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 המכללה האקדמית לחינוך -אקדמית גורדון , איליה סיניצקיר "ד

 

 ,דרכי ייצוג המספר עניינו הוא דאחהפירוש ה .עיקריים פירושים שנייש ' מערכות מספרים'למונח 

  .ת מספרים כמבנה מסויםושל קבוצ יהןתכונותב אילו הפירוש האחר עוסקו

 

 :תוכן עניינים

 מערכות ספירה .1

 קבוצת המספרים הטבעיים כמערכת מספרים .2

 ?כמה מספרים טבעיים יש 1.2

 קבוצות של קבוצת המספרים הטבעיים-תתי 1.1

 ?כמה מספרים ראשוניים יש 1.2

 סדר המספרים בקבוצת המספרים הטבעיים .3

 הטבעייםפעולות החשבון והסדר בין המספרים  .4

 על דרכי חישוב והשוואה 1.2

 

 רה ימערכות ספ
 

הוא . יםייצוג המספרלמערכת משמש לתיאור  'מערכת מספרים'שלהלן המונח קצר הבסעיף 

ביתית לייצוג פמערכת אלבספרות התלמודית מופיעה  :ייצוג מספריםל םשיטות ודרכי מבטא

ספרות של מערכת מוכרת לנו ה ;כלי פרשניבה דרך להבנת הכתוב ומהווה גימטריה וה, מספרים

כל , שעות 11-יממה לה, חודשים 21-חלקת לנ שנהה ,בבליתהלפי מערכת המספרים  ;רומיות

 . מערכות ספירה מכונותאלו הייצוג הדרכי . שניות 06-דקות ודקה ל 06-שעה ל

סימנים  עשרהב אשר משתמשת 26בבסיס היא מערכת ספירה שלנו מספרים המערכת 

 'מערכת ספירה פוזיציונית'מכונה  היא. 9, 8, 7, 0, 5, 1, 2, 1, 2, 6ספרות ה –, בסיסיים

כל מספר . במספר( 'שלה פוזיציהה')כל ספרה מייצגת ערך שונה בהתאם למיקומה : (מיקומית)

 עשוריהמבנה ה זהו ייצוג מקוצר של ערך מסוים לפי – זו כסדרת ספרותהבמערכת מבוטא טבעי 

שתי עשרות ועוד שתי , שלוש מאותכולל מספר השהיא  '211'כתיבה ה משמעות צורת. שלו

מייצגת ( 'האמצעית')הראשונה  1ספרה ה, 266ערך את המייצגת  2ספרה ה בדוגמה הזו. אחדות

 211 כתיבהצורת המשמעות . 1 מייצגת את הערך( 'הימנית')השנייה  1ספרה הו 16 את הערך

 .                 : אפוא כדלקמן היא
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ראשונה של כל מספר החזקה ה .'חזקה'מכונה מספר בעצמו של החוזר כפל התוצאת  

  :26הם חזקות של  26,666-ו 2,666, 266מספרים ה.        כלומר, מספר עצמוההיא 

 

כפי שצוין .                   :יוצג בדרך הבאה 211המספר  זוככתיבה צורת ב

 . עשורי שלוהמבנה המפורט מציג את המספר לפי התיאור ה, לעיל

ערך המספר הוא סכום של מכפלות : חיבורית-כפלית ספירה שלנו היא מערכתהמערכת  

 – פעולות הטבעיהכתיבה מגדירה גם את סדר צורת ה. 26של  הספרות שלו בחזקות המתאימות

ולפעולת חיסור )קודמת לפעולת חיבור ( פכיוספר הכפל במהמהווה ופעולת חילוק )פעולת כפל 

