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 ('חלק א)שורש דיגיטלי 

 הוא סכום הספרות הסופי של המספר  שורש דיגיטלי

 
  5לוח הכפל של : לדוגמא, כפולותבחרו קבוצת 

 

                                               ,40 ,35 ,30 ,25 ,20 ,15 ,10 ,5:    5 –כפולות ה 

 

5,  1,   6,  2,   7 ,  3 ,   8  , 4                                                                       

 , ולאחר מכן רשמו את השורש הדיגיטלי של כל כפולה, רשמו את הכפולות
 . ספרתי-סכום הספרות עד שתגיעו למספר חדחברו את  :כלומר

 
, בכיוון השעוןמעלות  09פנו ימינה אחרי כל מספר , הכינו תרשים של התוצאות בנייר מנוקד

 .ושרטטו קווים באורך השורש הדיגיטלי של כל כפולה

 

 
 
 
 

 . נסו עם כפולות נוספות

  ?ניהןהאם יש קשר בי. חקרו את הצורות המתקבלות מהכפולות השונות

 

ניתן להשתמש גם בדף משבצות 

 

 התחלה

http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/part4/archive/heker_by_computer/heker10explanation.pdf
http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/part4/archive/heker_by_computer/heker10explanation.pdf
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 ('בחלק )שורש דיגיטלי 

 שורש דיגיטלי הוא סכום הספרות הסופי של המספר 

 
   5לוח הכפל של : לדוגמא, כפולות בחרו קבוצת

 

                                               ,40 ,35 ,30 ,25 ,20 ,15 ,10 ,5:    5 -כפולות ה 

 

5,  1,   6,  2,   7 ,  3 ,   8  , 4                                                                       

חברו את  :כלומר, ולאחר מכן רשמו את השורש הדיגיטלי של כל כפולה, רשמו את הכפולות
 . ספרתי-סכום הספרות עד שתגיעו למספר חד

 

 .וכך הלאה 1תחו קו בסרגל ממנו למספר מ, 5במקרה זה , מצאו את המספר הראשון 

 

  5שורש דיגיטלי של כפולות 

 

 

 . נסו עם כפולות נוספות

 ?האם יש קשר ביניהן. חקרו את הצורות המתקבלות מהכפולות השונות

 

שורש )ניתן להכניס את המספרים החד ספרתיים  :יישומון

 Draw Patternללחוץ על , ישומוןלמלבן הלבן בי( דיגיטלי

 .והמחשב ישרטט את הצורה

 

 

http://people.revoledu.com/kardi/tutorial/DigitSum/pattern%20of%20digital%20root.html
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(ביישומוןאפשר לבדוק )דף לשרטוט צורות 

http://people.revoledu.com/kardi/tutorial/DigitSum/pattern%20of%20digital%20root.html
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 (מקור) ('גחלק )שורש דיגיטלי בלוח הכפל 

  x 9 9לפניכם לוח הכפל  

9 8 7 6 5 4 3 2 1 X 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 1 

18 16 14 12 10 8 6 4 2 2 

27 24 21 18 15 12 9 6 3 3 

36 32 28 24 20 16 12 8 4 4 

45 40 35 30 25 20 15 10 5 5 

54 48 42 36 30 24 18 12 6 6 

63 56 49 42 35 28 21 14 7 7 

72 64 56 48 40 32 24 16 8 8 

81 72 63 54 45 36 27 18 9 9 

 

 . המתאימהחשבו לכל מכפלה את השורש הדיגיטלי שלה ורשמו בלוח במשבצת 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 X 

         1 

         2 

         3 

  1    3   4 

         5 

         6 

         7 

         8 

9         9 

http://wsgfl2.westsussex.gov.uk/Aplaws/maths/multicultural/Vedicmaths.htm
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 הוא סכום הספרות הסופי של המספרשורש דיגיטלי 

  1מספר : לדוגמה ,  חברו משבצות בהן מופיעים אותם מספרים

 

 .המופיעים בלוח וצבעו אותם בצבעים שונים  5,4,5ם  אחרים נסו עם מספרי

 ?האם יש דמיון בין הצורות שקיבלתם:  דונו

 

דרך מהירה למצוא את השורש 

הדיגיטלי של מספר היא לחלק את 

 .  0 –המספר ב 

השארית היא השורש הדיגיטלי של 

, אם השארית היא אפס. )מספרה

 (. 0השורש הדיגיטלי הוא 

  Vedic Mathematics:         מקור
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