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 פתרונות -דמיון 

 שאלת מבוא:   

מכיוון שהם ישרי זווית ניתן לחשב את הצלעות בכל אחד  -המשולשים דומים .א
 .6:8:10ו  3:4:5מהם ולקבל 

 2-הדמיון הוא פיניתן לראות שיחס  .ב
 1:2יחס ההיקפים שווה ליחס דמיון הצלעות ולכן גם הוא  .ג
 1:4יחס השטחים מקיים את יחס הצלעות בריבוע ולכן  .ד

 

 : הסברים

 (. הסבר:3התשובה הנכונה היא ) .1
היא ניצב במשולש ישר  BD. נשים לב כי הצלע BDאנו מחפשים את אורך הצלע 

. כך שבשביל למצוא 4, שאורכו AB. במשולש זה נתון לנו אורך הניצב ABDזווית 
( ABD)היתר במשולש  AD, נמצא תחילה את אורך הצלע BDאת אורך הצלע 

 לפי משפט פיתגורס.  BDונחשב את אורכה של 
. DCלצלע  EF. במשולש זה, קיים מקביל פנימי ADCהיא צלע במשולש  ADהצלע 

. מכיוון ש ADCשדומה למשולש  AEFמכאן שנוצרו שני משולשים דומים: משולש 
EF  מקביל לDC ,ניתן ללמוד על יחס המשולשים מהיחס שבין צלעות אלו. כלומר ,

מ  5גדול פי  DC, אנו מסיקים כי 2הוא  EFואורכו של  10הוא  DCשאורך מכיוון 
EF כמו כן, מכיוון שהצלעות הן "מתאימות" )מונחות מול אותה הזווית( ניתן להסיק .

, עלינו להכפיל ADכי זהו היחס עבור כל המשולש. לכן, בכדי לחשב את אורכה של 
 AE. מכיוון שאורך 5פי  AEאת הצלע ה"מתאימה" לה )מונחת מול אותה הזווית( 

ואנו  ABDבמשולש ישר הזווית  AD. כעת מצאנו את היתר 5הוא  AD, אורך 1הוא 
לפי פיתגורס:  BDיכולים למצוא את אורכה של 

   
2 22 24 BD 5 BD 9 BD 3       

 (. הסבר:2התשובה הנכונה היא ) .2
לה זו עלינו למצוא את יחס ההיקפים בין המעגלים ונותנים לנו את היחס בין בשא

הריבועים. נשים לב, כי קיים דמיון בין הריבועים כפי שקיים דמיון בין המעגלים מכיוון 
 שמעגלים וריבועים הם צורות משוכללות.

חס מכיוון שיחס בין צלעות נשמר עבור כל שתי צלעות מתאימות, בכדי למצוא את הי
בין המעגלים עלינו למצוא יחס כלשהו בין שתיים מצלעות המעגל. למשל, יחס 

הרדיוסים או הקטרים. אנו יודעים כי קוטר המעגל שחוסם ריבוע שווה לאלכסון 
הריבוע. עוד אנחנו יודעים כי במעגל שחסום בריבוע, קוטר המעגל שווה לצלע 

לאלכסון הריבוע  ABCDהריבוע. כלומר, אם נמצא את היחס בין צלע הריבוע 
EFGH אזי מצאנו את יחס הצלעות בין הקטרים בשני המעגלים. כאמור, יחס ,

 הקטרים בין המעגלים הוא גם יחס ההיקפים ביניהם. 
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EFידוע כי  2AB בכדי להקל על מציאת היחס, נחליט ש .AB  ולכן  1הואEF  הוא

:1יחס קבוע של  . בין אלכסון הריבוע לצלעו מתקיים2 ולכן אלכסון הריבוע  2

EFGH  2הוא . מכאן שיחס הקטרים בין המעגלים, ומכאן גם יחס ההיקפים 2

:1ביניהם, הוא  2 . נשים לב כי תשובה זו אינה מופיעה בתשובות ולכן נחפש  2

  – (2ביטוי השווה לביטוי שמצאנו. התשובה הנכונה היא )

1: 2 2 1: 4 2 1: 8      . 

 (. הסבר: 1התשובה הנכונה היא ) .3
מכיוון שיחס השטחים בין צורות דומות )כידוע, כל הצורות המשוכללות בעלות אותו 

)יחס הצלעות(, אנו יכולים למצוא את יחס 2זו לזו( שווה ל מספר צלעות שוות
 Mל  N, יחס הצלעות בין 1:16הצלעות בין המשושים. מכיוון שיחס השטחים הוא 

:1הוא  16 1: 4  . 