את  26פי העברת הספרה מקום אחד שמאלה במספר מגדילה  (.חיבור של מספר נגדי המהווה

את  26מקטינה פי  ינהיממקום אחד תה ואילו העבר ,(26הבסיס הוא  כי)היא מייצגת ש ךערה

 ,עקרונותהעל אותם אחרות אשר יתבססו אפשר להבנות מערכות ספירה . הערך שהיא מייצגת

אמצעות במחשבים כל המספרים מוצגים בכך למשל . 26-שונה מהבבסיס תהיה ספירה האך 

 . 2-ו 6: שתי ספרות בלבדהכוללת מערכת בינארית 

 .נוספיםמספרים אלא גם , לא רק את המספרים הטבעיים אפשר לייצגבמערכת ספירה  

של  – פעמיםכמה פעם אחת או  – 26הגדלה פי  מיוצגים באמצעותהראינו לעיל כי המספרים 

פעם אחת  –של הספרות  26לבצע הקטנה פי  בדומה לכך אפשראך  ,('26חזקות של ') הספרות

לאלף , (מאית)חלקים שווים  מאהל ,(עשירית)חלקים שווים עשרה ל לחלקןו –או כמה פעמים 

ארבע , שלוש מאותהכולל סכום מייצגת  211.10 צורת הכתיבה. וכן הלאה( אלפית)חלקים שווים 

 :מאיות ששעשיריות ושתי , שתי אחדות, עשרות

                       
 

  
   

 

   
ערך ב 26שינוי פי של קרון יעה. 

( הקטנה)או ימינה ( הגדלה)מקום אחד שמאלה במספר תה אמצעות העברספרה מייצגת בהש

 2-קטנים מ)מספרים חיוביים אלה הם שברים . עשרונייםכתיבה של מספרים צורת הבגם נשמר 

שברים 'גם  מכוניםלפיכך הם . 26או חזקה של  26מכנה שלהם הוא האשר ( או גדולים ממנו

 –מערכות מספרים 'במונחון הנדונה ומהווים חלק מקבוצת המספרים הרציונליים  'עשרוניים

 .'מספרים רציונליים

  

  



 
3 

 ymath.haifa.ac.il                                                          היסודי בחינוך למתמטיקה ארצי מורים מרכז

 כמערכת מספריםטבעיים המספרים הקבוצת 
 

מבנה מסוים ב המתאפיינותמשמש לתיאור קבוצות מספרים  'מערכות מספרים'מונח הבדרך כלל 

מוגדר ם סדר מתקייטבעיים המספרים הקבוצת ב. אלההמספרים ב פעולות מוגדרותבעשיית או 

לעסוק מספרים הטבעיים יש המערכת ב. חיבור וכפלשל פעולות נערכות ביניהם ו ,בין המספרים

 : שלושה היבטיםמ

 קבוצות שלה-תתיטבעיים והמספרים המאפייני קבוצת  -

 בין המספרים הטבעייםאשר מתקיים סדר ה -

 של פעולות החשבון בקבוצת המספרים הטבעיים יהןתכונות -

 

 ? יש כמה מספרים טבעיים

 

כדי אנו משתמשים בהם אשר ה מספרים ל  א  תהיה שמספרים טבעיים הגדרה אינטואיטיבית של 

מספרים טבעיים כמספרים שלמים חיוביים  תיאורם של בהקשר זה חשוב לציין כי. עצמיםלמנות 

מספר ה. 'מספר טבעי'המונח  מתבססת עלמספר שלם ההגדרה של כי , יתי לוגיתיא בעוה

קטן הטבעי המספר הבדבר החלטה האך , מספר טבעילאינו נחשב  6) 2קטן ביותר הוא הטבעי ה

 (. שאפשר לשנותוהסכם  בגדרביותר היא 

איברי הקבוצה מחודש של ר ומספ מצריכהעצמים  Nבת  העצם לקבוצעוד הוספת  

מספר ה, 5הוא  1-עוקב להמספר ה למשל כך. N-מספר עוקב ל –הגדרת מספר טבעי חדש ו

הוא ( ראשוןמספר הפרט ל)כל מספר טבעי . 266הוא  99-לעוקב המספר הו 26הוא  9-עוקב לה

 99, 26-קודם להמספר ההוא  9, 5-קודם להמספר ההוא  1: קודם לוהלמספר ' עוקבהמספר ה'

