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 .Iتعريفات
في هذه الوحدة سيتم العمل بالمصطلحات التالية:

مكعب وحدة
سلسلة مكعبات وحدة
صندوق مكون من عدة سالسل
تربيعة

.1

مكعب وحدة

أمامكم رسمة مكعب وحدة:

.2

سلسلة مكعبات وحدة

"سلسلة مكعبات وحدة" هي عبارة عن مبنى مركب من عدة مكعبات وحدة كما في الرسم.
ال يمكن فك سلسلة ويمكن قلبها وتدويرها بكل االتجاهات في الفراغ.
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.3

"صندوق مكون من عدة سالسل"

"صندوق مكون من عدة سالسل" هو مبنى مركب من سالسل متساوية الطول.
ال يمكن فك صندوق كهذا ويمكن قلبه وتدويره.
بعض الصناديق هي أي ً
ضا مكعبات:

.4

تربيعة
كل سطح لصندوق أو لسلسلة مؤلف من مربعات هي سطوح لمكعبات وحدة.
سنسمي كل مربع كهذا "تربيعة".

مالحظة:
في مكعب الوحدة توجد تربيعة واحدة فقط في كل سطح من السطوح,
ولذلك يكون عدد السطوح مساويًا لعدد التربيعات.
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 .IIنبني سالسل وصناديق -على كم تربيعة نحصل؟

.1

أ .كم تربيعة توجد لمكعب وحدة واحد؟

ب .خمنوا -كم تربيعة توجد في سلسلة مبنية من مكعبي وحدة؟ إفحصوا تخمينكم.
حا يوجد لسلسلة مبنية من مكعبي وحدة؟ إفحصوا تخمينكم.
ج .خمنوا– كم سط ً

د.

كم تربيعة في كل سطح من سطوح سلسلة مبنية من مكعبي وحدة؟

هـ .نقاش :ماذا يحدث في البنود ب ج د إذا بنينا سلسلة من  3مكعبات وحدة؟
في أية بنود تتغير اإلجابة وبأية بنود تبقى نفس اإلجابة؟ لماذا؟

و.

نقاش :هل بإمكانكم أن تعرفوا كم تربيعة توجد لسلسلة مبنية من  100مكعب
وحدة؟ كيف؟
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.2

خذوا مكعبي وحدة -واحد باللون األحمر واآلخر باألخضر -وابنوا سلسلة مكعبات وحدة.

كم تربيعة حمراء توجد في هذه السلسلة؟ _____
كم تربيعة خضراء في هذه السلسلة؟ ______
.3

خذوا مكعبي وحدة باللون األحمر وثالث باللون األخضر وابنوا سلسلة منها.
كم تربيعة حمراء وكم تربيعة خضراء توجد في هذه السلسلة؟ _______________
هل توجد إجابة أخرى ممكنة؟____
حاولوا بناء سلسلة أخرى (مختلفة) باستعمال نفس المكعبات.
كم تربيعة حمراء وكم تربيعة خضراء في السلسلة الجديدة؟____________________

.4

خذوا مكعبين باللون األحمر ومكعبين باللون األخضر وابنوا منها صندوقـًا
كما في الرسم:
أ .ما عدد اإلمكانيات المختلفة لبناء صندوق كهذا؟

ب .كم تربيعة حمراء وكم تربيعة خضراء توجد في سطوح كل واحد من الصناديق
الممكن تركيبها؟

ج.

قارنوا بين السؤالين  2و  .4ما هو المشترك بينهما؟

د .هل نحصل دائما على عدد متساو من التربيعات الحمراء والخضراء ,عندما يتم بناء
صندوق من عدد متساو من مكعبات الوحدة الحمراء والخضراء؟ إشرحوا.
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.5

خذوا ثالث مكعبات زرقاء وثالث مكعبات صفراء وابنوا منها صندو ًقا.
أ .ما عدد اإلمكانيات المختلفة لبناء الصندوق ؟

ب .كيف تتأكدون أنكم وجدتم كل اإلمكانيات لبناء صندوق
من المكعبات المذكورة؟

ج .كم تربيعة صفراء وكم تربيعة زرقاء توجد في سطوح كل صندوق من الصناديق
السابقة؟

.6

خذوا ثماني مكعبات بيضاء ومكعبًا أسو ًدا واح ًدا وابنوا منها صندو ًقا.

أ .ما عدد اإلمكانيات المختلفة لبناء الصندوق؟

ب .كم تربيعة بيضاء وكم تربيعة سوداء توجد في سطوح كل صندوق من الصناديق
السابقة؟

.7

(أحجية مفتوحة) معكم  8مكعبات بيضاء .عليكم تبديل قسم من المكعبات البيضاء بمكعبات
سوداء .أكتبوا أسئلة مالئمة وأجيبوا عنها.
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 IIIنبني سلسلة مكعبات وحدة عليها أزهار

على كم زهرة نحصل؟
مالحظة
كل الزهور متماثلة بتماثل دوراني ذات  90درجة.

