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  :1פעילות 

כפי שמתואר  ,כך הלאהו לבן, אפור, לבן: הבא לפי הדגם מסודרות הקוביות

 :בציור

…   
  

    

 4  3  2  1  

  

  :מלאו את הטבלה. א

מקום 
  18  13  10  9  8  7  6  5  4 היהקובי

צבע 
                 אפור היהקובי

  

  

 . בטבלה שמילאתםבציור והתבוננו   .ב

 .הסבירו? הלבנותמספרי הקוביות  שלמשותפת התכונה ה מהי •

 

 .הסבירו? הקוביות האפורות של מספרימשותפת התכונה ה מהי •

 

 ?41 -ה________  ? 40 -ה המונחת במקום הימהו צבע הקובי  .ג
________ 
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  .נמקו את תשובותיכם. ענו על השאלות שלפניכם  .ד

  )היעזרו בקוביות או בדף קוביות לצביעה שבנספח(

 

 .קוביות 10בסדרה היו  •

 _______ ?לבןע בצב מהןכמה 

  _______ ?אפורבצבע  מהןכמה 

 

  .קוביות 13בסדרה היו   •

 ? _______לבןבצבע  מהןכמה 

  ? _______אפורבצבע  מהןכמה 

 

  .מספר זוגי של קוביות -בסדרה  •

 ? _______לבןכמה קוביות יהיו בצבע 

  ? _______אפורכמה קוביות יהיו בצבע 

 

  .זוגי של קוביות -מספר אי -בסדרה  •

 ? _______ה קוביות יהיו בצבע לבןכמ

  ? _______כמה קוביות יהיו בצבע אפור
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  :2פעילות  

 )משמאל לימין: (הקוביות מסודרות לפי הדגם הבא

                    

          5 4 3 2 1 

 

  :מלאו את הטבלה. א

מקום   4  5  6 10 12 13 15 16 17 18 19 20
 היהקובי

צבע  לבן אפור                    
 יהיהקוב

 

 ?אפורמה מאפיין את המספרים של הקוביות בצבע   .ב

 

 ____________: יה הואיבמקום השלושים וחמש צבע הקוב  .ג

 :מה היה קורה אם   .ד

 _____________? בצבע אפוריהיו  מהןכמה  ,קוביות 20בסדרה יש  •

  _____________? בצבע לבןכמה                                     

 ? _____________בצבע אפוריהיו  מהןכמה  ,קוביות 22בסדרה יש  •

  _____________? כמה בצבע לבן                                    

 ? _____________בצבע אפור מהן יהיוכמה  ,קוביות 35בסדרה יש  •

  _____________? בצבע לבןכמה                                

 ? _____________בצבע אפור מהן יהיוכמה  ,קוביות 39בסדרה יש  •

  _____________? בצבע לבןכמה                                     

  .ל"הסבירו את דרך פתרונכם לגבי הסעיפים הנ
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  :3' לות מספעי

 ,כך הלאהו אפור, לבן, לבן, אפור, לבן, לבן: הבא הקוביות מסודרות לפי הדגם
  :כפי שמתואר בציור

  

  
                      6           5         4            3       2           1  

  
 ? אפורבאילו מקומות יהיו קוביות בצבע  ,אילו היינו ממשיכים את הסדרה  .א

  :םמיהמתאי יםפרהקיפו את המס

1       2       3      4      5      6      7      8      9      10      11      12 

13    14    15    16    17    18    19    20    21     22      23      24 

 

 ?שהקפתםמספרים התכונה המשותפת למה   .ב

 

  

 .40 -המקום היואב המשיך לבנות את הסדרה והגיע עד   .ג

 ________   ?30 - ה אותה הניח במקום הביימהו צבע הקו •

 ________   ?32 - ה אותה הניח במקום הימהו צבע הקובי •

 

  ?באילו מקומות יהיו קוביות בצבע אפור, 30 -ל 20בין שבחלק   .ד

 

  .הסבירו כיצד ידעתם
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  :4' פעילות מס

  )'ראה נספח ב(המשיכו את הסדרה על רשת ריבועים 

  

  

  

                            .  .  .  .  

          3           2          1    

  

  ". קטנים"ריבועים  4 -מורכב מ, 2הריבוע הנמצא במקום .   א

הסבירו את דרך . "קטנים"ריבועים _____ מורכבת מ  הצורה הרביעית •
 .פתרונכם

 

 ."קטנים"ריבועים _____ הצורה העשירית מורכבת מ  •

 ."קטנים"ריבועים  144 -מורכבת מ_ ________הצורה ה  •

 

 ?הימה הקשר בין הצורה הראשונה והשני  .ב

  

 ?ה והשלישיתימה הקשר בין הצורה השני

  

  ? האם מצאתם חוקיות

  

 

 . ריבועים קטנים_____ הצורה השמינית מורכבת מ   .ג
 .כתבו תרגיל לחישוב מספר ריבועים אלה
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  .צבעו אותו על פי החוקיות שמצאתםו 5 - במקום ה שרטטו את הריבוע  .ד

