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לוח מספרים   2.4

רן הכין לוח מספרים לחדר מתמטיקה.

המספרים במשבצות נרשמו על-פי חוקיות מסוימת.
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רן שכח לרשום מספרים בארבע משבצות. רשמו את המספרים החסרים.

"נגזור" משבצות מן הלוח ונמלא אותן לפי החוקיות של הלוח.

המשבצות הבאות נגזרו מלוח דומה שממשיך לפי אותה חוקיות ימינה ולמטה.   .1
העתיקו את המגזרות והשלימו בהן את המספרים החסרים.  

ג.ב.א.
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המשבצות הבאות נגזרו מלוח דומה שממשיך לפי אותה חוקיות ימינה ולמטה.  .2
מצאו פעולה מתאימה לכל חץ — ללא קשר למקום המשבצות על הלוח.  

ג.ב.א.
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את  העתיקו  ולמטה.  ימינה  חוקיות  אותה  לפי  שממשיך  דומה,  מלוח  נגזרו  הבאות  המשבצות   .3
המגזרות והשלימו בהן ביטויים מתאימים.

ג.ב.א.
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נסתכל בלוח על מגזרות שהן בצורת ריבוע של  2 × 2  משבצות.  א.   .4
מה תוכלו לומר על הקשר בין סכומי המספרים בשני האלכסונים?   

האם התכונה שמצאתם נכונה לכל ריבוע בעל ארבע משבצות בלוח? ב. 

הסבירו.  

מצאו בלוח שהכין רן זוג משבצות שיש בהן מספרים שווים. א.   .5

מצאו בלוח זוג נוסף של משבצות שיש בהן מספרים שווים. ב. 

מצאו (אם אפשר) לכל משבצת המסומנת באות, משבצות נוספות שיש בהן אותו מספר.  ג. 

הסבירו את פתרונכם בעזרת החוקיות של הלוח ובעזרת ביטויים אלגבריים.  
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בכל הקצוות של המגזרות שבשרטוט יופיעו תמיד מספרים שווים. ד. 
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בכל סעיף הצדיקו את הטענה על-ידי מציאת ביטויים מתאימים לכל משבצת.  

סמנו במחברתכם ריבוע של  10 × 10  משבצות. רשמו 0 במשבצת העליונה השמאלית.  .6
קיבלתם חלק מן הלוח שהרחיבו אותו ימינה ולמטה לפי אותה חוקיות.

צבעו את כל המשבצות שבהן מספרים חיוביים.

התבוננו בלוח שבראשית הפעילות. מרחיבים את הלוח ימינה ולמטה לפי אותה חוקיות.  .7

איזה מספר יהיה כתוב בלוח המורחב במשבצת ה- 21 בשורה הראשונה? א. 

הסבירו כיצד מצאתם.  

איזה מספר יהיה כתוב במשבצת ה- 21 בעמודה הראשונה? ב. 

הסבירו כיצד מצאתם.  

האם המספר 21 יופיע בעמודה החמישית? הסבירו. ג. 

האם המספר 21 יופיע בשורה החמישית? הסבירו. ד. 

האם המספר 21 יופיע בשורה השישית? הסבירו. ה. 

במקומות מסוימים בלוח מופיעה המגזרת הריבועית שבשרטוט.   .8

העתיקו והשלימו את המספר במשבצת הצבועה. א. 

מצאו מקום אפשרי בלוח (מספר עמודה/מספר שורה)  ב. 

שבו נמצאת המשבצת הצבועה.  

הסבירו כיצד מצאתם.  

16
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פינת המחשב

הכינו בגיליון אלקטרוני (Excel) לוח מספרים כמו במשימת הפתיחה. הרחיבו אותו ימינה ולמטה   .9
ובדקו את תשובותיכם המספריות.

FEDCBA

11975311

86420–22

531–1–3–53

20–2–4–6–84

–1–3–5–7–9–115

–4–6–8–10–12–146

עבדו עם בן או בת זוג.

הכינו בגיליון חדש לוח דומה אחר במידות  10 × 10  משבצות.  .10
שאלו את בן/בת הזוג שלכם שאלות שהתשובות עליהן נמצאות מחוץ ללוח שבניתם.  

בדקו את התשובות על ידי הרחבת הלוח.  

הידעתם? 

כבר בזמן העתיק השתמשו בלוחות מספרים. 

הארכאולוגים מצאו לוח חרסית שמקורו בבבל 

אברהם  האבות  בתקופת  נכתב  שהוא  וקבעו 

יצחק ויעקב (1900 לפנה"ס עד 1600 לפנה"ס). 

ארבע  מכיל  והוא  יתדות,  בכתב  כתוב  הלוח 

מספרים  של  שורות  עשרה  וחמש  עמודות 

המדענים  בין  מחלוקת  יש  בבליות.  בספרות 

על משמעות המספרים שבלוח. חלקם סבורים 

במתמטיקה  מספרים  לחישוב  שימש  שהלוח 

ככלי  שימש  שהוא  סבורים  וחלקם  גבוהה, 

להוראת החשבון.
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חידה

בשיעור ספורט עמדו התלמידים במעגל ברווחים שווים זה מזה.

הם נתבקשו לספור על פי סדר עמידתם בדילוגים:

...    13  ,  9  ,  5  ,  1
התלמיד שָספר 93 עמד בדיוק מול התלמיד שספר 37.

כמה תלמידים השתתפו בשיעור?


