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 התמצאות במישור ובמרחבאשכול: 

 

מתמקד באובייקטים של העולם האמתי. בעיות שנפתרות התמצאות במישור ובמרחב האשכול 

 באשכול זה ממחישות יישומיות רחבה של גיאומטריה בחיי האדם. 

 

 דגשים באשכול:

)למשל, הצגת הנתונים באמצעות  וויזואלי סימבוליהצגת המידע בשלושת הייצוגים: מילולי,  -

 .שרטוט(

 הייצוגים.שלושת מעבר בין  -

)תרשים / סרטוט, גרף וכו'( הצגה מילולית או סימבולית של המידע תלווה בהצגה ויזואלית שלו  -

 .על הבנת המידע המילולי / סימבוליבמטרה להקל זאת  –

 בין גיאומטריה לאריתמטיקה ובין גיאומטריה לאלגברה.קישור  -

  כמו כן, באמצעות השאלות האורייניות, ניתן לקשר בין גיאומטריה לבין פונקציות.

, כך שכל פרק שלה מתבסס על הידע שנרכש בפרקים הקודמים לו, ובנוסף בכל בנייה מדורגת -

 הנלמדים בו.פרק יש חדשנות מבחינת התכנים המתמטיים / האורייניים 

 שילוב טכנולוגיה במהלך השוטף של הוראת הנושאים השונים, באמצעות: -

 א.  הצגת הסיטואציה האוריינית תוך שילוב תמונות מצולמות ו/או שילוב של סרטונים

 הממחישים את הנושא הנלמד. (Applets) ישומוניםב.  שילוב י

 הפעלת שיקולי כדאיות בהקשרים גיאומטריים. -

 

 : מתמטיים באשכול )כולל מושגים מתמטיים(תכנים 

 חים והיקפים של צורות גיאומטריותשט -

 המרת יחידות -

 מציאת מינימום / מקסימום של הפונקציה –פונקציה ריבועית  -

 מדןוא -

 

 : תכנים אוריינים באשכול

 יםיום של התלמיד-כל הדוגמאות המוצגות ביחידה הם מחיי היום -

 ביחידות נפרדות.מוצגים יישומים ספציפיים  -

 

 ליצור מהם סרטון חדשניתן  – בחיי היום יום בגיאומטריהסרטונים המראים מה השימוש 

http://www.youtube.com/watch?v=HtqlIVN9bh8   כולל גיאומטרית המישור( –)כללי 

http://www.youtube.com/watch?v=HtqlIVN9bh8  (בפרחים )מודלים וסימטריה 

A9lqI-http://www.youtube.com/watch?v=j2qSC (במישור ומעט במרחב )גיאומטריה 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=HtqlIVN9bh8
http://www.youtube.com/watch?v=HtqlIVN9bh8
http://www.youtube.com/watch?v=HtqlIVN9bh8
http://www.youtube.com/watch?v=HtqlIVN9bh8
http://www.youtube.com/watch?v=j2qSC-A9lqI
http://www.youtube.com/watch?v=j2qSC-A9lqI
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 כתה י' -ה ירגיאומטאשכול 

 חלוקת היחידות

מעגלים, מרובעים, : היקפים של צורות גיאומטריות )משולשים, יחידה ראשונה -

 .(ממעגלים ו/או מחלקי מעגליםצורות המורכבות ממלבנים ו/או 

 ש' 8 –בסיסי 

  : מסלולים.יחידה שנייה -

 .ש' 8 – חישוב מהירותהחידוש: 

מעגלים, מרובעים, )משולשים, : שטחים של צורות גיאומטריות יחידה שלישית -

 (.ממעגלים ו/או מחלקי מעגליםצורות המורכבות ממלבנים ו/או 

 ש' 8 –בסיסי 

 .: ריצופיםרביעיתיחידה  -

 שעות 6  – החידוש: הנושא עצמו

 של צורות גיאומטריות.ושטחים : היקפים חמישיתיחידה  -

 .שעות 01 – )פונקציה ריבועית(החידוש: מינימום / מקסימום 
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 שעות( 8) אורייניבהקשר  ותצורות גיאומטרי היקפים של ראשונה:יחידה 

 : )יוצגו בהקשר האורייני( נושאים מתמטייםתכנים / 

 :ביחידה זותכנים הנלמדים 

 היקף צורות שהשפה שלהן מורכבת מקטעים )כולל משולש, מקבילית, מלבן, מעוין וריבוע(. -

 מעגל.היקף  -

 היקף צורות שהשפה שלהן מורכבת מקטעים ומחלקי מעגל)ים(. -

 משפט פיתגורס. -

 ווה שוקיים, משולש שווה צלעות, משולש ישר זווית,)משולש שתכונות של צורות גיאומטריות  -

 (., טרפז, ריבועמקבילית, מעוין, מלבן

 :ליחידה זו תכנים נלווים

 אחוזים. -

 פתרון משוואה ממעלה ראשונה. -

  אומדן. -

 דוגמאות להקשרים אורייניים

 .מסביב לכיכר בצורת מעגלניח שרוצים להחישוב אורך גדר  -

 .מלבן או ריבועשצורתו חדר הנחה בחישוב אורך הפנלים הדרושים ל -

 היקף מותניים. ים הקשורים לגוף האדם, כגון: היקף ראש,חישוב -

 חישוב אורך הגבולות של מדינה. -

היקף של צורה המורכבת מקטעים )כולל צורות  הקשר אורייני אחר שבו נדרש חישוב -

 גיאומטריות( ו/או ממעגל ו/או מחלקי מעגלים.

 .ר' גם דוגמאות בהמשך

 

 :כלליותמטרות 

 התלמיד יבין את המשמעות של חישוב ההיקף בהקשר האורייני הניתן בשאלה. .0

 –התלמיד יפתח את היכולת להבין את המידע המוצג בייצוגים שונים )מילולי, ויזואלי, סימבולי  .2

 חשבוני או אלגברי(.

התלמיד יפתח את היכולת לעבור בין הייצוגים השונים )מעבר מייצוג מילולי לייצוג ויזואלי  .3

 וסימבולי, מעבר מייצוג ויזואלי לייצוג סימבולי(.

בתכונות של הצורות כולל שימוש  –ישוב ההיקף של צורות גיאומטריות אופן חכיר את התלמיד י .4

שימוש  ; , טרפז, מקבילית, מלבן, מעוין, ריבועמסוגים שוניםהגיאומטריות: משולשים 

וידע להשתמש בהם בהקשר  ,מעגלו, מלבן )כולל ריבוע(: של הצורותההיקף נוסחאות לחישוב ב

)חישוב היקף כאשר נתונים הממדים הדרושים ולהיפך: חישוב הממדים כאשר נתון  האורייני

 .ההיקף ובמידת הצורך נתון נוסף(

התלמיד יכיר את התכונות של הצורות הגיאומטריות הבאות: משולש שווה שוקיים, משולש  .5

 ., טרפזשווה צלעות, מקבילית, מלבן, מעוין, ריבוע
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( על ההיקף מעגל או מלבןממדי הצורה )מאו יותר ההשפעה של שינוי של אחד  יבין מהיהתלמיד  .6

 .בהקשר אורייני –של הצורה 

 דורשות השוואה, תוך חישוב של שיקולי כדאיות בסיטואציות אורייניות ההתלמיד יפעיל  .7

 .ו/או חישוב העלויות הנדרשות גיאומטריות של צורותההיקפים 

 ., ויפתח יכולת להמיר בין יחידות שונותבהמרת יחידות יבין את הצורךהתלמיד  .8

 

 מטרות אופרטיביות

 .0.0ות דוגמאקבוצת ר'  התלמיד ידע לומר מה מייצג ההיקף בהקשר האורייני. .0

את הנתונים לנתונים  יתרגםמוצגת השאלה בצורה מילולית, התלמיד  ו, בבהקשר אורייני .2

 .0.5, 0.4, 0.3, 0.2' מס ותדוגמאקבוצת ר'  או אלגברי(. )חשבוניסימבוליים 

את  יתרגם, התלמיד /תרשים()שרטוט ויזואליתנתוני השאלה מוצגים בצורה  ו, בבהקשר אורייני .3

 .0.5, 0.4, 0.3,  0.2' מס ותדוגמא קבוצת ר' או אלגברי(. חשבוניהנתונים לנתונים סימבוליים )

, מלבןמשולש, ) תה גיאומטריצורההיקף של בהקשר אורייני, בהינתן נתונים הנדרשים למציאת  .4

התלמיד , (מחלקי מעגליםמורכבת מקטעים ו/או המעגל, צורה , , טרפזמעויןמקבילית, , ריבוע

בנוסחאות לחישוב בתכונות של צורות גיאומטריות אלו, שימוש )כולל שימוש  ההיקףאת  ימצא

ר'  .או ייצוג אלגבריחישוב מספרי  – במשפט פיתגורס(שימוש , ומעגלו , ריבועמלבןשל היקף 

 .0.5, .0.4 ,0.3, 0.2 קבוצת דוגמאות מס'

בהקשר אורייני, בהינתן היקף של צורה גיאומטרית בסיסית או מורכבת, התלמיד ימצא את  .5

חישוב מספרי או ייצוג אלגברי.  –הממד החסר של הצורה, בהינתן גם נתונים נוספים הנדרשים 

 .0.3, 0.2קבוצת דוגמאות מס' ר' 

חישוב מספרי או ייצוג  - את רדיוסו ימצאבהקשר אורייני, בהינתן היקף המעגל, התלמיד  .6

 .0.3 ,0.2 מס'קבוצת דוגמאות ר'  .אלגברי

נתונות מספר אפשרויות ויש לקבל החלטה לגבי המצב הרצוי, התלמיד  ו, שבבהקשר אורייני .7

הנדרש ו/או באמצעות חישוב העלות  ההיקף מציאתבאמצעות  – מהי האפשרות הנכונה קבעי

 .0.5מס'  ותדוגמאקבוצת ר'  .חישוב מספרי או ייצוג אלגברי -הנדרשת 

 או בשניהם מדי המלבן, בהינתן שינוי שחל באחד מממלבןנתון ו , שבבהקשר אורייני .8

את היקף  ימצא(, התלמיד הנתון ביחידות אורך או באחוזים )הגדלה/הקטנה פי/ב ערך מסוים

 .0.4קבוצת דוגמאות מס' ר' . אלגבריייצוג באופן מספרי או  - לאחר השינוי המלבן

)הגדלה/הקטנה פי/ב ערך מסוים  רדיוסו, בהינתן שינוי שחל בו נתון מעגל, שבבהקשר אורייני .9

באופן מספרי  - לאחר השינוי המעגלאת היקף  ימצאהנתון ביחידות אורך או באחוזים(, התלמיד 

 .0.4קבוצת דוגמאות מס' ר' אלגברי. ג וייצאו 

שבו ההיקף של הצורה הגיאומטרית )מלבן או מעגל( משתנה, ונתון ההיקף לפני  ,בהקשר אורייני .01

 אלגברי. ייצוגבאופן מספרי או  -את ממדי הצורה  ימצאהשינוי ולאחריו, התלמיד 

 .0.4קבוצת דוגמאות מס' ר' 

 .0.5, 0.4, 0.3, 0.2' קבוצת דוגמאות מס' ר .()ס"מ למטרים ולהיפךיחידות אורך  ימירהתלמיד  .00

 

 



 כיתה י – יח"ל )המסלול היישומי( 3טיוטת תכנית הלימודים ברמה של 

5 

 

 דגשים והבהרות

 השאלות האורייניות ידרשו הן שימוש בחישובים מספריים והן שימוש באלגברה. -

חשוב לקשר את הגיאומטריה לתחומי דעת אחרים שנלמדו )אריתמטיקה, אלגברה, פונקציות(,  -

 כדי להדגיש את עיקרון הספירליות.

 הבהיר קשרים הקיימים בין המשתנים.בטכנולוגיה על מנת לניתן להשתמש  -
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 1.1קבוצת דוגמאות 

והיא מדגימה בצורה מוחשית מצבים מחיי היום פתיחה לנושא,  מהווה: קבוצת דוגמאות זו אפיון

 .(1מטרה אופרטיבית מס' ) שימוש בהיקףיום של התלמידים שבהם נעשה 

משמעות של ההיקף בהקשר תהיינה בנוגע לזו  דוגמאותת בקבוצ נהשתישאלהמרכזית  ותהשאל

 .למצב המוצג

 

 דוגמה

 מחיי היום יום, למצבים שבהם נדרש חישוב ההיקף. התנו דוגמ

 

 הדוגמ

 :(/http://www.castro.com/he/men_size_guideלקוח מתוך האתר: לפניך מידות של בגדי גברים )

 טבלת מדידות

 חולצות אריג /טישרטים / סריגים / מעילים

 S M L XL XXL XXXL מידה

היקף 

 חזה

 132 - 125 124 - 117 116 - 110 109 - 103 103 - 98 97 - 93 )ס"מ(

היקף 

צוואר 

 48 46 44 43 41 38 )ס"מ(

 ג'ינס

 40 38 36 34 33 32 31 30 29 28 26 מידה

היקף 

מותניים 

 103 98 93 88 85.5 83 80.5 78 75.5 73 76.5 )ס"מ(

 בלייזרים וז'קט חליפה

 58 56 54 52 50 48 מידה

היקף 

מותניים 

 121 116 111 106 102 98 )ס"מ(

 מכנסיים

 50 48 46 44 42 40 38 36 מידה

היקף 

מותניים 

 99 95 91 87 83 79 75 71 )ס"מ(

 חגורות

 3 2 1 מידה

 היקף מותניים

 100 - 92 94 - 84 86 - 76 )ס"מ(

 בגדי ים ותחתונים

 S M L XL XXL XXXL מידה

היקף 

מותניים 

 104 - 102 100 - 98 96 - 94 92 - 90 88 - 86 84 - 82 )ס"מ(

http://www.castro.com/he/men_size_guide/
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 קו המשווה

 קוטב צפוני

 דרומיקוטב 

 

 /http://www.castro.com/he/women_size_guide: מידות נשים

 

 .  גבר הרוצה לקנות ג'ינס במידה ..., איזו מידת היקף דרושה?א

 .  יורם מדד את היקף המותניים שלו והתברר שהוא ... ס"מ. איזו מידת מכנסיים הוא צריך?ב

 בג'ינס?.  האם יתכן שגבר יצטרך מידה ... במכנסים ומידה ... ג

 

 הדוגמ

 "פחוס". שצורתו כדורכדור הארץ הוא כוכב לכת 

 באילו יחידות מדידה הגיוני למדוד את היקף .א

 ?סביב קו המשווה כדור הארץ

  חפשו באינטרנט את המידע לשאלות הבאות:

 מהו היקף כדור הארץ סביב קו המשווה? .ב

 

 

 

 העובר דרך מהו היקף כדור הארץ לאורך מעגל .ג

 הקוטב הצפוני והקוטב הדרומי )מעגל כזה 

 נקרא "קו אורך"(?

 

 

 

 

 

 

וי וק"מ0 ואילו סביב ק 6,0,570,04היקף כדור הארץ סביב קו המשווה הוא )תשובה שנלקחה מאתר ויקיפדיה: 

 מק" 5004,,6,0דרום הוא -האורך צפון

MTQzOTRfNTYxOTA0MjZfMTQ4Njg3MjAw-14394-http://www.ynet.co.il/yaan/0,7340,L-באתר: 

FreeYaan,00.html 

 .(ק"מ 0,,6,0: קו האורךק"מ0 וב 6,0,57ההיקף בקו המשווה: 

  

http://www.castro.com/he/women_size_guide/
http://www.ynet.co.il/yaan/0,7340,L-14394-MTQzOTRfNTYxOTA0MjZfMTQ4Njg3MjAw-FreeYaan,00.html
http://www.ynet.co.il/yaan/0,7340,L-14394-MTQzOTRfNTYxOTA0MjZfMTQ4Njg3MjAw-FreeYaan,00.html
http://www.ynet.co.il/yaan/0,7340,L-14394-MTQzOTRfNTYxOTA0MjZfMTQ4Njg3MjAw-FreeYaan,00.html
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 הדוגמ

היקף הראש של תינוק הוא אחד מהמדדים החשובים שנבדקים, היות והוא מעיד על התפתחות 

 תקינה של המוח.

 ס"מ. 37 -ס"מ ל 33היקף ראש תקין במהלך הלידה נע בין 

 חפשו מידע בנוגע לעליה תקינה בהיקף הראש של התינוק:

 בששת החודשים הראשונים לחייו. .א

 מגיל חצי שנה עד שנה. .ב

 שנה עד שנתיים.מגיל  .ג

 

  he/Maccabi.aspx?TabId=10665-http://www.maccabi4u.co.il/10661 תשובות שנלקחו מאתר מכבי:)

 ס"מ0 0-5א0 בששת החודשים הראשונים לחיי התינוק חלה עלייה של 

 עד שנה חלה עלייה של כחצי ס"מ מידי חודש0ב0 מגיל חצי שנה 

 ס"מ נוספים0 2 -ג0 בשנת החיים השנייה יגדל היקף הראש בכ

למשל0 באתר:  –הערה: ניתן לצפות גם בעקומות גדילה 

ts/KidsAndMatures/Pages/curves.aspxhttp://www.health.gov.il/Subjec ) 

 

  

http://www.maccabi4u.co.il/10661-he/Maccabi.aspx?TabId=10665
http://www.health.gov.il/Subjects/KidsAndMatures/Pages/curves.aspx
http://www.health.gov.il/Subjects/KidsAndMatures/Pages/curves.aspx
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   1.2קבוצת דוגמאות 

או  אוסף של מצבים בחיי היום יום בהם נדרש חישוב מספרי יוצגו: בקבוצת דוגמאות זו, אפיון

 . , בהינתן כל הממדים / נתונים הדרושיםבסיסיות היקף צורות גיאומטריותשל  אלגברי

, , ריבוע, מעויןמלבןמשולש, מקבילית, באות: בסיסיות ההגיאומטריות הבקבוצה זו יודגמו הצורות 

 (.4מטרה אופרטיבית מס' ) ומעגלטרפז, 

בנוסחאות הדרושות לחישוב היקף בתכונות של הצורות הגיאומטריות, בדוגמאות אלו יעשה שימוש 

מטרה אופרטיבית ) . בנוסף, יעשה שימוש בהמרת יחידות(4אופרטיבית מס'  מטרה)וכן במשפט פיתגורס 

 (.11מס' 

 –או צילום של המסך  משולבת עם סרטוט( 2מטרה אופרטיבית מס' )הדוגמאות יוצגו בצורה מילולית 

או באמצעות יישומון / סרטון. , (3מטרה אופרטיבית מס' תוך רישום של המידות על גבי הסרטוט )

 על מנת להקל את המעבר לייצוג הסימבולי.זאת, 

מטרה ישולבו מצבים שבהם נתונה הצורה הגיאומטרית הבסיסית ויש לחשב את היקפה )בדוגמאות 

( ולהיפך: מצבים בהם נתון היקף הצורה ונתונים נוספים )במידת הצורך( ויש למצוא 4אופרטיבית מס' 

 (.6 -ו 5מטרות אופרטיביות מס' את הממד)ים( החסר)ים( )

 ת זו:השאלות המרכזיות שניתן לשאול בקבוצת דוגמאו

 )חישוב מספרי או הבעה באמצעות נעלם(. הצורהמצאו את ההיקף של  .א

 :(5 מטרה אופרטיבית מס') ניתן גם לשאול את השאלה ה"הפוכה"

)חישוב מספרי או מציאתו לאחר פתרון משוואה  הממד החסרהוא .... חשבו את  הצורההיקף של  .ב

 עלה ראשונה או ממעלה שנייה(.ממ
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 (בין היקף המעגל לבין קוטרוהמחשה של היחס ) הדוגמ

  http://www.geogebratube.org/material/show/id/5690ביישומון: 

 קבעו את הערך של קוטר המעגל )ע"י גרירת הנקודה הכחולה( .א
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

)ע"י הזזה של הסרגל  xשל העיגול לאורך ציר  אמדו את היקף העיגול, על ידי גלגול .ב

RollTheCircle). 

 מה הקשר בין היקף העיגול לבין קוטר המעגל? .ג

 

  

http://www.geogebratube.org/material/show/id/5690
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  (משימה זו מיועדת לחזרה על הנוסחאות לחישוב ההיקף של אוסף צורות גיאומטריות) הדוגמ

 הצורה:בצורות הגיאומטריות הבאות מוצגים הנתונים על גבי השרטוט. חשבו את היקף 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  -חישוב מספרי באמצעות נוסחת היקף מעגל ) דוגמה

 ("הפוךו""רגיל"  כוון

 .)ר' צילום( טרמפולינהבסיס של חישוק מקיף 

 טרמפולינה, עבור מהו היקף החישוק  .א

 ס"מ? 201שרדיוסה 

 מ'. 00.3 טרמפולינה אחרת, היקפה .ב

 החישוק?מהו רדיוס 

 ( לגינה21%או21%לחצר218%FT%20/טרמפולינהhttp://www.mygan.co.il: מהאתרתמונה ה)

 

  

 ס"מ 1.5

 ס"מ 4

 ס"מ 3 מלבן
 ס"מ 5 מקבילית ריבוע

 ס"מ 4

 ס"מ 7

 ס"מ 5
 ס"מ 3

 משולש

 ס"מ 4.8

 משולש
 ש"ש 

 ס"מ 3

 מעגל

O 

O מרכז המעגל 

 ס"מ 4.2

 מעוין

 טרפז ש"ש

 ס"מ 5

 ס"מ 2

 ס"מ 3

 ס"מ 6

 טרפז

 ס"מ 3

 ס"מ 2.4
 ס"מ 1.8

 ס"מ 2

http://www.mygan.co.il/טרמפולינה%208FT%20לחצר%20או%20לגינה
http://www.google.co.il/imgres?start=257&biw=1024&bih=623&tbm=isch&tbnid=_jl7_yGyxgFjdM:&imgrefurl=http://www.mygan.co.il/%D7%9E%D7%AA%D7%A7%D7%A0%D7%99%D7%9D_%D7%9C%D7%92%D7%99%D7%A0%D7%94.php&docid=d5dWioZW7QJLSM&imgurl=http://mygan.co.il/pictures/8_trampoline.jpg&w=1024&h=766&ei=b4KaUb-dKMvptQa-6IHICg&zoom=1&ved=1t:3588,r:71,s:200,i:217&iact=rc&dur=947&page=17&tbnh=187&tbnw=260&ndsp=18&tx=136&ty=73
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 שימוש באלגברה( –)נוסחת היקף מלבן  דוגמה

 שני חדרים מלבניים.אולם מחולק ל

 . הצלע השנייהמ 2פי  צלע אחת גדולה, הראשוןבחדר  ( 0) .א

 מ'.  0פתח של דלת החדר הוא הרוחב  

 .הדרושים לחדר זההפנלים אורך את  x. בטאו באמצעות אורך הצלע הקטנה x -סמנו ב 

 החדר. ממדימ'. חשבו את  00הוא  זהחדר אורך הפנלים של  ( 2)

 . הצלע השנייהמטרים מ 2 -ב הגדול צלע אחתבחדר השני,  ( 0) .ב

  אורך הצלע הקטנה.את  x -מ'. סמנו ב 0פתח של דלת החדר הוא הרוחב  

 .הדרושים לחדר זהאת אורך הפנלים  xבאמצעות  ובטא 

 החדר. ממדימ'. חשבו את  02.21אורך הפנלים של החדר השני הוא  ( 2)

 

 הדוגמ

 מאורך  3במעוין שלפניכם אורך האלכסון האחד גדול פי 

 האלכסון השני.

 חשבו את היקף המעוין.

