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 גאומטריה אנליטית 1.5פרק 
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 25/מאגר 1שאלה מספר 

  בשרטוטים הבאים מופיע סידור ריבועי של נקודות,

 המרחקים האופקיים והאנכים בין שתי נקודות סמוכות 

 .1 –שוות ל 

 את אורכי הקטעים. )א(. חשב

  
 

 ( על מערכת הצירים 0,0)  –בשרטוט ממוקמת ב  A)ב(.  הנקודה 

 .BCמה היא משוואת הישר של הקטע      

 

 

 

 

 

 

 ( על מערכת צירים.0,0) –בשרטוט ממוקמת ב  A)ג(.   הנקודה 

 הסבר.  ABאת משוואת הישר  אמצ    

 
 

 : תשובה סופית

23.216.3)א(  21  dd   )35.1)ב  xy   )ג(xy
3

1
 

 

 26/מאגר 2שאלה מספר 

 ( 2,4)  –( ו 1,1הקטע שמחבר את הנקודות )

 הוא אלכסון של מלבן שצלעותיו מקבילות לצירים.

 את שני הקדקודים האחרים של המלבן. א( מצא)

 את נקודת החיתוך של שני האלכסונים של המלבן. )ב( מצא

 את היקף המלבן. )ג( חשב

 את שטח המלבן. )ד( חשב

              :תשובה סופית

 3S)ד(           8p)ג(   M)5.2,5.1()ב(      )1,2()4,1()א( 
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 38/מאגר 3שאלה מספר 

 F (   ,1-,0)E(   ,2,3)D (   ,1,1)C ,  (8 ,1-)B (   ,8 ,1.5-)A( 0,0נתונות הנקודות הבאות :   )
 .B ו Aאת משוואת הישר העובר דרך הנקודות  )א( מצא

 ישר אחד .נמצאות על  E –ו  C  ,Dכי הנקודות  )ב( הראה

 .B –ו  Fאת משוואת הישר שעובר דרך הנקודות  )ג( מצא

 .Cשל  x –שלה שווה לשיעור ה  x –ושיעור ה  B –ו  F)ד( מהי הנקודה שנמצאת על הישר שעובר דרך 

   :תשובה סופית

12כן, על הישר  )ב(  8y)א(    xy      )ג(xy 8    )8,1( )ד(  

 

      39/מאגר 4שאלה מספר 

 ( עובר דרך ראשית הצירים.-10,2) –( ו 2,-10כי הישר העובר דרך הנקודות ) הראה)א(    

 ( אינו עובר דרך ראשית הצירים.2, 10) –( ו -2, 10כי הישר העובר דרך הנקודות ) הראה)ב(    

 כך שהישר העובר   Bשל  y –את שיעור ה  , מצא  B( 2)_ ,  –ו  A(6,3נתונות הנקודות )     )ג(

 דרך שתי הנקודות יעבור גם דרך ראשית הצירים.        

    :תשובה סופית

xy)א(   5 ב(      )0,0(עובר ב(10yלא עובר ב)ג(      )0,0(xy 2  4,2(עובר ב(B 

 

 62/מאגר 5שאלה מספר 

 (.1,1כל הישרים בשרטוט עוברים דרך הנקודה )

5.05.1מדוע המשוואה  )א(    הסבר  xy 

 .אינה מתאימה לאף אחד מהישרים שבשרטוט         

 משוואה של ישר כלשהו העובר דרך נקודה זו. )ב(    רשום

 מספר שיש לרשום במשבצת שבמשוואה  )ג(    חשב 

         xy  , כד שגם קו גרף של משוואה זו  5.1

 (.1,1יעבור דרך )        

    :תשובה סופית

5.05.1הישר )א(   xy1,1(עובר בנקודה  לא(    

xy)ב(  למשל 1        )32)ג  xy   

 

 61/מאגר 6שאלה מספר 

 בסרטוט ארבעה ישרים מקבילים.

32מדוע המשוואה   )א( הסבר  xy  אינה מתאימה 

 לאף אחד מהישרים שבסרטוט.      

 המשוואות של שניים מהישרים  את )ב( מצא

 המשורטטים ) לבחירתכם(.     

 משווה של ישר מקביל לאחד הישרים, העובר )ג(  מצא 

 (.0, -1בנקודה ששיעוריה )      

 ( ומקביל לארבעת 0.9ישר העובר דרך הנקודה ) )ד(  סרטט

 הישרים. מה יהיה שטח המשולש שהוא יוצר עם הצירים ?     

    :תשובה סופית

32לישר  )א(    xy שיפוע שלילי ולישרים שיפוע חיובי 

:)ב(  

 

35.1  xy 35.1  xy  )95.1)ג  xy  )27)דS 
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 41/מאגר 7שאלה מספר 

 שאלה.להיעזר בשרטוט כדי לפתור את סעיפי ה תוכל

 (.1,2משוואות של שני קווים ישרים בעלי שיפוע חיובי , כך ששניהם עוברים דרך הנקודה ) בו)א(  כת

 (.3,3משוואות של שני קווים ישרים שנחתכים בנקודה ) בו)ב(  כת

 (1,2משוואות של שני קווים ישרים מקבילים בעלי שיפוע שלילי , כך שהראשון עובר דרך ) בו)ג(  כת

 (.-1,  2י דרך )והשנ      

 .y –משוואות של שני קווים ישרים שנחתכים באותה נקודה על ציר ה  בו)ד( כת

     :תשובה סופית

xy)א(    211  xy           )32)ב  xyxy 1    )42)ג  xyxy 2   

23)ד(   xy23  xy 

 

 1/מאגר 8שאלה מספר 

32ומקביל לישר    )7,5(את משוואת הישר, העובר דרך הנקודה   וםרש .(א)  xy. 

 , הנמצאת על הישר שמצאת בסעיף א'.  )7,5(ה  שיעורי נקודה נוספת ) מלבד הנקוד ום רש .(ב)

   ה סופיתתשוב

172 )א(  xy    )17,0(למשל:   )ב( 

 

  א 8שאלה מספר 
 
    

112קביל לישר  ומ  )1,3(רשום את משוואת הישר, העובר דרך הנקודה   .(א)   xy . 

