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 שאלות מסכמות:

 . BCלצלע  ADמעבירים את התיכון  ABCבמשולש  (28

)ידוע כי:  ) ( ) ( )A 3, 2  , B 2, 4  , D 2, 2− − . 

 .ADכתוב את משוואת הישר של התיכון  .א

 .Cמצא את שיעורי הקדקוד  .ב

 . ACכתוב את משוואת הישר של הצלע  .ג

 

)דקודים ושבו נתונים הק ABCDנתון מעוין  (29 )A )-ו −9,1 )B 5, 7− . 

3היא  ACמשוואת הישר עליו מונח האלכסון  6 0x y+ + =. 

 .BDמצא את משוואת הישר עליו מונח האלכסון  .א

 .BCמצא את משוואת הישר עליו מונחת הצלע  .ב

 

 שלוש המשוואות הבאות מייצגות את הישרים המופיעים  (30
4 בשרטוט: 4 0x y− − = ,2 0x y− + 2 -ו = 8 0x y+ − =.  

 .y-מקביל לציר ה ACהקטע 

 .DEFחשב את שטח המשולש  .א

BCנתון:  .ב 3d = . 

 .ABחשב את אורך הקטע 
 
 

 

31) BD  הוא התיכון לצלעAC במשולשABC  דקודושבו נתון הק( )A 6,1− . 

1xהיא  BDמשוואת התיכון  y− 3היא BCומשוואת הצלע  = 5 67x y+ =. 

 .Cמצא את שיעורי הקדקוד 

 

)  ABCD טרפזנתון  (32 )AB CD  ובו משוואת השוקBC  :2היאx =. 

2היא  CDמשוואת הבסיס  3 7x y+ )וידוע כי  = )A 4,1−. 

 .ABמצא את משוואת הבסיס  .א

 .  C-ו Bמצא את שיעורי הקדקודים  .ב

 .ACמעבירים את האלכסון  .ג
 הוא ישר זווית ומצא את שטחו.   ABCהראה כי המשולש 
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  3הוא  BCידוע כי שיפוע הצלע  ABCDבמרובע  (33

)הם: Aושיעורי הנקודה  )1,4  . 

 ? ABCDאיזה מרובע הוא המרובע  .א
 הראה חישוב מתאים.

)גם:נתון  .ב )CD

1
 , D 4,13

3
m = BCס"מ  -ו − 90=. 

 כעת?  ABCDאיזה מרובע הוא המרובע 
 הראה חישוב מתאים.

)נתון גם:  .ג )B 8,7−. 

 כעת?  ABCDאיזה מרובע הוא המרובע 
 הראה חישוב מתאים.

 .ABCDחשב את שטח המרובע  .ד

 

 הוא מעוין.   ABCDהמרובע  (34

)ידוע כי שיעורי אחת הנקודות במעוין הם: )0,6.  

  ACכמו כן, ידוע גם כי משוואת האלכסון 
1.5היא: 6y x= −  ואחת ממשואות הצלעות  +

5היא: 4y x+ =. 

 מצא את משוואת האלכסון השני. .א

 המעויןדקודי מצא את שאר ק .ב

 

)הוא משולש שווה שוקיים ABCהמשולש  (35 )AB AC= . 

  BCלבסיס  ADאת הגובה מעבירים  ABC-ב

DEכך שמתקיים:  Eומסמנים נקודה  BE=. 
 נמצא בראשית הצירים ונתון  Aקדקוד הראש 

)כי: ) ( )D 5,7  , E 8.5, 2.5. 

 מצא את שיעורי שאר קודקודי המשולש. .א

 .ACכתוב את משוואת השוק  .ב
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  BCנמצאת על הצלע  D. הנקודה ABCנתון משולש  (36
 מחלק אותו  ADכך שהקטע  ABCשל המשולש 

 . ACD-ו ABDלשני משולשים שווי שטח 
4yמונחת על הישר:  BCהצלע   וידוע כי  =

Cהוא: Cשל הנקודה  x-שיעור ה 1x = −.  

): כמו כן נתון )AB 2 , A 7,8m = −. 

 .ABמצא את משוואת הצלע  .א

 ענה על הסעיפים הבאים: .ב

i.  איזה קטע הואAD  בתוך המשולשABC? 

ii.  מצא את שיעורי הנקודותB ו-D. 

 ענה על הסעיפים הבאים: .ג

i.  חשב את אורך הצלעBC  ואת אורך הקטעAD. 

ii.  איזה משולש הוא המשולשABC? 

 

 היא אמצע  Eהוא טרפז. הנקודה  ABCDהמרובע  (37
 . x-וידוע כי היא נמצאת על ציר ה ABהבסיס 

)הם  Bשיעורי הנקודה  )3,  מונחת   ADוהצלע 2

5xעל הישר: =   80הוא  DEאורך הקטע  .−

DECברביע השלישי וכן: D-כך ש 90= .  

 .E-ו A  ,Dמצא את שיעורי הנקודות  .א

 .CDואת משוואת הבסיס  CEמצא את משוואת הקטע  .ב

 .Cמצא את שיעורי הנקודה  .ג

 .DECחשב את שטח המשולש  .ד

 

38) AD ו-BE  הם בהתאמה גבהים לצלעותBC ו-AC  
 . ABCבמשולש 

)הם:  Kידוע כי שיעורי נקודת פגישת הגבהים  )1,3. 

