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ביחידה זו השרטוטים הם להדגמה ,ומידות האורך אינן בהכרח על פי המידות הרשומות.

הגדלה והקטנה
דיון

. 1רק אחד משלוש התמונות היא הגדלה (ללא עיוות) של תמונת הבית כאן משמאל:
קבעו איזו והסבירו.

א.

ג.

ב.

. 2היעזרו בדף הנקודות כדי להגדיל את הצורות המשורטטות.
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	. 3התאימו לכל קטע בקבוצה א’ קטע שהוא הגדלה פי  1.5בקבוצה ב’.
קבוצה א‘

1

קבוצה ב‘
א

3

ד

4

ג

ב

	ַ . 4הגדילו את צלעות הטרפז המשורטט פי .3

פי כמה גדול היקף הצורה ששרטטתם מהיקף הצורה הנתונה?
	. 5א.

על המשך הקרן  M Aו MB -סומנו שתי נקודות  Cו.D -
—פי כמה גדול אורך הקטע  MCמאורך הקטע ?M A
—פי כמה גדול אורך הקטע  MDמאורך הקטע ?MB
—חברו את  CDומצאו פי כמה גדול אורך הקטע  CDמאורך הקטע ?A B
M
B

A

D
C
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 .בעל המשך הקרן  M Aסומנה נקודה .C
 .iפי כמה ארוך  MCמ?M A -
ַ .iiהגדילו את  MBעד נקודה  ,Dכך שהקטע  MDיוגדל כמו בסעיף .i
פי כמה ארוך  CDמ?A B -
M
A

B

C

	. 6א.

ַהגדילו את צלעותיו של  Δ A BCפי  ,3כך שיתקבל משולש .A DG
A
C
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 .ב ַהקטינו את צלעותיו של  ΔDEGפי  ,3כך שיתקבל משולש .MKG

D

G

E

צורות שהן הגדלה ,או הקטנה אחת של השנייה נקראות צורות דומות.

ַ . 7הגדילו כל אחד מהמלבנים כך שאורך כל צלע יהיה:
 .אפי  2מאורך הצלע המקורית

ב .פי  3מאורך הצלע המקורית

המספר המבטא את ההגדלה/הקטנה של אורכי הצלעות של שתי צורות דומות ,נקרא:
יחס הדמיון  -גורם ההגדלה.
בסעיף א' יחס הדמיון  1:2בסעיף ב' יחד הדמיון 1:3
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ִ . 8בדקו יחסים בין צלעותִ ,וקבעו אם המלבנים דומים (אם הם הגדלה/הקטנה אחד של השני).
אם הם דומים ִרשמו את יחס הדמיון.
א.

ב.
 3ס˝מ

 3ס˝מ
 6ס˝מ

ס˝מ

 6ס˝מ

ס˝מ

 4ס˝מ

ס˝מ

ג.
 3ס"מ

 3ס"מ
 415ס"מ

ס"מ

. 9בכל סעיף שני מלבנים דומים .מצאו את אורך הצלע שאורכה מסומן ב x -ורשמו את יחס הדמיון (גורם
ההגדלה).
א.
 3ס"מ

x
 5ס"מ
 15ס"מ

ג.

ב.

x
 3ס"מ

ס"מ

 4ס"מ
 4ס"מ

x
ס"מ

 3ס"מ
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ד.
y

ס"מ

x
 1ס"מ

מצאו אפשרות נוספת עבור  xו.y -
ה.
 3ס"מ

x
x
 1ס"מ

. 10בכל אחד מהמלבנים ב’ וג’ צלע שאורכה  15ס”מ .שני המלבנים דומים למלבן א’.
מצאו את יחס הדמיון ,של כל אחד משני המלבנים האלה ,למלבן א’.
א.

ב.

 3ס"מ
 5ס"מ

ס"מ

 15ס"מ

ג.

