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ערכת אימון - חגורה צהובה

 ערכה זו נועדה ללוות את תהליך הלמידה והאימון שלכם לקראת החגורה הצהובה. מפורטים כאן נושאי

הלימוד, ותרגילים שיש לפתור כדי להגיע לשליטה בידע ובמיומנויות הנדרשות לחגורה זו.

איך ללמוד?

 קראו את הסקירה הכללית שבהמשך. ואז התחילו ללמוד לעומק את הנושאים השונים. לכל נושא מפורטים

 לכם העמודים בספר שבהם מופיע הסבר. לאחר שאתם קוראים את ההסבר, פתרו את התרגילים. עליכם

 לפתור לפחות את התרגילים שמופיעים בחוברת האימון. אם התקשיתם בתרגיל מסויים - אל תתעצלו,

ונסו לפתור תרגילים נוספים דומים שמופיעים באותו עמוד בספר.

 את התרגילים צריך לפתור על דף בתוך חוברת האימון (ולא בתוך הספר). ככה יהיה לכם●

 ריכוז של החומר, שיאפשר לכם לחזור ולהתכונן לקראת מבחני החגורה. הסנסיי יבקש לראות

 ולבדוק את חוברת האימון שלכם, כדי לתת לכם הערכה על אופן התרגול שלכם, ולהמליץ על

תרגול נוסף אם יש צורך.

 אל תוותרו על הזדמנות לגשת למבחן החגורה. הדרך היחידה להיכשל במבחן היא לא לגשת●

אליו!

 לפני המבחן - וודאו שביצעתם את כל התרגילים, ופתרו את המבחן לדוגמה (הוא גם יזכה אתכם●

בבונוס).

 אחרי המבחן - סמנו לעצמכם באילו נושאים אתם צריכים להשתפר, ותרגלו אותם. חזרו על●

 השאלות שלא הצלחתם בהן וכתבו להן פתרון נכון. אם יש צורך - פנו אל הסנסיי כדי שימליץ על

תרגול נוסף.

עזרו והעזרו בחבריכם לכיתה.●

 צוות מורי המתמטיקה זמין בדרך כלל בשעות הבוקר, לפני תחילת הלימודים, לשיעורי תגבור●

 קצרים.

●.(Khan's Academy) העזרו באינטרנט. בשיעורים המוקלטים באתר "אני10" או באקדמיית קאהן

 דפי התרגול והמבחנים נמצאים גם באתר ג'ודו מתמטיקה בתלקיט הדיגיטלי שלי:●

talm.hadash.org

עקרונות ג'ודו מתמטיקה:

 "Practice makes perfect" - חשוב לקרוא ולהבין, אבל בלי לפתור תרגילים לא ניתן להגיע1.

לשליטה במיומנויות. לאחר תרגול מספיק - תוכלו לעבור את אתגר החגורה בקלות.

 ללמד פירושו ללמוד - דרך מצויינת להבין משהו  היא לנסות להסביר אותו למישהו אחר. אתם גם2.

עוזרים לחבר, וגם משפרים מאוד את ההבנה של עצמכם.

אם יש מאמץ, יש תמיד גם הישג.3.

 הלמידה האמיתית לא מתבססת על כך שאנחנו לא טועים, אלא על כך שאנחנו קמים לאחר כל4.

נפילה.

 כבוד, כבוד, כבוד - כבוד לעמיתים, החברים הלומדים איתך. כבוד למורה. כבוד לחומר, ללמידה5.

ולתרגול.
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סקירה כללית

 החגורה הצהובה מניחה את הבסיס לנושא היחס במספר תחומים של המתמטיקה. נראה כאילו יש כאן

המון מושגים, אבל במבט מקרוב, אפשר לראות שיש עקרון משותף לכולם.