)הם: E-ו Dשיעורי הנקודות  ) ( )D 2, 4  , E 3,5−.  

 .ACואת משוואת הצלע  ADמצא את משוואת הגובה  .א

 .Aמצא את שיעורי הקדקוד  .ב

 .BCואת משוואת הצלע  BEמצא את משוואת הגובה  .ג

 .Bמצא את שיעורי הקדקוד  .ד
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7yמונחת על  CD.ידוע כי הצלע ABCDנתון מעוין  (39 = −. 

 נפגשים  BD-ו ACאלכסוני המעוין 

)בנקודה: )M 0.5, 3−  .-4הוא  ACשיפוע האלכסון  .−

  .ACמצא את משוואת האלכסון  .א

 .Cמצא את שיעורי הנקודה  .ב

 .BMCחשב את שטח המשולש  .ג

 

)דקודיו הם: ושק ABCDנתון מרובע  (40 ) ( ) ( ) ( )A 3,13  , B 2, 4  , C 9,3  , D 8,14−. 

 . BDלאלכסון  CF-ו AEמורידים גבהים 

  ואת אורכו. BDמצא את משוואת האלכסון  .א

 .F-ו Eמצא את שיעורי הנקודות  .ב

 .CF-ו AEמצא את אורכי הגבהים  .ג

 .ABCDחשב את שטח המרובע  .ד

 

5yעל הישר  (41 =  מסמנים את  −

):הנקודות ) ( )A 7, 5  , B 2, 5− − −.  

5yנמצאת על הישר:   Cהנקודה  x= − . 

 .t-ב Cשל הנקודה  x-נסמן את שיעור ה

 .Cשל הנקודה  y-את שיעור ה tהבע באמצעות  .א

 ס"מ.  17הוא  ACאורך הצלע ידוע כי  .ב

 .B-ומ A-מ Cאת המרחקים של  tהבע באמצעות 

 . BCואת אורך הצלע  tמצא את  .ג

 . ABעל המשך הצלע  Dמסמנים נקודה  .ד
 נמצאת ברביע השלישי.  Dידוע כי 

 המקיימת ששטח  Dמצא את שיעורי הנקודה 
 .ABCיחידות משטח המשולש  16-יהיה גדול ב DAC  המשולש
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) הוא שווה שוקיים ABCהמשולש  (42 )AB BC=   

)ובו נתון: ) ( )B ,6  , A 4,12x )-ו − )C 4,8. 

 . xמצא את  .א

 הוכח כי המשולש הוא ישר זווית. .ב

 הסעיפים הבאים:ענה על  .ג

i.  מצא את משוואת הצלעAC. 

ii.  מסמנים את נקודת החיתוך של הצלעAC עם ציר ה-y ב-D . 

 .Dמצא את שיעורי הנקודה 

 ענה על הסעיפים הבאים: .ד

i.  מצא נקודהE ברביע הראשון ( )E 5x   כך שהמשולשDCE  יהיה גם

) שווה שוקיים וישר זווית )C 90= . 

ii. :חשב את יחס השטחים בין המשולשים DCE

ABC

S

S
. 

 

 . ABCDבאיור שלפניך נתונה מקבילית  (43

)דקודי המקבילית הבאים:וידועים ק )A 1, y−  

)-ו )B , 4x( .x ו-y .)נעלמים 

CDואורכה הוא: 0.2הוא  CDשיפוע הצלע  104d =.  

 ברביע הראשון. Bאם ידוע כי  y-ו xמצא את  .א

 בחלקו החיובי  x-נמצא על ציר ה Cנתון גם כי הקדקוד  .ב

BC וכי: 17d  שתי אפשרויות(.  מצא) Cמצא את שיעורי הקדקוד  .=

 .E-ב y-עם ציר ה ABסמן את נקודת החיתוך של הצלע  .ג

 מצא את האפשרות הנכונה עבור. יח"ש 25.9הוא  EOCBשטח המרובע 
 מבין אלו שמצאת בסעיף הקודם. Cהנקודה 
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 : תשובות סופיות

)א.  (1 )3, )ב.  −2 )0, )ג.   −1 )0,0  

ד. 
5

4,
8

 
− 

 
)ה.   )1.5, )ו.   −1 )4, 2.5−. 

)א.  (2 )B )ב.  0,4 )B )ג.   6,8 )B 5, 3− ד.   −
2

B 1,
3

 
 
 

. 

3) ( )D 4, 1.5−. 

4) ( )D 0, 2. 

5) ( ) ( )A 5, 8  , B 11,16− −. 

6) ( )D 18,0. 

ABא.  (7 7d ABב.  = 5d ABג.   = 5d ABד.   = 13d = 

ABה.  145d ABו.  = 15 2d = . 

ABCPיחידות אורך  33.862 (8 . 

9) 10y 2yאו  = = −. 

10) 9x = 39xאו   − =. 

11) ( )B 1, 3− −. 

12) ( ) ( )B 3, 2  , C 3, 2− − −. 

ABCDיחידות אורך  18.97 (13 6 10P = . 

ABא.  (14 1m ABב.  =

1

2
m = ABג.   − 7m = ABד.   −

5

7
m = − 

ABו.    ה. שיפוע לא מוגדר. 0m =. 

15) AB BC AC2 , 10 , 6m m m= − = − =. 
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