 , הנמצאת על הישר שמצאת בסעיף א' .  )1,3(רשום שיעורי נקודה נוספת )מלבד הנקודה   .(ב)

52 :  )א(תשובה  xy  )5,0(למשל:   )ב(  

 

 2/מאגר 9שאלה מספר 

 . – 1ושיפועו    B)8,0(ת הישר, העובר דרך הנקודה מצא את משווא      .(א)

 הן נקודות החיתוך של הישר עם הצירים ?מ      .(ב)

 סרטט במערכת צירים את הישר.      . (ג)

 חשב את שטח המשולש שהישר יוצר עם הצירים.       . (ד)

 : סופית תשובה

8)א( xy  )32 )ד(                  סרטוט )ג( )8,0(,)0,8()ב 

 

     א9שאלה מספר  

 . 3–ושיפועו   B)9,0(מצא את משוואת הישר, העובר דרך הנקודה  .(א)

 מה הן נקודות החיתוך של הישר עם הצירים ? .(ב)

 סרטט במערכת צירים את הישר. .(ג)

 שב את שטח המשולש שהישר יוצר עם הצירים.  ח .(ד)

93 )א( : תשובה    xy )13.5 )ד( שרטוט )ג(  )9,0(,)0,3( )ב 

 

 :27/מאגר 10שאלה מספר 

  יוצר משולש עם הציריםהישר   y = −2x + 4הישר נתון 

 מצא את השיעורים של קדקודי המשולש. (   1)א( )

 . שטח המשולש מצא את  (   2)     

 ( עובר ישר המקביל לישר הנתון 8,0ג. דרך נקודה )

 . מצא את משוואת הישר המקביל.1    

 יוצר עם הצירים הישר . חשב את שטח המשולש ש2    

 

   : תשובה סופית

162( 1ב)   4S( 2א)    )0,0()0,2,()4,0((  1)א  xy     32. (2)בS 
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 8/מאגר 11שאלה מספר  

 .I ,II  ,IIIסרטוט של שלושה ישרים ,   ךלפני

 ( :3) -( ו2( ,)1נתונות שלוש משוואות, )

                 2)3(2)2(2)1(  xyxyxy 

 ( ,3( , )2( , )1כל אחד מן המשוואות , ) םהתא .(א)

 .נמק את תשובתך. I  ,II  ,IIIישר אחד מבין הישרים  ל

 המסומנות בסרטוט.  A  ,B  ,C  ,Dמצא את שיעורי הנקודות   .(ב)

 . BCמצא את משוואת הישר   .(ג)

 . AOBמצא את שטח המשולש   .(ד)

 : סופית תשובה

 -מתאים ל  I)א(     2       II  מתאים ל-  1   III  מתאים ל-  3 

)2,0()0,2()2,0()0,2(.(ב)  DCBA    )21 )ג  xy          )2)דS      

 א. 11שאלה מספר 
 (:3) -( ו2( ,)1.נתונות שלוש משוואות, )I ,II  ,IIIלפניך סרטוט של שלושה ישרים , 

                6)3(6)2(6)1(  xyxyxy 

 ( ,3( , )2( , )1התאם כל אחד מן המשוואות , ) .(א)

 .נמק את תשובתך. I  ,II  ,IIIלישר אחד מבין הישרים  

 המסומנות בסרטוט.  A  ,B  ,C  ,Dמצא את שיעורי הנקודות   .(ב)

 . BCמצא את משוואת הישר   .(ג)

 . AOBת שטח המשולש  מצא א .(ד)

  סופית תשובה

      (1) –מתאים ל   III , (3) –מתאים ל   II , (2) –מתאים ל   I  (   )א

)0,6(,)6,0(,)0,6(,)6,0()ב(   ABCD            )6)ג xy        )18)ד 

 
 7/מאגר 12שאלה מספר 

 .  II  -ו  Iני ישרים,  סרטוט של ש ך לפני

 ( :ג) -( וב( ,)אנתונות שלוש משוואות ,  )

          82)(82)(2)(  xyאxyבxyג 

 ,מצא את המשוואה המתאימה  II -ו  Iלכל אחד מן הישרים   .(א)

 נמק את תשובתך.( ג( )ב( ,)אמבין המשוואות  )

 . II -ו  Iמצא את שיעורי נקודת החיתוך של הישרים    .)ב(

   )2,5( הנקודהמצא את משוואת הישר, העובר דרך  .)ג(

 . IIומקביל לישר              

תשובה סופית:
 

 

)ב(       משוואה ג' = קו   משוואה ב' = קו )א(

     

31)ג(  )4,2(  xy 

   .2012מועד חצב ברק  קיץ  35801מבחן בגרות        :א12שאלה מספר 

נתונות שלוש משוואות ,  .     II -ו  Iלפניכם סרטוט של שני ישרים ,   1   , 2  ו-  3                    : 

)1(122)2(122)3(3  xyxyxy 

 לכל אחד משוואה המתאימהמצא את ה)א(, )ב(, )ג( מבין המשוואות      )א(  

 .ךאת תשובת  נמק    II -ו  Iהישרים  מ           

 . II  -ו  Iאת שיעורי נקודת החיתוך של הישרים   )ב(  מצא

 .IIומקביל לישר     )3,4()ג(   מצא את משוואת הישר, העובר דרך נקודה 

 תשובה סופית:

     )ג'(  ה אמתאים למשוו  IIישר   )ב'(  ה אמתאים למשוו  I)א( ישר 
11)ג(             )6,3()ב(   xy 
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 17/מאגר 13שאלה מספר 

1הישר שמשוואתו  xy 4, והישר שמשוואתו
2

1
 xy 

 .ABCמשולש את ה x-יוצרים עם ציר ה 

   .C-, וA ,Bים מצא את שיעורי הקדקוד)א(  

 .xציר ודי המשולש המונחים על מצא את המרחק בין שני קדק)ב(  

 .ABCחשב את שטח המשולש )ג(   

   :תשובה סופית

)A)א(  1, 0), B(2, 3), C(8, 0) )5.13)ג(      יח' 9)בS 

 

 קיץ תשע"א.א מועד   35801מבחן בגרות     א.  13שאלה מספר 

2הישר שמשוואתו  xy  8, והישר שמשוואתו
2

1
 xy 

 . )ראה ציור(ABCמשולש  x -יוצרים עם ציר ה  

   .C-, וA ,Bאת שיעורי הקדקודים  )א(  מצא

 את המרחק בין שני קדקודי המשולש  )ב(  מצא

 .xהמונחים על ציר        

 .ABCאת שטח המשולש  )ג(   חשב

 תשובה סופית: 

        54ABCS)ג(         18ACd)ב6,4(B)0,16(C         )( A)0,2()א(   

 43/מאגר 14שאלה מספר 

xyxyנתונות הישרים   ,6 

 את שני הישרים. )א(     שרטט

 את קודקודי המשולש. ,  מצא  x –)ב(     שני הישרים יוצרים משולש עם ציר ה 

 את שטח המשולש. )ג(     חשב

 את שטחו. , מצא את קדקודי המשולש וחשב y –)ד(     שני הישרים יוצרים משולש עם ציר ה 

 : תשובה סופית

 9S   , (3 ,3), (6 ,0), (0 ,0))ד(     9S)ג(      (3 ,3), (0 ,6), (0 ,0) ב( )      )א( ראה שרטוט
 

