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 לעות במשולש ישר הזווית שבסרטוט. הן צ c-ו a ,b: השאלה .1

 נכונה? אינהאיזו מהטענות הבאות  

 

. עלינו לקבוע איזו cואורך היתר שלו הוא  b-ו aזווית שאורכי ניצביו הם -בשאלה נתון משולש ישר: תרוןפ

 מהתשובות אינה נכונה. נבדוק את התשובות:

: (1תשובה )    2
cbaba 222זווית -. בכל משולש ישר

cba   משפט פיתגורס(. בכדי לבדוק אם(

222המשוואה שבתשובה מקיימת את משפט פיתגורס, נפתח את הסוגריים, ונקבל: 
cba  .

 את משפט פיתגורס, ולכן אינה נכונה. םמקיי ותשובה אינהמשפט ב

תהליך נעשה זאת לטובת מי . תר התשובותמצאנו את התשובה שחיפשנו ולכן אין צורך להמשיך ולבדוק את י

 :הלימוד

: (2) תשובה  22
cab2ba  גם הפעם נפתח את הסוגריים בכדי שנוכל לבדוק אם המשוואה מקיימת .

222את משפט פיתגורס: 
cab2bab2a 222נקבל: . נכנס איברים דומים, ו

cba  .

 גורס, ולכן היא נכונה.המשוואה מקיימת את משפט פית

: (3תשובה )    2
abcbc  גם הפעם נפתח את הסוגריים בכדי שנוכל לבדוק אם המשוואה מקיימת .

222את משפט פיתגורס: 
abc  2. נחבר

b 222נקבל: לשני האגפים, ו
bac  המשוואה .

 גורס, ולכן היא נכונה.מקיימת את משפט פית

שוויון שעל פיו סכום הניצבים -: בתשובה זו אין משוואה, אלא אי(4תשובה ) ba  ( גדול מהיתרc בכל .)

-הצלע השלישית, ולכן איאורך מתמיד צלעות גדול מה יםשתיאורכיהן של משולש, סכום 

 השוויון נכון.

 .(1תשובה )
 

  



 

 

 משולשים  4ס"מ הניחו מן הצד האחד  12ורכו שא ABעל ישר : השאלה .2

 משולשים חופפים,  3חופפים ושווי צלעות ומן הצד השני 

  סרטוט(. וישרי זווית ושווי שוקיים )רא

 היקף הצורה שהתקבלה )הקו המודגש( הוא _____ ס"מ.

בשאלה זו עלינו למצוא את היקף הצורה שהתקבלה. היקף הצורה מורכב  :פתרון

שוקיים. לפיכך נמצא את אורך צלעות -זווית ושווי-צלעות ומשולשים ישרי-שולשים שווימצלעות של מ

 המשולשים. 

-צלעות חופפים. לפיכך אורך הצלע בכל משולש שווה-משולשים שווי 4ס"מ הונחו  12שאורכו  ABעל הישר 

ס"מ  3צלעות הוא 









4

12
 . 

שוקיים חופפים, כך שהניצב שלהם מונח -זווית ושווי-לשים ישרימשו 3ס"מ הונחו  12שאורכו  ABעל הישר 

ס"מ  4. לפיכך, אורך הניצב בכל אחד מהמשולשים הוא ABעל הישר 








3

12
 . 

מהניצב. לפיכך, אורך היתר במשולשים אלו הוא 2שוקיים גדול פי -זווית ושווה-אורך היתר במשולש ישר

 כעת נחשב את היקף הצורה שהתקבלה. 24

 3-שוקיים ו-זווית ושווה-ניצבים של משולש ישר 3צלעות, ועוד -צלעות של משולש שווה 8-ההיקף מורכב מ

2123621212242434338שוקיים:-זווית ושווה-יתרים של משולש ישר  

  .(3תשובה )
 

ישרי זווית  ABD-ו ABCמשולשים : השאלה .3  90ABC. 

 על פי נתונים אלו ונתוני הסרטוט, 

?
AC

AD
2

2

  

בשאלה זו עלינו למצוא את ערכו של הביטוי  :פתרון
2

2

AC

AD
ישרי הם יתרים של משולשים  AC-ו ADכאשר  '

2, בהם אורכי הניצבים נתונים. נחשב את זווית
AD2-ו

AC :לפי משפט פיתגורס 

    22222222
a10a9aa3aa2aaAD  

2222
a2aaAC  

ערכו: הערכים שמצאנו בביטוי המבוקש ונמצא את את נציב כעת 
2 2

2 2

10 10a AD
5

2 2a AC
  . 

