בעיות כמותיות
בעיות יחס

יחס
מבוא
יחס בין גורמים או בין קבוצות הוא מושג שכיח במגוון סוגי שאלות כגון :בעיות הספק ,תועה ,ממוצע ועוד.
מסיבה זו הוא למד ראשון ,כמבוא חוץ קודם ללמידת בעיות כמותיות מסוגים אחרים.
הבהרה :לרוב לא יופיע בבחיה הפסיכומטרית ושא היחס כשאלה בפי עצמה ,אלא כחלק משאלה בושא אחר או במשולב
בושא וסף ,ולכן חשוב לשלוט בו.
יחס מגדיר קשר בין כמויות ,גדלים או אורכים של גורמים – מי גדול ממי ופי כמה.
היחס בין  xל y -רשם כך , x : y :כלומר מבחיה מתמטית קרא היחס משמאל לימין.
לדוגמה :היחס בין מספר הכובעים של יחיאל לבין מספר העיבות שלו הוא  . 2 : 5פירוש הדבר הוא שעל כל  2כובעים שיש
ליחיאל ,יש לו  5עיבות .יתן לומר אם כן ,כי אם יש ליחיאל  4כובעים ,הרי שיש לו  10עיבות ,וכן הלאה.
חשוב :מתוך היחס התון ,לא יתן לקבוע כמה כובעים או עיבות יש ליחיאל.
כלל :כל עוד תון רק היחס בין הגורמים ,ולא כמות ממשית של מי מהם ,לא יתן להסיק לגבי ערכם של הגורמים.
יחד עם זאת ,בהחלט יתן לקבוע לפי היחס התון לעיל כי:

2
 .1מספר הכובעים של יחיאל מהווה
5

ממספר העיבות שלו.

5
 .2מספר העיבות של יחיאל גדול פי = 2.5
2

ממספר הכובעים שלו.

מקביעות אלו ,סח את הכלל הבא:
כלל :יחס הוא צורת הצגה שוה של שבר ,ויופיע פעמים רבות כשבר.

יחס כצורת הצגה של שבר
וכל להשתמש בכלל שיסחו לעיל ,כדי ליצור משוואות פשוטות בהתאם לתוי השאלה.
שאלה לדוגמה
היחס  a : 2זהה ליחס . (a − 3) : 1

? = a2
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פתרון :כיוון שיחס הוא צורת הצגה שוה של שבר ,וכל לרשום את היחסים כשברים.

a a−3
שים לב כי אמר לו שהיחסים זהים זה לזה ,ומכאן כי או יכולים להציב בייהם סימן שוויון:
=
2
1

.

לפיכך ,וכל לפתור על ידי כפל בהצלבה. 1 ⋅ a = 2 ⋅ (a − 3) :
מפתיחת סוגריים עולה כי a = 2a − 6 :ומכיוס איברים סיק כי . a = 6
לבסוף ,לא שכח כי שאלו על ערכו של  a 2ולא  , aולכן ציב את ערכו של  aשמצאו בביטוי. 36 = 6 2 = a 2 :
התשובה הכוה היא ).(2

