
שבילים פלוס לכיתה ו

יחסיהכל



יחס וקנה מידה



כלי שימושי בעולם המתמטיקה-יחס 
(שעות10–כ )

היקף  

מעגל
שטח העיגול

Algebra
בעיות תנועה והספק

,  דמיון משולשים

פרופורציה



?מהו יחס

יחס בין שני מספרים הוא דרך לבטא את המנה שלהם

גם בצורת שבר, (9:15ולא 3:5) המצומצמת שלו  לרוב היחס נכתב בצורה

היחס , את שני המספרים שביחס באותו המספר( או מחלקים ) כאשר מכפילים 

אינו משתנה

20 :12 =5 :3
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5
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20
צמצום והרחבה



כלים להוראת הפרק–יחס 

שימוש בטבלהתבנית של סוכריות: שימוש במודל

לציור ולדמיון, כלי נוח להבנה✓

תבנית אחת מייצגת את היחס המצומצם✓



תתי הנושאים–יחס 

יצירת כמויות לפי יחס נתון. א 

בנייה הדרגתית של המושג יחס דרך הרכבת חבילות של 

.סוכריות

:כיווני הכתיבה

מנטה  מספר סוכריות הלתותהיחס בין מספר סוכריות ה

.3-ל2הוא 

תות : מנטה

(ל)

2 : 3

מהתבנית לשקית

?

https://lo.cet.ac.il/player/?document=d033bfb9-05ba-4690-ac53-21c3fb1d81f3&language=he


תתי הנושאים–יחס 

יחס מצומצם. ב 

זוג המספרים הטבעיים הקטנים ביותר המקיים את 

.היחס 

מהשקית לתבנית

:דמיון ופרופורציה

14' עמ, 18ספר 

17' עמ, 18ספר 

https://school.kotar.cet.ac.il/KotarApp/Viewer.aspx?nBookID=105627031#14.9864.4.none
https://school.kotar.cet.ac.il/KotarApp/Viewer.aspx?nBookID=105627031#18.1670.4.none
https://lo.cet.ac.il/player/?document=1d1e1612-9f64-47f8-9e23-86ca93980c96&language=he


תתי הנושאים–יחס 

מציאת המספר החסר. ג 

בעיות בהן נתונים היחס המצומצם ואחד הגדלים  

ויש לחשב את הגודל  , המתאימים ליחס המורחב

.האחר 

מגוון דרכי  

פתרון

23' עמ, 18ספר 

https://school.kotar.cet.ac.il/KotarApp/Viewer.aspx?nBookID=105627031#24.343.4.none


תתי הנושאים–יחס 

חלוקת כמות לפי יחס נתון. ד 

חלוקת כמות נתונה לשתי קבוצות לפי יחס נתון

מגוון דרכי פתרון
27' עמ, 18ספר 

https://school.kotar.cet.ac.il/KotarApp/Viewer.aspx?nBookID=105627031#28.313.4.none
https://lo.cet.ac.il/player/?document=6a599d2c-4168-42ee-b908-20e81d313876&language=he


קנה מידה
(שעות6–כ )

:מושג שימושי מאוד בחיי היומיום

בנייה ואדריכלות

גאוגרפיה

ביולוגיה



מהו קנה מידה וכלים להוראה

.המשך של נושא היחס

את היחס בין מספר יחידות האורך  קנה המידה מייצג

מאותו הסוג בייצוג ובמקור

טבלה: הכלי העיקרי בפרק

כתיבה תמציתית של הנתונים הנדרשים✓

קשר כפלי בין שורות וטורים✓



קנה מידה

מרחקים במפה ובמציאות. א 

התנסות אינטואיטיבית דרכה התלמידים לומדים את  

הרעיון שבמפה מידת ההקטנה היא קבועה  

"פארק מיני ישראל"קנה מידה ב. ב 

.ביסוס המושג קנה מידה ואופן השימוש בו

.אפשר להשתמש במחשבון



קנה מידה

שטח וקנה מידה. ה קנה מידה במפות. ג 

ביחידה זו . במפות משתמשים שימוש רב בקנה מידה 

.נתונים במפות מתמקדים בחישובי מרחקים על סמך

סרטוטים בקני מידה  . ד 

שונים

קנה המידה מתאר יחסים קבועים בין אורכים במפה או בדגם  

.  אורכים במציאות ובין

היחסים הם שונים כשמשווים שטחים במציאות  , לעומת זאת

.לשטחים במפה

היחס של קנה המידה בין השטחים אינו 

קנה  : אך קיים ביניהם יחס אחר ,נשמר

.המידה בריבוע 



קנה מידה

המיקרוסקופ. ו 

.המושג קנה מידה מיוחס על פי רוב להקטנה של דברים מהמציאות 

.נחוצה דווקא הגדלה, במיקרוסקופ

הקטנהאוהגדלה