 .(1תשובה )
 

  



 

 

 : כםבסרטוט שלפני: השאלה .4

DEAE  

BCBD  

 י נתונים אלו ונתוני הסרטוט, מה גודלה של על פ

 ?xזווית 

נמצאת על קו ישר יחד עם שתי זוויות  x. הזווית xבשאלה זו עלינו למצוא את גודלה של זווית  :פתרון

( השייכות למשולשים לגביהם יש נתונים. נמצא את גודלן של שתי הזוויות BDCוזווית  ADEנוספות )זווית 

 האחרות:

DEAE. נתון כי AEDא זווית במשולש הי ADEזווית  שוקיים ולכן זוויות -. כלומר, המשולש הוא שווה

 .ADEהבסיס שלו שוות: 

BCBD. נתון כי BDCהיא זווית במשולש  BDCזווית  שוקיים ולכן זוויות -. כלומר, המשולש הוא שווה

DCBBDCהבסיס שלו שוות:   זווית .DCB  היא גם זווית במשולש הגדולABC  ולכן ניתן למצוא את

α :ערכה במונחי  18090BCD משני האגפים, ונקבל:  90°. נחסר 90BCD . 

משני האגפים, ונקבל:  αנחסר  90BCD זהו גם גודלה של זווית .BDC. 

, ולכן: °180ום הזוויות על קו ישר הוא סכ 180BDCxADE. 

כלומר:  18090x   18090x. 

משני האגפים, ונקבל:  °90נחסר  90x. 

 .(2תשובה )
 

 .3α-ו  α,2αנתון משולש שזוויותיו הפנימיות הן: : השאלה .5

 –ולים להיות אורכי צלעות המשולש יכ

 .3α-ו α ,2α בשאלה זו עלינו לקבוע מה יכולים להיות אורכי צלעותיו של משולש שזוויות הן :תרוןפ

( 2זווית )שלשה פיתגורית(. תשובה )-( מתארת צלעות המתאימות למשולש ישר1נתבונן בתשובות: תשובה )

מתארת צלעות המתאימות ( 3שוקיים ותשובה )-זווית ושווה-מתארת צלעות המתאימות למשולש ישר

 למשולש זהב. 

 בכדי לדעת מה התשובה הנכונה, עלינו למצוא את זוויותיו של המשולש:

, ולכן: °180סכום הזוויות בכל משולש הוא  18032     1806. 

את שני האגפים, ונקבל:  6-נחלק ב 30. 

(. זוויות אלו מתאימות למשולש זהב. הצלעות α3) °90-( וα2) °60(, α) °30משולש הן: מכאן שזוויות ה

 .4, 34, 8היחידות, מבין אלו המופיעות בתשובות, שמתאימות למשולש זהב הן 

 .(3תשובה )
 

  



 

 

 משולש ישר זווית ושווה שוקיים. ABC: השאלה .6

 על פי נתון זה ונתוני הסרטוט, 

 )בס"מ(? ABCשל משולש  היקפומה 

 

שוקיים שאורך היתר -זווית ושווה-, משולש ישרABCבשאלה זו עלינו למצוא את היקפו של משולש : פתרון

 אורכי הניצבים.  +. היקף המשולש שווה לאורך היתר xשלו הוא 

 נמצא את אורכי הניצבים. ראשית, 

-מאורך היתר. לפיכך, אם אורך היתר שווה ל2 שוקיים אורך הניצבים קטן פי-זווית ושווה-במשולש ישר

x אורך הניצב הוא ,
2

x
. מכאן שהיקף המשולש הוא: 

2x x x
x x

2 2 2
    מאחר ובכל התשובות .

מחוץ לסוגריים, ונקבל:  xיש סוגריים, נוציא גורם משותף 
2x

x
2

   












2

2
1x . 

2על פי חוקי שורשים: 
2

2
ולכן היקף המשולש שווה ל ,- 21x . 

