
 בני גורן

 

 דמיון משולשים במעגל, פרופורציות במשולש ישר זווית ובמעגל

 הנדסת המישור - 

 

 יח"ל 5-ו 4לתלמידי קובץ תרגילים 

יח"ל(    5-ו 4קה  )קובץ זה מיועד לבתי ספר שמלמדים בכיתה  י'  מהספר מתמטי     

בהנדסת  לסיים את כל החומראדום( ורוצים -)כתום  408-ו 404  חלק א'  שאלונים

     המישור בכיתה  י'.

 קובץ זה נגיש לכל התלמידים בחינם וניתן גם להדפיס אותו.       

יח"ל(   5-ו 4ר מתמטיקה )כל התרגילים שמופיעים בקובץ זה נלקחו מהספ  הערה:

 .ירוק( ורצוי ללמד אותם בכיתה  י"א-)כחול  005שאלון   חלק ה' 

 

  4ספר מתמטיקה )צורה מאוד מפורטת במופיע ב שבנושאים הנ"לכל החומר     

  1-יח"ל( חלק  ב'  5ובספר מתמטיקה ) אפור(-)כתום 404שאלון   1-'חלק  ביח"ל( 

 אדום(. -)ירוק  408שאלון 

 

 פירוט התרגילים:

הם התרגילים הבאים:   דמיון משולשים במעגלהתרגילים שכוללים   140-190בעמ'  

18-51. 

הם התרגילים  זוויתפרופורציות במשולש ישר  ילים שכולליםהתרג  191-194בעמ'  

 .48-ו 45התרגילים    199ובעמ'    1-14:  הבאים

 5-)הנושא בתכנית רק ל פרופורציות במעגלהתרגילים שכוללים   194-000בעמ'   

 .44-51,  15-41יח"ל( הם התרגילים הבאים:  

 

 

 

 התרגילים מופיעים בהמשך לעמוד זה.
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· ÌÈ˘ÏÂ˘Ó ÔÂÈÓ„·Â ÌÈÚ·Â¯Ó‚ÚÓÏ
˘ÂÓ‰ ÌÂÎÈÒ‚ÌÈÈ¯˜ÈÚ‰ ÌÈ

 ËÙ˘Ó—ÂÓÎ ‰ÊÏ ‰Ê ÌÈÒÁÈÈ˙Ó ÌÈÓÂ„ ÌÈ˘ÏÂ˘Ó ÌÈÓÒÂÁ‰ ÌÈÏ‚ÚÓ Ï˘ ÌÈÒÂÈ„¯‰ 

ÆÌÈ˘ÏÂ˘Ó‰ ÔÈ·˘ ÔÂÈÓ„‰ ÒÁÈ

 ËÙ˘Ó—ÂÓÎ ‰ÊÏ ‰Ê ÌÈÒÁÈÈ˙Ó ÌÈÓÂ„ ÌÈ˘ÏÂ˘Ó· ÌÈÓÂÒÁ‰ ÌÈÏ‚ÚÓ Ï˘ ÌÈÒÂÈ„¯‰ 

ÆÌÈ˘ÏÂ˘Ó‰ ÔÈ·˘ ÔÂÈÓ„‰ ÒÁÈ

תרגילי	
(דמיו� משולשי	 במרובעי	 ובמעגל)

דמיו� משולשי	 במרובעי	

DC ˇ̌ AB  שבו    ABCDבטרפז  1)

.Oהאלכסוני� נחתכי� בנ�ודה  

.COD  AOBהוכח:    א.

,CO,    8 ס"מ = AOנתו�:    6 ס"מ = ב.

הערה:.    (BO.    חשב את  15BD ס"מ = 

דיי� עד שתי ספרות אחרי הנ�ודה העשרונית).

(2CD  הוא חו�ה הזוית  ACB  במשולש  ABC  הנ�ודות  .EF  ו

.BC ˇ̌ DE    ,AC ˇ̌ DFנמ�אות על ה�לעות כ� שמת�יי�:    

  הוא מעוי�.EDFCהוכח שהמרובע  א.

.ACB  AEDהוכח:    ב.

.CB,    12 ס"מ = ACנתו�:    8 ס"מ = ג.

חשב את �לע המעוי�.

90(<) B = (ABC    ºבתו� משולש ישר זוית  3)
.  (ראה �יור).DEFBחסו� ריבוע  

.BC,    6 ס"מ = AC ס"מ = 117נתו�:    א.

חשב את �לע הריבוע.

.ADEמ�א את שטח המשולש  ב.

ABCבתו� משולש ישר זוית  4)

º) = 90(<) Bחסו� ריבוע    

DEFG.כמתואר ב�יור  

.DE2 = EC • ADהוכח:    
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90(<) B = (ABC    ºבתו� משולש ישר זוית  5)
  כמתואר ב�יור.DEFBחסו� מלב�  

.ABC  ADEהוכח:    א.

,BC,    6 ס"מ = ABנתו�:    10 ס"מ = ב.

BD = 3BF.המלב� ואת שטחו �.    חשב את הי�

). x = 3BF    ואז    x = BD    סמ�    הדרכה:(

E  הוא מ�בילית.  הנ�ודה  ABCDהמרובע  6)

  מחל�תF.  הנ�ודה  ADהיא אמ�ע ה�לע  

.FC : BF 1 = :  ביחס של    BC 2את ה�לע  

.O  נחתכי� בנ�ודה  AC  והאלכסו�  EFה�טע  

.CFO  AEOהוכח:    א.

AEOמ�א את יחס הדמיו� בי� המשולש  ב.

.CFOלמשולש  

.O  האלכסוני� נחתכי� בנ�ודה  ABCDבטרפז  7)

  כ� שה�טעDC  נמ�את על הבסיס Eהנ�ודה  

EO  מ�ביל לשו�  BC.

הוכח:    א.
DE
EC

=DO
OB

.

.EC,    3 ס"מ = DEנתו�:    6 ס"מ = ב.

.ABחשב את הבסיס  

  נמ�את עלE  הוא מלב�.  הנ�ודה  ABCDהמרובע  8)

.BD  מאונ� לאלכסו�  AE  כ� שה�טע  DCה�לע  

.DCB  ADEהוכח:    א.

.DC,    10 ס"מ = ADנתו�:    5 ס"מ = ב.

.DEחשב את  

(ללא �שר לנתוני� של סעי� ב�).ג.

.DC • DE = AD2הוכח:    

DC ˇ̌ AB  שבו    ABCDהאלכסוני� בטרפז  9)

,AB.    נתו�:    7 ס"מ = Oנחתכי� בנ�ודה  

.SCOD,    50 סמ"ר = 8SAOB סמ"ר = 

.DCחשב את  א.

חשב את שטח הטרפז.ב.

    מ�א  תחילה את גובה הטרפזהדרכה:(

בעזרת שטחי המשולשי� הנ"ל).
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(10ABCD    הוא טרפז ישר זוית  DC) ˇ̌ AB,

º = 90(<) B    :נתו�    .DC • AB = AC2.

