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*קוביות

חלק  - 1הגדרות
ביחידה זו ניעזר במושגים הבאים:

 קוביית יחידה
 שרשרת
 בלוק
 משבצת

.1

קוביית יחידה
להלן איור של קוביית יחידה:

.2

שרשרת
שרשרת היא מבנה המורכב מכמה קוביות יחידה.
השרשרת אינה מתפרקת ,ואפשר להפוך ולסובב אותה בכל הכיוונים במרחב.

קוביות

המלצ"ה
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לתלמיד

.3

בלוק
בלוק הוא מבנה הבנוי משרשראות השוות באורכן.
גם הבלוק אינו מתפרק ,ואפשר להפוך ולסובב אותו.
בין הבלוקים יש גם קוביות גדולות:

.4

משבצת

הפאה של בלוק או שרשרת מורכבת מריבועים שהם פאות של קוביות יחידה.
כל ריבוע כזה נכנה 'משבצת'.

הערה :בכל פאה של קוביית יחידה יש משבצת אחת בלבד,
ולכן מספר הפאות של קובייה כזו שווה למספר המשבצות.

המלצ"ה
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חלק :2
בונים בלוקים ושרשראות
כמה משבצות מקבלים?

.1

א .כמה משבצות יש בקוביית יחידה אחת?

ב .שערו כמה משבצות יהיו בשרשרת הבנויה משתי קוביות יחידה.
בדקו את השערתכם.
ג.

שערו כמה פאות יהיו בשרשרת הבנויה משתי קוביות יחידה.
בדקו את השערתכם.

ד .כמה משבצות בכל פאה של השרשרת הבנויה משתי קוביות יחידה?
ה .דיון :כיצד ישתנו סעיפים ב-ד ,אם נבנה שרשרת משלוש קוביות יחידה?
באילו סעיפים התשובה תשתנה ובאילו סעיפים היא לא תשתנה? מדוע?
ו.

דיון :האם תוכלו לדעת כמה משבצות יהיו בשרשרת הבנויה ממאה קוביות יחידה?
כיצד?
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קוביות

.2

קחו שתי קוביות יחידה ,האחת אדומה והאחרת ירוקה ,ובנו מהן שרשרת.
כמה משבצות אדומות בשרשרת זו? _____
כמה משבצות ירוקות בשרשרת זו? ______

.3

קחו שתי קוביות יחידה אדומות וקוביית יחידה ירוקה אחת ובנו מהן שרשרת.
כמה משבצות אדומות וכמה משבצות ירוקות בשרשרת זו? _____
האם יש אפשרות אחרת? ____
נסו לבנות שרשרת אחרת הכוללת שתי קוביות אדומות וקובייה ירוקה אחת.
כמה משבצות אדומות וכמה משבצות ירוקות בשרשרת זו? _____

.4

קחו שתי קוביות אדומות ושתי קוביות ירוקות ובנו מהן את הבלוק הבא:

א .בכמה אפשרויות שונות אפשר לבנות את הבלוק?

ב .כמה משבצות אדומות וכמה משבצות ירוקות יש בכל אחד מהבלוקים?

ג.

השוו בין שאלות  2ו .4 -מה משותף לשתי השאלות?

ד .האם תמיד כשניקח מספר שווה של קוביות אדומות וירוקות ונבנה מהן בלוק ,נקבל
מספר שווה של משבצות ירוקות ואדומות? הסבירו את תשובתכם.
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-6-

לתלמיד

.5

קחו שלוש קוביות כחולות ושלוש קוביות צהובות ובנו מהן בלוק.
א .כמה אפשרויות שונות קיימות לבניית בלוק?

ב .כיצד תדעו שמצאתם את כל האפשרויות הקיימות?

ג .כמה משבצות כחולות וכמה משבצות צהובות יש בכל אחד מהבלוקים?

.6

קחו שמונה קוביות לבנות וקובייה שחורה אחת ובנו מהן בלוק.
א .כמה אפשרויות שונות קיימות לבניית בלוק?

ב.

.7

כמה משבצות לבנות וכמה משבצות שחורות יש בכל אחד מהבלוקים?