 15ס"מ

 5ס"מ

ִ . 11קבעו אם הטענות הבאות נכונות .אם הטענה נכונה הסבירו .אם לא שרטטו דוגמה נגדית.
 .אכל שני ריבועים דומים.
 .בכל שני מעוינים דומים.
 .גכל שני מעגלים דומים.
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. 12נתון מלבן:

 3ס"מ
ס"מ

 .אשרטטו מלבן שהוא הגדלה של המלבן הנתון ,כך שאורך הצלע הקטנה של המלבן המוגדל תהיה
 6ס”מ.
 .בשרטטו מלבן שהוא הגדלה של המלבן הנתון ,כך שאורך הצלע הגדולה של המלבן המוגדל תהיה
 6ס”מ.

קנה מידה
. 1לפניכם צילום של מפה.
 .אהסבירו מה מציין הקטע עם המספרים בתחתית המפה?

גן השלושה
חל
נ מל
ע

עין עמל

למסילות

מ‘

0

500
 1ס˝מ

 .במדדו את אורך הכביש המשורטט בשחור מודגש (היעזרו בחוט).
מה אורך הכביש במפה בס”מ?
מה אורך הכביש במציאות בק”מ?

תזכורת1 :מ‘ =  100ס”מ
 1ק”מ =  1000מ’
מעין עמל מזרחה עד לכביש.
 .גקבוצת צופים צעדה לאורך נחל עמלֵ ,
מה אורך הדרך במפה בס”מ?
מה אורך הדרך במציאות בק”מ?
מה היחס בין תיאור אורכים במפה זו לתיאורם במציאות?
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בכל מפה רשום קנה מידה .המרחקים במפה הם הקטנה של המרחקים במציאות .כלומר ,כל המרחקים
במציאות הוקטנו פי אותו מספר.

. 2בטבלה רשומים מרחקים במפה ששורטטה בקנה מידה של  1ס”מ לכל  500מטר.
 .אהשלימו את הטבלה.
מרחק במציאות בק”מ
מרחק במפה
עפולה  -עין חרוד

 24ס”מ

עפולה ֹ -מעין חרוד

 18ס”מ

טבריה  -הר ארבל
אורך נחל עמוד

 6ק”מ
 14ס”מ

 .בתרשים במפה “דומה” למציאות וקנה המידה הוא יחס הדמיון.
לכן מסמנים לעיתים את קנה המידה בצורת יחס למשל.1:10,000 :
—מה הכוונה לדעתכם?
—כמה ק”מ במציאות הם  5ס”מ במפה כזו?
—כמה ס”מ במפה כזו הם  20ק”מ במציאות?
	. 3המפה שלפניכם משורטטת בקנה מידה של
1:2,000,000

תל-אביב

 .אכמה מטרים מייצג כל ס”מ במפה?
 .בכמה ק”מ מייצג כל ס”מ במפה?
 .גמצאו את המרחקים בין הערים המסומנות
במפה במציאות.

 3.4ס“מ
ירושלים

 4.8ס“מ

 5.2ס“מ

באר שבע

לידיעתכם

נהוג לתאר צפיפות אוכלוסין כמספר אנשים לקמ”ר .לצפיפות האוכלוסין השפעה על
הסביבה ,על קשרים חברתיים ,על הכלכלה וכו’.
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.

שטח מדינת ישראל  22,145קמ”ר ,ומספר התושבים  9,136,000נפש.
מה צפיפות האוכלוסין הממוצעת? (כמה תושבים בממוצע לכל קמ”ר).
בשטחה של בני ברק  7.1קמ”ר ומספר התושבים בה  .178,300מה צפיפות האוכלוסין הממוצעת
בבני ברק?
גשטחה של רמת גן הסמוכה  12.21קמ”ר ומספר התושבים בה  .159,200מה צפיפות האוכלוסין
הממוצעת ברמת גן?
דצפיפות האוכלוסין הממוצעת בגבעתיים  18,520:1ושטחה  3.24קמ”ר .כמה תושבים בגבעתיים?

