
 פרק ד דוגמאות למשימות למבדק

 מבנה המבדק –פרק ג 

 גבהים במשולש .א

 )ב2, ג1משימות (הגדרת המושג גובה במשולש  •

 )2, 1משימות (זיהוי גבהים במשולש  •

 )6-3משימות (סרטוט גבהים במשולשים  •

 )ג4משימה (מספר גבהים במשולש  •

 ) 5משימה (מאפייני הגבהים במשולש ישר זווית  •

 )6משימה (בהים במשולש קהה זווית מאפייני הג •
 

 גבהים במקבילית . ב

 )ב7משימה (הגדרת המושג גובה במקבילית  •

 )7משימות (זיהוי גבהים במקבילית  •

 )8משימה (סרטוט גבהים במקבילית מקדקוד נתון  •

 )9משימה (סרטוט גבהים במקבילית לצלע נתונה   •

 )10משימה (סרטוט מקבילית לגובה נתון  •



 פרק ד דוגמאות למשימות למבדק

 בהים במשולש ובמקביליתג  –  פרק ג 
 למבדק למשימות דוגמאות

 !בהצלחה
 
 סרגל משולש ישר זווית; ציוד 
 "זווית ישרה"   
 

 . התבוננו במשולשים שלפניכם ובדקו באילו מהמשולשים הקטע השחור הוא גובה במשולש . א .1
 .הקיפו את המשולשים המתאימים

 
 . קטע השחור הוא גובה לצלע זוהדגישו את הצלע שה' במשולשים שהקפתם בסעיף א . ב
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 _________________ : שם

 ___________: תאריך
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והסבירו  ,ציינו איזה קטע בחרתם. בחרו באחד הקטעים השחורים שהוא גובה במשולש . ג

 .מדוע הוא גובה במשולש

 ________________________________________________________________  

 

 .לפניכם שלושה משולשים . א .2
 .פי זוויותיו-כתבו מעל כל משולש את שמו על  

 

 

 

 ______________ ______________ ______________ 

כשבכל אחד מהם מסורטטים שלושה קטעים ', לפניכם מסורטטים המשולשים מסעיף א . ב

 .באפור
 

 

 

 
 .הדגישו בכל אחד מהמשולשים את הקטע האפור שהוא גובה לצלע המודגשת •

 .הסבירו מדוע שני הקטעים האחרים שלא הדגשתם אינם גבהים לצלע המודגשת •

  _____________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________ 
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וסרטטו בכל אחד מהמשולשים שלפניכם גובה לצלע , ר זוויתהיעזרו בסרגל משולש יש .3

 .המודגשת

 

 

 

 

 

 .סרטטו משולש כרצונכם . א .4
 

 .את כל גבהיו במשולשסרטטו  . ב 

                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              

 

  ? כמה גבהים במשולש שסרטטתם . ג

 .נמקו את תשובתכם? כמה גבהים יש לכל משולש 

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  
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 _______________  ? פי זוויותיו-מהו שם המשולש על . א .5
                                                                                                                             

 

 

 .סרטטו במשולש גובה לצלע המודגשת . ב
 
 והסבירו היכן נמצא כל אחד, סרטטו את שני הגבהים הנוספים של המשולש בצבעים שונים . ג

 .משלושת הגבהים במשולש זה

 ________________________________________________________________  

 

 ? _______________ פי זוויותיו-מהו שם המשולש על . א .6

 

 
 
 
 
 
 

 .סרטטו במשולש גובה לצלע המודגשת .ב
             

והסבירו היכן נמצא כל אחד , סרטטו את שני הגבהים הנוספים של המשולש בצבעים שונים . ג

 .משלושת הגבהים במשולש זה

 ________________________________________________________________  

 



 פרק ד דוגמאות למשימות למבדק

התבוננו במקביליות שלפניכם ובדקו באילו מהמקביליות הקטע השחור הוא גובה  .א .7

 . הקיפו את המקביליות המתאימות. במקבילית

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . הקטעים השחורים שהוא גובה במקבילית בחרו באחד .ב

  .דוע הוא גובה מקביליתמוהסבירו , ציינו את מספר המקבילית 

 ________________________________________________________________  

 

 .סרטטו גובה מהקדקוד המסומן . א .8

 

 

 

 

 .סרטטו גובה זה, אם כן? האם אפשר לסרטט גובה נוסף מהקדקוד המסומן . ב
 

 

 

 .והדגישו בה את אחת הצלעות, סרטטו מקבילית כרצונכם . א .9
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 .סרטטו את הגבהים לצלע שהדגשתם . ב

  ________________  ?במקבילית לצלע לסרטט אפשר גבהים כמה . ג

 ? הצלע לאותה ת המסורטטיםבמקבילי הגבהים נמצאים היכן . ד

 ________________________________________________________________  
 

 ________________________  ?באורכם צלע שווים לאותה המסורטטים הגבהים האם . ה

 

הציגו שתי  .גובה לאחת מצלעותיה יהיה הנתון שהקטע כך, בכל מסגרת מקבילית סרטטו . א .10

 . מקביליות שונות זו מזו

                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            

 ?מה דומה ומה שונה בין המקביליות שסרטטתם . ב

  


