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 תיאור יחידת הלימוד

חישוב נפחי גופים שם השיעור:  

 : גיאומטריה בשילוב הדפסת תלת ממד.מקצוע הוראה

 : ו'כיתה

 ועיגול, חישובי נפחים.גופים, מעגל  מתוך תכנית הלימודים: פרקי הלימוד שנלמדו

 : נפח,  סמ"ק, תיבה, קובייה, פירמידה, מנסרה, גליל, חרוט, כדור.מושגים

נלמד בכיתה במסגרת שיעורי גיאומטריה. שיעור זה בא לשם תרגול מושג נפח   הנושא רציונל:

וחישובו. באמצעות ההתנסות בה התלמיד מזהה את הגוף הקיים במרחב מתנסה, בחישוב נפחים 

את הבנתו של התלמיד   פי נתונים מתמטיים ניתן לבדוק-ודד עם התנסות הדפסת הגוף עלומתמ

 את הנושא.

 חישוב נפחים של אתרים במרחב.  סוג ההתנסות:

: בדיקה של הבנת נושא הגופים וחישובי נפח, והכנה למיומנויות שבהן ייעשה שימוש שיעור הכנה

 ממד.-במדפסת תלת

 ן הצגת הממצאים ועיבודם.התייחסות לאופ  שיעור עוקב:

כל קבוצה תדווח על תהליך עבודתה, תוצאות החישובים, על דרך למידה של גאומטריה בשילוב 

מדפסת תלת ממד, על הקשיים בהם נתקלו , ומשוב אישי של כל אחד על התהליך שעבר במהלך 

 העבודה.

 מטרות יחידת הלימוד:

 פיתוח תפיסה חזותית במישור ובמרחב..1

דרכי חשיבה, כגון: חשיבה דדוקטיבית, העלאת השערות ובדיקתן, הכללות והנמקות,  . פיתוח2

 .הסקת מסקנות וכדומה

 פיתוח כשרים גאומטריים.  .3

 . פיתוח יכולת חקירת צורות וגופים גאומטריים ותכונותיהם.4

 . עידוד יצירת דימויים חזותיים עשירים של מושגים גאומטריים.5

 י של קשרים לוגיים בין העובדות הגאומטריות.. פיתוח יכולת הזיהו6

. טיפוח חקירת הקשר בין הצורות והגופים הנלמדים לבין העצמים והתופעות שבסביבתם של 7

 התלמידים.

 . הכרת טכניקות בהדפסת תלת ממד.8

 . הכרת העקרונות בשיעורים נתמכים מדפסת תלת ממד ושימוש בהם במהלך הלמידה.9

 שנה למדינת ישראל. 70א השנתי של משרד החינוך: . קישור הנושא לנוש10
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 שיעורים 4משך יחידת הלימוד: 

 תיאור הפעילות:

 קישור-)חזרה על הגופים ותכונותיהם(  מצגת גופים:פתיחה: 

 שנה למדינת ישראל נחקור מבנים בארץ. 70במסגרת גוף השיעור:            

 אישור המורה(בחרו אחד מהמבנים הבאים: )ניתן לחקור גם מבנים אחרים לפי בחירתכם לאחר            

 מגדלי עזריאלי בתל אביב •

 כנסת ישראל בירושלים •

 מוזיאון ישראל בירושלים •

 בית המשפט העליון בירושלים •

 אביב-אנדרטת השואה והתקומה בכיכר רבין בתל •

 מגדל דוד בירושלים •

 אביב )ככר לבנה(-פארק אדית וולפסון בתל •

 המצפה התת ימי באילת  •

 רכבת העמק  •

 אים מקדש הבהאים או גני הבה •

 שער לנוף בקיבוץ בארי  •

 אתר חומה ומגדל בניר דוד •

 תלמידים בקבוצה. 4העבודה תתבצע בקבוצות עד הערה:        

  -עבודה יצירתית        

 עליכם לחקור מאילו גופים המבנה בנוי ולבנות את המבנה מגופים אלו.        

 סביבה הקרובה לו.אתם יכולים להוסיף אלמנטים שמייחדים את המבנה או ה       

 -עבודה כתובה       

סכמו על המבנה אותו אתם מציגים: למה הוא משמש, כתבו על העיר או האזור בו המבנה   .1

 נמצא והקשר של המבנה לעיר / אזור זה.

 כתבו על הצורה הגאומטרית של המבנה. האם יש קשר בין שימושו לצורתו הגאומטרית?  .2

 ירו כל גוף, הוסיפו פריסה שלו וכתבו את תכונותיו.כתבו מאילו גופים המבנה בנוי. צי .3

 .תארו  במפורט את שלבי הדפסת המבנה  במדפסת תלת ממד .4

https://pteducation-my.sharepoint.com/personal/orleecha_pte_org_il/_layouts/15/guestaccess.aspx?docid=18c4e0ecba0f64cba88a2b0ec38a02932&authkey=ATs4NQ2f-qSgzEJorLa_jMQ&e=38edc8d5d4824df89ec316f866aa9c64
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מה למדתי מהעבודה, מה  –לאחר סיום העבודה , כל אחד מחברי הקבוצה יוסיף משוב  .5

 הייתה תרומתי לעבודה ואיך הייתה עבודת הצוות בקבוצה.