(בעיה פתוחה) ברשותכם שמונה קוביות לבנות .עליכם להחליף חלק
מהקוביות הלבנות בקוביות שחורות .נסחו שאלות אפשריות וענו עליהן.
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קוביות

חלק :3
בונים שרשרת מקוביות עם פרחים
כמה פרחים מקבלים?

כל הפרחים סימטריים (אפשרות לסיבוב ב 90-מעלות).

.1

לפניכם שתי קוביות יחידה.





על פאה אחת בלבד של כל קובייה מצויר פרח (מדבקה).
בנו שרשרת משתי הקוביות האלו באופן הבא:
א .על פאות השרשרת יש שני פרחים.
ב .על פאות השרשרת יש פרח אחד.
ג.

על פאות השרשרת אין אף פרח.

ד .אם נבנה שרשרת מחמש קוביות יחידה ,כשעל פאה אחת בלבד של כל קובייה
מצויר פרחף ,מה יהיו המספר הגדול ביותר האפשרי והמספר הקטן ביותר
האפשרי של פרחים על פאות השרשרת? הסבירו את תשובתכם.
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לפניכם שתי קוביות יחידה.
על שתי הפאות הנגדיות של כל קובייה מצויר פרח (מדבקה).



פרח

.2



פרח

בנו שרשרת מקוביות אלו.

א .כמה פרחים יכולים להופיע על פאות השרשרת?
רשמו אפשרויות שונות________________________ :

ב .האם יכולים להיות על השרשרת פחות משני פרחים? _____
הסבירו מדוע__________________________________________ :

ג.

המלצ"ה
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קוביות

.3

בכל הקוביות של אייל יש שני פרחים על פאות נגדיות (פרח אחד על כל פאה).
על כל הקוביות של רון מצויר פרח על פאה אחת בלבד.
א .אייל בנה שרשרת משתי קוביות שלו ,ורון בנה שרשרת משתי קוביות משלו.
בשרשרת אחת שלושה פרחים ,ובשרשרת האחרת יש פרח אחד.
מי הכין שרשרת הכוללת שלושה פרחים? _______ הסבירו.
מי הכין שרשרת הכוללת פרח אחד? _______ הסבירו.


 

 

ב .אייל ורון בנו שרשראות חדשות ,כל אחד משתי קוביות משלו .האם ייתכן שבשתי
השרשראות יהיה מספר שווה של פרחים? אם לא ,הסבירו מדוע .אם כן,
מהו מספר הפרחים? הציגו את הדרך למציאת מספר זה.
____________________________________________________

ג.

אייל ורון הכינו שרשרת משותפת משלוש קוביות – אחד מהם לקח קובייה אחת,
והאחר לקח שתי קוביות .השרשרת המשותפת כללה חמישה פרחים .כמה קוביות
נתן כל ילד לצורך הכנת שרשרת זו? __________________
ציינו את כל האפשרויות .הסבירו את תשובתכם_____________ :

ד .אייל ורון הכינו שוב שרשרת משותפת משלוש קוביות – אחד מהם לקח קובייה
אחת ,והאחר לקח שתי קוביות .הפעם בשרשרת המשותפת לא היה אף פרח .כמה
קוביות נתן כל ילד לצורך הכנת שרשרת זו? __________________
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- 10 -
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חלק :4
בונים קובייה גדולה
הגדרה
אם כל ממדי הבלוק שווים ,מכנים אותו 'קובייה גדולה' .במקרה כזה
כל פאותיו של הבלוק הן ריבועים.

.1

מקוביות יחידה בנו שתי קוביות "גדולות":

ב

א

א .בכמה קוביות יחידה השתמשו כדי לבנות את קובייה א?_______
ב .בכמה קוביות יחידה השתמשו כדי לבנות את קובייה ב?_______

.2

את הקובייה שבאיור בנו מקוביות יחידה אדומות וירוקות.
בקובייה זו  6משבצות אדומות.
א .בכמה קוביות ירוקות השתמשו? _____
ב .כמה משבצות ירוקות בקובייה? _____

המלצ"ה
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לתלמיד

קוביות

את הקובייה שבאיור הבא בנו מקוביות יחידה אדומות וירוקות.