 

 

 

 הדוגמ

 ק"מ. חשבו את היקף כדור הארץ. 67371רדיוס כדור הארץ הוא 

 

 )כוון "הפוך"( הדוגמ

 חשבו את הממדים של הצורות הגיאומטריות, על פי הנתונים:

 

 

 

 

 

 

 

  

 מ' 1

x 'מ 

 ס"מ 3

במקבילית, אורך צלע אחת גדול 
ס"מ מאורך הצלע השנייה.  3 -ב

 ס"מ 26היקף המקבילית: 

במשולש שווה השוקיים אורך  ס"מ 28היקף חצי המעגל הוא 
 מאורך השוק. 2הבסיס קטן פי 
 ס"מ 08: היקף המשולש
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 חישוב מספרי ושימוש באלגברה,  ,כוון "רגיל" + "הפוך" – , מלבןהיקף משולש שווה צלעות) הדוגמ

 (המרת יחידות

 .על גבי בד לבן ר את דגל מדינת ישראלותפהשתמשה בסרט כחול כדי ל רחל

 מ'  1.6מ'  2.2ממדי הדגל: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 רחל תפרה בחוט כחול מסביב לפסים המלבניים שבדגל.   .א

 ס"מ. מה אורך החוט הנדרש לתפירת הפסים המלבניים? 25רוחב הפס המלבני 

 ., על הבדשווי צלעות( ים)המורכב משני משולש את המגן דודתפרה רחל  .ב

 ס"מ. 55הצלע של כל אחד מהמשולשים הוא 

 ?בו השתמשה רחלהכחול  הסרטאורך  מהו

  

 מ' 2.2

מ
ס"

 
מ
ס"

 

מ
ס"

 

1
.6

 
 מ'
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 הדוגמ

 לכבוד אולימפיאדת ספורט בינלאומית שהתקיימה, נתפרו דגלים של מדינות שונות

 .(/http://he.wikipedia.org/wiki)התמונות לקוחות מאתר ויקיפדיה 

 ובצורה המתאימים על גבי בד לבן.תופרים את הדגל, באמצעות תפירה של פיסות בד בצבע 

 ,עבור כל אחד מן הדגלים, זהו צורות גיאומטריות )למשל: משולש, מעוין, מקבילית, מלבן, ריבוע(

 . קבעו נתונים עבור הממדים הדרושים לחישוב היקף הצורהו

 לבד הלבן. כל אחת מן הצורות הגיאומטריותלתפירת הדרוש חשבו את אורך החוט לאחר מכן, 

 

    

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 איי מרשל

 איסלנד

 איי בהאמה

 בוסנייה והרצגובינה

 כווית

 לאוס

סנט וינסנט 
 והגרנדינים

 ברזיל

 צ'כיה

 קונגו

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%D7%9C%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%AA_%D7%93%D7%92%D7%9C%D7%99_%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%A2%D7%95%D7%9C%D7%9D
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%A5:Flag_of_the_Marshall_Islands.svg
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%A5:Flag_of_Iceland.svg
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%A5:Flag_of_the_Bahamas.svg
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%A5:Flag_of_Kuwait.svg
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%A5:Flag_of_Laos.svg
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%A5:Flag_of_Saint_Vincent_and_the_Grenadines.svg
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%A5:Flag_of_Brazil.svg
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%A5:Flag_of_the_Czech_Republic.svg
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%A5:Flag_of_the_Republic_of_the_Congo.svg
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%A5:Flag_of_Bosnia_and_Herzegovina.svg
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 (היקף מעוין, משפט פיתגורס) הדוגמ

( הוא מכשיר המשמש להרמת מכונית מעל פני הקרקע לשם ביצוע טיפול ג'ק מכני) מגבה מכני

 תקופתי או החלפת גלגל ומאפשר לאדם להרים בכוחו כלי רכב. 

 . הרמההעל ידי סיבוב של המוט המסתובב משתנה גובה 

 מכני להרמת רכב. ('קמגבה )זבציור שלפניכם  מתואר 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :אחד מן הסרטונים הבאיםניתן להתבונן בפעולת המגבה )ז'ק( ב

  http://www.youtube.com/watch?v=uvh2rNJd8Poחשמלי: 

http://www.youtube.com/watch?v=s2pByRnMyYI 

 http://www.youtube.com/watch?v=YJpx2cy6kAg ידני:

http://www.youtube.com/watch?v=GVs3jo3uCF8 

http://www.youtube.com/watch?v=dsjid_1E31s 

 

ס"מ  3כל אחת, משענת עליונה ומשענת תחתונה בגובה של  ס"מ 31של זרועות  4 -המגבה מורכב מ

 .מוט המסתובבמכל אחת, ו

 ?)הקו השחור שבסרטוט( מהי הצורה הגיאומטרית שיוצרים ארבעת הזרועות .א

 שהאלכסונים שלה משתנים. למרות, הוא קבוע הצורההסבירו מדוע היקף  .ב

ס"מ. מהו  52היה באורך של )האלכסון( כך שחלקו הפנימי המסתובב סובבה את המוט  דפנה .ג

 .גובה ההרמה במקרה זה? )יש לקחת בחשבון גם את הגבהים של שתי המשענות(

)יש לקחת  ס"מ 42הרים את המכונית לגובה של צריך ל, )פנצ'ר( על מנת להחליף גלגל עם תקר .ד

 .בחשבון גם את הגבהים של שתי המשענות(

 של המוט המסתובב במקרה זה?)האלכסון( אורך הפנימי המה יהיה 

  

http://www.youtube.com/watch?v=uvh2rNJd8Po
http://www.youtube.com/watch?v=s2pByRnMyYI
http://www.youtube.com/watch?v=s2pByRnMyYI
http://www.youtube.com/watch?v=YJpx2cy6kAg
http://www.youtube.com/watch?v=GVs3jo3uCF8
http://www.youtube.com/watch?v=GVs3jo3uCF8
http://www.youtube.com/watch?v=dsjid_1E31s
http://www.youtube.com/watch?v=dsjid_1E31s
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 (ופיתגורסהיקף מקבילית ) הדוגמ

 חברו סיטואציה אוריינית לסרטוט הבא: .א

 חשבו את היקף המקבילית. .ב

 

 

 

 

 

 (גיאומטרית על פי היקף נתוןשאלה "הפוכה": שרטוט צורה ) דוגמה

 מ'. תנו ארבע דוגמאות לממדים אפשריים של המגרש. 36היקפו של מגרש מלבני הוא  .א

 מ'. תנו ארבע דוגמאות לצורות וממדים אפשריים של המגרש.  24היקפו של מגרש הוא  .ב

 , הוסיפו שרטוט.הלכל דוגמ

 

 

 

  

 מ' 4

 מ' 3

 מקבילית

 מ' 02
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   1.1קבוצת דוגמאות 

אוסף של מצבים בחיי היום יום בהם נדרש חישוב מספרי או  יוצגו: בקבוצת דוגמאות זו, אפיון

ממלבנים, משולשים ומעגלים או מחלקים של  מורכבותההיקף צורות גיאומטריות אלגברי של 

 . (4מטרה אופרטיבית מס' ) הצורות האלו, בהינתן כל הממדים / נתונים הדרושים

בנוסחאות הדרושות לחישוב היקף ת, בתכונות של הצורות הגיאומטריובדוגמאות אלו יעשה שימוש 

מטרה אופרטיבית . בנוסף, יעשה שימוש בהמרת יחידות )(4אופרטיבית מס'  מטרהוכן במשפט פיתגורס )

 (.11מס' 

 –( משולבת עם סרטוט או צילום של המסך 2מטרה אופרטיבית מס' הדוגמאות יוצגו בצורה מילולית )

(, על מנת להקל את המעבר לייצוג 3אופרטיבית מס'  מטרהתוך רישום של המידות על גבי הסרטוט )

 הסימבולי.

מטרה בדוגמאות ישולבו מצבים שבהם נתונה הצורה הגיאומטרית המורכבת ויש לחשב את היקפה )

( ולהיפך: מצבים בהם נתון היקף הצורה ונתונים נוספים )במידת הצורך( ויש למצוא 4אופרטיבית מס' 

 (.6 -ו 5אופרטיביות מס'  מטרותאת הממד)ים( החסר)ים( )

 השאלות המרכזיות שניתן לשאול בקבוצת דוגמאות זו:

 )חישוב מספרי או הבעה באמצעות נעלם(. המורכבת הצורהמצאו את ההיקף של  .א

 (:6 -ו 5 ת מס'ואופרטיבי ותמטר) ניתן גם לשאול את השאלה ה"הפוכה"

)חישוב מספרי או מציאתו לאחר פתרון  הממד החסרהוא .... חשבו את  המורכבת הצורההיקף של  .ב

 .(ממעלה ראשונה משוואה

 

 (משימה זו מיועדת לחזרה על הנוסחאות לחישוב ההיקף של אוסף צורות גיאומטריות) הדוגמ

 חשבו את ההיקף של הצורות הבאות:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 מ' 0

 מ' 3

 מ' 1.25

 ס"מ 12.5

 ס"מ 8.5

 ס"מ 4.5

משני טרפזים צורה המורכבת 
 שווי שוקיים חופפים
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 הדוגמ

 . )תמונה וסקיצה( לפניכם מספר חלונות

 יצירת המסגרת של כל אחד מן החלונות.אורך האלומיניום הדרוש לאת חשבו 
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 הדוגמ

 .בדלת שלפניכם, חשבו את אורך מסגרת העץ הדרושה מסביב לצורות הגיאומטריות שבחזית הדלת

 ס"מ. 51 -שווה ל ת טרפזים שווי שוקיים. הגובה של כל אחד מן הטרפזיםהצורות הן בצור

 
 הדוגמ

 .םומוטות אלומיני 9 -לפניכם סורג של חלון, המורכב מ

 .ס"מ 11הדוגמה באמצע החלון היא בצורת מעוין, שאורך צלעו 

     

 חשבו את אורך האלומיניום הדרוש לבניית סורג זה.

 

 

 

  

 ס"מ  48

 ס"מ  38

 ס"מ  10

 ס"מ  20

 ס"מ  34

 ס"מ  24

 ס"מ ,0
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  ()חישוב היקף של צורה המורכבת מחלקי מעגלים דוגמה

 , מ' 8 בצורת עיגול שקוטרו גינה הקימהעירייה 

 .ר' ציור - פרחים אדומים וצהובים שתלה בהו

  ל ידינוצר ע השטח בו שתלו פרחים אדומים

 כל אחד שרדיוס )רבעים של מעגלים  ארבעה

 מ'(. 4מהם הוא 

 

 בנו גדר.  לגינה מסביב  .א

 ?הגינהפה את מהו אורך הגדר שמקי

 פרחים האדומים בנו גדר.ל מסביב .ב

 ?האורך של הגדרמה 

  11% -בניית הגדר הפנימית קטנה במחיר  .ג

 הבנייה של הגדר החיצונית.  ממחיר 

 . ₪ 121 מחיר למטר אחד של הגדר החיצונית הוא 

 תעלה בניית כל הגדרות של הערוגה? כמה

 

 הדוגמ

 לכבוד אולימפיאדת ספורט בינלאומית שהתקיימה, נתפרו דגלים של מדינות שונות

 .(/http://he.wikipedia.org/wiki)התמונות לקוחות מאתר ויקיפדיה 

 באמצעות תפירה של פיסות בד בצבע ובצורה המתאימים על גבי בד לבן.תופרים את הדגל, 

עבור כל אחד מן הדגלים, זהו צורות גיאומטריות בסיסיות ומורכבות, וקבעו נתונים עבור הממדים 

 הדרושים לחישוב היקף הצורה. 

 לבד הלבן.כל אחת מן הצורות הגיאומטריות לאחר מכן, חשבו את אורך החוט הדרוש לתפירת 

 

  

 בחריין דרום אפריקה
 נפאל

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%D7%9C%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%AA_%D7%93%D7%92%D7%9C%D7%99_%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%A2%D7%95%D7%9C%D7%9D
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%A5:Flag_of_South_Africa.svg
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%A5:Flag_of_Bahrain.svg
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%A5:Flag_of_Nepal.svg
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 (חישוב היקף של צורה המורכבת מקטעים וחלקי מעגלים) דוגמה

ממדים של בניין: לפניכם

 

 את היקף הבניין. xבאמצעות  ובטא .א

 מ'. 97.1אם היקפו של הבניין הוא  xאת  ומצא .ב

 

  

 מ' 03

x 'מ 
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 (משולש שווה שוקיים חישוב היקף של צורה המורכבת מקטעים +) הדוגמ

 בתמונה שלפניכם צילום של מתקנים במגרש משחקים:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 חופפים שווי שוקיים  , מורכב משני משולשיםמתקן הנדנדה .א

 . ר' פירוט המידות בציור – )ללא הבסיס( וממוט המחבר ביניהם

 המוטות הדרושים להרכבת הכולל של אורך החשבו את 

 מתקן זה.

 

 

 , שמידותיהם מצינורות ברזלמורכב הטיפוס  מתקן .ב

 אינו  שבסרטוט)מספר השלבים  בסרטוטמצוינים 

 תי(. מספר השלבים האמ

 מ'. 22.8אורך המוטות הכולל הדרוש למתקן זה הוא 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .)ללא שלבי הטיפוס( חשבו את אורך המוטות שמחזיקים את המתקן . 0

 את מספר המוטות המשמשים לטיפוס על המתקן.מצאו  . 2

 הטיפוס.. חשבו את עלות מתקן ₪ 65 עלות מ' צינורות ברזל הוא . 3

  

 מ' 1.8

 מ' 2.1

 מתקן הנדנדה
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 1.1קבוצת דוגמאות  

 ההשפעה כאשרבודקים את אוסף של מצבים בחיי היום יום בהם  יוצגו: בקבוצת דוגמאות זו, אפיון

או  (8אופרטיבית מס'  המטר)את אחד הממדים של צורה מלבנית )או את שניהם(  מגדילים / מקטינים

 נתון. במספר יחידות אורך, פי מספר נתון או באחוז(, 9אופרטיבית מס'  המטר)של צורה מעגלית 

, 9מס' ת ואופרטיבי ותמטרבקבוצה זו יוצגו דוגמאות בהם מעוניינים לבדוק מה מתקבל לאחר השינוי )

מטרה דוגמאות שבהם ידוע המצב לאחר השינוי ומעוניינים לבדוק מה היה המצב לפני השינוי )( או 11

 (.11 אופרטיבית מס'

בנוסחאות הדרושות לחישוב היקף בתכונות של הצורות הגיאומטריות, בדוגמאות אלו יעשה שימוש 

מטרה אופרטיבית ת ). בנוסף, יעשה שימוש בהמרת יחידו(4אופרטיבית מס'  מטרהוכן במשפט פיתגורס )

 (.11מס' 

 –( משולבת עם סרטוט או צילום של המסך 2מטרה אופרטיבית מס' הדוגמאות יוצגו בצורה מילולית )

(, על מנת להקל את המעבר לייצוג 3מטרה אופרטיבית מס' תוך רישום של המידות על גבי הסרטוט )

 הסימבולי.

 השאלות המרכזיות שניתן לשאול בקבוצת דוגמאות זו:

 אחד הממדיםאת הגדילו / הקטינו בסיטואציה אוריינית.  )מלבן או מעגל( צורהידועים ממדיו של  .א

 ?הצורהעל ההיקף של הגדלה / הקטנה זו משפיעה כיצד  .ב / פי / אחוז מסויםו של

 ניתן גם לשאול את השאלה ה"הפוכה":

בסיטואציה נתונה, ב / פי / , )מלבן או מעגל( צורהשל  או יותר אחד הממדיםהגדילו / הקטינו את  .ב

   . מהם הממדים לפני השינוי?היקף לאחר השינוי. ידוע האחוז מסוים
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 דוגמה

 הגדולשאחת מצלעותיו בצורת מלבן, מגרש משחקים ש בבית משותף י

 )ר' שרטוט(.מהצלע השנייה מ'  12 -ב

 יש גדר. למגרשמסביב 

 את  x, ובטאו באמצעות המגרשהצלע הקצרה של את  x -סמנו ב א. 

 .המגרשאורך הגדר המקיפה את  

 מגרש אורך הצלע הגדולה של להגדיל את  והחליטדיירי הבית 

 (, המגרש אורך הצלע הקטנה שלמ' )מבלי לשנות את  3 -ב המשחקים

 מחדש. המשחקיםמגרש ולגדר את  באופן המתואר בציור,

 .מגרש המשחקיםאת אורך הגדר החדשה המקיפה את  xבטאו באמצעות  ב. 

 להשתמש בגדר הקודמת(. שהם יכוליםהתווספו לגדר לאחר הגדלתו? )בהנחה  מטריםכמה  ג. 

 ?מידת הצלע הקצרה של המגרשמ'. מה  61היקף הגדר החדשה הוא  ד.

 אורך הצלע הגדולה של מגרש המשחקים המקורי להגדיל את דיירי הבית היו מחליטים אם  ה.

 מ',  3 -באורך הצלע הקטנה של מגרש המשחקים המקורי מ', ובו זמנית להקטין את  3 -ב 

 ם יכולים)בהנחה שההם היו צריכים לרכוש גדר נוספת על מנת לגדר את המגרש החדש האם  

 .הסבירולהשתמש בגדר הקודמת(?  

 אם דיירי הבית היו מחליטים להגדיל את אורך הצלע הגדולה של מגרש המשחקים המקורי  ו. 

 מ',  3מ', ובו זמנית להקטין את אורך הצלע הקטנה של מגרש המשחקים המקורי פי  3פי  

 האם הם היו צריכים לרכוש גדר נוספת על מנת לגדר את המגרש החדש )בהנחה שהם יכולים 

 הסבירו. להשתמש בגדר הקודמת(? 

 

 הדוגמ

 מ' מהצלע השנייה. 21 -בחניון של בית משותף, שצורתו מלבן, צלע אחת גדולה ב

 החניון, על מנת לאפשר יותר מקומות חניה. תדיירי הבית החליטו להגדיל א

 .2פי  הקטנההצלע ואת  21% -בהצלע הגדולה לצורך כך, הם הגדילו את 

 מ'.  81היקף החניון לאחר ההרחבה הוא 

 ?היו ממדי החניון המקורי? מה היה היקפומה 

  

 
x 

 לפני ההגדלה המגרש

 
x 

 ההגדלה לאחר המגרש

 מ'  3

 החניון לפני ההגדלה

 ההגדלה לאחרהחניון 

 החניון לפני ההגדלה
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  1.5קבוצת דוגמאות 

או מספרי )אוסף של מצבים בחיי היום יום בהם נדרש חישוב  יוצגו: בקבוצת דוגמאות זו, אפיון

מטרה ) השוואות ו/ או לקבל החלטותעל מנת לעשות של היקף צורות גיאומטריות, אלגברי( 

  .(8מס' אופרטיבית 

 יתכנו חישובים נלווים לצורך קבלת ההחלטות, כגון: חישוב עלויות.

 –( משולבת עם סרטוט או צילום של המסך 2מטרה אופרטיבית מס' הדוגמאות יוצגו בצורה מילולית )

(, על מנת להקל את המעבר לייצוג 3טיבית מס' מטרה אופרתוך רישום של המידות על גבי הסרטוט )

 הסימבולי.

, , מעוין, ריבוע, טרפזמלבןמקבילית, משולש, בקבוצה זו יודגמו הצורות הגיאומטריות הבאות: 

 (.4מטרה אופרטיבית מס' ) מעגלו

בנוסחאות הדרושות לחישוב היקף בתכונות של הצורות הגיאומטריות, בדוגמאות אלו יעשה שימוש 

מטרה אופרטיבית . בנוסף, יעשה שימוש בהמרת יחידות )(4אופרטיבית מס'  מטרהבמשפט פיתגורס )וכן 

 (.11מס' 

 השאלות המרכזיות שניתן לשאול בקבוצת דוגמאות זו:

 .היקףההשוו את המצבים השונים, וקבעו איזו הצעה היא הכדאית ביותר מבחינת  .א

 .הכדאית ביותר מבחינת עלויותהשוו את המצבים השונים, וקבעו איזו הצעה היא  .ב
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 דוגמה 

 כל מתחם בגדר מסוג אחר. –עירייה התבקשה לגדר שלושה מתחמים 

 בשרטוט מוצגים שלושת המתחמים וממולם הגדר שצריך להשתמש בה לגידורם.

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 באיזה מתחם אורך הגדר הדרושה הוא הגדול ביותר? (0

 הגידור היא הגדולה ביותר?מחיר באיזה מתחם  (2

  

 מ' 4

 צורתו עיגול –מתחם א' 
 מ': ... ש"ח מחיר

 מתחם ב'

 מ' 4

 מ' 6

 מ' 6

 מ' 4

 מ' 3

 מ' 2

 מ' 3 מ' 6

 מ' 2

 מ': ... ש"ח מחיר

 

 

 

 מ': ... ש"ח מחיר

 מתחם ג'

http://www.google.co.il/imgres?biw=1024&bih=623&tbm=isch&tbnid=ftt8QIy-EO-fyM:&imgrefurl=http://www.ob-wood.com/products/fences&docid=FyADCEVNR34XGM&imgurl=http://www.ob-wood.com/files/article/big/1356971341g41XC.jpg&w=500&h=375&ei=PXyaUc6cCYeStAbX0YCACw&zoom=1&ved=1t:3588,r:67,s:0,i:315&iact=rc&dur=1996&page=5&tbnh=185&tbnw=244&start=62&ndsp=16&tx=166&ty=132
http://www.google.co.il/imgres?start=257&biw=1024&bih=623&tbm=isch&tbnid=l0DrZrvG-rI8UM:&imgrefurl=http://www.d.co.il/15697630/9320/&docid=VXgDEdWmEiGQ7M&imgurl=http://www.d.co.il/homepages/UploadImages/15697630/Gallery_0ad8c764-e61a-44c0-bb0c-582686d4e614.jpg&w=216&h=161&ei=b4KaUb-dKMvptQa-6IHICg&zoom=1&ved=1t:3588,r:70,s:200,i:214&iact=rc&dur=1103&page=17&tbnh=128&tbnw=172&ndsp=18&tx=135&ty=85
http://www.google.co.il/imgres?start=111&biw=1024&bih=623&tbm=isch&tbnid=rnsB9OmUxQmCEM:&imgrefurl=http://www.mygan.co.il/%D7%92%D7%93%D7%A8%D7%95%D7%AA_%D7%91%D7%9E%D7%91%D7%95%D7%A7.php&docid=Qb_d2W5B8dQC8M&imgurl=http://mygan.co.il/pictures/dak.JPG&w=600&h=494&ei=UIGaUbiJG8rntQavnoCYCg&zoom=1&ved=1t:3588,r:28,s:100,i:88&iact=rc&dur=1324&page=8&tbnh=185&tbnw=224&ndsp=19&tx=168&ty=112
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 הדוגמ

 לבנות מתחם מגודר בקדמת הבית,דיירים בבית משותף מעוניינים 

 בצורה המתוארת בשרטוט.

 של גדר היא .... 'עלות מ

אחת, או לגדר בשלב ראשון רק את החלק הריבועי, בבת  הם מתלבטים האם לגדר את כל המתחם

פירוק צד אחד של הגדר ושימוש חוזר בו לצורך ובשלב שני לגדר את החלק המעגלי שנותר )תוך 

 .חלק המעגלי(בניית ה

 מה סכום הכסף הדרוש כדי לגדר את המתחם בשלב אחד? .א

 האם יוכלו לגדר את המתחם בשלב אחד?₪, בהנחה שלרשותם עומד סכום של ...  .ב

, 05% -במידה והם יצטרכו לבנות את החלק המעגלי בשלב מאוחר יותר, ועלות הגדר תתייקר ב .ג

 מה תהיה עלות הגדר של המתחם כולו?

