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 פתרונות -מרובעים א' 
 

 
 : הסברים

 
 (. הסבר: 1התשובה הנכונה היא ) .1

  כדי למצוא את   יש להשלים את הזוויות הצמודות בתוך המרובע. משלימים את

 °180 -ל (, ואת °50)= °180 -ל °130 180   ידוע כי סכום הזוויות במרובע .

 , לכן: °360שווה ל 

 120 50 180 360      .  :10מכאן מתקבל      . 

 
 (. הסבר: 2התשובה הנכונה היא ) .2

ניתן לסרטט מרובע סתמי ולראות כי לא תמיד האלכסונים עוברים במרכזו של המרובע 
 )הקווים המקווקווים שבסרטוט הם אלכסוני המרובע:

 
 
 
 
 

 (. הסבר: 3התשובה הנכונה היא ) .3
משני אלכסונים. בכל טרפז  יותרקיים טרפז בו ניתן להעביר טרפז הוא מרובע ולפיכך לא 

 ניתן להעביר שני אלכסונים בדיוק. 
 

 (. הסבר:1התשובה הנכונה היא ) .4
 בשאלה זו יש למצוא מה אינו תמיד נכון. 

 .AC = BDבטרפז שווה שוקיים האלכסונים שווים ולכן   – 2תשובה 
 – 3תשובה   180, וגם    :180, לכן   . 

מהשלמת זוויות ובהסתמך על טרפז שווה שוקיים, עולה שגם תשובה זו  – 4תשובה 
 נכונה תמיד.

 אינה נכונה תמיד ולכן היא התשובה הנכונה. 1תשובה 
 
 (. הסבר: 1התשובה הנכונה היא ) .5

 בו ABOם אנו מקבלים משולש שווה שוקיים בהעברת האלכסונים בטרפז שווה שוקיי
 AO  =BO זווית .ABO  שווה לזוויתBAO °180 –. סכום הזוויות במשולש שווה ל 

120מכיוון שהזוויות קודקודיות, ולכן  BAO =. זווית BAO  =°120ולכן זווית   

. 
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 סבר: (. ה3התשובה הנכונה היא ) .6
שאלה זו עוסקת בטרפז ישר זווית. על פי תכונות טרפז ישר זווית, עולה כי בהכרח ישנן 

 -, ומכאן ששתי הזוויות האחרות חייבות להשלים ל °90 -בדיוק שתי זוויות השוות ל
 ולהיות אחת חדה ואחת קהה.  °180

 
 (. הסבר: 4התשובה הנכונה היא ) .7

 שפטים אינו נכון בהכרח. נבדוק את התשובות: בסרטוט נתון דלתון ושואלים אילו מהמ
EBA אם  –( 1תשובה ) 70  אז במשולש ישר הזוויתAEB  שנוצר ממפגש

AEBהאלכסונים בדלתון  20   מכיוון שהיא משלימה את EBA °90ל.   

הדלתון שוות והדלתון הוא למעשה מעוין. , כל צלעות AC = CDאם  –( 2תשובה )
Aבמקרה כזה  D ( וגם החצאים שלהםBAE  וADC .שווים ) 

BE –( 3תשובה ) EC .בדלתון האלכסון הקטן נחצה על ידי האלכסון הגדול , 

. האלכסון הגדול נחצה רק כאשר כל צלעות EDלא שווה בוודאות ל  AE –( 4תשובה )
 הדלתון שוות. כלומר, רק כאשר הדלתון הוא מעוין והאלכסונים חוצים זה את זה. 

 
 (. הסבר: 1התשובה הנכונה היא ) .8

 השאלה עוסקת בחוקים הקשורים לדלתון. 
=  DCגות הצלעות השוות הן אינה נחצית ע"י האלכסון ניתן להסיק כי זו Bמכיוון שזווית 

BD ו- AC  =AB נסתכל על משולש .BDC  ונראה כי מדובר במשולש שווה שוקיים בו יש
. נשלים את זווית הבסיס (α2( ואת אחת מזוויות הבסיס )=°40לנו את זווית הראש )=

 ,°180ונבנה משוואה. סכום הזוויות במשולש שווה   2-השנייה ל

2ולכן:   2 40 180 35          . 

