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 יחס ואחוזים

 מודולה מתקדמת

 רציונל

והן בתחומים שמחוץ , ן בתחומי דעת עיוניים רבים ה-יכולת החשיבה הפרופורציונית היא חיונית 

על המורים לפתח יכולת להתמודד עם מגוון תופעות המבוססות על , לכן.  ספרי-להקשר הבית

חשוב .  והן ברמה הפורמאלית,  הן ברמה האינטואיטיבית הבלתי פורמאלית-שינוי לפי יחס קבוע 

 .חוזים ומספרים רציונלייםא, שהוראת הנושא תיעשה תוך הבלטת הקשרים בין יחס

 :חשוב להדגיש את הנקודות הבאות, מעבר לטיפול התוכני המתמטי

 ;קשרים בין נושאי היחס והאחוזים ובין נושאים מתמטיים אחרים −

 ;היבטים יישומיים של נושאי היחס והאחוזים −

 .היבטים דידקטיים של למידה משמעותית של נושאי היחס והאחוזים −
יכולת הגיליון להציג כמויות גדולות של .  ן אלקטרוני בתחום זה נוח ויעיל במיוחדהשימוש בגיליו

 ממחישה ומעמיקה את ההבנה של תהליכי ,זוגות מספרים היוצרים יחס קבוע וכן גרף מתאים

 .שינוי לפי יחס ישר או יחס הפוך

 גם בקרב  ממצאים מחקריים המצביעים על קשיים רבים בהפעלת חשיבה פרופורציוניתבעקבות

-נקדיש תשומת לב במסגרת המודולה הזאת להיבטים האינטואיטיביים, אנשים בוגרים

 .בנוסף להיבטים חישוביים ופורמאליים של הנושא, איכותיים

 מטרות

 ;גיאומטריים וחישוביים של נושאי היחס והאחוזים, העמקה בהיבטים אינטואיטיביים −

 ;על יחס ישר ויחס הפוךפיתוח יכולת הזיהוי של מצבים המבוססים  −

 ;גרפיים ואלגבריים של יחס ופרופורציה, מספריים, גיאומטריים, היכרות עם ייצוגים ציוריים −

 ;ובין מושגים מתמטיים אחרים, היכרות עם הקשרים בין מושגי האחוז והיחס −

 ;בעיה מורכבות המבוססות על מושגי היחס והאחוז-התמודדות עם סיטואציות −

תגבור , תוך התמקדות בדרכי הוראה דיפרנציאליות, קטית של הנושאים השוניםהעמקה דיד −

 ;לתלמידים מתקשים ולתלמידים מתקדמים

דידקטיים של חשיבה -היכרות ראשונית עם הספרות המקצועית העוסקת בהיבטים פסיכו −

 ;פרופורציונית ושל תפיסת מושג האחוז

 .שאהכרת תכנית הלימודים וספרי לימוד בהקשר לנו −
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 מבט כללי -יחס ואחוזים 

  שעות28 �מודולה מתקדמת 

 

 )' ש6(מושגים בסיסיים בנושא היחס   .1
 ;היבטים איכותיים וייצוגים ראשוניים -

 ;היבטים חישוביים וכמותיים -

 ;חלוקת כמות נתונה לפי יחס נתון -

 ;יחס בין חלקים ויחס בין חלק לשלם -

 .שאלות פשוטות בנושא היחס -

 

 )' ש4(מושגים בסיסיים בנושא האחוז   .2
 ;הכרות אינטואיטיבית וייצוגים ראשוניים -

 ;שימוש באחוזים להשוואת חלקים מתוך כמויות שונות -

 ;או תמורת האחוז על סמך שני הנתונים האחרים, האחוז, מציאת הכמות השלמה -

 .כולל הגדלה והקטנה של כמות באחוז נתון, שאלות פשוטות באחוזים -

 

 )' ש10(חזרות והרחבות מושג היחס   .3
 �יחס בין גדלים מאותו סוג , )צפיפות, מהירות, למשל (rate �יחס כגודל חדש : סוגי יחס -

ratio) קנה מידה, למשל(; 