 14/מאגר 15שאלה מספר 

 .A  ( ,5  :2  )B  ( ,2  :8 )C( 0: 0)  :     הם ABCקדקודי משולש 

 .Eנקודה ב ACוחותך את הצלע  y–עובר ישר, המקביל לציר ה  Bדרך הקדקוד 

 .ACמצא את משוואת הישר     . (א)

 . Eמצא את שיעורי הנקודה    (. ב)

   BEמצא את אורך הקטע  (  1) .(ג)

   ABEאת שטח המשולש (  מצא 2)            

 :  סופית תשובה

xy  )א(  25.0 5.4,5.4)ג(         E)5.0,2()ב(            BES ABE 

 

 .2012מועד פברואר  35001מבחן בגרות  א .15שאלה מספר 

)5.,2()6,1())0,0(:  הם ABCקדקודי משולש   ABC     

 )ראה ציור(.Eבנקודה  ACוחותך את הצלע  y –עובר ישר, המקביל לציר ה  Bדרך הקדקוד 

 .ACמצא את משוואת הישר      .(א)

 . Eת שיעורי הנקודה מצא א    (.ב)

   BEמצא את אורך הקטע  (  1) .(ג)

   ABEאת שטח המשולש (  מצא 2)            

xyAC)א(  :תשובה סופית 4.0       )ב(

  

)4.0,1(E     )8.2)גABES 
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 18/מאגר16שאלה מספר 

 נתונות ארבע נקודות במישור

,A(-4,-4) (D(0,-4) ,C(0,-2) ,B(0,4. 

 ACDאת שטח המשולש  חשב)א(  

  ABDאת שטח המשולש   חשב)ב(  

 ABCאת שטח  המשולש   חשב)ג(   

 :  סופית  תשובה

 12ABDS)ג(      16ABDS)ב(       4ACDS)א( 

 

 א.16שאלה מספר 
 נתונות ארבע נקודות במישור

,A(-8,-8) (D(0,-8) ,C(0,-4) ,B(0,8. 

 ACDמצא את שטח המשולש   .(א)

  ABDמצא את שטח המשולש   .(ב)

 ABCמצא את שטח  המשולש   .(ג)

 יח" 56. (ג)      יח"ר 72. (ב)      יח"ר 16. (א):  תשובה

 

 19/מאגר 17שאלה מספר 

4x2yהישר שמשוואתו   2, והישר שמשוואתוx
2

1
y  

 GHIמשולש  y-יוצרים עם ציר ה

 .I -, וG ,Hמצא את שיעורי הקדקודים )א(  

 .yמצא את המרחק בין שני קדקודי המשולש המונחים על ציר )ב(  

 . yמעבירים אנך לציר  Hדקוד מהק)ג(  

 .yבין הקדקוד לבין ציר  מצא את אורך האנך     

 .GHIחשב את שטח המשולש ד(  )

    ית:סופ תשובה

,G(0)א( 4), I(0, 2), H( 4, 4)      )ב(6d  )ג(4d  )12)דGHIS 

 

 .2012מועד א' קיץ  35801: מבחן בגרות א 17שאלה מספר 

52  רים :לפניך משוואות של שני יש  xy,      1
2

1
 xy  

 GHIמשולש  y-יוצרים עם ציר ההישרים 

 .I -, וG ,Hמצא את שיעורי הקדקודים )א(  

 .yמצא את המרחק בין שני קדקודי המשולש המונחים על ציר )ב(  

 . yמעבירים אנך לציר  Hמהקדקוד )ג(  

 .מצא את אורך האנך( 1) 

 .GHIחשב את שטח המשולש (  2)       

 :תשובה סופית

)1,0()א(  I )5,0(G)3,4( H  )6)בd  4( 1)גd  (2ג)

 

12GHIS 

 

 59/מאגר  18שאלה מספר 

3    - ו 4yהישרים   xy  .יוצרים ברביע הראשון מרובע עם הצירים 

 את הישרים ומצאו את שיעורי ארבעת הקדקודים של המרובע.  )א( שרטט

 את שטח המרובע. )ב( חשב

 את משוואת הישרים עליהם מונחים אלכסוני המרובע. )ג( מצא

  את נקודת החיתוך של אלכסוני המרובע. )ד( מצא

         : סופית תשובה

41)ג(   20OBCAS)ב(      )0,0()0,3()4,0()4,7()א(  
3
1  xy  xy

7
4       )2.1,1.2()ד( 
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 53/מאגר 19שאלה מספר 

 פניך מרובע ששעורי הקדקודים שלו הםבציור של

)0,4()0,2()2,0()4,0( DCBA  

 מקבילות. BC –ו  AD)א(   הראה כי הצלעות 

 ? BC –ו  AD)ב(   מצא את אורכי הקטעים 

 .ABCD)ג(   חשב את היקף המרובע 

 .ABCD)ד(   חשב את שטחו של 

תשובה סופית:
 

 

1)א(  BCAD mm  )ב(82.2BCd 65.5ADd    )ג(47.12ABCDp    )6)דADBCS 

 

 

 

 

 אמצע קטע:  ב
 

 

 

22

2121 yy
y

xx
x MM





 

 

 

 40/מאגר    20שאלה מספר 

xyנתון הישר    26  

 .B –ו  A –הצירים וסמנו אותן ב את שיעורי נקודות החיתוך של ישר זה עם  )א( מצא

 .ABאמצע הקטע את  )ב( מצא

 ( ?0,6( ודרך הנקודה )6,0)ג( מהו שיפוע הישר העובר דרך נקודה )

 (.-6, 0משוואה של ישר המקביל לישר הנתון והעובר דרך ) )ד( מצא

    :  תשובה סופית 

)6,0()0,3()א(   AB     )3,5.1()ב(M    )ג(1m     )122)ד  xy 

 

   42/מאגר   21 שאלה מספר 

4,4,4,4נתונות משוואות של ישרים   xyxyxyxy 

 את הישרים. )א(.    סרטט

 את נקודות החיתוך של כל אחד עם הצירים. )ב(    מצא

 בסעיף הקודם. מארבע הנקודות שמצאת מרובע הנוצראת השטח של ה )ג(     מצא

 בסעיף הקודם. של אמצעי הצלעות של המרובע שמצאתאת השיעורים  )ד(    מצא

 : תשובה סופית 

 ;  (4- ,0) -ו y = x - 4   (4, 0);    (4 ,0)-ו y = x + 4    (-4, 0))ב(       )א( ראה סרטוט

y = -x + 4   (4, 0) (4 ,0) -ו  ;y = -x - 4   (-4, 0) 32)ג(        (4- ,0) -ומרובעS  

)2,2()ד(   )2,2()2,2( )2,2(                                         
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 10/מאגר   22שאלה מספר 

 ,A  ( ,5 ,2 )B  ( ,0  ,5  )C( 0,  2 הם : )  ABCקדקודי משולש 

  ACמצא את אמצע הצלע  .(א)

