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 פריסת קוביה

 

 ומדומות של קוביה חוקיותויזואליות ביחס לפריסות תובנות  פיתוח

 תוך שימוש באמצעים מוחשיים וממוחשבים

 

 

 ה-דלתלמידים בכיתות קבוצתי  מפגש
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 ובניית קוביות מפריסות חוקיות ומדומות, מימדי-פריסת קובייה למשטח דו  : שיעור/נושא המפגש

 

 .המייצר קופסאות אריזה של ממתקיםבפס ייצור , ידים מדמים עבודה במפעלהתלמ - : מטרות המפגש

 .על התלמידים לבצע תכנון ראשוני של תבניות מהן ניתן לייצר קופסאות קובייתיות לאריזה  

 .מימדית התואמת-סגורה לפריסה הדומימדי של קוביה -תלתיבצעו טרנספורמציה בין מבנה  התלמידים -

 .תוך השוואת תכונותיהן, ומאלו לא ניתן (קופסאות אריזה) לו פריסות ניתן לייצר קוביותהתלמידים יזהו מא -

 .התלמידים יבצעו טרנספורמציות של סיבוב והיפוך להשוואה בין פריסות -

 

 חבילת קשים ופלסטלינה להדבקת המפרקים. 1 :אמצעי המחשה

 להדגמהקוביה סגורה וקוביה פתוחה . 2

 ובדיקת חוקיות של פריסות, המאפשר הדגמה של מעבר מפריסה לקוביה  Cube Netsיישומון . 3

 ('בנספח דמופיע , הפשוט יחסית, הסבר על אופן השימוש ביישומון)    

 פעילות המופיעים בנספחיםדפי . 4

 

http://illuminations.nctm.org/ActivityDetail.aspx?ID=84
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 :מתמטיים רעיונות

 

 פעילותבת המתמטיים הרעיונו

 

 .י פריסתו"מימדי ע-ניתן לייצוג באמצעות סרטוט דו, תלת מימדי, גוף מרחבי

 .ניתן לבנות גוף מרחבי סגור או פתוח, מאוסף פרוס של מצולעים המשמר חוקיות מסויימת, באופן מקביל

 

 

 .החוקיות של פריסות התואמות קוביה-זיהוי החוקיות ואי

י סיבוב או "כלומר לא ניתן להגיע מרשת אחת לשניה ע)ריבועים השונות זו מזו מבחינה טופולוגית -ות של שישהרשתות רציפ 33קיימות 

 .של קוביה סגורה( חוקית)רשתות מהוות פריסה  11רק , מאוסף זה(. שיקוף

 

 

 .טרנספורמציה של צורות גאומטריות וזיהוי התכונות שאינן משתנות/ביצוע תנועה

 

 

 .הקוביה –וחשי של תכונות גוף גאומטרי יישום מעשי ומ
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 :מהלך המפגש

 נקודות לתשומת לב המורה פעילויות למידה משימות

 משימת פתיחה
 

 :אותה יבצעו כצוות המורה מציג לתלמידים את המשימה .1
באגף המטפל , אנחנו נמצאים במפעל ליצור ממתקים

המורה מציג . במוצרים קטנים הנארזים בתפזורת
אמצעי )ני סוגים של אריזות אפשריות לתלמידים ש

 :(2המחשה 
סגורה וקופסה במבנה של קופסה במבנה של קוביה 

 .נארזת באריזת צלופןה, קוביה פתוחה
 

את הקופסאות מייצרים ממשטחים שעליהם מסמנים את 
 החיצוני קו המתארחותכים על פי  ,פאות הקופסה
הצורה המסורטטת על פני המשטח  .ומקפלים אותן

 . ת פריסה של הקופסהנקרא

אמצעי )על התלמידים לסרטט על הדפים המשובצים  .2
שמהן ניתן לייצר קופסאות פריסות ( נספח א, 4המחשה 

 .סגורותקוביות  –' מסוג א

 חבילת קשים הצוות עומדת לרשות הפריסה תכנוןלצורך  .3
ולפרק , שממנה אפשר לבנות קוביה( 1אמצעי המחשה )

יש . שקה בין הפאותאותה למשטח תוך שמירה על הה
לייצר פריסה ולסרטט אותה , לפרק כל פעם את הקוביה

 .על התרשים
בריסטול /ניתן לבנות קוביה מריבועי קרטון, לחילופין

  .המוצמדים בסרט הדבקה

המפגש נפתח בשאלה איך , לאחר תיאור הסיטואציה .1
ם להגיע בכוחות על התלמידי. להתמודד עם משימת התכנון