 
 (. הסבר:2התשובה הנכונה היא ) .9

 .8 -גובה. הבסיס הנתון לנו שווה להנוסחה למציאת שטח המקבילית היא בסיס
 . כבסרטוט:Dלנקודה  ACכדי למצוא את הגובה נשתמש בבניית עזר ונוריד גובה מצלע 

 
 
 
 
 
3 =AF   =ED  5לכן ו  =FC קיבלנו משולש ישר זווית .FDC  בו אנו מזהים שלשה

היא גם הגובה  FD. צלע 12 –,  ל FD, נשלים את הצלע החסרה, 5:12:13פיתגורית 

8לבסיס, נציב בנוסחה ונפתור:  12 96  . 

 
                   (. הסבר:1תשובה הנכונה היא ) .10

שהמקבילית אכן אינה מלבן, האלכסונים אינם מאונכים זה לזה ועל כן נקודת  בהנחה
זוגות שונים של זוויות קודקודיות. זוג אחד יהיה  2, יוצרת Oהמפגש שלהם, נקודה 

 בהכרח מורכב משתי זוויות חדות והשני משתי זוויות קהות.
 

 (. הסבר:4התשובה הנכונה היא ) .11
 ם איזה מהתשובות אינה נכונה. נעבור על התשובות:בשאלה נתון מעוין. אנחנו נשאלי

45( אם 1תשובה )   6, אז
 




 45.  במעוין זוויות נגדיות שוות ולכן    ,

 משלימה את  ולכן  °180ל
135 135 270

6 135
45 45g

 
 

 
        . 



 

62 

 מרובעים א' -גיאומטריה

AD( 2תשובה ) BCבמעוין הצלעות הנגדיות מקבילות. המשפט נכון בהכרח , 

( 3תשובה )
AB BC

CD AB
ין כל זוג צלעות שווה, , במעוין כל הצלעות שוות ולכן היחס ב

 . המשפט נכון בהכרח.1ל וגם שווה 
יקפו של המעוין )וללא נתונים נוספים(, ניתן לחשב את שטחו. ( בהינתן ה4תשובה )

כיוון שבמעוין כל הצלעות שוות נוכל למצוא את צלע המעוין. אך כדי למצוא את שטחו 
נזדקק לאורך אלכסון, או לגובה לאחת הצלעות. כיוון שאין לנו נתונים נוספים לא נוכל 

 . המשפט אינו נכון.המעויןלמצוא את שטח 

 (. הסבר: 3הנכונה היא )התשובה  .12
אנו  BD  =ABהשאלה עוסקת במעוין. במעוין כל הצלעות שוות זו לזו ולכן אם 

היא זווית במשולש  BCD. זווית BCD -ו ABD –מקבלים שני משולשים שווי צלעות 
ולכן שווה  °60מורכבת משתי זוויות בנות  ABC. זווית °60 -שווה צלעות ולכן שווה ל

 .°180ל שתי הזוויות המבוקשות הוא . סכומן ש°120 -ל

 (. הסבר: 3התשובה הנכונה היא ) .13
 -להציב ולומר ששטח כל חלק שווה לחלקים שווים, ניתן  8 -מכיוון שחילקנו את המלבן ל

. מכאן שיחס השטחים הוא 8 -, ושטח המלבן ל5 -.שטח החלק האפור שווה אם כך ל1
5:8. 

