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 'מרובעים ב -גיאומטריה
 

 פתרונות -מרובעים חלק ב' 
 

 
 : הסברים 

 
 (. הסבר: 1התשובה הנכונה היא ) .1

כדי למצוא את היקף הטרפז, יש למצוא את אורכי צלעותיו. נתונים לנו גדלים של 
הרביעית. נשתמש בבניית העזר המוכרת של שלוש צלעות ובעזרתם נמצא את 

 הורדת גובה בטרפז מקודקוד הבסיס העליון לבסיס התחתון:
 
 
 

 
 
 

 
ס"מ.  4בצורה זו אנו יוצרים משולש ישר זווית ושווה שוקיים בו אורך הניצב הוא 

נמצא את היתר ע"י הכפלה של  בשימוש ביחס הצלעות במשולש כסף 

הצלעות ונקבל כי היקף . נחבר את אורכי  -הניצב ב

 הטרפז הוא: 

 (. הסבר: 2התשובה הנכונה היא ) .2
 בשאלה זו, השואלת "מה אינו יכול להיות" יש לעבוד עם התשובות.

החישוב לגבי מה גודל השטח האפשרי לצורה יתבצע באמצעות העברת קו בין 
צלע משמשת כ ADוניסיון לקבוע מה יכול להיות גודלה של צלע זו.  D -ל Aנקודה 

, בו נתונים אורכיהם של שתי צלעות. באמצעות המשפט שאומר כי AEDבמשולש 
סכום שתי צלעות במשולש תמיד גדול מהשלישית, נמצא כי הטווח האפשרי הוא: 

 
AD  נסתכל על . 90˚יוצר מלבן מצידו השני, מצולע בעל ארבע צלעות וזויות בנות

–, השטח של המלבן יהיה גדול מ 1-גדול מ AD-ונראה כי במידה ו ABCDמלבן 

 אינה יכולה להתקיים. 2ולכן תשובה 

 (. הסבר: 2התשובה הנכונה היא ) .3
בשאלה זו, בה עלינו למצוא יחסי שטחים בתוך מקבילית, נשתמש בשיטה הישנה 

והמוכרת של חלוקת השטח למקביליות קטנות יותר, וזאת נעשה ע"י העברת קווים 
. בדרך זו אנו יוצרים ארבע מקביליות זהות Oעוברים דרך נקודה מקבילים לצלעות ה

שבכל אחת מהן האלכסון מחלק אותן לשני משולשים שווים. האחד לבן והשני אפור. 
 .  1:1בדרך זו ניתן לראות כי יחס השטח הלבן לאפור הוא 

1:1: 2
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 (. הסבר: 4התשובה הנכונה היא ) .4

שאלה זו עלולה להטעות ולבלבל במבט ראשון. יש לשים לב לנתוני 
השאלה, ולראות האם ניתן "לשחק" עם הסרטוט ולשמור על 

 הנתונים. במקרה זה יש להיזהר מליפול במלכודת שטמנו 
לנו. אין מדובר ביצירת משולש ישר זווית ושווה שוקיים בו היתר הוא 

a הריבוע הפנימי בתוך הריבוע השני, כך שימשיך "נסובב" את  , וקל לראות זאת אם
להיות חסום בתוכו אך כבר לא נראה כי מדובר במשולש ישר זווית ושווה שוקיים. אי 

 לכך, לא ניתן לדעת מה יהיה גודל הצלע של הריבוע החיצוני.

 (. הסבר: 3התשובה הנכונה היא ) .5
 משוואה.שאלה זו נפתרת בקלות הן ע"י הצבת התשובות והן ע"י בניית 

נפתור עם משוואה. היקף הדלתון שבסרטוט מורכב מחיבור היקפם של שני 
 BCD -ופעם ל ABCהנספרת פעמיים )פעם למשולש  BCהמשולשים, אך ללא צלע 

 BC = x(. לענייננו נאמר כי  
 המשוואה אם כן היא: 

 

 
 .10 -שווה ל BCצלע 

 (. הסבר: 1התשובה הנכונה היא ) .6

. על אותו עיקרון כל צלע כל צלע בריבוע היא  Aהגדול הוא כיוון שהיקף הריבוע 

. נשתמש בנתונים כדי לפתור. גודלו של השטח האפור מורכב בריבוע הקטן היא 

מההפרש בין שטח הריבוע הגדול, לשטח הריבוע הקטן. שטח הריבוע הגדול = 

 . , והקטן = 

 נבנה משוואה: 

 

x  ולכן  לבין   ההפרש ביןמחצית הוא 
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 (. הסבר: 2התשובה הנכונה היא ) .7
האלכסון מחלק את המלבן לשני משולשים חופפים. באותו האופן, הוא מחלק את 

. הוא מחולק לשני 2xשטח הריבוע הואהריבוע המרכזי לשני טרפזים חופפים. 
טרפזים שווים, כך ששטח כל טרפז שווה למחצית משטחו של הריבוע, כלומר שטח 

 -כל טרפז שווה ל
2

2

x
. 