מכל המספרים הטבעיים שונה תמיד  Nלמספר עוקב מספר ש כיוון. 266-קודם להמספר ההוא 

 ותתובנ. הוא אינסופי –אינו מסתיים לעולם  תהליך בניית המספרים הטבעיים, שלפניו

מתמטיקאי העל ידי  תפורמלי נוסחו בניית המספרים הטבעייםדרך אודות אינטואיטיביות על 

 אפשרות לתארמהאקסיומות  הוא הציע 29-בסוף המאה ה; (Peano) פאנווזפה 'גהאיטלקי 

 . הטבעייםת המספרים את קבוצבדיוק רב 

ו שיהמחל קשה אשר מופשטמונח א יה 'קבוצת המספרים הטבעיים'יש להדגיש כי  

עולם הפיזי אמורות להמחיש מספרים גדולים המאנלוגיות . יום-םיוהחיי מ באמצעות דוגמאות

רבים איברים הכוללות מדובר בקבוצות  :('היםשפת כמו גרגרי חול על ' ',כמו כוכבים בשמים')

אפשר למספר את כל איברי הקבוצה  'תתאורטי'אך , לספור אותם אפשר-בפועל איאשר ד ומא

לעומת זאת מספר טבעי גדול ביותר . של קבוצת המספרים הטבעייםומוגדר ת חלק סופי אמצעוב

מרבים לומר בצורה  ,הוא אינסופי בניית מספרים טבעייםשל תהליך הבמקום לומר ש .אינו קיים

בין שני חלקי להבחין ד ומאכדאי מבחינה דידקטית ". פרים טבעייםיש אינסוף מס" פשטנית כי

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%AA_%D7%A4%D7%90%D7%A0%D7%95
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גדול הלכל מספר טבעי קיים מספר ; טבעיים סוףהאין למספרים " :כך ולומר 'אינסוף'לה ימה

 ".עוקב לוהמספר ה ודוגמה לכך היא, ממנו

 

   ל קבוצת המספרים הטבעייםשקבוצות -תתי

 

המוגדרים לפי תכונה מאפיינת ( קבוצות חלקיות)בקבוצת המספרים הטבעיים קיימים חלקים 

קבוצת , זוגיים-קבוצת המספרים הטבעיים האי, קבוצת המספרים הטבעיים הזוגיים :שלהם

יש לזכור כי לאותה . וכן הלאה( ללא שארית 5-המספרים הטבעיים שמתחלקים ב) 5כפולות של ה

לים ימבאמצעות קבוצה האותה של ים תיאור תולע, קבוצה קיימים תיאורים מילוליים שוניםה

יכולים ד ותיאורים דומים מאכמו כן (. למשל בין מורה לתלמידכמו ) לקויה תקשורתשונות גורם ל

זהה לקבוצת המספרים הטבעיים  ינהספרתיים א-קבוצת המספרים הדו – גדיר קבוצות שונותלה

 (. ספרתיים-מספרים הטבעיים החדאת המכילה גם האחרונה ) 266-הקטנים מ

של קבוצת המספרים החלקיות הקבוצות חלק מכי ראות לעיל מזכרו הודוגמאות שה 

קטנים אשר כל קבוצות המספרים  למשל כאלו הן. מספר סופי של איבריםכוללות הטבעיים 

גדולים ממספר טבעי מסוים אך קטנים האו קבוצות המספרים הטבעיים , ממספר טבעי מסוים

(. מתקבלת קבוצה ריקהשאם לא כן , מהראשוןלפחות  1-גדול בהאחרון )ממספר טבעי אחר 

 – לקבוצת המספרים הטבעיים עצמה אשר דומותקבוצות של מספרים טבעיים -יתתגם קיימות 

 . סוף מספריםנאיהן כוללות 

היא קבוצה "הנימוק . יש לנמק אותה, ת של קבוצהאינסופיּוהשנזכרת תכונת אימת כל  

קבוצות הגם : אינו תקף" האינסופית המספרים הטבעייםת קבוצ לשקבוצה -תתכי היא  ,אינסופית

