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גזירות והרכבות
חלק :1
הרכבות ממשולשים ומעוינים
לרשותכם אוסף של צורות משני סוגים :משולשים שווי צלעות ומעוינים
(כל מעוין מורכב משני משולשים שווי צלעות).

.1

מהצורות האלו ניתן להרכיב משולשים דוגמת זה שבאיור לעיל.

א .האם המשולש שבאיור הוא משולש שווה צלעות? הסבירו מדוע.

ב .פי כמה גדולה צלע של המשולש הגדול מצלע של המשולש הקטן? הסבירו מדוע.

ג.

האם אפשר לבנות בדרך אחרת את המשולש הגדול מהצורות שבאוסף הנתון?
אם כן ,הציגו כיצד.
אם לא ,נמקו את תשובתכם.
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בעיית חקר

.2

אילּו מצולעים ניתן לבנות משלוש צורות מהאוסף הנתון במקרים אשר מפורטים
בסעיפים הבאים? ציירו מספר רב ככל האפשר של מצולעים אפשריים עבור כל מקרה
וציינו את שמם של המצולעים.

הערות
o

בעת הבנייה חשוב לשים לב לכך שהצורה המבוקשת היא מצולע,
כלומר חלק מהמישור המוגבל על ידי קו שבור סגור שאינו חותך את
עצמו.

o

מצולעים השונים רק במיקומם במישור הם זהים (את הזהות ביניהם
ניתן לבדוק באמצעות הנחת מצולע אחד על השני).

א .משלושה משולשים?

ג.
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ב .משלושה מעוינים?

ד .משני מעוינים ומשולש אחד?

משני משולשים ומעוין אחד?
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 .3משלושה מעוינים ניתן להרכיב משושה משוכלל.

האם אפשר לבנות את המשושה המשוכלל מהצורות שבאוסף הנתון בדרך
אחרת?

אם לא ,הסבירו מדוע .אם כן ,הציגו מספר רב ככל האפשר של דרכי בנייה.
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חלק :2
הרכבות ממשולשים ,מעוינים וטרפזים
לאוסף הצורות הוסיפו טרפז שווה שוקיים (ראּו ציור).

עבור כל אחת מהשאלות שבחלק זה יש להציג את כל האפשרויות.

א .אילּו אפשרויות נוספות קיימות להרכבת המשולש המופיע בשאלה מספר  1בחלק

.1

?1
תזכורת :בשאלה מספר  1בחלק  1התקבלו שתי צורות:

ב .אילּו אפשרויות נוספות קיימות להרכבת המשושה המופיע בשאלה מספר  3בחלק
?1
תזכורת :בשאלה מספר  3בחלק  1התקבלו ארבע הרכבות:

.2

כמה סוגי מצולעים ניתן להרכיב ממעוין אחד ומטרפז אחד?

.3

שאלה פתוחה
עליכם לבנות (להמציא) אוסף חדש של "צורות" ולבנות מהן מצולעים.
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.4

האם אפשר להרכיב ריבוע ממשולשים שווי צלעות? אם כן ,ציירו אותו.
אם לא ,הסבירו מדוע.

האם אפשר להרכיב את המשולש שבאיור מהצורות הבאות

.5

(אם כן ,ציירו אותו .אם לא ,הסבירו מדוע):
א .מהטרפזים שבאוסף.
ב .מהמעוינים שבאוסף.
ג.

.6

ממעוינים וטרפזים.

למתקדמים
האם אפשר להרכיב את המשולש שבאיור מהצורות הבאות
(אם כן ,ציירו אותו .אם לא ,הסבירו מדוע):
א .טרפזים בלבד.
ב .מעוינים בלבד.

.7

בעיה פתוחה
חשבו על אודות מצולעים נוספים שניתן או לא ניתן להרכיב מהאוסף הצורות הנתונות.
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חלק :3
גזירות

(כיתות ג'-ו')

• ביחידה זו כל הגזירות צריכות להתבצע על קווי הרשת.

.1

לפניכם מלבן .עליכם לגזור את המלבן לשני חלקים זהים.
עשו זאת בדרכים רבות ככל האפשר .תעדו את הדרכים שמצאתם.

