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 למורה – מכפלות סכום

 הצעות לביצוע הפעילות בכיתה

 

 : הרעיון המתמטי העומד מאחורי הפעילות

שמצידי , עלינו לסדר את המספרים כך, על מנת להשיג את סכום המכפלות הגדול ביותר
 . המספר הגדול ביותר יהיו שני המספרים הגדולים בסדר אחריו

 . 5,6,4או   4,6,5: כך, 4ואת  5נסדר את  6משני צידי המספר : במקרה של המחומש, למשל

המספר הגדול ביותר לאחר שהמספר ) 5לצד : בסידור שאר המספרים נקפיד על אותו עיקרון
 .2, נשים את מה שנשאר 4לצד . 3יהיה המספר הכי גדול שנותר והוא , "(סודר"כבר  6

כמובן שהקודקוד של המצולע ממנו . 3,5,6,4,2 : או סידור ראי שלו , 2,4,6,5,3  :נקבל
  .נתחיל בסידור אינו משנה

 . אותו רעיון מתאים בסידור המספרים בכל אחד מהמצולעים האחרים בפעילות

נסדר משני צידי המספר , במשימה בה מתבקשים להשיג את סכום המכפלות הקטן ביותר
 .הגדול ביותר את שני המספרים הכי קטנים ולא את שני המספרים הגדולים אחריו וכן הלאה

 

 :ציוד נדרש לביצוע הפעילות

  מקרן ברקו או כיתת מחשבים+ מחשב בכיתה 

  (לא נדרש ידע בעבודה עם אקסל)תוכנת אקסל 

 

 :ס ניתן לבצע את הפעילות באופנים שונים"בהתאם לרמת המחשוב של ביה

ובץ משלו ומתעד את דרך עבודתו זוג עובד בק/ בכיתת מחשבים כאשר כל תלמיד  .1

 . ן כיתתיבסיום יערך דיוהפעילות היא פעילות חקר ו. בתוך הקובץ

המורה מציגה את הפעילות ומבקשת מן התלמידים . בכיתה מול לוח ומקרן ברקו .2

הדיון יכול להתנהל אחרי . לבצע את החישובים בראש  ולתעד את עבודתם במחברת

 .ל הכיתה כולהואז תהליך החקר הוא מו, כל שלב

התלמידים ניגשים ללוח ומנסים להציב מספרים במצולע . בכיתה מול לוח ומקרן ברקו .3

ותהליך החקר הוא מול , הדיון יכול להתנהל אחרי כל שלב, גם כאן. או בטבלה

 .הכיתה כולה
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 :תשובות

 .זו האפשרות היחידה. 47סכום המכפלות הגדול ביותר הוא : המשולש .1

 .77סכום המכפלות הקטן ביותר הוא  .81סכום המכפלות הגדול ביותר הוא : הריבוע .2

 .83סכום המכפלות הגדול ביותר הוא : המחומש .3

 .130סכום המכפלות הגדול ביותר הוא : המשושה .4

 

 :הערה

 .במספרים אחרים( להצבה)אפשר להחליף את המספרים הנתונים 

 


