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 יחידות 5כיתה י'  - )ללא מעגל(אומטריה יג - סעיפי חשיבה 2כמת שאלה מס

   
  

 

ומבחנים יכנסו   חומרי לימודחינם ולקבל  לרשימת התפוצה של ארכימדסמורים המעוניינים להצטרף 

 . באתר עמודהתחתית ב ותצטרפ טופס ההוימלאו את   /https://www.archimedesbooks.co.ilלקישור: 

 . 5566228-205או במספר:   marchimedes100@gmail.co במייל:לתיכון נו של ספרי ותלהזמנות מרוכזפניה 
 

 

תרגול מעמיק של משפטי תאלס   הומטרת יחידות לימוד 5כיתה י' בהקבצת   לתלמידישאלה מיועדת ה

ת  עתירשאלה הק ממשפטי הדמיון בתרגיל אינטגרטיבי. בהתאם, וחוצה זווית )הישרים וההפוכים( וחל

 ים בהם.       חות נתקלמשפטים שבשגרה פעסוק במטרתם לים שומרביתם סעיפי חשיבה וסעיפסעיפים 

 

    
  

 

 ה. בהתאמ BC-ו AD נמצאות על הצלעות F-ו Eהנקודות   ABCDבמרובע .1

 .ABמקביל לצלע  EF. הישר EFעל הישר  Gאלכסוני המרובע נחתכים בנקודה 

AB נסמן: 5p=, BF 4p=, AG m=, CG 4m=. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .  ABCוית וחוצה את הז BDהוכח: הישר  .א

 טרפז.   ABCD. הוכח: ADGי ארבעה משטח המשולש ן פקט ABGנתון: שטח המשולש   .ב

 . BGFסמ"ר משטח המשולש 46-גדול ב FCDGז טח הטרפנתון: ש .ג

 .CBD  חשב את שטח המשולש

 .CFGחשב את שטח המשולש   .ד

GF הוכח: .ה EG=. 

 . ABCDחשב את שטח הטרפז  .ו

 . pל הפרמטר ת ערכו ש. מצא אEF-מ ס"מ 3-קצר ב ABCDנתון: גובה הטרפז  .ז

 ? נמק.CGהיא על  CBDקבע, האם יתכן שנקודת מפגש התיכונים במשולש   .ח

 מאונכים זה לזה? נמק.  ABCDקבע, האם יתכן שאלכסוני הטרפז .ט
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 : תשובות ונימוקים מקוצרים

 

BC  ניתן למצוא ש: ABCנימוק: באמצעות הרחבה א' של משפט תאלס במשולש  .א 20p= .

 .  ABCחוצה את הזוית  BG-מתקבל ש ABCבאמצעות משפט חוצה זוית הפוך במשולש  

 .  ממשפט תאלס במשולש4:1הוא  BG-ו DGנימוק: מהנתון נובע שהיחס בין אורכי הקטעים  .ב

BCD  נובע שהצלעCD מקבילה ל-GF.  :נתון שEF מקביל ל-AB   .ולסיכום מדובר בטרפז 

 .BDCו: BGF  נימוק: באמצעות יחס השטחים בין המשולשים הדומים: סמ"ר. 50השטח:  .ג

 .CGFו:  BGFשולשים:בסיסי המבין  1:4נימוק: היחס  סמ"ר. 8השטח:  .ד

 .CBDו:  ACD נימוק: בעזרת הרחבה א' של משפט תאלס במשולשים: .ה

 המשולשים המרכיבים את הטרפז.  נימוק: באמצעות יחסי הבסיסים בין סמ"ר. 62.5השטח:  .ו

p .ז  ולהשתמש בנתון.  p. נימוק: בעזרת סעיף ו', ניתן לבטא את גובה הטרפז באמצעות =1

 התיכונים עליו. ולכן בהכרח אינו תיכון ולא יתכן שמפגש  1:4ביחס  BDמחלק את  CGנימוק:  לא. .ח

. במקרה כזה ABCוית במשולש  וה וגם חוצה זהיה גוב BG. נימוק: אם היו מאונכים, אז לא .ט

BC חייב להיות שווה שוקיים וזה לא מתאים לאורכים: ABCהמשולש  20p=, AB 5p= . 