  . (1תשובה )
 

 ק"מ מזרחית לביתם. xק"מ צפונית לביתו. אישתו שולה נמצאת  3דוד נמצא במרחק : השאלה .7

 דקות. 75הוא יגיע אליה כעבור קמ"ש,  4אם דוד ילך בקו ישר לכיוון שולה במהירות 

 ?xמה ערכו של 

ק"מ מזרחית מביתם, הרי שהקו הישר שבו דוד  xק"מ צפונית מביתו ושולה  3: מכיוון שדוד נמצא פתרון

 ק"מ.  x-ו 3הולך לכיוון שולה מהווה יתר במשולש ישר זווית שאורך ניצביו הוא 

דקות שהן שעה ורבע(, ניתן לחשב  75הליכתו )קמ"ש( וזמן  4מכיוון שנתונה מהירות הליכתו של דוד )

 באמצעות נוסחת התנועה את אורך הקו. 

דרךמהירותזמן    ק"מ  5ומכאן שאורך הקו הוא









4

1
14 . 

ק"מ, אורך  5ק"מ ואורך היתר שלו הוא  3: במשולש ישר זווית אשר נתון כי אורך אחד מניצביו הוא סיכום

 (.3:4:5ק"מ )לפי השלשה  4הוא הניצב האחר 

 .(4תשובה )
 

  



 

 

 .z-ו x ,yנתון משולש שאורכי צלעותיו : השאלה .8

 נכונה? אינהאיזו מהטענות הבאות בהכרח 

 : נעבור על התשובות המוצעות.פתרון

yxz: (1תשובה )  . 

 ונה בהכרח. סכום שתי צלעות במשולש בהכרח גדול מהצלע השלישית ומכאן שטענה זו נכ

 :(2תשובה )
222

zyx  . 

סכום ריבועי שתיים מהצלעות שווה לצלע השלישית במשולש ישר זווית. לא ניתן לקבוע כי טענה זו בהכרח 

 טענה זו נכונה. , הרי שזווית-ישרהוא נכונה, שכן אם המשולש  אינה

zyx :(3תשובה )  . 

ורכי שתיים מצלעות המשולש שווה לאורכה של הצלע השלישית, ולפיכך ניתן לקבוע כי לא יתכן כי סכום א

 נכונה.  אין צורך להמשיך ולבדוק את יתר התשובות.  אינהטענה זו בהכרח 

 .(3תשובה )
 

 ניתן לדעת את ההיקף? לאבאיזו מהצורות הבאות : השאלה .9

  נבדוק את התשובות המוצעות.פתרון: 

 . ס"מ 1שוקיים שאורך היתר שלו -זווית ושווה-שרמשולש י: (1תשובה )

מכיוון שקיים יחס קבוע בין צלעותיו של משולש ישר זווית ושווה שוקיים, הרי שכאשר נתונה אורכה של 

אחת מהצלעות )לא חשוב איזו(, ניתן בעזרתה למצוא את אורכן של כל שאר הצלעות במשולש.  מכאן שניתן 

 ולחשב את היקפו. למצוא את אורך צלעות המשולש 

 . ס"מ 1שאורך הצלע שמולה  °30זווית בעל זווית של -משולש ישר: (2תשובה )

. מכאן שכאשר קיים יחס קבוע בין צלעותיוהוא משולש זהב אשר  °30זווית בעל זווית של -ישרמשולש 

 את היקפו. נתונה אורכה של אחת הצלעות, ניתן באמצעותה לחשב את אורכן של יתר צלעות המשולש ולחשב 

 . ס"מ 1שוקיים שאורך שוקיו -משולש שווה :(3תשובה )

ס"מ )אורך השוקיים(,  2-ס"מ בהכרח קטן מ 1אורך הבסיס במשולש שווה שוקיים אשר אורך שוקיו הוא 

 אולם לא ניתן לחשב את אורכו המדויק של הבסיס, ומכאן שלא ניתן לחשב את היקף המשולש. 

 .(3תשובה )
 

  



 

 

ABC משולש ישר זווית  כםוט שלפניבסרט: השאלה .10  90ABC. 

  ס"מ. 3, ואורכוDBAחוצה את זווית  ACהישר 

 על פי נתונים אלה ונתוני הסרטוט,

 )בס"מ(? ADמה אורכו של 

 , 90°-שווה ל ABCוזווית  30°-שווה ל BDC: זווית פתרון
 60°-שווה ל BADומכאן שזווית   3090180 . 