 Mל  N. כתוצאה מכך יחס הצלעות בין 2פי  Mכעת הקטינו את צלעותיו של משושה 
:1הוא כעת   -. מכאן שיחס השטחים החדש בין המשושים הוא 2

2 21: 2 1 : 2 1: 4   . 

 (. הסבר: 1התשובה הנכונה היא ) .4

EGשאת שטחו התבקשנו למצוא הוא למעשה טרפז. בו  EGCDהמרובע  DC. 

ואת גובה  DCו  EGלכן, בכדי לחשב את שטחו עלינו למצוא את אורכי הצלעות 
 הטרפז. 

ואת הצלע  ADחותך את הצלע  EFגובה הטרפז למעשה נתון לנו, מכיוון שהמקביל 
BC  באותה הנקודה, וידוע לנו שאורכו שלFC  אזי גם אורכו של 2הוא ,ED –  גובה

 . 2הוא  –הטרפז 
 צוא את רוחב הטרפז. נעשה זאת דרךהבסיסים, עלינו למבכדי למצוא את אורך  

 . ABCהמשולש 
. כמו כן, ABמקביל לצלע  GFמכיוון ש  GFCדומה למשולש  ABCידוע כי משולש 

ס"מ. מכאן שאורך הצלע  4ואורכה  AEשווה לאורך הצלע  BFידוע כי אורך הצלע 
BC  :הואBF FC 4+2 6   . 

צלעות מתאימות )הן מונחות מול אותה הזווית( ועל כן ניתן הן  FCו  BCהצלעות 
היחס בין  – GFCו  ABCללמוד מהיחס ביניהן על יחס כל הצלעות בין המשולשים 

2. מכאן שיחס השטחים בין המשולשים הוא 1:3הצלעות הוא  21 :3 1:9 מכיוון .
סמ"ר. כעת ניתן  9הוא  ABCסמ"ר, שטח המשולש  1הוא  GFCששטח המשולש 
לפי נוסחת שטח משולש:  ABלמצוא את הצלע 

6 AB
9 6 AB 18 AB 3

2


      . 

מכיוון שהן צלעות נגדיות במלבן. משמצאנו  EFולצלע  DCשווה לצלע  ABנראה כי 
 . EFמ  GFעל ידי הפחתת  EGנשאר לנו לחשב רק את אורכה של  DCאת 

, אורך 3הוא  AB. מכיוון שאורך הצלע ABעם הצלע  1:3מקיימת יחס של  GFהצלע 
EFשווה:  EG. מכאן שאורכה של 1הוא  GFהצלע  GF 3 1 2 EG      . 

 לאחר שמצאנו את כל צלעות הטרפז, ניתן לחשב את שטחו: 

סמ"ר 5
   EG DC ED 2 3 2

2 2

 
   

 (. הסבר: 4התשובה הנכונה היא ) .5
יחס ההיקפים בין המעגלים שווה ליחס כל הצלעות שבין המעגלים, לרבות רדיוסים 
וקטרים. לכן, אם ידוע לנו יחס הקטרים בין המעגלים, אנו יכולים לדעת גם את יחס 

 ההיקפים. 
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הריבוע. לכן  באותוהוא אלכסון  Oהוא צלע בריבוע וקוטר המעגל  Eקוטר המעגל 
ליחס שבין צלע הריבוע לאלכסון הריבוע. כידוע, בין יחס הקטרים בין המעגלים שווה 

:1צלע ריבוע לאלכסון של אותו הריבוע קיים יחס קבוע של  . לכן יחס ההיקפים 2

:1הוא  2   . 

 (. הסבר: 3התשובה הנכונה היא ) .6
לאורך הצלע של  אורך הצלע של כל אחד מהמשושים שנבנו על המשולש שווה

המשולש שווה הצלעות האפור. מכאן, שאם נחלק כל אחד מהמשושים המשוכללים 
לשישה משולשים שווי צלעות המרכיבים אותו, נקבל שישה משולשים חופפים אשר 
שווים בשטחם לשטח המשולש האפור. מכיוון שכל אחד משלושת המשושים מורכב 

ולשים שמרכיבים את המשושים מש 18משישה משולשים חופפים, ישנם סה"כ  
ושווים בשטחם לשטח המשולש האפור. מכאן שיחס השטחים בין המשולש האפור 

 .  1:18לשטחי שלושת המשושים הוא 

 (. הסבר: 1התשובה הנכונה היא ) .7
יחס השטחים בין שני המעגלים שווה ליחס הצלעות בריבוע. לכן, נראה תחילה מהו 

ות בין שני המעגלים. לשם כך, נבחן את יחס הקטרים בין המעגל החסום יחס הצלע
 למעגל החוסם. 