 

 :דוגמה

 קהילתי החליטו לבנות מגרשתושבי יישוב 

 משחקים לילדי הישוב. 

 אדריכל תכנן את המגרש בצורה של 

 . )ר' ציור( שווים שני חצאי עיגוליםומלבן 

 מהצלע 2הצלע הארוכה של המלבן גדולה פי 

 שווה לקוטר של חצי קטנה, והצלע ההקטנה

 העיגול. 

 הרדיוס של חצי העיגול.את  x -סמנו ב .א

 .את היקף המגרש xובטאו באמצעות 

 לגידור המגרש משתמשים בחומר שעלותו  .ב

 למטר אחד. ₪  21

 מהם ממדי מגרש המשחקים.₪.  0,828סה"כ שילמו תושבי היישוב 

 

 

 הדוגמ

 התבוננו בסרטונים הבאים, וחשבו את ההיקף המודגם בהם:

 http://www.youtube.com/watch?v=Id7DVESn5Is  בסרטון: םהמודגהיקף הגדר  .א

 http://www.youtube.com/watch?v=mRLk9LLv07c היקף המבנה המודגם בסרטון: .ב

 

 

 

  

 מ' 2

 מ' 2

http://www.youtube.com/watch?v=Id7DVESn5Is
http://www.youtube.com/watch?v=mRLk9LLv07c
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 שעות( 8) מסלולים :שנייהיחידה 

 )יוצגו בהקשר האורייני(:  תכנים / נושאים מתמטיים

 :תכנים הנלמדים ביחידה זו

 )העיסוק הוא במסלולים המורכבים מרצף של קטעים ומעגלים או חלקי מעגלים(. יםמסלול -

)כולל צורות גיאומטריות מקטעים חישוב מספרי / ייצוג אלגברי של אורך מסלול המורכב  -

 .(עגלומחלקי מבסיסיות 

 מספרי / ייצוג אלגברי של אורך מסלול שצורתו מעגל או חלקי מעגל. חישוב -

 .מהירות = דרך זמן  נוסחה המקשרת בין דרך, מהירות, זמן: -

 :תכנים נלווים ליחידה זו

תכונות של צורות גיאומטריות )משולש שווה שוקיים, משולש שווה צלעות, משולש ישר זווית,  -

 (., טרפזמקבילית, מעוין, מלבן, ריבוע

 משפט פיתגורס. -

 אחוזים. -

 פתרון משוואה ממעלה ראשונה. -

 דוגמאות -הקשרים אורייניים 

המורכב מסלול חישוב מסלול הליכה / ריצה / רכיבה באופניים / נסיעה במכונית, כאשר ה -

 .ו/או ממעגל או חלקי מעגל( צורות גיאומטריות בסיסיות)כולל מקטעים 

צורות גיאומטריות הקשר אורייני אחר שבו נדרש חישוב אורך מסלול המורכב מקטעים )כולל  -

 ( ו/או ממעגל או מחלקי מעגל.בסיסות

 חישוב מהירות ההליכה במסלול נתון. -

 ר' גם דוגמאות בהמשך.

 

 כלליותמטרות 

מורכב התלמיד יבין שהמשמעות של חישוב אורכו של  מסלול היא חיבור אורכי החלקים מהם  .0

 המסלול.

 התלמיד יבין שניתן להתייחס להיקף של צורה גיאומטרית כאל מסלול. .2

 –התלמיד יפתח את היכולת להבין את המידע המוצג בייצוגים שונים )מילולי, ויזואלי, סימבולי  .3

 חשבוני או אלגברי(.

יזואלי התלמיד יפתח את היכולת לעבור בין הייצוגים השונים )מעבר מייצוג מילולי לייצוג ו .4

 וסימבולי, מעבר מייצוג ויזואלי לייצוג סימבולי(.

התלמיד יכיר את התכונות של הצורות הגיאומטריות הבאות: משולש שווה שוקיים, משולש  .5

 ., טרפזמקבילית, מלבן, מעוין, ריבועמשולש ישר זווית, שווה צלעות, 

תוך התחשבות בפרמטרים , התלמיד ידע להפעיל שיקולי כדאיות כדי לבחור בין מסלולים שונים .6

 .(, עלויותשונים )כגון: אורך המסלול, מהירות המשתנה בהתאם לאופי המסלול, זמן

 התלמיד יבין את הצורך בהמרת יחידות, ויפתח יכולת להמיר בין יחידות שונות. .7
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 מטרות אופרטיביות

ונים בהקשר אורייני, בו מוצגת השאלה בצורה מילולית, התלמיד יתרגם את הנתונים לנת .0

 .2.3, 2.2, 2.0' מס ותדוגמאקבוצת ר' או אלגברי(.  )חשבוניסימבוליים 

, התלמיד יתרגם את צורה ויזואלית )שרטוט/תרשים(בהקשר אורייני, בו נתוני השאלה מוצגים ב .2

 .2.3, 2.2, 2.0  ר' קבוצת דוגמאות מס'הנתונים לנתונים סימבוליים )חשבוני או אלגברי(. 

ידי חיבור אורכי החלקים מהם מורכב -, עלאת אורכו של מסלול, בהקשר אורייני ימצאהתלמיד  .3

או  יםו/או ממעגל )כולל צורות גיאומטריות בסיסיות(  עבור מסלול המורכב מקטעים –המסלול 

שימוש בתכונות של צורות גיאומטריות, שימוש בנוסחאות לחישוב היקף )כולל  יםחלקי מעגל

 .חישוב מספרי או ייצוג אלגברי - שימוש במשפט פיתגורס(מעגל, וכולל  מלבן, היקף ריבוע והיקף

 .2.3, 2.2, 2.0 קבוצת דוגמאות מס' ר' 

בהקשר אורייני, עבור מסלול המורכב מקטעים ו/או ממעגל ו/או מחלקי מעגל, בהינתן אורך  .4

חישוב  –(, התלמיד ימצא את הנתונים החסרים להקשרהמסלול ונתונים נוספים )בהתאם 

 .2.3, 2.2, 2.0  מס' דוגמאותקבוצת ר' מספרי או ייצוג אלגברי. 

מהירות = דרך, כאשר נתונים שניים מתוכם וצריך למצוא את  בקשר: זמן  ישתמשהתלמיד  .5

 .2.3, 2.2, 2.0  מס' דוגמאותקבוצת ר' השלישי. 

איזה מסלול כדאי / עדיף לבחור, תוך התחשבות בפרמטרים שונים כגון: אורך  יקבעהתלמיד  .6

 .2.3' קבוצת דוגמאות מסר'  המסלול, מהירות במסלול בהתאם לאופיו, זמן, עלויות ועוד.

 .2.2 קבוצת דוגמאות מס' ר' מסלול בהינתן אורכו של המסלול, בהקשר אורייני. יתכנןהתלמיד  .7

 .2.3, 2.2, 2.0  קבוצת דוגמאות מס' ר'(. ולהיפך מ' לק"מיחידות אורך ) ימירהתלמיד  .8

 

 דגשים והבהרות

 יחידה זו מהווה יישום של שימוש בחישובי היקפים. .0

 ., כגון: שילוב של אחוזים, שילוב של מהירותבמסגרת היחידה ניתן להציג שאלות אינטגרטיביות .2

 

המתקבלות לשני מקומות אחרי הנקודה : בכל הדוגמאות עגלו את התוצאות הערה כללית

 העשרונית.
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 2.1קבוצת דוגמאות 

לחשב את במטרה , שונים של הליכה / ריצה / שחיה וכו' מסלולים יוצגו: בקבוצת דוגמאות זו אפיון

 .ר' פירוט בהמשך( – כולל שאלות הפוכות) אורכם

( ו/או ממעגלים או בסיסיות ומורכבות המסלולים יהיו מורכבים מקטעים )כולל צורות גיאומטריות

 (.3מטרה אופרטיבית מס' חלקי מעגלים )מ

 טרפז ,, ריבוע, מעויןמלבןמשולש, מקבילית, בקבוצה זו יודגמו הצורות הגיאומטריות הבאות: 

 (.3מטרה אופרטיבית מס' ) מעגלו

גיאומטריות, בנוסחאות הדרושות לחישוב היקף הצורות הבתכונות של בדוגמאות אלו יעשה שימוש 

. כמו כן יעשה שימוש (3אופרטיבית מס'  מטרהבמשפט פיתגורס )של צורות גיאומטריות אלו וכן 

מטרה אופרטיבית , ושימוש בהמרת יחידות )(5מטרה אופרטיבית מס' ) מהירות = דרך זמן בנוסחה: 

 .(8מס' 

 –( משולבת עם סרטוט או צילום של המסך 1מטרה אופרטיבית מס' הדוגמאות יוצגו בצורה מילולית )

או באמצעות יישומון / סרטון. (, 2מטרה אופרטיבית מס' תוך רישום של המידות על גבי הסרטוט )

 על מנת להקל את המעבר לייצוג הסימבולי.זאת, 

 השאלות המרכזיות שניתן לשאול בקבוצת דוגמאות זו:

 שוב מספרי או הבעה באמצעות נעלם(.)חי מסלולהמצאו את אורך  .א

הנתון / שמצאתם, חשבו את הזמן שייקח לעבור את המסלול אם מהירות  מסלולעבור אורך  .ב

 היא ... קמ"ש.לאורך כל המסלול ההליכה / ריצה / שחיה וכו' 

הנתון / שמצאתם, חשבו את הזמן שייקח לעבור את המסלול אם מהירות  מסלולעבור אורך  .ג

 בהתאם לקטע המסלול. -ההליכה / ריצה / שחיה וכו' משתנה לאורך קטעי דרך שונים 

 (:4' מטרה אופרטיבית מס)שאלות "הפוכות" ניתן גם לשאול 

 החסרים. קטעי המסלול. חשבו את אורך מקטעי המסלולוחלק  המסלולנתון אורך  .ג

נתון, חשבו את המהירות לאורך המסלול, כאשר נתון זמן ההליכה / ריצה /  מסלולעבור אורך  .ד

עלה שוב מספרי או מציאתו לאחר פתרון משוואה ממשחיה וכו' היא .... שעות / דקות. )חי

 (.ראשונה

, חשבו את המהירות לאורך המסלול, כאשר נתון זמן המורכב מקטעי מסלול שונים מסלולעבור  .ה

שוב מספרי או . )חימקטעי המסלולההליכה / ריצה / שחיה וכו' היא .... שעות / דקות בכל אחד 

 (.עלה ראשונהמציאתו לאחר פתרון משוואה ממ
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 הדוגמ

 .בה מסלולי הליכה נוסממפה כלשהי, ו קחו

 חשבו את האורך של כל אחד מן המסלולים. .א

קבעו מהירות הליכה לאורך כל המסלול או מהירות שונה לאורך כל קטע מסלול, וחשבו את  .ב

 הזמן שייקח לעבור מסלול זה.

 

 הדוגמ

 מתל אביב לקראת אלון. נדב יצא  .אלון יצא מחיפה לכיוון תל אביב

 נפגשו בדיוק באמצע הדרך. שניהם יצאו באותה השעה, ו

 אלון:מה ניתן לומר על מהירות הנסיעה של 

 זהה למהירות הנסיעה של נדב    (0)

 גדולה ממהירות הנסיעה של נדב (2)

 קטנה ממהירות הנסיעה של נדב (3)

 נמקו את תשובתכם.

 

 הדוגמ

 מתל אביב לקראת עכן.ערן יצא מחיפה לכיוון תל אביב, אילנה יצאה 

  .ק"מ מתל אביב 31במרחק של נפגשו בנתניה הנמצאת שניהם יצאו באותה השעה, ו

 לומר על מהירות הנסיעה של אלון:מה ניתן 

 זהה למהירות הנסיעה של אילנה   (0)

 גדולה ממהירות הנסיעה של אילנה  (2)

 קטנה ממהירות הנסיעה של אילנה (3)

 נמקו את תשובתכם.

 

 הדוגמ

ניווט ת משפחת ישראלי יוצאת ממודיעין לחופשה באילת. כדי לתכנן את הנסיעה הם השתמשו בתוכנ

 ק"מ.  331על פיה המרחק בין מודיעין לאילת דרך דימונה הוא 

 לצורך התרעננות.דקות  45ק"מ למשך  121עצור בדימונה, הנמצאת במרחק של להם תכננו 

 קמ"ש. 91קמ"ש ומדימונה לאילת היא  81ממודיעין לדימונה היא שלהם מהירות הנסיעה  

 זמן נמשכה הנסיעה ממודיעין לאילת?כמה  .א

 . 14311בבוקר. שעת הכניסה לבית מלון היא  7331חת ישראלי יצאה מהבית בשעה משפ .ב

 נמקו. האם משפחת ישראלי הגיעה למלון לפני שעת הכניסה המיועדת?
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 (כיוון "רגיל" וכיוון "הפוך" – כולל המרת יחידות –מסלול מעגלי ) הדוגמ

 במתחם ספורט יש שלושה מסלולי הליכה / ריצה בצורת מעגלים.

 ק"מ. 3  -דנה החליטה ללכת בכל יום כ

 פעמים.  11ביום הראשון, הקיפה דנה את המסלול הפנימי  א. 

 מהו רדיוס המסלול הפנימי? 

 ביום השני, הקיפה דנה את המסלול האמצעי. ב.

 מ' מרדיוס המסלול הפנימי. 11 -רדיוס המסלול האמצעי גדול ב 

 במסלול האמצעי?צריכה דנה לעשות )בערך( כמה סיבובים  

 ביום השלישי, הקיפה דנה את המסלול החיצוני. ג. 

 צריכה דנה לעשות?)בערך( . כמה סיבובים מ' 81 רדיוס המסלול החיצוני הוא( 0) 

 מהמסלול הפנימי? ( פי כמה ארוך המסלול החיצוני2) 

 

 

 (מסלול מעגלי) הדוגמ

 במסלול מפותל.  נסיעה ין היתרכולל בלאופנוע  המעשי הנהיגה מבחן

 .)ר' שרטוט( מ' 2.5הוא  של כל אחד מהםמורכב מחמישה חצאי מעגלים שהרדיוס המסלול 

 

 

 

 

 

 

 

 רך המסלול? ומהו א .א

 מטרים לשנייה? 1.3אם מהירות הנסיעה שלו היא  זהכמה זמן יסיים נבחן מסלול ב .ב
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 (מסלול מעגלי + משפט פיתגורס) הדוגמ

 .א'( -)ר' צילום  מ' 21דליה שהו בבית מלון. במלון בריכה בצורת עיגול שקוטרו רון ואמו 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 .(ב' –סרטוט )ראה  Bנמצאת בנקודה  ואמועל היקף הבריכה  Aרון נמצא בנקודה 

 במרכזה של הבריכה נמצא כדור.

 למרכז הבריכה ואז אל אמו.ביקשה מרון שיביא לה את הכדור. רון שחה דליה  .א

 רון? עבראיזה מרחק 

 בדרך הקצרה ביותר.   Aלנקודהבחזרה  Bשחה מנקודה מו, הוא לא הביא את הכדוררון אחרי ש .ב

 מהו המרחק שעבר רון בדרך חזרה?

שפת הבריכה מנקודה מחוץ לבריכה ורצתה לתת לרון כריך. לכן, היא הלכה לאורך  ישבהדליה  .ג

B  אל הנקודהA דליה?. איזה מרחק עברה 

 

 

 (מסלול מורכב + אחוזים) דוגמה

 מסלול ריצה מתוכנן מורכב משלוש 

 צלעות של מלבן וחצי מעגל )ראה סרטוט(.

 

 מ'. 251 -מ' ו 211אורכי צלעות המלבן הם 

 

 מהו אורך המסלול המתוכנן? .א

 אם יגדילו את הצלע הארוכה של  .ב

 מ',  51 -בהמקורי מלבן ה

 בכמה מטרים יגדל אורך המסלול?

 מ', בכמה מטרים יקטן אורך המסלול? 21 -ב המקורי מלבןהאם יקטינו את הצלע הקצרה של   .ג

מאורכה, בכמה מטרים ובכמה אחוזים  11% -בהמקורי  מצלעות המלבןאם יגדילו כל אחת  .ד

 יגדל אורך המסלול?

 א'
 ב'
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 הדוגמ

 דוד החליט לעשות כושר גופני.

 קלוריות. 111מ' גורמת לשריפה של  321ידעו כי הליכה של 

 ליד הבית של דוד ישנו מגרש מלבני, שמידותיו רשומות בסרטוט.

 מהו היקף המגרש? .א

 כמה פעמים על דוד להקיף את המגרש  .ב

 קלוריות? 611על מנת לשרוף 

 פעמים.  8דוד הקיף את המגרש  .ג

 כמה קלוריות הוא שרף בהליכה זו?

 

 (כולל המרת יחידות) הדוגמ

 גרת אמוני הכושר, אלי בנה לעצמו במס

 עובר , וAהיוצא מנקודה , ריצהמסלול 

 היוצרים מקבילית, ארבעה רחובותב

(ABCD - )ר' שרטוט. 

 ק"מ ואורך  1.5הוא   ABאורך הרחוב 

 ק"מ. 1הוא   BCהרחוב 

 

קמ"ש, ובשני הרחובות  11של  יש עליה, ולכן אלי רץ בהם במהירות BC -ו  ABבשני הרחובות  .א

CD  ו- DA  ,קמ"ש.  12רץ בהם במהירות של אלי ולכן יש ירידה 

 . כמה דקות תימשך הריצה של אלי?ABCDאלי רץ שני סיבובים מלאים לאורך המסלול 

 סיבובים מלאים במהירות קבועה.  3תומר רץ באותו מסלול  .ב

 דקות? 91כדי שאימון הריצה שלו יימשך  ,מה צריכה להיות מהירותו של תומר

היוצרים טרפז  ,ארבעה רחובות, ועובר בA, היוצא מנקודה החליט לבנות מסלול שונה אריאל .ג

 . ABEFישר זווית 

 מ' 111הוא   CEרחוב הקטע אורכו של 

 ק"מ.   0הוא   FDואורך הרחוב 

  BE -ו ABלאורך הרחובות אריאל רץ 

 לאורך הרחובקמ"ש,  8 של  במהירות

EF  קמ"ש 01מהירות הריצה שלו היא 

 מהירות הריצה שלו  FAולאורך הרחוב 

 קמ"ש. 12היא 

 ?מה זמן יסיים אריאל את האמון שלוכב

  

 מ' 011

 מ' 61
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 הדוגמ

 ז(. ו, ה, ד, ג, ב, מסומנים בתרשים באותיות א,בשכונה בעיר נבנים שבעה מתחמים חדשים )

)הרחובות מסומנים  עם תחילת העבודה יש צורך לסלול רחובות מסביב לכל אחד מן המתחמים

 בסרטוט באפור(. 

 

 
 

 הם בצורת  'ה ,'ד ,'ג  ומתחמיםהם בצורת טרפזים שווי שוקיים,  'ב -ו 'א מתחמים

 טרפזים ישרי זווית. 

 חשבו את האורך הכולל של הרחובות אותם יש לסלול.
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 2.2קבוצת דוגמאות 

אורכו של המסלול. ניתן לבקש תכנון , בהינתן ליצור / לתכנן מסלול יש: בקבוצת דוגמאות זו אפיון

( או לחילופין לאפשר , מסלול מלבנישל מסלול בצורה גיאומטרית מסוימת )למשל, מסלול מעגלי

 (. 7מטרה אופרטיבית מס' מסלול כלשהו )

 בקבוצה זו ניתן לשלב:

 מפה של מסלול הליכה / ריצה וכו' עם נתונים של מרחקים, ולבקש לתכנן את המסלול על פיה. -

מידע בנוגע לזמן או מהירות ההליכה / ריצה וכו' על מנת לחשב את המהירות או זמן ההליכה /  -

הנתון לגבי המהירות יכול להיות קבוע לאורך כל המסלול או  .במסלול המתוכנן ריצה וכו'

 משתנה לאורך קטעי מסלול שונים.

ת הדרושות לחישוב היקף בתכונות של הצורות הגיאומטריות, בנוסחאובדוגמאות אלו יעשה שימוש 

. כמו כן יעשה שימוש (3אופרטיבית מס'  מטרהבמשפט פיתגורס )של צורות גיאומטריות אלו וכן 

מטרה אופרטיבית מס' ושימוש בהמרת יחידות ) (5מטרה אופרטיבית מס' ) מהירות = דרך זמן בנוסחה: 

8.) 

 –( משולבת עם סרטוט או צילום של המסך 1מטרה אופרטיבית מס' הדוגמאות יוצגו בצורה מילולית )

או באמצעות יישומון / סרטון. (, 2מטרה אופרטיבית מס' תוך רישום של המידות על גבי הסרטוט )

 על מנת להקל את המעבר לייצוג הסימבולי.זאת, 

 השאלות המרכזיות שניתן לשאול בקבוצת דוגמאות זו:

 שאורכו ... ק"מ. מסלול הליכה / ריצה / שחיה וכו'תכננו  .א

מסלולים שאורכו ... ק"מ, כאשר נתונה מפה של  מסלול הליכה / ריצה / שחיה וכו'תכננו  .ב

 .אפשריים

 .צורה מוגדרתשאורכו ... ק"מ, שצורתו היא  מסלול הליכה / ריצה / שחיה וכו'תכננו  .ג

 ובהמשך לשאלות אלו:

שבו את הזמן שייקח לעבור מהירות לאורך כל המסלול היא ... קמ"ש. חה, במסלול שתכננתם .ד

 (.מעלה ראשונהזה )חישוב מספרי או מציאתו לאחר פתרון משוואה מ מסלול

מהירות ה, הזמן שייקח לעבור מסלול זה הוא .... דקות / שעות. חשבו את במסלול שתכננתם .ה

 זה. במסלול
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 הדוגמ

  בה סימון של שבילים.שיש מפה כלשהי  קחו

 ק"מ(,  4על אורך המסלול בו רוצים ללכת )למשל,  החליטו

 קבעו מספר מסלולים אפשריים להליכה של המרחק הרצוי. .א

קבעו את מהירות הריצה לאורך כל המסלול או מהירות ריצה שונה לאורך כל קטע מסלול,  .ב

 וחשבו את הזמן שייקח לעבור מסלול זה.

 

 

 דוגמה

 במתחם ספורט יש שלושה מסלולי הליכה / ריצה בצורת מעגלים, 

 ויש שביל שמחבר ביניהם )ר' סרטוט(.

 ק"מ. 3  -דנה החליטה ללכת בכל יום כ

 דנה רוצה לעבור בין שלושת המסלולים. 

מ' מרדיוס המסלול הפנימי,  25 -מ', הרדיוס של המסלול האמצעי גדול ב 51רדיוס המסלול הפנימי 

 מרדיוס המסלול הפנימי. 1.8ורדיוס המסלול החיצוני גודל פי 

תה ורוצה לחזור לאו O, בהנחה שהיא יוצאת מנקודה ללכת בותכננו מסלול הליכה שדנה יכולה  .א

 נקודה.

, אבל אין הכרח Oתכננו מסלול הליכה אחר שדנה יכולה ללכת בו, בהנחה שהיא יוצאת מנקודה  .ב

 שהיא תחזור לאותה הנקודה ממנה יצאה.

 

 (כולל המרת יחידות –צורה מורכבת ) דוגמה

 ה, שחלקו מלבני וחלקו בצורת חצי מעגל )מסביב לבריכה(.בפארק עירוני יש מסלול ריצ

 המסלול מסומן בצבע לבן בסרטוט.