 ,אם כן. האינסופית המספרים הטבעייםת הן קבוצות חלקיות של קבוצלעיל אשר צוינו הסופיות 

בדומה לקבוצת המספרים הטבעיים )מדוע קבוצת המספרים הטבעיים הזוגיים היא אינסופית 

גדול יותר מכל מספר טבעי השל מספר טבעי  את תהליך הבנייה' משחזר' לכך הנימוק? (כולה

המספר . למספר זה 1נוסיף ו, N-לנו שווה לאשר מוכר גדול ביותר הזוגי המספר הניח שנ. קיים

מספר  אפוא לבנות' הצלחנו'. N-וגדול מ( סכום של שני מספרים זוגיים זהו)שמתקבל הוא זוגי 

כמו , זוגיים-קבוצת המספרים הטבעיים האי אפשר להראות כי באופן דומה .N-זוגי גדול יותר מ

 . אלוהבקבוצות הנכללים אין סוף למספרים  –היא אינסופית , וכן הלאה 5קבוצת הכפולות של גם 

 

 ? יש כמה מספרים ראשוניים

 

בונה את כל קבוצת המספרים  הוא: מהווה אבן יסוד בקבוצת המספרים הטבעיים 2מספר ה

. חיבורהפעולת  גדרתבאמצעותה מואשר  פעולה', עוקבמספר ' פעולת דרך שלהטבעיים ב

כל מספר  :כפלבדרך של יסוד להרכבת כל מספר טבעי הבדומה לכך מספרים ראשוניים הם אבני 



 
5 

 ymath.haifa.ac.il                                                          היסודי בחינוך למתמטיקה ארצי מורים מרכז

נזכיר כי מספר ראשוני . ראשונייםגורמים כמכפלה של ( משמעי-באופן חד)טבעי אפשר להציג 

אם מספר מתחלק . 2-מספר עצמו וה –בדיוק  הוא מספר טבעי שיש לו שני מחלקים שונים

אם מספר  כךלפי. מספר זה קים הראשוניים שללהוא מתחלק בכל אחד מהמח ,במספר מסוים

  . הוא עצמו מספר ראשוני, מתחלק באף מספר ראשוני שקטן ממנו אינו

חלקית של קבוצת  תקבוצ מהיותה? הראשונייםכמה איברים יש בקבוצת המספרים  

? 'גדול ביותר'למה לא קיים מספר ראשוני ו .היא עצמה אינסופית כיובע המספרים הטבעיים לא נ

חלק מחוקרי תולדות . לאוקלידס יםחסימספרים הראשוניים מיהשל  תםהוכחת אינסופיואת 

 . מתמטיקה כמקצוע תאורטיה ה שלתחילתאת גילוי זה רואים בהמתמטיקה 

את נסמן . ד במתמטיקהונפוץ מא ,'דרך שלילהבהוכחה ' ,במקרה זה הוכחההסוג  

נרשום .    ,נניח שקיים מספר ראשוני גדול ביותרולפי הסדר שלהם    -ראשוניים בהמספרים ה

 :את סדרת המספרים הראשוניים

 

 :אלהההראשוניים  יםהמספרפלת כל כשווה למאשר מספר נגדיר כעת 

 

, 2-אלה גדול מהגורמים הכל אחד מ)גדול מכל אחד מהגורמים של המכפלה  Nמספר ה

גם מתחלק בכל אחד מהמספרים הראשוניים מספר זה (. גדולה מכל אחד מהם םומכפלת

 :עוקב לוהבמספר עתה  נתמקד.                