 -הצגת העבודה בכיתה

הסבר על המבנה , הגופים ממנו המבנה בנוי ותהליך העבודה  –להצגת העבודה בכיתה  הכינו את עצמכם

 שלכם.

 אופנים: 2-ידי התלמידים ב-הצגת העבודות על סיום:  

 באמצעות מצגת, סרטון או כל כלי דיגיטלי אחר . -העבודה הכתובה .1

 מהו, מדוע נבחר ותיאור תהליך הדפסתו. -הצגת הדגם .2

הגופים ותכונותיהם, הכנת מצגת גופים, חיפוש אתרים גיאומטריים, לימוד לימוד הכנות נדרשות: 

 מיומנויות מדפסת תלת ממד, לימוד מיומנויות עבודה בצוות. 

מיומנות של תפיסה חזותית במישור ובמרחב, מיומנות  מיומנויות נלמדות בעקבות היחידה:

ח טכניקות בהדפסת תלת ממדפיתו יכולת זיהוי של קשרים לוגיים בין העובדות הגאומטריות,  
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 הערכה מוצעת:

 .מחוון סופי להערכת עבודת מטלת ביצוע בגיאומטריה בשילוב מדפסת תלת ממד

  

 רמת ביצוע

  

 

 קריטריונים 

 השיג את היעד

 

 בשלמות 

  

 השיג את היעד

 

 באופן חלקי 

  

  

הבנת המושג 
    30% -הגיאומטרי 

  

זיהוי המושג -
 .הגיאומטרי

התייחסות לכל -
הנתונים 

 הרלוונטיים
)הגדרת המושג, 

תכונותיו, שימושיו 
 יום(.-בחיי היום

  

זיהוי חלקי  של -
 המושג  

 הגיאומטרי.  

התייחסות -
חלקית לכל 

הנתונים 
הרלוונטיים 

)הגדרת המושג, 
תכונותיו, 

שימושיו בחיי 
 יום(.-היום

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 השיג את היעד עדהשיג את הי רמת ביצוע
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 קריטריונים 

 

 בשלמות 

  

 

 באופן חלקי 

  

מיומנויות הדפסה 
 בתלת

 25% -ממד 

  

יכולות גבוהות  
ומיומנויות  ביצוע 

גבוהות. הביצוע 
 מדויק ומוכיח ידע.

  

העבודה טובה אך 
הביצוע אינו נקי 

לגמרי ואינו 
 מושלם. 

  

יצירתיות 
 20% -ומקוריות

  

שימוש   ייחודי של 
, צירופים מיוחדים

שילוב של מס' 
רעיונות לביצוע 

המטלה,  מורכב 
 לביצוע.

  

הרעיון פשוט, קל 
לביצוע, שימוש 

בצירוף של רעיון 
 או שניים בלבד.

  

 -עבודה בקבוצה 
10% 

  

  

 -עבודה בשיתוף 
 פעולה מלא

  

 עבודה

פעולה -בשיתוף 
 חלקי

 מקורות מידע :      

 ראשון, הוצאת כנרת, זמורה ביתן , דביר מוציאים לאורספר -פשוט חשבון לכתה ו' .1

 ed.com-www.3dprint. הבלוג על הדפסת תלת מימד בחינוך(. 2017-2015לוין, ל. ).    2                

.הכנת קבצים להדפסה במייקרבוט דסקטופ(. 2015. )ל, לוין.    3        

 , גרסת בטה )הגרסה החדשה(.     Tinkercadמדריך (. 2016. )ל, לוין   .4      

 

 ימי שבאילת.-הדגם שנבחר להדפסה: בחרנו להדגמת הדפסה במצפה התת

החלטנו לבחור בדגם זה כי הוא מורכב ממספר גופים שונים: תריסריון, חרוט , גליל ומנסרה 

קות של מרכוז, חיבור צורות, עבודה על משטחים בטכני Tinkercad משושה. השתמשנו בתוכנת  

 )מישורים( שונים.

http://www.3dprint-ed.com/
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 הגדרות הדפסה:

 ללא תומכים, עומד על בסיסו, עם גג.

 מ"מ 50רוחב: 

 מ"מ 50אורך: 

 מ"מ 73גובה: 

 5% מילוי:

 ש' 1.07 זמן הדפסה:

 

 הקשיים שנצפו:

 מרכוז הדגם )משום שהמבנה בנוי ממספר רב של גופים..1

 סת )מנסרה משושה(.. מיקום המרפ2

.כיוון שהמבנה בנוי ממספר רב של גופים היינו צריכות להפעיל שיקול דעת : האם יש צורך לוותר 3

 על גוף אחד או יותר.

 

 הצעות להתמודדות עם קשיים אלו:

כיוון שהדגם בנוי ממספר גופים וגופים קטנים  מומלץ להשתמש בעכבר לסימון כל הגופים  .1

 .shift-ב  במקום 

נו קובייה בגובה של המרפסת, ועליה הנחנו מישור כדי למקם את גובה המרפסת. יצר .2

 ולאחר מכן מחקנו את הקובייה.

יש צורך להתבסס בהחלטה על קשיי הדפסה כגון: הצגת מספר רב של תומכים וכדומה.  .3

 לכן בחרנו לוותר על הגליל התחתון שמתחת לתריסריון.

 