 (. הסבר: 1התשובה הנכונה היא ) .14
 וסקת במשולשים הנוצרים מהעברת אלכסונים במלבן. השאלה ע

אלכסון אחד במלבן מחלק אותו לשני משולשים ישרי זווית וחופפים. העברת אלכסון נוסף 
מחלקת כל אחד מהמשולשים הללו לשני משולשים עם שטחים זהים מכיוון שהאלכסון 

 בשטחם(.הנוסף משמש כתיכון ליתר )הצלעות שוות, הגובה זהה ולכן הם שווים 
מכאן אנו למדים שבהעברת אלכסונים במלבן מתקבלים ארבעה משולשים שווים 

 בשטחם )חשוב לזכור!(

 (. הסבר: 2התשובה הנכונה היא ) .15
 זוהי עוד שאלה העוסקת בהבנת היחסים במשפחת המרובעים. 

ריבוע הוא הצורה המשוכללת ביותר במשפחה ולכן הוא אוחז בתוכו את כל מכלול 
יימות בה. לעומתו, המעוין היא צורה פחות משוכללת והיא חסרה מספר התכונות הק

 .°90 -תכונות הקיימות בריבוע כמו זו האומרת כי כל הזוויות שוות זו לזו ושוות  ל

 (. הסבר: 3התשובה הנכונה היא ) .16
השאלה עוסקת בריבוע. כדי למצוא את היקף הריבוע, יש למצוא גודל של צלע אחת. 

משמש גם כיתר במשולש ישר זווית ושווה שוקיים. עפ"י יחס הצלעות האלכסון בריבוע 

:1:1במשולש כסף  . מכאן ש 2 –ב  נמצא את הניצב ע"י חלוקת  2
2


זוהי  

 –מצוא את ההיקף ונקבל צלע אחת של הריבוע, נכפיל בארבע כדי ל
4

2


  

 (. הסבר: 3התשובה הנכונה היא ) .17
שואלים אותנו על היקף ריבוע, אנחנו צריכים למצוא גודל צלע אחת. עפ"י הנתון, עולה כי 

2aסמ"ר. עפ"י נוסחת שטח הריבוע נמצא גודל צלע: שטח 49-שטח הריבוע שווה ל  

aלכן ו 7
2a 49  = 4. היקף הריבוע 7 28  . 
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 (. הסבר: 2התשובה הנכונה היא ) .18
 כדי למצוא את גובהו של הטרפז, נשתמש בנוסחת שטח הטרפז ובנתונים הקיימים:

 5 7 h 12
24

2


 

h

2
24 6h 24 h 4     

  (. הסבר:2התשובה הנכונה היא ) .19
, נשלים זוויות. מכיוון שהאלכסונים במעוין הם השאלה עוסקת במעוין. כדי למצוא את 

BACגם חוצי זווית, עולה כי  CAD 2  נסתכל על המשולש שנוצר לנו ממפגש .

ע"י שימוש בכלל  , זהו משולש ישר זווית ועל כן ניתן למצוא את AOBהאלכסונים 

 : °180האומר שסכום הזוויות במשולש שווה 

90 3 180 3 90 30        . 

 (. הסבר: 1התשובה הנכונה היא ) .20
. עפ"י הנתונים מדובר במשולש ישר EOB, נסתכל על משולש EDכדי למצוא את צלע 

EOBולכן  BD-מאונכת ל EOזווית ושווה שוקיים )מכיוון שמדובר בדלתון, צלע  90  ,

:1:1( עפ"י היחס EO = BOוגם  EB, נמצא כי 2 2 2 ושוב, מפני שמדובר .

 .EB = EDבדלתון, 
 נשלים קודם זוויות:  BCכדי למצוא את 

ABE EBO ABO 15 45 60

ABO OBC 60

     

  
 . 