	. 4א.

	. 5א.

מקאו הוא איזור בסין הנחשב למקום הכי צפוף בעולם 21,340 :תושבים לקמ”ר .במקאו 640,445

.
.

תושבים .מצאו את שטח מקאו.
 .בגרינלנד הוא אחד האזורים הפחות צפופים בעולם :השטח היבשתי של גרינלנד  2.16מיליון קמ”ר
ומספר התושבים  .57,000מה צפיפות האוכלוסין בגרינלנד?
 .גחפשו בגוגל מדינה שבה צפיפות האוכלוסין גדולה מ 1000 -נפש לקמ”ר .רשמו את הצפיפות ,מצאו
את שטח המדינה ואת מספר התושבים במדינה הזו.
בדקו אם הנתון של צפיפות האוכלוסין מתאים לנתוני השטח ומספר התושבים שמצאתם.

תרגילים
	. 6א .במפה שקנה המידה שלה הוא  1:100,000המרחק בין חיפה לעכו הוא  25ס”מ .מה המרחק
במציאות?
 .בבמפה שקנה המידה שלה הוא  1:50,000המרחק בין חיפה לנהריה הוא  68ס”מ .מה המרחק
במציאות?
 .גהמרחק מחיפה ללימסול שבקפריסין הוא  296ק”מ מה יהיה המרחק במפה בס”מ ,אם קנה המידה
שלה ?1:1,000,000
 .דהמרחק ממטולה לאילת  520ק”מ מה יהיה המרחק במפה בס”מ ,אם קנה המידה שלה .1:200,000
. 7להלן תמונה של דגם העיר ירושלים
בתקופת בית המקדש השני .קנה המידה
דיון
הוא  1:50אם היו מכניסים פסלונים של בני
אדם ,מה היה גובה הפסלונים?
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. 8קוטר הבסיס של בובת בבושקה גדולה הוא  20ס”מ וגובהה  45ס”מ.
כל הבובות “דומות”.
—קוטר הבסיס של הבובה השנייה  16ס”מ .מה גובהה?
—קוטר הבסיס של הבובה השלישית בגודלה  12ס”מ .מה גובהה?
—גובה הבובה הקטנה ביותר  22.5ס”מ מה קוטר בסיסה?
. 9דנה קנתה פסלון של פסל החירות (ללא הבסיס) כמזכרת לביקורה בניו-יורק.
על הפסלון צוין שהיחס בין גודלו לגודל פסל הברונזה (ללא הבסיס) הוא .1:576
דנה מדדה ומצאה שגודל הפסלון  8ס”מ.
מה גודל פסל הברונזה?
דיון

. 10יואב ועמיר דנו בשאלה מי משניהם רץ מהר יותר.
יואב רץ  100מטר במשך  12שניות.
עמיר רץ  120מטר במשך  14שניות.
מי רץ מהר יותר? הסבירו.

. 11התמונה הבאה צולמה באחת הכיכרות של העיר ג’נבה בשווייץ.
גובה הכיסא הוא  12מטר .אם כיסא זה היה משמש בן אדם מה היה
צריך להיות גובהו של האדם?
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חלוקה לפי יחס
. 1א.

מה היקף המלבן המשורטט?

 .ב— מצאו אורכי צלעות של מלבן דומה למלבן הזה שהיקפו  20ס”מ.
—מצאו אורכי צלעות של מלבן דומה למלבן הזה שהיקפו  30ס”מ.
—מצאו אורכי צלעות של מלבן דומה למלבן הזה שהיקפו  50ס”מ.
—מצאו אורכי צלעות של מלבן דומה למלבן הזה שהיקפו  15ס”מ.