, כלומר BADחוצה את זווית  ACישר  30CADBAC . 

, כלומר משולש זהב, אשר 30°-, שווה לBACהוא משולש ישר זווית אשר אחת מזוויותיו, זווית  ABCמשולש 

 ס"מ.  3 -שווה לפי הנתון ל, ACאורך היתר שלו, אורך הצלע 

  , הוא מחצית מאורך היתר. 30°-הניצב שמול הזווית בת ה במשולש זהב,ב הקטן אורך הניצ

הוא  BCס"מ, הרי שאורך הניצב  3מכיוון שאורך היתר הוא 
2

3
  . 

 ב הקטן. מאורך הניצ 3גדול פי  60°-אורך הניצב הגדול, הניצב שמול הזווית בת ה

מכיוון שאורך הניצב הקטן הוא 
2

3
, הוא AB, הרי שאורך הניצב הגדול, הניצב 

2

3
ס"מ  














 3

2

3
. 

 :ABDנתבונן במשולש 

הוא  ABהוא משולש זהב, אשר אורך הניצב הקטן שלו, הניצב  ABDמשולש 
2

3
כיוון שאורך היתר . מ

ס"מ  3הוא  ADמאורך הניצב הקטן, הרי שאורכה של הצלע  2במשולש זהב גדול פי 







 2

2

3
  . 

 .(3תשובה )
 

 ישרי זווית.  DEF-ו  ABCמשולשים : השאלה .11

 על פי נתון זה ונתוני הסרטוט, 

?
BC

EF
 

זווית, בכל אחד מהם נתונים אורכי שתיים מהצלעות. עלינו -ריבשאלה זו נתונים שני משולשים יש: פתרון
למצוא את היחס בין הצלע השלישית במשולש הראשון לצלע השלישית במשולש השני. כאשר נתונים אורכי 

 פי משפט פיתגורס:-זווית, ניתן לחשב את אורך הצלע השלישית על-שתיים מצלעותיו של משולש ישר

משולש שמאלי:   22
2

BC6152   2
BC36154   2

BC3660   2
BC24   

BC24 . 

222משולש ימני: 
EF810   2

EF64100     2
EF36   EF6   שימו לב: מי שזכר את(

 , יכול היה לחסוך לעצמו את החישוב(.6:8:10ורית השלשה הפיתג

כעת נחשב את הביטוי המבוקש: 
24

6

BC

EF
. 

:6, נפרק את השורש במכנה למכפלה הכוללת את 6מכיוון שהשורש היחידי בתשובות הוא 

6 6 6

2 6 6 4 24
 


6שורשים:  על פי חוקי     .

6

6
 :לכן ,

6 6

2 2 6
. 

 .(3תשובה )
 



 

 

 ,כםעל פי נתוני הסרטוט שלפני: השאלה .12

?AE  

 

, AEאלה זו עלינו למצוא את אורך היתר, הצלע בש: פתרון

 . ACE זוויתה-במשולש ישר

ניצבי המשולש הם מכיוון שם נתונים אורכי הניצבים. פי משפט פיתגורס א-ניתן לחשב את אורך היתר על

 ACאת אורכי הניצבים קודם כל נחשב , י הצלעות האחרותכנתונים אור םצלעות במשולשים ישרי זווית בה

 .   CE-ו

DEC :   222במשולש נתבונן 
98CE   8164CE

2
  17CE

2
  17CE . 

ס"מ.  2זווית ושווה שוקיים שאורך הניצב שלו הוא -הוא משולש ישר ABC: משולש ABCנתבונן במשולש 

 .22הוא  ACמהניצב ולכן אורכה של הצלע  2במשולש מסוג זה היתר ארוך פי 

 AEחשב את אורכו של היתר נוכל ל CE-ו ACבים : לאחר שמצאנו את אורך הניצACEכעת נחזור למשולש 

   :פיתגורס על פי משפט   22
2

1722AE   1724AE
2

  25AE
2
  5AE . 

 .(3תשובה )
 

 (.AB=ACשווה שוקיים ) ABCמשולש  כםבסרטוט שלפני: השאלה .13

 על פי נתון זה ונתוני הסרטוט,

?x  

 

וזווית הראש שלו שווה  3αשוקיים שאחת מזוויות הבסיס שלו שווה -הוא משולש שווה ABCמשולש : פתרון

x2-ל  עלינו למצוא את ערכו של .x . 

