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 801יח"ל, שאלון  3כיתה י' עבור  – גיאומטריה אנליטית
 

 זג סדור –חזרה 

 

 . (x,y)בגאומטריה אנליטית אנחנו משתמשים במערכת צירים, כאשר כל נקודה הינה זוג סדור 

 רשמו את הנקודות :

 
 

 אם נתונות לנו הוקודת, נוכל לסדרם במערכת הצירים שלנו
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 הקו הישר:

 

 נה מתארת קו ישר.פונקציה ממעלה ראשו

yכל פונקציה ממעלה ראשונה ניתן להביא לצורה:  mx n  

 מייצג שיפוע. – mכאשר: 

          n  - מייצג את שיעור ה-y של נקודת החיתוך עם ציר ה-y שיעור ה(-x  0הוא .)בנקודה זו 

 

 השיפוע:

 

 שיפוע שלילי. –לישר יורד 

 י.שיפוע חיוב –לישר עולה 

 

 סרטון לשימוש בנתון זה אותו שיפוע. לישרים מקבילים

 ,  1-)=     )  .הופכי ונגדישיפוע  לישרים מאונכים

( הוא )  לו הוא  ) המאונךאז שיפועו ישר שני  2( הוא   וע ישר אחד )לדוגמא אם נתון ששיפ
 

 
 -) 

 

1     מציאת שיפוע של ישר תתבצע ע"פ שתי נקודות עליו, ע"י הצבה בנוסחה: 2

1 2

y y
m

x x





. 

 

 :עליו מציאת משוואת ישר ע"פ שיפוע ונקודה

 

 והשיפוע(       )   עליו, נמצא ע"י הצבת הנקודה הנתונהאת משוואת הישר בהינתן שיפועו ונקודה 

(m )   :במשוואת הישר 

                1 1( )y y m x x
 

   

 

 מציאת משוואת הישר ע"פ שתי נקודות עליו:

 

1בשלב הראשון: נמצא את שיפוע הישר, ע"פ הנוסחה הבאה:   2

1 2

y y
m

x x





. 

: נמצא את משוואת הישר ע"י הצבת השיפוע שמצאנו, ואחת הנקודות שעל הישר במשוואת  בשלב השני

 הישר: 

              
1 1( )y y m x x

 

      

 

 כיצד בודקים אם נקודה נמצאת/לא נמצאת על ישר מסוים?

 

 שר,נציב את הנקודה במשוואת הישר הנתון לנו. אם נקבל פסוק אמת אזי הנקודה היא על הי

 אם נקבל פסוק שקר נסיק כי הנקודה איננה על הישר.

 

 

 מציאת נקודות חיתוך בין ישר לצירים:

 

0y: נציב xמציאת נקודת חיתוך עם ציר   .במשוואת הישר 

0x: נציב yמציאת נקודת חיתוך עם ציר   .במשוואת הישר 

 

http://www.hebrewkhan.org/video/parallel-line-equation?topic=math--801--analytic-geometry--lines-and-polygons
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 בין שני ישרים:מציאת נקודת חיתוך 

 

 מציאת נקודת חיתוך בין שני ישרים תתבצע בעזרת אחת השיטות הבאות:

  "כלומר הם מהצורה:  –במקרה ששני הישרים "מסודרים"  –"השוואתםy mx n . 

  במקרה ששתי משוואות הישרים לא מסודרות. –פתירת מערכת משוואות בשני נעלמים 

 

 אמצע קטע:

 

 תתבצע ע"י ממוצע על הקצוות. (בהינתן שתי נקודות הקצה של הקטע) מצע קטעמציאת א

 

1 1( , )x y

2 2( , )x y

1 2 1 2( , )
2 2

x x y y 

 
 תתבצע ע"י סימון הנקודה (בהינתן נקודת קצה ונקודת אמצע הקטע) מציאת נקודת קצה של קטע

המבוקשת ב: ,x y ואז קבלת משוואות ב- x  וב- y  .ומציאתם , 

 

 אורך קטע:

 

 מרחק בין שתי נקודות תתבצע ע"י הנוסחה הבאה: –מציאת אורך קטע 

 

 

1 1( , )x y

2 2( , )x y

d

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
2 2

1 2 1 2d x x y y   
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 הוכחה של נוסחאת אורך קטע :

 

 
 ס במשולש ישר זוויתאם לא היינו יודעים את הנוסחא אשר היה להשתמש במשפט פיתגור

 

 
 

 ישרים המקבילים לצירים:

 

 :x-ישרים המקבילים לציר ה

   : 0שיפועםm . 