קוטר המעגל החסום בריבוע שווה באורכו לצלע הריבוע. לעומתו, קוטר המעגל 
שחוסם את הריבוע, שווה באורכו לאלכסון הריבוע. מכאן שיחס הקטרים בין 

:1וע, כלומר היחס הוא המעגלים שווה ליחס בין צלע הריבוע לאלכסון הריב 2 . 
מכיוון שבשאלה ביקשו מאיתנו למצוא את יחס השטחים ולא את יחס הצלעות בין 

שני המעגלים, נעלה את היחס שמצאנו בריבוע:  
2

21 : 2 1: 2  מכאן .

 (. 1שהתשובה הנכונה היא )

 (. הסבר:3התשובה הנכונה היא ) .8
. ניתן למצוא יחס AEFומשולש  ABCנתבקשנו למצוא את יחס השטחים בין משולש 
הדומה לו. מכיוון  ADCלמשולש  AEFזה על ידי מציאת יחס השטחים בין המשולש 

נכפיל את שטחו של  ABCמהווה מחצית משטחו של המשולש  ADCשמשולש 
ADC  בכדי למצוא את היחס המבוקש.  2פי 

היא גובה לצלע  EFמאחר והצלע  ADCדומה למשולש  AEFאנו יודעים שהמשולש 
AD  ולכן מקבילה לצלעDC מכיוון שהמשולש .ABC  הוא שווה צלעות, אורך הצלע
AB  שווה לאורך הצלעBC  ולכןBC 4 .AD  הוא גובה במשולש שווה צלעות ולכן

DCכך ש  BCהוא משמש גם כתיכון לצלע  2 מכאן שיחס הצלעות בין המשולש .

AEF  והמשולשADC  1הוא: 2. 

מאחר ונתון לנו יחס הצלעות בין שני המשולשים אנו יכולים לחשב את יחס השטחים. 

2הוא  ADCוהמשולש  AEFיחס השטחים בין המשולש  21 : 2 1: 4  מכיוון ששטח .
 AEF, יחס השטחים בין משולש ABCהוא מחצית משטח משולש  ADCמשולש 

 . 1:8הוא:  ABCלמשולש 

 (. הסבר: 1התשובה הנכונה היא ) .9
בשאלה נתונים שני ריבועים: ריבוע קטן בתוך ריבוע גדול. אנו מחפשים את היחס בין 

ם בין הריבוע שטח הריבוע הגדול לשטח האפור. תחילה, נמצא את יחס השטחי
הקטן לגדול. מכיוון שכל קודקוד של הריבוע הקטן נמצא בדיוק באמצע הדרך בין 

מרכז הריבוע הגדול לקודקודו, ניתן להבין כי אורך אלכסון הריבוע הקטן, קטן בדיוק 
. יחס השטחים 1:2מהאלכסון הגדול. אם כך, היחס הקווי בין הריבועים הוא  2פי 

2כלומר: הוא היחס הקווי בריבוע,  21 : 2 1: 4   . 
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השטח האפור אותו אנו מחפשים הוא מחצית ההפרש בין שטח הריבוע הגדול לקטן. 
אז ההפרש  1ושטח הריבוע הקטן הינו   4אם שטח הריבוע הגדול הינו  -נציב 

והשטח האפור הוא  3ביניהם הוא 
3

2
. היחס בין הריבוע הגדול לאפור הוא 

3
4 :

2
  

 .  8:3או 

 
 

 (. הסבר:4התשובה הנכונה היא ) .10

, כך שרדיוס המעגל הינו: Xנתון כי היקף המעגל הינו 
X

X 2r r
2




   הגדילו .

וכעת גודלו הוא: 8ולכן גם רדיוס המעגל גדל פי  8את קוטר המעגל פי 
X 4X

8
2 
  .

מכאן ששטח המעגל הוא: 

2 24X 16X 




 
 

  

2

2

16X


 . 

 (. הסבר: 4התשובה הנכונה היא ) .11
לשלושה משולשים דומים. ידוע  ABCהגבהים שהורידו בסרטוט חלקו את המשולש 

ארוך פי  Eכי הגובה 
1

1
2

גדולה פי  BEולכן הצלע  Dמהגובה  
1

1
2

. כך BDמהצלע  

גדול פי  AC. כמו כן, ידוע כי אורכה של 12הוא  BEשאורכה של 
1

1
2

ולכן  Eמהגובה  

גדול פי  BCאורכה של 
1

1
2

. שאלו 18הוא  BC. כך שאורכה של BEמאורכה של  

: ECוכעת אנו יכולים לחשב את אורך  ECו    Xעל הסכום של  אותנו
BC BE EC 18 12 6      . 