 .  3α-נייה שווה לשוקיים זוויות הבסיס שוות, כך שגם זווית הבסיס הש-במשולש שווה

. °180במשולש הוא הפנימיות 'ות. סכום הזוויות α-נתבונן במשולש השמאלי. במשולש זה כל הזוויות נתונות ב

כלומר:  180α4α3α2 . 

 . αממשוואה זו ניתן לחלץ את גודלה של 

נכנס איברים דומים, ונקבל:  180α9ונקבל: את שני האגפים 9-. נחלק ב , 20. 

60-שווה ל α3-המסומנת כ ABCמצאנו שזווית  3 20   . 

 . , כלומר הוא משולש שווה צלעות60-שוקיים שאחת מזוויותיו שווה ל-הוא משולש שווה ABCמשולש 
40, כלומר α2-מכיוון שזווית זו מורכבת מזווית השווה ל .60-ווה לש BACמכאן שגם זווית  2 20   ,

x-, הרי ש x-והזווית המסומנת ב 20  60 40   . 

 .(2תשובה )
 

  



 

 

 , כםטוט שלפניעל פי נתוני הסר: השאלה .14

?ABO  

 . ABOבשאלה זו עלינו לקבוע מה גודלה של זווית : פתרון

 . x-עם ציר ה ABכלומר, מה גודל הזווית שיוצר הישר 

יוצר עם הצירים משולש ישר זווית )שכן הצירים מאונכים זה  ABהישר 

מקרים מסוימים לזה(, נבדוק מה אורך צלעות המשולש, שכן מאורך צלעות ניתן ב

 y-. שיעור ה32הוא  OB, לכן אורך הצלע 32הוא  Bשל נקודה  x-להסיק מידע לגבי הזוויות. שיעור ה

( 32. קיבלנו משולש ישר זווית שבו אורך אחד הניצבים )2הוא  AO, לכן אורך הצלע 2הוא  Aשל נקודה 

, בו אורכו של הניצב הגדול גדול פי (. יחס שכזה מתקיים רק במשולש זהב2מאורך הניצב השני ) 3ול פי גד

 .°30, היא בת נמצאת מול הניצב הקטן במשולש זהבה ABOהזווית מהניצב הקטן, ולפיכך  3

 .(1תשובה )
 

 ,כםשלפני על פי נתוני הסרטוט :השאלה .15

 )בס"מ(? ABCמה היקף המשולש 

 

 . זהו משולש זהב. °30זווית בעל זווית של -בסרטוט מתואר משולש ישר: פתרון

למצוא את היקף על מנת ס"מ.  4-( שווה ל°30-אורך הניצב הקטן במשולש )הניצב שמול הזווית בת ה

 עלינו למצוא את אורך שתי הצלעות האחרות במשולש. , המשולש

פי היחס בין -זהב שבו נתון אורכה של צלע אחת בלבד, ניתן לחשב את אורכי הצלעות האחרות על במשולש

 הצלעות:

 ס"מ.34מהניצב הקטן, ולכן אורכו הוא:  3( ארוך פי BCהניצב הגדול )

 ס"מ. 8מהניצב הקטן, ולכן אורכו הוא:  2( ארוך פי ACהיתר )

34128344ף המשולש שווה לסכום הצלעות שלו: היק  

 .(3תשובה )
 

  



 

 

 , כםעל פי נתוני הסרטוט שלפני: השאלה .16

 )בס"מ(? BDמה אורכו של 

 

זווית. עלינו למצוא את אורך ניצב -בשאלה זו משולש שחולק לשני משולשים ישרי: תרוןפ

BD הניצב של משולש ,ABDזווית צריך לדעת את אורכן של שתי -לש ישר. בכדי למצוא אורך צלע במשו

עלינו  BDבלבד, ולשם חישוב אורך הניצב  ABנתון אורך היתר  ABDבמשולש מכיוון שהצלעות האחרות: 

 . ADלחשב את אורך הניצב 

 8( שאורך היתר שלו °30משולש זהב )ישר זווית בעל זווית של , שהוא ADCניצב במשולש מהווה  ADניצב 

 ס"מ 4הוא  DCאורכו של , מכאן שניצב הקטן במשולש זהב שווה למחצית היתר.אורך ה ס"מ. 
8

2

 
 

 
 . 