 . ACאת משוואת התיכון לצלע . מצא (ב)

   :סופית תשובה

)1,5.2(M   218  xy  

 

 תשע"ב 2012מועד חורף  35801: מבחן בגרות  א22שאלה מספר 

)9,5()1,3()3,1(הנקודות     הן הקדקודים 

90שבציור ) ABCשל המשולש ישר הזווית 
0

  =A ∢) 

 .A,B,C)א(. קבע על פי הציור את שיעורי הקדקודים 

 . ACומצא את השיעורים של נקודת אמצע הקטע        

 שבציור(. M)הנקודה        

 .AC)ב(. מצא את משוואת התיכון לצלע 

 תו מצאת בסעיף ב'  )ג(. האם הישר שאת משווא

 ( ? נמק.1, 13עובר דרך נקודה )      

 .ABM)ד(. מצא את שטח המשולש 

 תשובה סופית:

)9,5()1,3()3,1()6,2()א(  MABC         )207)ב  xyMB
 

 12ABCS)ג( לא    )ד(   

 

 11/מאגר    23שאלה מספר 

 . ABהיא אמצע הצלע    Dנקודה    ABCבמשולש  

)8,3(,)2,1(נתון:   .(א) DA   מצא את שיעורי הקדקוד .B . 

 . AC -ו  AB. מצא את המשוואות של הצלעות  C)3,7(נתון גם:       .(ב)

 הוא שווה שוקיים ? נמק. ABC)ג(.           האם המשולש 

   :סופית  תשובה

)4,5()א(   B        )75.1125.1)ב  xyAC
5.35.1  xyAB

 

 )ג( לא , לא קיים זוג של צלעות עם מרחק זהה. 

 

 א. 23שאלה מספר 

 . ABהיא אמצע הצלע    Dנקודה    ABCבמשולש  

)2,3(,)1,1(נתון:   .(א) DA   מצא את שיעורי הקדקוד .B. 

 . AC -ו  AB. מצא את המשוואות של הצלעות   C)5,0(נתון גם:   .(ב)

:סופית  תשובה
 

 

ABxyACxy)ב(        B)0,1()א(   :5.05.0:5  

 58/מאגר 24שאלה מספר 

xyהמשוואה של אחד הישרים בסרטוט היא   315       ,E  אמצע קטעAB. 

 .שרטוט מתאים למשוואה הנתונה. הסברהישרים שב)א( איזה מבין שני 

 ? E –ו  A  ,B)ב( מהם שיעורי הנקודות 

 הם שווה שטח. OEB –ו  OEAכי המשולשים   )ג( הראה

 .E -ו O דרךאת משוואת הישר העובר  )ד( מצא

   :תשובה סופית

153 )א(   xyAB
)0,5()15,0()5.7,5.2()ב(    EBA  

xy.   (ד)  75.18OEBS =75.18OEAS)ג(  3 
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 20/מאגר 25שאלה מספר 

 הן שלושה הקדקודים של משולש. C(-2,-3) ,B(-2,1) ,A(3,1)הנקודות 

 את שטח המשולש. חשב)א(      

 .Dדה . מצא את שיעורי הנקוBCהיא אמצע הצלע  D.     הנקודה (ב)

 .ABDאת שטח המשולש  חשב.    (ג)

 .ACDאת שטח המשולש  חשב.    (ד)

: סופית תשובה
 

 

)D)ב(  10ABCS)א(   2, 1)     )ג(5ABDS     )5)דACDS 

 

  מועד חורף תשע"א 35801מבחן בגרות     א. 25שאלה מספר 

  C(-3,-4)    ,B(-3,2)   ,A(5,2)הנקודות 

 . )ראה ציור( משולש הן שלושה קדקודי

 )א(. מצא את שטח המשולש.

 .Dמצא את שיעורי הנקודה  .BCהיא אמצע הצלע  Dהנקודה )ב(. 

 פרט חישוביך  ABDשטח המשולש מצא את .   )ג(

 שוביךפרט חי ACDמצא את שטח המשולש .   )ד(

 :  סופית תשובה
 יח"ש  12יח"ש   )ד(  12)ג(    D(- 3,- 1))ב( יח"ש 24)א(  

 

 23/מאגר 26שאלה מספר 

 יחידות. 7. ואורכה xשל משולש מונחת על ציר  ABהצלע 

   .C(6,4)נמצא בנקודה  השלישי הקדקוד 

 .ABCאת שטח המשולש  חשב.    (א)

 .ACDאת שטח המשולש  חשב. ABהצלע אמצע   מונחת על Dהנקודה ידוע ש.     (ב)

     .ABEאת שטח המשולש  חשב. ACאמצע הצלע מונחת על  Eהנקודה )ג(.      ידוע ש

 .BCEאת שטח המשולש  חשב  .     (ד)

         : סופית תשובה

 7BCES)ד(  7ABES)ג(  7ACDS)ב(  14ABCS)א( 

 

 א. 26שאלה מספר 

 יחידות. 6ואורכה  xמונחת על ציר  ABCשל משולש  ABהצלע 

 ) ראה ציור(.C(3,4)נמצא בנקודה  Cהקדקוד 

 .ABCמצא את שטח המשולש .    (א)

 נמק .ACDמצא את שטח המשולש . ABאמצע הצלע  היא  Dהנקודה .     ידוע ש(ב)

 .ABEמצא את שטח המשולש . ACאמצע הצלע  היא  Eהנקודה ידוע ש    .  (ג)

  סופית תשובה
     יח"ש  6 . )ג(              יח"ש  6. יח"ש         )ב( 12    . (א)

 

 55/מאגר 27שאלה מספר 

 ,  6הוא  x –משולש שווה שוקיים , אורך הבסיס המונח על  ציר ה  x –שני ישרים יוצרים עם ציר ה 

 ( 8,8יעורי קדקוד זווית הראש הם )וש

 )א( מהו אורך הגובה לבסיס ?

 )ב( מהו שטח המשולש ?

 .Dאת שיעורי הנקודה  היא נקודת האמצע של הבסיס , מצא D)ג( 

 ? מהם שיעורי הקדקודים האחרים)ד(     

      : תשובה סופית

 )0,5()0,11()ד(     D)0,8()ג(              Sמשולש24)ב(            8)א(  
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 גורסמרחק בין נקודות בעזרת משפט פית חישוב:  ג
 

 

2נוסחת המרחק בין שתי נקודות היא:    

12

2

12

2 )()( yyxxd  

 

 3/מאגר 28שאלה מספר 

 .A  (  ,7  ,1  )B  ( ,6  ,8  )C  ( ,1 - ,7 )D(  2,  0הם : )   ABCDקדקודי מרובע 

 .CD –ו  ABמצא את המשוואות של הצלעות    . (א)

 חשב את אורכי האלכסונים של המרובע.   . (ב)

    :ה סופיתתשוב

147א( )  xyAB
507 -ו   xyCD

:ב( ) 

 

45.8ACd   10BDd -ו 

 

 9/מאגר 92שאלה מספר 

24,172    נתונות משוואות של שני ישרים  xyxy    הישרים נחתכים בנקודהM . 