.1

أمامكم مكعبي وحدة .في كل مكعب وحدة رسمت زهرة واحدة على إحدى السطوح.
في كل بند مما يلي ابنوا سلسلة من مكعبي الوحدة تحقق الشرط المكتوب:
أ.

أن تظهر الزهرتان على سطوح السلسلة.

ب .أن تظهر زهرة واحدة فقط على إحدى سطوح السلسلة.




ج.

أن ال تظهر الزهرات على سطوح السلسلة.

د.

إذا استعملنا  5مكعبات وحدة -على كل منها زهرة واحدة فقط -وبنينا منها سلسلة,
ماذا سيكون أكبر عدد ممكن وأصغر عدد ممكن من الزهور على وجوه السلسلة؟
إشرحوا إجابتكم
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أمامكم مكعبي وحدة .في كل مكعب رسمت زهرات على سطحين متقابلين.



زهرة

زهرة

.2



إبنوا سلسلة من مكعبي الوحدة.
أ.

كم زهرة يمكن أن تظهر على سطوح السلسلة؟
سجـلوا إمكانيات مختلفة________________________ :

ب .هل يمكن أن يكون عدد الزهرات الظاهرة على سطوح السلسلة أقل من 2؟
_____
إشرحوا لماذا__________________________________________ :
___________________________________________

ج.
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.3

على كل مكعب وحدة من مكعبات أمير رسمت زهرة على إحدى السطوح وأخرى على
السطح المقابل.
على كل مكعب وحدة من مكعبات رامي توجد زهرة واحدة فقط.

أ.

أخذ أمير اثنين من مكعباته وبنى سلسلة ,وأخذ رامي مكعبين من مكعباته وبنى سلسلة
أخرى.
في إحدى السالسل تظهر ثالث زهرات وفي األخرى زهرة واحدة.
في أي سلسلة مكعبات وحدة تظهر ثالث زهرات؟ _______ إشرحوا.
في أي سلسلة مكعبات وحدة تظهر زهرة واحدة؟__________إشرحوا.


 

ب.

 

بنى أمير ورامي سالسل جديدة ,كل منها مكون من مكعبي وحدة (كل منهما يستعمل
مكعبات وحدة من مجموعة المكعبات الخاصة به) .هل يـعـقـل أن يظهر نفس العدد من الزهرات
على سطوح كل واحدة من السالسل؟ إذا كانت اإلجابة ال ,إشرحوا لماذا ,إذا نعم ,فما هو عدد
الزهرات؟ إشرحوا طريقة الحل.
____________________________________________________

ج.

بنى أمير ورامي سلسلة مشتركة من ثالث مكعبات وحدة ,بحيث شارك أحدهما بمكعب واحد
واآلخر بمكعبين .على سطوح السلسلة ظهرت  5زهرات .ما عدد مكعبات الوحدة التي ساهم
د منهما؟ __________________
بها كل واح ٍ
أذكروا كل اإلمكانيات .إشرحوا _____________ :

د.

مرة أخرى بنى أمير ورامي سلسلة مشتركة من ثالث مكعبات وحدة ,بحيث شارك أحدهما
بمكعب واحد واآلخر بمكعبين .هذه المرة ,لم تظهر أية زهرة على سطوح السلسلة المشتركة.
ما عدد مكعبات الوحدة التي ساهم بها كل واح ٍد منهما؟ __________________
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IV

نبني مكعبًا كبيرًا
تعريف



عندما تكون قياسات الصندوق من كل الجهات متساوية ,نسميه "مكعبًا كبي ًرا " .أي أن
جميع سطوح الصندوق هي مربعات.

.1

من مكعبات وحدة قاموا ببناء "مكعبات كبيرة":

أ
أ.

ب

كم مكعب وحدة أستـعـمـل لبناء المكعب أ؟_______

ب .كم مكعب وحدة أستـعـمـل لبناء المكعب ب؟_______

.2

المكعب في الرسم مبني من مكعبات وحدة حمراء وخضراء.
تظهر على سطوح هذا المكعب  6تربيعات حمراء.
أ.

كم مكعبًا أخضر اللون أستـعمـل ? _____

ب .كم تربيعة خضراء تظهر على سطوح المكعب?_______
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.3

بـنـي المكعب في الرسم من مكعبات وحدة حمراء وخضراء.