 :תות הבאועצמם להבנ

מודל של , כדי לתכנן את הסרטוט נדרש לבנות מודל -
 .קופסת האריזה

 
 ת המודל ניתן לממש באמצעות הקשיםא -

 (.1אמצעי המחשה )
 
-ערכית בין הגוף המרחבי התלת-חד-קיימת התאמה חד -

מימדית -לבין הפריסה הדו, הקוביה הנבנית במודל, מימדי
-נן פריסה דוהתאמה זו היא שמאפשרת לתכ .שלה

 .גוף בעל נפחולבנות ממנה , מימדית
 

יש להסב את תשומת ליבם של התלמידים שהשימוש בקשים  .2
כל מקצועות : לבניית הקוביות אפשרי בגלל תכונת הקוביה

  .ולכן הקשים שווי האורך מתאימים למשימה, הקוביה שווים

כך שניתן יהיה לפתוח , על מנת ליצור קוביה מקשים: חשוב -
כל ריבוע , ריבועים 6יש צורך ליצור , אותה לפריסת קוביה

תוכל להיפרד בפריסה ועדיין ' פאה'כך שכל , קשים 4מ 
 (.ראו תמונה, קשים 4בנוי מ )להוות ריבוע שלם 
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 .פריסת קוביה הבנויה מקשים: תמונה

 

 בדיקה עצמית
בעקבות משימת 

 הפתיחה

 :המורה יציג לתלמידים את השאלות הבאות

 ?סגורהת בנה הצוות עבור קוביה כמה פריסות שונו .1

 ?מדוע פריסה אחת שונה מהאחרת .2
 .מה דומה ומה שונה בין זוג פריסות

 ?לאפיין ולסווג בצורה כלשהי את הפריסותהאם ניתן  .3

 

בהשוואה בין פריסות חשוב להדגיש את התכונות הזהות  .1
 : לכל הפריסות של קוביה פתוחה

 .ריבועים משישה ורק שישהכולן מורכבות  -
 
כלומר הפריסה אינה , סהיקיים רצף בין הריבועים בפר -

 .מופרדת לחלקים שונים
 
 .ריבועים שכנים מתחברים זה לזה לאורך צלע מלאה -

 
רשת מסויימת לפריסה יש לשאול את התלמידים מה הופך  .2

העונה  פריסה מדומה היא רשת)תקינה או לפריסה מדומה 
א ניתן לבנות ת לאך למרות זא, 1, על הכללים בסעיף קודם

בשלב זה השאלה היא שאלה (. ממנה קוביה סגורה
ון וכי, לחשיבה ולא נדרש לתת לה מענה החלטי ומלא
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רק  ודדו עם סוגיית הפריסות המדומותשהתלמידים יתמ
  .משימת החקר הבאה לאחר מכןב

 :המורה יציג לתלמידים את השאלות הבאות משימת חקר

רשים של כל מנהל קו היצור מבקש מהצוות לקבל ת .1
מהן אפשר כלומר פריסות , ת האפשריותהפריסו

הוא רוצה לבנות מספר קווי יצור . סגורהלבנות אריזה 
 .כל קו ייצר קוביה מדגם פריסה אחר, רב ככל האפשר

ריסות הפהכולל את כל אחד על הצוות לייצר תרשים 
הכולל את כל הפריסות  ולצידו תרשים שני, השונות

 .המדומות

צור מגדיר לתלמידים שפריסה מסויימת מנהל קו הי .2
זהה לפריסה אחרת אם ניתן לסובב אחת מהן ולהגיע 

 .לחפיפה מלאה עם הפריסה השניה
 

ל קו היצור הלצורך בדיקת האפשרויות השונות נותן מנ .3
לצוות התלמידים אפשרות להיעזר ביישומון תכנון 

לוודא מאפשר ( 3אמצעי המחשה )יישומון זה . פריסות
האם היא פריסה שונות רשתות  22מבין  רשתלכל 

  .מדומהפריסה או  (חוקית)

 

 .המורה יסביר לתלמידים את אופן השימוש ביישומון .1
 .'נחיות השימוש למורה נמצאות בנספח דה

ריבועים הוא  משישהשל צורה המורכבת  הרשתותמספר  .2
הן פריסות מהן ניתן לבנות קוביה  33 -מבין ה 11רק . 33

 .סגורה
 

או  רשת מסויימת היא פריסההמתמטית מדוע הבדיקה  .3
הינה מסובכת יחסית ואינה נדרשת לחומר , מדומהפריסה 
יצד נבנית אולם רצוי לבקש מהתלמידים להראות כ. הלימוד

, ת המדומותולהסביר ביחס לפריסו, הקוביה מכל פריסה
  .מה לא מאפשר לבנות מהן קוביה, היינו, מדומותמדוע הן 