 3ס"מ
 2ס"מ

 .גמה תוכלו לומר על גורם ההגדלה של היקפי מלבנים דומים?
2:3

. 2דוגמהִ :חלקו קטע שאורכו  5יחידות ביחס של
 .א ַחלקו קטע שאורכו  10יחידות ביחס של 2:3

 .ב ַחלקו קטע שאורכו  15יחידות ביחס של .2:3
 .ג ַחלקו קטע שאורכו  8יחידות ביחס של .1:3

	. 3יש ליצור מלבן מתיל שאורכו  16ס”מ כך שהיחס בין אורכי הצלעות יהיה . 3:5
 .אמה אורך כל צלע של המלבן?
 .במה יהיו אורכי הצלעות אם היקף המלבן צריך להיות  48ס”מ?
	. 4יש לחלק כמות של  500סמ”ק תרופה למספר שווה של בקבוקים קטנים מלאים המכילים  20סמ”ק
ובקבוקים גדולים מלאים המכילים  30סמ”ק.
 .אבכמה בקבוקים מכל סוג יש להשתמש?
 .באיזו כמות כוללת של התרופה תהיה בבקבוקים הקטנים ואיזו כמות כוללת תהיה בבקבוקים הגדולים?
	. 5א .מצאו אורכי צלעות של מלבן דומה למלבן המשורטט
שהיקפו  40ס”מ.
 .במצאו אורכי צלעות של מלבן דומה למלבן המשורטט
שהיקפו  30ס”מ.

 3ס"מ
ס"מ

	. 6מגַ דרים מגרש מלבני שהיקפו  120מטר והיחס בין אורכו לרוחבו  .2:3מה אורכי צלעות המגרש?
. 7מצאו אורכי צלעות של מלבן שהיקפו  40ס”מ ,ואורכו גדול פי  3מרוחבו.
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. 8מיכאל ומשה הם שני שותפים במפעל.
מיכאל השקיע  60,000ש”ח ומשה  40,000ש”ח.
לאחר מספר שנים מכרו את המפעל וקיבלו  2,000,000ש”ח.
איך יחלקן את סכום הכסף כך שהיחס יהיה שווה ליחס בין השקעותיהם?
. 9אב מחלק  840ש”ח בין שלוש בנותיו אנא ,נינה ,וטיטה ביחס  .3:2:7מה הסכום שקיבלה כל אחת
מהבנות?

הוגן או לא?
. 10מחלקים סוכריות על מקל בשני גנים הנמצאים באותו בנין.
בגן רבקה  24ילדים ובגן שרה  36ילדים.
דיון
הביאו  120סוכריות .לפניכם שתי הצעות חלוקה .איזו חלוקה נראית הוגנת יותר? הסבירו.
— 54סוכריות לגן רבקה ו 66 -סוכריות לגן שרה) ,לגן שרה  12סוכריות יותר ,כי יש שם  12ילדים יותר
מאשר בגן רבקה).
— 84סוכריות לגן רבקה ו 27 -סוכריות לגן שרה.
. 11דן ואורי שותפים בגולות ומשחקים עם ילדים אחרים.
דן הביא לשותפות  10גולות ואורי הביא  6גולות.
דיון לאחר המשחקים היו ברשותם  64גולות.
אורי טען :הבאת למשחק  4גולות יותר ממני לכן אני אקבל  30גולות ואתה .34
דן טען ,זה לא הוגן ,אני צריך לקבל  40גולות ואתה אורי רק  24גולות.
מה דעתכם?