 . Mמצא את שיעורי הנקודה   .(א)

72שמשוואתו   , האם הישר .(ב)  xy   עובר דרך הנקודה ,M .נמק ? 

 הצירים.מראשית   Mחשב את מרחק הנקודה   .(ג)
  תשובה סופית:

)א(    12,5.2M   25.12)ג(       )ב(   כןMOd 

 

 תשע"א 2011מועד נובמבר  35001מבחן בגרות           : א 29שאלה מספר 

155,313נתונות משוואות של שני ישרים:    xyxy    הישרים נחתכים בנקודה .M . 

 . Mשיעורי הנקודה   מצא את )א(.

 .Mמצא את משוואת הישר העובר דרך ראשית הצירים ודרך נקודה        )ב(

357האם הישר,  שמשוואתו   )ג(.  xy   עובר דרך הנקודה ,M .נמק ? 

   :תשובה סופית

xyOM)ב(         M)25,2()א(     5.12    )עוברלא     )ג 

 

 15/מאגר 30שאלה מספר 

)7,8(,)14,7(,)9,2(,)2,3(הם:   ABCDקדקודי מרובע   ABCD .  המרובע הוא מעוין.כי הוכח 

      :סופית תשובה

 . 50כל הצלעות אורכן   

 

 22/מאגר 13שאלה מספר 

 . D(0,-7) ,C(-5,0) ,B(0,7) ,A(5,0)נתון מרובע שקדקודיו הם: 

 שהמרובע הוא מעוין. ה.    הרא(א)

 .Mמצא את שיעורי הנקודה . נמצאת בחיתוך האלכסונים של המעוין M.    הנקודה (ב)

 .AMBאת שטח המשולש  חשב.     (ג)

 את שטח המעוין. חשב.    (ד)

 משטח המעוין. 2גדולה פי  שמכפלת אורכי האלכסונים של המעוין ה .    הרא(ה)

 :  סופית  תשובה

    לכן המרובע הוא מעוין 74כל  הצלעות אורכן   . (א)

  Sמעוין70(    )ד   5.17AMBS)ג(      M)0,0()ב(  
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 16/מאגר 23שאלה מספר 

 ( . 3,  - 3הם )  B.  שיעורי נקודה y –מקביל לציר ה  BEהישר 

102,  שמשוואתו: CEעובר ישר  Eנקודה  דרך  xy , 

 )ראו שרטוט( .Cבנקודה  y –והוא חותך את ציר ה 

 .Eחשב את שיעורי הנקודה    . (א)  

 .BEחשב את אורך הקטע    . (ב)  

 .CEחשב את אורך הקטע    . (ג)  

 .MCמצא את משוואת הישר  .BEהיא אמצע הקטע  M    .(ד)  

 ראשית הציריםOCE  (O )את שטח המשולש  ה(.    חשב)  

   : ה סופיתתשוב

)א(     4,3E      )ב(7EBd     )ג(7.6CEd       )1016.3)ד  xyMC
 15OCES) ה(     

 

 .א 32שאלה מספר 

)2,3(הם   Bנתון כי שיעורי נקודה    והישרBE   מקביל לציר ה- y . 

103, שמשוואתו:  CE עובר ישר   Eדרך נקודה    xy , 

      Cבנקודה  y -והוא חותך את ציר ה

 )ראה ציור(.

 . Eחשב את שיעורי הנקודה   .(א)

 .  BEחשב את אורך הקטע   .(ב)

 . CEחשב את אורך הקטע   .(ג)

 .   MCמצא את משוואת הישר  . BEהיא אמצע הקטע   M .(ד)

105.3 )ד( 90)ג(       3)ב(     E)1,3()א( ה סופית תשוב  xy 

 

 מקבילית. ד

 

 4/מאגר 33שאלה מספר 

)1,4(,)4,5(,)3,1(,)0,0(הם:    ABCDקדקודי מרובע   ABCD שהמרובע הוא מקבילית. ה. הרא 

325.0    :סופית תשובה  CDABADBC mmmm  

 

 5/מאגר 43שאלה מספר 

 .A  (  ,4  ,12  )B  ( ,1  ,11 )C  ( ,4  ,5  )D(  8,  6הם : )   ABCDקדקודי מרובע 

  AB –מקביל ל  CD  הוכח כי     . (א)

 הוא מקבילית ? נמק. ABCDהאם המרובע      . (ב)

   :  סופית תשובה

5.0  )א( CDAB mm    לכןCDAB           ב(    לא , כי(AD  אינו מקביל  ל– BC 

 

 13/מאגר 53שאלה מספר 

 A  ( ,2 : 6 ) B  (3  :0 )D( 1:  1נתונים הקדקודים : )  ABCDבמקבילית 

 מצא את נקודת הפגישה של אלכסוני המקבילית.    . (א)

 .Cחשב את שיעורי הקדקוד      .(ב)

 את משוואת האלכסונים .      מצא)ג(

 הוא מעוין ? ABCD)ד(.      האם המרובע 

 :  סופית תשובה

)א(     5.2,3          )ב( 4,5C   )316.0)ג  xyBD
25.075.0   -ו    xyAC

 )ד(  לא 

D 

A B 

C 



 גאומטריה אנליטית         לא נכשלת כל עוד לא חדלת לנסות                                             

 יוסי דהן" –פתרונות מלאים ניתן למצוא באתר "מתמטיקה באומץ 

 https://sites.google.com/site/matematikabomez/homeבכתובת :  

12 

 54/מאגר 63שאלה מספר 

 הם קדקודים של מקבילית. D  ( ,3 )_,C ( ,5,0 )B  ( ,0,0 )A(4,3הנקודות  )

 . )מצאו את שתי האפשרויות ( Cוהשלימו את שיעורי הקדקוד  )א(  סרטט

 את תשובתכם( יף א' המקבילית היא מעוין. ) נמקבין האפשרויות שמצאתם בסעבאיזו מ )ב(  הראה

 במעוין שמצאתם בסעיף ב'. ACאת משוואת הישר עליו מונח האלכסון  )ג( מצא

 את נקודת החיתוך של שני האלכסונים של המעוין. )ד( מצא

 את שטח המעוין. )ה( חשב

 :  תשובה סופית

)3,9()3,1()א(           )3,9(המקבילית עם הנקודה   )ב(C  5היא גם מעוין כל הצלעות באורך . 

xyAC)ג(  3
1     )5.1,5.4()ד(M    )15)המעויןS 

 

 31/מאגר 73שאלה מספר 

 (3,1)D  ( ,0 )_,C ( ,2,0 )B  ( ,0,1 )A ם קדקודי מקבילית.ה 

 שתי אפשרויות(. )מצא Cשל  x –את הנקודות במערכת צירים ומצאו את שיעור ה  )א( סמן

 את שטח המקבילית שיצרתם. )ב( חשב

 איננו מרובע.  ABCEמדוע  הסבר E( 5,1את הנקודה ) )ג( סמן

     : תשובה סופית

 )ג( כי שלוש נקודות נמצאות על ישר אחד.  Sמקבילית3)ב(    C (5, 0) )א( 

. 