ס"מ.   34הוא  ADמאורך הניצב הקטן. לפיכך אורכו של 3אורך הניצב הגדול במשולש זהב גדול פי 

כעת נחזור למשולש השמאלי:   `2
22

34BD7   316BD49
2

  48BD49
2
  

2
BD1   :ומכאן ,BD1 . 

 .(1תשובה )
 

 ,כםעל פי נתוני הסרטוט שלפני: השאלה .17

?AD  

תר המשולש. , המהווה קטע מתוך יADבשאלה זו עלינו למצוא את אורכו של : פתרון

 :AD, על מנת לקבל את אורכו של 4ונחסר ממנו  ACנמצא את אורך היתר 

ס"מ. במשולש  4זווית ושווה שוקיים שאורך ניצביו -המשולש שבסרטוט הוא משולש ישר

 "מ.ס 24הוא  ACמאורך הניצב ולכן אורך היתר  2מסוג זה אורך היתר גדול פי 

AD :424ADכעת ניתן לחשב את אורכו של  . 

נוציא גורם משותף מחוץ לסוגריים, ונקבל:  124AD  

 .(4תשובה )
 

 יכולה להיות יחס הצלעות במשולש ישר זווית? אינהאיזו משלשות המספרים הבאות : השאלה .18

יכולה להיות יחס הצלעות במשולש  לאים שבתשובות בשאלה זו עלינו לקבוע איזו משלשות המספר: פתרון

זווית צריכות לקיים את משפט פיתגורס. נציב כל תשובה במשפט -זווית. צלעותיו של משולש ישר-ישר

נכונה. שימו לב: חשוב להציב את התשובות כך שהמספר הגדול  לאפיתגורס, ונחפש תשובה שיוצרת משוואה 

 ביותר בכל תשובה יהיה היתר(:

222: (1בה )תשו
1086   1006436    100100 . 

כיר את מזווית )מי ש-יכול להיות יחס הצלעות במשולש ישר 6:8:10התקבלה משוואה נכונה, ולכן היחס 

 פה, יכול היה לחסוך את החישוב(.-השלשה הפיתגורית בעל

222: (2תשובה )
432   1694   1613 . 

1613התקבלה משוואה לא נכונה )שכן   יכול להיות יחס הצלעות במשולש ישר לא 2:3:4( ולכן היחס-

 זווית. זו התשובה הנכונה.

 .(2תשובה )
 



 

 

 במערכת צירים נתון ישר העובר : השאלה .19

 (,0,4)-( ו4,0דרך נקודות )

 (.4-, 0)-( ו4,0וישר העובר דרך נקודות )

 , משולש.x-שני ישרים אלו יוצרים, יחד עם ציר ה

 מהו היקף המשולש?

בשאלה זו עלינו למצוא את היקפו של משולש הנמצא על גבי מערכת צירים. לשם הנוחות, נסרטט את : פתרון

והימני  B-, השמאלי התחתון בA-)הקודקוד העליון ב C-ו A ,B -המשולש. ונסמן את קודקודי המשולש ב

 .C-התחתון ב

 בכדי לחשב את היקף המשולש, עלינו למצוא את אורך צלעותיו:
 8. לפיכך אורכה הוא 4-ל -4, שבין x-היא קטע מציר ה BCצלע    44. 

  Aדות ים של נקוy-ים ובין הx-)ההפרש בין ה 4-היא למעשה היתר במשולש שניצביו שווים ל ABצלע 

הוא  ABמהניצב. לכן אורכה של הצלע  2שוקיים אורך היתר גדול פי -זווית ושווה-(. במשולש ישרB-ו

24. 

(. ולכן C-ו Aים של נקודות y-ים ובין הx-)ההפרש בין ה 4-היא גם היתר במשולש שניצביו שווים ל ACצלע 

 .24הוא CAגם אורכה של הצלע 

28824248היקף המשולש שווה לסכום צלעותיו:  . 

לאור מבנה התשובות, נוציא גורם משותף מחוץ לסוגריים, ונקבל:  218 . 

 .(3תשובה )
 

ישר זווית  ABC : משולש השאלה .20  90ACB . 

 סרטוט,על פי נתונים אלו ונתוני ה

 מה מהבאים נכון בהכרח?