.AD  ACהוכח:    א.

.S = SABCD.    נסמ�:    º = 30<) Dנתו�:    ב.

  את שטחי המשולשי�Sהבע באמ�עות  

ABC.ADC  ו

  מחל�תE  הנ�ודה  ABCDבמ�בילית  11)

.EB : CE 1 = :  ביחס של    BC 3את ה�לע  

  חות� את המש� ה�לעAEהמש� ה�טע  

DC  בנ�ודה  Fנתו� ששטח המשולש    .

ECF.הוא  2  סמ"ר  

.ABCDמ�א את שטח המ�בילית  

  חסומהABCבתו� משולש  12)

.    נתו�:DEFBמ�בילית  

BD = 2DE 2    ,: = 3 BD : AD.

ABחשב את היחס בי� ה�לע  

.BCל�לע  

  נמ�את עלE  הנ�ודה  ABCDבמלב�  13)

BC  והמש�  DE.  המש�  ABה�לע  

,AD.    נתו�:    2 ס"מ = Fנחתכי� בנ�ודה  

.x = AE.    נסמ�:    6DC ס"מ = 

א
●

.BF  את  xהבע באמ�עות  . 

  א� סכו� שטחי המשולשי�xמ�א את  ב.

ADE  הוא  5  סמ"ר.BEF  ו

(14ABCD    הוא טרפז ישר זוית  CD) ˇ̌ AB,

º = 90(<) C  הנ�ודה    .Fנמ�את על המש�  

  הואEF  כ� שה�טע  BCהשו� ה��רה  

.    נתו�:ADאנ� אמ�עי לשו� הארוכה  

.BC,    8 ס"מ = DC,    12 ס"מ = 18AB ס"מ = 

D    מהנ�ודה  הדרכה:.    (BFחשב את ה�טע  

AD.  חשב את  AB  לבסיס  DGהורד גובה  

). AHE  וADGוהיעזר במשולשי�  
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AB) = (ABC    ACבמשולש שווה שו�יי�  15)

KM  כ� שהאלכסו�  KLMNחסו� מלב�  

  הוא חו�הAB  .ADשלו מאונ� לשו�  

.BC = AD.    נתו�:    Aזוית הראש  

 KNהוכח:    א.
1
2

 = BN.

.KNM  BNKהוכח:    ב.

.NM.    חשב את  BNנתו�:    3 ס"מ = ג.

 מיתרי	 וזויות—דמיו� משולשי	 במעגל 

(16AB.O  ה� מיתרי� במעגל שמרכזו  BC  ו

  ה� בהתאמה אמ�עיE  וDהנ�ודות  

AE.    ה�טע  BC  וABהמיתרי�  

.Oעובר דר� המרכז  

.AB  OD    ,BC  AEהוכח:    א.  

.AEB  ADO  .   בהוכח: 

(17AB  ה� שני מיתרי� במעגלCD  ו

.Eהנחתכי� בנ�ודה  

.CBE  ADEהוכח:    א.

,AE,    12 ס"מ = ADנתו�:    8 ס"מ = ב.

.    מ�א עפ"י הנתוני�10BC ס"מ = 

הנ"ל את ה�טע שנית� לחשב את אורכו

וחשב את אורכו.

  הואAD  חסו� במעגל.  ABCהמשולש  18)

  ע�  והוא יו�ר זוית  BCהגובה ל�לע  

  ע�  יו�ר זוית  AE.  המיתר  ACה�לע  

.ABה�לע  

.ABE  ADCהוכח:    א.

?  נמ�.AEמה נית� לומר על המיתר  ב.

  חסו� במעגל.  המשכיABCDהמרובע  19)

.E  נחתכי� בנ�ודה  DC  וABה�לעות  

.CBE  ADEהוכח:    א.

,AB,    4 ס"מ = AEנתו�:    6 ס"מ = ב.

.CD.    חשב את  5DE ס"מ = 
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0
●

  נמ�אות על המעגל.D  וA  ,B  ,Cהנ�ודות  2) 

BD  הוא �וטר.  ה�טע  BE  מאונ� למיתר  AC.

.DBC  ABEהוכח:    א.

AB,    5 ס"מ = DCנתו�:    12 ס"מ = ב.

.BE  וAEורדיוס המעגל  10  ס"מ.    חשב את  

AB  חסו� במעגל כ� שה�לע  ABCהמשולש  21)

DE  חו�ה את המיתר  ABהיא �וטר.  ה�וטר  

AC  חות� את ה�לע  DE.  המיתר  Fבנ�ודה  

,AG.    נתו�:    6 ס"מ = Gבנ�ודה  

.BF,    4 ס"מ = 1.5GC ס"מ = 

  ואת רדיוס המעגל.AFמ�א את  

  נמ�אתE  חסו� במעגל.  הנ�ודה  ABCDהמרובע  22)

.ADעל המש� ה�לע  

.EDC  ABCהיעזר בנתוני� שב�יור והוכח:    א.

.CE.    חשב את  ACנתו�:    8 ס"מ = ב.

. = <) BAD    , = <) BCEנסמ�:    ג.

.  ו  באמ�עות  ACBהבע את זוית  

(23ABCD    הוא טרפז החסו� במעגל  AD) ˇ̌ (BC.

E  נ�ודה על המעגל  (ראה �יור).  המיתר  CE

.F  בנ�ודה  ADחות� את המיתר  

.CDF  BEDהוכח:    

  שחסו� במעגל הוא שווה שו�יי�ABCהמשולש  24)

AC) = (AB  הנ�ודה    .Dהיא נ�ודה כלשהי על  

  �AD.  המש� המיתר  B  לAה�שת ה�טנה בי

.E  בנ�ודה  BCנפגש ע� המש� הבסיס  

.ABE  ADBהוכח:    א.

.AD.    חשב את  DE,    7 ס"מ = ACנתו�:    12 ס"מ = ב.

    חסו� במעגלAC = AB  בעל זוית ראש חדה שבו    ABCמשולש שווה שו�יי�  25)

  היאE  .F  בנ�ודה  BC  הוא �וטר במעגל שחות� את הבסיס  O  .ADשמרכזו  

.AC  מאונ�  לFO  כ�  שACנ�ודה על השו�  

.AEC  AFOהוכח:    א.

.AF.    חשב את  DE,    3.6 ס"מ = AEנתו�:    6.4 ס"מ = ב.
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(26AD  הוא הגובה ל�לע  BC

  החסו� במעגל.ABCש  במשול

,ACנתו�:    10 ס"מ = 

.AB,    12 ס"מ = 6DC ס"מ = 

חשב את �וטר המעגל.