פתרון אפשרי נוסף לשאלה זו יהיה בשימוש בדמיון. המשולש ישר הזווית הנוצר על 
ים דומים, המקיימים ידי האלכסון, מחולק על ידי צלעות הריבועים לשלושה משולש

. כך, הבסיס הימני של הטרפז הוא 1:2:3ביניהם יחס קווי של 
2

3
x הגובה של ,

והבסיס השמאלי של הטרפז הוא  xהטרפז הוא 
1

3
x שטח הטרפז, אם כן, הוא .

2

2 1

3 3

2 2

x x x
x

 
  

   

 (. הסבר: 4בה הנכונה היא )התשו .8
כדי לפתור שאלה זו, אין צורך לחשב חישובים מסובכים, אלא לעבוד נכון עם 

לצלע התחתונה, נגלה כי כל אחד  F -ו Eהסרטוט. אם נוריד גבהים מנקודות 
מהמשולשים האפורים הוא חצי מלבן, וביחד הם מהווים מלבן שלם שהצלע 

, השטח האפור 15. מכאן שאם הצלע של כל המלבן היא 3התחתונה שלו היא 
 .1:5( מהווה חמישית משטחו של כל המלבן וזהו גם היחס 3)צלע=

 (. הסבר: 3התשובה הנכונה היא ) .9
לות מסוג זה, יש להכיר היטב את החוקים והמשפטים הנוגעים כדי לפתור שא

למשפחת המרובעים. במקרה זה, אנו מעוניינים לקבוע את שטחו של דלתון. נוסחת 
שטח הדלתון מחייבת את מציאת אורכי אלכסוניו. מכאן שהמטרה שלנו היא למצוא 

 אילו נתונים יסייעו לנו למצוא בוודאות את האלכסונים.
(. אלכסון אחד כבר נתון, ואת 3ידה שמביאה אותנו למבוקש היא )התשובה היח

השני נוכל למצוא באמצעות שימוש באורכי הצלעות ובמשפט פיתגורס )ניתן לסרטט, 
 להציב מספרים נוחים ולראות(.

 (. הסבר: 1התשובה הנכונה היא ) .10
ב בשאלה זו אנו מתבקשים למצוא יחסי שטחים. נקל על עצמנו את הפתרון אם נצי

מספר במקום שטח המלבנים )המלבנים חופפים, משמע הם בעלי שטח זהה(. כיוון 
מאחר  24חלקים, המספר שנציב יהיה  12 -ל Bחלקים, ומלבן  8-מחולק ל Aשמלבן 

 והוא מהווה מכנה משותף לשניהם.
 2, שטח כל מלבן קטן הוא B( ובמלבן 24/8) 3, שטח כל מלבן קטן הוא Aבמלבן 

 (.) 

מורכב מארבעה  Aנותר הוא לספור מלבנים. השטח האפור במלבן כעת כל ש

 B(, ולעומתו, השטח הלבן במלבן ) 12מלבנים קטנים, ובסה"כ משטח בגודל 

(. כעת נבדוק ) 8מורכב גם הוא מארבעה מלבנים קטנים ובסה"כ משטח בגודל 
 .2:3נצמצם ונקבל   8:12את היחס ביניהם: 

 (. הסבר: 2התשובה הנכונה היא ) .11
כדי לפתור שאלה זו בפשטות, נסרטט טרפז שווה שוקיים, נרשום את נוסחת השטח, 

 -ונפסול תשובות. נוסחת שטח הטרפז דורשת מאיתנו שלושה נתונים מרכזיים
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( מכיוון שהן 4) -( ו3הבסיס הגדול, הבסיס הקטן, והגובה. נפסול את תשובות )
הגובה. ידיעת היקף  -נותרנו עם שתי תשובות, ונתון אחד למצוא נחוצות לנו לפתרון.

הטרפז תסייע לנו למצוא את אורכי השוקיים של הטרפז )מאחר ואת אורכי הבסיסים 
אנחנו כבר יודעים(, ומכאן שנוכל למצוא את הגובה ע"י שימוש במשפט פיתגורס 

וע הניצב השני במשולש ישר זווית )הגובה יהיה אחד הניצבים החסרים, כאשר יד
והיתר(. לעומת זאת, המידע לגבי זוויות הבסיס יכול לסייע לנו במציאת הגובה רק 
במקרים מסוימים )אם יווצרו משולשי זהב וכסף(. ושוב, סרטוט והצבת התשובות 

 מקלים על ההבנה, ומסייעים רבות במציאת התשובה.

