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 מצולעים א' -גיאומטריה 

 פתרונות -א' חלק מצולעים 
 

 
 : הסברים

 (. הסבר: 4התשובה הנכונה היא ) .1
את סכום הזוויות הפנימיות במצולע משוכלל ניתן למצוא בעזרת הנוסחה: 

 180 n 2 כאשר ,n  הוא מספר הצלעות במצולע. בשאלה זו, קיבלנו את סכום

הזוויות ועלינו למצוא את מספר הצלעות. לכן נחשב: 

 
1440

180 n 2 1080 180n 360 1080 180n 1440 n        
180

n 8  

 (. הסבר: 3התשובה הנכונה היא ) .2
עבור מצולע זה ידוע כי גודל הזווית ההיקפית שווה לגודל הזווית המרכזית. ידוע כי 

את גודלה של הזווית הפנימית ניתן לחשב לפי הנוסחה: 
 180 n 2

n



 כאשר ,n 

ת מסמן את גודל הזווית הפנימית. כמו כן, ידוע כי א מסמן את מספר הצלעות ו 

גודלה של הזווית המרכזית ניתן לחשב לפי הנוסחה: 
360

n
  כאשר ,  מסמנת

את מספר הצלעות. מכיוון שבמצולע המתואר בשאלה  nאת גודל הזווית המרכזית ו 
  :נשווה בין שני הביטויים ,

 
 

180 n 2 360
180 n 2 360 180n 360 360 180n 720 n 4

n n


          

צלעות, כלומר מדובר בריבוע. מכאן שהתשובה  4מצאנו כי למצולע משוכלל זה יש 
  ניתן לחלק את המצולע לארבעה משולשם שווי שטח.   –( 3הנכונה היא )

 (. הסבר: 1התשובה הנכונה היא ) .3
 כזווית פנימית במשולש שווה שוקיים.  , נסתכל על בכדי למצוא את גודל הזווית

 לשם כך נעביר אלכסון ממרכז המצולע אל קודקודו. כבסרטוט: 
המשולש שנוצר הינו משולש שווה שוקיים, מכיוון שהאלכסונים 

משוכלל שווים זה לזה. כמו כן, ניתן לחשב את הזווית  במחומש
וה אשר משמשת כזווית הראש במשולש שו המרכזית של המחומש

 ולכן גודל זווית  °72המרכזית הוא  שוקיים שנוצר. גודל הזווית

הוא 
180 72
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 (. הסבר: 4התשובה הנכונה היא ) .4

12נתון לנו שגודל כל שטח המשושה הוא  סמ"ר. חילקו את המשושה לשישה  3

משולשים שווי צלעות חופפים. מכאן ששטח כל משולש הוא 
12 3

2 3
6

 מכיוון .

ונקבל:  4משולשים, נכפול את שטחו של משולש אחד פי  4שהשטח האפור מורכב מ 

2 3 4 8 3  . 

 (. הסבר: 2התשובה הנכונה היא ) .5
בשאלה זו אנו מתבקשים לקבוע את היקף המשושה בהינתן היקף המעגל החוסם 

אותו. לשם כך עלינו למצוא צלע אשר תקשר בין המשושה החסום לבין היקף המעגל. 
רדיוס המעגל תמיד שווה לצלע המשושה המשוכלל אותו  –צלע זו היא כמובן הרדיוס 

קבוע את היקף המשושה. מכיוון הוא חוסם. כך שבהינתן רדיוס המעגל אנו יכולים ל

Xשנתון ההיקף נמצא את הרדיוס:  2r
X

X 2r r
2

     . 

מצאנו את רדיוס המעגל שכאמור שווה בגודלו לצלע המשושה. לכן נכפול את הגודל 

ונגיע להיקף המשושה:  6שמצאנו פי 
X

2
6 3X    . 

 (. הסבר: 1התשובה הנכונה היא ) .6
. ABנתון היקף המשושה בסרטוט שלפנינו ואנו מתבקשים למצוא את אורך הצלע 

)לצורך  ABCצלע זו מהווה אלכסון במשושה והוא יוצר משולש שווה שוקיים 
. כבסרטוט. ידוע לנו C)ההסבר, נכנה את הקודקוד הנוסף במשולש 

 מכיוון שזווית זו היא זווית  °120הוא  ACBכי גודלה של זווית 
 לצלע CDהורידו גובה  Cת במשושה משוכלל. מהקודקוד פנימי

AB  כך שהמשולשABC  חולק לשני משולשים ישרי זווית שאחת 
 )הגובה במשולש שווה שוקיים הוא גם  °60הזוויות שלהם שווה 

חוצה זווית(. מכאן שהמשולשים שנוצרו הם שני משולשי זהב. 
, Xן שהיקף המשושה כולו הוא במשולשים אלו, אנו יודעים את יחס הצלעות. מכיוו

 -גודל צלע אחת במשושה שווה ל 
X

6
. צלע המשושה מהווה יתר עבור המשולשים  

ADC  וCDB מכיוון שהמשולשים הם משולשי זהב, יתר המשולש גדולה פי .
2

3
 

מצוא את אורך הניצב הגדול עלינו (. כלומר, בכדי ל°60 -מאורך הניצב הגדול )מול ה 

לחלק פי 
2

3
הינו  AD. מכאן, אורך הצלע 

X 2 X 3 X 3
:

6 6 2 123
     ואורך הצלע

DB  גם כן
X 3

12
הוא  AB. לכן אורך הצלע 

X 3 X 3 2

12 12
 

X 3

12

X 3

6
    . 