 אנו נפגשים כאן במושג "יחס" שמשמש להשוואה בין שני גדלים. בתחום המספרי, היחס מתאר "פי כמה

 מספר אחד יותר גדול ממספר אחר". לדוגמה, אם בכיתה יש 8 בנים ו-16 בנות, אז היחס בין מספר הבנים

למספר הבנות הוא ½ (כותבים לפעמים גם 1:2).

 המושג "פרופורציה" קשור גם הוא ליחס. נתחיל דווקא מדוגמה. ניקח את התמונה המפורסמת של

לאונרדו דה-וינצ'י, שבה הוא חקר את הפרופורציה של הגוף האנושי:

אם נרצה להקטין את התמונה, כדאי שנדאג להקטין את הרוחב ואת האורך שלה ביחס שווה:

(כאן הקטנו את הרוחב פי 4 ואת האורך פי 2)(כאן הקטנו את הרוחב פי 2 ואת האורך פי 2)

אם לא נשמור על יחסים שווים - התמונה תצא מעוותת, או במילים אחרות - לא פרופורציונלית.

 כל עוד הפרופורציה נשמרת, לא רק שהתמונה הקטנה נראית דומה לתמונה הגדולה. אם יספרו לנו

 שהתמנה הגדולה היא ברוחב 12 ס"מ ובגובה 10 ס"מ, ואילו התמונה הקטנה היא ברוחב 6 ס"מ, נוכל

 לחשב בעצמנו מה גובה התמונה הקטנה: נמצא את היחס בין רוחב התמונה הקטנה והגדולה (6:12 או

 במילים אחרות - ½), ונחפש איזה גובה יוצר את אותו היחס עם גובה התמונה הגדולה. ככה:

    x 0   xx
10 = 2

1 ⇒  = 2
1 · 1 ⇒  = 5

 המושג "קנה מידה" הוא בעצם גם יחס. הוא משמש במפות או בתוכניות, שבהן יש יחס קבוע בין אורכים

 וגדלים בתמונה לאורכים וגדלים במציאות. במקרה הזה חשוב מאוד לשים לב ליחידות המדידה. אם יש

לכם מפה בקנה מידה של 1:50,000 זה אומר שכל ס"מ במפה מייצג 50,000 ס"מ במציאות.
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 ומה קנה המידה של מפה שכל סנטימטר בה מייצג 3 קילומטרים? קודם כל צריך לחשב כמה זה 3

 קילומטרים בסנטימטרים. יש 1000 מטר בכל קילומטר, 100 ס"מ בכל מטר, אז קיבלנו 300,000 ס"מ.

כלומר, קנה המידה של המפה הוא 1:300,000.

 נושא המשולשים הדומים קשור גם הוא ליחס, אבל הפעם בתחום הגאומטריה. אם ניקח משולש ונגדיל

 אותו או נקטין אותו, באופן ששומר על הפרופורציה שלו (כלומר, בלי לעוות את הצורה שלו ולהפוך אותו

ליותר גבוה או יותר שמן) - נקבל משולש דומה.

 משולשים דומים הם לא חופפים (הרי הם לא באותו גודל), אבל בכל זאת יש להם צלעות מתאימות. והיחס

 בין כל זוג צלעות מתאימות של משולשים דומים הוא שווה. בפרק על דמיון משולשים, תלמדו לחשב את

 אורכי הצלעות של משולשים דומים, וגם איך מוכיחים שמשולשים הם באמת דומים בלי למדוד את כל

הצלעות שלהם.

עד כאן הסקירה הכללית. עכשיו אפשר להתחיל ללמוד לעומק את הנושאים, ולתרגל לתרגל לתרגל.

בהצלחה!

טל
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יחס

 קראו בספר את ההסבר בעמודים 1-6. מדברים כאן על המושג יחס, לומדים לחשב מה היחס בין 2

מספרים, ומה המשמעות של היחס הזה על חלוקה לקבוצות.