 : Xנמצא את אורכה של  עתה
ו  Dלצורך נוחות ההסבר, נסמן את נקודות הגבהים 

E  על הצלעBA  באותיותF  וG .כבסרטוט , 
 ולכן נמצא אותו על ABמהווה חלק מהיתר  Xהקטע  

ידי שימוש במשפט פיתגורס. תחילה נמצא את הצלע 
BG: 

      
2 2 22 26 12 BG 36 144 BG 180 BG 180 BG         

 :BFכעת נמצא את אורך הצלע  

      
2 2 22 24 8 BF 16 64 BF 80 BF 80 BF         

 :Xלמציאת  BGמהצלע  BFבשלב האחרון נחסיר את הצלע  

 180 80 9 20 4 20 9 20 4 20 3 20 2 20 20            

כעת נפתור את השאלה:   X EC 20 6 4 5 6 2 5 6 2 5 3          

 (. הסבר: 2התשובה הנכונה היא ) .12
 ולכן יחס הצלעות  1:9ידוע כי יחס השטחים בין שני המשולשים הוא 

:1הוא  9 1:3 בתור גודל הצלע של המשולש הקטן.  1. נציב 

 , צלע המשולש הגדול מורכבת משלוש צלעות 1:3מכיוון שהיחס הוא 

. אך 3של המשולש הקטן. לכן צלע כל משולש במשולש הגדול היא 
בשאלה לא נתבקשנו למצוא את יחס ההיקפים בין המשולש הגדול 
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. הצורה הלבנה הצורה הלבנהלמשולש הקטן אלא בין היקף המשולש האפור להיקף 
צלעות של המשולש הקטן אך  6 מורכבת משתי צלעות של המשולש הגדול שהם

-בבסיס המשולש הצורה הלבנה מורכבת מארבע צלעות של המשולש האפור ולא מ 
צלעות. כפי שניתן לראות על ידי הקו המודגש שבסרטוט. מכאן שיחס ההיקפים בין  3

 .3:10המשולש הקטן לצורה הלבנה הוא 

 (. הסבר: 1התשובה הנכונה היא ) .13
 CEיוון שהמשולשים הם דומים )המשולשים הם בצורת "שעון חול"( ונתון לנו כי מכ

מהצלע  2גדולה פי  CED, אנו יכולים להסיק כי כל צלע במשולש BEמ  2גדול פי 
הן מתאימות )מונחות מול אותה  ABו  CD. מכיוון שABEהמתאימה לה במשולש 

וחלוקה של אחד  8ABשווה לגודל  4CD. לכן הגודל ABמ  2גדולה פי  CDהזווית(, 
 .1 –ני שווה ל בש

 (. הסבר: 4התשובה הנכונה היא ) .14
2יחס הצלעות בין המחומש האפור למחומש הגדול יותר הוא  : ולכן יחס השטחים  7

:4בין המחומשים הוא  . אך אנו נשאלנו על יחס השטח הלבן מול השטח האפור. 49

כלומר מהו היחס בין שטח המחומש האפור מול המחומש הלבן פחות השטח האפור. 
מהמחומש הגדול למציאת השטח הלבן. לכן היחס בין השטח האפור  4על כן נחסיר 

4לשטח הלבן הוא:  : 45.  

 סבר: (. ה2התשובה הנכונה היא ) .15
בכדי להראות שהמלבנים דומים, אנו צריכים להראות כי היחס בין אורך המלבן 

הגדול לאורך המלבן הקטן זהה ליחס בין רוחב המלבן הגדול לרוחב המלבן 

הקטן.לכן, אם נוכיח כי מתקיים היחס 
AB AD

EF EH
  .נוכיח שהמלבנים דומים 

 (. הסבר: 4התשובה הנכונה היא ) .16
המשולש הדומה למשולש הנתון הוא המשולש ששומר את יחס הצלעות המקורי. 
לשם כך נחפש את המשולש אשר גדל פי גורם קבוע מהצלעות הנתונות לצלעות 

 החדשות. 

,4המשולש שגדל פי גורם קבוע הוא המשולש שצלעותיו הן  4 3, . בכדי להגיע אל 8

אחת מצלעות המשולש המקורי פי  משולש זה עלינו לכפול את כל
4

3
. נדגים על ידי 

 שנכפיל כל אחת מהצלעות. נתחיל מהצלע הקטנה ונמשיך לצלע הגדולה:

3:    3 -הצלע הקטנה ביותר 
4

3
 4 

3:          3 –הצלע הבינונית 
4

3
 4 3 

2 –הצלע הגדולה  3      :2 3
4

3
 8 