 

ס"מ. על יתר המשולש נבנה  4-ס"מ ו 3שאורכי ניצביו  ABCזווית -: בשאלה זו מתואר משולש ישרפתרון

. ADBועלינו לקבוע איזו מהטענות שבתשובות נכונה בהכרח בנוגע לצלעותיו של משולש  ADBמשולש נוסף 

ת אורכה ואז נפנה לתשובות ונבדוק איזו מהן נכונה , נמצא אABמכיוון שהקשר בין המשולשים הוא הצלע 

 בהכרח.

222על פי משפט פיתגורס: 
AB43   2

AB169    2
AB25   AB5 . 

 פה יכול היה לחסוך את החישוב(.-בעל 3:4:5)מי שמכיר את השלשה הפיתגורית 

 שובות:כעת נתבונן בת

2: (1תשובה ) 2 2
AD DB AB    . על פי תשובה זו צלעותיו של משולשADB  מקיימות את משפט

-משולש ישרבהנחה שהמדובר באמנם נכונה תשובה לפיכך ה . היא היתר AB, כאשר פיתגורס

 ADBאם משולש האולם מאחר ואיננו יודעים , BDAשהזווית הישרה שלו היא הזווית זווית, 

 .נכונה בהכרח אינהתשובה זו  ,ישר זוויתהוא 

AD5: (2תשובה )   . מצאנו כי אורכה שלAB5  אם צלע .AD  גדולה מהצלעAB הרי שהיא גם גדולה ,

 נכונה בהכרח. אינה. גם תשובה זו ABגדולה מצלע  AD, אך איננו יודעים שאכן צלע 5-מ
  



 

 

ADBD5 : (3תשובה )   . על פי תשובה זו סכום אורכיהן של שתי צלעות המשולשAD ו-DB 5-גדול מ .

, ומכיוון שבכל משולש סכום 5הוא  AB, הצלע ADBמכיוון שאורך הצלע השלישית במשולש 

אורכיהן של שתיים מהצלעות גדול בהכרח מאורכה של הצלע השלישית, תשובה זו נכונה 

 בהכרח.

ה נכונה ולכן אין צורך להמשיך ולבדוק את התשובה האחרונה, אך נעשה זאת בכל זאת לטובת מצאנו תשוב

 כל מי שזקוק להסבר:

22: (4תשובה )
ACDB    . מכיוון שאורכה של צלעAC  אם צלע 3הוא ,DB כאשר נעלה , הרי ש3-קטנה מ

, איננו יכולים לקבוע DBכה של . מכיוון שלא ידוע מה אור9-בריבוע היא תהיה קטנה מאותה 

 בהכרח נכונה. אינהולכן תשובה זו  3-אם היא קטנה, גדולה או שווה ל

 .(3תשובה )
 

 זוית-במערכת צירים סורטט משולש ישר: השאלה .21

 שכל אחד מניצביו מקביל לאחד הצירים.

 על פי נתוני הסרטוט, 

?α  

וית, שניצביו מקבילים לצירים. מכאן בסרטוט נתון משולש ישר זופתרון: 
 -ניתן לדעת את ערכי הנקודה של הקודקוד השלישי של המשולש: ערך ה

x  וערך ה3שלו הוא ,- y  בהינתן מידע זה, ניתן לחשב את אורכי הניצבים במשולש. אורך קו המקביל 1הוא .
 x-שווה להפרש בין ערכי ה y-ה של הנקודות, ואורך קו המקביל לציר y-שווה להפרש בין ערכי ה x-לציר ה

 של הנקודות. 

 3הוא  x-נקבל כי אורך הניצב המקביל לציר ה    3, גם הוא y-, ואורך הניצב המקביל לציר ה03

 1445°-. לפנינו משולש ישר זווית ושווה שוקיים, ולכן זוויות הבסיס שלו שוות ל. 

 .(2תשובה )
 

 ישר זווית ושווה שוקיים.  ABCמשולש: לההשא .22

 .ABנקודת מפגש הצירים היא אמצע הצלע 

   על פי נתוני הסרטוט,

?YX  

. נתון כי שיעוריה של Cבכדי לענות על שאלה זו עלינו למצוא את שיעוריה של נקודה : פתרון
נגדיים  Aשית הצירים, הרי ששיעוריה של נקודה מונח על רא AB(. מכיוון שאמצע הצלע 3-,3-)הם  Bנקודה 

 (. 3,3הם ) A. כלומר, שיעוריה של נקודה Bלשיעוריה של נקודה 

3y. כלומר, Bשל נקודה  y-זהה לשיעור ה Cשל נקודה  y-לפיכך שיעור ה x-מקבילה לציר ה BCהצלע  . 

