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דף עבודה
הגליל
) (1לפניכם שני גלילים .המידות בסרטוט נתונות בס"מ.
בגליל א – אורך רדיוס הבסיס הוא  2ס"מ וגובהו  4ס"מ.
בגליל ב – אורך רדיוס הבסיס הוא  4ס"מ וגובהו  2ס"מ.

גליל א
4

גליל ב

2
2

4

)א( נפחו של איזה מהגלילים גדול יותר ופי כמה ?
)ב( בחרו באפשרות הנכונה ונמקו.
)  ( iשטח המעטפת של גליל א גדול משטח המעטפת של גליל ב.
)  ( iiשטח המעטפת של גליל א קטן משטח המעטפת של גליל ב.
)  ( iiiשטח המעטפת של גליל א שווה לשטח המעטפת של גליל ב.
) (2לכוס יש צורת גליל.
אורך רדיוס הבסיס שלה הוא  5ס"מ.
)א( מזגו לתוך הכוס חלב עד לגובה  3ס"מ .מהי כמות החלב שמזגו לכוס ?
)ב( אם גובהה של הכוס  4ס"מ ,מהי כמות החלב שיש להוסיף לכוס כדי למלאה ?
) (3לפניכם גליל הנוצר על-ידי סיבוב מלבן  ABCDסביב . AB
נתון 17 :ס"מ  15 , DB ס"מ . DC 
)א( חשבו את אורך קוטר הגליל.
)ב( חשבו את שטח המעטפת של הגליל.
)ג( חשבו את שטח הפנים של הגליל.
) (4בסרטוט לפניכם שני גלילים .המידות נתונות בס"מ.
בחרו בתשובה הנכונה ונמקו.
)א( כדי למלא את גליל ב עד קצהו,
יש להשתמש ב 3 -גלילים מלאים מסוג א.
)ב( כדי למלא את גליל א עד קצהו,
יש להשתמש ב 3 -גלילים מלאים מסוג ב.
)ג( כמות הנוזל שניתן להכניס לגליל א שווה
לכמות הנוזל שניתן להכניס לגליל ב.
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A

C

B

גליל א
15

5
5

גליל ב
15
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) (5במלבן  ABCDבסרטוט שלפניכם,
אורך  CDגדול פי  3מאורך . BC
שטח המלבן הוא  192סמ"ר.
)א( מהו אורך רדיוס בסיס הגליל שבסרטוט ?
)ב( מהו שטח הפנים של הגליל ?

C

B

) (6נפח גליל הוא  486סמ"ק.
שטח המעטפת שלו הוא  108סמ"ר.
חשבו את אורך רדיוס הבסיס ואת גובה הגליל.

D

A

) (7בתוך כוס גדולה בצורת גליל מונחת כוס נוספת,
שגובהה כגובה הכוס הגדולה השווה ל 10 -ס"מ.
אורך רדיוס הכוס הפנימית הוא  5ס"מ.
אורך רדיוס הכוס החיצונית )הגדולה( הוא  12ס"מ.
מהי כמות הנוזל המקסימלית שניתן להכניס
מסביב לכוס הפנימית ?

5

) (8גליל חסום בתוך קובייה .נפח הקובייה הוא  216סמ"ק.
)א( מהו אורך מקצוע הקובייה ?
)ב( מהו נפח הגליל החסום בקובייה ?
) (9גובה גליל שווה לקוטר בסיסו.
נפחו הוא  54סמ"ק.
)א( חשבו את אורך רדיוס הגליל.
)ב( חשבו את שטח המעטפת של הגליל.
) ג( רשמו מידות לגליל אחר שגם נפחו  54סמ"ק.
3

) (10בסרטוט לפניכם שני גלילים.
המידות בסרטוט נתונות בס"מ.
גליל ב
פי כמה צריך להיות גדול גובה
גליל ב מגובה גליל א ,כדי שכמות הנוזל,
שתמלא את שני הגלילים עד קצותיהם ,תהיה שווה בשניהם ?
) (11נפח הגליל שבסרטוט הוא  300סמ"ק.
גובהו  12ס"מ . BC 
חשבו את היקף המרובע . ABPD

9
גליל א

A

B

C
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D

בהצלחה!
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תשובות סופיות

)(1
)(2
)(3
)(4
)(5

)א( נפח גליל ב גדול פי  2מנפח גליל א.
)ב( אפשרות ) ( iii
)ב(  25סמ"ק.
)א(  75סמ"ק.
)ב(  240סמ"ר.
)א(  16ס"מ.
תשובה )א(.
)א(  4ס"מ.
)ב(  224סמ"ר.

)ג(

 368סמ"ר.

) 9 (6ס"מ  6 , r ס"מ h 
) 1,190 (7סמ"ק.

)ב(  54סמ"ק.
)) (8א(  6ס"מ.
)ב(  36סמ"ר.
)) (9א(  3ס"מ r 
)ג( למשל 2 ,ס"מ  13.5 , r ס"מ h 
) (10פי . 9
) 44 (11ס"מ P ABPD 
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