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                    חוק ירה על ההוא עבפול מספר זה כצילום או ש -רכימדס אלהוצאת ©  כל הזכויות שמורות  

 

   גל( מעלא )ל ריה טאומגיב עם סעיפי חשיבה ות מכשאלות מס
 

 

 יםהישר) ה זוויתצלס וחותאתרגול מעמיק של משפטי  ן  ומטרת יחידות לימוד 5תלמידי ל תועדומי תושאלה
       מוזכרים. ה פחות ם שבשגרטישפמנעסוק בבין היתר, אינטגרטיבי. אופן לק ממשפטי הדמיון בחההפוכים( וו

 

  .ABC שלבמשו BCע ל צל המצאת ענ Eנקודה ה .1

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

AB :חכוה .א BC⊥ .  

 , ACתר על הי ותהנמצאבין כל הנקודות נתון: מ .ב

 . Bד קויותר לקדרובה בקהנקודה ה  איה Dנקודה ה

 . F הודקבנ כיםחתנ AE-ו BDהישרים 

ADF הוכח: ABE . 

 ם:עיאת אורכי הקט kהבע באמצעות  .ג

1. DB  ( :את שטח המשולש שבחהדרכה ABC בשתי דרכי)2          . ם  .AD. 

 .kמצא את  .ADF משולשטח המשסמ"ר  765-ול בדג ABE  משולשה : שטחנתון .ד

  אורכים נוספים, חשב את היחס: מבלי לחשב .ה
AF

EF
. 

 נמק. ?BDאו  EAרים היות על אחד הישעשויה ל ABC ולששמב םנקודת מפגש התיכוני  אםה .ו

 קבע.   -ובמידה וניתן לקבוע  ,? נמקגדולה יותר ECA או EAC ויותואיזו מהז  עולקבניתן  האם .ז

AG ך ש:כ CDל הקטע עת נמצא Gהנקודה  .ח 1.5CG= קבע האם הישרים .BD ו-GE או נחתכים 

 .תוך. נמקדת החיוהשרטוט נק  יזוריזה מאם, נמק באנחתכי הםידה ומקבילים. במ

 

   :בות ונימוקיםתשו
 

 יתגורס הפוך.  פ טמשפ ק:ומני .א

זווית  הצוחא הו AEה זווית הפוך, צ פי משפט חולי לה כעו ABC ונים במשולשנימוק: מהנת .ב

BAE ולכן: CAE= ש. מהנתון נובע-BD בה לגו-AC ט ז.ז.פון לפי משימהדמתקבל  ובהתאם 

 בניצב,  BDה מכפלת הגוב ובאמצעות מחצית ם יבהניצת לפח באמצעות מחצית מכהשט וב. מחיש1 .ג

BD  מתקבלת התשובה:      4.8k= . 

AD לת התשובה:מתקב ABD במשולש  סרותג. בעזרת משפט פי2 3.6k= . 

 ABE משולשה חששט בלקתים הנתונים בסעיף מהדומם המשולשי ים ביןחת יחס השטועמצבא .ד
k סמ"ר ובהתאם התשובה: 900הוא  10= . 

 אוה בסעיף ב' מתקבל שיחס היתרים: ונחכהומיחס הדמיון ש .ה
AF 3

AE 5
  ולכן: =

AF 3

EF 2
=. 

ים ר כי התיכונעל הצלעות, ניכ D-ו Eת דווקנים לגבי מיקומי הנהנתוומחישובים מה לא. .ו

   ים בסעיף. נתום הנ ריבהכרח יעברו מימין ליש B-ו Aמהקדקודים 

AEס"מ  7.086 היתר:ן לחשב את אורך נית ABE במשולש סרו גיתבאמצעות משפט פ כן. .ז = .

 ר. תיוולה גד AEשמול  ECA ויתולכן הזו CEארוכה מהצלע  AE עלהצ ACE  שר, במשולכלומ

 ילים. מקב םה  ולכן משפט תאלס הפוך מתקיים AEG שולשמב יכ היחסים, ניתן להראות מחישוב .ח
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