 

 49/מאגר 83שאלה מספר 

ABCD  מקבילית, משוואת הישר עליו נמצאת הצלעAB  3היא xy     , 

 .  4yהיא      BCומשוואת הישר עליו נמצאת הצלע 

 (.Bנקודת החיתוך שלהם )את שיעורי  )א(    שרטט את הישרים ומצא

 .C –, ו  Aאת שיעורי הקדקודים  ( , מצא3,0הם ) D)ב(    שיעורי הקדקוד 

 את המקבילית. )ג( שרטט

 את שטח המקבילית . )ד( חשב

      :תשובה סופית

 24S   :(  )ד     סרטוט  )ג(     A(-3, 0)  ,C(7, 4))ב(  סרטוט             B(1, 4) )א(  

 

 

 מלבן: ה
 

 

 6/מאגר    39 שאלה מספר 

 .A ( ,22 ,13)C( 8, 10נתונים הקדקודים :)   מקבילות לצירים.   ABCDהצלעות של מלבן 

 .D –ו  Bרשום את שיעורי הקדקודים    . (א) 

 חשב את שטח המלבן.   .(ב) 

 : סופית תשובה

)10,13(,)22,8()א(   BD    )60)בABCDS 
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 12/מאגר 40שאלה מספר  

 היא נקודת המפגש של  Mמקבילות לצירים,  ABCDהצלעות של מלבן 

 B   (  ,8  :6  )M( 9: 12נתון: )    BD –ו  AC     המלבן אלכסוני     

  Dמצא את שעורי הקדקוד   . (א)

 .C –ו  A  מצא את שעורי הקדקוד . (ב)

 חשב את שטח המלבן.  .(ג)

: ה סופיתתשוב
 

 

)א(       4,3D        )12,3()4,9()ב( CA        )48)גABCDS 

 

   מועד א קיץ תש"ע:  35801מבחן בגרות            א40שאלה מספר 

 מקבילות לצירים  ABCDהצלעות של מלבן 

     yמקבילה לציר ה  ADצלע ,x –מקבילה לציר ה  ABצלע 

 M  ראה ציור(המלבן אלכסוני היא נקודת המפגש של( 

 B   (  ,8  :6  )M( 8: 11נתון: )                

 פרט את חישוביך  Dמצא את שעורי הקדקוד    .(א(

 Aרשום את שעורי הקדקוד    .(ב)

 בן.     פרט את חישוביךמצא את שטח המל .(ג)

 תשובה סופית:

 24S)ג(            A)11,4()ב(               D)5,4( )א(

 

 28/מאגר 41שאלה מספר 

 ( הן קדקודים נגדיים של מלבן. ) הקטע המחבר אותן הוא האלכסון של המלבן(-4,4) –( ו 0,0הנקודות )

 את שיעוריו. . מצא y –קדקוד שלישי של המלבן נמצא על ציר ה  )א(

 את הקדקוד הרביעי של המלבן. )ב( מצא

 כי המלבן הוא ריבוע. )ג( הראה

 את משוואות אלכסוני הריבוע. )ד( מצא

 את נקודת החיתוך של אלכסוני הריבוע. )ה( מצא

 את היקף הריבוע ואת שטחו. )ו( חשב

 :  תשובה סופית

 )ג( הצלעות מקבילות ושוות באורכן         )0,4()ב(      )4,0()א( 

xy)ד(  1   41    -ו  xy         )2,2()ה(    )1616)ו  SP   

 

 21/מאגר 42שאלה מספר 

 . D(0,3) ,C(4,3) ,B(4,0) ,A(0,0)נתון מרובע שקדקודיו הם: 

 שהמרובע הוא מלבן. ה.  הרא(א)

  את שטח המלבן. חשב.  (ב)

 .M. מצא את שיעורי הנקודה  M.   אלכסוני המלבן נחתכים בנקודה (ג)

 .AMBאת שטח המשולש  חשב.   (ד)

 :  סופית תשובה

 3AMBS)ד(  M(2,1.5))ג(   12S)ב(  )א(  הוכחה    
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 36/מאגר 43שאלה מספר 

 )ראה ציור( x –נמצאת על ציר ה  Bוהנקודה   .y –נמצאת על ציר ה  A.  הנקודה  ABCDנתון מלבן 

1היא  ABשר שעליו מונחת על הצלע משוואת הי     xy       

 .B –ו  A)א(  מצא את שיעורי הנקודות 

 ,  1הוא  BC)ב(. נתון כי שיפוע הישר שעליו מונחת הצלע  

 .BCאת משוואת הישר  מצא       

 .  4הוא  Cשל נקודה  x –)ג(  נתון כי שיעור ה 

 . Cשל הנקודה  y –מצא את שיעור ה             

 .ABCD)ד(   מצא את שטח המלבן 

 : תשובה סופית

11)ג(    A)1,0()ב(    1m)א(    xyAD
)ד(    

  

71  xyDC
 6S)ה(  

 

45/מאגר 44שאלה מספר 

 ABCD ( 4,0הוא מלבן נתון כי )A ( ,0,2)B  (3,-2) –וD. 

 . ABמשוואת הישר  מצא את)א(     

 . CDאת משוואת הישר  )ב(     מצא

 .x –, הנמצא על ציר ה  Cאת שיעורי הקדקוד  )ג( מצא

 .BDאת אורך האלכסון  )ד( חשב

 וני המלבן.את נקודת המפגש של אלכס )ה( מצא

        :תשובה סופית

25.0)א(     xyAB
5.05.0)ב(     xyCD

 M)0,5.1()ה(        5BDd)ד(   C)0,1()ג(  

 

    50/מאגר   45  שאלה מספר

 .4yמונחת על הישר  CD.   הצלע  C(0,4) –ו  A(4,2) ושניים מקדקודיו הם :  ABCDנתון מלבן  

 את משוואתו , ומצא ABאת הישר עליו מונחת הצלע  )א(    סרטט

 את שני הקדקודים האחרים של המלבן. )ב(    מצא

 .ACאת משוואת האלכסון  )ג(    מצא

 את היקף המלבן ואת שטחו. )ד(    חשב

 :      תשובה סופית

)א(

 

2ABy       )2,0()4,4()ב( DB    )45.0)ג  xyAC
812)ד(       SP 

 

 

 מעוין: ו
 

 

 46שאלה מספר 

 .( 3,0הם ) B(   ושיעורי נקודה 0,4הם ) A) ראו שרטוט( . שיעורי הנקודה  ABCDנתון המעוין 

 .ABאת אורך  א( חשב)

 את היקף המעוין. )ב( חשב

 .Cאת שיעורי נקודה  )ג( מצא

 את שטח המעוין. )ד( חשב

 .Dאת שיעורי נקודה  )ה( מצא

 .BDאת אורך האלכסון  )ו( חשב

 .C –ו  Aאת משוואת העובר דרך  ( מצא)ז

 )ח( מהי נקודת החיתוך של האלכסונים ?