 ;ייצוגים שונים של מושג היחס -

 ;יחס ישר ויחס הפוך -

 ;קנה מידה של הקטנה והגדלה -

 .שאלות מורכבות בנושא יחס -

 

 )' ש6(חזרות והרחבות מושג האחוז   .4
 ;קשרים בין מושג האחוז ובין מושג היחס -

 ;ייצוגים שונים של מושג האחוז -

 ;"אחוז מאחוז"שינויים המבוססים על מציאה של  -

 .שאלות מורכבות באחוזים -
 

 

 )' ש2(הערכה   .5
 מבחן -
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  מודולה מתקדמת �יחס ואחוזים 
 
 

 לצות ודוגמאותהמ, דידקטיקה תכנים נושא

 מושגים. 1

  בסיסיים     

 בנושא    

 )' ש6( היחס  

היבטים איכותיים  -

 ;וייצוגים ראשוניים

היבטים חישוביים  -

 ;וכמותיים

חלוקת כמות נתונה לפי  -

 ;יחס נתון

יחס בין חלקים ויחס בין  -

 ;חלק לשלם

שאלות פשוטות בנושא  -

 .היחס

הקטנה  / הגדלה: דוגמאות להיבטים איכותיים -

צורות ", לא דומות/ צורות דומות , של תמונה

 משולשים חופפים 4, למשל" (הבונות את עצמן

 לעומת 2:1בונים משולש דומה בעל יחס דמיון של 

 ).המשולש המקורי

זיהוי או מציאה של : דוגמאות להיבטים כמותיים -

 .זוגות מספרים ביחס נתון

 טבלאות(מומלץ להשתמש בייצוגים שונים  -

נקודות , צביעת שטחים, שברים, מספרים

חלקים (ובסיטואציות מגוונות ) במערכת צירים

הגדלת , תערובות, חלקים מכמויות, מן השלם

 ).תמונות דומות

 (applets)ביישומונים , זריםירצוי להשתמש באב -

 .ובגיליון אלקטרוני

אין צורך להדגיש שיטות , במפגשים הראשונים -

, ת חסרה בפרופורציהחישוביות למציאת כמו

 .אלא לאפשר התנסות במגוון דרכים

מומלץ להביא דוגמאות רבות של , במשך המודולה -

יום ובתחומי דעת -שימוש במושג היחס בחיי היום

צפיפות , משקל סגולי, הסתברות,  למשל�שונים 

 .אוכלוסין

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 34

 
 

 המלצות ודוגמאות, דידקטיקה תכנים  נושא 

 

 ושגיםמ. 2

 בסיסיים     

 בנושא האחוז    

 )' ש4(   

כרות אינטואיטיבית וייצוגים יה -

 ;ראשוניים
שימוש באחוזים להשוואת  -

 ;חלקים מתוך כמויות שונות

האחוז , מציאת הכמות השלמה -

או תמורת האחוז על סמך שני 

 ;הנתונים האחרים

כולל , שאלות פשוטות באחוזים -

חוז הגדלה והקטנה של כמות בא

 .נתון

 

פעילויות העוסקות במושגים ראשוניים  -

בנושא האחוזים ניתן למצוא במאגרי 

פעילויות למורים ובספרי לימוד לחטיבת 

 .הביניים

צביעת (מומלץ להשתמש בייצוגים שונים  -

, שברים, דיאגראמות עוגה, שטחים

) טבלאות מספרים, מספרים עשרוניים

ה הנח, ריצופים(ובסיטואציות מגוונות 

 ).תערובות, מכונות צילום, והתייקרות

צביעה : דוגמאות לשימוש באומדן ותובנה -

, מקורבת של חלק משטח לפי אחוז נתון

מעברים מקורבים בין אחוזים נתונים 

ושברים פשוטים או מספרים עשרוניים 

,למשל(
4
3,

3
2,

5
2,

3
1,

4
1,

5
1

י ניתוח קטע,  )

התייחסות לשאלות מן הסוג , עיתונות

 "?...כי , יתכןיהאם "

