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מדינת ישראל
משרד החינוך

שיעור גאומטריה לכיתה ו
נושא השיעור: מיון גופים – חלק א

עם המורה: ניצה כהן

נא הצטיידו בכלי כתיבה ומחברת

:קישור לשיעור המוקלט
https://www.youtube.com/
watch?v=UKalFDnGQB8
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מה נלמד היום?

נכיר את החרוט, הגליל והפירמידה.�

נלמד להכיר מאפיינים ותכונות של כל אחד מהם �

נלמד לשפוט מהו הגוף על פי המאפיינים שלו גם במקרים לא פשוטים �
שלפעמים מבלבלים אותנו.

נתבונן בחפצים ובמבנים שהם דומים לגופים שלמדנו עליהם.�
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מה להביא לשיעור?
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מה אנחנו כבר יודעים?

אנחנו מכירים צורות במישור, למשל: מרובעים מסוגים שונים, משולשים, עיגולים �
וכדומה. 

השמות: חרוט, גליל, ופירמידה מוכרים לנו מעט מלימודים שלמדנו או מחיי יומיום.�

היום אנחנו נשתדל לבדוק בצורה מדויקת יותר את סוגי הגופים האלה, להכיר את �
המאפיינים שלהם ולדעת לזהות אותם גם במקרים לא פשוטים.
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מתחילים בכיף

שערו: גליל? חרוט? פירמידה? או אף אחד מהם?
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ד
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עכשיו לומדים

החרוט
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עכשיו לומדים

 החרוט בנוי מעיגול, מנקודה מחוץ לעיגול,
 .וממעטפת "מתוחה" המקיפה  אותם

מאפייני החרוט
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הגופים האלה אינם חרוטים!
איזה מאפיין חסר בכל אחד מהם?

 החרוט בנוי מעיגול, מנקודה מחוץ לעיגול,
 .וממעטפת "מתוחה" המקיפה  אותם

דגבא
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 החרוט בנוי מעיגול, מנקודה מחוץ לעיגול,
 .וממעטפת "מתוחה" המקיפה  אותם

דגבא

פתרון:
בואו נבחן איזה מאפיין חסר בכל אחד מהגופים ומדוע הוא אינו חרוט.
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אילו מהגופים האלה הם חרוטים? 

 החרוט בנוי מעיגול, מנקודה מחוץ לעיגול,
 .וממעטפת "מתוחה" המקיפה  אותם

והדגבא

זיכרו לבדוק לפי המאפיינים של החרוט.
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פתרון

חרוטים

והדגבא
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עכשיו לומדים

הגליל
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עכשיו לומדים

מאפייני הגליל
"הגליל בנוי משני עיגולים חופפים ו"מקבילים

וממעטפת "מתוחה" המקיפה אותם
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הגבא

"הגליל בנוי משני עיגולים חופפים ו"מקבילים
וממעטפת "מתוחה" המקיפה אותם

ד

הגופים האלה אינם גלילים!
איזה מאפיין חסר בכל אחד מהם?
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הגבא

"הגליל בנוי משני עיגולים חופפים ו"מקבילים
וממעטפת "מתוחה" המקיפה אותם

ד

בואו נבחן איזה מאפיין חסר בכל אחד מהגופים ומדוע הוא אינו גליל.
פתרון
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גליל? חרוט? או לא זה ולא זה?

והדגבא

_________________ :גלילים
_________________ :חרוטים
_____________ :לא זה ולא זה
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פתרון
והדגבא

חרוט גליל
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למה מתכוונים?

השלמת החלקים החסרים בדמיון�

ננסח :"דומה ל...."�

התעלמות מחלקים מיותרים�

הסכמים�
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איך החרוט והגליל מתגלגלים?
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עכשיו לומדים

הפירמידה
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עכשיו לומדים

מאפייני הפירמידה
 הפירמידה בנויה מבסיס שהוא מצולע, וממעטפת

  .המורכבת ממשולשים בעלי קדקוד משותף
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זיכרו לבדוק לפי המאפיינים של הפירמידה.

א

ב

ג

ד

ה

ו

 הפירמידה בנויה מבסיס שהוא מצולע, וממעטפת
  .המורכבת ממשולשים בעלי קדקוד משותף

אילו מהגופים האלה הם פירמידות? 
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פתרון

פירמידות

והדגבא
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עכשיו לומדים

פאות, צלעות וקדקודים של פירמידה
דוגמה: פירמידה משושה

קדקודיםצלעותפאות

כמה קזקודים? ____כמה צלעות? ____כמה פאות? ____



25

חוזרים לשאלה הראשונה

גליל? חרוט? פירמידה? או אף אחד מהם?
גא

וה

ב

ז

ד

ח
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חוזרים לשאלה הראשונה

גליל? חרוט? פירמידה? או אף אחד מהם?
גא

וה

ב

ז

ד

ח

גליל

גליל

חרוט

חרוט

פירמידה
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חרוטים, גלילים ופירמידות סביבנו
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עוד חרוטים וגלילים ופירמידות סביבנו (וגם גוף שהוא לא...)
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מסיימים ומסכמים
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ממשיכים לתרגל

נסו למצוא חוקיות במספר הפאות, הצלעות והקדקודים של פירמידות.

כמה פאות יש לדעתכם לפירמידה מעושרת? ___�

___ ?כמה קדקודים יש לה___ ?כמה צלעות יש לה

פירמידה מעושרת = פירמידה שבסיסה הוא מצולע בעל 10 צלעות

משימה א:

כמה פאות יש לפירמידה מחומשת? ___�
___ ?כמה קדקודים___ ?כמה צלעות

 אל תשכחו לספור גם את
פאת הבסיס

 אל תשכחו שיש שני
סוגים של צלעות
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ממשיכים לתרגל

משימה ב:

האם תיתכן פירמידה שיש לה 9 פאות בדיוק?•
אם כן – תארו אותה. אם לא – הסבירו מדוע

מהו מספר הפאות הקטן ביותר שיכול להיות לפירמידה?•

האם תיתכן פירמידה שיש לה 9 צלעות בדיוק?•
אם כן – תארו אותה. אם לא – הסבירו מדוע
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מדינת ישראל
משרד החינוך

תודה שצפיתם בשידור
הופק עבור משרד החינוך ע״י מטח

shutterstock/com איורים: 