 אלכסון במעוין חוצה את הזווית.
 .BD = 4  =BC, בו צלע BCDבלנו משולש שווה צלעות קי

לכן  BC ED 4 2 2 2 2 2     

 (. הסבר: 3התשובה הנכונה היא ) .21
השאלה עוסקת בחוקי זוויות לגבי כלל המרובעים. ברגע שישנו מרובע עם זווית אחת  

 -, ישנו הכרח שלפחות אחת מהזוויות האחרות תהיה קטנה מ°90 -קהה, כלומר גדולה מ
 , כלומר שתהיה לפחות זווית אחת חדה.°90

 (. הסבר: 4התשובה הנכונה היא ) .22
במידה ואנו מעוניינים לחלק ריבוע באמצעות קו בודד לשני משולשים ישרי זווית, קיים  

הכרח שקו זה יעבור בין קודקודים מנוגדים של הריבוע, כלומר קו זה חייב להיות אלכסון 
בריבוע, מתקבלים שני משולשים ישרי זווית שהם  הריבוע. כאשר מעבירים אלכסון

 בהכרח חופפים זה לזה.

 (. הסבר: 2התשובה הנכונה היא ) .23
בשאלה נתון משולש שווה שוקיים שחציו כלוא בתוך מלבן. אנו מחפשים את היחס בין 

שהוא שטח המלבן פחות חצי מהמשולש  –המשולש, לשטח האפור  –השטח הלבן 
 שכלוא בו. 

בכדי למוצא את שטח המשולש אנו צריכים למצוא את בסיס  –המשולש נתחיל משטח 
 DFהמורכבת מהצלע  EFהמשולש ואת הגובה לבסיס. בסיס המשולש היא הצלע 

ניתן להסיק  EAFמהווה גובה במשולש שווה השוקיים  AD. מכיוון שהצלע EDומהצלע 
8כי בסיס המשולש  4 4 ED DF EF      כלל נתונים לגבי גובה . מכיוון שאין לנו

לשם הנוחות. אם כן, שטח המשולש הוא  hנכנה אותו  – AD –המשולש 
8 h

2


4h  . 
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נחשב את שטח המלבן על ידי מכפלת הגובה ברוחב. גובה המלבן הוא  –שטח המלבן 

ADכגובה המשולש  4 רוחב המלבן .DC  גדול מהצלעEF  פי
1

1
2

ולכן  

1
DC 1 8 12

2
   אם כן שטח המלבן הוא .h 12 12h    . 

לכן היחס שחיפשנו הוא: 
4h 4 h

12h 2h


 10 h

2

5
   . 

 (. הסבר: 4התשובה הנכונה היא ) .24
 .αודלה של בשאלה זו נתוני השאלה והסרטוט אינם מספיקים לנו על מנת למצוא את ג 

 (. הסבר: 3התשובה הנכונה היא ) .25
 השאלה עוסקת בטרפז שווה שוקיים. כדי למצוא את שטחו חסר לנו רק גודל גובהו. 
ראשית נמצא את גודל שוק הטרפז. נחסיר את גדלי הבסיסים מההיקף ונקבל את גודל  

 .5ונקבל שגודל שוק אחת =  2 –, נחלק ב 10 -שני השוקיים
. נסתכל כעת על Oונכנה את נקודת המפגש  CDלצלע  Bז מנקודה נוריד גובה לטרפ

 OC. זהו משולש ישר זווית בו נתונות לנו שתי צלעות. צלע BOC -המשולש שנוצר לנו
 .5-שווה ל BCוצלע  3-שווה ל

 .4-שווה ל BOנמצא כי הגובה,  3:4:5בשימוש של השלשה הפיתגורית   
 משוואת שטח הטרפז:כל שנותר לנו הוא להציב את הנתונים ב 

 
 9 15 4

48
2


 

 (. הסבר: 1התשובה הנכונה היא ) .26
 DCלצלע  Aהשאלה עוסקת בטרפז ישר זווית. נשתמש בבניית עזר ונוריד גובה מנקודה  

 . Eונכנה את נקודת המפגש 
 , הגובה, נציב את נתוני השאלה בנוסחת השטח של הטרפז:AEכדי למצוא את צלע  

 
 5 11 h

64 h 8
2


   