מומלץ להביא דוגמאות , במשך המודולה -

רבות של שימוש במושג האחוז בחיי היום 

שכיחות ,  למשל�יום ובתחומי דעת שונים 

, הסתברות, דיאגרמות עוגה, יחסית

 .תורשה
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 המלצות ודוגמאות, דידקטיקה תכנים  נושא 

 חזרות . 3

 : והרחבות   

 מושג היחס   

 )' ש10(   

 

 �יחס כגודל חדש : סוגי יחס -

rate) מהירות, למשל ,

יחס בין גדלים , )צפיפות

, למשל (ratio �מאותו סוג 

 ;)קנה מידה

ייצוגים שונים של מושג  -

 ;היחס

 ;יחס ישר ויחס הפוך -

/ קנה מידה של הקטנה  -

 ;הגדלה

 .שאלות מורכבות בנושא יחס -

 

מרחיבים לבעיות , נוסף לייצוגים המוכריםב -

 שימוש �שפתרונן מבוסס על ייצוגים אלגבריים 

ייצוג כמויות , למשל(במשתנה כגורם הרחבה 

שימוש ; )x5 - ו4x -  כ4:5היוצרות יחס של 

שתי , למשל(במשתנה לייצוג חלקים של כמות 

כמויות היוצרות את היחס 
x6

x
−

תהליכים ; )

axy(של שינוי לפי יחס ישר  = ( 

(ולפי יחס הפוך 
x
ay =.( 

מרחיבים לבעיות שפתרונן מבוסס על ייצוגים  -

 ישרים הבנויים מנקודות במערכת �גראפיים 

חוקרים .  צירים ששיעוריהן יוצרים יחס נתון

את הקשר בין היחס הנתון ושיפוע הישר 

 .המתאים לו

מציגים שימושים של קנה מידה למציאת מידות  -

מוקטן (בשרטוט , מרחקים ושטחים במפה, אורך

 .או במציאות, )או מוגדל

: דרכיםאפשר לנצל ממצאים של מחקרים בכמה  -

, דיון באפשרות להתחיל בנושא בגילים צעירים

בשלבי ההתפתחות של החשיבה הפרופורציונית 

  ;ובהשלכות להוראת הנושא

התייחסות ליתרונות וחסרונות של שימוש 

 ; במודלים שונים ליחס

  ;שיחזור מחקרים בכיתות המורים

ניתוח אפיזודות הקשורות לתפיסת מושג היחס 

 .בקרב תלמידי המורים
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 המלצות ודוגמאות, דידקטיקה תכנים נושא

 חזרות. 4

 :    והרחבות

    מושג האחוז

 )' ש6   (

קשרים בין מושג האחוז ובין  -

 ;מושג היחס

ייצוגים שונים של מושג  -

 ;האחוז

שינויים המבוססים על  -

 ;"אחוז מאחוז"מציאה של 

 ;שאלות מורכבות באחוזים -

קשרים בין יחס ובין  -

 .אחוזים
 

, מומלץ להדגיש את הקשר בין נושאי האחוזים -

השברים הפשוטים והמספרים העשרוניים , היחס

ייצוג , האחוז כמקרה פרטי של יחס, למשל(

 ).האחוז כמספר עשרוני

מרחיבים לייצוג , בנוסף לייצוגים המוכרים -

ישר במערכת (ולייצוג הגראפי ) תבנית(האלגברי 

 ).צירים

רת של מציאת תמורת דוגמאות להפעלה חוז -

רצפים של ,  למשל�") אחוז מאחוז("האחוז 

של הגדלות או הקטנות , הנחות או התייקרויות

 .של תהליכים אינפלציוניים, תמונה

אפשר לפעול , במסגרת ההיבטים הדידקטיים

 :במספר כיוונים

להכיר משימות המתאימות לשיעורי 

העמקה או תרגול , סיכום, פתיחה

 ;הנושא

ת ומבנה של שיעורים בנושא לנתח מטרו

 ;ותגובות צפויות של תלמידים

לנתח ממצאים , להפעיל פעילות בכיתה

 .ולדווח עליהם בקורס

 הערכה. 5

 )' ש2    (

  מבחן −
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