
14.3.19 

 

 השתלמות מבוא להדפסת תלת מימד בחינוך
 2019מרץ -פסג״ה רחובות פברואר

 

 

 

 
  

 

 

 :מגישות

 ולירוןאנה 

 

 



 מערך שיעור בהדפסת תלת מימד 

מימדי לפתירת בעיות פירמידה בעזרת מודל שלדי תלת הכרת מושגי ה

 הפירמידה בנושא מתמטי:
 תיאור קצר של יחידת הלימוד

 הכרת תכונות ומושגים הקשורים לפירמידה

  :מקצוע

 מתמטיקה, הנדסת המרחב.

 : נושא השיעור

 .בגיאומטריה במרחב פירמידה, זיהוי משולש הנדרש לפתרון בעיות

 :כיתה

 יחידות לימוד. 3קבוצת  ,יא-י

 - סקירה כללית ורקע

 על לומדים התלמידים יב.-י בכיתות התיכון תלמידי של במתמטיקה הלימודים מתכנית חלק מהווה זו יחידה

 מימדית דו מחשיבה עבור יוכלו התלמידים זו לימוד יחידת הפירימידה.באמצעות של ותכונותיה מאפייניה

  .בנושא תרגילים לפתור בבואם עליהם יקלו אשר ויזואליות מיומנויות יפתחו מימדית, לתלת

. לצד הכרת  המושגים הדפסת מודלים תלת מימדיים -במערך השיעור בחרנו להשתמש בטכנולוגיה חדשנית 

        .www.tinkercad.comוהתכונות של הפירמידה, התלמידים ירכשו מיומנויות טכנולוגיות בהדפסת תלת מימד. 

הדפסת תלת מימד  זאת ביחדיתהוראה בחינוך, מימד תלת בהדפסת שימוש של הגישות מן אחתידי ביטוי כך באה ל

 .משמשת ככלי ליצירת סביבת למידה משמעותית בה התלמיד יוצר ומעמיק את הבנתו בחומר הנלמד

  -מטרות לימודיות

 -הפירימידה ותכונות מושגיםה את יכיר התלמיד
o  ויזואליות ולוגיותהתלמיד יפתח מיומנויות 

o  שפה מתמטית לסימון ויזואלי.תרגיל מהתלמיד יתרגם 

o : התלמיד יזהה ויסמן את המושגים הרלוונטיים לפתרון התרגילים 

 בסיס הפירמידה, מקצועות הבסיס, אלכסון הבסיס •

 גובה הפירמידה. •

 פאות הפירמידה, גובה הפאה. •

 זווית בין מקצוע צדדי לבין בסיס הפירמידה •

 גובה פאה צדדית לבין בסיס פירמידה זווית בין •

 זווית בין מקצועות צדדיים סמוכים •

 זווית בין מקצועות צדדיים לא סמוכים •

o מתמטית אוריינותאינטואיציה ו ישפר ויפתח התלמיד 

o עות תוכנת הטינקרקארדמצילמד להדפיס בא התלמיד 

o צוותית בעבודה פעולה שיתוף של מיומנויות יפתח התלמיד 

 שיעורים.  5 -כמשך לימוד יחידת הלימוד: 
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 -תיאור השיעור
 

 .למידה של תכונות ומושגי הפירימידהא. 
 .תכנון פירימידה בזוגות באמצעות תוכנת הטינקרקארדב. 
 ושרטוט/ציור. תכנון: דגם תלת מימדיג. 

  ד. הדפסת דגם ראשוני.
 .הצגת אב טיפוס וקבלת רעיונות לשיפורה. 
  .והדפסהשיפור ו. 
 הצגת הפרויקט בזוגות.ז. 
 