דגשים

איך כותבים יחס בין שני מספרים?●

איך קוראים את היחס כשהוא נכתב במילים ואיך כשהוא נכתב במספרים?●

תרגול

 פתרו בדפים הבאים לפחות את התרגילים הבאים: 2, 3, 5, 11, 14 (אם חסרים לכם דפים - הוסיפו

לדפדפת דפי פוליו משובצים).

הקפידו על כתיבה מסודרת. ציינו את מספר התרגיל ליד הפתרון, והראו את הדרך.
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חלוקה ביחס נתון

 ממשיכים עם נושא היחס. אבל הפעם נלמד לעשות את החישוב ההפוך. לדוגמה, אם ידוע לנו היחס בין

 מספר הבנים ומספר הבנות בכיתה, וידוע מספר הילדים בכיתה, נלמד לחשב מה מספר הבנים ומה

מספר הבנות.

 קראו בספר את ההסבר בעמודים 12-16.

דגשים

 שימו לב שאם היחס בין מספר הבנים למספר הבנות הוא 1:1, זה אומר שהיחס בין מספר הבנים●

למספר הילדים כולם הוא בעצם 1:2. חשוב לא להתבלבל ולהבין איזה יחס רלוונטי לכל שאלה.

תרגול

 פתרו בדפים הבאים לפחות את התרגילים הבאים: 21, 22, 23, 28, 33, 37, 43 (אם חסרים לכם דפים -

הוסיפו לדפדפת דפי פוליו משובצים).

הקפידו על כתיבה מסודרת. ציינו את מספר התרגיל ליד הפתרון, והראו את הדרך.

 

עמוד 7



קנה מידה
 עכשיו נלמד להשתמש ביחס בין גדלים גאומטריים (אורך, רוחב, גובה וכד'). זו מיומנות שימושית בקריאת

 מפות ותוכניות ארכיטקטוניות. נלמד לחשב מה קנה המידה, וגם למדוד אורך במפה או בתמונה ולחשב

מה האורך במציאות לפי קנה המידה של המפה.

 קראו בספר את ההסבר בעמודים 48-50.

דגשים

 תמיד תמיד תמיד - להשתמש באותן יחידות מידה. אי אפשר לחשב קנה מידה כשחלק מהמידות●

הוא בסנטימטרים וחלק בקילומטרים. קודם כל צריך להביא את כל הגדלים לאותן יחידות.

 לתרגל את נושא צמצום שברים. האם אתם מבינים למה 1:1.5 הוא קנה המידה של תמונה שבה●

כל 2 סנטימטרים מייצגים 3 סנטימטרים במציאות?

תרגול

 פתרו בדפים הבאים לפחות את התרגילים הבאים: 95, 96, 97, 98, 103, 108 (אם חסרים לכם דפים -

הוסיפו לדפדפת דפי פוליו משובצים).

הקפידו על כתיבה מסודרת. ציינו את מספר התרגיל ליד הפתרון, והראו את הדרך.
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דמיון משולשים
 עוברים לגאומטריה. לא לדאוג - עדיין מדברים על יחס בין אורכים. רק שהפעם זה היחס בין צלעות של

משולשים דומים.

קראו בספר את ההסבר בעמודים 150-157.

דגשים

כדי להוכיח ששני משולשים הם דומים - מספיק להראות שהזוויות שלהם שוות.●

 אם אתם יודעים שבשני משולשים יש 2 זוויות שוות, אתם יכולים לחשב את הזווית השלישית של●

שניהם (זוכרים את המשפט לגבי סכום הזוויות במשולש?), ולהוכיח שהם דומים.

איך מסמנים בכתיב מתמטי ששני משולשים הם דומים?●

 כשמסמנים ששני משולשים הם דומים, חשוב להקפיד על הסדר שבו כותבים את הקודקודים●

,  , ABCשלהם. לדוגמה: כותבים  אם הזוויות השוות הן  DEF  △ ~△A D∢ = ∢B E∢ = ∢ 

. C F∢ = ∢

 שימו לב: משולשים דומים הם לא משולשים חופפים. זוכרים מהם 3 משפטי החפיפה? אין שם●

משפט זווית-זווית-זווית.