 

הקודם לו המספר  .               מתחלק באף אחד מהמספרים הראשוניים זה אינו מספר 

(N) אלההמספרים הכל אחד מל ובחילוק 2שארית מותיר      אילוו, מתחלק בכל אחד מהם .

הוא  כלומר, לא מתחלק באף אחד מהמספרים הראשוניים שקטנים ממנו    מספר ה לפיכך

מתקבלת אפוא .   -כ נּוסימ  אשר ראשוני הגדול ביותר המספר הגדול מ מספר זה. מספר ראשוני

. כזהאין מספר ראשוני ו, שגויה והנחה ז –הנחה שקיים מספר ראשוני גדול ביותר ל סתירה

 . קבוצת המספרים הראשוניים היא קבוצה אינסופית, במילים אחרות

. מספרים ראשוניים חדשים יוצרת זו האופן המוזכר בהוכחהתאם לבניית מספר ב לעתים 

כלומר )ראשונים הבכל המקרים הבאים המספרים העוקבים של מכפלת המספרים הראשוניים 

 :הם מספרים ראשוניים( ניהםימב למן המספר הקטן ביותר

 

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%95%D7%A7%D7%9C%D7%99%D7%93%D7%A1
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  :אינו ראשוניהמתקבל בדרך זו לעומת זאת המספר הבא 

 

מתחלק הוא אך  ,22, 22, 7, 5 ,2, 1מתחלק באף אחד מהמספרים מובן כי המספר שלעיל אינו 

 (.            ) 59במספר 

 

של קבוצת המספרים הטבעיים אינה הוכחה  האינסופיות תהוכח, במילים אחרות 

גדול מכל אחד הראשוני דרך שיטתית לבניית מספר מספקת היא לא  .קונסטרוקטיבית

 תאיכללית למצ אף שיטהמוכרת למתמטיקאים לא , למעשה. מהמספרים הראשוניים הידועים

הגדול המּוכר המספר הראשוני  1621נכון לשנת  .הידועיםהמספרים גדול יותר מהמספר ראשוני 

 . יש מספר ראשוני הגדול ממנושומובן , )!( כמעט מיליוני ספרות 22ביותר מכיל 

 

 :של קבוצה אינסופית יהתכונותהמובנה בשתי הערות נוספות ממחישות את הפרדוקס 

 M אפשר לבנות מספר, מכפלה של מספרים ראשונייםהמהווה  N מספר ה שלבדומה לבניי -

 :k כלשהו מספרלעד  2-שהוא מכפלה של כל המספרים הטבעיים מ

שום אין                עוקבים המספרים ה תסדרב.              

  ,1-מתחלק ב    מספר הלמשל כך . מספרים ראשוניים

 

 ,2-מתחלק ב    מספר ה

 

 :k-מתחלק באשר     מספר וכן הלאה עד ל

 

כולם אשר טבעיים אפשר למצוא סדרה של מספרים עוקבים המספרים השבין  המשמעות היא

קטעים ארוכים קיימים , במילים אחרות. רצוננוכיכול להיות ארוך  אורכהו, (לא ראשוניים)פריקים 

זאת קבוצת המספרים הראשוניים היא  אך למרות ,אף מספר ראשוני אשר אינם כוללים

 .אינסופית

 

 הזהפרש . 1-הפרש ביניהם שווה להראשוניים קיימים זוגות מספרים שהמספרים הבקבוצת  -

הוא  1) 2-ו 1עוקבים המספרים הזוג הפרש שבין פרט ל, קטן ביותר בין מספרים ראשונייםהוא ה

. 'מספרים ראשוניים תאומים' מכוניםאלה המספרים הזוגות (. הזוגי היחידי המספר הראשוני

גם כמו , (7-ו 5, 5-ו 2)ספרתיים -חדהטבעיים המספרים המספרים תאומים קיימים בין של זוגות 