 -ידע קודם נדרש

 גיאומטריה וטריגונומטריה במישור הדו ממדי: תכונות של ריבועים, משולשים, מלבנים

  

 ההוראה ליחידת נדרשות מיומנויות
 -.ידע בסיסי בתוכנת תלת מימד טינקרקארד1

   קיבוץ / שכפול / צורות והחסרת הוספת של הכלים עם בסיסית הכרות   א.     
 צורה מירכוז .ב
 בתוכנה מדידה כלי .ג
 מצלמה סיבוב .ד
 הרחיצה חוקי .ה
 

 .ידע ושליטה בגאומטריה 2
 

  :הכנות המורה

 מיומנויות -מבוא לטינקרקאד

 מדידה ומימדים

 סיבוב מצלמה

 גרירת צורות 

 גריעת חומר 

 שכפול 

 קיבוץ 

 יישור 

 שליטה בתכונות הפירימידה :ידע מדעי נדרש

 :עזר אמצעי

 ילדים זוג לכל מחשב
 ומקרן מחשב
 לרשת גישה

 מדפסת תלת מימד
 

 )ההדפסה תעשה בין השיעורים( עבודה בקנה מידה בהתאם לצורך. –שעה וחצי  -זמן הדפסה

 

 

 

 



 מיומנויות נלמדות בעקבות היחידה

 פיתוח מיומנות ויזואלית אצל התלמידים תוך שימוש במושגים ובתכונות של פירמידה:

יכירו את המושגים הקשורים בצלעות המשולשים שנוצרים בפירמידה: מקצוע הבסיס  א. התלמידים

 ואלכסוניו, מקצוע צדדי, גובה הפירמידה, גובה הפאה.

בין מקצוע צדדי לבסיס, בין  -ב. התלמידים יכירו את המושגים הקשורים בזוויות המשולשים: זוויות הנוצרות 

 גובה פאה לבסיס, בין מקצועות הפאה.

התלמידים יכירו את התכונות הקשורות בצלעות המשולשים שנוצרים בפירמידה: היחס בין צלע בסיס ג. 

 הפירמידה לבין צלע המשולש שייווצר בין גובה הפירמידה למקצוע הצדדי או לגובה הפאה.

יס ד. התלמידים יכירו את התכונות הקשורות בזוויות המשולשים שנוצרים בפירמידה: זוויות המשולשים בבס

 הפירמידה, שווה ושונה. זוויות המשולשים שייווצרו במרחב הפירמידה. התאמת הזווית הישרה לכל משולש.

 ה. התלמידים יפתחו מיומנויות טכנולוגיות , הדפסה בתלת מימד.

 ו. התלמידים יפתחו מיומנויות של עבודה צוותית הדורשת שיתוף פעולה וגמישות.

 

 -הערכה מוצעת

 -יון על בסיס הקרטריונים הבאיםהתלמידים יקבלו צ

 עבודה צוותית 10%

 תכנון התוצר 40%

 תוצר סופי 40%

   אישית רפלקציה 10%

 

 -ב. תיכנון הדגם
ניתן לחשב לפי נוסחאות הבסיס גודל תחילה שרטטנו בתוכנת הטינקרקארד משולש ובסיס. לפי הגובה ו

 של הפאה הצדדית. להצמיד את המשולשים לבסיס וליצור פירימידה. טריגונומטריות את הזוית
 

 קשיים צפויים )טכניים ותוכניים( במימוש השיעור:

 קושי בראיה מרחבית בעת פתרון טריגונומטריה במרחב -           
 קושי בזיהוי משולש היעד בתוך גוף הנדסי פירמידה -           
 מד לדו מימדקושי במעבר מתלת מי -           
 חוסר ידע בגיאומטריה שקשור למצולעים, לחפיפת משולשים -           
 קשיים טכניים שעלולים לצוץ אצל תלמידים -           
 קשיים בתכנון הפירמידה בתוכנת התלת מימד -           

 קשיים בהדפסת התוצר הסופי -

 



 :מימד תלת בהדפסת פירימידה -הסופיים לתוצרים דוגמא

 

 

 
 
 


