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 פתרונות -ב' חלק מצולעים 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 :הסברים

 (. הסבר: 2התשובה הנכונה היא ) .1
בבניית עזר מהסוג המתואר בסרטוט, הצורה שנוצרת במרכז הסרטוט )השטח 

האפור( היא ריבוע. מכיוון שנתון גודל שטח הריבוע, ניתן לחשב את צלעו: 
2 9 3a a    . 

. ידוע כי צלע הריבוע שווה באורכה לצלע המתומן. ס"מ 3מכאן שצלע הריבוע שווה 
 24צלעות ולכן היקפו:  8 –ס"מ. היקף המתומן מורכב מ  3ולכן צלע המתומן שווה 

3סמ"ר 8   . 

 (. הסבר:3התשובה הנכונה היא ) .2
 ניתן לחסום מתומן בתוך ריבוע כמתואר בסרטוט.  

 (. הסבר:4התשובה הנכונה היא ) .3
נתונים לנו שני מחומשים משוכללים חופפים וידוע גודל אחד מהם, שהוא כמובן גם 

גודל המחומש השני. אם לא הייתה כלל חפיפה בין הצורות, אזי שטח הצורה 
GACDBH  סמ"ר(, אך מכיוון  22סמ"ר )מכיוון ששטח כל מחומש הוא  44היה

קטן. לכן עלינו  GACDBHשהכניסו חלק מאחד המחומשים בתוך השני שטח הצורה 
לדעת איזה חלק מתוך המחומשים חופף כדי שנדע להחסיר אותו מתוך אחד 

 המחומשים וכך לחשב את שטח הצורה שהתקבלה. 
אם יינתן לנו יחס השטחים בין השטח החופף לכלל הצורה, נוכל  –( 1תשובה מספר )

 .לדעת מהי מידת החפיפה בין שני המחומשים, ולכן נוכל למצוא את שטחה
אם יינתן לנו אחוז השטח מתוך מחומש אחד שאיתו מתקיימת  –( 2תשובה מספר )

 החפיפה נוכל לדעת מהי מידת החפיפה וכך למצוא את שטח הצורה.
אם נדע מה שטח המעוין נוכל לדעת מהי מידת החפיפה בין  –( 3תשובה  מספר )

 המחומשים וכך נוכל לדעת מה שטח הצורה.
( היא המתאימה 4שכל התשובות עד כה נכונות, תשובה )כיוון  –( 4שובה מספר )

 ביותר.

 (. הסבר: 2התשובה הנכונה היא ) .4
צירפו את שני המשושים המשוכללים שבסרטוט, כך ששתי צלעות מאחד המשושים 

נפגשות עם שתי צלעות של המשושה השני. בחלוקת המשושים למשולשים שווי 
ה שווה בשטחה לשני משולשים שווי צלעות חופפים ניתן לראות כי הצורה שהתקבל

צלעות. מכאן ששטח הצורה החופפת שווה לשליש משטח אחד המשושים. כלומר: 

השטח החופף 
1

27 9
3

     . 

בכדי לחשב את שטח הצורה שהתקבלה, עלינו לחבר בין שטחי המשושים. אך מכיוון 
יר את השטח החופף שבצורה זו אנו סופרים פעמיים את השטח החופף, נחס

 מהתוצאה כולה.  כלומר: 
27שטח הצורה  27 9 45   ABCDEF  

 תשובה שאלה תשובה שאלה

1 
2 
3 
4 
5 

(2) 
(3) 
(4) 
(2) 
(1) 

6 
7 
8 
9 
10 

(4) 
(3) 
(4) 
(2) 
(3) 
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 (. הסבר: 1התשובה הנכונה היא ) .5
מכיוון שצלע המשושה הקטן אינה מחוברת למעגל אלא על ידי המשושה הגדול יותר, 

 –נמצא את היחס בין צלע המשושה הקטן לרדיוס המעגל דרך הגורם המתווך 
 המשושה הגדול יותר. 