 Bשל נקודה  x-שווה למרחק של שיעור ה Aקודה של נ x-לשיעור ה Cשל נקודה  x-המרחק בין שיעור ה
 6. כלומר המרחק ביניהן הוא 3הוא  Aושל נקודה  3-הוא  Bשל נקודה  x-. שיעור הAשל נקודה  x-משיעור ה
   9X-ונגיע ל Aצעדים ימינה מנקודה  6. נלך 33 .   

מכאן:   123939YX  

 .(2תשובה )
 



 

 

 

 הוא שווה צלעות. ABCמשולש : שאלהה .23

 נמצאות על מרכזי  E-ו Dנקודות ה

 בהתאמה. AC-ו ABהצלעות 

? 

      

 

בשאלה מתואר משולש שווה צלעות בו העבירו שני תיכונים )ישרים היוצאים מקודקוד המשולש : תרוןפ

צלעות הוא גם גובה וגם חוצה זווית. נתבונן במשולש -ומגיעים לאמצע הצלע שממול(. תיכון במשולש שווה

BCD זווית .BDC  שכן התיכון 90°שווה ,CD  הוא גם גובה. הזוויתBCD  שכן התיכון 30°שווה ,CD  הוא

, שכן היא זווית במשולש שווה צלעות. באותו אופן נתבונן במשולש 60°שווה  CBDגם חוצה זווית. והזווית 

BCE  ונגלה כי זוויתBEC  הזווית 90°שווה .EBC  והזווית 30°שווה .BCE  כעת נתבונן במשולש 60°שווה .

על פי סכום  α, נמצא את גודלה של 30°היא אחת מזוויותיו. מצאנו כי שתי הזוויות האחרות שוות  α-ש

הזוויות במשולש. נקבל:  1803030   120. 

 .(2תשובה )
 

 .הוא שווה צלעות ABCשולש : מהשאלה .24

 .ACמונחת על אמצע הצלע  Dהנקודה 

      -בהכרח  αלפיכך זווית 

מונחת על אמצע הצלע  Dצלעות. נתון כי הנקודה -: בשאלה מתואר משולש שווהתרוןפ

AC ,כלומר .BD צלעות, תיכון הוא גם גובה, ולכן -הוא תיכון במשולש. במשולש שווה

 .90°הוא  αגודלה של זווית 

 .(2תשובה )
 

  .ABC שולש שווה צלעות מבסרטוט שלפניכם  .25

   נמצאות על מרכזי  E-ו Dהנקודות 

 בהתאמה. BC-ו ABהצלעות 

 ?ADECלהיקף המרובע  BDEמה היחס בין היקף המשולש 

 :תרוןפ

 

המחבר את אמצעי שתיים מצלעות המשולש, יוצר משולש  DEבסרטוט מתואר משולש שווה צלעות. הישר 

סף. עלינו לקבוע מה היחס בין היקף המשולש החדש שנוצר להיקף המרובע שצמוד לו. לצורך ההסבר נסמן נו

. מכיוון x-שווה ל AD, הרי שגם ABהיא אמצע הצלע  D. מכיוון שנתון כי x-ב BDאת אורך הצלע 

 ABהגדול  . צלעות המשולשx-שווים ל EC-ו BE, הרי שגם BCהיא אמצע הצלע  E-שהמשולש שווה צלעות ו

. המשולש הקטן הוא 2x-שווה ל AC, ולכן גם הצלע השלישית במשולש הגדול, הצלע 2x-שווים ל BC-ו

צלעות, ולכן -)זווית במשולש שווה צלעות(, לפיכך גם הוא שווה 60°משולש שווה שוקיים בעל זווית ראש של 

 . כעת נחשב את היקפי הצורות המבוקשות:xהוא  DEגם אורכה של 

5x מרובע הוא היקף ה  xxxx2. 

3x היקף המשולש הקטן הוא   xxx. 

 . 3:5לכן, היחס בין היקפי הצורות המבוקשות הוא 

 .(4תשובה )
 