). A    העבר �וטר דר� הנ�ודה  הדרכה:(

  הוא מ�בילית.  (ה�וד�ודי�ABCDהמרובע  27)

A  ,B  היא נ�ודהG  נמ�אי� על המעגל).  C  ו

AD.  המש� ה�לע  ACכלשהי על ה�שת הגדולה  

.  המש� ה�לעE  בנ�ודה  CGנפגש ע� המיתר  

DC  נפגש ע� המיתר  AG  בנ�ודה  F.

.AGE  ADFהוכח:    א.

.CGF  CDEהוכח:    ב.

(28ABCDהוא מרובע החסו� במעגל שאלכסוניו  

.DC • AD = BC • AB.    נתו�:    Eנחתכי� בנ�ודה  

.BE = DEהוכח:    

    ראה תרגיל  17  בעמ  183).רמז:(

 משי� אחד—דמיו� משולשי� במעגל 

(29ABCהוא משולש החסו� במעגל כ�  

D  היא �וטר.  הנ�ודה  ABשה�לע  

  כ� שה�טעBCנמ�את על המש� ה�לע  

AD  משי� למעגל בנ�ודה  A.

.DBA  ABCהוכח:    א.  

.DAC  ABC      ב.הוכח:

D  חסו� במעגל.  הנ�ודה  ABCהמשולש  30)

AD  כ� שה�טע  BCנמ�את על המש� ה�לע  

.Aמשי� למעגל בנ�ודה  

.CAD  ABDהוכח:    א.

.DC,    8 ס"מ = ADנתו�:    4 ס"מ = ב.

.BCחשב את  

CB

A

D

CB

A D

F

E

G

C

B
A

D

E

C

BA

D

D B

A

C



186 ה�ילו� מספר זה הוא עבירה על החו�★ חל� ה�) — (מתמטי�ה 4 ו5 יח"ל בני גור� — כל הזכויות שמורות ©

  חותכת את המעגל בנ�ודותABC  של משולש  ACה�לע  31)

E  משי�ה למעגלBC.  ה�לע  O  ועוברת דר� המרכז  C  ו

AB  היא אחת מנ�ודות החיתו� של ה�לע  C  .Dבנ�ודה  

    :�.AC  DOע� המעגל.  (ראה �יור).    נתו

.ABC  ADOהוכח:    א.

.BC,    10 ס"מ = AEנתו�:    3 ס"מ = ב.

חשב את רדיוס המעגל.

2
●

  נמ�אתE  חסו� במעגל.  הנ�ודה  ABCDהמרובע  3) 

  מ�ביל ל�לעAE  כ� שה�טע  BCעל המש� ה�לע  

CD  ומשי� למעגל בנ�ודה  A.

.EBA  ABDהוכח:    א.

.DBE  חו�ה את זוית  ABהוכח:    ב.

.a = EB    ,b = BDנתו�:    ג.

.AB  את  b  וaהבע באמ�עות  

(33AB  .הוא �וטר במעגל  CB  משי� למעגל בנ�ודה  B.

D.AB  מ�ביל  לCD  היא נ�ודה על המעגל כ�  ש

.CD • AB = BD2הוכח:    א.

.CD,    5 ס"מ = ABנתו�:    20 ס"מ = ב.

.ABCDחשב את שטח הטרפז  

 שני משי�י�—דמיו� משולשי� במעגל 

  למעגל שעובר דר�ABC  יו�אי� חות�  Aמהנ�ודה  34)

.E  המשי� למעגל בנ�ודה  AE  ומשי�  Oהמרכז  

  כ� שה�טעAE  נמ�את על המש� המשי�  Dהנ�ודה  

CD  משי� למעגל בנ�ודה  C.

.ADC  AOEהוכח:    א.

.BC,    20 ס"מ = DCנתו�:    16 ס"מ = ב.

.ADC  למשולש  AOEמ�א את יחס הדמיו� בי� המשולש  

? EOCD  לשטח המרובע  AOEמהו היחס בי� שטח המשולש  ג.

(35AB.C  וB  בנ�ודות  O  משי�י� למעגל שמרכזו  AC  ו

DO  כ� שה�טע  AB  נמ�את על המש� ה�טע  Dהנ�ודה  

.AOמאונ� ל�טע  

הוכח ששני המשולשי� שב�יור דומי�.א.

.AO.    חשב את  DB,    2 ס"מ = ADנתו�:    10 ס"מ = ב.
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AB) = (AC  הוא שווה שו�יי�    ABCהמשולש  36)

  ה� שתיי�D  וO  .Eוהוא חוס� מעגל שמרכזו  

מנ�ודות ההש�ה.

.ABD  AOEהוכח:    א.

.BC,    16 ס"מ = ABנתו�:    17 ס"מ = ב.

חשב את רדיוס המעגל.

 שני מעגלי�—דמיו� משולשי� במעגל 

(37AB  הוא משי� פנימי בנ�ודות  AB  ו

.  �טעN  וMלמעגלי� שמרכזיה�  

  בנ�ודהAB  חות� את  MNהמרכזי�  

Cואורכו  24  ס"מ.  רדיוס המעגל  

השמאלי הוא  7  ס"מ ורדיוס המעגל

הימני הוא  5  ס"מ.

.NC  וMCחשב את אורכי ה�טעי�  

  משי�י�N  וMשני מעגלי� שמרכזיה�  38)

  .�  הוא משי� חי�וניABזה לזה מבחו

.C  וBהמשי� לשני המעגלי� בנ�ודות  

.AN,    12 ס"מ = MNנתו�:    8 ס"מ = 

חשב את הרדיוסי� של המעגלי�.

שני מעגלי� משי�י� מבחו� בנ�ודה39)

A  דר� הנ�ודה  .Aעוברי� ישרי�  

החותכי� את המעגלי� בנ�ודות

B  ,C  ,D.E  ו

ADהוכח:    
AE

AB
AC

=.

אחת מנ�ודות החיתו� של שני מעגלי� היא40)

  ה� �טרי� המאונכי�AC  וA  .ABהנ�ודה  

  חות� מעגל אחדAזה לזה.  ישר העובר דר�  

.E  ומעגל שני בנ�ודה  Dבנ�ודה  

.DC • BE = AE • ADהוכח:    א.

,BE,    15 ס"מ = DEנתו�:    8 ס"מ = ב.

.AE  ואת  AD.    חשב את  16DC ס"מ = 

חשב את הרדיוס של כל אחד מהמעגלי�.ג.
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 משי�  (בעיות שונות)—דמיו� משולשי� במעגל 

  הוא מיתר  B.AC  ו�Aודות  שני מעגלי� נחתכי� בנ41)

.Aבמעגל הימני שמשי� למעגל השמאלי בנ�ודה  

ADהוא מיתר במעגל השמאלי שמשי� למעגל הימני  

.Aבנ�ודה  

.CAB  ADBהוכח:    א.

.BC,    20 ס"מ = ABנתו�:    12 ס"מ = ב.