חלוקות משונות
. 12בבית מרקחת יש לחלק  100סמ”ק של תרופה יקרה לבקבוקונים שיכולים להכיל  7סמ”ק או  5סמ”ק.
(צריך למלא כל בקבוקון).
כמה בקבוקונים מכל סוג אפשר לקחת?
 .אנסו למצוא פתרונות שונים.
 .בהאם אפשר לקחת מספר שווה של בקבוקונים משני הסוגים ועדיין כל אחד מהם יהיה מלא?
אם כן ,כיצד? אם לא ,הסבירו מדוע.
 .גבחודש אחר יש לחלק  120סמ”ק של התרופה היקרה לבקבוקונים מלאים שיכולים להכיל  7סמ”ק
או  5סמ”ק .האם אפשר לקחת מספר שווה של בקבוקונים משני הסוגים? אם כן ,כיצד? אם לא,
הסבירו מדוע.
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	. 13חידה :פרופסור דוקטור פרדיננד האוסדורף ירש מסבו הנס האוסדורף שתי כוסות מוזהבות לשתיה:
כוס אחת של  5ליטר והשנייה של  3ליטר ,וכמות גדולה מאד של בירה מאלט.
איך יוכל דוקטור פרדיננד הנ”ל ,למזוג  4ליטר בירה מאלט מבלי להזדקק לכלי אחר? הסבירו.

יחסי שטחים
. 1מחיר שטיח ריבועי שאורכי צלעותיו מטר אחד  50ש”ח.
קונָ ה רצתה לקנות שטיח ריבועי שאורכי צלעותיו  2מ’ והציע לשלם  100ש”ח.
בעלת החנות דרשה  190ש”ח וטענה שמחיר זה הוא לאחר הנחה.
הסבירו את השיקולים של כל אחת מהן וקבעו מי צודקת.
. 2לפניכם שני זוגות של מלבנים דומים .בכל זוג אורך  CDהוא הגדלה/הקטנה של אורך .A B
—בכל זוג ִרשמו את היחס בין אורכי הצלעות.
— ִמצאו את .x
— ַחשבו את שטחי המלבנים.
— ַחשבו את היחס בין שטחי המלבנים.
א.
 115ס˝מ

x

D

 6ס˝מ

B

C

 3ס˝מ

A

ב.
 3ס˝מ

 115ס˝מ

C x D
B

 3ס˝מ

A

	. 3שני המלבנים המשורטטים דומים זה לזה .ואורך  CDהוא הגדלה של אורך .A B
מצאו את יחס השטחים.
D

B
 6ס"מ

ס"מ

A

C

	. 4ידוע כי שטח ריבוע אחד גדול פי  16משטח ריבוע שני.
פי כמה גדולות הצלעות של הריבוע האחד מצלעות ההריבוע השני?
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	. 5מחיר שטיח ריבועי שאורכי צלעותיו מטר אחד הוא  50ש”ח.
 .אמה מחיר שטיח ריבועי מאותו סוג ,שאורכי צלעותיו  3מטר?
 .במה מחיר שטיח מלבני מאותו סוג ,שאורכי צלעותיו  2מטר ו 1.5 -מ’?
 .גמה מחיר שטיח מלבני מאותו סוג ,שאורכי צלעותיו  0.5מטר ומטר אחד?
	. 6לגידור חלקה ריבועית השתמשו ב 10 -סלילים של חוט תיִ ל.
לגידור חלקה ריבועית אחרת השתמשו ב 20 -סלילים של חוט תיִ ל.
פי כמה גדול שטח החלקה הריבועית השנייה משטח החלקה הריבועית הראשונה?

ועוד על יחס
ִ . 1בדקו את הטענות הבאות.
אם הטענה נכונה הסבירו.
אם אינה נכונה ואם אפשר ,תקנו אותה כך שתתקבל טענה נכונה.
 .אמכונית נוסעת במשך שעה .כאשר מהירותה ֵגדלה פי ֵ ,1.5גדל אורך הדרך שהמכונית עוברת פי .1.5
 .במכונית נוסעת מחיפה לת”א .כאשר מהירותה ֵגדלה פי ֵ ,1.5גדל זמן הנסיעה פי .1.5
 .גכאשר מגדילים רדיוס של מעגל פי ֵ 2גדל היקף המעגל פי .2
 .דכאשר מגדילים רדיוס של מעגל פי ֵ 2גדל שטח המעגל פי .2
 .הכאשר גילו של ילד ֵגדל פי ֵ 2גדל גם גובהו פי .2
. 2במתכון לעוגה רשום שיש לשים  3כפות קקאו ,אם אופים את העוגה בתבנית ששטח הבסיס שלה
סמ”ר.