 1669נכון לשנת . (וכן הלאה 262-ו 262, 72-ו 72, 22-ו 22) בין שאר המספרים הטבעיים

, עם זאת .)!(ספרות 266,666-מ המעלל יםמכיל יםידועאשר ביותר  יםהמספרים התאומים הגדול
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שאלה היא עודנה " היא קבוצה סופית או אינסופיתהתאומים האם קבוצת המספרים "השאלה 

  .  תשובה להאת היודעים אינם מתמטיקאים ה –פתוחה 

 

 בקבוצת המספרים הטבעייםהמספרים סדר 
 

 אפשרויותהמבין שלוש  אחת מת תמידשני מספרים טבעיים מתקיי ערכיהם שלבין בהשוואה 

ערך  (ג); השניהמספר ערך הראשון גדול מהמספר ערך  (ב); הערכיםשוויון בין שני ( א): הבאות

גדול או ' איום מקובל לשאול אם -בשפת היום. השניהמספר  כו שלערהראשון קטן מהמספר 

ההשוואה בין . ('לא טובה'כלומר השאלה ) "'ב-שווה ל' א"אף שהתשובה יכולה להיות , 'ב-קטן מ

נשאלת , אם התשובה לכך שלילית" ?האם הערכים שווים"גדלים מתמטיים מתחילה בשאלה 

הנקודה , aגדול ממספר אחר  bכאשר מספר " ?יותר[ או קטן]איזה מהם גדול : "השאלה הבאה

הגדרה אחרת של . aמייצגת את הלנקודה על ציר המספרים ממוקמת מימין  bהמייצגת את 

כל זוג מספרים  עבור ותאלו נכונהההגדרות . 'bקטן מהמספר  aהמספר 'א היזה כמקרה 

 .טבעייםמספרים לאו דווקא , (ממשיים)

 : זההיחס קיומו של ה-את אימתאר סימן ה – 'בן זוג'יש לכל סימן המתאר יחס בין שני מספרים 

 

ba  ('a שווה ל-b' )   ba  ('a לא שווה ל-b'  או'a שונה מ-b') 

ba  (' aגדול מ-b'  או'b קטן מ-a') ba  (' aלא גדול מ-b ' או'b לא קטן מ-a') 

ba  (' a מקטן-b ' או'b גדול מ-a') ba  ('a לא קטן מ-b ' או'b לא גדול מ-a') 

 

 ,נכונים    -ו    ביטויים כך למשל ה. רק פסוק אחד הוא נכוןשלעיל בכל אחת מהשורות 

 . אינם נכונים (    -ו    ) 'זוג שלהםהבני 'כיוון ש

 (:טרנזיטיבייחס )' כלל המעבר' םמתקיי (קטן מעבור  או לחלופין) גדול מיחס עבור ה

cacbba  האחר הזה והמספר  ,אחר ממספראחד גדול  מספראם המשמעות היא ש ., 

 .השלישי המספרהראשון גדול מ ספרהמ אזי הגודל, השלישימספר גדול מ

 

 הטבעיים סדר בין המספריםהחשבון והפעולות 
 

שתי קבוצות זרות בין מוגדרת אינטואיטיבית כאיחוד  b-ו aמספרים טבעיים של חיבור הפעולת 

משמעות . 'מספר עוקב'פעולה ההיא מוגדרת באמצעות אקסיומטית אילו ו, עצמיםb -ו aהכוללות 
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תכונות פעולות החשבון בדיון מפורט ) שלהם חיבור חוזרהיא כפל של מספרים טבעיים הפעולת 

 .('חוקי חשבון'במונחון מופיע 

ושווה למספר טבעי  הפרשמכונה      חיסורהתוצאת פעולת , bגדול ממספר  aכאשר מספר 

c 2את המספר הטבעי  5-יש להוסיף ל 8כדי לקבל .      מקיים את השוויון ה: 