.BDחשב את  

(42AB  בנ�ודותO  משי�י� למעגל שמרכזו  AC  ו

B  חות� את המש�BO.  המש� הרדיוס  C  ו

AC  בנ�ודה  D.E    היא נ�ודה על  ADEO  כ�  ש

.CODחו�ה את זוית  

.AOE  ABOהוכח:    א.  

.DOA  DEO  .   בהוכח: 

.AB) = (AC  הוא שווה שו�יי�    ABCהמשולש  43)

  חותכתBC  היא �וטר במעגל וה�לע  ACה�לע  

  היא נ�ודה על ה�לעN  .Mאת המעגל בנ�ודה  

AB  שה�טע �.N  משי� למעגל בנ�ודה  MN  כ

.AB  MNהוכח:    

). AN    העבר את המיתר  הדרכה:(

EF  חסו� ח�י מעגל כ� שה�וטר  ABCבמשולש  44)

BC  הוא הגובה ל�לע  BC  .ADמ�ביל ל�לע  

.G  בנ�ודה  EFוהוא חות� את ה�וטר  

EFהוכח:    א.
BC

AG
AD

=.

.BC,    12 ס"מ = ADנתו�:    10 ס"מ = ב.

חשב את �וטר ח�י המעגל.

(45AD  הוא חו�ה הזוית  BAC  במשולש  ABC.

  עובר מעגל שחות� את המשולשAדר� הנ�ודה  

  משי�ה למעגלBC  כ� שה�לע  F  וEבנ�ודות  

.Dבנ�ודה  

.DEC  AFDהוכח:    א.  

.CE • AF = DE2  .    בהוכח:

.EDC + <) C = <) ADB (>  .    גהוכח:
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.AB) = (AC  הוא שווה שו�יי�    ABCהמשולש  46)

AB.  השו�  C  משי�ה למעגל בנ�ודה  ACהשו�  

  והמשכה חות� אותוFחותכת את המעגל בנ�ודה  

  חות� את המעגלBC.  המש�  הבסיס  Dבנ�ודה  

.    הוכח:Eבנ�ודה  

EF.    ג.  BE • CE = DE2.    ב.  CDE  DBEא.  

(

 = DE

(

.

(47AB  הוא מיתר במעגל שמרכזו  O  הנ�ודה  .Cהיא  

  נמ�את על המש�D.  הנ�ודה  ABאמ�ע המיתר  

OC  שה�טע �.B  משי� למעגל בנ�ודה  DB  כ

הוכח:    שני המשולשי� שב�יור דומי�.א.

.OD,    25 ס"מ = ABנתו�:    24 ס"מ = ב.

חשב את רדיוס המעגל.

(48ABהוא �וטר במעגל הימני והוא משי� למעגל השמאלי  

  חות� את המעגלOB.  ה�טע  A  בנ�ודה  Oשמרכזו  

.D  ואת המעגל השמאלי בנ�ודה  Cהימני בנ�ודה  

    ורדיוס המעגל הימני  2.5  ס"מ.BCנתו�:    4 ס"מ = 

.CAB  AOBהוכח:    א.

חשב את רדיוס המעגל השמאלי.ב.

.CDחשב את  ג.

  משי�ותABC  של משולש  AC  וABה�לעות  49)

BC  בהתאמה.  ה�לע  E  וBלמעגל בנ�ודות  

עוברת דר� מרכז המעגל וחותכת אותו בנ�ודה

  כ� שה�טעAC  היא נ�ודה על  D  .Fנוספת  

FD  משי� למעגל בנ�ודה  D:נתו�    .

.FC,    5 ס"מ = 20AC ס"מ = 

    שני משי�י�רמז:.    (FD  וABחשב את  א.

למעגל היו�אי� מאותה נ�ודה שווי� זה לזה).

חשב את רדיוס המעגל.ב.

 דמיו� משולשי� במרובעי� ובמעגל—הוכחת משפטי� 

הוכח את המשפט:50)

הרדיוסי� של מעגלי� החוסמי� משולשי� דומי� מתייחסי� זה לזה כמו יחס

הדמיו� שבי� המשולשי�.

 בעמ�  501).הנדסה חל� ב�(ראה בספר 
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הוכח את המשפט:51)

הרדיוסי� של מעגלי� החסומי� במשולשי� דומי� מתייחסי� זה לזה כמו יחס

הדמיו� שבי� המשולשי�.

 את תרגיל  22  בעמ�  511).הנדסה חל� ב�(ראה בספר 

(דמיו� משולשי� במרובעי� ובמעגל):ובות  תש

1  ב.  5)  א.  3.6  ס"מ.   ב.  9.72  סמ"ר.    3)  ג.  4.8  ס"מ.    2)  ב.  6.43  ס"מ.    1)
13  ס"מ,3

1
  א.  17.5  ס"מ.9)  ב.  2.5  ס"מ.    8)  ב.  4.5  ס"מ.    7) 3.    :  ב.  4 )86  סמ"ר.    3

S 1  ב.  10)ב.  98  סמ"ר.    
5  ,S 4

  ב.  4  ס"מ  או13) 3.    :  4 12)  48  סמ"ר.    )11.    5

  ב.  �וטר.CE    .(18  ב.  15 ס"מ = 17)  ג.  12  ס"מ.    15)  7.25  ס"מ.    14)4.5  ס"מ.    

.º180—+  ב.  6.4 ס"מ.   ג.  22)  5  ס"מ,  4.5  ס"מ.    21)  ב.  7  ס"מ.    19)
  ב.  6  ס"מ.31)  ב.  6  ס"מ.    30)  15  ס"מ.    26)  ב.  4  ס"מ.    25)   ב.  9  ס"מ.    24)

  ב.  4.8  ס"מ.36)  ב.  8.94  ס"מ.    35) 25.    : 5.   ג.  39 :  ב.  8 34)  108.25  סמ"ר.    33)

  ב.  12  ס"מ,  20  ס"מ.   ג.  10  ס"מ,40)  3  ס"מ,  5  ס"מ.    38)  14  ס"מ,  10  ס"מ.    37)

  ב.  15  ס"מ  או  20  ס"מ.47)  ב.  7.5  ס"מ.    44)  ב.  7.2  ס"מ.    41)12.5  ס"מ.    