הרחבה וצמצום של יחס
כיוון שיחס הוא צורת הצגה שוה של שבר ,הוא מתהג כשבר .לכן ,כפי שיתן להרחיב ולצמצם שברים ,יתן גם להרחיב ולצמצם
יחסים .עליו להקפיד להרחיב באופן זהה את שי אגפי היחס ,כשם שאו מקפידים להרחיב באופן זהה מוה ומכה בשבר.
יחס מצומצם בין גורמים הוא היחס אותו לא יתן לצמצם עוד מבלי שגורם ביחס התון יהפוך למספר שאיו שלם.
לעתים ,קיים יחס בין מספרים שאים שלמים אף שאיו סביר ,ובמקרים אלה הבחיה הפסיכומטרית שומרת על היגיון.
למשל :כאשר מדובר ביחסים בין מספר בי-אדם או בעלי-חיים ,היחס תמיד יהיה בין מספרים שלמים ,מאחר שלא ייתכן כי ערך
הגורמים האמיתי יהיה לא שלם )שכן אין זה סביר למות חצי אדם(.
מעתה והלאה ,קפיד לצמצם את היחסים התוים בשאלה כדי להקל על עצמו את מלאכת החישוב.
שימו לב כי לרוב יחסים המופיעים כתשובה לשאלה בבחיה הפסיכומטרית יופיעו בצורתם המצומצמת.
לדוגמה :יחס של  3 : 4היו יחס מצומצם .כל צמצום של יחס זה יביאו אותו אל יחס הכולל מספרים לא שלמים.
לעומת זאת ,יחס של  4 : 12איו יחס מצומצם ,שכן יתן לחלק את שי אגפי היחס ב 4 -ולקבל יחס של . 1 : 3
כלל :אם רצה להרחיב או לצמצם יחס ,כפול או חלק את שי אגפיו באותו המספר כדי לשמור על היחס.
שאלה לדוגמה
היחס בין מספר הבים בכיתה למספר הבות בכיתה הוא . 3 : 5
מספר הבים בכיתה הוא . 15
מה ההפרש בין מספר הבות בכיתה למספר הבים בכיתה?
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פתרון :היחס התון בשאלה היו יחס מצומצם.
אין אפשרות לצמצמו עוד ,שכן אז גיע למצב של מספר לא שלם המייצג את מספר הבים או הבות ,והרי אלו צריכים להיות
מספרים שלמים כמוסבר בהקדמה לעיל .לכן ,את היחס התון יתן רק להרחיב.
המשמעות של היחס המתואר בשאלה היא שעל כל  3בים בכיתה ,יש  5בות .סה להבין כיצד וצרה כיתה ובה  15בים:
כאשר צרף אל כיתה ריקה  3בים ,יצטרפו גם  5בות .סך הילדים בכיתה זו יהיה  , 8וההפרש בין הבים לבות יהיה . 2

מכאן ואילך ,כל הרחבה שבצע על היחס ,היא למעשה "סבב" במהלכו על כל  3בים וספים שצרף לכיתה ,צרף אליה גם 5
בות וספות.
על מת שיהיו  15בים בכיתה ,יש לבצע " 5סבבים" של צירוף  3בים לכיתה .לפיכך ,היחס המקורי הורחב פי . 5
כפול כל אגף ביחס ב 5 -וקבל את היחס המורחב  . 15 : 25כלומר ,מספר הבות בכיתה במצב זה הוא . 25
חשב את ההפרש בין מספר הבות בכיתה למספר הבים בכיתה:
. 25 − 15 = 10
התשובה הכוה היא ).(4

כלל :גודלו האמיתי של כל אחד מהגורמים הוא בעצם הרחבה או צמצום של אגף היחס המתאים לו.

פתרון בעזרת טבלה
דרך וחה להצגת התוים ולפתרון בעיות יחס היא שימוש בטבלה.
את עמודות הטבלה קבע לפי תוי השאלה ודרך הפתרון.
תוים שיכולים להופיע בטבלה הם למשל :היחס המקורי ,יחס מצומצם או מורחב ,יחס לאחר שיוי מסוים המתואר בשאלה
או גודלם האמיתי של הפריטים.

שאלה לדוגמה
מספר הבים בכיתה מסוימת קטן פי  4ממספר הבות בכיתה.
ההפרש בין מספר הבות למספר הבים בכיתה הוא . 9
כמה ילדים יש בסך הכל בכיתה?
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פתרון :מהתון הראשון בשאלה ,מספר הבים בכיתה קטן פי  4ממספר הבות ,סיק כי היחס בין הבים לבות בכיתה הוא 1 : 4
שתמש בטבלה:

גורם

בים

הפרש

בות

סה"כ

יחס

1

4 −1 = 3

4

4 +1 = 5

ההפרש האמיתי בין הבות לבים הוא  9ולכן רחיב את היחס פי  3על מת למצוא את מספר הבים והבות האמיתי:
גורם

בים

הפרש

בות

סה"כ

יחס

1

4 −1 = 3

4

5

יחס מורחב פי 3

3

9

12

15

בכיתה  15ילדים = . 12 + 3
התשובה הכוה היא ).(1

מציאת יחס בעזרת גורם מקשר
לעיתים תוים לו שי יחסים באותה השאלה ,כאשר אחד מהגורמים ביחסים משותף לשיהם.
וכל לקשר בעזרת גורם זה בין שי הגורמים הותרים ולמצוא את היחס בייהם.
לדוגמה :אם בכביש מסוים היחס בין מספר המכויות למספר המשאיות הוא  7 : 2והיחס בין מספר המשאיות למספר
האופועים הוא  2 : 3אזי בכביש זה היחס בין מכויות לאופועים הוא ) 7 : 3המשאיות הוא הגורם המקשר(.
אם היחסים לא יהיו מסודרים בצורה "וחה" כמו בדוגמה לעיל )בה בשי היחסים התוים הערך המתייחס לגורם המשותף,
המשאיות ,היה שווה  ( 2עזר בצמצום או הרחבה על מת להגיע למצב בו הגורם המשותף שווה בשי היחסים.