 :  תשובה סופית

 47.4BDd)ו(   D)4,5()ה(       20S)ד(  C)0,8()ג(       20S)ב(       5ABd)א(  

45.0)ז(     xyAC
 M)2,4()ח(   



 גאומטריה אנליטית         לא נכשלת כל עוד לא חדלת לנסות                                             

 יוסי דהן" –פתרונות מלאים ניתן למצוא באתר "מתמטיקה באומץ 

 https://sites.google.com/site/matematikabomez/homeבכתובת :  

15 

 46/מאגר 47שאלה מספר 

ABCD ( 0,6הוא מעוין נתון כי)C ( ,8,0 )B ( ,6- ,0 )A. 

 .Dומצאו את שיעורי הנקודה  )א(   שרטט

 )ב(   מה אורך הצלע של המעוין ?

 )ג(  מה שטח המעוין ?

 )ד(  באיזו נקודה נפגשים אלכסוני המעוין ?

      :  תשובה סופית

 O)0,0()ד(           Sמעוין96)ג(              10BCd)ב(   D)0,8()א(  

 

 ריבוע:  ז
 

 
24/מאגר.   48שאלה מספר 

 
 

 מוכים של ריבוע.הן קדקודים ס B(4,6) -ו A(1,2)הנקודות 

 .ABאת אורך הצלע  .   חשב(א)

 את שטח הריבוע. .   חשב(ב)

 את אורך אלכסון הריבוע. צא.   מ(ג)

 משטח הריבוע. 2שמכפלת אורכי האלכסונים של הריבוע גדולה פי  ה .   הרא(ד)

 

 :    סופית תשובה

  )ד( הוכחה 071.7AC)ג(    25ABCDS)ב(  5ABd )א( 

 

 30/מאגר 49שאלה מספר 

 ( הם שלושה קדקודים של ריבוע.1,1) –( ו 2,1( )1,0) 

 כיצד מצאתם. וע ומצאו את הקדקוד הרביעי , הסבראת הריב )א(  סרטט

 )ב(  מה הוא שטח הריבוע ?

 את משוואות אלכסוני הריבוע. )ג( מצא

 )ד( מה הם שיעורי נקודות החיתוך של האלכסונים ?

 :   תשובה סופית

21)ד(      14.1d)ג(       1S)ב(     )0,2( )א(  xy

  

11  xy  M)5.0,5.1()ה(   

 

 47/מאגר 05שאלה מספר 

 נקודת החיתוך של אלכסוני ריבוע היא ראשית הצירים .

 את הריבוע ומצאו את שיעורי שלושת  א אחד הקדקודים של הריבוע , שרטט( הי2, -2)א(    הנקודה )

 הקדקודים האחרים של הריבוע .         

 את שטח הריבוע . )ב(    חשב 

 את משוואותיהם .  )ג(    שרטט את האלכסונים ומצא 

 :    תשובה סופית

)2,2()2,2()2,2()א(          )ב(16S    )ג(xy 1

    

xy -ו 1 

 

 48/מאגר 51שאלה מספר 

 הן שניים מקדקודיו. C(11,11) –ו  A(1,1ריבוע שצלעותיו מקבילות לצירים והנקודות ) )א(  שרטט

 .Dו  Bאת שיעורי הנקודות  )ב(  מצא

 .ACון את משוואת האלכס )ג( מצא

 את שטח הריבוע. )ד( חשב

 את שיעורי נקודת החיתוך של האלכסונים . )ה( מצא

       :תשובה סופית

)1,11()11,1()ב(  סרטוט   )א(  BD    )ג(xyAC 1    )ד(100S     )6,6()ה(M 
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 56/מאגר 52ר שאלה מספ

 .ABCDהן שלושה קדקודים של    ריבוע  A ( ,4,1)B ( ,5,4)C(1,2הנקודות ששיעוריהן הם : )

 .ABאת שיפוע הישר עליו מונחת הצלע  , ומצא BC –ו  ABאת הצלעות  )א( סרטט

 .BCאת שיפוע הישר עליו מונחת הצלע  )ב( מצא

 .Dקוד את שיעורי הקד , ומצאCD –ו  ADאת הצלעות  )ג(  סרטט

 את שיעורי נקודת החיתוך של האלכסונים. )ד( מצא

 .10כי שטח הריבוע הוא  )ה( הראה

    :תשובה סופית

)א(  
3
1ABm     )ב(

 

3BCm )ד(                                      D)5.2(   )ג(    

  

)3,3(M  )10)הS 

 

 

 משולש שווה שוקיים:  ח
 

 51/מאגר 53שאלה מספר 

 A( 0,3) –ו  O(0,0שניים מקדקודיו של משולש שווה שוקיים הם )

 .x –את הנקודות במערכת צירים , מצאו את הקדקוד השלישי אם ידוע שהוא על ציר ה  )א(    סמן

 נחת הצלע שאיננה על הצירים.את המשולש, ומצאו את משוואת הישר עליו מו )ב(    סרטט

 את שטח המשולש. )ג(    חשב

 את היקף המשולש. )ד(    חשב

     :תשובה סופית

31)ב(         )0,3()א(    xyAB
 24.10p)ד(         Sמשולש5.4)ג(       

 

 ח לישרמשט:  ט
 

 52/מאגר 54שאלה מספר 

  ABCDשיעורי הקדקודים של המקבילית 

 .56.   שטח המקבילית  B(0,7) –ו  A(-3, 0הם:  )   

 .ADאת אורך  )א( מצא

 .Dאת שיעורי הנקודה  ב( מצא)

 ? AB)ג( מהי משוואת הישר עליו מונחת הצלע 

 ? CD)ד( מהי משוואת הישר עליו מונחת הצלע 

 ? BD –ו  ACהחיתוך של האלכסונים  )ה( מהי נקודת

 :   תשובה סופית

72)ג(   D)0,5()ב(     8)א(  
3
1  xyAB

)ה(   C)7,8()ד(    
3
2

3
1 112  xyCD

 M)5.3,5.2()ו(  

 