  



 

88 

 מצולעים א' -גיאומטריה 

 (. הסבר: 2התשובה הנכונה היא ) .7
המשולש שנוצר בהעברת האלכסונים המתוארים בסרטוט הינו משולש ישר זווית 
ושווה שוקיים. מכיוון שמבקשים מאיתנו את שטחו, עלינו למצוא את אורך ניצביו. 

ס"מ. מכאן שאורך צלע אחת במתומן שווה  24ידוע כי היקף המתומן כולו שווה 
. לכן, בכדי ABCמשולש ס"מ. צלע המתומן מהווה יתר ב 3שמינית מכך, כלומר 

. מכאן שאורך 2ב  3למצוא את אורכו של אחד הניצבים, עלינו לחלק את היתר 

ואורכם  BCשווה לאורך הניצב  ACהניצב 
3

2
. משמצאנו את אורכי הניצבים, נחשב 

את שטח המשולש: 

3 3 9
9 12 2 2 2

2 2 4 4



    . 

 (. הסבר:2שובה הנכונה היא )הת .8
הצורה שנוצרה עקב חיבור ארבעת המתומנים היא ריבוע. מכיוון שהיקף כל אחד 

. הריבוע 3 –ס"מ, אורך כל צלע כל אחד מהמתומנים שווה ל  24מהמתומנים הוא 
. מכאן ששטח הריבוע: 3שנוצר, מורכב מארבע צלעות המתומנים ולכן גם אורך צלעו 

23סמ"ר 9  . 

 (. הסבר: 2התשובה הנכונה היא ) .9
נחסום את המתומן כולו במעגל. במצב כזה נראה ש  בכדי לחשב את גודלה של 

  היא למעשה זווית היקפית במעגל. בכדי למצוא את גודלה נמצא את גודל הזווית

המרכזית שנשענת על אותן הצלעות, כלומר על אותה הקשת. גודל זווית מרכזית 

צלעות הינה  12במצולע בעל 
360

30
12

  מכאן, שזווית מרכזית, שנשענת על צלע .

צלעות ועל כן הזווית  3נשענת על  שלפנינו,  . בסרטוט°30אחת במצולע, שווה 

30צלעות שווה  3המרכזית הנשענת גם על  3 90  מכיוון ש .  שווה לחצי הזווית

45המרכזית עליה היא נשענת,     . 

 (. הסבר:2התשובה הנכונה היא ) .10
המשכי הצלעות במשושה המשוכלל יוצרים משולשים שווי צלעות. ניתן לראות זאת 

צמודה לזווית המשושה ולכן שווה  ABCבמשולש  Cהזווית  –על ידי השלמת זוויות 
. בכדי למצוא את אורך הקו המודגש עלינו למצוא את אורך B. כך גם הזווית °60

 . ABCהצלעות אחת הצלעות במשושה או במשולש שווה 
ולכן אנו יכולים למצוא את צלעו:  ABCנתון לנו שטח המשולש שווה הצלעות 

 
 

2

2AB 3
9 3 AB 3

4
  36 3 AB 6     . 

משמצאנו את גודל הצלע של המשולש שווה הצלעות ושל המשושה ניתן לחשב את 
כל אחת ועל  ס"מ 6צלעות באורך של  7 –אורך הקו המודגש. הקו המודגש מורכב מ 

 ס"מ.   42כן אורכו 

 (. הסבר: 4התשובה הנכונה היא ) .11
 HKGF, למעשה המחומש המשוכלל חולק לטרפז שווה שוקיים Bבהעברת המקביל 

 y. תחילה נחשב את זווית EFGולמשולש שווה שוקיים 
 כחלק מהטרפז: 
 מכיוון שזוהי זווית פנימית  °108שווה  HKGידוע לנו כי זווית 

הינה זווית אשר  HKGמשוכלל. מכיוון שזווית במחומש ה
 משלימה 

180. ניתן להסיק כי °180 -ל   yאת זווית  108 72 y   . 
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 כזווית בסיס במשולש שווה שוקיים:  xכעת נחשב את זווית 
 מכיוון שזוהי זווית פנימית  °108שווה  FEGידוע לנו כי זווית 

 הינה זווית הראש במשולש FEGבמחומש משוכלל. כמו כן, זווית 
180. לכן סכום זוויות הבסיס במשולש זה הינו: FGEשווה השוקיים  108 72    . 

, שהיא זווית בסיס אחת במשולש זה, הינו xמכאן שגודל זווית 
72

36 x
2
   . 

(: 4ולכן התשובה הנכונה היא ) xל  yנשאלנו לגבי היחס בין 
y 72

2
x 36
   . 

 
 
 

 
 
 