  א.  12  ס"מ,  3  ס"מ.   ב.  6  ס"מ.49)  ב.  3.75  ס"מ.   ג.  1.5  ס"מ.    48)

פרופור�יות במשולש ישר זוית ובמעגל,
דמיו� מ�ולעי�

 ÌÚ ÌÈÏÈ‚¯˙ ÏÏÂÎ ‰Ê ÛÈÚÒÏ‚ÚÓ· ˙ÂÈˆ¯ÂÙÂ¯Ù ¨˙ÈÂÊ ¯˘È ˘ÏÂ˘Ó· ˙ÂÈˆ¯ÂÙÂ¯Ù

ÌÈÓÂ„ ÌÈÚÏÂˆÓÂ ¯ÙÒ· ÌÈÚÈÙÂÓ ÌÈÙÒÂ ÌÈÏÈ‚¯˙Â ˙Â‡Ó‚Â„ ¨ÌÈ¯·Ò‰  Æß· ˜ÏÁ ‰Ò„‰

μμ∑  ßÓÚ·—Æμ≤μ

· ˙ÂÈˆ¯ÂÙÂ¯ÙÈÂÊ ¯˘È ˘ÏÂ˘Ó·Â ˙‚ÚÓ¨Ï
ÏÂˆÓ ÔÂÈÓ„ÌÈÚ

˘ÂÓ‰ ÌÂÎÈÒ‚ÌÈÈ¯˜ÈÚ‰ ÌÈ

 ËÙ˘Ó—ÌÈÓÂ„ ÌÈ˘ÏÂ˘Ó È˘Ï ˘ÏÂ˘Ó‰ ˙‡ ˜ÏÁÓ ¯˙ÈÏ ‰·Â‚‰ ˙ÈÂÊ ¯˘È ˘ÏÂ˘Ó· 

ÆÈ¯Â˜Ó‰ ˘ÏÂ˘ÓÏ ‰ÓÂ„ Ì‰Ó „Á‡ ÏÎ˘

 ËÙ˘Ó—ÈÏËÈ‰ Ï˘ È¯ËÓÂ‡È‚‰ ÚˆÂÓÓ‰ ‡Â‰ ¯˙ÈÏ ‰·Â‚‰ ˙ÈÂÊ ¯˘È ˘ÏÂ˘Ó· 

Æ¯˙È‰ ÏÚ ÌÈ·ˆÈ‰

 ÍÂÙ‰ ËÙ˘Ó—ÚˆÂÓÓ‰ ‡Â‰Â ̆ ÏÂ˘Ó‰ ÍÂ˙· ̄ ·ÂÚ ̇ ÂÚÏˆ‰Ó ̇ Á‡Ï ‰·Â‚‰ ̆ ÏÂ˘Ó· Ì‡ 

Æ˙ÈÂÊ ¯˘È ˘ÏÂ˘Ó‰ Ê‡ ÂÊ ÚÏˆ ÏÚ ˙Â¯Á‡‰ ˙ÂÚÏˆ‰ È˙˘ ÈÏËÈ‰ Ï˘ È¯ËÓÂ‡È‚‰
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 ®Ò„ÈÏ˜Â‡© ËÙ˘Ó—¯˙È‰ Ï˘ È¯ËÓÂ‡È‚‰ ÚˆÂÓÓ‰ ‡Â‰ ·ˆÈ ˙ÈÂÊ ¯˘È ˘ÏÂ˘Ó· 

Æ¯˙È‰ ÏÚ ‰Ê ·ˆÈ Ï˘ ÂÏËÈ‰ Ï˘Â

 ËÙ˘Ó—˙ÏÙÎÓ˘ ÍÎ ‰Ê ˙‡ ‰Ê ÌÈ˜ÏÁÓ Ï‚ÚÓ‰ ÍÂ˙· ÌÈÎ˙Á‰ Ï‚ÚÓ· ÌÈ¯˙ÈÓ È˘ 

ÆÈ˘‰ ¯˙ÈÓ‰ ÈÚË˜ ˙ÏÙÎÓÏ ‰ÂÂ˘ „Á‡ ¯˙ÈÓ ÈÚË˜

 ËÙ˘Ó—Í˙ÂÁ ˙ÏÙÎÓ Ê‡ Ï‚ÚÓÏ ÌÈÎ˙ÂÁ È˘ ÌÈ‡ˆÂÈ Ï‚ÚÓÏ ıÂÁÓ˘ ‰„Â˜Ó Ì‡ 

ÆÈÂˆÈÁ‰ Â˜ÏÁ· È˘‰ Í˙ÂÁ‰ ˙ÏÙÎÓÏ ‰ÂÂ˘ ÈÂˆÈÁ‰ Â˜ÏÁ· „Á‡

 ËÙ˘Ó—Í˙ÂÁ‰ ˙ÏÙÎÓ Ê‡ Ï‚ÚÓÏ ˜È˘ÓÂ Í˙ÂÁ ÌÈ‡ˆÂÈ Ï‚ÚÓÏ ıÂÁÓ˘ ‰„Â˜Ó Ì‡ 

Æ˜È˘Ó‰ ÚÂ·È¯Ï ‰ÂÂ˘ ÈÂˆÈÁ‰ Â˜ÏÁ·

 ÌÈÓÂ„ ÌÈÚÏÂˆÓ—˙ÂÓÈ‡˙Ó‰ Ì‰È˙ÂÚÏˆÂ ‰Ó‡˙‰· ˙ÂÂ˘ Ì‰È˙ÂÈÂÊ˘ ÌÈÚÏÂˆÓ È˘ 

Æ˙ÂÈÂÈˆ¯ÂÙÂ¯Ù

 ËÙ˘Ó—ÆÌÈÚÏÂˆÓ‰ ÔÈ·˘ ÔÂÈÓ„‰ ÒÁÈÎ ‰ÊÏ ‰Ê ÌÈÒÁÈÈ˙Ó ÌÈÓÂ„ ÌÈÚÏÂˆÓ ÈÙ˜È‰ 

 ËÙ˘Ó—ÔÈ·˘ ÔÂÈÓ„‰ ÒÁÈ ÚÂ·È¯· ‰ÊÏ ‰Ê ÌÈÒÁÈÈ˙Ó ÌÈÓÂ„ ÌÈÚÏÂˆÓ ÈÁË˘ 

ÆÌÈÚÏÂˆÓ‰

תרגילי�
(פרופור�יות במשולש ישר זוית ובמעגל, דמיו� מ�ולעי�)

במשולש ישר זוית הגובה ליתר הוא הממו�ע הגיאומטרי של היטלי הני�בי�
על היתר

(1BD  הוא הגובה ליתר  AC  במשולש ישר זוית  ABC

CB)  (AB.

.    חשב אתCD,    8 ס"מ = ADנתו�:    18 ס"מ = א.

  בעזרת היתר והגובה ליתר.ABCשטח המשולש  

).א�(ללא �שר לנתוני� של סעי� ב.

.    חשב אתSABC,    180 סמ"ר = ACנתו�:    30 ס"מ = 

.CD    .AD) < (CD  וAD  ואת ה�טעי�  DBהגובה  

(2ABCDהוא מעוי� שאלכסוניו  

  הואO  .EFנחתכי� בנ�ודה  

.Oגובה העובר דר� הנ�ודה  

.EF,    12 ס"מ = DFנתו�:    8 ס"מ = 

חשב את שטח המעוי�.
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AB    ,DC  (AD ̌ˇ (ABCD    DCבטרפז ישר זוית  3)

  וה� ני�בי� זה לזה.Oהאלכסוני� נחתכי� בנ�ודה  

.DO,    9 ס"מ = BOנתו�:    4 ס"מ = 

.ACחשב את האלכסו�  א.

