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 581שאלון   -סעיפי חשיבה בגיאומטריה )ללא מעגל(  - 1שאלה מסכמת 

    
  

ומטרתה תרגול מעמיק של משפטי תאלס וחוצה זווית  יחידות לימוד 5לתלמידי הקבצת השאלה מיועדת 

וההפוכים( וחלק ממשפטי הדמיון בתרגיל אינטגרטיבי. בהתאם, השאלה עתירת סעיפים ומרביתם )הישרים 

 סעיפי חשיבה וסעיפים שמטרתם לעסוק במשפטים שבשגרה פחות נתקלים בהם.      

 

  

  .ABC במשולש BCנמצאת על הצלע  Eהנקודה 

AC נסמן: 10k=, BE 3k=, CE 5k= ,AB 6k=. 

AB הוכח: .א BC⊥  . 

 , ACקודות הנמצאות על היתר ין כל הננתון: מב .ב

.  Bהיא הנקודה הקרובה ביותר לקדקוד  Dהנקודה 

 . Fנחתכים בנקודה  AE-ו BDהישרים 

ADF הוכח: ABE   . 

 את אורכי הקטעים: kהבע באמצעות  .ג

1. BD  ( :חשב את שטח המשולשהדרכה ABC  .)בשתי דרכים 

2. AD.   

 .k מצא את .ADF סמ"ר משטח המשולש 576-גדול ב ABE  טח המשולשנתון: ש .ד

  היחס: פים, חשב אתאורכים נוס לחשבמבלי  .ה
AF

EF
. 

 נמק. ?BDאו  AEד הישרים ות על אחעשויה להי ABC במשולש האם נקודת מפגש התיכונים .ו

 קבע.   -יתן לקבוע דה ונובמי ,גדולה יותר? נמק ECA או EAC מהזוויות האם ניתן לקבוע איזו .ז

AG כך ש: CDנמצאת על הקטע  Gנקודה ה .ח 1.5CG= קבע האם הישרים .BD ו-GE ו נחתכים א

 ם. במידה והם נחתכים, נמק באיזה מאזורי השרטוט נקודת החיתוך. נמק.מקבילי
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   :תשובות ונימוקים

 

 נימוק: משפט פיתגורס הפוך.   .א

הוא חוצה  AEהישר  עולה כי לפי משפט חוצה זווית הפוך, ABC נימוק: מהנתונים במשולש .ב

BAE זווית ולכן: CAE=מהנתון נובע ש .-BD גובה ל-AC   ובהתאם מתקבל הדמיון לפי

 משפט ז.ז.

 בניצב,  BDמחצית מכפלת הגובה . מחישוב השטח באמצעות מחצית מכפלת הניצבים ובאמצעות 1 .ג

BD  מתקבלת התשובה:      4.8k= . 

AD מתקבלת התשובה: ABD שפט פיתגורס במשולש. בעזרת מ2 3.6k= . 

 ABE באמצעות יחס השטחים בין המשולשים הדומים הנתונים בסעיף מתקבל ששטח המשולש .ד

k סמ"ר ובהתאם התשובה: 900הוא  10= . 

 : הואס היתריםמיחס הדמיון שהוכחנו בסעיף ב' מתקבל שיח .ה
AF 3

AE 5
  ולכן: =

AF 3

EF 2
=. 

, ניכר כי התיכונים על הצלעות D-ו Eמהחישובים ומהנתונים לגבי מיקומי הנקודות  לא. .ו

 בהכרח יעברו מימין לישרים הנתונים בסעיף.    B-ו Aמהקדקודים 

AEס"מ  67.08ניתן לחשב את אורך היתר:  ABE באמצעות משפט פיתגורס במשולש .כן .ז = .

 גדולה יותר.  AEשמול  ECA ולכן הזווית CEהצלע ארוכה מ AEהצלע  ACE  כלומר, במשולש

 מתקיים משפט תאלס הפוך ולכן הם AEG  סים, ניתן להראות כי במשולשמחישוב היח .ח

 מקבילים. 

 
 
 
 
 

 
  

ולקבל חומרי לימוד ומבחנים יכנסו לקישור:  לרשימת התפוצה של ארכימדסמורים המעוניינים להצטרף 

https://bit.ly/2YVV0ls  .וימלאו את טופס ההצטרפות בתחתית העמוד באתר 

 . 2285566-052או במספר:   archimedes100@gmail.com של ספרינו לתיכון במייל: להזמנות מרוכזותפניה 
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