שאלה לדוגמה
בקרקס מסוים מספר הלולייים גדול פי  4ממספר הקוסמים.

6
מספר הלולייים בקרקס מהווים
7

ממספר המאלפים בקרקס.

מה היחס בין מספר הקוסמים למספר המאלפים בקרקס?

)1 : 7 ( 1

)2 : 3 ( 2

)3 : 14 (3

)4 : 7 ( 4

פתרון :הגורם המקשר בין היחסים בשאלה הוא הלולייים.
מהתון הראשון סיק כי היחס בין לולייים לקוסמים הוא ) 4 : 1האגף המתאים ללולייים הוא .( 4

6
מכך שמספר הלולייים בקרקס מהווים
7

ממספר המאלפים בקרקס סיק כי היחס בין לולייים למאלפים הוא . 6 : 7

על מת להשוות את ערכו של הגורם המקשר )הלולייים( עליו להגיע ביחס הראשון מ 4 -ל , 6 -כלומר לכפול פי . 1.5
כפול את שי אגפי היחס )  ( 4 : 1ב 1.5 -וקבל כי היחס בין לולייים לקוסמים הוא . 6 : 1.5
סדר את התוים בטבלה:
לולייים

הגורם

קוסמים

יחס תון

1

4

יחס מורחב פי 1.5

1.5

6

איחוד היחסים

1.5

6

מאלפים

7

על פי הטבלה ,מצאו כי היחס בין הקוסמים למאלפים בקרקס הוא . 1.5 : 7
ממבט לתשובות יתן לראות כי יחס זה איו מצא ,זאת כיוון שהוא עושה שימוש במספרים שאים שלמים.
אם רחיב אותו פי  2גלה כי הוא שווה בערכו ליחס המוצג בתשובה ). 3 : 14 :(3
התשובה הכוה היא ).(3

יחס לעומת גדלים אמיתיים
כלל :יחס הוא תון המלמד על קשר בין גורמים ולא על גודלם האמיתי.
לכן ,כל עוד תון לו רק היחס בין הגורמים בשאלה ,אך עבור אף אחד מהגורמים לא תון גודל מספרי מוחלט ,יהיה זה בלתי
אפשרי לקבוע את גודלם או כמותם של הגורמים המשתתפים בשאלה.
שאלה לדוגמה
סבא אברהם החליט לחלק את כל האגוזים שבשקית לשלושת כדיו.

1
4
בי קיבל מהאגוזים ,יובל קיבל
9
3

מהאגוזים ,ואלי קיבל את יתר האגוזים.

איזה מהטעות הבאות איה כוה בהכרח?
) (1אלי קיבל מחצית ממספר האגוזים שקיבל בי
) (2מספר האגוזים של אלי ויובל יחד גדול ממספר האגוזים של בי
) (3בי קיבל  2אגוזים יותר מאשר אלי
) (4ההפרש בין מספר האגוזים של בי לזה של יובל ,זהה להפרש בין מספר האגוזים של יובל לזה של אלי
פתרון :שים לב כי לא תון מספר האגוזים ,ולכן לא וכל לצפות למצוא את מספר האגוזים בפועל שקיבל כל כד.
עם זאת ,עדיין יתן לגלות את היחס בין מספר האגוזים שקיבלו .סדר לפיו את היחסים בין מספר האגוזים שקיבל כל כד.

3
1
4
תון כי בי קיבל מהאגוזים ,יובל קיבל מהאגוזים שהם למעשה
9
3
9

 ,ואלי קיבל את יתר האגוזים ,משמע שאלי קיבל:

9 4 3 2
4 3 2
: :
=  − −מהאגוזים .היחס בין האגוזים שקיבל כל כד הוא
9 9 9
9 9 9 9
כעת ,בדוק את התשובות:

 .כלומר. 4 : 3 : 2 ,

2
4
1
1
הם בדיוק מ-
בתשובה ) (1אמר כי אלי קיבל ממספר האגוזים שקיבל בי ,ואכן,
9
9
2
2
אין זה משה בכמה רחיב או צמצם את היחס ,תמיד אלי יקבל מחצית מהאגוזים שקיבל בי.