.2

לפניכם מלבן עם חור .עליכם לגזור את המלבן לשני חלקים זהים.
עשו זאת בדרכים רבות ככל האפשר .תעדו את הדרכים שמצאתם.

.3

לפניכם ריבוע .עליכם לגזור את הריבוע לשני חלקים זהים.
עשו זאת בדרכים רבות ככל האפשר .תעדו את הדרכים שמצאתם.
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.4

לפניכם "פינה" .עליכם לגזור אותה לארבעה חלקים זהים.
בכמה דרכים אפשר לעשות זאת?
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חלק :4
הרכבה ממלבנים כפולים

*

(לכיתות ג'-ו')

לדנה יש אוסף של מלבנים זהים .כל אחד מהם מורכב משתי משבצות (ראּו איור).

דנה מנסה לבנות מצולעים שונים ממלבנים אלה.

.1

עזרו לדנה לבנות את המצולעים הבאים.
סמנו על גבי כל מצולע את המלבנים אשר ניתן לבנות אותו מהם.

.2

דנה לא הצליחה לבנות את המצולעים הבאים .האם אתם תצליחו?
אם כן – הראו איך ,אם לא – הסבירו מדוע אי-אפשר.
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.3

הסבירו מדוע לא תצליח דנה לבנות את המצולעים הבאים.

.4

אילּו מהמצולעים הבאים ניתן לבנות מהמלבנים של דנה ואילּו לא ניתן לבנות?
אם ניתן – הראו כיצד ,אם לא ניתן – הסבירו מדוע.

א

ב

ג

ד

ה

ו

 .5הסבירו מדוע לא תצליח דנה לבנות את המצולע הבא:
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חלק :5
הרכבה מצורות "( "Tאו פטרייה)

ליוסי יש אוסף של צורות זהות בנות ארבע משבצות (ראּו איור).
יוסי מנסה לבנות מצולעים שונים מהצורות האלו.

.1

עזרו ליוסי לבנות את המצולעים הבאים:

.2

הסבירו מדוע לא יצליח יוסי לבנות את המצולעים הבאים:

.3

איזה מהמצולעים הבאים אפשר לבנות מהצורות של יוסי ואילּו אי-אפשר?
אם ניתן – הראו כיצד .אם לא ניתן – הסבירו מדוע.

א
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חלק :6
הרכבות מאוסף של צורות
לרונית יש אוסף של צורות משלושה סוגים:

אדומות בצורת ""T

כחולות בצורת "שורה"

וירוקות בצורת "ר"

.1

עזרו לרונית לבנות את המצולע הבא מהצורות הירוקות.

.2

הסבירו מדוע לא תצליח רונית לבנות את המצולעים הבאים מהצורות הירוקות.

הסבר :כל המצולעים שבציור בנויים ממספר משבצות שלא מתחלק ב4-
המלצ"ה
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א .כמה צורות תצטרך רונית כדי לבנות מלבן שממדיו ?6×4

.3

הסבירו את תשובתכם ותנו דוגמאות לאפשרויות שונות.

ב .הסבירו מדוע לא ניתן לבנות את המלבן מ 5-צורות כחולות וצורה אדומה אחת.
רמז לתלמידים :השתמשו בדרך הצביעה הבאה.

ג.

הסבירו מדוע לא ניתן לבנות את המלבן מ 5-צורות כחולות וצורה ירוקה אחת.
רמז לתלמידים :השתמשו בדרך הצביעה הבאה.
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.4

א .האם תצליח רונית לבנות ריבוע שממדיו  6×6מ 9-צורות ירוקות?
רמז לתלמידים :השתמשו בדרך הצביעה הבאה.

ב .האם תצליח רונית לבנות ריבוע שממדיו  6×6מ 9-צורות אדומות?
רמז לתלמידים :השתמשו בדרך הצביעה הבאה.

ג.

האם תצליח רונית לבנות ריבוע שממדיו  6×6מ 9-צורות כחולות?
רמז לתלמידים :השתמשו בדרך הצביעה הבאה.

ד .האם תצליח רונית לבנות את הריבוע מהצורות שלה ,בהינתן שהיא יכולה לבחור
בכל אחת מהצורות?
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