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 ?  מהו היחס 

 .  היחס הינו ביטוי לקשר בין כמויות

   

  :השימוש ביחס בחיי היומיום 

 תערובות  

 מהירויות  

 משקל  

 ..  מטבעות ועוד

 

 



  :ל "י ת"מטרות עפ

,  b-ל  aהיחס בין. )להשוות שני גדלים על פי מנתם•
 (.  a/b -או כ a: b –מיוצג כ 

 

כפי  , לצמצם ולהרחיב יחסים בלי לשנות את ערכם •
 .  שניתן לצמצם ולהרחיב שבר

 

היחס בין  . )לזהות את הגדלים שביניהם מחושב היחס•
אינו זהה ליחס בין  , הבנות בכיתה ' הבנים לבין מס' מס
 (. הבנים לבין כל תלמידי הכיתה' מס

 

 . לחלק כמות לפי יחס נתון•
 



 

 

    -רצף הוראה 

בשני השיעורים  

יילמד מושג  הראשונים

 :  היחס  

כביטוי להשוואה בין  •

,  גדלים/ שתי קבוצות 

באמצעות פעולת  

יינתן דגש על .  חילוק

בהשוואה בין   עיקביות

תוך  ,  bלאיבר  aאיבר 

שימת דגש על כתיבת  

,   המדוייקהמנה באופן 

ולא כתיבה של המספר 

יעשה שימוש  .  ההפוך

על  ' , יחסי יחידה'ב

את הקבוצה  למצאמנת 

 . השלם/ 

 

  :בשיעור המתוכנן 

 

 

 

הרחבה :  משימת פתיחה 

שקילות  . וצמצום ביחס

ביחסים המתייחסים 

 . לאותם שטחים

 

 

 

 

יחסים    :משימה מרכזית

 מוכלים 

   

 

 :   הבאיםבשני השיעורים 

 

חלוקת כמות על פי •

 .  יחס נתון 

 

 

ביטוי ליחס בין  •

קבוצות שאינן שוות 

וגם אינן מוכלות כיחס  

יחס  : כמו )יחידה 

2:3  ) 

 



 משימת הפתיחה  

 ' ? לבין שטח צורה ב' , מה היחס בין שטח צורה א

 ,  חלקו למצולעים שווי שטח 

 .  והציגו תשובתכם בדף הנקודות 

 קישור
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 המשימה המרכזית  

 לפניכם שני מצולעים 

  ?מה היחס בין שטח המצולע הצהוב לבין שטח המצולע האדום 

 קישור

http://www.excellence.org.il/_Uploads/798FirstApplication2.swf


 

  ? מה היחס בין שטח המצולע הצהוב לבין שטח המצולע האדום 

 קישור

http://www.excellence.org.il/_Uploads/798FirstApplication2.swf


 

  ? מה היחס בין שטח המצולע הצהוב לבין שטח המצולע האדום 

 קישור
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מה היחס בין שטח  

הצורה הצהובה  

לשטח הצורה  

  ?האדומה 

 קישור

http://www.excellence.org.il/_Uploads/798FirstApplication2.swf


 :דיון סיכום 

 :  מבנה 

  :י המודל לפתרון בעיות "השיעור מתוכנן עפ

 ובעיה מרכזית         בעיית פתיחה  

 

 :תוכן 

 ?השונה בין המשימות / מה הדומה •

 ? מה תרומת היישומון •

 . ריבוי פתרונות / מיצוי אפשרויות •

 .  הקשר בין הגיאומטריה לפתרון אלגוריתמים•

 

 ...ומשוב 
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