תרגול

 פתרו בדפים הבאים לפחות את התרגילים הבאים: 2, 3, 4, 5, 13, 21, 25 (אם חסרים לכם דפים -

הוסיפו לדפדפת דפי פוליו משובצים).

הקפידו על כתיבה מסודרת. ציינו את מספר התרגיל ליד הפתרון, והראו את הדרך.

קל מדי? נסו גם את תרגיל 7, או קראו ופתרו תרגילים בנושא דמיון מצולעים (עמ' 168-173).

עמוד 9



פרופורציה
 כשחישבנו את גודל הצלעות במשולשים דומים, הסתמכנו בעצם על כך שהיחס בין אורך הצלעות

 המתאימות בשני המשולשים הוא שווה. בפרק הזה, נראה עוד מקרים שבהם יש יחס שווה בין יחסים,

והפעם בחזרה מהתחום הגאומטרי אל המספרים.

 קראו בספר את ההסבר בעמודים 20-28.

דגשים

 בתרגילים של פרופורציה, צריך הרבה פעמים לפתור משוואה ולמצוא נעלם. המשוואות לא●

 מסובכות, אבל יש בהן שברים (כי הרי מציינים יחס באמצעות שבר). הדרך לפתור משוואות כאלה

 היא כרגיל, לנסות לבודד את המשתנה (x) בצד אחד של המשוואה, ואת כל המספרים בצד השני.

בעמוד 25 מופיעות דוגמאות לפתרון של משוואה שיש בה שברים.

תרגול

 פתרו בדפים הבאים לפחות את התרגילים הבאים: 48, 49, 50, 53, 59, 62 (אם חסרים לכם דפים -

הוסיפו לדפדפת דפי פוליו משובצים).

הקפידו על כתיבה מסודרת. ציינו את מספר התרגיל ליד הפתרון, והראו את הדרך.

 רוצים אתגר? קראו בעמודים 38-42 ותראו שפונקציות לינאריות בעצם מתארות פרופורציה (יחס ישר

? xyקבוע) בין x ל-y. האם אתם יכולים למצוא בין מה למה יש יחס ישר בפונקציה  = 3 + 6
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יחס הפוך
 כשיש יחס ישר בין 2 מספרים, אם נגדיל אחד מהם - גם השני יגדל. זה מאוד מתאים לחישובים שעשינו עד

עכשיו כמו חישובי גדלים לפי קנה מידה, או חישוב של מחיר לפי כמות פריטים.

 אבל במציאות קיימים לפעמים גם יחסים אחרים בין מספרים. לדוגמה: ככל שהמהירות של מכונית היא

 גדולה יותר ככה לוקח לה דווקא פחות זמן לנסוע מרחק של קילומטר אחד. ככל שיותר אנשים מתחלקים

בתשלום, ככה כל אחד צריך לשלם פחות.

 בעצם זה מאוד דומה למה שלמדנו על יחס ישר, אבל במקום לחלק את המספרים אחד בשני, מכפילים

אותם ומקבלים ערך קבוע.

 קראו בספר את ההסבר בעמודים 29-34.

דגשים

 בתרגילים שעוסקים ביחס הפוך לא שואלים "מה היחס", אלא מבקשים לחשב מה יקרה לאחד●

 הערכים אם נגדיל או נקטין את הערך השני.

תרגול

 פתרו בדפים הבאים לפחות את התרגילים הבאים: 68, 69, 72, 73, 74, 75, 79 (אם חסרים לכם דפים -

הוסיפו לדפדפת דפי פוליו משובצים).

הקפידו על כתיבה מסודרת. ציינו את מספר התרגיל ליד הפתרון, והראו את הדרך.
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