 

 דני מתכנן לרוץ במסלול מורחב  .א

 )כולל חצי מעגל מסביב לבריכה(. 

 סיבוב אחד של המסלול?מהו אורך 

 ק"מ.  5 -יותר מנטע החליטה לרוץ  .ב

  המינימלימהו מספר הסיבובים 

 היא אמורה לרוץ במסלול ש

 ?המורחב

 כדאי לו לרוץ?מסלול מ' בדיוק. באיזה  67111של ערן רץ מרחק  .ג

 דוגמאות שונות לתכנון המסלול של רותי. שלושק"מ. תנו  11 -של יותר מרותי רצה מרחק  .ד

  

O 
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 הדוגמ

 מפת רחובות בשכונה מגורים: פניכםל

 

 יוצר משולש שווה שוקיים. אורכי הרחובות מסומנים במפה. DECמשולש הרחובות 

 ? DCמהו אורך הרחוב בין הנקודות  .א

 שכונה. מתכנן מסלול ריצה לאורך רחובות הערן  .ב

 ק"מ.  6 -פחות מק"מ ו 5 -יותר מאורך המסלול אמור להיות 

 ירת מסלול הריצה.תנו מספר אפשרויות לבח

 : הניחו שהמידות הנתונות מייצגים את האורך של שביל הריצה.הערה
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 2.1קבוצת דוגמאות 

של הליכה / ריצה / שחיה וכו', במטרה  שני מסלולים או יותר יוצגו: בקבוצת דוגמאות זו אפיון

 (.6מטרה אופרטיבית מס' ) כדאי לבחורלקבוע באיזה מבין המסלולים 

( ו/או ממעגלים בסיסיות או מורכבות יהיו מורכבים מקטעים )כולל צורות גיאומטריותהמסלולים 

 (.3מטרה אופרטיבית מס' או מחלקי מעגלים )

טרפז , , ריבוע, מעויןמלבןמשולש, מקבילית, בקבוצה זו יודגמו הצורות הגיאומטריות הבאות: 

 (.3מטרה אופרטיבית מס' ) ומעגל

בתכונות של הצורות הגיאומטריות, בנוסחאות הדרושות לחישוב היקף בדוגמאות אלו יעשה שימוש 

. כמו כן יעשה שימוש (3אופרטיבית מס'  מטרהבמשפט פיתגורס )של צורות גיאומטריות אלו וכן 

מטרה אופרטיבית (, ושימוש בהמרת יחידות )5מטרה אופרטיבית מס' ) מהירות = דרך זמן בנוסחה: 

 (.8מס' 

 –( משולבת עם סרטוט או צילום של המסך 1מטרה אופרטיבית מס' ורה מילולית )הדוגמאות יוצגו בצ

או באמצעות יישומון / סרטון. (, 2מטרה אופרטיבית מס' תוך רישום של המידות על גבי הסרטוט )

 על מנת להקל את המעבר לייצוג הסימבולי.זאת, 

עבור נסיעה בכביש אגרה, צריכת ניתן לשלב בהקשר האורייני נתונים נוספים כגון: תשלום שנדרש 

 דלק שונה בתוואי דרך שונים ועוד.

 השיקולים האפשריים בבחירה:

 בחירת המסלול הקצר ביותר מבחינת אורכו. -

 בחירה במסלול שייקח פחות זמן לעשותו. -

 בחירה במסלול שעלות הנסיעה בו הנמוכה ביותר. -

 סלול שבו תוואי הדרך נוח יותר.בחירה במ -

 ת שניתן לשאול בקבוצת דוגמאות זו:השאלות המרכזיו

ומהירות ההליכה בכל מסלול. באיזה מסלול כדאי לבחור כך שזמן  שני מסלולים )או יותר(נתונים  .א

 ההליכה יהיה הקצר ביותר? 

שונים. נתונה מהירות ההליכה בכל קטע  מקטעי דרךהמורכבים  שני מסלולים )או יותר(נתונים  .ב

 ר כך שזמן ההליכה יהיה הקצר ביותר? במסלול. באיזה מסלול כדאי לבחו

 , ונתונים נוספים על כל אחד מהמסלולים. למשל:שני מסלולים )או יותר(נתונים  .ג

 מסלול אחד הוא כביש אגרה ולכן נסיעה בו כרוכה בעלות כספית נוספת אך הוא קצר יותר  * 

 בהשוואה למסלול אחר 

מסלול אחד הוא מסלול שיש בו פקקי תנועה ולכן עלות הנסיעה בו גבוהה יותר מעלות  *

 .הנסיעה בכביש אחר עקב צריכת הדלק הגבוהה יותר 

 באיזה מסלול כדאי לבחור אם רוצים:

 עלות נמוכה ביותר * 

 להגיע ליעד בזמן הקצר ביותר. *

 ניתן גם לשאול שאלות "הפוכות", כגון:
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, ונתונה מהירות הנסיעה באחד המסלולים. מה צריכה להיות שני מסלוליםל נתונים האורכים ש .ד

)חישוב מספרי או  מהירות הנסיעה במסלול השני, על מנת שזמן ההגעה ליעד יהיה זהה בשניהם?

 (.וואה ממעלה ראשונהמציאתו לאחר פתרון מש

 

 (כולל המרת יחידות –מסלול מורכב ) הדוגמ

 .                מעגלמהנדס תכנן מגרש אתלטיקה בצורת מלבן ושני חצאי 

 .'מ  111 'מ 21ממדי המלבן הם  

 מהו היקף המסלול? .א

 פעמים. 6משה ונעה מקיפים את המסלול בריצה,  .ב

 קמ"ש. 8קמ"ש, ונעה רצה במהירות של  12משה רץ במהירות של 

 לוקח לנעה לעבור את המסלול בהשוואה למשה? )בדקות( כמה זמן יותר

קמ"ש, ולאורך חצאי המעגלים  11לאה רצה לאורך הקטעים הישרים במהירות של במסלול זה,  .ג

 קמ"ש. 8במהירות של 

 פעמים לאורך אחד מן הקטעים הישרים או לעשות מסלול שלם אחד. 3היא מתלבטת האם לרוץ 

 הקצר ביותר?באיזה מסלול תבחר אם ברצונה לסיים בזמן 

 

 (כולל פיתגורס והמרת יחידות) הדוגמ

 תייר בחר מסלול הליכה ממקום מוצאו 

  Dעל המפה ליעדו בנקודה  Aבנקודה 

 , כך שיעבור דרך הנקודותעל המפה

B ו- C . 

 המרחקים בין הנקודות מסומנים במפה.

 מאונך  E -ל Aהרחוב בין הנקודות 

 , וגם מאונךC -ל Bלרחוב בין הנקודות 

 .D -ל E לרחוב בין הנקודות

 

 

 ?D -ל Cמהו אורך קטע ההליכה בין הנקודות  .א

 מהו אורך המסלול שעבר התייר? .ב

 האם התייר בחר המסלול הקצר ביותר? הסבירו. .ג

  קמ"ש, תוך כמה דקות הוא יגיע ליעדו. 4.5אם מהירות ההליכה של תייר היא  .ד
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 הדוגמ

 שני מסלולי הליכה.לפניך 

 במסלול החיצוני,  Aיורם מתחיל ללכת מנקודה 

 במסלול הפנימי.  Bובאותו הזמן מתחיל ברוך ללכת מנקודה 

 מקוטר המסלול הפנימי. 1.5קוטר המסלול החיצוני גדול פי 

 ליורם ולברוך אותה מהירות הליכה. .א

 כאשר ברוך יסיים סיבוב שלם אחד, איזה חלק מהמסלול יעבור יורם?

ות גדולה המהירות של יורם מהמהירות של ברוך, כדי שהם יסיימו ביחד פי כמה צריכה להי .ב

 סיבוב שלם בו זמנית?

 

 דוגמה

  במחנה צבאי כל הרחובות בין הבניינים מאונכים אחד לשני.

 על המפה. Cלרחבת הטקסים בנקודה  Aחייל מעוניין להגיע מהנקודה 

 

 או  A  B  Cהאם כדאי לו לבחור במסלול  .א

 ?A  D  E  H  F  G  C במסלול

 .C -ו  Bמהמרחק בין הנקודות  21% -קטן ב B -ו Aהמרחק בן הנקודות  .ב

 דקות. 6קמ"ש במשך  5במהירות קבועה של   A -ל  C -אופק עבר את המסלול מ

 .BCמצאו את אורך הקטע 

  

A 

B 
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 (השוואת מרחקים + השוואת זמנים) דוגמה

 לפניכם מפה של מושב במרכז הארץ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מ'. אורך רחוב  051מעגל שרדיוסו חלק מהוא בצורת  B -ו Aבין הנקודות  "שבעת המינים"רחוב 

 -ו E בין הנקודות "ספיר"מ' ואורך רחוב  251הוא  "אבני החושן"מ', אורך רחוב  411הוא  "הרימון"

D  ות:מ'. השתמשו בנתונים אלה ובנתונים שבמפה כדי לענות על השאלות הבא 51במפה הוא 

-"שבעת המינים". היא בחרה להגיע לפינת הרחובות Mדורית נמצאת בקצה המושב בנקודה  .א

פניה , Eעד הנקודה  "שוהם"רחוב לאורך  Mמנקודה במסלול הבא:  A) נקודה " )השעורה"

 "התאנה"רחוב פניה ל, Cעד הנקודה  "אבני החושן"רחוב פניה ל D7עד הנקודה  "ספיר"רחוב ל

 . Aעד הנקודה  "שבעת המינים"רחוב למשם ו  Bעד הנקודה

 מהו אורך מסלול ההליכה של דורית?

 ?Aלנקודה  Mהאם יש מסלול הליכה קצר יותר כדי להגיע מהנקודה  .ב

נקודה "ענבר" )-להגיע לפינת רחובות "שוהם" . שניהם אמוריםAאורן ויוסי נמצאים בנקודה  .ג

F.) ( אורן יעשה את המסלול הירוקA-B-C-D-E-F ויוסי )( ילך במסלול הצהובA-G-H-K-F .)

 . מי יגיע ליעד יותר מהר?קמ"ש 5קמ"ש ושל יוסי  4של אורן מהירות ההליכה 
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 דוגמה

בתוך הפארק העירוני, העירייה סללה שביל הליכה ורכיבה על אופניים . השביל בנוי משלוש צלעות 

 .A. כניסה לפארק נמצאת בנקודה D -ו Bשל ריבוע וחצי מעגל. כמו כן, בנו שביל נוסף בין הנקודות 

 

 ורכבו ימינה.  Aב על אופניים בפארק. הם נכנסו לפארק בנקודה דן ואורי יצאו לרכ

 סיבובים שלמים מסביב לפארק.  3הם רכבו 

לנקודה   Bהחליט דן לקצר את הדרך ולרכב בשביל מנקודה  Bבסיבוב הרביעי, כאשר הגיעו לנקודה 

D  דרך הנקודה( ומשם ליציאה מהפארק. אורי המשיך גם בסיבוב הרביעי במסלול המלאC.) 

 מהו המרחק שאורי רכב? .א

 בכמה מטרים קיצר דן את המסלול שלו? .ב

 קמ"ש? 15מהו זמן הרכיבה של אורי אם מהירות הרכיבה שלו היא  .ג

 

נעמה והילה יצאו לאימון הליכה בפארק. הם תכננו לעבור את כל המסלול מסביב לפארק. הן נכנסו 

, הילה הרגישה עייפה ולכן החליטה ללכת לכיוון Bוהלכו ימינה. כשהגיעו לנקודה   Aבנקודהלפארק 

 היציאה מהפארק ושם לחכות לנעמה. נעמה המשיכה ללכת מסביב לפארק.

דרך חצי המעגל( או ללכת   A -ל B -ת: ללכת חזרה בדרך בה הלכו )מבפני הילה שתי אפשרויו .ד

 , ואז להתקדם לכיוון היציאה. מהי האפשרות הקצרה ביותר?D -ל B -בשביל מ

 מהו המרחק הכולל שעברה הילה אם היא חזרה בדרך הקצרה ביותר? .ה

 מהו המרחק שעברה נעמה? .ו

 קמ"ש. בכמה דקות הקדימה נעמה את הילה? 5נעמה והילה הלכו שתיהן במהירות של  .ז
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 הדוגמ

יש להגדיר מוצא ויעד. התוכנה מציגה מספר אפשרויות למסלולי " Wazeניווט "התוכנת לשימוש ב

 משך הנסיעה במסלול הנבחר.את  הנסיעה )במידה וקיימות מספר אפשרויות(, וכן מציג

 

הוא רשם את המוצא והיעד בתוכנה, וקיבל להגיע מנמל יפו אל חוף השרון בהרצליה.  רוצהיותם 

  (מצורף לולי נסיעה )ראה סרטוטלמסשלוש אפשרויות 

 (https://www.waze.com/he/livemap)נלקח מהאתר 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מהו המסלול הקצר ביותר באורכו מבין המסלולים המוצעים? .א

 הוא הקצר ביותר?זמן הנסיעה בו מהו המסלול  .ב

 ול שזמן הנסיעה בו הוא קצר ביותר.המסלבהכרח ו נהמסלול הקצר באורכו אינהסבירו מדוע  .ג

 מצאו את המהירויות הממוצעות בכל אחד מהמסלולים המוצעים. .ד

 

  

https://www.waze.com/he/livemap
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 הדוגמ

 " כדי למצוא מסלול נסיעה כרצונכם.Waze" -השתמשו בתוכנת ה

 המתקבלים מהתוכנה, ענו על השאלות הבאות:על פי הנתונים 

 הו המסלול הקצר ביותר באורכו ומהו המסלול שהנסיעה בו היא הקצרה ביותר.מ .0

 הנסיעה בכל אחד מהמסלולים.הממוצעת של מהירות את החשבו  .2

 

 :באמצעות התכנה להלן הנחיות לביצוע המשימה

 ezWa": https://www.waze.com/he/livemapהיכנסו לאתר האינטרנט של " .0

 בחרו באופציית הניווט: .2

 

 

 

 

 

 

" רשמו את נקודת המוצא ובשדה "אל" -מלאו את השדות הנדרשים: בשדה "מבחלון שנפתח  .3

 מלאו את היעד

 

 

 

 

 

 

 

 

 לבחירה.מסלולים שונים בו יוצגו "מצא מסלולים". ייפתח חלון הכפתור לחצו על  .4

 

 " בסמארטפון. Wase" -: ניתן להשתמש גם באפליקציה של ההערה

 

 

  

https://www.waze.com/he/livemap
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 שעות( 8) אורייניבהקשר  ות: שטחי צורות גיאומטרישלישיתיחידה 

 

 )יוצגו בהקשר האורייני(: תכנים / נושאים מתמטיים

 :תכנים הנלמדים ביחידה זו

 שטח משולש. -

 .טרפז, שטח המרובעים: מקבילית, מלבן, ריבוע, מעוין -

 שטח עיגול. -

 בהקשר אורייני. –ת למלבנים )סכום או הפרש של מלבנים( ה מורכבת המתפרקשטח צור -

 בהקשר אורייני. –ת למשולשים ולמלבנים ה מורכבת המתפרקשטח צור -

בהקשר  -, למלבנים ולמשולשים ולחלקי עיגולים ות לעיגוליםת המתפרקה מורכבשטח צור -

 אורייני.

 :זותכנים נלווים ליחידה 

תכונות של צורות גיאומטריות )משולש שווה שוקיים, משולש שווה צלעות, משולש ישר זווית,  -

 (., טרפזמקבילית, מעוין, מלבן, ריבוע

 משפט פיתגורס. -

 .אחוזים -

 פתרון משוואה ממעלה ראשונה. -

 פתרון משוואה ממעלה שנייה. -

 שורש ריבועי. -

 אומדן. -

 

 דוגמאות -הקשרים אורייניים 

 בכיכרשתילת דשא  -

 ריצוף רצפת חדר -

 צביעת קירות -

 הנחת רעפים על גג -

 שטחה של מדינה -

מלבן,  ,מקביליתטרפז, משולש, שצורתו  חישוב שטח של משטחהקשר אורייני אחר שבו נדרש  -

 או צורה מורכבת המשלבת צורות אלו. מעגלמעוין, ריבוע, 

 ר' גם דוגמאות בהמשך.

 

 כלליות:מטרות 

 חישוב השטח בהקשר האורייני הניתן בשאלה. התלמיד יבין את המשמעות של .0

 –יכולת להבין את המידע המוצג בייצוגים שונים )מילולי, ויזואלי, סימבולי התלמיד יפתח את ה .2

 חשבוני או אלגברי(.
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יכולת לעבור בין הייצוגים השונים )מעבר מייצוג מילולי לייצוג ויזואלי התלמיד יפתח את ה .3

 י לייצוג סימבולי(.וסימבולי, מעבר מייצוג ויזואל

משולש, התלמיד יכיר את הנוסחאות לחישוב שטח של הצורות הגיאומטריות הבסיסיות:  .4

 עיגול וידע להשתמש בהם בהקשר האורייני., , טרפזמקבילית, מלבן, מעוין, ריבוע

התלמיד יכיר את התכונות של הצורות הגיאומטריות הבאות: משולש שווה שוקיים, משולש  .5

 ., טרפזמקבילית, מלבן, מעוין, ריבועשולש ישר זווית, משווה צלעות, 

לצורות גיאומטריות בסיסיות  ידי פירוקה-עלהתלמיד יבין שניתן לחשב שטח של צורה מורכבת  .6

 שידוע האופן לחישוב שטחיהן.

או חלק עיגול מממדי הצורה )מלבן או או יותר התלמיד יבין מהי ההשפעה של שינוי של אחד  .7

( על השטח של ו/או לעיגולים ו/או לחלקי עיגולים המתפרקת למלבניםמורכבת או צורה מעיגול 

 בהקשר אורייני. –הצורה 

התלמיד יפעיל שיקולי כדאיות בסיטואציות אורייניות הדורשות השוואה, תוך חישוב של   .8

 .ו/או חישוב העלויות הנדרשות גיאומטריות של צורות שטחים

 , ויפתח יכולת להמיר בין יחידות שונות.התלמיד יבין את הצורך בהמרת יחידות .9

 

 מטרות אופרטיביות

 .3.2, 3.0 'קבוצת דוגמאות מסר'  התלמיד ידע לומר מה מייצג השטח בהקשר האורייני. .0

את הנתונים לנתונים  יתרגםמוצגת השאלה בצורה מילולית, התלמיד  ו, בבהקשר אורייני .2

 .3.7, 3.6, 3.5, 3.4, 3.3, 3.2' מס קבוצת דוגמאותר'  סימבוליים )חשבוני או אלגברי(.

את  יתרגם, התלמיד צורה ויזואלית )שרטוט/תרשים(נתוני השאלה מוצגים ב ו, בבהקשר אורייני .3

, 3.5, 3.4, 3.3, 3.2קבוצת דוגמאות מס' ר'  הנתונים לנתונים סימבוליים )חשבוני או אלגברי(.

3.6 ,3.7. 

שולש, מלבן, )מ ה גיאומטריתצורנתונים הנדרשים למציאת השטח של  בהקשר אורייני, בהינתן .4

מורכבת המתפרקת למשולשים ומלבנים ו/או ה עיגול או צורטרפז, ריבוע, מקבילית, מעוין, 

השטח )כולל שימוש בתכונות של צורות את  ימצאהתלמיד  (,לעיגולים או חלקי עיגולים

 , טרפזיבוערמקבילית, מעוין, מלבן, של גיאומטריות אלו, שימוש בנוסחאות לחישוב שטח 

, 3.2קבוצת דוגמאות מס' ר' . חישוב מספרי או ייצוג אלגברי – משפט פיתגורס(שימוש בועיגול, ו

3.4 ,3.5 ,3.6 ,3.7. 

ר' קבוצת דוגמאות ד את שטחה של צורה גיאומטרית כלשהי. ובהקשר אורייני, התלמיד יאמ .5

 .3.2 מס'

בהקשר אורייני, כאשר נתון השטח, התלמיד ייצור צורות גיאומטריות שונות ששטחן שווה  .6

 .3.5, 3.4, 3.2ר' קבוצת דוגמאות מס' לשטח הנתון. 

, מהממדיםבהינתן שטח של צורה גיאומטרית בסיסית או מורכבת וחלק בהקשר אורייני,  .7

, 3.4' ר' קבוצת דוגמאות מס .חישוב מספרי או ייצוג אלגברי – מד החסראת המ ימצאהתלמיד 

3.5. 

נתונות מספר אפשרויות ויש לקבל החלטה לגבי המצב הרצוי, התלמיד  בהקשר אורייני, שבו .8

באמצעות חישוב השטח הנדרש ו/או באמצעות  –אפשרויות המהי האפשרות הנכונה מבין  יקבע
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קבוצת ר'  .אלגברי חישוב מספרי או ייצוג – בהתאם להקשר האורייני ,חישוב העלות הנדרשת

 .3.7' דוגמאות מס

 או בשניהם , בהינתן שינוי שחל באחד מממדי המלבןו נתון מלבן, שבבהקשר אורייני .9

 שטחאת ימצא )הגדלה/הקטנה פי/ב ערך מסוים הנתון ביחידות אורך או באחוזים(, התלמיד 

  .3.6' קבוצת דוגמאות מסר' אלגברי. באופן מספרי או ייצוג  - לאחר השינוי המלבן

)הגדלה/הקטנה פי/ב ערך מסוים ברדיוסו , בהינתן שינוי שחל ו נתון עיגול, שבבהקשר אורייני .01

באופן מספרי  - לאחר השינוי העיגול שטחאת ימצא הנתון ביחידות אורך או באחוזים(, התלמיד 

 .3.6 קבוצת דוגמאות מס'ר' אלגברי. או ייצוג 

בהקשר אורייני, שבו השטח של הצורה הגיאומטרית )מלבן או עיגול( משתנה, ונתון השטח לפני  .00

באופן מספרי  –, התלמיד ימצא את ממדי הצורה ונתונים נוספים במידת הצורך השינוי ולאחריו

 .3.6 ' קבוצת דוגמאות מס'ר אלגברי. או ייצוג

 כן יחידות שטח )סמ"ר למ"ר ולהיפך(.ויחידות אורך )ס"מ למטרים ולהיפך(  ימירהתלמיד  .02

 .3.7, 3.6, 3.5, 3.4, 3.3קבוצת דוגמאות מס' ר' 

 

 דגשים והבהרות

 השאלות האורייניות ידרשו הן שימוש בחישובים מספריים והן שימוש באלגברה. -

, אלגברה, פונקציות(, חשוב לקשר את הגיאומטריה לתחומי דעת אחרים שנלמדו )אריתמטיקה -

 כדי להדגיש את עיקרון הספירליות.

 קשרים הקיימים בין המשתנים בשאלה.ניתן להשתמש בטכנולוגיה על מנת להבהיר  -
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 1.1קבוצת דוגמאות 

 ,את מושג השטח בצורה מוחשיתומטרתה להדגים פתיחה לנושא,  מהווה: קבוצת דוגמאות זו אפיון

 (.1מטרה אופרטיבית מס' ) באמצעות דוגמאות מחיי היום יום שלהם

בהקשר  השטחמשמעות של תהיינה בנוגע לבקבוצת דוגמאות זו שתישאלנה השאלות המרכזית 

 .למצב המוצג

 

 הדוגמ

 .השטחמחיי היום יום, למצבים שבהם נדרש חישוב  דוגמהתנו 

 

 הדוגמ

 הן רוצה לרצף את הסלון.משפחת כ

 מ'.  3מ'  5 הסלון הם:מדי מ

 מהו שטח הסלון? .א

 . ₪ 81מטר מרובע של הריצוף שבחרו עולה  .ב

 כמה יעלה ריצוף הסלון?

