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 258בשאלון הגיאומטריה האנליטית שאלות חשיבה אמריקאיות לסיכום פרק 
 
 

 לקראת בחינות המתכונת והבגרות. 582לפניך שאלות סיכום אמריקאיות בגיאומטריה אנליטית בשאלון 

 וכמעט שאין צורך בחישובים כלשהם. על הבנההשאלות מתבססות 

 .  אחת נכונהטענה יתכן שיש יותר מלנתונים.  ת המתייחסותמספר טענובכל שאלה, מופיעות  שים לב!

 . הנכונות טענותכל ה בכל שאלה הקף את 

 
ולקבל חינם חומרי לימוד ומבחנים יכנסו   לרשימת התפוצה של ארכימדסמורים המעוניינים להצטרף 

 בתחתית עמוד הכניסה באתר. פרטיהם וימלאו את   /https://www.archimedesbooks.co.ilלקישור: 
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2נתון המעגל:  .1 2(x 4) (y 3) 25− + − y. הישרים: Oזו בנקודה כשמר = k= ו  :x p=  משיקים למעגל

    י.שיחתכים ברביע השלנבהתאמה ו B -ו A בנקודות

 ית הצירים נמצאת בתוך המעגל.ראש .א

 ראשית הצירים נמצאת מחוץ למעגל. .ב

 .ABנמצאת מחוץ למעגל שקוטרו  Oהנקודה  .ג

 .ABנמצאת על המעגל שקוטרו  Oהנקודה  .ד

 

2פסה  נמצאת ברביע הראשון על האלי Cהנקודה  .2 29x 25y 225+ בנקודות  x-אשר חותכת את ציר ה =

( )AA x )-ו 0, )BB x A. נתון: 0, Bx x ראשית הצירים בנקודה .O.   

 . BO-בהכרח ארוך יותר מ COהקטע  .א

 , ארוך יותר. BOאו  COם, לא ניתן לקבוע מי מהקטעי .ב

 . CO-בהכרח ארוך יותר מ BOהקטע  .ג

 .  גדול יותר ACOארוך יותר, כך שטח המשולש  BC-ככל ש .ד

 

2האליפסה  .3 29x 25y 225+ נמצאות על  D-ו Cהנקודות . B-ו Aבנקודות  x-חותכת את ציר ה =

 האליפסה ברביעים הראשון והשלישי בהתאמה.  

 בהכרח ישרה.   ACBהזווית  .א

 .  בהכרח קהה ACBהזווית  .ב

ACBאם מתקיים  .ג ADB=  אז המרובע שקדקודיוA ,B ,C ו-D  .הוא מלבן 

ACBמתקיים  אם .ד ADB=  אז המרובע שקדקודיוA ,B ,C ו-D ביליתהוא מק. 
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xמבין כל הנקודות הנמצאות על מדריך הפרבולה  . נמצאת על פרבולה ברביע הרביעי  Bהנקודה .4 4= − ,

). הנקודה  Bהיא הקרובה ביותר לנקודה   Cהנקודה )AA x . x-נמצאת על הקרן החיובית של ציר ה 0,

ACBנתון:  CAB=. 

A4 .א x. 

Ax .ב 4= . 

A0 .ג x 4 . 

Axיים:  שמתקתכן י .ד  , אך לא בהכרח. =4

 

 .Bבנקודה  y-ולציר ה Aבנקודה  x-מעגל שמרכזו ברביע הראשון משיק לציר ה .5

 . על המעגל נמצאת ברביע הראשון Cהנקודה 

ACBיתכן שמתקיים:   .א 90= . 

ACBבהכרח מתקיים:   .ב 45= . 

ACBם:  יתכן שמתקיי .ג 45= . 

ACBיתכן שמתקיים:   .ד 135= . 

 

2אליפסה קנונית משיקה למעגל  .6 2 2x y R+   y-הנמצאות על ציר ה B-ו Aבנקודות  =

2ולמעגל  2 2x y 2R+    .x-הנמצאות על ציר ה D-ו Cבנקודות  =

 . הקטןל טח המעגקטן מש ABCDשטח המרובע  .א

 קטן מהיקף המעגל הקטן.  ABCDהיקף המרובע  .ב

 .מוקד האליפסה נמצא על המעגל הקטן .ג

 מוקד האליפסה אינו נמצא על המעגל הקטן.  .ד

 

)הנקודות  .7 )AA x )-ו 0, )BB x Aכך ש:  y-משני צדי ציר ה x-נמצאות על ציר ה 0, Bx x=  . 

 נמצאות ברביעים הראשון והרביעי בהתאמה. D-ו Cקודות הנ

 ות בהכרח נמצא D-ו Cים זה לזה אז הנקודות ושו ADB-ו ABCאם שטחי המשולשים   .א

 אליפסה.  על אותה

  ותבהכרח נמצא D-ו Cים זה לזה אז הנקודות ושו ADB-ו ABCהמשולשים  היקפי אם  .ב

 . אותה אליפסה על

 חסום במעגל קנוני. ADBCרח המרובע אז בהכ 180הוא  ADB-ו ACBאם סכום הזויות   .ג

  נמצאות D-ו Cשווים זה לזה אז יתכן שהנקודות  ADB-ו ABCאם שטחי המשולשים   .ד

 .  אותה פרבולה על
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)הנקודות  .8 )A AA x ,y ו-( )B BB x ,y  2נמצאות על הפרבולהy 20x=  ברביעים הראשון 

 ה. והרביעי בהתאמ

Aאם  .א Bx x  אז יתכן שהנקודותA ו-B .גם נמצאות על אותה אליפסה 

Aאם  .ב By y=   . נמצאות על אותה אליפסה B-ו Aהנקודות אז  −

Aרק אם  .ג Bx x=  אז יתכן שהישרAB  .עובר דרך מוקד הפרבולה 

Aאם  .ד By y  מדריך הפרבולה ברביע השני.  חותך את ABאז הישר  −

 

2y:  נתונה הפרבולה .9 2px=. בשתי נקודות,  מעגל קנוני משיק למדריך הפרבולה וחותך את הפרבולה

   .Bבנקודה  x-חותך את ציר ה A. המשיק לפרבולה בנקודה ברביע הראשון Aדה  נקושאחת מהן היא ה

 ל.מוקד הפרבולה נמצא מחוץ למעג .א

 הפרבולה נמצא בתוך המעגל.מוקד  .ב

 נמצאת מחוץ למעגל. Bהנקודה  .ג

 .נמצאת בתוך המעגל Bהנקודה  .ד

 

הפרבולה חותך   . מדריךBנמצאת ברביע הראשון על פרבולה קנונית שהמוקד שלה בנקודה  Aהנקודה  .10

ADCנמצאת על מדריך הפרבולה כך שמתקיים:   D. הנקודה Cבנקודה  x-את ציר ה 90=  . 

 הקף את הטענות הנכונות: 

 היא ישרה. ABDיתכן שהזווית   .א

  .ABCחוצה את הזווית  BDהקטע  .ב

 .א ריבועהו ABCDיתכן שהמרובע  .ג

ABDאם  .ד 30=  אז BD 2CD=. 
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