 60/מאגר 55שאלה מספר 

 .27. הוא  ABO(   ושטח המשולש 9,0הם ) Aשיעורי הנקודה 

 .Bאת שיעורי הנקודה  )א( מצא

 .Cאת שיעורי נקודה  , מצא 81הוא   OBC)ב( שטח המשולש 

 כיצד מצאתם . סבר. ה AOCאת שטח המשולש  )ג( מצא

 .OBאת משוואת הישר עליו מונח הקטע   )ד( מצא

 .OCאת משוואת הישר עליו מונח הקטע  )ה( מצא

 .Dאת שיעורי הנקודה  , מצא BCהיא אמצע הקטע  D)ו( 

 .OBDאת שטח המשולש  )ז( חשב

           :תשובה סופית

xyOB)ד(  54OBCS)ג(  C)18,9()ב(  B)6,9()א(  3
2  )ה(xyOC 2 )ו(

 

)12,9(D  )27)זOBDS 
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 .3201 תשע"ג  ב קיץמועד  35801מבחן בגרות   א.55שאלה מספר 

 B)4,8(הם  B(  שיעורי הקדקוד ∢ 090A)     AOBנתון משולש ישר זווית 

 ירים )ראה ציור(בראשית הצ O.  והקדקוד  x –נמצא על ציר ה  Aהקדקוד 

 .ABOשטח המשולש מצא את )א(  

 .  40הוא  ACOשטח המשולש  )ראה ציור( ABנמצאת על המשך הצלע  C)ב(   הנקודה 

 . Cהנקודה   ם של שיעוריהמצא את        

 .פרט את חישוביך. OCBמצא את שטח המשולש )ג(   

 .Dודה הנק ם שלשיעוריה. מצא את BCהיא אמצע הקטע  D)ד(  הנקודה  

 BCOבמשולש  ODתיכון מצא את משוואת ה)ה(   

           60/מאגר: תשובה סופית

xyOD)ה(       D)7,8()ד(     24OCBS)ג(     C)10,8()ב(     16ABOS)א(  8
7  

 

 37/מאגר  65שאלה מספר 

 . 25הוא  ABOשטח המשולש ( 0,5הם ) Aשיעורי הנקודה 

 .Bאת שיעורי הנקודה  )א(.   מצא

 .B –ו  Aאת משוואת הישר העובר דרך  )ב(    מצא

  CD(, והשיפוע הישר 0, -2הם ) C)ג( שיעורי הנקודה 

 את משוואתו. . מצא 2המשורטט הוא       

 .Dאת שיעורי הנקודה  )ד(. מצא

 .ACDאת שטח המשולש  חשב)ה( 

 : תשובה סופית

55.0)ב(  B)0,10()א(   xyAB
22)ג(     xyCD

 8.9ACDS)ה(   D)6.3,8.2()ד(  

 

 44/מאגר 57שאלה מספר 

 ( .0, -2הוא ) C, ושיעור נקודה 3הוא  ABCשטח המשולש 

 .Bאת שיעורי הנקודה  )א(    מצא

 . BCאת משוואת הישר שעובר דרך  )ב(    מצא

 , והיתר  ADE( הוא אחד מקודקודי המשולש 6,0)ג(    )

 . ABCשלו מקביל ליתר של המשולש         

 .y –את נקודות החיתוך של היתר עם ציר ה  מצא        

 .ADEאת שטח המשולש  )ד(    חשב

         :תשובה סופית

2)ב(    B)0,3()א(  
3
2  xyBC

  12ADES)ד(     D)0,4()ג(    

 

 57/מאגר  58שאלה מספר 

ABCD    של המלבן. שני קדקודים סמוכים 30הוא מלבן הנמצא ברביע הראשון, ושטחו  

 ( .12,5) –( ו 2,5הם: )  

 )א( מה הם אורכי צלעות המלבן ?

 את שיעורי הקדקודים האחרים . )ב( סרטט מלבן המתאים לנתונים , ומצא

 את אורכי האלכסונים של המלבן. )ג( מצא

           :תשובה סופית

 44.10d)ג(        )8,2()8,12(או  )2,2()2,12()ב(          3 -ו 10)א(  

 

 



 גאומטריה אנליטית         לא נכשלת כל עוד לא חדלת לנסות                                             

 יוסי דהן" –פתרונות מלאים ניתן למצוא באתר "מתמטיקה באומץ 

 https://sites.google.com/site/matematikabomez/homeבכתובת :  
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 מינימום / מקסימום:  10נושא מספר 
 

 

 32/מאגר   59שאלה מספר 

 הנתונים הבאים לקוחים מספר הוראות לבנייה תקנית ובטיחותית של גרמי מדרגות.

 

 

 

 

 

 

 

 

 ס"מ  היא תקנית ? 18ס"מ וגובהה  26)א( האם מדרגה שרוחבה 

 ס"מ היא תקנית ? 19ס"מ וגובהה  23ב( האם מדרגה שרוחבה )

 )ג( מה השיפוע של גרם מדרגות שנבנה על פי גובה מרבי ורוחב מינימלי ? 

 . 0.5דוגמה של מדרגה תקנית עם שיפוע  )ד( תן

 . 0.5דוגמה של מדרגה שאינה תקנית עם שיפוע  )ה( תן

 

 :    תשובה סופית

 )12,24()ה(   )13,26()ד(   771.0m)ג(    לא תקנית)ב(    כן תקנית )א( 

 

 33/מאגר  60שאלה מספר 

 

 הנתונים הבאים לקוחים מספר הוראות לבנייה תקנית ובטיחותית של גרמי מדרגות.

 

 להלן ייצוג במערכת צירים של נתוני

 המשורטטים במערכת מדרגות. הקווים  

 הצירים מייצגים את הגובה המרבי והרוחב 

 המינימלי למדרגה תקנית.
 

 

 

 
 

 שיעורי נקודה המייצגים מידות )אורך ורוחב(  )א(. בחר

 של מדרגה תקנית. סמנו אותה במערכת הצירים.         

 שיעורי נקודה המייצגים מידות )אורך ורוחב(  )ב(. בחר

 ית. סמנו אותה במערכת הצירים.של מדרגה שאינה תקנ 

 

 מה משמעות נקודת החיתוך של שני הישרים. )ג( הסבר

 נקודות המייצגות מידות של  2שיעורים של  )ד( רשום 

 וסמנו אותן במערכת  0.5מדרגות תקניות עם שיפוע     

 הצירים.    

 :   תשובה סופית

 )ג( נקודת החיתוך המייצגת מדרגה תקנית ברוחב מינימלי וגובה מקסימלי       )25,30(ב( )  )10,30()א( 

)ד( 
30
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5.0)15,30( 
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5.0)16,32(  

 


