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הוא   ABCD  מרובע  1שאלה 

 מקבילית.  
∢𝐴𝐸𝐵 = 84° 

AD=AE ,CE=CB . 

 
 Dחשב את זווית  

 
הוכח: בכל מקבילית   2שאלה 

הקדקודים הנגדיים  
נמצאים במרחקים שווים  

מהאלכסון שאינו עובר  
 דרכם 

 
תזכורת: מרחק נקודה  

מישר הוא המרחק הקצר  
ביותר כך שנוצרת זווית  

 . 90°של  

 
הוא   DEFG   מרובע  3שאלה 

 . GC =GD=BF  מקבילית.

נמצאות   B-ו Cהנקודות 

.  GFעל המשך הצלע 

היא מפגש   Aהנקודה 

 . CD-ו  BEהמשכי הקטעים 

 
 הוכח:  
 היא זווית ישרה.  Aזווית 

 



הוא   ABCD  מרובע  4שאלה 

 . AE=CF   מקבילית.

 
הוא   DEBFהוכח: מרובע  

 מקבילית. 
)נסה להוכיח בשתי  

 דרכים שונות(. 

 
הוא   ABCD  מרובע  5שאלה 

AE מקבילית.   ⊥ BD , 

CF ⊥ BD  . 
 

 הוכח: 
הוא   AFCE  מרובע 

  מקבילית.  
 
 

 
הוא משולש   ABCמשולש  6שאלה 

שווה שוקיים  
(AC=AB המרובע.)ADEF  

 הוא מקבילית. 
 

 הוכח:  
𝐴𝐶 = 𝐷𝐸 + 𝐸𝐹 

 



נתונות שתי מקביליות   7שאלה 
AEFD  ו-ABCD .BD   הוא

.  ABCDאלכסון המקבילית 

.  BDנמצאת על  Fהנקודה 

EC  חותך אתBD   בנקודה

G . 

 
 הוכח: 

FG=GB 

 
הוא   EFGH  מרובע  8שאלה 

AE מקבילית.   = CG , 
BF = HD  . 

 
 הוכח: 

חוצים זה את   AC-ו  BDא.  

 זה.
 

ב. אלכסוני המקבילית  
EFGH   עוברים בנקודת

  BDהחיתוך של הישרים 

 . AC-ו

 

 
הוא   ABCD  מרובע  9שאלה 

מקבילית. אלכסוני  
המקבילית נחתכים  

-ו  F. הנקודות Mבנקודה 
H   נמצאות על אלכסון

 -כך ש BDהמקבילית 

 HM = MF  מהנקודות.F  
הורידו גבהים לצלעות   H-ו

BC  ו-AD אמה. בהת 

 
 הוכח: 

הוא   EFGHמרובע 

 מקבילית. 
 
 
  



הוא   ABCD  מרובע  10שאלה 

  Hמקבילית. הנקודה 
נמצאת על המשך הצלע  

BC כך ש- HC = CD  .   

נמצא על   Eהנקודה 

-כך ש  HDהמשך הצלע 

BE מאונך ל-HE  הקטע .

BE  חותך את הצלעAD  

 .  Fבנקודה 

 הוכח: 
AF = HC . 

 

 
בתוך משולש שווה   11שאלה 

EFG  (EGשוקיים  = EF  )

 . ABCDחסומה מקבילית 

AEנתון:   = CB = CG. 
 

 . Fמצא את זווית 

 
 

 
הוא   ABCDמרובע  12שאלה 

,  E ,Gמקבילית. הנקודות 

F ו-H   נמצאות על צלעות

 המקבילית כך ש: 
EB = DF   ,AH = CG. 
חותכים   EC-ו  AFהקטעים 

בנקודות   BHאת הקטע 

M  ו-K     ואת הקטעDG  

 .  N-ו  Lבנקודות  

 
הוא   KMNLהוכח המרובע  

 מקבילית. 
 

 



הוא   ABCDמרובע  13שאלה 

  Gמקבילית. הנקודה 
נמצאת על המשך הצלע  

DC  כך ש-BG ⊥ DG. 

אלכסוני המקבילית  
.  Eנחתכים בנקודה  

  Eמחברים את הנקודה 
 .  Gעם הנקודה  

 
 הוכח: 

הוא שווה   EBGמשולש 

 שוקיים. 

 
הוא   ABCDמרובע  14שאלה 

,  E ,Gמקבילית. הנקודות 

F ו-H   נמצאות על צלעות

 המקבילית כך ש: 
AF ∥ EC   ,BH ∥ DG. 

חותך את   ECהקטע  

 .   Mבנקודה  BHהקטע 

חותך את   AFהקטע 

 . Lבנקודה   DGהקטע  

 
  MBLDהוכח: המרובע 

 הוא מקבילית. 

 
 

 