ال تظهر على سطوح المكعب تربيعات حمراء.
كم مكعب وحد ٍة باللون األخضر أستعمل عند بناء المكعب؟______
إشرحوا كيف عرفتم؟ ___________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________

(مسألة بحث)

.4

أ.

ابنوا مكعبًا من 27 -مكعب وحدة (حمراء وخضراء) بحيث يكون عدد التربيعات الحمراء الظاهرة على
مساو لعدد التربيعات الخضراء.
سطوح المكعب
ٍ

ب.

ما هو أصغر عدد من المكعبات الحمراء التي يجب استعمالها لبناء مكعب
يالئم الشروط السابقة؟

ج.

ما هو أكبر عدد من المكعبات الحمراء الممكن استعمالها بحيث يتم بناء مكعب
يحقق الشروط السابقة؟
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 .Vنبني سالسل من مكعبات وحد ٍة ملونة.
كم إمكانية توجد؟

.1

بنيت سلسلة من مكعبي وحدة باللون األزرق ومكعب واحد أبيض اللون.
ما عدد اإلمكانيات المختلفة لبناء سلسلة كهذة؟

.2

من مكعبين باللون األزرق ومكعبين باللون األبيض بنوا سلسلة.
ما عدد اإلمكانيات المختلفة لبناء سلسلة كهذة؟

.3

بنيت سلسلة من ثالثة مكعبات باللون األزرق ومكعب أبيض واحد.
ما عدد اإلمكانيات المختلفة لبناء سلسلة كهذة؟

.4

بنيت سلسلة من أربعة مكعبات زرقاء ومكعب أبيض واحد.
ما عدد اإلمكانيات المختلفة لبناء سلسلة كهذة؟

.5

من مكعبين باللون األزرق وثالث مكعبات بيضاء بنوا سلسلة.
ما عدد اإلمكانيات المختلفة لبناء سلسلة كهذة؟

.6

ألفوا أحجية شبيهة باألحاجي في هذا القسم"-نبني سالسل من مكعبات وحدة ملونة" وابحثوا عن
اإلمكانيات المختلفة لبناء سلسلة مناسبة.
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VI

إخراج مكعبات من داخل كيس

.1

في كيس ثالث مكعبات بيضاء ومكعبان باللون األحمر .قام رامي بإخراج  3مكعبات من الكيس.

أ .هل من المؤكد أن أحد المكعبات التي تم إخراجها أبيض اللون(واحد على األقل)؟______
إشرحوا لماذا__________________________________ :

ب .هل من المؤكد أن أحد المكعبات التي تم إخراجها أحمر اللون(واحد على األقل)؟______
إشرحوا لماذا_________________________________:
.2

في كيس ثالث مكعبات بيضاء وثالث مكعبات حمراء.
أ .كم مكعبًا يجب إخراجه من الكيس ,لكي نكون متأكدين أنه قد تم إخراج مكعب أحمر
واحد على األقل؟______

ب .كم مكعبًا يجب إخراجه من الكيس ,لكي نكون متأكدين أنه قد تم إخراج مكعبين بنفس
اللون؟______

ج.

كم مكعبًا يجب إخراجه من الكيس ,لكي نكون متأكدين أنه قد تم إخراج مكعبين بألوان
مختلفة؟______ ( بكلمات أخرى :أن ال تكون لكل المكعبات نفس اللون)
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.3

في كيس ثالث مكعبات بيضاء ,مكعبان باللون األحمر ومكعبان باللون األزرق.

كم مكعبًا يجب إخراجه من الكيس ,لكي نكون متأكدين أنه قد تم إخراج مكعب أبيض واحد

أ.

على األقل؟______

ب.

كم مكعبًا يجب إخراجه من الكيس ,لكي نكون متأكدين أنه قد تم إخراج مكعب أحمر
واحد على األقل؟______

ج.

كم مكعبًا يجب إخراجه من الكيس ,لكي نكون متأكدين انه ال يوجد نفس اللون لكل
المكعبات؟

د.

كم مكع ًبا يجب إخراجه من الكيس ,لكي يكون من المؤكد أن لمكعبين نفس اللون؟

هـ.

كم مكعبًا يجب إخراجه من الكيس ,لكي يكون من المؤكد أن تم إخراج مكعبات باأللوان الثالث ؟

המלצ"ה

- 15 -

للطالب

مكعبات

سؤال عام للنقاش -
هل بإمكانكم أن تصفوا بشكل عام طريقة الحل التي قمتم باستعمالها لحل األسئلة في هذا القسم-
" إخراج مكعبات من داخل كيس"؟

.4

(أحجية مفتوحة):

معكم  10مكعبات بيضاء .عليكم تلوين قسم منها باللون األحمر ,قسم باللون األزرق وقسم
باللون األصفر .صيغوا أسئلة مشابهة لألسئلة في األحاجي .3-1
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VII

أحاجي معكوسة

معلوم عدد التربيعات على سطوح سلسلة مكعبات وحدة ,وعلينا إيجاد عدد
المكعبات المستعملة.
.1

بنت مها سلسلة مكعبات وحدة.
أ.