.3

בקובייה הזאת אין משבצות אדומות.
בכמה קוביות ירוקות השתמשו? ______
הסבירו כיצד ידעתם את התשובה:
___________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________

(בעיית חקר)

.4

א .מ 27-קוביות יחידה (אדומות וירוקות) בנו קובייה אשר מספר המשבצות האדומות
בה יהיה שווה למספר המשבצות הירוקות.

ב .מהו המספר הקטן ביותר של קוביות אדומות שמאפשר את הבנייה?

ג.

המלצ"ה
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לתלמיד

חלק :5
בונים שרשרת מקוביות צבעוניות
כמה אפשרויות יש?
.1

משתי קוביות כחולות וקובייה לבנה אחת בנו שרשרת.
כמה אפשרויות בנייה יש?

.2

משתי קוביות כחולות ושתי קוביות לבנות בנו שרשרת.
כמה אפשרויות בנייה יש?

.3

משלוש קוביות כחולות וקובייה לבנה אחת בנו שרשרת.
כמה אפשרויות בנייה יש?

.4

מארבע קוביות כחולות וקובייה לבנה אחת בנו שרשרת.
כמה אפשרויות בנייה יש?

.5

משתי קוביות כחולות ושלוש קוביות לבנות בנו שרשרת.
כמה אפשרויות בנייה יש?

המלצ"ה
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קוביות

חלק :6
מוציאים קוביות מתוך שק

.1

בשק שלוש קוביות לבנות ושתי קוביות אדומות .רון הוציא מהשק שלוש קוביות.
א .האם אנו יכולים להיות בטוחים שיש ביניהן קוביות לבנות? ____
הסבירו מדוע__________________________________ :

ב .האם אנו יכולים להיות בטוחים שיש ביניהן קוביות אדומות? ____
הסבירו מדוע________________________________________ :
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________

.2

בשק שלוש קוביות לבנות ושלוש קוביות אדומות.
א .כמה קוביות צריך להוציא מהשק ,כדי להיות בטוחים שתהיה ביניהן קובייה אדומה
אחת לפחות? _____
ב .כמה קוביות צריך להוציא מהשק ,כדי להיות בטוחים שיהיו ביניהן שתי קוביות
בעלות אותו הצבע? _____
ג.

כמה קוביות צריך להוציא מהשק כדי להיות בטוחים שיהיו ביניהן שתי קוביות
בעלות צבעים שונים? (כלומר שלא כל הקוביות יהיו בעלות אותו הצבע)

המלצ"ה
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.3

בשק שלוש קוביות לבנות ,שתי קוביות אדומות ושתי קוביות כחולות.

א .כמה קוביות צריך להוציא מהשק כדי להיות בטוחים שתהיה
ביניהן קובייה לבנה אחת לפחות? _____
ב .כמה קוביות צריך להוציא מהשק כדי להיות בטוחים שתהיה ביניהן קובייה אדומה
אחת לפחות? _____
ג.

כמה קוביות צריך להוציא מהשק כדי להיות בטוחים שלא כל הקוביות בו הן
בעלות אותו הצבע? _____

ד .כמה קוביות צריך להוציא מהשק כדי להיות בטוחים שיהיו ביניהן שתי קוביות
בעלות אותו הצבע? _____
ה .כמה קוביות צריך להוציא מהשק כדי להיות בטוחים שיש בו קוביות בשלושה
צבעים? ______

המלצ"ה
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קוביות

*

שאלה כללית לדיון
האם תוכלו לתאר באופן כללי את האסטרטגיה שהשתמשתם בה כדי לפתור את
השאלות בחלק זה ("מוציאים קוביות מתוך שק")?

.4

(בעיה פתוחה)

לרשותכם עשר קוביות לבנות .עליכם לצבוע חלק מהן בצבע אדום ,חלק בצבע כחול וחלק
בצבע צהוב .נסחו שאלות בסגנון הבעיות .3-1

המלצ"ה
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לתלמיד

חלק :7
בעיות הפוכות

ידוע מספר המשבצות בשרשרת .בכמה קוביות השתמשו?