חשב את שטח הטרפז.ב.

    אי� �ור� למ�וא את הגובה והבסיסי�).הערה:(

  הוא מלב�.  מה�וד�ודי�ABCDהמרובע  4)

B.AC  לאלכסו�  DF  וBE  הורידו אנכי�  D  ו

.BE,    12 ס"מ = EFנתו�:    7 ס"מ = 

חשב את שטח המלב�.א.

).x    ומ�א תחילה את  x = CE    סמ�    הדרכה:(

חשב את הי�� המלב�.ב.

ABCבתו� משולש ישר זוית  5)

º) = 90(<) C  חסו� מלב�    CDEF.

.AB  של המלב� מאונ� ליתר  CEהאלכסו�  

.BD,    27 ס"מ = EFנתו�:    3 ס"מ = 

  של המלב�.FCמ�א את ה�לע  א.

.ABCחשב את שטח המשולש  ב.

(6AB  .הוא �וטר במעגל  Cנ�ודה כלשהי  

DC  נ�ודה על המעגל כ�  שAB  .Dעל  

.ABמאונ�  ל

.CB • AC = CD2הוכח:    א.

.AC,    18 ס"מ = DCנתו�:    9 ס"מ = ב.

חשב את רדיוס המעגל.

(7ABCD    הוא טרפז שבו  DC ˇ̌ ABוהוא חוס�    

.  נ�ודות ההש�הR  ורדיוסו  Oמעגל שמרכזו  

.H  וE  ,F  ,Gה�:    

הוכח:

.º = 90<) AODא.

).H  ע�  O    חבר את  הדרכה:.    (R2 = DH • AHב.

.CF • BF = DH • AHג.

ד.
CG
DG

AE
BE

    שני משי�י� למעגל היו�אי� מאותה נ�ודה שווי� זה לזה).רמז:(.    =
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90(<) A = (ABC    ºבמשולש ישר זוית  8)

.    נתו�:DEFGחסו� ריבוע  

.FC,    5 ס"מ = 20BG ס"מ = 

חשב את �לע הריבוע.א.

).ECF  BDG    הוכח:    הדרכה:(

.BC  הוא הגובה ליתר  AHנתו�  שב.

.AHחשב את  

.CH    .CH) > (BH  וBHחשב את ה�טעי�  ג.

א� גובה ל�לע במשולש הוא ממו�ע גיאומטרי של היטלי שתי ה�לעות על
ה�לע אז המשולש ישר זוית

(9AD  הוא הגובה ל�לע  BC  במשולש  ABC.(המשולש �.  (הגובה עובר בתו

  הוא  125  סמ"ר.ABC    ושטח המשולש  DC,    20 ס"מ = BDנתו�:    5 ס"מ = 

  הוא ישר זוית.ABCהוכח:    המשולש  

(10AB  ה� שני מיתרי� במעגלCD  ו

.Eהמאונכי� זה לזה שנחתכי� בנ�ודה  

.CE2 = BE • AEנתו�:    

  הוא �וטר במעגל.ABא.הוכח:

.DE = CEב.

במשולש ישר זוית ני�ב הוא הממו�ע הגיאומטרי של היתר ושל היטל הני�ב
על היתר (משפט או�לידס)

  חסו� במעגל שרדיוסוABCמשולש  11)

BC  כ� שה�לע  25O  ס"מ ומרכזו  

.BC  הוא הגובה ל�לע  ADהיא �וטר.  

.ODנתו�:    7 ס"מ = 

.AD  ואת  ACחשב את  

(12ABCD.הוא ריבוע החוס� מעגל  

E  ה� שתיי� מנ�ודות ההש�ה.F  ו

  חות� את המעגלBEה�טע  

.Gבנ�ודה  

.BG • BE = BF2הוכח:    
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על ה�לעות של משולש ישר זוית13)

בנו ריבועי�.  המש� הגובה ליתר

מחל� את הריבוע שבנוי על היתר

לשני מלבני�.

.S3 = S1    ,S4 = S2הוכח:    

.b : aבמשולש ישר זוית הגובה ליתר מחל� את היתר לשני �טעי� שהיחס ביניה� הוא  14)

  את היחס בי� ני�בי המשולש.b  וaהבע באמ�עות  

א� שני מיתרי� נחתכי� במעגל אז מכפלת �טעי מיתר אחד שווה למכפלת
�טעי המיתר השני

(15AB,AE.    נתו�:    3 ס"מ = E  ה� שני מיתרי� במעגל הנחתכי� בנ�ודה  CD  ו

.CD,    19 ס"מ = 20BE ס"מ = 

.DE    .DE) < (CE  וCEחשב את  

CD  וAB  עוברי� שני מיתרי�  Oבמעגל שמרכזו  16)

.AB  מאונ� למיתר  OE.  ה�טע  Eשנחתכי� בנ�ודה  

.DE,    9 ס"מ = CEנתו�:    4 ס"מ = 

.ABחשב את אור� המיתר  

(17ABC   הוא משולש שווה שו�יי�  AC) = (ABהחסו�    

AC  וAB  חו�ה את ה�לעות  DEבמעגל.  המיתר  

.DE,    13 ס"מ = BC.    נתו�:   10 ס"מ = G  וEבנ�ודות  

.ACחשב את אור� השו�  

  חו�הCD  חסו� במעגל.  המיתר  ABCהמשולש  18)

.E  בנ�ודה  AB  וחות� את  ACBאת זוית  

נתו�:    
5
3

AC
BC

.DE,    5 ס"מ = AB,    16 ס"מ = =

.CEחשב את  

  ה� תיכוני�CE  וBD  חסו� במעגל.  ABCהמשולש  19)

  ה� בהתאמהG  וM  .Fבמשולש שנחתכי� בנ�ודה  

נ�ודות החיתו� של המשכי התיכוני� ע� המעגל.

.MC,    6 ס"מ = DF,    3 ס"מ = ACנתו�:    12 ס"מ = 

.GEחשב את  
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0
●

 (2AB  ה� שני מיתרי� במעגלCD  ו

.Eהמאונכי� זה לזה שנחתכי� בנ�ודה  

CD,    15 ס"מ = BEנתו�:    9 ס"מ = 

  מהמרכז הוא  4.5  ס"מ.ABומרח� המיתר  

.ABחשב את אור� המיתר  א.

  מהמרכז.CDמ�א את מרח� המיתר  ב.