בין  הוא אורך הקטע b-ו aהפרש בין שני מספרים טבעיים ה. 5 = 3 – 8אזי . 8 = 5 + 3 

לפיכך אפשר לומר כי כאשר על ציר . מייצגות מספרים אלה על ציר המספריםאשר נקודות ה

 גםמופיע על ציר המספרים , (b-גדול מ a) b-ו aהמספרים מסומנות נקודות המייצגות מספרים 

 .בין שני מספרים טבעיים זהים הפרשמוגדר כ 0המספר  .   טבעי ההמספר 

 :זהה נשמר גם כאשר מוסיפים לשניהם ערך ('מי גדול ממי') סדר בין שני מספריםה

              

 

שמר את הערך מבאותו שניהם שינוי , ממספר אחר האם מספר נמצא על ציר המספרים שמאל

 : על הצירבמיקומם הם המרחק ביני

 

 

( חיובייםסכומם של כל שני מחוברים , ולמעשה)ם של שני מחוברים טבעיים משסכו מכאן עולה

 (.'ת החיבורכלל מונוטוניּו')אחד מהמחוברים מכל גדול 

סדר בין מספרים השימור  כפל של מספרים טבעיים כחיבור חוזר נובע גםפעולת המהבנת 

 :הכפלתם במספר טבעי כלשהועקבות ב

            

 

קובעים את ( ות לחיבור ולכפליפכוחילוק כפעולות ההחיסור וה גדרתהכמו גם )כללים אלה 

 . פעולות חשבוןכתוצאה מ אשר מתקבלותהאסטרטגיות להשוואה בין כמויות 

 

 על דרכי חישוב והשוואה

 

לחישוב חשבון מספקים שיטות החוקי פעולות ומספרים הטבעיים הסדר בין השימור ל םכלליה

 .ולהשוואה בין תוצאות של פעולות חשבון במספרים טבעיים

8 5 

3 

b a+c b+c a 

с с 

http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/part3/teachers/terms/termndcon12.pdf


 
9 

 ymath.haifa.ac.il                                                          היסודי בחינוך למתמטיקה ארצי מורים מרכז

 : דוגמאות לחישובלהלן כמה 

 

 :ולהשוואה

 .(       ) 52-ב       גדולה מהמכפלה         מכפלהה

המכפלה באמצעות נציג את שתיהן        -ו       השוואה בין המכפלות צורך ל

       : 

                    , 

                   . 

 .       :הבא מהשנייה בהפרשאפוא המכפלה הראשונה גדולה  

 

כך . ם קבוע אפשר להשתמש בשיטה דומהמסכושמכפלות של זוגות מספרים  ה ביןהשוואצורך ל

 :(21) קבועם מסכו של זוגות מספרים אשרסדרת תרגילי כפל נבחן למשל 

 

יהיה     הגדולה ביותר המכפלה מ ןהפרש. נותוקט  מכפלות הולכות המההשוואה עולה כי 

 .15, 20, 9, 1, 2: תמיד מספר ריבועי

ביותר המכפלה הגדולה  ,קבועם מסכו אשרטבעיים הבין המכפלות של זוגות המספרים מ

אפשר זו המסקנה את ה. הם מספרים זהים או עוקביםבמכפלה גורמים השני  רמתקבלת כאש

בין כל מ: יכולה להיות בדרך הבאהגאומטרית ההמחשתה  .מספרים חיוביים כלשהםלל יהכלל

 .הגדול ביותר הואריבוע ה לש שטחו, פם זהההיק אשרהמלבנים 

 

בבית הספר היסודי עוסקים במערכות לימודי המתמטיקה מערכת המספרים הטבעיים  לענוסף 

הוקדש  הרציונלייםמספרים הלמערכת . מהןמספרים הטבעיים הם חלק וה, מספרים נוספות

 .מונחון נפרד

 

 דרשמוליק אבי  :עריכה לשונית

mailto:shmvlika@bezeqint.net