 

 

 

 

 

  



 כיתה י – יח"ל )המסלול היישומי( 3טיוטת תכנית הלימודים ברמה של 

51 

 

 1.2אות דוגמקבוצת 

 חישוב שטח של צורה בהינתן היחידה הבסיסית : קבוצת דוגמאות זו ממחישה את אופן אפיון

 .(4 -ו 1מטרות אופרטיביות ) יחידת שטח אחת של

 –( משולבת עם סרטוט או צילום של המסך 2מטרה אופרטיבית מס' יוצגו בצורה מילולית )הדוגמאות 

(, על מנת להקל את המעבר לייצוג 3מטרה אופרטיבית מס' תוך רישום של המידות על גבי הסרטוט )

 הסימבולי.

 , אומדן שטח הצורה(4מטרה אופרטיבית מס' )בצורה מדויקת המשימות יכללו חישוב שטח הצורה 

מטרה אופרטיבית מס' ) כאשר נתון שטחהצורה גיאומטרית יצירה של ולהיפך:  (5מטרה אופרטיבית מס' )

6). 

 השאלות המרכזיות שניתן לשאול בקבוצת דוגמאות זו:

 (, על סמך יחידת שטח אחת שנתונה.צורה גיאומטריתהנתונה )שרטוט של  הצורהחשבו את שטח  .א

 (, על סמך יחידת שטח אחת שנתונה.צורה גיאומטריתהנתונה )שרטוט של  הצורהאמדו את שטח  .ב

 

 

 הדוגמ

 גינה עוצבה מריבועים באופן הבא:

 בהנחה שכל ריבוע הוא יחידת שטח, חשבו את שטח הגינה.

 

 

 

 

 הדוגמ

ובחרו  http://maths.explorationspace.co.uk/applets.aspxהפעילו את היישומון שבאתר: 

 .Polyominoesבאפשרות: 

 צרו צורה המורכבת מריבועים של יחידת שטח אחת, וחשבו את שטחה.

 

 

 

 (אומדן שטח צורה) דוגמה

 בשרטוט שלפניכם צורה המונחת על מערכת צירים.

 אמדו את שטח הצורה

 

 

 

 

  

http://maths.explorationspace.co.uk/applets.aspx
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 (צורה גיאומטרית על פי שטח נתון : שרטוט"הפוכה"שאלה ) הדוגמ

ובחרו  http://maths.explorationspace.co.uk/applets.aspxהפעילו את היישומון שבאתר:  .א

 .Polyominoesבאפשרות: 

 ביישומון זה, כל ריבוע מייצג יחידת שטח אחת.

לבנות את הצורות הבאות ששטחן נתון. במידה וכן, בנו את הצורה. במידה ולא,  בדקו האם ניתן

 הסבירו מדוע לא ניתן לבנות:

 יחידות שטח. 6ששטחו  מלבן (0)

 יחידות שטח. 6ששטחו  ריבוע (2)

הפעילו את היישומון שבאתר:  .ב

http://nlvm.usu.edu/en/nav/frames_asid_283_g_4_t_4.html?open=activities 

 בנו באמצעותו:

 יחידות שטח. 6כלשהו ששטחו  מצולע (0)

 יחידות שטח. 6נוסף ששטחו  מצולע ( 2)

 יחידות שטח. 6נוסף ששטחו  מצולע (3)

 

 

  

http://maths.explorationspace.co.uk/applets.aspx
http://nlvm.usu.edu/en/nav/frames_asid_283_g_4_t_4.html?open=activities
http://nlvm.usu.edu/en/nav/frames_asid_283_g_4_t_4.html?open=activities
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  1.1 קבוצת דוגמאות

משולש, מלבן,  התקבלו הנוסחאות לחישוב שטחממחישה את האופן שבו : קבוצת דוגמאות אפיון

 שטח טרפז, ושטח עיגול.

 בקבוצה זו נעשה שימוש באמצעי המחשה כגון: יישומונים, וסרטונים להמחשת הנלמד.

 

 בקבוצת דוגמאות זו:השאלות המרכזיות שניתן לשאול 

הנמצא באתר: ... ומצא את השטח של הצורה הנמצאת בו, על ידי  / סרטון ליישומון והיכנס .א

 קביעה של הגדלים הדרושים למציאת השטח.

בכל פעם את אחד הגדלים הדרושים למציאת השטח, ומצא כיצד שינוי זה משפיע על שטח  ושנ .ב

 הצורה. 

 מהן המסקנות שהגעת אליהן. .ג

 

 (מלבןהבנת נוסחה לחישוב שטח ) הדוגמ

 www.geogebratube.org/student/b72693#material/66990http//:הפעילו את היישומון: 

 בדקו כיצד מתקבל שטח המלבן )כל ריבוע מייצג יחידת שטח(.צרו מלבן ו .א

 סעיף א' עבור מלבנים נוספים. חזרו על .ב

 מהן מסקנותיך?

 

 (הבנת נוסחה לחישוב שטח משולש) הדוגמ

 הפעילו את היישומון הנמצא באתר:

http://illuminations.nctm.org/ActivityDetail.aspx?ID=108 

 .)משולשים( Trianglesובחרו באפשרות 

 מהם הגדלים שמשתנים ומשפיעים על חישוב שטח המשולש? .א

 

 קבעו משולשים שונים )באמצעות הזזת קדקודי המשולש(,  .ב

 בסעיף א'  םוהוסיפו לטבלה את המדידות של הגדלים שקבעת

 ואת שטחן. 

 מהי הנוסחה לחישוב שטח משולש?

 

מצלעות המשולש תמצא על קו ישר, והקדקוד שממולה באמצעות הצלמית           קבעו שאחת  .ג

 יהיה על הישר המקביל לו.

 הזיזו רק את הקדקוד שממנה עובר הגובה,

 והוסיפו לטבלה מספר מדידות.

 מה מסקנתכם?

 

 

  

http://www.geogebratube.org/student/b72693#material/66990
http://illuminations.nctm.org/ActivityDetail.aspx?ID=108
http://illuminations.nctm.org/ActivityDetail.aspx?ID=108
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 (טרפזהבנת נוסחה לחישוב שטח ) הדוגמ

 הפעילו את היישומון הנמצא באתר:

http://illuminations.nctm.org/ActivityDetail.aspx?ID=108 

 .)טרפזים( Trapezoidsובחרו באפשרות 

 מהם הגדלים שמשתנים ומשפיעים על חישוב שטח  .א

 ?הטרפז

 

 (, טרפזשונים )באמצעות הזזת קדקודי הטרפזים קבעו  .ב

 והוסיפו לטבלה את המדידות של הגדלים שקבעתם 

 בסעיף א' ואת שטחן. 

 ?טרפזמהי הנוסחה לחישוב שטח 

 

 באמצעות הצלמית           קבעו שאחת מצלעות  .ג

 תמצא על קו ישר, והקדקוד שממולה  הטרפז

 יהיה על הישר המקביל לו.

 

 הזיזו רק את הקדקוד שממנה עובר הגובה,

 מספר מדידות. והוסיפו לטבלה

 מה מסקנתכם?

 

 

 

 (הבנת נוסחה לחישוב שטח עיגול) הדוגמ

 .הדגמה של אופן קבלת נוסחה לחישוב שטח עיגולבכל אחד מהאתרים הבאים מופיעה 

http://www.youtube.com/watch?v=Ip8KQTNrw5w 

http://www.youtube.com/watch?v=KXPou7LPRIw 

http://www.geogebratube.org/student/m279 

http://www.geogebratube.org/material/show/id/5014 

knot.org/Curriculum/Geometry/AreaOfCircle.shtml-the-http://www.cut 

 חה לחישוב שטח עיגול.התבוננו באחד מהם או יותר, וקבעו כיצד מתקבלת הנוס

 

 

  

http://illuminations.nctm.org/ActivityDetail.aspx?ID=108
http://www.youtube.com/watch?v=Ip8KQTNrw5w
http://www.youtube.com/watch?v=Ip8KQTNrw5w
http://www.youtube.com/watch?v=KXPou7LPRIw
http://www.youtube.com/watch?v=KXPou7LPRIw
http://www.geogebratube.org/student/m279
http://www.geogebratube.org/student/m279
http://www.geogebratube.org/material/show/id/5014
http://www.geogebratube.org/material/show/id/5014
http://www.cut-the-knot.org/Curriculum/Geometry/AreaOfCircle.shtml
http://www.cut-the-knot.org/Curriculum/Geometry/AreaOfCircle.shtml
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  1.1קבוצת דוגמאות 

או  אוסף של מצבים בחיי היום יום בהם נדרש חישוב מספרי יוצגו, בקבוצת דוגמאות זו: אפיון

, תוך שימוש , בהינתן כל הממדים / נתונים הדרושיםבסיסיות שטח צורות גיאומטריותשל  אלגברי

 . (4מטרה אופרטיבית מס' ) בנוסחאות

ריבוע, מעוין, משולש, מקבילית, מלבן, באות: בסיסיות היודגמו הצורות הגיאומטריות ה בקבוצה זו

 .(4מטרה אופרטיבית מס' ) ועיגול טרפז

. (4מטרה אופרטיבית מס' ) , וכן במשפט פיתגורסבתכונות של הצורות הגיאומטריותבדוגמאות יעשה 

 (.12מטרה אופרטיבית מס' בנוסף, יעשה שימוש בהמרת יחידות )

 –( משולבת עם סרטוט או צילום של המסך 2מטרה אופרטיבית מס' הדוגמאות יוצגו בצורה מילולית )

או באמצעות יישומון / סרטון. (, 3מטרה אופרטיבית מס' תוך רישום של המידות על גבי הסרטוט )

 על מנת להקל את המעבר לייצוג הסימבולי.זאת, 

מטרה ה הגיאומטרית הבסיסית ויש לחשב את שטחה )בדוגמאות ישולבו מצבים שבהם נתונה הצור

( ולהיפך: מצבים בהם נתון שטח הצורה ונתונים נוספים )במידת הצורך( ויש למצוא 4אופרטיבית מס' 

( או ליצור צורה גיאומטרית ששטחה שווה לשטח 7ה אופרטיבית מס' מטראת הממד)ים( החסר)ים( )

 (.6מטרה אופרטיבית מס' הצורה הנתון )

 לות המרכזיות שניתן לשאול בקבוצת דוגמאות זו:השא

)חישוב מספרי או הבעה  הצורהאת השטח של  מצאובהקשר אורייני.  צורה גיאומטריתנתונה  .א

 .באמצעות נעלם(

 ":ותה"הפוכ ותניתן גם לשאול את השאל

)חישוב מספרי או מציאתו לאחר פתרון משוואה  הממד החסר.... חשבו את  הוא הצורה השטח של .ב

 (.נה או ממעלה שנייהממעלה ראשו

 ששטחה שווה לשטח הנתון. צורה גיאומטריתצרו הוא ....  הצורההשטח של  .ג

 

 (חישוב שטח של מלבן ושל עיגול) הדוגמ

 מ'. 1.5בצורת עיגול שקוטרו ח ימונח שט מ'  4מ'  3בחדר שממדיו 

 בשטיח? איזה אחוז מהחדר מכוסה

 

 מלבן + פיתגורס(חישוב שטח של ) הדוגמ

 .מ'  3.8מ'  4.2חדר שממדיו לדלית 

 משטח החדר שלה. 21% -היא רוצה לקנות שטיח שיכסה לא יותר מ

 בחנות היא ראתה את השטיח המתואר בסרטוט )ר' נתונים בסרטוט(.

 השטיח?מה מידות  .א

 האם השטיח עונה על הדרישה של דלית? .ב

           

                מ' 2.3  

                מ' 2.8  
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 (כולל המרת יחידות -שטח מלבן ) הדוגמ

 כדי ליצור דלתות לארון משתמשים בלוחות העשויות מדיקט.

 מ'.  1.22מ'  2.44המידות של לוח דיקט סטנדרטי הן 

 מה שטח לוח הדיקט? .א

 מ' אפשר ליצור מלוח דיקט אחד?  1.2ס"מ  61כמה דלתות מלבניות שמידותיהן  .ב

 ?)שאריות( איזה אחוז משטח לוח הדיקט נותר ללא שימוש .ג

 

 

 (פיתגורס + שטח מלבן) דוגמה

 גודל מסך טלוויזיה מודדים על פי אורך האלכסון.

 ס"מ. 78ס"מ ואורכו של המסך  91ון מסך הטלוויזיה הוא אלכס

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 חשבו את רוחבו של המסך. .א

 המסך.חשבו את שטח  .ב
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 (שטח מלבן) דוגמה

 בכל שישה חודשים.ם את הצבע במעבר חצייה בשכונה מסוימת מחדשי

 פסים. 16במעבר חצייה אחד יש  ס"מ.  51 'מ 3כל פס במעבר החצייה הוא בצורת מלבן שממדיו 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ₪. 121מ"ר עולה  1צביעה של 

 ?אחד חצייהמה השטח הכולל של מעבר  .א

 מעבר חצייה אחד?כמה יעלה לצבוע  .ב

 מעברי חצייה כאלה. 24בשכונה ישנם  .ג

 מהי עלות הצביעה בשנה?

 

 (שטח מלבן) דוגמה

 במסמך המתאר את תקני הצפיפות המותרת במקומות בילוי, נכתב:

 "מ"ר לאדם 3.5 -ל 3.1התפוסה המקובל נע בין  "מקדם

 מ"ר לאדם.  1.5בהנהלת אולם "שמחה לעד" מעוניינים לעמוד בתקן המקובל, ולאפשר 

 מ'. 21מ' והצלע השנייה  31אחת מצלעותיו צורתו של האולם היא מלבן ש

 מהי תפוסת האנשים המותרת באולם "שמחה לעד"?
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 (כולל המרת יחידות –שטח מלבן ) דוגמה

 בחדר המורים קיר שמידותיו הן:

 הוחלט לבנות', מ  2.41 מ' 3.21
 ארון גדול ובו תאים )תא לכל 

 . מורה(
 תא הואכל של הגודל 

 ס"מ.  41ס"מ  41

 כמה תאים ניתן יהיה לבנות .א

 בקיר חדר המורים?

 ₪.  125כל תא עולה  .ב

 כמה יעלה לבנות את כל התאים?

 

 

 

 (שטח טרפז) הדוגמ

 . 'מ  4' מ 8, שמדדיו מלבן בצורתחדר  בסרטוט שלפניכם

 פרקט שצורתו טרפז שווה שוקיים. מי צפת החדר עשוחלק מר

 . )ר' סרטוט( צבעוניים, שצורתם משולשים ישרי זווית, והם זהיםחים ישטבשטח שנותר מניחים 

                                        .'מ 2רך הבסיס העליון של הטרפז הוא או

 מצא את השטח הנדרש לציפוי ( 0) .א

 ?רקטהרצפה בפ 

 .₪ 86עלות מ"ר של פרקט היא  ( 2)

 רצפת הפרקט?כמה תעלה  

 מהו השטח המיועד לשטיחים? ( 0) .ב

 .₪ 41עלות מ"ר של שטיח היא  ( 2)

 כמה יעלה לרצף את כל החדר 

 (?בפרקט ובשטיחים) 

 איזה אחוז מהחדר הוא בריצוף של פרקט? .ג

 בין הפרקט לבין השטיח מניחים פס מיוחד מאלומיניום.  .ד

 מה אורך הפסים הדרושים לכך?

 

  

 מ' 2
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 (שטח משולש) הדוגמ

 מרוחבה )ר' שרטוט(. 3אורכה גדול פי גינה מלבנית ש עיצבאדריכל גנים 

 

 

 

 

 

 יפזרו אבני טוף.  'ישתלו דשא ובשטח ג 'ב -ו 'שטחים אב

 את רוחב הגינה. x -סמנו ב

 את שטח אבני טוף? xבאמצעות  ובטא .א

 האם שטח הדשא גדול / שווה / קטן לשטח הטוף? .ב

 .xהשטח שעליו שתלו דשא הוא ... מצאו את ערכו של  .ג

 חשבו את השטח של אבני הטוף. .ד

 

 

 (.כולל כיוון "הפוך" –שטח משולש יש"ז + שטח מעגל ) הדוגמ

 הגינה שבצילום היא בצורת משולש ישר זווית, 

 מ'. 4.2 -מ' ו 3.5שניצביו 

 מה שטח הגינה? .א

 בגינה שותלים פרחים. .ב

 שתיל לשתילצריך להשאיר רווח בין 

 משטח הגינה. 31%ולכן שותלים רק על 

 מה השטח עליו שותלים את הפרחים?

 

 באותו גן ציבורי ישנה גם גינה בצורת טרפז שווה שוקיים )ר' צילום(. .ג

 .וחשבו את שטח עליו שותלים פרחים הוסיפו מידות לממדי הגינה,
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 (שטח טרפז) הדוגמ

   מ"ר. 61)ר' סרטוט(. שטח הלובי הוא  בצורת טרפזבנוי לובי של בניין 

 

 

 

 

 

 

 

 מצאו את גובה הטרפז. .א

 צמחיה.  תולהחליטו לששטח הירוק )המשולש ישרי הזווית( ב .ב

 שטח שתילת הצמחייה?מהו 

 

 (שטח עיגול + כיוון "הפוך") הדוגמ

 לפניכם מגרש משחקים, 

 שבו מתקן טיפוס מדורג.

 

 המשטחים עליהם דורכים 

 עשויים מעיגולים זהים.

 

 מחיר מ"ר של החומר ממנו

 .₪ 121עשוי המשטח הוא 

 עלות כל המשטחים במתקן

 .₪ 238 היא

 

 מה רדיוס משטח ההליכה?

 

  

 מ' 11

 מ' 14
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 (כיוון "רגיל" וכיוון "הפוך" – שטח טרפז) הדוגמ

 מהגינה שצורתו מלבן)בצד ימין( ותרשים של חלק  בתל אביב גינת כיכר התרבותצילום של  כםלפני

 : ()בצד שמאל

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 במרכזטרפזים ישרי זווית זהים וריבוע  ארבעהשני טרפזים שווי שוקיים זהים, המלבן מחולק ל

 .)ר' תרשים(

ר' בתרשים את ממדי  – שתלו פרחים אדומיםבאחד מחלקי הגינה שצורתו טרפז שווה שוקיים  .א

 מה שטח הגינה בה שתלו פרחים אדומים? .הטרפז

 שצורתו טרפז ישר זווית שתלו פרחים צהובים.באחד מחלקי הגינה  .ב

 .צאו את ממדי הטרפזמ (0)

 חשבו את השטח בו שתלו פרחים צהובים. (2)

 בשלושת הטרפזים ישרי הזווית ובריבוע שבמרכז שתלו דשא. .ג

 (  חשבו את השטח בו שתלו דשא.0)

 מה אחוז משטח הגינה בו שתלו את הדשא?(  2)

 
 

 (גיאומטרית על פי שטח נתון: שרטוט צורה "הפוכה"שאלה ) הדוגמ

 יחידות, במידה ואפשר.  24סרטטו על גבי לוח מסמרים צורה גיאומטרית ששטחה 

 במידה ולא ניתן לסרטט צורה זו, הסבירו מדוע:

 א.  מלבן.   ב. מלבן נוסף.   ג. ריבוע.  ד. מקבילית.   ה. טרפז.   ו. משולש כלשהו.  

 ז. משולש שווה שוקיים. 

 או:   http://mste.illinois.edu/users/pavel/java/geoboardביישומון: ניתן להיעזר 

http://nlvm.usu.edu/en/nav/frames_asid_283_g_4_t_4.html?open=activities 

  

http://ilovemytelaviv.com/2012/02/%D7%9E%D7%A8%D7%9B%D7%96-%D7%94%D7%AA%D7%A8%D7%91%D7%95%D7%AA-%D7%A4%D7%AA%D7%95%D7%97-%D7%9C%D7%A6%D7%99%D7%91%D7%95%D7%A8.html
http://mste.illinois.edu/users/pavel/java/geoboard
http://nlvm.usu.edu/en/nav/frames_asid_283_g_4_t_4.html?open=activities
http://nlvm.usu.edu/en/nav/frames_asid_283_g_4_t_4.html?open=activities
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 1.5קבוצת דוגמאות 

אוסף של מצבים בחיי היום יום בהם נדרש חישוב מספרי או  יוצגו: בקבוצת דוגמאות זו, אפיון

, עיגוליםחלקי או  ועיגוליםממלבנים, משולשים  המורכבותצורות גיאומטריות  שטחאלגברי של 

חישוב השטח יעשה באמצעות (. 4מטרה אופרטיבית מס' בהינתן כל הממדים / נתונים הדרושים )

 חיסור או חיבור של צורות גיאומטריות בסיסיות.

 שטחבנוסחאות הדרושות לחישוב בתכונות של הצורות הגיאומטריות, בדוגמאות אלו יעשה שימוש 

מטרה אופרטיבית . בנוסף, יעשה שימוש בהמרת יחידות )(4אופרטיבית מס'  מטרהוכן במשפט פיתגורס )

 (.12מס' 

 –( משולבת עם סרטוט או צילום של המסך 2מטרה אופרטיבית מס' הדוגמאות יוצגו בצורה מילולית )

(, על מנת להקל את המעבר לייצוג 3מטרה אופרטיבית מס' תוך רישום של המידות על גבי הסרטוט )

 הסימבולי.

מטרה אופרטיבית ישולבו מצבים שבהם נתונה הצורה הגיאומטרית ויש לחשב את שטחה )בדוגמאות 

( ולהיפך: מצבים בהם נתון שטח הצורה ונתונים נוספים )במידת הצורך( ויש למצוא את 4מס' 

( או ליצור צורה גיאומטרית ששטחה שווה לשטח 7ה אופרטיבית מס' מטרהממד)ים( החסר)ים( )

 (.6ופרטיבית מס' מטרה אהצורה הנתון )

 ניתן להוסיף נתונים נוספים כגון: עלויות.

 השאלות המרכזיות שניתן לשאול בקבוצת דוגמאות זו:

 )חישוב מספרי או הבעה באמצעות נעלם(. המורכבת הצורהשל  השטחמצאו את  .א

 ?הצורה המורכבתעולה ... מה עלות כל שטח  הצורה המורכבתמ"ר של  .ב

 (:5אופרטיבית מס'  המטר) ה"הפוכה"ניתן גם לשאול את השאלה 

)חישוב מספרי או מציאתו לאחר פתרון  הממד החסרהוא .... חשבו את  המורכבת הצורהשל  השטח .ג

 ממעלה ראשונה או ממעלה שנייה(. משוואה

 

 

 לקוח מהטימס( - חישוב שטח באמצעות הפרשי מלבנים) דוגמה

 בציור: מסביב לבריכת שחיה בצורת מלבן ישנה מדרכה, כמתואר

 

 

 

 

 

 

 

 מה שטח המדרכה? .א

 מה עלות ריצוף המדרכה?. ₪ 95עלות ריצוף מ"ר של המדרכה הוא  .ב
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 (095לקוח מחוברת חשיבה כמותית חלק א' עמ'  – חישוב שטח כסכום שטחי מלבנים) הדוגמ

 אב חילק את אדמתו לשני בניו לפי החלוקה 

 הרשומה בשרטוט )היחידות רשומות במטרים(.

 התלונן שהחלוקה אינה צודקת.בן א' 

 האם טענתו מוצדקת? 