(21ABCD    הוא טרפז  DC) ˇ̌ (ABששלושה    

מ�וד�ודיו נמ�אי� על המעגל.  אלכסוני הטרפז

  חות� אתAC.  האלכסו�  Eנחתכי� בנ�ודה  

.Fהמעגל ג� בנ�ודה  

.DE2 = EF • CEהוכח:    

כי� למעגל יו�אי� מאותה נ�ודה אז מכפלת חות� אחד בחל�וא� שני חות
החי�וני שווה למכפלת החות� השני בחל�ו החי�וני

(22ACB  למעגל שמרכזו �.O  הוא חות

.D  חות� את המעגל בנ�ודה  AOה�טע  

,BC,    9 ס"מ = ACנתו�:    3 ס"מ = 

.10AO ס"מ = 

חשב את רדיוס המעגל.א.

BCחשב את מרח� המיתר  ב.

ממרכז המעגל.

  הוא שווה שו�יי�ACOהמשולש  23)

AO) = (AC  הנ�ודה    .Oהיא מרכז  

  חותכת את המעגלACהמעגל.  השו�  

,CO.    נתו�:    6 ס"מ = C  וBבנ�ודות  

.9AO ס"מ = 

.CB  וABחשב את ה�טעי�  

(24AB.לשני מעגלי� �  הוא המיתר המשות

.AB  נמ�את על המש�  Cהנ�ודה  

CFD  ה� חותכי� למעגלי�.CGE  ו

.CG • CE = CF • CDהוכח:    א.

,DF,    6 ס"מ = CFנתו�:    4 ס"מ = ב.

.CG.    חשב את  3GE ס"מ = 
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AB  היא מיתר במעגל.  ה�לעות  ABC  של משולש  BCה�לע  25)

.  המיתרE  וD המעגל בהתאמה בנ�ודות    חותכות אתACו

DC  הוא חו�ה הזוית  C  במשולש  ABCלעות המשולש�  .

ABC = ה�:    10 ס"מ  AB = 12 ס"מ    ,AC = 8 ס"מ    ,BC.

.CEחשב את  א.

  אתF  וסמ�  בBEשרטט ב�יור את המיתר  ב.

.a = BE.    נתו�:    CDנ�ודת החיתו� שלו ע�  

.CF • DF  את המכפלה    aהבע באמ�עות  

(26ABC  מחו� למעגל.A  ה� שני חותכי� למעגל היו�אי� מנ�ודה  ADE  ו

.BC : AB 5    ,: = 3 DE : AD 2 = :נתו�:    1 

.AE : ACחשב את היחס    

א� חות� ומשי	 למעגל יו�אי� מאותה נ	ודה אז מכפלת החות� בחל	ו
החי�וני שווה לריבוע המשי	

נ�ודה נמ�את במרח� של  29  ס"מ ממרכזו של מעגל שרדיוסו  21  ס"מ.27)

מהו אור� משי� למעגל היו�א מהנ�ודה הנ"ל?

.AB) = (AC  הוא שווה שו�יי�    ABCהמשולש  28)

  חותכת אתAC  נמ�את על המעגל.  ה�לע  Aהנ�ודה  

.B  נוגעת במעגל בנ�ודה  BC.  ה�לע  Dהמעגל בנ�ודה  

.BC,    4 ס"מ = ABנתו�:    8 ס"מ = 

.AD  וCDחשב את  א.

.BDחשב את  ב.

AB) = (AC  הוא שווה שו�יי�    ABCהמשולש  29)

.D  וCוהוא משי� למעגל בנ�ודות  

.E  חותכת את המעגל בנ�ודה  ACהשו�  

.BC,    15 ס"מ = ACנתו�:    25 ס"מ = 

.CE  ואת  AEחשב את  

A  הוא שווה �לעות.  הנ�ודה  ABCהמשולש  30)

  ה� נ�ודות החיתו�E  וDנמ�את על המעגל.  

  היאF  ע� המעגל.  AB  וACשל ה�לעות  

.    נתו�:BCנ�ודת ההש�ה של ה�לע  

.BE,    4 ס"מ = 5AE ס"מ = 

.ADחשב את אור� המיתר  
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(31AB.לשני מעגלי� �  הוא המיתר המשות

CDלשני המעגלי� �  הוא משי� המשות

  חות� אתAB.  המש�  D  וCבנ�ודות  

CD  בנ�ודה  E.

.CD  היא אמ�ע  Eהוכח:    הנ�ודה  א.

 CD.    הוכח:    BE = CDנתו�:    ב.
1
4

 = AE.

(32ABלשני מעגלי� �  הוא משי� המשות

  הוא חות� למעגלB  .ACEבנ�ודה  

.Dהגדול שמשי� למעגל ה�ט� בנ�ודה  

.ED,    3 ס"מ = CDנתו�:    2 ס"מ = 

.ABחשב את  

  היאAD  הוא מלב�.  ה�לע  ABCDהמרובע  33)

  חותכת את המעגלABמיתר במעגל.  ה�לע  

  משי�ה למעגל.BC.  ה�לע  Eבנ�ודה  

.BC,    12 ס"מ = ABנתו�:    16 ס"מ = 

  ואת �וטר המעגל.AEחשב את  א.

  וסמ�BDשרטט ב�יור את האלכסו�  ב.

.Fאת נ�ודת החיתו� שלו ע� המעגל  ב

.DFחשב את  

(34AB�  הוא �וטר במעגל הגדול והוא עובר דר

AB  היא נ�ודה על  Cמרכז המעגל ה�ט�.  

  היא נ�ודה על המעגל הגדול כ� שה�טעDו

DC  משי� למעגל ה�ט� בנ�ודה  Cהמיתר  .

DG  את המעגל ה�ט� בנ�ודות �.F  וE  חות

.DE • DF = BC • ACהוכח:    

 פרופור�יות במשולש ישר זוית ובמעגל—בעיות שונות 

(35ABלשני מעגלי� המשי�י� �  הוא משי� המשות

  הוא חות� למעגל השמאליB  .ACDמבחו� בנ�ודה  

  הוא חות� למעגל הימני.AEFו

.AF • AE = AD • ACהוכח:    א.

,AE,    6 ס"מ = ADנתו�:    15 ס"מ = ב.

EF = AC  חשב את    .AB.
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(36CD  הוא התיכו� ל�לע  AB  במשולש  ABC  הנ�ודות �  עובר מעגל כ�C  וA  ,D.  דר

.C  נוגעת במעגל בנ�ודה  BCשה�לע  

.BC 2 = ABהוכח:    

AD  וB  .AC  וAשני מעגלי� נחתכי� בנ�ודות  37)

ה� �טרי� במעגלי� המאונכי� זה לזה.

  נמ�אות על ישר אחד.D  וC  ,Bהוכח:    הנ�ודות  א.

.    הבע באמ�עותm = CB    ,n = BDנסמ�:    ב.

m  ואת הרדיוסי�ACD  את שטח המשולש  n  ו

של המעגלי�.