.

2 3 5
4
תשובה ) (2כוה אף היא כיוון שלאלי וליובל יחדיו יש =  +מהאגוזים שחולקו ,לעומת
9 9 9
9
גם במקרה זה אין זה משה בכמה היחס יורחב או יצומצם -הדבר יהיה כון תמיד.

מהאגוזים השייכים לבי.

4 3 1
1
גם תשובה ) (4כוה בהכרח כיוון שההפרשים המתוארים בה שיהם שווים ל -ממספר האגוזים הכולל− = :
9 9 9
9

 ,וכן:

3 2 1
= −
9 9 9
תשובה ) (3איה כוה בהכרח .היא כן מתקיימת במצב בו חולקו  9אגוזים ,אך בכל מצב אחר )למשל ,חלוקה של  18או 27
אגוזים( היא איה מתקיימת .כאן עולה חשיבותו של הכלל בדבר הקשר בין יחס לגודל מוחלט .כאמור ,כל עוד לא יתן בשאלה
גודל מוחלט כלשהו ,לא יתן להסיק מהיחס על גודלן האמיתי של הקבוצות המופיעות בשאלה.
התשובה הכוה היא ).(3

כפי שלמדו ,לא וכל להסיק מיחס בלבד לגבי גודל אמיתי.
לעומת זאת ,וכל להסיק ממו מה יכול ומה איו יכול להיות הגודל האמיתי של גורם מסוים.
זאת מכיוון שגודל הגורם )מאחר שמדובר בגורם המורכב מיחידות שלמות שאין יתות לפירוק למספר שאיו שלם( צריך
להתחלק ללא שארית באגף היחס המצומצם המתאים לו.
כלל :גודלו האמיתי של גורם שיכול להופיע רק ביחידות שלמות* ,יהיה כפולה של המספר המייצג אותו ביחס,
כאשר היחס מופיע בצורתו המצומצמת ביותר.
*גורם היכול להופיע רק ביחידות שלמות הוא גורם המופיע ביחידות שלמות בעולם האמיתי.
למשל :ילדים ,מחברות ,חתולים ,חולצות ,מכויות וכו'..

שאלה לדוגמה
2
מספר הילדים של עמי שווה ל-
6

ממספר הילדים של תמי.

מה מהבאים איו יכול להיות מספר הילדים הכולל של עמי ותמי?
)14 (1

)12 (2

)16 (3

)24 (4

פתרון :ראשית ,מצא את היחס המוצג בשאלה:
2
מכך שמספר הילדים של עמי שווה ל-
6

ממספר הילדים של תמי סיק כי היחס בין הילדים של עמי לילדים של תמי הוא . 2 : 6

ביא את היחס למצבו המצומצם על ידי חלוקת שי האגפים ב 2 -ומצא כי הוא שווה ל. 1 : 3 -
מכאן ,שמספר הילדים של עמי הוא כפולה של ) 1כלומר ,כל מספר שלם( ומספר הילדים של תמי הוא כפולה של . 3
לכן ,מספר הילדים הכולל של עמי ותמי חייב להיות כפולה שלמה של . 4 = 1 + 3
התשובה היחידה שאיה מתאימה לכך היא . 14
התשובה הכוה היא ).(1

הסקה מיחס לגבי גדלים אמיתיים
כלל :כאשר בשאלה מסוימת תון יחס בין גורמים שוים ,ובוסף גם תון מספרי מסוים המתייחס לגורמים או לאחד
מהם ,וכל להסיק בעזרתו מהם ערכם או גודלם של יתר הגורמים.

שאלה וספת
לטלי יש פי  3חולצות מחצאיות.
אם טלי תקה  6חצאיות וספות ,יהיה היחס בין מספר החולצות שלה ומספר החצאיות שלה . 1 : 1
כמה חולצות יש לטלי כיום?