.1

מיכל הכינה שרשרת.
א .אבי הוסיף לשרשרת של מיכל קובייה אחת .האם גדל מספר המשבצות בשרשרת
אחרי שאבי הוסיף את הקובייה? אם כן ,בכמה? _____
ב .אבי הוסיף לשרשרת של מיכל שתי קוביות .כמה משבצות נוספו לשרשרת?
______

.2

מיכל הכינה שרשראות .מכמה קוביות בנויה כל שרשרת ,אם ידוע כי

א.

לשרשרת  10משבצות? ______

ב .לשרשרת  14משבצות? ______
ג.

המלצ"ה
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לתלמיד

קוביות

.3

לרונית היו " 12גופים" – חלקם קוביות יחידה וחלקם שרשראות כפולות
(כל שרשרת בנויה משתי קוביות יחידה מודבקות).
רונית בנתה בלוק הזהה לזה שבאיור מכל  12ה"גופים".
כמה שרשראות כפולות היו לרונית?

.4

לרונן היו " 10גופים" – חלקם קוביות יחידה וחלקם שרשראות כפולות .ידוע כי
בסך הכול הגופים כללו  72משבצות.
א .כמה קוביות יחידה היו לרונן?
ב .האם רונן יכול לבנות קובייה דוגמת זו שבאיור ? I

I
ג.

האם רונן יכול לבנות קובייה דוגמת זו שבאיור ?II

II

המלצ"ה
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לתלמיד

ד .האם אפשר לבנות בלוק מכל ה"גופים" של רונן?

ה.

(בעיית חקר)
רונן רוצה לבנות בלוקים מחלק מה"גופים" שלו.
הציגו את כל הבלוקים שרונן יכול לבנות.

כיצד תוכלו לדעת שאלה כל הבלוקים האפשריים?

.5

(בעיית חקר)
בקופסה היו פחות מ 15-קוביות יחידה .שיר בנתה בלוק מכל הקוביות
שבקופסה .אחר כך היא פירקה את הבלוק ובנתה בלוק אחר מכל הקוביות
שבקופסה .כמה קוביות בקופסה? _____

המלצ"ה
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קוביות

חלק :8
לצבוע קובייה

.1

עליכם לצבוע קוביית יחידה באופן כזה ששליש מהפאות שלה יהיו אדומות.
כמה אפשרויות לצביעה קיימות?

.2

עליכם לצבוע קוביית יחידה באופן כזה שמחצית מהפאות שלה יהיו לבנות
ומחציתן יהיו אדומות.
כמה אפשרויות לצביעה קיימות?

המלצ"ה
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חלק :9
קוביות עם פרחים

.1

לעידו קוביות יחידה זהות .בקוביות האלו שני פרחים נמצאים על כל

פאה של כל קובייה.
 
 
(( 


א .עידו בנה שרשרת משלוש קוביות .כמה פרחים בשרשרת? ____
ב.
ג.

עידו בנה קובייה גדולה דוגמת זו שבאיור .כמה פרחים בקובייה? _____
עידו בנה בלוק דוגמת זה שבאיור .כמה פרחים בבלוק? ____

ד .נסו לנסח באופן כללי :איך יודעים כמה פרחים יש בכל בלוק?

המלצ"ה
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לתלמיד

קוביות

(בעיית חקר)

.2

גם לליאת ,אחותו של עידו ,היו קוביות יחידה זהות .בקוביות האלו רק פרח אחד
נמצא על כל פאה של כל קובייה.






א .הן עידו והן ליאת בנו שרשרת – כל אחד מחמש קוביות שלו .בכמה היה גדול
מספר הפרחים בשרשרת של עידו ממספרם בשרשרת של ליאת? _____

ב .עידו בנה שרשרת משלוש קוביות שלו ,וליאת בנתה שרשרת משש קוביות שלה.
באיזו שרשרת יש יותר פרחים ובכמה? ________________

ג.

עידו בנה שרשרת משתי קוביות שלו .מהו המספר הקטן ביותר של קוביות אשר
ליאת צריכה לבנות מהן שרשרת שמספר הפרחים בה יהיה גדול ממספרם
בשרשרת של עידו?

המלצ"ה
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