(38.�שני המעגלי� שב�יור ה� מעגלי� בעלי מרכז משות

AB  ה� מיתרי� במעגל ה�ט� שהמשכיה�AC  ו

  בהתאמה.E  וDחותכי� את המעגל הגדול בנ�ודות  

.CE • AE = BD • ADהוכח:    

  כ� שה�טעB  וAשני מעגלי� נחתכי� בנ�ודות  39)

AB  .הוא �וטר במעגל ה�ט�  CDהוא מיתר  

  היאK  .N  בנ�ודה  ABבמעגל הגדול הנח�ה ע"י  

.AB  ני�ב  לNKנ�ודה על המעגל ה�ט� כ�  ש

.º = 90<) CND  .    ב.DK = NKהוכח:    א.  

    היעזר בתכונה של הגובה ליתר במשולשהדרכה:(

ישר זוית ובתכונה של מיתרי� במעגל).

.Bשני מעגלי� משי�י� מבפני� בנ�ודה  40)

AB  הואBC  הוא �וטר במעגל הגדול  ו

  הוא מיתר במעגל�ADוטר במעגל ה�ט�.  

  משי�י� למעגל ה�ט�AE  וDCהגדול.  

  בהתאמה.E  וCבנ�ודות  

  הוא שווה שו�יי�.ADEהוכח:    המשולש  

(41AD  הוא חו�ה הזוית  BAC  במשולש  ABC�.  דר

A  ,B.F  בנ�ודה  AC  עובר מעגל שחות� את  D  ו

  �.E  בנ�ודה  AB  עובר מעגל שחות� את  D  וA  ,Cדר

    היעזר בתכונת חו�ההדרכה:.    (CF = BEהוכח:    

  יו�אי�C  וBהזוית במשולש.  שי� לב שמהנ�ודות  

חותכי� למעגלי�).
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דמיו� מ�ולעי�

  המ�בילEF  העבירו �טע  ABCDבמלב�  42)

  וכ� הת�בלו שני מלבני�ADל�לע  

AEFD  הדומי� זה לזה.EFCB  ו

.AB,    25 ס"מ = ADנתו�:    10 ס"מ = 

.AE    .BE) < (AEחשב את ה�טע  

  מורכבי�FGHDC  וABCDEהמחומשי�  43)

ממלב� וממשולש שווה שו�יי� וה� דומי�

,EH,    10 ס"מ = AEזה לזה.    נתו�:    4 ס"מ = 

.5AB    .DH) > (ED ס"מ = 

.GHחשב את  א.

ABCDEמהו היחס בי� שטח המחומש  ב.

? FGHDCלשטח המחומש  

  דומי� זה לזה.EFHG  וABCD  ,DCFEהטרפזי�  44)

.DC,    12 ס"מ = ABנתו�:    8 ס"מ = 

.GH  וEFחשב את  א.

ABCDמהו היחס בי� הי�� הטרפז  ב.

? DCFEלהי�� הטרפז  

ABCDמהו היחס בי� שטח הטרפז  ג.

? EFGHלשטח הטרפז  

 פרופור�יות במשולש ישר זוית ובמעגל, דמיו� מ�ולעי�—הוכחת משפטי� 

הוכח את המשפט:45)

במשולש ישר זוית הגובה ליתר מחל	 את המשולש לשני משולשי� דומי�א)

שכל אחד מה� דומה למשולש המ	ורי.

במשולש ישר זוית הגובה ליתר הוא הממו�ע הגיאומטרי של היטלי הני�בי�ב)

על היתר.

 בעמ�  525).הנדסה חל	 ב�(ראה בספר 

הוכח את המשפט (משפט או�לידס):46)

במשולש ישר זוית ני�ב הוא הממו�ע הגיאומטרי של היתר ושל היטלו של ני�ב זה

על היתר.

 בעמ�  528).הנדסה חל	 ב�(ראה בספר 
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הוכח את המשפט:47)

שני מיתרי� במעגל הנחתכי� בתו� המעגל מחל�י� זה את זה כ� שמכפלת �טעי

מיתר אחד שווה למכפלת �טעי המיתר השני.

 בעמ�  534).הנדסה חל� ב�(ראה בספר 

הוכח את המשפט:48)

א� מנ�ודה שמחו� למעגל יו�אי� שני חותכי� למעגל אז מכפלת חות� אחד בחל�ו

החי�וני שווה למכפלת החות� השני בחל�ו החי�וני.

 בעמ�  535).הנדסה חל� ב�(ראה בספר 

הוכח את המשפט:49)

א� מנ�ודה שמחו� למעגל יו�אי� חות� ומשי� למעגל אז מכפלת החות� בחל�ו

החי�וני שווה לריבוע המשי�.

 בעמ�  536).הנדסה חל� ב�(ראה בספר 

הוכח:50)

  ממרכזו אז מכפלת �טעיd  במרח�  Rא� נ�ודה נמ�את בתו� מעגל שרדיוסו  

�.d2—————R2 המיתרי� הנחתכי� בנ�ודה זו היא גודל �בוע השווה    ל

הוכח:51)

  ממרכזו אז מכפלתd  במרח�  Rא� נ�ודה נמ�את מחו� למעגל שרדיוסו  

�.R2—————d2 החותכי� היו�אי� מנ�ודה זו בחל�� החי�וני היא גודל �בוע השווה    ל

(פרופור�יות במשולש ישר זוית ובמעגל, דמיו� מ�ולעי�):תשובות  

  א.  19.5  ס"מ.3)  150  סמ"ר.    2)  12  ס"מ,  24  ס"מ,  6  ס"מ.    ב.  156  סמ"ר.   1)  א.

  א.  9  ס"מ.   ב.  150  סמ"ר.5)  א.  300  סמ"ר.   ב.  70  ס"מ.    4)ב.  126.75  סמ"ר.    

  30  ס"מ,11)  א.  10  ס"מ.   ב.  14  ס"מ.   ג.  28  ס"מ,  7  ס"מ.    8)  ב.  11.25  ס"מ.    6)

  14)24  ס"מ.    
a
b

  12  ס"מ.18)  12  ס"מ.    17)  12  ס"מ.    16)  4  ס"מ,  15  ס"מ.    )15.    

(19  1
  ב.  5  ס"מ.24)  5  ס"מ,  4  ס"מ.    23)  א.  8  ס"מ.   ב.  6.61  ס"מ.    )622  ס"מ.    3

a2  7  ס"מ.   ב.  25)  א.
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  א.  2  ס"מ,  6  ס"מ.28)  20  ס"מ.    27) 3.    :  4 )26.    225

  א.  13.75  ס"מ,33)  6  ס"מ.    32)  8  ס"מ.    30)  4  ס"מ,  21  ס"מ.    29)ב.  4  ס"מ.    

  ב.  )37  ס"מ.    60  ב.  35)18.25  ס"מ.   ב.  1.8 ס"מ.    
mn (m+n)

2
,SACD†=

mn+m2

2
  ,

mn+n2

2
  א.  18  ס"מ,44) 4.    :1     א.  2.5  ס"מ.   ב.43)  5  ס"מ.    )42    .

 16.: 2.   ג.  81 :27  ס"מ.   ב.  3 
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