) 6 (1

)12 (2

) 3 (3

) 9 (4

פתרון :מכך שלטלי פי  3חולצות מחצאיות ,סיק כי היחס בין חצאיותיה של טלי לחולצותיה הוא . 1 : 3
סמן את מספר החצאיות של טלי באות  xומהיחס התון סיק שמספר החולצות שלה הוא . 3x
אם טלי תקה  6חצאיות וספות ,יהיה היחס בין מספר החולצות שלה ומספר החצאיות שלה . 1 : 1
כלומר ,אם וסיף למספר החצאיות של טלי כרגע )  ( xתוספת של  6חצאיות ,מספר החצאיות הכולל שלה יהיה שווה
למספר חולצותיה )  .( 3xבה מכך משוואה:
 3x = x + 6בודד את העלם  2x = 6 : xחלק את שי אגפי המשוואה ב: 2 -
 . x = 3מספר החולצות של טלי הוא כאמור  , 3xכלומר  9חולצות = . 3 ⋅ 3
דרך פתרון וספת:
יתן לפתור את השאלה בעזרת טבלה.
היחס התון לו הוא  , 1 : 3מכך שההפרש ביהן הוא . 2
בוסף ,או יודעים כי אם וסיף  6חצאיות היחס יהיה  1 : 1כלומר ,מספר החצאיות יהיה שווה למספר החולצות.
לכן ,סיק כי ההפרש בין מספר החצאיות למספר החולצות הוא . 6
רחיב את היחס פי  3על מת להגיע למספרים האמיתיים:
הגורם

חולצות

חצאיות

ההפרש

יחס תון

3

1

2

יחס מורחב פי 3

9

3

6

יתן לראות כי מספר החולצות הוא . 9
בוסף ,יתן לפתור את השאלה בקלות גם בעזרת כלי וסף -הצבת התשובות ,על כלי זה רחיב בהמשך.
התשובה הכוה היא ).(4

יחידות יחס
כפי שראיו ,וח לפתור שאלות יחס רבות בעזרת שימוש בעלם.
יחידות יחס יכולות לשמש ככלי לפתרון בעיות יחס בדרך דומה לפתרון בעזרת משוואה ,אך ללא שימוש בעלם או במשוואה.
יחס הוא הקשר שבין כמויות של גורמים כלשהם )בגדים ,ילדים ,אגוזים וכו' ,(...אך את ערכם המספרי של כמויות הגורמים לא
דע מהיחס לבדו .כמויות הגורמים יכולות להיות הרחבה או צמצום של יחידות היחס המייצגות כל גורם ביחס התון.
הערך שבו יש להרחיב או לצמצם את היחס התון )בצורתו המצומצמת ביותר( כדי למצוא את כמויות הגורמים ,הוא ערכה של
יחידת יחס אחת.
כלל :את גודלה של יחידת יחס קבל מחלוקה של כמות הגורמים האמיתית במספר יחידות היחס המתאים לה
)בצורת היחס המצומצמת ביותר( .יחידת יחס תקבל את יחידת המידה של הגורם אליו היא מתייחסת
)למשל אורך ,כמות פריטים וכו'(.
לדוגמה :היחס בין מספר התפוזים למספר הבות בסל הקיות הוא . 2 : 3
פירוש הדבר הוא שעל כל  2תפוזים בסל הקיות ישן גם  3בות.

20
אם בסל הקיות ישם  20תפוזים )במצב כזה יהיו בו כמובן גם  30בות( ,ערכה של יחידת יחס אחת יהיה = 10
2

פריטים.

באותה צורה וכל לחשב את גודלה של יחידת יחס על ידי חלוקה של מספר הבות בסל )  ( 30במספר יחידות היחס המתאים לו
)  ( 3או את סכום כל הפירות בסל )  ( 20 + 30 = 50במספר יחידות היחס המתאים לו ) .( 3 + 2 = 5
בכל המקרים קבל תוצאה זהה :גודלה של יחידת יחס הוא  10פריטים.
יתן לחבר ולחסר יחידות יחס ,גם אם ערכה של יחידת יחס אחת לא ידוע ,כל עוד ידוע שערכן של יחידות היחס זהה.
לדוגמה :היחס בין מספר מטבעות השוקולד לסוכריות בשקית ההפתעה הוא . 2 : 3
לפיכך ,ההפרש בין מספר מטבעות השוקולד למספר הסוכריות מיוצג על ידי  (3 − 2) = 1יחידת יחס.
כעת ,כאשר דע מה ערכה של יחידת יחס אחת וכל לחשב ישירות את ההפרש בין מטבעות השוקולד לסוכריות ,אם דרשו לכך,
ולא צטרך לחשב תחילה את כמויות המטבעות והסוכריות ולחסר בייהן.

שאלה לדוגמה
המרחק אותו הולכת איילת ביום קר גדול פי  3מהמרחק אותו היא הולכת ביום חם.
במהלך  3ימים חמים ו 3 -ימים קרים הלכה איילת  24ק"מ.
כמה ק"מ הולכת איילת ביום קר?

