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    !!!!םםםםנוספינוספינוספינוספי    ורעיונותורעיונותורעיונותורעיונות    כלליכלליכלליכללי    רקערקערקערקע    ולקבלולקבלולקבלולקבל    במאמרבמאמרבמאמרבמאמר    לעייןלעייןלעייןלעיין    מומלץמומלץמומלץמומלץ

 בידע צורך כל אין". הגרפים תורת "שנקרא הנפלא המתמטי מהתחום ראשונית טעימה לתלמידים מקנה זה עבודה דף
 יתנסו התלמידים זה בדף. שביניהם והצלעות קודקודים של קבוצות – גרפים הם בהם דנים שאנו האובייקטים: מקדים

    ...הפנאי לשעות מרתק משחק ירוויחו גם הדרך ועל, םהגרפי בתורת משפט של - ואלגנטית פשוטה -  אמיתית בהוכחה
    .'ח-'ג ::::לכיתותלכיתותלכיתותלכיתות    מתאיםמתאיםמתאיםמתאים

 .תלמיד לכל אדום ועל כחול עט, עיפרון ::::נדרשנדרשנדרשנדרש    ציודציודציודציוד    

 .הגבוהות בכיתות מומלצת, הנמוכות בכיתות הכרחית ::::מורהמורהמורהמורה    הנחייתהנחייתהנחייתהנחיית 

 :צלעות 15-ו קדקודים 6 ובו גרף לפניכם .1

 

 

 יש - מאד חשוב...) תרצו אם, אחד בצבע הצלעות כל את לצבוע גם מותר. (באדום וחלק בכחול מהצלעות חלק צבעו

 .שלו אחר לקדקוד המשושה של אחד מקדקוד מגיעה שלמה צלע! צלעות חלקי ולא שלמות צלעות לצבוע

 ? ____________כחולות צלעותיו שכל כלומר, כחול משולש קיבלתם האם -

 ____________? אדומות צלעותיו שכל כלומר, אדום משולש קיבלתם האם -

 ?______אדום משולש ולא כחול משולש לא קיבל לא מהם מישהו האם – חבריכם את שאלו -

 .צבעי חד אחד משולש לפחות קיבל תלמיד כל כי נוכחים התלמידים זו בשאלה

 כמה מצוייר הגרף. (אדום משולש ולא כחול משולש לא יתקבל שלא כך ואדום בכחול הבא הגרף צלעות את לצבוע נסו .2

 ).נסיונות עוד לכם לאפשר כדי עמיםפ

 

   

 .לא ?הצליח מחבריכם מישהו האם  לא? הצלחתם האם

 

 :אדום משולש ולא כחול משולש לא יהיו לא שבה צביעה תיתכן האם נבדוק הבה
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 צלע וכל, צלעות 5 בדיוק יוצאות קדקודכל שמ לעובדה הלב שימת על מתבססת ההוכחה

 .כחולה בהכרח היא אדומה שאינה

 : 1 שלב

  ___5? _____קודקוד מכל יוצאות צלעות כמה •

, כחול בצבע צלעות 3 שאין כזו בצורה, ובאדום בכחול מהקודקוד שיוצאות הצלעות את צבעו. קודקוד בחרו

, צלעות 5 בדיוק יוצאות קדקודכל מ ?מדוע__ לא?  _אפשרי זה האם. אדום בצבע צלעות 3 אין וגם

 .כחולה רחבהכ היא אדומה שאינה צלע וכל

 

 

 

 צלעות 3 או, כחולות צלעות 3 או: צבע באותו צלעות 3 לפחות אחד מקודקוד יוצאות תמיד: מסקנה

 . אדומות

 : 2 שלב

 . באדום אותן וצבעו ממנו היוצאות צלעות 3-ב בחרו. 'א באות אותו וסמנו קודקוד בחרו •

 . 'ד-ו' ג' ב באותיות הצלעות של השניים הקצוות את סמנו •

 .בעיפרון' ד'ג'ב המשולש צלעות על עברו •

 