600

 .אכמה כפות קקאו יש לשים בעוגה אם שטח הבסיס של התבנית  400סמ”ר? (כמובן שהעוגה צריכה
להיות באותו גובה ובאותו טעם).
 .בכמה כפות קקאו יש לשים בעוגה אם שטח הבסיס של התבנית  800סמ”ר? (כמובן שהעוגה צריכה
להיות באותו גובה ובאותו טעם).
	. 3לאיילת יש מתכון לעוגה המתאימה לתבנית ריבועית שאורך הצלע שלה
 20ס”מ.
 .אאיילת רוצה להכין עוגה גדולה וברשותה תבנית מלבנית שאורכה
ס”מ ורוחבה  30ס”מ .פי כמה עליה לכפול כל מרכיב במתכון?

40

 .בדפנה מכינה עוגה על פי אותו המתכון בתבנית ריבועית שאורך הצלע
שלה  30ס”מ.
פי כמה עליה לכפול כל מרכיב במתכון?
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	. 4המתכון של צילה לעוגיות שוקולד-צ’יפס:
 3כוסות סוכר
1
4

כוסות שמן

 6ביצים
 1.5כפיות סודה לשתיה ו 1.5 -כפיות מלח והרבה שוקולד-צ’יפס.
צילה גילתה שיש לה בבית רק  4ביצים .שנו את המרכיבי המתכון בהתאם.
	. 5מכינים כוהל של ( .70%מכיל  70%כוהל נקי והשאר מים).
 .אכמה כוהל נקי יש למזוג בבקבוקים המכילים  100סמ”ק?
 .בכמה כוהל נקי יש למזוג בבקבוקים המכילים  50סמ”ק?
	. 6בקבוק מכיל  125מיליגרם תרופה על כל  5סמ”ק נוזל.
כמה סמ”ק נוזל יש לתת לחולה אם עליו לקבל בכל פעם:
 .א 250מיליגרם תרופה.
 .ב 50מיליגרם תרופה.
 .ג 100מיליגרם תרופה.
. 7הרס”ר פקד על מוישיק לחפור בור שאורכו ,רוחבו ,ועומקו מטר כדי להחביא ציוד .
מוישיק ביקש לחפור שני בורות שכל אחד באורך ,רוחב ועומק של מטר.
האם ניתן יהיה להחביא בשני הבורות את הציוד המיועד לבור האחד?
אם כן ,הסבירו.
אם לא איזה חלק מהציוד ניתן להחביא בשני הבורות?
. 8חידה :תרנגולת וחצי מטילה ביצה וחצי ביום וחצי.
כמה ביצים יטילו  30תרנגולות ב 30 -יום?
. 9בכל סעיף משורטטים שני מלבנים :המרחק בין הצלעות של המלבן החיצוני לצלעות המלבן
הפנימי קבוע ושווה ל 1 -ס”מ .קבעו אם המלבנים דומים? הסבירו.
 1ס"מ
ב.
א.
 6ס"מ
ס"מ

 6ס"מ
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. 10מלבן א’ ומלבן ב’ הם מלבנים דומים .האם היחס בין אלכסון של מלבן א’ לאלכסון של מלבן ב’ הוא כמו
היחס הין הצלעות של מלבן א’ לצלעות של מלבן ב’? הסבירו.
. 11מרצפים חצר בסידור מרצפות לבנות ושחורות כמתואר בתמונה
 .אמה היחס בין מרצפות לבנות לשחורות?
 .באם זקוקים ל 75 -מרצפות שחורות ,כמה מרצפות לבנות דרושות?
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