, משולש ישר זווית שיש לנו שניים AEDכעת, משמצאנו את הגובה נביט על משולש  
של השלשה  2.  ניתן לראות כי מדובר בהרחבה פי DE = 6 -ו AE = 8מניצביו, 

 .10-, שווה לADולכן היתר, צלע  3:4:5הפיתגורית 

 (. הסבר: 3התשובה הנכונה היא ) .27
 על היקף הצורה ולכן העבודה היא בספירת ריבועים. בשאלה זו אנו נשאלים

 ס"מ. 1סמ"ר, נמצא כי גודלה של צלע אחת הוא  1כיוון ששטח כל משבצת הוא 
 ס"מ. 28 -צלעות של משבצת ולכן סה"כ מדובר ב 28-הקווים הישרים בצורה מורכבים מ

משבצת אלכסונים של  6 -לזה יש להוסיף את אורך הקו האלכסוני בצורה, המורכב מ

:1:1סמ"ר, ולכן עפ"י השלשה  1בגודל  6 -וסה"כ  2, גודל כל אלכסון הוא 2 2. 

28סה"כ היקף הצורה הוא  6 2. 

כלומר:  2 14 3 2 

  (. הסבר:2התשובה הנכונה היא ) .28
ולהחסיר ממנו את  ABCכדי למצוא את השטח הלבן, עלינו למצוא את שטח משולש  

, משולש שווה ABCכדי למצוא את שטח משולש 2X שטח הריבוע. שטח הריבוע הוא 
זהו משולש זהב  ABHצלעות, אנו צריכים את גודלה של צלע אחת. נסתכל על משולש 
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וע"י היחס  AH -לעות יוצר שני משולשי זהב(, נתונה לנו צלע אחת)גובה במשולש שווה צ

1: 3 :  .X2הוא  ABנמצא כי גודל  2

בהצבה בנוסחת שטח משולש שווה צלעות נקבל כי שטחו שווה: 
 

2

2
2X 3

X 3
4

  .

אם כן גודל השטח הלבן הוא:  2 2 2X 3 X X 3 1      . 

 (. הסבר: 3הנכונה היא ) התשובה .29
בשאלה זו אנו צריכים למצוא יחסי שטחים בתוך ריבוע. ננסה להציב מספרים, נחליט כי  

מחלק את הריבוע לשני משולשים ישרי  ACסמ"ר. אם כן האלכסון  4שטח הריבוע הוא 
 סמ"ר. 2זווית ששטח כל אחד מהם הוא 

ן מחלק אותו לשני משולשים משמש כתיכון במשולש ועל כ ABC .AEנביט על משולש  
זהה(. שטח כל אחד מהם  AB, והגובה CE=BEבעלי שטח זהה )הצלע באותו הגודל 

 סמ"ר. 1הוא 
 .1:4( הוא 4( לשטח הריבוע )=1אם כן היחס בין השטח האפור )= 

 (. הסבר: 3התשובה הנכונה היא ) .30
ני השאלה עוסקת במציאת שטחו של המלבן. כדי לחשב את השטח נשתמש בנתו 

   –השאלה. נסרטט מלבן 
. מדובר אם כן בנתונים של משולש X+3והאלכסון הוא  X, רוחבו = 9אורך המלבן =  

 . מאחר ואין שלשה העולה בראשנו, נשתמש במשפט פיתגורס.ABDישר זווית 

  
22 29 X X 3 6X 72 X 12       

 נציב בנוסחת שטח המלבן ונקבל את שטחו: 
9 12 108  

 (. הסבר: 2התשובה הנכונה היא ) .31
, נתחיל מהעברת קו המקביל α + βכדי למצוא את סכומן של  

 .ADלצלע 
 נשלים את הזוויות עפ"י עקרונות המקבילית וזוויות מתחלפות. 
   2α + 2β = 180  ניתן לראות כי: 
 α + β = 90ונקבל:  2-נחלק ב 

 (. הסבר: 3התשובה הנכונה היא ) .32
ריבועים חופפים יכולה להתרחש רק אם החלוקה נעשית  X-ע לחלוקה של ריבו

באופן סימטרי, כלומר מספר הריבועים לאורכו ולרוחבו של הריבוע צריכים להיות 
 זהים.