 אם כן, בכמה מטרים מרובעים קטן השטח 

  שלו מזה של אחיו?
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 (סכום והפרש שטחי עיגולים -בסיסי ומורכב – שטח עיגול) הדוגמ

 )כיכר  ככר המפרשיותצילום של  פניכםל

 הנמצאת בעיר אשדוד.  יהודי סלוניקי(

 

 

 

 

 

 

 

 

 :)ר' סרטוט(הכיכר בנויה משלושה מעגלים 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ? הבטון. מה שטח בטוןהמפרשיות מונחות על גבי משטח  .א

 . 1,120הוא דשא. שטח הדשא לבטון מונח מסביב  .ב

 ?יוס העיגול הכולל את הדשא והבטוןמה רד

 מהו שטח כל הכיכר? .ג

 

  

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%A5:Sail_Square_in_Ashdod.jpg
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 הדוגמ

 .וך ריבוע משורטטים שלושה משולשים )ר' שרטוט(בת

 

 

 

 

 

 

 

 

 קבעו את אורך הריבוע, וחשבו את סכום השטחים של שלושת המשולשים.  .א

 הריבוע, וחשבו את סכום השטחים של שלושת המשולשים.קבעו אורך אחר של  .ב

 מה הקשר בין שטח הריבוע לשטח של סכום שלושת המשולשים? .ג

 http://www.geogebratube.org/material/show/id/126ביישומון:  בדקו תשובותיכם 

 

 (פיתגורסעיגול + ) דוגמה

 שצורתו מלבן. בכיכר שצורתה עיגול בנו משטח לגלגיליות )סקטים( 

 )חומר המשמש לציפוי כבישים( את שאר השטח ציפו באספלט

 , ואורך הצלע הקצרה של מטר 41קוטר העיגול הוא 

 מטר. 24היא  המלבן

  .את שטח הכיכר חשבו .א

 המלבןהצלע הארוכה של  את ומצא( 0) .ב

 משטח הגלגליות.את שטח  חשבו (2)

 ג. מהו שטח האספלט בכיכר?

 

 

 

 

 (לקוח מהטימס) הדוגמ

 בחזית בניין יש גינה הצמודה לקיר החזית.

 את הגינה מקיף שביל שמידותיו נתונות בציור

 

 מה שטח השביל?

 

http://www.geogebratube.org/material/show/id/126
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 (+ המרת יחידות הפרש מלבנים + משוואה ריבועית –צורה מורכבת ) הדוגמ

 בסרטוט שלפניכם מצוינים הממדים של תמונה ומסגרתה.

 את שטח התמונה. xבטאו באמצעות  .א

 .xסמ"ר. חשבו את  17211שטח התמונה הוא  .ב

 מרחקים של התמונה מהמסגרת.חשבו את  .ג

 מה שטח המסגרת שמחוץ לתמונה? .ד

 לסמ"ר. מה עלות הנייר> ₪ 31על שטח המסגרת שחוץ לתמונה מדביקים נייר צבעוני שעלותו  .ה
 

 הדוגמ

 מגרש החלקה על 

 הקרח בנוי בצורת 

 מלבן עם פינות 

 )כל  זהות מעוגלות

 עיגול(רבע  –פינה 

 

 

 מהו שטח המגרש?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 תמונה

x 

x3 x 

2x 

 ס"מ 90

 מ'  1.2
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 (כיוון "הפוך" –משולש ישר זווית ) דוגמה

 מ' שתלו פרחים  8מ'  12.5בגינה מלבנית שממדיה 

 זווית זהים )ר' סרטוט(. בשני משולשים ישרי

 בשטח הנותר הניחו דשא סינטטי.

 

  ₪ 77141עלות הנחת הדשא הסינטטי הייתה 

 .₪ 81מ"ר של דשא סינטטי עולה 

 

 מה אורך הניצבים של כל אחד מן המשולשים 

 ישרי הזווית?

 

 הדוגמ

 מבנים.לפניכם חזיתות של 

 חשבו את השטח המצוין:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 חממה מזכוכיתחזית 
את שטח הזכוכית בחזית  חשבו

 החממה ללא הדלת
 חזית בית עם חלונות

את שטח הטיח הדרוש לחזית  חשבו
 הבית )ללא החלונות(

 ו חלון, שבחזיתקיר בית

 החלון )כולל מסגרת(את שטח  חשבו .א

חשבו את עלות צביעת הקיר )ללא  .ב
 החלון(, אם מ"ר צביעה עולה ... ש"ח

 דלתות

 מ' 6

 מ' 207

 מ' 2.5

 מ' 1.7

 מ'  2   
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 (הפרש בין שטח משולש יש"ז לבין צורות מורכבות –צורה מורכבת ) דוגמה

  http://www.youtube.com/watch?v=X6bQft45LXsבסרטון שבאתר 

 , מוצג המבנה הבא, 57 -בדקה ה

 בצורת משולש ישר זווית

 מ'. 8 -מ' ו 11צביו הם שאורכי ני

 

 פתחי חלונות שצורתם: 6במבנה 

 

 

 

 

 

 

 ר' סרטוט: –מהחלונות זהים בממדיהם  5

 משטח חלון זה. 2חלון אחד שטחו קטן פי 

 

 מה שטח החלק הקדמי של המבנה? .א

 

 .₪ 114מ"ר לצביעת המבנה עולה  .ב

 החלק הקדמי של המבנה? מה עלות הצביעה של

 

 

 דוגמה

 תושבי יישוב קהילתי החליטו לבנות מגרש

 משחקים לילדי הישוב. 

 אדריכל תכנן את המגרש בצורה של 

 מלבן ושני חצאי עיגולים שווים )ר' ציור(. 

 במלבן תכננו להציב מתקני משחקים

 ובחצאי העיגולים לשתול דשא.

 מהצלע 2הצלע הארוכה של המלבן גדולה פי 

 הקטנה, והצלע הקטנה שווה לקוטר של חצי

 העיגול. 

 את הרדיוס של חצי העיגול. x -סמנו ב .א

 את שטח המגרש. xובטאו באמצעות 

 למ"ר.  ₪ 21לריצוף המגרש המלבני השתמשו בחומר שעלותו  .ב

 . מהם ממדי המלבן?₪ 64,111עלות הריצוף של המגרש הייתה 

 .המחיר ששילמו עבור הדשא. חשבו את ₪ 45עלות מ"ר דשא היא  .ג

 ס"מ 71

 מ' 1

http://www.youtube.com/watch?v=X6bQft45LXs
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 1.6קבוצת דוגמאות  

כאשר ההשפעה בודקים את אוסף של מצבים בחיי היום יום בהם  יוצגו: בקבוצת דוגמאות זו, אפיון

או  (9אופרטיבית מס'  המטר)את אחד הממדים של צורה מלבנית )או את שניהם( מגדילים / מקטינים 

 נתון. במספר יחידות אורך, פי מספר נתון או באחוז(, 11אופרטיבית מס'  המטר)של צורה מעגלית 

, 9מס' ת ואופרטיבי ותמטרבקבוצה זו יוצגו דוגמאות בהם מעוניינים לבדוק מה מתקבל לאחר השינוי )

מטרה ( או דוגמאות שבהם ידוע המצב לאחר השינוי ומעוניינים לבדוק מה היה המצב לפני השינוי )11

 (.11אופרטיבית מס' 

בנוסחאות הדרושות לחישוב היקף בתכונות של הצורות הגיאומטריות, בדוגמאות אלו יעשה שימוש 

מטרה אופרטיבית . בנוסף, יעשה שימוש בהמרת יחידות )(4אופרטיבית מס'  מטרהוכן במשפט פיתגורס )

 (.12מס' 

 –ום של המסך ( משולבת עם סרטוט או ציל2מטרה אופרטיבית מס' הדוגמאות יוצגו בצורה מילולית )

(, על מנת להקל את המעבר לייצוג 3מטרה אופרטיבית מס' תוך רישום של המידות על גבי הסרטוט )

 הסימבולי.

 השאלות המרכזיות שניתן לשאול בקבוצת דוגמאות זו:

אחד בסיטואציה אוריינית. הגדילו / הקטינו את  (עיגול)מלבן או  צורהידועים ממדיו של  .א

)שינוי  הצורהשל  השטחשלו ב / פי / אחוז מסוים. כיצד הגדלה / הקטנה זו משפיעה על  הממדים

 ?ן ביחידות שטח או שינוי באחוזים(מספרי הנתו

 ניתן גם לשאול את השאלה ה"הפוכה":

, בסיטואציה נתונה, ב / פי / אחוז (עיגול)מלבן או  צורהשל  אחד הממדיםהגדילו / הקטינו את  .ב

 ידוע השטח לאחר ההגדלה ו/או אחד הממדים. מהם הממדים לפני השינוי? מסוים.

 

 (הגדלה ב – כולל ריבוע –שטח מלבן ) הדוגמ

 מ'.  7מ'  3נתון מלבן שממדיו  .א

 מ'. 0 -מ' והקטינו את הצלע הארוכה ב 0 -הגדילו את הצלע הקצרה ב

 האם שטח המלבן השתנה?

 מ'.  5מ'  4נתון מלבן שממדיו  .ב

 מ'. 0 -מ' והקטינו את הצלע הארוכה ב 0 -הצלע הקצרה ב הגדילו את

 האם שטח המלבן השתנה?

 

 (הגדלה פי –שטח מלבן ) דוגמה

 מ'.  12מ'  4נתון מלבן שממדיו 

 .2והקטינו את הצלע הארוכה פי  2הגדילו את הצלע הקצרה פי 

 האם שטח המלבן השתנה?
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 (שטח מלבן) הדוגמ

 מ'.   1.4ס"מ  91ממדיו של שולחן אורחים מלבני כשהוא במצב סגור הם 

 מה שטח השולחן? .א

 מ', שניתן לפתחה לאורך השולחן. 0לשולחן זה יש תוספת של  .ב

 ( בכמה יגדל שטח השולחן לאחר הארכתו?0)

 ( בכמה אחוז גדל שטח השולחן לאחר הארכתו?2)

 

 (כיוון "הפוך" –שטח ריבוע ) הדוגמ

 מ'. 8שצורתה ריבוע הוא  אורך חצר

 מ"ר, וקיבלו שוב חצר בצורת ריבוע. 81 -הגדילו את החצר ב

 מהו השטח החדש של החצר? .א

 מה אורך צלע החצר החדשה? .ב

 

 (שטח עיגול) דוגמה

 אביב:-בתל כיכר התזמורתבתמונה שלפניכם צילום של 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 את השטח עליו נשתלו הפרחים. xבטאו באמצעות  .א

 .64הפרחים )כולל הטבעת הלבנה( הוא  נשתלוהשטח שעליו  .ב

 .xחשבו את 

 

  

 מ' 15

x 'מ 
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 הדוגמ

 טרמפולינה עשויה מבד ומסביבה רשת ביטחון 

 )ר' צילום + סרטוט במבט על(

 

 

 

 

 

 

 מ"ר. 78.5הוא  טחוןיבהטרמפולינה כולל רשת השטח 

 מ'. 4.3רדיוס הטרמפולינה ללא רשת הביטחון הוא 

 מה רוחב רשת הביטחון?

 

 דוגמה

 בסרטוט שלפניכם ממדים של שלושה מגרשים. 

 מגרש אחד הוא בבעלות של אורן ושני 

 המגרשים האחרים הם בבעלות של מעיין. 

 

 לסכוםשטח המגרש של אורן זהה  .א

  שטחי המגרשים של מעיין.

 .xחשבו את ערכו של 

 

 

 

 את חלוקת אורן לשנותביקשה ממעיין  .ב

 המגרשים ביניהם, כדי ליצור מעבר בין

 ר' את ההצעה  –שני המגרשים שלה 

 )הקווים המקווקוים מייצגים בסרטוט

 .המקורי(את ממדי המגרש 

 

 בתנאיאורן הסכים להצעתה של מעיין, 

 ששטח המגרש שלו לא יקטן. 

 מ'. 02יהיה  y -ההוא הציע שערך 

 במקרה זהרש של אורן האם שטח המג

 יהיה גדול/שווה/קטן לשטח המגרש 

 שלו לפני השינוי?

 

 מגרש של אורןה

 המגרש של מעיין

 מגרש של מעייןה

 מגרש של אורןה
 מגרש ה

 של מעיין

 מגרש ה
 של מעיין
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  1.7קבוצת דוגמאות 

או מספרי )אוסף של מצבים בחיי היום יום בהם נדרש חישוב  יוצגו: בקבוצת דוגמאות זו, אפיון

מטרה אופרטיבית ) השוואות ו/ או לקבל החלטותצורות גיאומטריות, על מנת לעשות  שטחשל אלגברי( 

 (. 8מס' 

 יתכנו חישובים נלווים לצורך קבלת ההחלטות, כגון: חישוב עלויות.

 –( משולבת עם סרטוט או צילום של המסך 2מס'  מטרה אופרטיביתהדוגמאות יוצגו בצורה מילולית )

(, על מנת להקל את המעבר לייצוג 3מטרה אופרטיבית מס' תוך רישום של המידות על גבי הסרטוט )

 הסימבולי.

, , מעוין, ריבוע, טרפזמלבןמקבילית, משולש, בקבוצה זו יודגמו הצורות הגיאומטריות הבאות: 

 (.4מטרה אופרטיבית מס' ) עיגול

בתכונות של הצורות הגיאומטריות, בנוסחאות הדרושות לחישוב שחן וגמאות אלו יעשה שימוש בד

. כמו כן יעשה שימוש (4אופרטיבית מס'  מטרהבמשפט פיתגורס )של צורות גיאומטריות אלו וכן 

 (.12מטרה אופרטיבית מס' בהמרת יחידות )

 –( משולבת עם סרטוט או צילום של המסך 2מטרה אופרטיבית מס' הדוגמאות יוצגו בצורה מילולית )

או באמצעות יישומון / סרטון. (, 3מטרה אופרטיבית מס' תוך רישום של המידות על גבי הסרטוט )

 על מנת להקל את המעבר לייצוג הסימבולי.זאת, 

 ניתן לשלב בהקשר האורייני נתונים נוספים כגון: עלויות.

 השיקולים האפשריים בבחירה:

 שטח הגדול ביותר.בעלת ה צורהבחירת ה -

 שעלות ... היא הקטנה ביותר.הצורה בחירת  -

 השאלות המרכזיות שניתן לשאול בקבוצת דוגמאות זו:

 השאלות המרכזיות שניתן לשאול בקבוצת דוגמאות זו:

 .שטחהשוו את המצבים השונים, וקבעו איזו הצעה היא הכדאית ביותר מבחינת ה .א

 .איזו הצעה היא הכדאית ביותר מבחינת עלויותהשוו את המצבים השונים, וקבעו  .ב
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 הדוגמ

 

 

 

 

 

 צריכה להחליט על צורתה של כיכר במרכזה של העיר.מועצת העיר "סריג" 

 שתי האפשרויות הן:

 ₪ 111מ', והמחיר של ריצוף מ"ר הוא  161שאורך אלכסונו כיכר שצורתה ריבוע  -

 .₪ 71של ריצוף מ"ר הוא והמחיר  ,'מ 161יכר שצורתה עיגול שקוטרו כ -

 ?תריובבאיזו צורה תבחר המועצה אם חבריה מעדיפים ששטח הכיכר יהיה השטח הגדול  .א

 ?שהמחיר לריצוף הכיכר יהיה הזול יותר מעדיפים חבריה אם המועצה תבחר צורה באיזו .ב

 את הכיכר שמחיר הריצוף בה הוא הזול יותר? תבחרהמועצה אם  תחסוךכמה כסף  .ג

  

 מ' 161 מ' 161
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 אדריכל גינון –ה דוגמ

 מ'. 14לעיריית "מסילתי" מתחם ציבורי בצורת ריבוע שאורך צלעו 

 במתחם רוצים לבנות בריכת מים וגן. 

 העירייה פנתה למשרד "גינתי" של אדריכלי גינון וביקשה לקבל מספר הצעות לתכנון המתחם.

 :לפניכם מספר הצעות תכנון שהמשרד הגיש לעירייה )השטח הצבוע הוא שטח פני הבריכה(

 

 

 

 

 

 

ABCD .הוא המתחם הריבועי 
הן אמצעי הצלעות של  E, F, G, Hנקודות 
 הריבוע.
מייצג את פני הבריכה, והשטח  EFGHהמרובע 

 הנותר הוא שטח הגינון.

 ABCD .הוא המתחם הריבועי 
מ', מייצג  11, שאורך צלעו EFGHהריבוע 

את פני הבריכה. הצלעות של שני הריבועים 
מקבילות בהתאמה, והבריכה ממוקמת 

 במרחק שווה מצלעות המתחם.
 השטח הנותר הוא שטח הגינון.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABCD .הוא המתחם הריבועי 
מייצג את שטח הגינון, כאשר  AEFGהריבוע 
 AD -ו ABהן אמצעי הצלעות  G -ו Eהנקודות 
 בהתאמה.

 השטח הנותר הוא שטח הבריכה.

 ABCD .הוא המתחם הריבועי 
העיגול המשורטט משיק למתחם הריבועי 

 ומייצג את פני הבריכה. השטח הנותר
 מהמתחם הוא שטח הגינון.

 הן נקודות ההשקה. E, F, G, Hנקודות 
 

 

 

 

 

E 

A B 

C D 

F 

G H 

 הצעה שנייה

 הצעה שלישית

E A B 

C D 

F G 

E A B 

C D 

F 

G 

H 

 הצעה רביעית

 ראשונההצעה 
E A B 

C D 

F 

G 

H 
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חברי המועצה התלבטו באיזו הצעה שטח פני הבריכה גדול יותר: לבריכה שבהצעה הראשונה או  .א

 מבלי לחשב עזרו לחברי המועצה להחליט.הרביעית.  לבריכה שבהצעה 

 לגבי כל אחת מן ההצעות של משרד התכנון, קבעו: .ב

 מהו שטח הבריכה?(  0)

 מהו שטח הגינון?(  2)

 בחנו את כל ההצעות שהגיש האדריכל, והיו צריכים להחליט איזו הצעה לקבל. המועצהחברי  .ג

 מספר חברי מועצה טענו שצריך לבחור את ההצעה שבה היחס בין השטח אותו תופסת   (0)

 הצעה תיבחר? הבריכה לבין שטח המתחם הוא הגדול ביותר. לפי קריטריון זה, איזו  

 שיש צורך בחיסכון במים ולכן יש לבחור את ההצעה שבה שטח  ספר חברי מועצה טענו מ (2)

 צעה תיבחר?הבריכה הוא הקטן ביותר. איזו הפני        

 הציעו קריטריון נוסף לבחירה, ומצאו לפי קריטריון זה איזו הצעה תיבחר. .ד
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 שעות( 6) יחידה רביעית: ריצופים
 )יוצגו בהקשר האורייני(:  נושאים מתמטייםתכנים / 

 :ביחידה זותכנים הנלמדים 

 , מצולע לא משוכללמושגים: מצולע, מצולע משוכלל -

 חישוב סכום זוויות במצולע -

 חישוב מידת הזווית הפנימית במצולע משוכלל -

תכונות של צורות גיאומטריות )משולש שווה צלעות, משולש ישר זווית, מקבילית, מעוין, מלבן,  -

 ריבוע( 

 :תכנים הנלווים ליחידה זו

 , משושה , טרפזמלבןמקבילית, מעוין, חישוב שטח של מצולעים: משולש,  -

 חישובי אחוזים -

 

 דוגמאות -הקשרים אורייניים 

)ריצוף המישור באמצעות סוג אחד בלבד של מצולעים משוכללים של המישור ריצוף משוכלל  -

 .באמצעות אילו מצולעים ניתן ליצור ריצוף משוכלל קביעההחופפים זה לזה(: 

 וכו'(.  , מקביליותריצוף לא משוכלל )ריצוף באמצעות מלבנים, משולשים ישרי זווית -

 רכבים(.יצירת ריצופים חדשים מהריצופים הבסיסיים )יצירת ריצופים מו -

  הפעלת שיקולי כדאיות מבחינת עלויות הריצוף כאשר משווים מספר אפשרויות ריצוף. -

 

 כלליות:מטרות 

)ריצוף באמצעות סוג אחד בלבד של מצולעים משוכללים,  התלמיד יכיר מהו ריצוף משוכלל .0

 ., בהקשר אורייניהחופפים זה לזה(

 את המישור, בהקשר אורייני. שבאמצעותם ניתן לרצףהתלמיד יכיר מצולעים משוכללים  .2

)ריצוף באמצעות סוג  התלמיד יכיר מצולעים לא משוכללים שבאמצעות ניתן לרצף את המישור .3

 , בהקשר אורייני.אחד בלבד של מצולעים לא משוכללים, החופפים זה לזה(

 התלמיד יפעיל שיקולי כדאיות בסיטואציות אורייניות הדורשות השוואה של שני ריצופים. .4

בשני סוג אחד של מצולעים החופפים זה לזה ולא משוכלל, מניתן ליצור ריצוף משוכלל :  הערה

 אופנים:

 כאשר המצולעים מתחברים זה לזה בקדקודי המצולעים ובצלעותיהם. –האחד 

 לא בקדקודי המצולעים.כאשר המצולעים מתחברים זה לזה  –השני 

 שני הריצופים הבאים:כדי לרצף באמצעות ריבועים ניתן ליצור את  :הלדוגמ
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ריצוף שבו המצולעים מתחברים זה לזה בקדקודי המצולעים ביחידה זו תהיה התייחסות ל

 ובצלעותיהם.

 מטרות אופרטיביות

 .4.0קבוצת דוגמאות ר'  התלמיד יקבע מהו ריצוף משוכלל ומהו ריצוף לא משוכלל. .0

קבוצת ר' . ריצוף משוכלל יצורניתן למשוכללים באמצעות אילו מצולעים התלמיד יקבע  .2

 .4.2דוגמאות 

קבוצת ר' . רצף את המישורניתן ללא משוכללים באמצעות אילו מצולעים התלמיד יקבע  .3

 .4.2דוגמאות 

והלא משוכללים יבצע ריצופים באמצעות כל אחד מן המצולעים המשוכללים התלמיד  .4

  .4.3קבוצת דוגמאות ר' שבאמצעותם ניתן ליצור ריצוף משוכלל, בהקשר אורייני / אמנותי. 

משוכלל או לא  –התלמיד ייצור ריצופים, מצורה המורכבת ממספר מצולעים )אותו מצולע  .5

קבוצת דוגמאות ר' משוכלל, שבאמצעותו ניתן לרצף את המישור(, בהקשר אורייני / אמנותי. 

4.3. 

 ,משוכלל או לא משוכלל –התלמיד ייצור ריצופים, מצורה המורכבת ממצולע )אותו מצולע  .6

, בהקשר אורייני באופן שניתן לריצוף על ידי שינוי המצולע, (שבאמצעותו ניתן לרצף את המישור

 .4.3ר' קבוצת דוגמאות / אמנותי. 

התלמיד יחשב את עלות הריצוף עבור ריצופים המורכבים מצורות גיאומטריות שונות  .7

 4.4ר' קבוצת דוגמאות כולל ריבועים, מעוינים(.  –)משולשים, מלבנים 

איזה ריצוף עדיף בהקשר של עלויות הריצוף, תוך השוואה בין מספר אפשרויות  יקבעהתלמיד  .8

 .4.5 ותדוגמאקבוצת ר'  .ו/או ריצוף לא משוכלל של ריצוף משוכלל

 

 דגשים והבהרות

 יחידה זו מהווה יישום של שימוש בחישובי שטחים. .0

אינטגרטיביות: אינטגרציה בין חישובי שטחים לחישובים במסגרת היחידה ניתן להציג שאלות  .2

 חשבוניים, אינטגרציה בין חישובי שטחים לבדיקת כדאיות מבחינת עלויות ועוד.

