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משולש פסקל   8.3

בפעילויות הקודמות ספרנו מספר מסלולים בהם ניתן 

להגיע מנקודת המוצא של רשת מסלולים לצומת מסוים.

אם נרשום בכל צומת את מספר הדרכים בהן אפשר 

להגיע אליו כשיוצאים מנקודת המוצא, נקבל משולש 

מספרים הנקרא משולש פסקל.
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העתיקו את משולש המספרים למחברת והשלימו את שתי השורות הבאות (שורות 9 ו-10).  .1

משולש פסקל הוא סידור של מספרים טבעיים בצורת משולש. 

כל שורה של מספרים במשולש זה מתחילה ומסתיימת במספר 1.

בשאר המקומות כל מספר הוא סכום של שני המספרים הסמוכים שמעליו.

מצאו לפחות שלוש תכונות מעניינות נוספות במשולש פסקל.  .2

העתיקו את הטבלה והשלימו בה את סכומי המספרים שבכל שורה. א.   .3

הכלילו את החוקיות וכתבו ביטוי אלגברי מתאים בעמודה הימנית בטבלה. ב. 

מספר השורה 0 1 2 3 4 100 n
סכום המספרים בשורה  4
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העתיקו את הטבלה והשלימו בה סכומי מספרים עד לשורה הנתונה (כולל אותה שורה). א.   .4

הכלילו את החוקיות וכתבו ביטוי אלגברי מתאים בעמודה הימנית של הטבלה. ב. 

מספר השורה 0 1 2 3 4 100 n

סכום המספרים עד השורה  4

פינת המחשב 

צרו בגיליון אלקטרוני (כגון Excel) את משולש פסקל לפי ההוראות הבאות.  .5

הכינו טבלה ריבועית של 10×10.● 

על-ידי ●  אותו  והעתיקו   A1 בתא   "1" המספר  את  רשמו 

גרירה לשורה הראשונה ולעמודה הראשונה.

אותה ●  וגררו   = B1 + A2 הנוסחה  את   B2 בתא  רשמו 

.(J עד עמודה) לאורך שורה 2

הראשון ●  לתא  פרט  שנוצרה  המספרים  שורת  את  גררו 

(מ- B2 עד J2), עד השורה העשירית.

סמנו בצבעים שונים את השורות 8-0 של משולש פסקל.  

=A2+B1
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הידעתם?

בתמונה שלפניכם משולש פסקל הרשום בכתב ידו. סידור המספרים במשולש זה שונה מסידור 

המספרים במשולש שבפתיחת הפעילות. גם מספרי השורות שונים.

באיזה מספר סימן פסקל את השורה 7 שבמשולש בפתיחת הפעילות?

סכום ריבועי המספרים שבשורה 1 נמצא באמצע השורה ___. א.   .6

סכום ריבועי המספרים שבשורה 2 נמצא באמצע השורה ___.  

סכום ריבועי המספרים שבשורה 3 נמצא באמצע השורה ___.  

נסו לשער השערה: ב. 

סכום ריבועי המספרים שבשורה ה-n נמצא באמצע השורה ___.  
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בשורה 2, כל המספרים פרט ל-1 מתחלקים ב-2 (מספרים זוגיים). השלימו:  .7

בשורה 3, כל המספרים פרט ל-1 מתחלקים ב-___. א. 

בשורה 5, כל המספרים פרט ל-1 מתחלקים ב-___.  

נסו לשער באילו שורות כל המספרים שבאותה השורה פרט ל- 1, מתחלקים במספר השורה. ב. 

הניחו דף שקוף על משולש פסקל שלפניכם.  .8
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הקיפו את כל המספרים האי-זוגיים. א. 

מצאו 4 שורות של המשולש המכילות מספרים אי-זוגיים בלבד. ב. 

מבין השורות  אילו   .31 ה-  היא השורה  בלבד  אי-זוגיים  בה מספרים  נוספת  שורה  כי  ידוע,  ג. 

הבאות מכילה, לדעתכם מספרים אי-זוגיים בלבד?

שורה 64שורה 63שורה 60שורה 21שורה 16

שורה 131שורה 128שורה 127שורה 120שורה 99

כמה מספרים אי-זוגיים תכיל השורה 255? ד. 
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הידעתם?

בְּלֶז פסקל  משולש פסקל מכונה כך על שם המתמטיקאי הצרפתי 

(Blaise Pascal, 1623 − 1662). למשולש פסקל תכונות מעניינות 

רבות כפי שראינו בפעילויות הקודמות. 

גילה את הכישרונות המתמטיים שלו בגיל צעיר מאוד. הוא  פסקל 

בשאלות  גם  והתעסק  מספרים  וחיסור  לחיבור  מכונה  המציא 

פיזיקאליות. בנוסף למשולש המספרים, על שמו נקראת גם יחידה 

פיזיקאלית למדידת לחץ. 

על שמו.  הנקרא  את המשולש  "המציא"  לא  פסקל 

הוי"  "יאנג  כמשולש  בסין  מוכר  היה  זה  משולש 

(Yand Hui) כבר במאה ה- 13 (ראו תמונה) ובאיראן 

הוא היה ידוע כמשולש "כיאם" כבר במאה ה- 11.

הסתברויות,  בחקר  זה  במשולש  השתמש  פסקל 

וקרא לו "משולש אריתמטי" (ראו תמונה במשימה 6).

מוכר  פסקל  משולש  בעולם  אחרים.  במקומות 

"משולש  נקרא  הוא  באיטליה  כך  אחרים,  בשמות 

טרטליה  ניקולו  המתמטיקאי  לכבוד  טרטליה"  של 

(Niccolò Tartaglia) שהשתמש במספרי המשולש 

בפתרון משוואות.

על שמו.  הנקרא  את המשולש  "המציא"  לא  פסקל 

הוי"  "יאנג  כמשולש  בסין  מוכר  היה  זה  משולש 

 (ראו תמונה) ובאיראן 

הסתברויות,  בחקר  זה  במשולש  השתמש  פסקל 

מוכר  פסקל  משולש  בעולם  אחרים.  במקומות 

"משולש  נקרא  הוא  באיטליה  כך  אחרים,  בשמות 

טרטליה  ניקולו  המתמטיקאי  לכבוד  טרטליה"  של 

) שהשתמש במספרי המשולש 