)5 ( 1

)6 ( 2

)3 ( 3

)4 ( 4

פתרון :פתור את השאלה בעזרת יחידות יחס.
היחס בין מרחק ההליכה של איילת ביום חם לבין מרחק הליכתה ביום קר הוא . 1 : 3
לכן ,גדיר את מרחק הליכתה ביום חם כיחידת יחס אחת ,ומכאן שמרחק הליכתה ביום קר שווה ל 3 -יחידות יחס.
במהלך  3ימים קרים תלך איילת מרחק השווה ל 9 -יחידות יחס ) . (3 ⋅ 3 = 9במהלך  3ימים חמים תלך איילת מרחק השווה ל-
 3יחידות יחס ) . (3 ⋅ 1 = 3בסך הכל ,ב 3 -ימים קרים ו 3 -ימים חמים הולכת איילת מרחק השווה ל (9 + 3 = 12) 12 -יחידות
יחס.
ידוע לו כי  12יחידות היחס שאיילת הלכה מייצגות  24ק"מ ,כלומר ערכה של כל יחידת יחס הוא  2ק"מ .או שאלים על
המרחק אותו עוברת איילת ביום קר ,מרחק השווה ל 3 -יחידות יחס ולכן התשובה היא  6ק"מ ). (3 ⋅ 2 = 6
התשובה הכוה היא ).(2

שאלה וספת
היחס בין מספר המכסיים למספר החולצות בארוה של ויקי הוא . 6 : 20
ההפרש בין מספר החולצות למספר המכסיים בארוה של ויקי הוא . 42
כמה זוגות מכסיים יש בארון של ויקי?

)18 (1

)21 (2

)9 ( 3

)24 (4

פתרון :תחילה ,שים לב כי היחס איו בצורתו המצומצמת ביותר .צמצם יחס זה לצורך עבודה וחה.
חלק את שי אגפי היחס ב 2 -וקבל כי היחס הוא . 3 : 10
כעת ,עבוד עם יחידות היחס :ההפרש בין מספר החולצות למספר המכסיים שווה ל 7 -יחידות יחס ). (10 − 3 = 7
גודלו האמיתי של ההפרש ,לפי התון בשאלה ,הוא  42פריטים.
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חלק גודל זה במספר יחידות היחס וקבל כי יחידת יחס מוה  6פריטים .  = 6
7

או שאלים על מספר זוגות המכסיים בארוה של ויקי ,על פי היחס המצומצם ) (3 : 10מספר יחידות היחס המתאימות
לגודל זה הוא  . 3כפיל את מספר זה בגודלה של יחידת יחס אחת )  6פריטים ,כפי שמצאו( וקבל כי בארוה של ויקי  18זוגות
מכסיים ). (3⋅ 6
התשובה הכוה היא ).(1

הצבת תשובות
הצבת תשובות היא שיטה יעילה לפתרון בעיות כמותיות בכלל ובעיות יחס בפרט היכולה לעיתים לחסוך זמן רב בפתרון השאלה.
על מת להשתמש בשיטה זו כל שצטרך הוא להבין את התהליך המתואר בשאלה ולבדוק איזו תשובה מתאימה לתהליך זה.
כאשר משתמשים בשיטה זו חשוב לשים לב האם קיימת האפשרות "כל התשובות כוות" ולהתחשב בכך.
חשוב לציין כי אין שאלה בבחיה הפסיכומטרית שיתן לפתור רק בעזרת הצבת תשובות.
כל שאלה בבחיה יתן לפתור גם בדרך אלגברית ,אך הצבת תשובות יכולה לפעמים לחסוך זמן רב.
שאלה לדוגמה
3
מספר הצלחות במטבח של אורן שווה ל-
8

ממספר הכוסות במטבח.

לאחר שאורן שבר  4כוסות יש במטבח פי  2יותר כוסות מצלחות.
מה מספר הצלחות במטבח של אורן?