 .גיאוגברהמעבד תמלילים, יישומונים,  ניתן לנצל טכנולוגיה כגון .3
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 1.1קבוצת דוגמאות 

לנושא הריצופים, והיא מדגימה מצבים בחיי היום יום  ה: קבוצת דוגמאות זו מהווה פתיחאפיון

 (2, 1)מטרות אופרטיביות מס'  שימוש בריצופיםשבהם נעשה 

שתישאלנה בקבוצת דוגמאות זו תהיינה בנוגע לשימוש בריצוף בהקשר למצב  השאלות המרכזיות

 המוצג.

 

 דוגמה

 נעשה שימוש בריצופים.מחיי היום יום, למצבים שבהם  תנו דוגמה

 

 )שימוש בריצופים בחיי היום יום( הדוגמ

 לפניכם דוגמאות של שולחנות שהמשטח העליון שלהם מרוצף:

  

 
 מצאו משטחי ריצוף נוספים כגון אלו )שולחנות, משטחי מטבח ועוד(.
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 )שימוש בריצופים בחיי היום יום( הדוגמ

 . חים, ועודי: רצפות, תקרות, קירות, שטצילומים של משטחים מרוצפים כםלפני

     
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . ו הריצופיםקבעו באמצעות אילו צורות גיאומטריות נעש

 

  

 בשכונת קטמון בירושליםבבית רצפה 



 כיתה י – יח"ל )המסלול היישומי( 3טיוטת תכנית הלימודים ברמה של 

79 

 

 (שימוש בריצופים במהלך ההיסטוריה) הדוגמ

רים בספרד, ניתן לראות ריצופים על גבי הרצפות, הקירות ( של המו  Alhambraאלהמברה )בארמון 

 דוגמאות:והתקרות. 

              

             

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :(ניתן ליצור מכולם סרטון אחד) רה בסרטוןביתן לראות צילומים מארמון אלהמנ

http://www.youtube.com/watch?v=zxMi5gh7wrc 

http://www.youtube.com/watch?v=MzA4OUqwrFY 

http://www.youtube.com/watch?v=0zHkAowMKrU 

http://www.youtube.com/watch?v=Mfm9RsEYCsk 

http://www.youtube.com/watch?v=BsxricorOug 

אילו צורות גיאומטריות נעשה כל קבעו באמצעות התבוננו בריצופים השונים, בחרו אחדים מהם ו

 האם זהו ריצוף באמצעות מצולעים משוכללים או לא משוכללים? אחד מן הריצופים.

http://www.youtube.com/watch?v=zxMi5gh7wrc
http://www.youtube.com/watch?v=zxMi5gh7wrc
http://www.youtube.com/watch?v=MzA4OUqwrFY
http://www.youtube.com/watch?v=MzA4OUqwrFY
http://www.youtube.com/watch?v=0zHkAowMKrU
http://www.youtube.com/watch?v=0zHkAowMKrU
http://www.youtube.com/watch?v=Mfm9RsEYCsk
http://www.youtube.com/watch?v=Mfm9RsEYCsk
http://www.youtube.com/watch?v=BsxricorOug
http://www.youtube.com/watch?v=BsxricorOug
http://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=mJVgr18GpWIDXM&tbnid=J_pjsDyiEeNoCM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.flickr.com/photos/funfotofolio/3725032478/&ei=VlIGUtbsGoTHPdvBgKgO&bvm=bv.50500085,d.ZWU&psig=AFQjCNE6i_WMVNdlFj2TLa-o9Ier_nxUPg&ust=1376232367702454
http://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=rAcZu2YqArXQIM&tbnid=RAQPtj8BBJZxJM:&ved=0CAUQjRw&url=http://londonspanish.wordpress.com/category/history/&ei=vVMGUvPKOITYPJyUgcAI&bvm=bv.50500085,d.ZWU&psig=AFQjCNE6i_WMVNdlFj2TLa-o9Ier_nxUPg&ust=1376232367702454
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 )שימוש בריצופים באמנות( הדוגמ

 .0972 -ל 0898שחי בין השנים  (Escher)   ים של הצייר ההולנדי ֶאֶשרציורמספר לפניכם 

 ( http://library.thinkquest.org/16661/escher.html)לקוח מתוך: 

 

  

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 תמונות נוספות ניתן למצוא באתר הנ"ל.

 בקישור ניתן לראות באתר)תשובות זהו את הצורות הגיאומטריות שבאמצעותן נעשה הציור 

Escher's Tessellations) 

 

סף הנוידע את ההכוללות נוספות : מומלץ לחזור לדוגמאות אלו בסיום הנושא, ולשאול שאלות ערהה

 שהצטבר אצל התלמידים.

  

http://library.thinkquest.org/16661/escher.html
http://library.thinkquest.org/16661/escher/tessellations.1.html
http://library.thinkquest.org/16661/escher/tessellations.1.html
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 1.2 דוגמאותקבוצת 

באמצעות אילו צורות גיאומטריות ניתן לרצף את התלמיד יחקור בקבוצת דוגמאות זו, : אפיון

 המישור. 

ההתייחסות תהיה אך ורק לריצוף המישור באמצעות סוג אחד בלבד של מצולעים החופפים זה לזה, 

 .מתחברים זה לזה בקדקודי המצולעים ובצלעותיהםואשר 

( ולא משוכללות 2מטרה אופרטיבית מס'  –ת )ריצוף משוכלל תיבדקנה צורות גיאומטריות משוכללו

 .(3מטרה אופרטיבית מס' )

 

 השאלות המרכזיות שניתן לשאול בקבוצת דוגמאות זו:

 , והסבירו מדוע.מצולע משוכללבדקו האם ניתן לרצף את המישור באמצעות  .א

 מדוע., והסבירו מצולע לא משוכללבדקו האם ניתן לרצף את המישור באמצעות  .ב

 

 הדוגמ

. ונמקו מדוע, באמצעות אילו מבין המצולעים המשוכללים הבאים ניתן לבצע ריצוף משוכללבדקו 

זה  םהכוונה לריצוף באמצעות סוג אחד של מצולעים משוכללים החופפים זה לזה, ואשר מתחברי

  . שימו לב: ניתן לסובב את המצולע.לזה בקדקודי המצולעים ובצלעותיהם

 . איך נקרא מצולע זה?צלעות 3בעל משוכלל  מצולע .א

 . איך נקרא מצולע זה?צלעות 4מצולע משוכלל בעל  .ב

 . איך נקרא מצולע זה?צלעות 5 מצולע משוכלל בעל .ג

 . איך נקרא מצולע זה?צלעות 6בעל  מצולע משוכלל .ד

 . איך נקרא מצולע זה?צלעות 8בעל  מצולע משוכלל .ה

 צולע זה?. איך נקרא מצלעות 01 בעל מצולע משוכלל .ו

 צלעות. 02מצולע משוכלל בעל  .ז

 http://illuminations.nctm.org/ActivityDetail.aspx?ID=35  יישומונים הבאים:בניתן להעזר 

http://nlvm.usu.edu/en/nav/frames_asid_163_g_3_t_3.html?open=activities 

 

 הדוגמ

 בדקו באמצעות אילו מבין המצולעים הלא משוכללים הבאים ניתן לרצף את המישור, ונמקו מדוע

 שימו לב: ניתן לסובב את המצולע.

 משולש ישר זווית .א

 משולש כלשהו .ב

 מקבילית .ג

 מעוין .ד

 טרפז .ה

 מלבן .ו

 http://illuminations.nctm.org/ActivityDetail.aspx?ID=35 ניתן להיעזר ביישומון: 

http://illuminations.nctm.org/ActivityDetail.aspx?ID=35
http://nlvm.usu.edu/en/nav/frames_asid_163_g_3_t_3.html?open=activities
http://nlvm.usu.edu/en/nav/frames_asid_163_g_3_t_3.html?open=activities
http://illuminations.nctm.org/ActivityDetail.aspx?ID=35
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 1.1קבוצת דוגמאות 

 .שילוב של ריצוף ואמנות: בקבוצת דוגמאות זו, יעשה אפיון

 בקבוצה זו יבנו ריצופים אמנותיים במספר אופנים:

ריצוף באמצעות המצולעים )משוכללים ולא משוכללים( שבאמצעותם ניתן לרצף את המישור,  -

 על ידי צביעתם באופנים שונים.

של מספר מצולעים )משוכללים ולא ריצוף באמצעות צורה גיאומטרית חדשה הנוצרת מצירוף  -

 משוכללים( שבאמצעותם ניתן לרצף את המישור.

מהריצופים הבסיסיים שמהם ניתן לרצף ריצוף באמצעות צורה גיאומטרית חדשה, הנוצרת  -

המקורי, והוספת גריעה של צורה כלשהי שאחת מצלעות המצולע באמצעות מישור )למשל, 

 .שממולומצולע אותה הצורה לצלע ה

 

 הגמדו

צרו ריצוף של המישור באמצעות אחת מן הצורות הגיאומטריות שבאמצעותן ניתן לרצף את 

 המישור, וצרו מהן ציור אומנותי על ידי צביעתם באופנים שונים. לדוגמא:

 צרו ציור אומנותי מריצוף של המישור באמצעות משולשים שווי צלעות. לדוגמא: .א

 

 

 

 

 

 

 

 למשל:צרו ציור אומנותי מריצוף של המישור באמצעות משושים משוכללים.  .ב

 

 צרו ציור אומנותי מריצוף של המישור באמצעות מקביליות. .ג

 //:demon.co.uk/jo/tess/grids.htm.gwydirhttpר' דוגמאות נוספות באתר: 

 http://gwydir.demon.co.uk/jo/tess/index.htmאו באתר הראשי: 

 

 הדוגמ

 ניתן לרצף מישור,  שבאמצעותם צרו ריצופים חדשים מהריצופים הבסיסיים

 ף באמצעות שלושה משושים:ריצומ, הלדוגמ .וצרו באמצעותם את המישור

 

 :ניתן ליצור

 

 

 

 

http://gwydir.demon.co.uk/jo/tess/grids.htm
http://gwydir.demon.co.uk/jo/tess/index.htm
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 הדוגמ

ובצעו עבורה את בחרו את אחת מן הצורות הגיאומטריות, שבאמצעותן ניתן לרצף את המישור, 

השלבים הבאים: גזרו לתוך המצולע צורה כלשהי, שאחת מצלעותיה היא צלע של המצולע המקורי, 

 בצלע שממולה. ולאחר מכן הדביקו את הצורה

 http://www.shodor.org/interactivate/activities/Tessellateניתן להיעזר ביישומון: 

 

 (http://www.tessellations.org/index.htmלקוח מתוך האתר: למשל )

 . גזרו את החלק התחתון ושימו אותו למעלה3 . ציירו צורה כלשהי בתוכו 2     קחו ריבוע. 0

                                                                                                                  

 

 רצפו את המישור 3. בעזרת הצורה שיצרתם בסעיף 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 לאייר את היחידה הבסיסית. ניתן 5

 תה. למשל:ולרצף א    

 

 

 

 

 

 

 דוגמא

 וצרו ריצוף באמצעות הלטאות. http://shmuzzles.com/shmuzzle/shmuzzle.htmהיכנסו לאתר: 

 מהי הצורה הבסיסית שממנה צוירה הלטאה?

http://www.shodor.org/interactivate/activities/Tessellate
http://www.tessellations.org/index.htm
http://shmuzzles.com/shmuzzle/shmuzzle.htm
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 1.1דוגמאות קבוצת 

: בקבוצת דוגמאות זו יערך חישוב השטח של ריצוף באמצעות צורות גיאומטריות, וחישוב אפיון

 העלות של ריצוף זה.

מטרה )כולל ריבוע, מעוין  –משולש, מלבן בקבוצה זו יודגמו הצורות הגיאומטריות הבאות: 

 (.7אופרטיבית מס' 

 ות המרכזיות שניתן לשאול בקבוצה זו:השאל

את שטח הריצוף שנעשה באמצעות משולשים ישרי זווית / משולשים שווי שוקיים /  חשבו .א

 מלבנים / ריבועים / מעוינים.

חשבו את העלות של הריצוף, על פי נתונים בנוגע למחירים של ריצוף למ"ר או מחיר של מרצפת  .ב

 אחת.

 

 דוגמה

ת באמצעות אריחים משפחה החליטה לחדש את המטבח. הם חשבו לעשות חיפוי של אחד הקירו

 ס"מ.  61מ' וגובהו  4שצורתם ריבוע. השטח שעליה לרצף אורכו 

 ס"מ.  21ס"מ  21ממדיה של מרצפת אחת: 

 למטר מרובע.₪  91מרצפת המחיר של 

 לכסות את השטח? הם צריכים לרכוש כדי יםכמה אריח .א

 ?מה עלות החיפוי .ב

 

 דוגמה

 מ',   2.4מ'  2.4לריצוף אמבטיה שממידיה הם : 

 משתמשים במרצפות ריבועיות. 

 ס"מ. 61אורך צלע המרצפת 

 לכמה מרצפות יזדקקו, אם מרצפים במקביל לקירות? .א

 כאשר מרצפים לא במקביל לקירות, יש צורך לקנות כמות  .ב

 מהכמות הרגילה. 25% -מרצפות הגדולה ב

 משפחת לוי החליטה לרצף לא במקביל לקירות. כמה מרצפות יצטרכו לקנות?

במקביל לקירות לבין ריצוף ריצוף האמבטיה . מה ההבדל במחיר ₪ 12ת מרצפת אחת היא עלו .ג

 ירות?שלא במקביל לק
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 דוגמה

 (. מימין מחפים שולחן מלבני באריחי קרמיקה ריבועיים ומלבניים )ר' תמונה

 .שמשמאל ממדי האריחים מצוינים בסרטוט

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מהו השטח המרוצף באריחי קרמיקה? .א

 ס"מ. 01מסביב למשטח הקרמיקה יש מסגרת מעץ של  .ב

 מה שטח השולחן? מה שטח מסגרת העץ?

 

 דוגמה

 ן.לב שיש בריצוף הסלון את לרצף החליטה משפחה

 )ר' סרטוט(. מהקיר מטר 1 במרחק דקורטיביות ממרצפות פס להוסיף הם החליטו

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מה הממדים החיצוניים של הפס הדקורטיבי? .א

 דקורטיביות נחוצות? מרצפות כמהס"מ.   25 מ"ס 25 אחת מרצפת גודל .ב

  ?הדקורטיבי הפס מחיר מה .₪ 30 דקורטיבית מרצפת מחיר .ג
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 דוגמה

 אמילי מדביקה, על דף מלבני, מדבקות

 אדומות זהות בצורת מעוין, באופן 

 כך שנוצר ריצוף  –המתואר בשרטוט 

 של הדף באמצעות מעוינים אדומים 

 לבנים.ומשטחים 

 ס"מ.   81ס"מ  91ממדי הדף הם 

 ס"מ. 21 -ס"מ ו 15אורכי אלכסוני המעוין 

 כמה מדבקות הדביקה אמילי? .א

 איזה חלק משטח הדף מכוסה  .ב

 במדבקות?
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 1.5קבוצת דוגמאות 

החלטה ניתן להציג שתי אפשרויות )או יותר( של ריצוף, על מנת לקבל : בקבוצת דוגמאות זו אפיון

 (.8מטרה אופרטיבית מס' מבחינת עלויות ) האפשרות העדיפהלגבי 

מטרה ) מעוין, כולל ריבוע – משולש, מלבןבקבוצה זו יודגמו הצורות הגיאומטריות הבאות: 

 (.8אופרטיבית מס' 

זו הצעה , וקבעו אישל ריצוף שוו את המצבים השוניםהמרכזית שניתן לשאול כאן היא: ה ההשאל

 מבחינת עלות הריצוף.היא הכדאית ביותר 

 

 הדוגמ

 קיימות שתי אפשרויות: מ'.  4מ'  3מדיו הם רוצים לרצף חדר שמ

 . ₪ 75ס"מ, ועלות מ"ר ריצוף הוא  25 ת בצורת ריבוע שאורך צלעוומרצפריצוף באמצעות  -

 :או

, ועלות ס"מ 25 -ס"מ ו 21צביו שאורכי ניריצוף באמצעות מרצפות בצורת משולש ישר זווית  -

 .₪ 4מרצפת אחת 

 איזו אפשרות זולה יותר?

 

 הדוגמ

  מ'.  4מ'  6מדיו שמ משטח חוץאדם רוצה לרצף 

ס"מ לבין ריצוף במרצפות ריבועיות של    41 ס"מ 25 הוא  מתלבט בין ריצוף במרצפות מלבניות של

 ₪ 7 -. עלות מרצפת ריבועית קטנה ב₪ 11עלות מרצפת מלבנית אחת היא . ס"מ  21ס"מ  21

 מעלות מרצפת מלבנית. 

 יותר? יקראיזה ריצוף 

 

 דוגמה

 משפחת בנאי מעוניינת לרצף קיר במטבח

 מ'.  2.7ס"מ  61שממדיו 

 גברת בנאי מעוניינת במרצפות 

 ס"מ, ואדון בנאי חושב  11ס"מ  11של 

 ס"מ הוא זול  31ס"מ  31שריצוף באריחים של 

 האם אדון בנאי צודק )ר' נתונים בטבלה(? יותר. 

 אם כן, כמה כסף יחסכו?

 עלות עבודת הריצוף של מ"ר עלות מרצפת אחת ממדי מרצפת

 ₪ 121 ₪ 2 ס"מ  11ס"מ  11

 ₪ 81 ₪ 12 ס"מ  31ס"מ  31
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 דוגמה

 ממדי הבר מוצגים בשרטוט שמשמאל.(. מימין משטח של בר בנוי בצורת "ריש" )ר' תמונה

 

\ 

 

 

 

 

 

 

 

 המשטח. המקום רוצים להשתמש באריחים לריצוף  בעלי

 שתי אפשרויות:הם מתבלטים בין 

 ס"מ, כך שנכנסות שתי שורות לרוחב הבר.  25ס"מ  25אריחים ריבועיים של ריצוף ב -

 .₪ 3עלות אריח ריבועי אחד היא 

 ס"מ.  25ס"מ  11ריצוף באריחים בצורת משולש ישר זווית שניצביו  -

 .₪ 2עלות אריח אחד מסוג זה היא 

 אם ברצונם לבחור את האפשרות הזולה ביותר מבחינת עלות החומר, איזו אפשרות יבחרו? .א

האם בהכרח האפשרות הזולה ביותר מבחינת עלות החומר היא האפשרות הזולה ביותר בעלות  .ב

 הכוללת של הבר? נמקו.

 

 

  

 מ' 6

 מ' 2
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אורייני והקשר בהקשר  ותצורות גיאומטרי ם והיקפים של: שטחיחמישיתיחידה 

 שעות( 13) ביניהם

 )יוצגו בהקשר האורייני(: תכנים / נושאים מתמטיים

 :תכנים מתמטיים ביחידה זו

, חישוב היקף ושטח של צורות גיאומטריות בסיסיות: משולש, מקבילית, מלבן, מעוין, ריבוע -

 .טרפז

, על הבסיסיות המתפרקת לצורות הגיאומטריותמורכבת, צורה גיאומטרית  של שטח חישוב -

 בהקשר אורייני. –סמך ההיקף של הצורה 

חישוב של היקף צורה גיאומטרית מורכבת, המתפרקת לצורות הגיאומטריות הבסיסיות, על  -

 בהקשר אורייני. –סמך השטח של הצורה 

 :תכנים מתמטיים נלווים ליחידה זו

 פונקציה ממעלה ראשונה. -

 מציאת ערך המינימום / המקסימום שלה. –ת פונקציה ריבועי -

 אחוזים. -

 

 דוגמאות –הקשרים אורייניים 

 שטח והיקף של גינה -

 שטח והיקף של חדר -

 שטח והיקף של מבנה -

)כולל צורות הקשר אורייני אחר שבו נדרש חישוב שטח והיקף של צורה המורכבת מקטעים  -

 ו/או ממעגל ו/או מחלקי מעגלים.גיאומטריות( 

 דוגמאות בהמשך.גם ר' 

 

 כלליות:מטרות 

 התלמיד יבין את ההבדל בין היקף הצורה לבין שטחה. .0

 –התלמיד יפתח את היכולת להבין את המידע המוצג בייצוגים שונים )מילולי, ויזואלי, סימבולי  .2

 חשבוני או אלגברי(.

ויזואלי  התלמיד יפתח את היכולת לעבור בין הייצוגים השונים )מעבר מייצוג מילולי לייצוג .3

 וסימבולי, מעבר מייצוג ויזואלי לייצוג סימבולי(.

 ידע לשלב, בהקשר אורייני, בין המידע לגבי היקף לבין המידע לגבי שטח של צורות התלמיד  .4

, מסוגים שונים כולל שימוש בתכונות של הצורות הגיאומטריות: משולשים –גיאומטריות 

של הצורות: והשטח שימוש בנוסחאות לחישוב ההיקף  ; , טרפזמקבילית, מלבן, מעוין, ריבוע

כאשר נתונים הממדים ושטח )חישוב היקף  ;, ומעגל, טרפזריבוע , מעוין,מלבןמשולש, מקבילית, 

 ובמידת הצורך נתון נוסף(.או השטח הדרושים ולהיפך: חישוב הממדים כאשר נתון ההיקף 
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כולל ריבוע, משולש,  –ומטרית )מלבן התלמיד יבין שעל סמך נתונים לגבי היקף של צורה גיא .5

, ניתן לחשב ובמידת הצורך נתונים נוספים – מעגל( או צורה גיאומטרית המתפרקת לצורות הללו

 בהקשר אורייני. –את השטח של הצורה הגיאומטרית 

כולל ריבוע, משולש,  –התלמיד יבין שעל סמך נתונים לגבי השטח של צורה גיאומטרית )מלבן  .6

, ניתן לחשב ובמידת הצורך נתונים נוספים – מעגל( או צורה גיאומטרית המתפרקת לצורות הללו

 בהקשר אורייני. –את ההיקף של הצורה הגיאומטרית 

( , עיגול, מלבן)ריבוע מממדי הצורה או יותר התלמיד ידע לזהות את ההשפעה של שינוי של אחד .7

 בהקשר אורייני. –צורה על ההיקף ועל השטח של ה

, תוך חישוב ההיקף התלמיד יפעיל שיקולי כדאיות בסיטואציות אורייניות הדורשות השוואה .8

 .ו/או חישוב העלויות הנדרשות שונות והשטח של צורות גיאומטריות

 התלמיד יבין את הצורך בהמרת יחידות, ויפתח יכולת להמיר בין יחידות שונות. .9

 

 מטרות אופרטיביות

ר'  אורייני, התלמיד יקבע מה מייצג השטח ומה מייצג ההיקף, ואת ההבדל ביניהם. בהקשר .0

 .5.0קבוצת דוגמאות מס' 

מוצגת השאלה בצורה מילולית, התלמיד ידע לתרגם את הנתונים לנתונים  ו, בבהקשר אורייני .2

  .5.5, 5.4, 5.3, 5.2 ר' קבוצת דוגמאות מס'ליים )חשבוני או אלגברי( סימבו

נתוני השאלה מוצגים בצורה ויזואלית )שרטוט/תרשים או גרף(, התלמיד  ו, בורייניבהקשר א .3

, 5.3, 5.2ר' קבוצת דוגמאות מס' ים סימבוליים )חשבוני או אלגברי( יתרגם את הנתונים לנתונ

5.4 ,5.5 . 