בכובע של , יאסוף את הצוות לשיחת סיכום המורה  מסכםדיון 
כמנהל הפס ישאל את השאלות . מנהל פס היצור

 : הבאות

 ?ייצור שונים מציע הצוות לבנותכמה קווי  -

ייצור היא המתאימה לקו  רשתהצוות שכל כיצד בדק  -
 ?שמצדיקה הקמה של קו, אכן פריסה

ה אינה זהה או דומה פריסכיצד בדק הצוות שכל  -

שיחת הסיכום נועדה לעבור על כל התכונות המתמטיות 
 .עילות זוהנלמדות בפ

על לפריסה מדומה ויש לשים דגש על האבחנה בין פריסה 
 .בלבד 11הוא  פר הפריסות האפשריותכך שמס

, לעומת פריסה מדומהי לגעת במאפיינים של פריסה כדא
למרות שהתלמידים לא יוכלו להגדיר במדוייק את התכונות 

 .פריסהרשת כדי שאכן תהווה הגאומטריות הנדרשות מ

. ל קוביה פתוחה הוא כמובן פשוט יותרתכנון פריסה ש
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 ?קודמתלפריסה 

המפעל מתכנן לייצר גם קופסאות ממתקים הארוזות  -
כלומר נדרשת קופסה שהיא קוביה , בנייר צלופן

 .פתוחה ללא מכסה עילי
האם צוות יוכל לתכנן פסי ייצור גם עבור הקופסה 

 ?ומה יהיה תהליך התכנון בו יבחר, החדשה

. הרשת מורכבת מחמישה ריבועים בלבד, במקרה זה
השאלה האחרונה נועדה לוודא שהתלמידים מבינים את 

ויכולים לחזור עליו עבור גופים , תהליך התכנון בכללותו
 .אחרות( אריזות)נפחיים 
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 דף עבודה לסרטוט פריסות: 'נספח א
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 ריבועים שישההמורכבות מ, רשתות הריבועים האפשריותאוסף : 'נספח ב

 .פאות ריבועיות זהות מורכבת משש סגורהקוביה 

 .מהוות פריסות של קוביה סגורהלא כולן , (י סיבוב או שיקוף"שלא ניתן להגיע מאחת לשניה ערשתות )רשתות שונות  33ריבועים ניתן לבנות  משישה

 :הפריסות האפשריות 33מבין  22בתרשים בעמוד הבא מוצגות 
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 אוסף הפריסות החוקיות של קוביה פתוחה: 'נספח ג

 . פריסות מהן ניתן לבנות קוביה סגורה, בלבדפריסות  11קיימות , שישיית ריבועיםהאפשריות של  הרשתות 33מבין 

 .תרשים שבעמוד הבאבאלה מסומנות בצבע פריסות 

 .סוג ניתן בתרשים צבע אחרלכל ; מתחלקות לשלושה סוגיםאחת עשרה הפריסות 

 : אך נסתפק באיפיון הכללי הבא, לא נבצע כאן ניתוח מתמטי מלא של סוגי הפריסות

 .כולל פריסות המכילות שורה רציפה של ארבעה ריבועים, פריסות 6בן , (בירוקהנצבע )' סוג א

 .ופריסה על פי שני קדקודים נגדיים, סימטרי כולל פריסות הבנויות מחיתוך הקוביה באופן, פריסות 3בן ( הנצבע בצהוב)' סוג ב

 .כולל שתי פריסות מיוחדות ללא אלמנט מאפיין, פריסות 2בן ( בתכלתהנבצע )' סוג ג
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 Cube Netsהנחיות לשימוש ביישומון : 'נספח ד

 .NCTM – National Council of Teachers of Mathematicsי הארגון האמריקאי "אשר נבנה ע, הוא יישומון פתוח ברשת Cube Netsהיישומון 

, Browser -מתוך הCube Nets  (ctm.org/ActivityDetail.aspx?ID=84http://illuminations.n )בלחיצה על הקישור הבא   . היישומון פשוט לשימוש

 : נפתח החלון הבא

 

 

: ולקבל אחת משתי תגובות אפשריות( י העברת הסמן ובחירה עם העכבר"ע)יש לבחור רשת . הפריסות 11רשתות שונות הכוללות את כל  22הישומון 

 .מסמנת שהרשת מהווה פריסהת הצביעה של הרש, או, הודעה שהרשת אינה פריסה כולל הסבר קצר

 .הופכת לקוביהמסויימת ולראות הדגמה דינאמית כיצד פריסה  Exploration -ניתן לפתוח את החלק שמסומן כ

http://illuminations.nctm.org/ActivityDetail.aspx?ID=84
http://illuminations.nctm.org/ActivityDetail.aspx?ID=84