)8 ( 1

)6 ( 3

)11 (2

)4 ( 4

פתרון :התהליך המתואר בשאלה הוא שבירה של כוסות ,כלומר ירידה במספר הפריטים של אחד מגורמי היחס,
ובהתאם לכך שיוי ביחס.
3
מכך שמספר הצלחות במטבח של אורן שווה ל-
8

ממספר הכוסות במטבח ,סיק כי בתחילת התהליך היחס בין הכוסות לצלחות

הוא  . 8 : 3בסוף התהליך יש במטבח פי  2יותר כוסות מצלחות ,כלומר היחס החדש בין הכוסות לצלחות הוא . 2 : 1
כעת בדוק איזה מהתשובות מתאימה לתהליך המוצג:
תשובה ) :(1אם במטבח  8צלחות ,במטבח  16כוסות )לפי היחס .( 2 : 1
וסיף למספר זה  4כוסות )מספר הכוסות ששברו( וקבל כי מספר הכוסות הישן הוא . 16 + 4 = 20
כיוון שמספר הצלחות לא השתה ,היחס הישן בין הכוסות לצלחות הוא : 20 : 8
יחס זה איו מתאים ליחס הראשוי המתואר בשאלה )  .( 8 : 3התשובה פסלת.
תשובה ) :(2אם במטבח  11צלחות ,במטבח  22כוסות )לפי היחס .( 2 : 1
וסיף למספר זה  4כוסות )מספר הכוסות ששברו( וקבל כי מספר הכוסות הישן הוא . 22 + 4 = 26
כיוון שמספר הצלחות לא השתה ,היחס הישן בין הכוסות לצלחות הוא : 26 : 11
יחס זה איו מתאים ליחס הראשוי המתואר בשאלה )  .( 8 : 3התשובה פסלת.
תשובה ) :(3אם במטבח  6צלחות ,במטבח  12כוסות )לפי היחס .( 2 : 1
וסיף למספר זה  4כוסות )מספר הכוסות ששברו( וקבל כי מספר הכוסות הישן הוא . 12 + 4 = 16
כיוון שמספר הצלחות לא השתה ,קבל כי היחס הישן בין הכוסות לצלחות הוא : 16 : 6
יחס זה מתאים ליחס הראשוי המתואר בשאלה ) .( 8 : 3
אין צורך להמשיך בבדיקת התשובות ,אך במידת הצורך יתן לפסול גם את תשובה ) (4באותה הדרך בה פסלו את יתר התשובות.
התשובה הכוה היא ).(3

שיוי יחס
בשאלות מסוימות היחס התון לו יעבור שיוי.
לרוב ,בתחילת השאלה קבל יחס מסוים ,לאחר מכן השאלה תתאר תהליך כלשהו שישה את היחס ,ולבסוף קבל יחס חדש.
לדוגמה :היחס בין מספר הכלבים לחתולים של גדי הוא . 1: 3
לאחר שגדי אימץ  2כלבים חדשים ,היחס החדש בין כלביו לחתוליו הוא . 2 : 3
מכאן וכל להסיק כי שי הכלבים שוספו לגדי ,מהווים יחידת יחס אחת .כלומר ,כל יחידת יחס מכילה  2בעלי חיים.
מכך ,שלפי האימוץ לגדי היו  2כלבים ו 6 -חתולים ולאחר האימוץ מספר הכלבים שלו עלה ל 4 -ומספר החתולים לא השתה.
יש לציין כי תקלו כבר בשאלות מסוג זה )שאלת החולצות והחצאיות ושאלת הכוסות והצלחות( ,אך כעת ראה דרך
פתרון וספת וייחודית לשאלות מסוג זה.

שאלה לדוגמה
במשמרת הבוקר בבית חולים מסוים יש פי  3יותר אחיות מרופאים.
בשעה  12בצהריים מגיעים לבית החולים  2רופאים וספים ועוזבות את בית החולים  2אחיות.
לאחר שיוי זה ,יש בבית החולים פי  2יותר אחיות מרופאים.
מה מספר הרופאים בבית החולים במשמרת הבוקר?

)1 ( 1

)6 ( 2

)3 ( 3

)7 ( 4

פתרון :שים לב כי תון שיוי ביחס בין הרופאים לאחיות )מ 1 : 3 -ל ( 1: 2 -ובוסף תון השיוי המספרי בגורמי היחס
)רופאים שוספים ,אחיות שעוזבות(.
ביע את היחס ההתחלתי בעזרת עלם ,וכך וכל לכתוב משוואה שתביע את השיוי שהתרחש ביחס.
סמן את מספר הרופאים במשמרת הבוקר באות . x
היחס בין מספר הרופאים למספר האחיות במשמרת הבוקר הוא  , 1 : 3מכך ובע שמספר האחיות במשמרת הבוקר הוא . 3x
כעת תחשב במה שקרה בשיוי שהתרחש בשעה  : 12וספו שי רופאים ,מכך שמספר הרופאים החדש הוא . x + 2
בוסף ,עזבו שתי אחיות ,מכך שמספר האחיות החדש הוא . 3x − 2
לאחר השיוי ,היחס בין מספר הרופאים למספר האחיות הוא  . 1: 2כלומר ,יש פי  2יותר אחיות מרופאים בבית החולים.
לכן ,יתן לומר כי מספר הרופאים החדש )  ( x + 2כפול  2שווה למספר האחיות החדש ) .( 3x − 2
בה משוואה2( x + 2) = 3x − 2 :
פתח את הסוגריים וקבל2x + 4 = 3x − 2 :