 מכיוון ששואלים "מה אינו יכול להיות", נעבוד עם התשובות.
ל נבדוק עבור אילו מהתשובות ניתן להוציא שורש, וכך אכן נשמור על מספר זהה ש

 Xריבועים לאורך ולרוחב. התשובה היחידה בה לא מתקבל מספר שלם של ריבועים ) 
 .3אינו שלם( היא 

 (. הסבר: 3התשובה הנכונה היא ) .33
 בשאלה זו עלינו למצוא יחסי שטחים בתוך מעוין.  

מחלק את המעוין  BOסמ"ר. האלכסון  4ראשית נקבע לשם נוחות כי שטח המעוין הוא 
 סמ"ר כל אחד. 2בגודל  לשני חלקים שווים

עד  EO. במשולש זה, עפ"י הנתונים עולה כי אם נמשיך את הישר ABDנביט במשולש 
 = AE( מתחלק לשני חלקים שווים BD-, הגובה )מאונך לAOנקבל את הישר  Aלנקודה 

EO וזאת מכיוון ש(- AO=OC אם כך, שטח .)במעוין האלכסונים חוצים זה את זה ,
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,  ABD(, כך שהשטח האפור, 2)=  ABDית משטח משולש הוא מחצ BEDהמשולש 
 סמ"ר. 1 -שווה ל

סמ"ר ושטח משולש  2 -, השווה לBCDהשטח הלבן אם כן הוא חיבור של שטח משולש  
BEDסמ"ר. 1 -, השווה ל 

 1:3  -יחס השטחים בין השטח האפור לשטח הלבן הוא  

 (. הסבר: 1התשובה הנכונה היא ) .34
 וין ודלתון.השאלה עוסקת בחוקי מע 
 ס"מ מהיקף הדלתון, ננסה ליצור השוואה בין הצלעות. 10-מכיוון שהיקף המעוין גדול ב 
, הן צלעות המשותפות לשתי הצורות ולכן ניתן CD -ו BCראשית ניתן לראות כי הצלעות  

 להתעלם מהן בעת יצירת המשוואה מפני שהן אינן משפיעות על ההבדל בגדלים.
 ED-ו EBשוות ( ולצלעות  במעוין)הצלעות  X-כ AD-ו ABצלעות בשלב הבא, נתייחס ל 

 )זוג צלעות שוות בדלתון(. Y -כ
 2X = 2Y + 10נבנה משוואה:  
 X = Y + 5ונקבל:  2-נחלק ב 
 .EDס"מ מצלע  5-גדולה ב ABאם כן, צלע  

 (. הסבר:4התשובה הנכונה היא ) .35
ס"מ,  1לע היא , כלומר כל צ 4המלבן בסרטוט מחולק לריבועים שהיקפם 

סמ"ר. את שטח המלבן נמצא על ידי כפל מספר הריבועים באורך  1ושטחם הוא 
 במספר הריבועים ברוחב

9 14 126  

בסיס המשולש מורכבת מאורכם  -השטח האפור הוא משולש, נמצא את שטחו
ס"מ וגובה המשולש )מקודקוד המשולש ועד  6ריבועים, כלומר אורכה  6של 

 ס"מ.  7ריבועים, כלומר אורכו  7לבסיס( מורכב מ 
 :נציב את הנתונים שמצאנו בנוסחת השטח של המשולש

6 7 42
21

2 2


  

נשים לב כי מבקשים את היחס בין השטח הלבן לשטח האפור. כלומר בין 
 המשולש למלבן ללא המשולש. 

 . 21שטח המשולש =  
126שטח המלבן פחות המשולש =   21 105   . 

 .1:5, ואם נצמצם: 21:105לכן היחס הוא:  
 


