בדוגמה שלפנינו

 .X 7  =1 4: הוא( הריק) המיכל השני

 מצוין אורךבשרטוט שטח הבסיס  ,(גליל או חרוט)ל עגובמיכלים שבסיסם הוא 

 . הרדיוס שלו

 

 

 

http://nlvm.usu.edu/en/nav/frames_asid_275_g_3_t_4.html
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Tochniyot_Limudim/Math_Yesodi/PDF/Nosyim3.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Tochniyot_Limudim/Math_Yesodi/PDF/Nosyim3.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Tochniyot_Limudim/Math_Yesodi/PDF/Nosyim6.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Tochniyot_Limudim/Math_Yesodi/PDF/Nosyim6.htm
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 : לדוגמה

 

 

 

 

 

 

 

 והזזה של החץ משנה הקלקה . ממוספר לצד המיכל הריק יש חץ .3

 .במספרים מסמנת את הגובה הרצויו, את מיקומו

 

 

 

 

 

 

  :מקליקים על המילה, במיכל הריק נוזלעד היכן יגיע ה יםבעולאחר שק .4

 .שלנו השערהעובר מהמיכל הראשון למיכל הריק וניתן לראות אם צדקנו ב נוזלה

 

 

 

 

 

 

 

 

 נכון                                       לא נכון              
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 .יוצרת מצב חדש                                  :הקלקה על .5

 יש מספר אפשרויות של השוואת נפחים במיכלים

 :בותהשוואה בין תי

 :השוואה  בין גלילים

 :השוואה בין חרוט לגליל או תיבה

 :והשוואה בין חרוט לחרוט

 

 

 

 :להפעלה בכתה המלצות

 

נושא  –" שימור נפחים"רסה אינטראקטיבית של שומון העוסק בהשוואת נפחים הוא גהיי

 . ה'י פיאז"שנבדק ע

 –למיכל הריק  נוזלתות צעירות רצוי לתת לילדים בשלב הראשון להתנסות בהעברת היבכ

 . ללא השערה מוקדמת וללא שימוש במד המדידה" POUR"י הקלקה על הלחצן "ע

 . סימונן בעזרת מד המדידה ובדיקתן, ניתן להתחיל עם השערות –בשלב השני 

לסמן במד , רצוי להשתמש בנוסחאות למציאת נפח, לאחר שנושא הגופים נלמד', בכתה ו

 .המדידה ולבסוף לבדוק

  

 

 

 

 רונית אלין: י"ע( מתוך האתר בו נמצא היישום)עילות עובדה הפ
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