בודד את העלם ומצא כי . 6 = x
התשובה הכוה היא ).(2

יחס הפוך
בושאים מסוימים בבחיה הפסיכומטרית יתקל ב"יחס הפוך".
למשל היחס בין מחירים לכמויות הוא הפוך ,כמו גם היחס בין מהירות לזמן )בו יתקל בושא 'בעיות תועה'( או היחס
בין הספק לזמן )בו יתקל בושא 'בעיות הספק'(.
כך ,היחס ההפוך בין מהירות לזמן :אם יסע דרך מסוימת מהר יותר ,ייקח לו פחות זמן לעבור דרך זו.
לדוגמה :עבור סכום כסף תון וקבוע ,ככל שמחירו של כל פריט מוך יותר ,כך וכל לקות יותר פריטים מאותו הסוג.
ככל שמחירו של כל פריט גבוה יותר ,כך וכל לרכוש פחות פריטים .יש יחס הפוך בין כמות הפריטים לבין מחירם.
מחיש זאת בעזרת מספרים:
בשוק מסוים יתן לקות ב 10 -שקלים אחת משתי אופציות 2 :ק"ג של מלפפוים או  1ק"ג של עגביות.
יחס הכמויות הוא  1: 2לטובת המלפפוים.

 10

 10

סיק מכך שק"ג אחד של מלפפוים עולה  5שקלים   = 5 וק"ג אחד של עגביות עולה  10שקלים = 10 
1

2


.

לכן ,היחס בין מחיר ק"ג מלפפוים למחיר ק"ג עגביות הוא  , 5 : 10כלומר לאחר צמצום  , 1: 2לטובת העגביות הפעם.
כלומר ,היחס בין הכמויות שיתן לרכוש ,עבור סכום כסף מסוים ,הפוך מיחס המחירים של הפריטים.
שאלה לדוגמה
מחיר ליה למשך  6לילות במלון "חמישה כוכבים" זהה למחיר הליה למשך  9לילות במלון "ארבעה כוכבים".

 2לילות במלון "חמישה כוכבים "
?=
 6לילות במלון "ארבעה כוכבים "
1
) (1
3

2
) (2
3

1
) (4
4

1
) (3
2

פתרון :מכך שמחיר  6לילות במלון חמישה כוכבים זהה למחיר  9לילות במלון ארבעה כוכבים למד כי יחס הכמויות במקרה זה
הוא  6 : 9כלומר  2 : 3לטובת מלון "ארבעה כוכבים" .יחס המחירים הפוך מיחס הכמויות המתקבלות מתשלום זהה ולכן היחס
בין מחיר לילה במלון חמישה כוכבים למחיר לילה במלון ארבעה כוכבים הוא  , 3 : 2לטובת מלון "חמישה כוכבים".
או שאלים על היחס בין מחיר  2לילות במלון חמישה כוכבים למחיר  6לילות במלון ארבעה כוכבים.
בגלל שאו שאלים על יחס ,אין זה משה מה המחיר המדויק של לילה בכל אחד מהמלוות.
לכן ,וכל להכפיל כל אגף ביחס שמצאו )היחס בין מחיר לילה אחד בכל אחד מהמלוות( בכמות הלילות ששאלו לגביהם במלון
המתאים לאגף זה. (3 ⋅ 2) : (2 ⋅ 6) = 6 : 12 :צמצם את היחס שהתקבל ב 6 -וקבל כי היחס הוא  . 1: 2התשובה הכוה היא ).(3
יתן גם להציג את התוים בטבלה:
הגורם

"ארבעה כוכבים"

"חמישה כוכבים"

יחס כמויות

3

2

יחס מחירים

2

3

מחיר  2לילות /מחיר  6לילות

12

6

יחס לאחר צמצום

2

1

סוף שיעור – בהצלחה בתרגול!

