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דף עבודה
גליל וחרוט
) (1חשבו נפח גליל שרדיוס בסיסו  15ס"מ וגובהו  10ס"מ.
) (2חשבו נפח חרוט שרדיוס בסיסו  15ס"מ וגובהו  10ס"מ.
) (3נפח גליל הוא  720סמ"ק .גובהו  5ס"מ.
חשבו את רדיוס בסיס הגליל.
) (4את המלבן שבסרטוט מגלגלים לצורת גליל.
)א( מהו רדיוס בסיס הגליל אם נתון שרדיוס הגליל
30
הוא  xס"מ ?
)ב( מהו נפח הגליל שהתקבל ?
)ג( האם יש אפשרות ליצור גליל בדרך שונה ?
אם לא ,נמקו.
אם כן ,חשבו את רדיוס בסיס הגליל במקרה זה ואת נפח הגליל.

20

) (5היחס בין גובה גליל לרדיוסו הוא . 25 : 1
)א( רשמו ביטוי לנפח הגליל אם נתון שרדיוס הגליל הוא  xס"מ.
)ב( נתון חרוט שרדיוס בסיסו  xס"מ .מה צריך להיות היחס בין גובה החרוט לרדיוסו,
כדי שנפחו יהיה שווה לנפח הגליל שרשמתם בסעיף )א( ?
) (6לתוך קובייה שנפחה  512סמ"ק ,מכניסים חרוט.
בסיס החרוט מתלכד עם מישור הפאה של הקובייה ,וגובה החרוט הוא כגובה הקובייה.
)א( מהו רדיוס בסיס החרוט ?
)ב( מהו נפח החרוט ?
) (7נפחו של גליל הוא  36סמ"ק.
)א( רשמו מידות אפשריות )במספרים שלמים( לרדיוס הבסיס וגובה הגליל.
) ב( רשמו מידות אפשריות )במספרים שלמים( לרדיוס בסיס וגובה חרוט בעל אותו נפח.
) (8נתון גליל שרדיוס בסיסו  9ס"מ וגובהו  4ס"מ.
)א( חשבו את נפח הגליל.
)ב( חשבו את שטח המעטפת של הגליל.
)ג( חשבו את שטח הפנים של הגליל.
)ד( מהו נפח חרוט בעל אותם ממדים כמו של הגליל הנתון ?
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) (9סכום שטחי שני בסיסיו של גליל שווים לשטח המעטפת שלו.
שטח המעטפת הוא  288סמ"ר.
)א( חשבו את רדיוס בסיס הגליל ואת גובהו.
)ב( חשבו את נפח הגליל.
) (10בקרקעית גליל ששטח המעטפת שלו  240סמ"ר וגובהו  10ס"מ,
מכניסים חרוט שרדיוס בסיסו כרדיוס בסיס הגליל.
גובהו  6ס"מ.
)א( מהו רדיוס בסיס החרוט ?
)ב( מהו הנפח של הגליל מסביב לחרוט ?

בהצלחה!

תשובות סופיות

) 2, 250  (1סמ"ק.
) 750 (2סמ"ק.
) 12 (3ס"מ.
)(4

בדקו עם המורה בכיתה.

)) (5א(

3

25 x

)ב( 75 : 1
128
 3סמ"ק.
)ב(

)) (6א(  4ס"מ.
)(7

בדקו עם המורה בכיתה.

)) (8א(  324סמ"ק.
)ג(

 234סמ"ר.

)ב(  72סמ"ר.
)ד(  108סמ"ק.

)) (9א( רדיוס הגליל 12 :ס"מ ,גובה הגליל 12 :ס"מ.
)ב(  1, 728סמ"ק.
)ב(  1152סמ"ק.

)) (10א(  12ס"מ.
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