 (. הסבר: 2התשובה הנכונה היא ) .12
יבוע בודד, עלינו למצוא את אורך צלעו. נעזר בנתונים. כדי למצוא את היקפו של ר
סמ"ר, אזי כל השטח  4סמ"ר והשטח האפור הוא  14אם שטח הצורה כולה היא 

סמ"ר כל  5סמ"ר, והוא מתחלק שווה בשווה בין שני השטחים הלבנים ) 10הלבן הו 
שטח אחד(. כעת נביט על ריבוע אחד בלבד. ריבוע כזה מורכב מהשטח הלבן ועוד ה

, אז צלע אחת שלו שווה 9סמ"ר. אם שטח הריבוע הוא  9-האפור, וביחד הוא שווה ל

 (.ס"מ ) 12( וההיקף של ריבוע בודד הוא ס"מ ) 3 -ל

 (. הסבר: 4התשובה הנכונה היא ) .13
כדי למצוא מהיכן הגיעו אלכסונים אלו, עלינו להכיר את תכונות האלכסונים במשפחת 

 המרובעים.
בשני אלכסונים באורכים שונים, כל צורה ממשפחת המרובעים בה אין כיוון שמדובר 

הכרח שהאלכסונים יהיו שווים, יכולה להיות הצורה המבוקשת. התשובה שמכילה 
 (.4את כל הצורות המקיימות תכונה זו היא תשובה )

 (. הסבר: 3התשובה הנכונה היא ) .14
רך צלעו. נתחיל מהנתון. כדי למצוא את היקפו של ריבוע בודד, עלינו למצוא את או

(. סמ"ר ) 108כדי לבנות את שלושת הריבועים ירון השתמש במלבן ששטחו 
ריבועים חופפים ממלבן זה, נחשב את שטחו של כל אחד  3כיוון שירון יצר 

 . 3-מהריבועים ע"י חלוקת שטח המלבן ב

 ( ס"מ )  6סמ"ר. צלע  אחת של הריבוע =  36= שטח ריבוע אחד = 

 (.סמ"ר ) 24מכאן שהיקף ריבוע בודד הוא 

 (. הסבר: 1התשובה הנכונה היא ) .15
 כדי למצוא מה יכולה להיות צורתו הסופית של הפאזל, נסרטט ונפסול תשובות.

 אין הגבלה על -תן להרכיב מקביליתאפשרי. מחיבור המעוינים ני -(1תשובה )
 התכונות.
דלתון, אנו צריכים צלעות באורכים שונים, אך לא אפשרי. כדי ליצור  -(2תשובה )

 במעוין הצלעות שוות.
לא אפשרי. כדי ליצור ריבוע, יש צורך בזווית ישרה, במעוין אין הכרח  -(3תשובה )

 לתכונה זו.
לא אפשרי. כדי ליצור טרפז, אנו צריכים זוג צלעות שאינן מקבילות, אך  -(4תשובה )

 ות.במעוין כל זוג צלעות נגדיות מקביל

 (. הסבר: 3התשובה הנכונה היא ) .16
שוב שאלה העוסקת ביחסי שטחים אפורים/לבנים, ובדומה לשאלות קודמות, גם כאן 

, אנו Bלנקודה  Eנעזר בסרטוט למציאת התשובה. בהעברת קו ישר מנקודה 
 = BC = AEמקבלים שלושה משולשים חופפים )הגובה זהה, וכך גם הבסיסים: 

EDלספור משולשים. השטח האפור מורכב משני משולשים,  (. כעת כל שנותר הוא
 2:3ושטח הטרפז משלושה, מכאן שיחס השטחים הנו  
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 (. הסבר: 1התשובה הנכונה היא ) .17
בשאלה זו יש לשים לב במיוחד למה שנשאל. שטח הריבוע הלבן מהווה רבע 

 . שטח הריבוע כולו מורכב1:4 -מהשטח האפור, כלומר, יחס השטחים ביניהם הוא
יחידות יחס. מכאן שהיחס בין השטח  5 -מחיבור השטח הלב עם האפור, ובסה"כ מ

, כלומר, השטח הלבן מהווה חמישית משטח הריבוע 1:5 -הלבן לריבוע כולו הוא
 .20%כולו. בשיעור אחוזים למדנו שחמישית= 

 (. הסבר: 1התשובה הנכונה היא ) .18
 כדי לפתור שאלה זו, נסרטט טרפז, ונפסול תשובות.

לא אפשרי. לא ניתן ליצור שתי צורות אלו בהעברת קו אחד בטרפז  -(1תשובה )
 שווה שוקיים.

אפשרי. בהעברת ישר המקביל לאחת השוקיים של הטרפז, נקבל את  -(2תשובה )
 שתי הצורות.

 אפשרי. בהעברת ישר מקביל לבסיסים בין הצלעות.  -(3תשובה )
 הבסיס העליון אל הבסיס התחתון.אפשרי. בהעברת גובה מקצה  -(4תשובה )

 