נשים לב כי רדיוס המעגל הוא אלכסון במשושה הגדול. לכן ננסה למצוא את היחס 
ע המשושה הקטן. מכיוון שהמשושה הקטן נבנה על בין האלכסון במשושה הגדול לצל

אמצעי הצלעות של המשושה הגדול, אלכסון המשושה הקטן הוא למעשה גובה 
במשושה הגדול. אם נעביר אלכסונים במשושה הגדול ונחלק את המשושה לשישה 
משולשים שווי צלעות חופפים, נראה כי אלכסון המשושה הקטן הוא גובה במשולש 

כידוע, היחס בין הגובה במשולש שווה צלעות לצלע המשולש הוא קבוע שווה צלעות. 
)כזכור, גובה במשולש שווה צלעות מחלק את המשולש לשני משולשי כסף בהם 

:1היחס הוא:  3 : ( ולכן היחס בין אלכסון המשושה הקטן לצלע המשושה הגדול 2

3הוא  : במשושה הקטן האלכסון שווה בגודלו לצלע המשושה, יחס זה . מכיוון ש2

מתקיים גם בין צלע המשושה הקטן וצלע המשושה הגדול. מכיוון שגם במשושה 

3 –הגדול צלע המשושה שווה לאלכסון המעגל, כלומר לרדיוס המעגל, היחס  : 2 

 נשמר גם בין צלע המשושה הקטן ורדיוס המעגל.  

 (. הסבר: 4שובה הנכונה היא )הת .6
עם העברת האלכסון בין הקודקודים שבנקודת החפיפה של שני המחומשים נוצר 

. מכיוון שמשולש זה מורכב משתי ABCמשולש שנכנה אותו 
 צלעות של המחומש אנו מסיקים כי הוא משולש שווה שוקיים 

ABבו  AC בנוסף, אנו גם יודעים כי זווית .BAC  108שווה

מכיוון שהיא זווית פנימית במחומש משוכלל. בכדי ליצור את זווית 
x  הורידו גובה במשולשABC  שחילק את זוויתBAC  לשתיים

)מכיוון שהגובה הוא גם חוצה זווית במשולש שווה שוקיים(. לכן 

: הוא xגודלה של זווית 
108

x 54
2

   כעת קיבלנו משולש ישר זווית בו ידועות לנו .

(. מכיוון שידוע לנו כי סכום הזוויות במשולש xשתיים מזוויותיו )הזווית הישרה וזווית 
y :180אנו יכולים לחשב את ערכו של  180הוא  54 90 36   משיש לנו את .

x, ניתן לחשב את מה שהתבקשנו למצוא: yו  xם של ערכ y 54 36 18      . 

  (. הסבר:3התשובה הנכונה היא ) .7
הצורה היחידה שאנו יכולים לסרטט היא טרפז ומשולש שווה שוקיים 

 וזאת על ידי העברת אלכסון מקביל לאחת הצלעות כבסרטוט:  

 (. הסבר:4התשובה הנכונה היא ) .8
קו ישר אחד בין שני קודקודים במשושה משוכלל אנו מחלקים את המשושה בהעברת 

לשתי צורות שוות בשטחן ובצורתן בעלות בסיסים מקבילים ושוקיים שוות, כלומר שני 
 טרפזים שווי שוקיים חופפים. כבסרטוט:

 
 
   
 
 

 (. הסבר: 2התשובה הנכונה היא ) .9
לעות של המשושה המשוכלל. עובר דרך מרכז המשושה ומסתיים במרכזי הצ Aהקו 

מכיוון שברצוננו לדעת את היקף המשושה המשוכלל, אנו צריכים למצוא את היחס 
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. לשם כך, נחלק את המשושה לשישה משולשים שווי Aשבין צלע המשושה לבין 
משמש כגובה באחד מהמשולשים. מכיוון  Aצלעות. כעת נראה כי חצי מהצלע 

( ליתר Aת, קיים יחס קבוע בין הגובה )חצי עובר הוא שווה צלעו Aשהמשולש בו 
)נזכור כי הגובה במשולש שווה צלעות מחלק את היתר לשני משולשי זהב בהם 

:1מתקיים יחס של  3 : בין הצלעות(. מכאן שאנו יכולים לחשב את אורך היתר  2

לפי 
A

2
3א . יחס הצלעות בין הגובה ליתר הו : ולכן בכדי לחשב את אורך היתר  2

נכפול את הגובה 
A

2
פי  

2

3
ונקבל שאורך היתר הוא:   

2 A

23


A

3
 מכיוון .

פעמים צלעו, היקף  6שאורך היתר שווה לצלע המשושה והיקף המשושה שווה ל 

המשושה הוא: 
6A

3
 . 

 (. הסבר:3התשובה הנכונה היא ) .10
מהנחת שני ריבועים חופפים זה על גבי זה אנו מקבלים צורה 

צלעות שוות זו לזו באורכן. צורה זו היא כמובן מתומן  8בעלת 
 משוכלל, כמתואר על ידי הקו המודגש בסרטוט: 

 
 
 
 

 
 

 