  ___   ?בכמה צבעים שונים השתמשתם     

  ___  ?מכל צבע יש" קטנים" כמה ריבועים     

  ___  ?כ"בסה יש" קטנים"כמה ריבועים      

  

  :       השלימו את הסדרה   .ה

                     .  .  .  ,16  ,9  ,1  

  

  .רים שבסדרהלפחות תכונה אחת המשותפת לכל המספמצאו       
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  סדרות של קוביות –' נספח א

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



8 
 http://mathcenter-k6.haifa.ac.ilהיסודי בחינוך למתמטיקה ארצי מורים מרכז

 

 רשת ריבועים –' נספח ב
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  למורה

  .ד-ומתאימה לכיתות א בצורה גיאומטרית הפעילות עוסקת בתכונות של מספרים והצגתן

  . מספרים ריבועיים וסדרות, שלוששל כפולות , חמששל כפולות , זוגי-מספר זוגי ואי: התכונות

  1פעילות 

 ןזוגיים צבע-אפור והקוביות המונחות במקומות האי ןהקוביות המונחות במקומות הזוגיים צבע

  .לבן

. בצבע אפור ןבצבע לבן ומחצית ןמחצית, רהכשיש מספר זוגי של קוביות בסד :'דסעיף 

חמש מתוכן יהיו בצבע לבן וחמש האחרות יהיו בצבע , בסדרה קוביות 10יש אשר כ ,לדוגמה

  .אפור

מספר הקוביות בצבע לבן גדול באחד ממספר , זוגי של קוביות בסדרה -כשיש מספר אי

צבעה לבן   19 -מקום היה ביהקוב: קוביות בסדרה 19 ןשני: לדוגמה. הקוביות בצבע אפור

קוביות בצבע  10יש  זו לכן בסדרה, בצבע אפור 9 -ובצבע לבן  9  :הקוביות האחרות 18 ולגבי

  .בקוביות בצבע אפור 9 -לבן ו

  

  2פעילות 

לכן .  5כל הקוביות בצבע אפור מונחות במקומות שמספרם כפולות של  :'ג -ו' פים בסעי

  .)5כפולה של  35( צבעה אפור 35 -יה שבמקום היהקוב

  .בצבע לבן 16 -ו). 20:  5=  4( מהן בצבע אפור  4, קוביות בסדרה 20אם יש  :'דסעיף 

  .בצבע לבן 18 -ו). 20:  5=  4( מהן בצבע אפור  4, קוביות בסדרה 22אם יש              

  .בצבע לבן 32 - ו). 35:  5=  7( מהן בצבע אפור  7, קוביות בסדרה 39אם יש     

  

  3פעילות 

  .  3כל הקוביות בצבע אפור מונחות במקומות שמספרם כפולות של  :'בסעיף 

 32 -הה במקום יוהקובי) 3כפולה של  30(צבעה אפור  30 - יה שבמקום היהקוב :'גסעיף 

  ).3אינו כפולה של  32(לבן  הצבע

  )3כפולות של (מונחות קוביות בצבע אפור  27, 24, 21 –במקומות : 'דסעיף 
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   4פעילות 

  ". קטנים"ריבועים  16 -הצורה במקום הרביעי בנויה מ: 'סעיף א

  :במקום הרביעי" הקטנים"דרכים למציאת מספר הריבועים    

  . למנות את הריבועים אחד אחד •

 7: לחשב את המספרים בסדרת הריבועים לפי מספר הריבועים בצבעים השונים •

 +5  +3  +1.  

ראשון מספר הריבועים קום הבמ, של מספרים ריבועיים הסדרה היא סדרה •

במקום השלישי , בריבוע 2 מספרםבמקום השני , בריבוע  1 הוא" הקטנים"

בריבוע  4 הוא" הקטנים"מספר הריבועים בריבוע ולכן במקום הרביעי  3 מספרם

 .16 -שזה שווה ל

  .יחידות אורך 4כשטח הריבוע שאורך צלעו  להתייחס לריבוע הגדולאפשר  •

  

מספר הקוביות בצבעים השונים כאשר , צבעים שונים 10י יהיו צורה במקום העשירב

                                    :זוגיים הראשונים-סדרה של עשרת המספרים האי הבאותה צורה מהוו

או שזה שווה  ,בריבוע 10כמו כן זה שווה ל . 1+3+5+7+9+11+13+15+17+19=   100

  .10לשטח הריבוע שאורך צלעו 

  
 ".קטנים"ריבועים  144 -מורכבת מ  12  - ההצורה 

ומספר  ,עיםוצבעים שונים של ריב n -מורכב מ n - המספר במקום ההיא ש החוקיות :'סעיף ב

  .זוגיים הראשונים- המספרים האי  nעים בצבעים השונים מהווים סדרה של והריב

  .יים הראשוניםזוג- המספרים האי nשווה לסכום  n2כל מספר ריבועי 

  82= 64או   1+3+5+7+9+11+13+15=  64 :'גסעיף 