أضاف سعيد إلى سلسلة مها مكعبًا واح ًدا .هل كبـر عدد التربيعات على سطوح السلسلة بعد
إضافة المكعب؟ إذا كانت إجابتك نعم ,سجل عدد التربيعات اإلضافية؟______

ب.

.2

لو أضاف سعيد لسلسلة مها مكعبين .كم تربيع ً
ة تضاف لسطوح السلسلة؟______

بنت مها سالسل.
من كم مكعب بنت مها كل سلسلة من السالسل ,إذا كان معلو ًما أنه -
أ.

توجد على سطوح السلسلة  10تربيعات؟_______

ب.

توجد على سطوح السلسلة  14تربيعة؟ ______

ج.

توجد على سطوح السلسلة  22تربيعة؟ ______
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.3

ما" :بعضها مكعبات وحدة والبقية سالسل مزدوجة(كل سلسلة
كان عند رامي " 12جس ً
مزدوجة عبارة عن مكعبي وحدة ملتصقة ببعضها).
ما وبنى صندو ًقا يشبه الموجود في التخطيط:
استعمل رامي كل الـ 12-جس ً
كم سلسلة مزدوجة كان عند رامي؟

.4

عند رائف " 10أجسام" :بعضها مكعبات وحدة والبقية سالسل مزدوجة.
معلوم أن عدد التربيعات على كل سطوح األجسام  72تربيعة.
أ.

ب.

كم مكعب وحدة عند رائف؟

هل باستطاعة رائف بناء مكعب كما في التخطيط  I؟
I

ج.

هل باستطاعة رائف بناء مكعب كما في التخطيط II؟

II

د .هل يمكن بناء صندوق من كل األجسام التي مع رائف؟

המלצ"ה

- 18 -

للطالب

(مسألة بحث)

هـ.

أراد رائف أن يبني صنادي ًقا باستعمال جزء من األجسام التي معه .سجلوا أية صناديق باستطاعته
تركيبها.
كيف يمكن أن تتأكدوا أن هذه هي كل الصناديق الممكنة؟

.5

(مسألة بحث)

في علبة يوجد أقل من  15مكعب وحدة .بنت رشا صندو ًقا من كل المكعبات الموجودة في
العلبة .بعد ذلك قامت بفك الصندوق وبنت آخر من كل المكعبات.
كم مكعبًا في العلبة؟________
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 VIIIنرسم مكعبًا

.1

.2

عليكم أن تدهنوا مكعب وحدة ,بحيث تصبح ثـلـث السطوح حمراء اللون .كم إمكانية توجد?

عليكم أن تدهنوا مكعب وحدة ,بحيث تصبح نصف السطوح بيضاء والنصف اآلخر حمراء.
كم إمكانية توجد؟
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IX

.1

مكعبات مع زهرات

مع عدي مكعبات وحدة متشابهة .على كل سطح توجد زهرتان.
 

((



أ .بنى عدي سلسلة من ثالث مكعبات وحدة .كم زهرة على سطوح السلسلة؟ ____

ب.

بنى عدي مكعبًا كبي ًرا كما في الرسم .كم زهرة على سطوح المكعب؟ _________

ج.

بنى عدي صندو ًقا كما في الرسم .كم زهرة على سطوح الصندوق؟______

د.

حاولوا أن تعمموا؟ كيف يمكن أن نعرف عدد الزهرات على سطوح صندوق؟
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مكعبات

(مسألة بحث)

.2

كانت مع لينا ,أخت عدي ,مكعبات وحدة متشابهة .على كل سطح من السطوح زهرة واحدة.




أ.





بنى كل من عدي ولينا سلسلة من  5مكعبات وحدة (أستعمل كل واحد مكعباته الخاصة).
بكم يزيد عدد الزهرات في سلسلة عدي عن عدد الزهرات في سلسلة لينا؟______

ب.

بنى عدي سلسلة من  3مكعبات من مكعباته .وبنت لينا سلسلة من  6مكعبات من مكعباتها.
ألية سلسلة يوجد عدد أكبر من الزهرات وبكم؟ ________________

ج.

بنى عدي سلسلة من مكعبين (من عنده) .ما هو أصغر عدد من المكعبات التي يجب على لينا
استعمالها ,لكي يكون عدد الزهرات في سلسلتها أكبر من عددها في سلسلة عدي؟
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