 

 

  אבג? מיהו כן ?אדום משולש נוצר האם, באדום' ג-'ב צלע את נצבע אם •

 אבד? מיהו כן? אדום משולש נוצר האם, באדום' ד-'ג צלע את נצבע אם •

 אגד? מיהו כן? אדום משולש נוצר האם, באדום' ב-'ד צלע את נצבע אם •

 בגד ?מיהו   כן?  אחד בצבע הצבוע משולש נוצר עדיין האם, באדום' ד'ג'ב מהמשולש צלע אף נצבע לא אם •

 כחול ?צבע באיזה

אפשר גם פשוט להצביע , אם הילדים עדיין לא יודעים לציין משולש בעזרת שמות קוקדודיו •

  )תשובה בעל פה". (מיהו"על המשולשים השונים בתשובה לאשלה 

 סקנהמ                                                             

 

 צלע לפחות יש אם

 אדומה אחת

 אז' ד'ג'ב במשולש

  בצבע משולש נוצר

 אדום

 צלע ףא אין אם

 אדומה אחת

 אז' ד'ג'ב במשולש

  בצבע משולש נוצר

 כחול

  !כחול משולש או, אדום משולש או, משולש נוצר תמיד: מסקנה
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 שלא כך ואדום בכחול הבא הגרף צלעות את לצבוע נסו? 6 ולא 5 הוא הקדקודים מספר כאשר קורה מה .3

 מפעם יותר לנסות שתוכלו כדי הגרף של עותקים כמה כאן יש. (אדום משולש ולא כחול משולש לא יווצר

 אדום החיצוני המחומש את לצבוע): נוספות ותאיזומורפי אפשרויות ויש (כזו לצביעה אחת הצעה ...)אחת

 .כחול הפנימי הכוכב ואת

   

 

. בצבעו צלע צובע בתורו ילד כל. אדום צבע עם וילד כחול צבע עם ילד יהיה זוג בכל. לזוגות התחלקו: משחק .4

 להיות אחר ילד של תורו פעם שבכל כך פעמים מספר לשחק נסו. בצבעו משולש שסגר הראשון: המנצח

 :המשחקים לוחות הנה . הראשון

    

 ___________: הראשון השחקן   ___________: הראשון השחקן

 _________________: המנצח   _________________: המנצח

    

 ___________: הראשון השחקן   ___________: הראשון השחקן

 _________________: המנצח   _________________: המנצח
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 ___________: הראשון השחקן   ___________: הראשון השחקן

 _________________: המנצח   _________________: המנצח

 

 תמיד הצביעה בסוף הקודמת ההוכחה לפי כי? מדוע לא?במשחק תיקו לתוצאת אפשרות יש האם

 .צבעי חד אחד משולש לפחות יהיה

 ?ניצחון לעצמו להבטיח ראשוןה השחקן יכול כיצד רעיון לכם יש האם* 

 שלה הכללי הרעיון. האסטרטגיה של מדוייק לתיאור העבודה דף בראש שהובא במאמר לעיין כדאי

 הדרך ומכאן, אחד מקדקוד היוצאות בצבעו צלעות לשלוש לדאוג הראשון השחקן על כי הוא

 .הקודמות בשאלות שראינו להוכחה בדומה ,מיידית לניצחון

 

 דווקא בצבעו משולש שסוגר הראשון השחקן – כאן אבל, 7 בשאלה כמו משחק אותו: בבית למשחק הצעה .5

 לא אולם, לנצח תמיד יכול השני שהשחקן מוכח כי לתלמידים לספר מעניין יהיה כאן !מפסיד

 .לניצחון פשוטה אסטרטגיה ידועה

    

 ___________: הראשון השחקן   ___________: הראשון השחקן

 _________________: המנצח   _________________: המנצח

    

 ___________: הראשון השחקן   ___________: הראשון השחקן

 _________________: המנצח   _________________: המנצח