של צורה גיאומטרית והשטח בהקשר אורייני, בהינתן נתונים הנדרשים למציאת ההיקף  .4

מחלקי מעגל, צורה המורכבת מקטעים ו/או טרפז, מקבילית, מעוין, , , ריבועמלבןמשולש, )

בתכונות של צורות גיאומטריות )כולל שימוש ואת השטח את ההיקף  ימצאמעגלים(, התלמיד 

מעגל, ו , מקבילית, מעוין, טרפז, ריבועמלבןושטח של בנוסחאות לחישוב היקף אלו, שימוש 

, 5.3, 5.2ר' קבוצת דוגמאות מס' ב מספרי או ייצוג אלגברי. חישו –שימוש במשפט פיתגורס( ו

5.4 ,5.5 . 

או  כולל ריבוע, משולש, מעגל(  –בהקשר אורייני, בהינתן ההיקף של צורה גיאומטרית )מלבן  .5

את  ימצא, התלמיד ובמידת הצורך נתונים נוספים – צורה גיאומטרית המתפרקת לצורות הללו

ר'   .את משמעות השטח בהקשר האורייני ויקבע, )חישוב מספרי או ייצוג אלגברי( שטח הצורה

 .5.2 קבוצת דוגמאות מס'

כולל ריבוע, משולש, מעגל( או  –בהקשר אורייני, בהינתן השטח של צורה גיאומטרית )מלבן  .6

את  ימצא, התלמיד ובמידת הצורך נתונים נוספים – צורה גיאומטרית המתפרקת לצורות הללו

ר'   את משמעות ההיקף בהקשר האורייני. יקבע, ו)חישוב מספרי או ייצוג אלגברי( היקף הצורה

 .5.2' קבוצת דוגמאות מס

 –בממדי הצורה הגיאומטרית )מלבן כלשהו ע לקבוע האם שינוי בהקשר אורייני, התלמיד יד .7

משפיע או באחוזים(,  )הגדלה / הקטנה פי/ב ערך מסוים הנתון ביחידות אורךכולל ריבוע, מעגל( 

 .5.4' ר' קבוצת דוגמאות מס  ?, ואם כן, כיצדעל היקפה ו/או על שטחה של הצורה
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כולל ריבוע, מעגל(, בהינתן  –בהקשר אורייני, כאשר חל שינוי בממדי הצורה הגיאומטרית )מלבן  .8

שנעשה  נתונים על היקף או שטח הצורה לפני השינוי ואחרי השינוי, התלמיד ימצא את השינוי

 .5.4 ר' קבוצת דוגמאות מס'. באופן מספרי או ייצוג אלגברי – בממדי הצורה

נתונות מספר אפשרויות ויש לקבל החלטה לגבי המצב הרצוי, התלמיד  ובהקשר אורייני, שב .9

הנדרש ו/או באמצעות חישוב / ההיקף  באמצעות חישוב השטח  –יקבע מהי האפשרות הנכונה 

 .5.5' ר' קבוצת דוגמאות מס .מספרי או ייצוג אלגבריחישוב  –העלות הנדרשת 

בהקשר אורייני, שבו נתון גרף של פונקציה המייצגת תלות של ממד אחד של המלבן / הריבוע  .01

' ר' קבוצת דוגמאות מס, התלמיד יזהה את הגרף המתאים לסיטואציה זו. שטחוו/או ב בהיקפו

5.2. 

ע מה יקבהריבועית המתאימה לסיטואציה, ו, התלמיד ימצא מהי הפונקציה בהקשר אורייני .00

 .5.2' ר' קבוצת דוגמאות מס המינימום / המקסימום המתקבל.

ר'  כן יחידות שטח )סמ"ר למ"ר ולהיפך(.ומיר יחידות אורך )ס"מ למטרים ולהיפך( התלמיד י .02

 . 5.5, 5.4, 5.3, 5.2קבוצת דוגמאות מס' 

 

 5.1קבוצת דוגמאות 

יוצגו מצבים מחיי היום יום שבהם יש צורך בחישוב היקף ובחישוב  קבוצת דוגמאות זוב: אפיון

 (.1מטרה אופרטיבית מס' שטח, במטרה להדגיש את ההבחנה ביניהם )

של ההיקף ושל השטח משמעות תהיינה בנוגע לבקבוצת דוגמאות זו שתישאלנה השאלות המרכזית 

 בהקשר למצב המוצג ולהבדל ביניהם.

 

 הדוגמ

 ף את הכיכר באבנים משתלבות ולבנות מסביבה אבני שפה.עירייה החליטה לרצ

 בסיטואציה זו, מה מייצג את ההיקף ומה מייצג את השטח?

 

 הדוגמ

 לפניך מספר צורות שהשפה שלהן צבועה בצבע שחור, והמילוי הוא צבעוני.

 מה מייצגת השפה ומה מייצג המילוי?
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 הדוגמ

 לפניכם גינות ציבוריות. 

/ הקשרים שבהם יש צורך לחשב את ההיקף ומצבים / הקשרים שבהם יש צורך לחשב  קבעו מצבים

 את השטח:

 

 גינות בראשון לציון:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 http://www.tour360.co.il/item.asp?item=155 באתר:בתל אביב, ציבורית וירטואלי בגינה סיור 
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   5.2קבוצת דוגמאות 

אוסף של מצבים בחיי היום יום בהם נדרש חישוב מספרי או  יוצגו: בקבוצת דוגמאות זו, אפיון

 , בהינתן כל הממדים / נתונים הדרושיםבסיסיות צורות גיאומטריותושטח של היקף אלגברי של 

 (.4אופרטיבית מס' מטרה )

(, ולהיפך: 5מטרה אופרטיבית מס' ) נתון היקף הצורה ויש למצוא את שטחהמצבים בהם  כמו יוצגו

 (.6מטרה אופרטיבית מס' ) נתון שטח הצורה ויש למצוא את היקפה

, , ריבוע, מעויןמלבןמשולש, מקבילית, באות: בסיסיות הבקבוצה זו יודגמו הצורות הגיאומטריות ה

 (.4מטרה אופרטיבית מס' ) ומעגלטרפז 

בנוסחאות הדרושות לחישוב היקף בתכונות של הצורות הגיאומטריות, בדוגמאות אלו יעשה שימוש 

. בנוסף, יעשה שימוש בהמרת (4אופרטיבית מס'  מטרהבמשפט פיתגורס )שימוש וכן ושטח הצורה 

 (.12מטרה אופרטיבית מס' יחידות )

 –( משולבת עם סרטוט או צילום של המסך 2מטרה אופרטיבית מס' מילולית )הדוגמאות יוצגו בצורה 

(, על מנת להקל את המעבר לייצוג 3מטרה אופרטיבית מס' תוך רישום של המידות על גבי הסרטוט )

 הסימבולי.

 :בקבוצת דוגמאות זו ישולבו גרפים של פונקציות

 (.11אופרטיבית מס' מטרה  ריבועההמייצג תלות של ההיקף בצלע המלבן / גרף  -

 (.11מטרה אופרטיבית מס' גרף המייצג תלות של השטח בצלע המלבן / הריבוע  -

 בניית פונקציה ריבועית, בהקשר האורייני, ומציאת המינימום / המקסימום שלה בהקשר זה. -

 (.11מטרה אופרטיבית מס' )

 שניתן לשאול בקבוצת דוגמאות זו:המרכזית  השאלות

 )חישוב מספרי או הבעה באמצעות נעלם(. הצורהשל  והשטח מצאו את ההיקף .א

 את הגרף המתאר את התלות של היקף המלבן / הריבוע בצלעו. וזה .ב

 את הגרף המתאר את התלות של שטח המלבן / הריבוע בצלעו. וזה .ג

 .שטח הצורה. חשבו את צורה בסיסית או מורכבתידוע ההיקף של  .ד

 .היקף הצורה. חשבו את צורה בסיסית או מורכבתידוע השטח של  .ה
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 דוגמה

 מ'.  81לצורך בניית גדר מסביב למתחם ציבורי שצורתו ריבוע, השתמשו בגדר שאורכה 

 . מה עלות כל הגדר?₪ 91עלות מטר גדר היא  .א

 ?המתחםמה שטח  .ב

שהולכת  15%לצורך ריצוף המתחם, יש לקנות שטח מרצפות כשטח הריצוף בתוספת של  .ג

 לאיבוד בגלל חיתוכים הנדרשים לצורך הריצוף. 

 . מה עלות ריצוף המתחם?₪ 119עלות מ"ר ריצוף היא 

 

 הדוגמ

 בכיכר אשר במרכז העיר, שתלו במרכז דשא, ומסביב שתלו פרחים.

 ס"מ.  511רדיוס הכיכר 

 מ"ר. 9שטח הדשא הוא 

 הדשא?מה עלות שתילת ₪.  61עלות מ"ר דשא היא  .א

 ובמ"ר אחד ניתן ₪,  12עלות פרח אחד הוא  .ב

 מה עלות שתילת הפרחים?פרחים.  25לשתול 

 . ₪ 31גדר עולה  טרבנו גדר. מ לדשאמסביב  .ג

 ?מה עלות גידור הדשא

 

 הדוגמ

 .xלפניך ריבוע שאורך צלעו 

 אילו מבין הגרפים הבאים מתאר את שטח הריבוע כתלות בצלע הריבוע? .א

 הבאים מתאר את היקף הריבוע כתלות בצלע הריבוע? אילו מבין הגרפים .ב

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 ס"מ 500
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 הדוגמ

מ' מקיפה גינה מלבנית. אילו מהגרפים הבאים מתארים את שטח הגינה כתלות  41גדר באורך 

 באורך של אחת מצלעות המלבן?

         

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 הדוגמ

 מ'.  14הבא, מוצגת רחבת דשא מלבנית שהיקפה  ביישומון

-geo/fun-shnia-maala-math.co.il/kvachim/algebra/hakirut_fun_maala2/fun-http://www.g

maala2h2.htm 

 ת ממדי המלבן, עד לקבלת השטח הגדול ביותר.אשנו 

 

 הדוגמ

מ'. ברצוני לגדר שטח לגינה, בצורת מלבן, כך שהשטח שיתקבל יהיה  48ברשותי גדר באורך של 

 הגדול ביותר. מהם ממדי המלבן שיתנו את השטח הגדול ביותר?

הפרבולה0 ולמצוא את הערך 0 לשרטט את S = x(24-x): באמצעות אלגברה0 לכתוב ביטוי לשטח: פתרון

 המקסימלי של הפרבולה0

  

 גרף א' 'בגרף 

 'גגרף 

http://www.g-math.co.il/kvachim/algebra/hakirut_fun_maala2/fun-maala-shnia-geo/fun-maala2h2.htm
http://www.g-math.co.il/kvachim/algebra/hakirut_fun_maala2/fun-maala-shnia-geo/fun-maala2h2.htm
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   5.1קבוצת דוגמאות 

אוסף של מצבים בחיי היום יום בהם נדרש חישוב מספרי או  יוצגו: בקבוצת דוגמאות זו, אפיון

ממלבנים, משולשים ומעגלים או מחלקים של  המורכבותצורות גיאומטריות ושטח היקף אלגברי של 

 (. 4מטרה אופרטיבית מס' הצורות האלו, בהינתן כל הממדים / נתונים הדרושים )

בנוסחאות הדרושות לחישוב היקף בתכונות של הצורות הגיאומטריות, בדוגמאות אלו יעשה שימוש 

מטרה אופרטיבית המרת יחידות ). בנוסף, יעשה שימוש ב(4אופרטיבית מס'  מטרהוכן במשפט פיתגורס )

 (.12מס' 

 –( משולבת עם סרטוט או צילום של המסך 2מטרה אופרטיבית מס' הדוגמאות יוצגו בצורה מילולית )

(, על מנת להקל את המעבר לייצוג 3מטרה אופרטיבית מס' תוך רישום של המידות על גבי הסרטוט )

 הסימבולי.

 כגון: עלויות.ניתן להוסיף לשאלה נתונים נוספים, 

 המורכבת הצורהשל והשטח מצאו את ההיקף  ת שניתן לשאול בקבוצת דוגמאות זו:ה המרכזיהשאל

 )חישוב מספרי או הבעה באמצעות נעלם(.

 

 דוגמה

 ם.ת למוצר מסויהדפיסו פרסומ ס"מ  22ס"מ  32ממדיו שבדף מלבני 

 , כך שמסביבושטח המיועד לפרסוםבחלק הפנימי של הדף יש 

  ס"מ מכל צד )ר' סרטוט(. 2יש שוליים של 

 מדביקים מסביב לשטח המיועד לפרסומת, פס מדגיש. .א

 מהו אורך הפס הדרוש?

 . לפרסומתחשבו את השטח המיועד  .ב

 ?לפרסומתאיזה אחוז מהדף מנוצל  .ג

  

  פרסומת 
 

 ס"מ 2 פרסומת

 ס"מ 2
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 (2112לקוח מפיזה ) הדוגמ

 מבנה הגלידרייה של מרים. מרים משפצת את הגלידרייה. לפניכם תכנית

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 אזור השירות מוקף בדלפק.

 

 מטר.  1.5מטר  1.5כל משבצת בסרטוט מייצגת 

 מרים רוצה להתקין ציפוי חדש לאורך השוליים החיצוניים של הדלפק.  .א

 מהו האורך הכולל של הציפוי הדרוש לה?

 מרים מתכוונת לרצף מחדש את הגלידריה.  .ב

 מהו השטח הכולל של הגלידרייה, בלי אזור השירות והדלפק?
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 דוגמה

 בגינה שצורתה מלבן רוצים לשתול דשא בשטחים האפורים

 .סרטוטשב

 . זהים הם בצורת ריבועים בפינות הגינהששני השטחים 

 . ר' סרטוט – השטח האמצעי הוא בצורת מלבן

 .השטחים הנותרים )הלבנים( נועדו לשתילת פרחים

 מ'.  12מ'  8ממדי הגינה הם 

 '.מ x אורך הצלע של כל ריבוע הוא. 2

 את השטח המיועד לשתילת דשא xבטאו באמצעות  .א

 )השטח האפור(.

 ? )השטח הלבן( את השטח בו שותלים פרחים xבטאו באמצעות  .ב

 .xמ"ר. מצאו את  39השטח בו שותלים פרחים הוא  .ג

 מצאו את אורך הגדר.את הדשא )השטחים האפורים( מקיפים בגדר.  .ד

 

 דוגמה

 מ'.  16מ'  25שממדיה  מלבנית גינהנתונה 

 .ישרי זווית זהים משולשים בצורתת פרחים וערוגיוצרים 

 .בשאר השטח שותלים דשא

 .'מ 6הוא אחד מניצבי המשולש ישר הזווית אורך 

 ?כולה הגינהמה שטח  .א

 ת הפרחים?ומה השטח המיועד לערוג .ב

 מה שטח הדשא? .ג

 בלבנים דקורטיביות.כל אחת מן הערוגות מקיפים  .ד

  ס"מ. כמה לבנים נדרשות כדי להקיף את שתי הערוגות? 21אורך כל לבנה הוא 

 

 דוגמה

 בונים מ'   03מ'  03שממדיה  ריבועיתבחצר 

  .פינתית בריכה

-ממריבוע ומורכבת  הבריכה
4

3
 מ'. 5 שרדיוסו עיגול 

 את שטח פני הבריכה. ומצא .א

 שפת הבריכה מקיפים בציפוי פלסטיק.את  .ב

 את היקף הבריכה.חשבו 

 מרצפים בלבניםלבריכה  את המשטח שמחוץ .ג

 דקורטיביות. 

  הריצוף מסביב לבריכה.את השטח  ומצא

 מ' 12

 מ' 8

 מ' 4
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 הדוגמ

, )במטרים( קטנים מייצגים את אורך הקירותלפניכם תכנית של דירת מגורים. המספרים ה

 . )במטרים מרובעים( מייצגים את שטח החדרבתוך החדר הרשומים גדולים והמספרים ה

 

 ס"מ. הסלון מורכב ממלבן ומחצי עיגול.   81 -שווה לרוחב כל הדלתות 

 השטח של כל אחד מחדרי השינה.חשבו את (  0) .א

 . חשבו את מחיר הריצוף של כל חדרי השינה.₪ 81(  מחיר ריצוף מ"ר בחדר שינה הוא 2)

 .סלוןמצאו את אורך הפנלים הדרוש ל( 0) .ב

 למטר. מה מחיר הפנלים של הסלון? ₪ 21( מחיר הפנלים לסלון הוא 2)

 . מה עלות ריצוף הסלון?למ"ר₪  151 הוא חיר הריצוף של הסלוןמ( 3)

 אמדו את שטח הדירה. .ג
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 הדוגמ

. התרשים הימני הוא של הקומה התחתונה והשמאלי של הקומה לפניכם תרשים של בית מגורים

 :העליונה

 
 הממדים של חדר שינה הורים, שבקומה העליונה 

 )ללא חדר המקלחת(, רשומים בשרטוט הבא:

 רוחב הדלת המובילה מחדר השינה למקלחות .א

 ס"מ. 81היא 

 האם ניתן לחשב את אורך הפנלים שצריך להניח 

 לאורך כל קירות חדר השינה?

 אם כן, חשבו. 

 .אורך הפנליםאם לא, הוסיפו נתונים כך שניתן יהיה לחשב את 

 האם ניתן לחשב את שטח חדר השינה?  .ב

 אם כן, חשבו. 

 אם לא, הוסיפו נתונים כך שניתן יהיה לחשב את השטח.

 רה, הוסיפו ממדים הדרושים לחישוב שטחו, וחשבו את השטח.בחרו את אחד החדרים בדי .ג

 , הניחו:מ'  2.5מ'  3 של ההורים שבקומה התחתונה, שממדיוהשינה בחדר  .ד

 ס"מ  61מ'  3ארון קיר שממדיו   -

 מ'   1.5מ'  2מיטה כפולה שממדיה   -

 ס"מ.  51ס"מ  41שתי שידות שממדי כל אחת מהן  -

 הפנוי בחדר השינה.חשבו את שטח הרצפה 

 ניתן להוסיף שאלות נוספות בהקשר של חישוב היקף או שטח.

 

 

 מ' 5.2

 מ' 4

 ס"מ 81



 כיתה י – יח"ל )המסלול היישומי( 3טיוטת תכנית הלימודים ברמה של 

111 

 

 5.1קבוצת דוגמאות  

על ההשפעה בודקים את  אוסף של מצבים בחיי היום יום בהם יוצגו: בקבוצת דוגמאות זו, אפיון

אחד הממדים של צורה מלבנית )או את  אתכאשר מגדילים / מקטינים היקף והשטח של צורה, 

אופרטיבית  המטר) נתון במספר יחידות אורך, פי מספר נתון או באחוזאו של צורה מעגלית, שניהם( 

 .(8מטרה אופרטיבית מס' ולהיפך ) (7מס' 

בנוסחאות הדרושות לחישוב היקף בתכונות של הצורות הגיאומטריות, בדוגמאות אלו יעשה שימוש 

מטרה אופרטיבית . בנוסף, יעשה שימוש בהמרת יחידות )(4אופרטיבית מס'  מטרהפיתגורס )וכן במשפט 

 (.12מס' 

 –( משולבת עם סרטוט או צילום של המסך 2מטרה אופרטיבית מס' הדוגמאות יוצגו בצורה מילולית )

יצוג (, על מנת להקל את המעבר לי3מטרה אופרטיבית מס' תוך רישום של המידות על גבי הסרטוט )

 הסימבולי.

 השאלות המרכזיות שניתן לשאול בקבוצת דוגמאות זו:

 אחד הממדיםבסיטואציה אוריינית. הגדילו / הקטינו את  )מלבן או מעגל( צורהידועים ממדיו של  .א

 על שטחה? ?הצורהשל  הגדלה / הקטנה זו משפיעה על ההיקףהאם שלו ב / פי / אחוז מסוים. 

 ה"הפוכה":ניתן גם לשאול את השאלה 

, בסיטואציה נתונה, ב / פי / אחוז )מלבן או מעגל( צורהשל  אחד הממדיםהגדילו / הקטינו את  .ב

   לפני השינוי? ממדיםהשינוי. מהם ההמתקבלים לאחר  ממדיםמסוים. ידועים ה

 

 הדוגמ

 הגינה שבחצר ביתם. סביב הגינה ישנה גדר. ממדי משפחת כהן החליטה לשנות את 

מ' ולהקטין את  1.5 -גדיל את הצלע הקצרה בברצונם להמ'.   4מ'  2הגינה בצורת מלבן שממדיו 

 . מ' 1.5 -הצלע הארוכה ב

 ?הגדר המקורית תספיק גם לגדר את הגינה החדשהאורך האם  .א

 האם שטח הגינה גדל / קטן / נשאר כפי שהיה בסידור החדש של הגינה? .ב

 

 דוגמה

 החליטו לשנות את הממדים של אחד החדרים בבית.במהלך שיפוץ של בית, 

מ' ואת הצלע הארוכה  x -מ'. הגדילו את הצלע הקטנה של החדר ב  4מ'  3ממדי החדר המקוריים: 

 מ'.  1.5x  -ב

 מ"ר. 22שטח החדר לאחר ההגדלה הוא 

 .xמצאו את ערכו של  .א

מ'. בהנחה שלא שינו את רוחב הדלת, בכמה אחוזים גדל היקף  1בחדר זה יש דלת אחת ברוחב  .ב

 הפנלים של החדר?
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  5.5קבוצת דוגמאות 

או מספרי )אוסף של מצבים בחיי היום יום בהם נדרש חישוב  יוצגו: בקבוצת דוגמאות זו, אפיון

מטרה ) השוואות ו/ או לקבל החלטותצורות גיאומטריות, על מנת לעשות ושטח של היקף אלגברי( 

 (. 9מס' אופרטיבית 

 יתכנו חישובים נלווים לצורך קבלת ההחלטות, כגון: חישוב עלויות.

 –( משולבת עם סרטוט או צילום של המסך 2מטרה אופרטיבית מס' הדוגמאות יוצגו בצורה מילולית )

ג (, על מנת להקל את המעבר לייצו3מטרה אופרטיבית מס' תוך רישום של המידות על גבי הסרטוט )

 הסימבולי.

, , מקבילית, מעוין, ריבוע, טרפזמלבןמשולש, בקבוצה זו יודגמו הצורות הגיאומטריות הבאות: 

 (.4מטרה אופרטיבית מס' ) מעגלו

בנוסחאות הדרושות לחישוב היקף בתכונות של הצורות הגיאומטריות, בדוגמאות אלו יעשה שימוש 

מטרה אופרטיבית בנוסף, יעשה שימוש בהמרת יחידות ). (4אופרטיבית מס'  מטרהוכן במשפט פיתגורס )

 (.12מס' 

 השאלות המרכזיות שניתן לשאול בקבוצת דוגמאות זו:

 .השטחאו  השוו את המצבים השונים, וקבעו איזו הצעה היא הכדאית ביותר מבחינת ההיקף .ג

 .השוו את המצבים השונים, וקבעו איזו הצעה היא הכדאית ביותר מבחינת עלויות .ד

 דוגמה

 לגדר בחצר מתחם עבור הכלב שלה.רחל רוצה 

 היא רוצה ליצור מתחם ששטחו הגדול ביותר.

 מ'. 12אורך הגדר העומד לרשותה הוא 

 היא מתלבטת האם לגדר מתחם בצורת ריבוע או בצורת עיגול. באיזו צורה תבחר?

 דוגמה

 מ"ר. 27411השטח הכולל של הבריכות הוא  בקיבוץ בונים בריכות לגידול דגים.

 שתי אפשרויות: הם מתלבטים בין

 (0)ר' תמונה  , שהן נפרדותבצורת עיגולזהות בריכות בניית שלוש  -

 (.2)ר' תמונה  בניית שש בריכות זהות בצורת ריבוע, הצמודות זו לזו -

 עלות גידור הבריכה בשתי האפשרויות זהה.

 ביותר.תהיה הקטנה הגידור ברצונם שעלות באיזו אפשרות יבחרו אם 
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