 הם שומרים על ערך ה- y .שלהם 

  :משוואתם היא מהצורהy n. 

 :y-הישרים המקבילים לציר 

 .שיפועם לא מוגדר 

 הם שומרים על ערך ה- x .שלהם 

  :משוואתם היא מהצורהx a. 
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 שטח משולש 

 סרטון הדגמה לשימוש בגיאומטריה אנליטית לחישוב שטח משולש 

 ות לחישבו שטח משולש בעזרת גיאומטריה אנליטיתסרטון דוגמא מבגר 

 

 :איך מוכיחים שמרובע הוא מקבילית
 

 ניתן להוכיח מקבילית באחת הדרכים הבאות:
 

 .)מוכיחים קיום של שני זוגות של צלעות מקבילות. )ע"י מציאת שיפועים 

 י צלעות(.מוכיחים קיום של זוג אחד של צלעות מקבילות ושוות )ע"י מציאת שיפועים, ואורכ 

 .)מוכיחים שהאלכסונים במרובע חוצים זה את זה )ע"י מציאת אמצעי האלכסונים 

 

 כאשר מקודקודיה, אחד ושיעורי במקבילית האלכסונים מפגש נקודת עורישי מציאת - סרטון
 ישר קטע לאמצע הנוסחאות בעזרת האחרים, המקבילית קודקודי שלושת שיעורי ידועים

 

 

 :איך מוכיחים שמרובע הוא מעוין
 

 באחת הדרכים הבאות: להוכיח מעויןניתן 
 

 יאת אורכי צלעות(מוכיחים מקבילית + זוג צלעות סמוכות שוות )ע"י מצ. 

 .)מוכיחים מקבילית + אלכסונים מאונכים זה לזה )ע"י מציאת שיפועים 

 

 

 :איך מוכיחים שמרובע הוא מלבן
 

 באחת הדרכים הבאות: להוכיח מלבןניתן 
 

 .)מוכיחים מקבילית + קיום של זווית אחת ישרה )ע"י מציאת שיפועים 

 מציאת אורך האלכסונים(. מוכיחים מקבילית + אלכסונים שווים זה לזה )ע"י 

 

 

 :איך מוכיחים שמרובע הוא ריבוע 
 

 באחת הדרכים הבאות: להוכיח ריבועניתן 
 

 .מוכיחים מלבן + שתי צלעות סמוכות שוות 

 . מוכיחים מעוין + זווית ישרה 

 

 

 איך מוכיחים שמרובע הוא טרפז :

 

 ע"י  לא מקבילות צלעות זוג אחר של, ומקבילותצלעות נגדיות  זוג אחד של מוכיחים קיום של(

 מציאת שיפועים(.

 

 

 

 איך מוכיחים שמרובע הוא טרפז :

 

  ע"י מציאת . )לא מקבילות, וזוג אחר של צלעות מקבילותקיום של זוג אחד של צלעות מוכיחים

 .)שיפועים

 אורכי השוקיים שווים. – שוותצריך להוכח ששוקיו  – על מנת להוכיח שהטרפז שווה שוקיים 

http://www.hebrewkhan.org/video/math--801--analytic-geometry--lines-and-polygons--l1023?topic=math--801--analytic-geometry--lines-and-polygons
http://www.hebrewkhan.org/video/math--801--analytic-geometry--lines-and-polygons--l1023?topic=math--801--analytic-geometry--lines-and-polygons
http://www.hebrewkhan.org/video/video-4YcnhsQaIQY?topic=math--801--analytic-geometry--lines-and-polygons
http://www.hebrewkhan.org/video/math--801--analytic-geometry--lines-and-polygons--l1019?topic=math--801--analytic-geometry--lines-and-polygons
http://www.hebrewkhan.org/video/math--801--analytic-geometry--lines-and-polygons--l1019?topic=math--801--analytic-geometry--lines-and-polygons
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 המעגל:

 

)ומרכזו בנקודה  Rמשוואתו של מעגל שרדיוסו  , )a b :היא 

 

 

 

)כאשר  , )a b היא נקודת מרכז המעגל, ו- R .הוא רדיוס המעגל 

 

 

 :עם הצירים מעגלנקודות חיתוך של 

 

0yנמצא ע"י הצבת  x-עם ציר האת נקודות החיתוך של המעגל   .במשוואת המעגל 

 

0xנמצא ע"י הצבת  y-עם ציר האת נקודות החיתוך של המעגל   .במשוואת המעגל 

 

 

 :עם ישר מעגלנקודות חיתוך של 

 

 של המעגל והישר פתירת מערכת משוואותאת נקודות החיתוך של מעגל עם ישר נמצא ע"י 

 בשיטת ההצבה.

 

 

 

 

  מעגל:משיק ל

 

 :הקיש לזכור שרדיוס מאונך למשיק בנקודת ההש

  )כך שאם נדע את השיפוע של הרדיוס נדע את השיפוע של המשיק, ולהפך(

 

 

 

 

 :x -מעגל המשיק לציר ה

 

 שיעור ה- x קודת המרכז ושל נקודת ההשקה זהיםשל נ. 

 שיעור ה- y .של נקודת המרכז, בערכו המוחלט הוא כאורך הרדיוס  

 

 

 

 

 

  :y -יק לציר המעגל המש

 

 

 שיעור ה- y .של נקודת המרכז ושל נקודת ההשקה זהים 

 שיעור ה- x .של נקודת המרכז, בערכו המוחלט הוא כאורך הרדיוס 

 

 

 

2 2 2( ) ( )x a y b R   

x

y

R b

( ,0)a

( , )a b

( , )a b

( , )a b

x

(0, )b
R a

y
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 גיאומטריה אנליטית  -תרגילים

 

א.  רשמו את משוואת הישר, העובר דרך הנקודה   .1 7,5     3ומקביל לישרx2y  . 

ב.  רשמו שיעורי נקודה נוספת )מלבד הנקודה   7,5 הנמצאת על הישר שמצאתם ,)

 בסעיף א.

 

א.  מצאו את משוואת הישר, העובר דרך הנקודה   .2 8,0B   1ושיפועו . 

 ב.  מה הן נקודות החיתוך של הישר עם הצירים?

 סרטטו במערכת צירים את הישר. ג. 

 ד.  חשבו את שטח המשולש שהישר יוצר עם הצירים.

 

הם:      ABCDקדקודי מרובע   .3       0,2A,7,1B,6,8C,1,7D  . 

 .CD -ו  ABמצאו את משוואות הצלעות   .א

 .חשבו את אורכי האלכסונים של המרובע .ב

 

הם:     ABCDקדקודי מרובע   .4       0,0A,3,1B,4,5C,1,4D  הראו  .

 שהמרובע הוא מקבילית.

 

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

CD הוכיחו  כי .א  ║ AB. 

 הוא מקבילית ?  נמקו.  ABCDהאם המרובע   .ב

 

מקבילות לצירים.  נתונים הקדקודים:      ABCDהצלעות של מלבן  .6   10,8A,22,13C 

. 

 .D -ו  Bרשמו את שיעורי הקדקודים   .א

 חשבו את שטח המלבן. .ב

 

 .     II -ו  Iשני ישרים ,   לפניכם סרטוט של .7

נתונות שלוש משוואות ,   1   , 2  ו-  3 : 

  8x2y3           8x2y2            2xy1     

 

 או את המשוואה המתאימה, מצ II -ו  Iלכל אחד מן הישרים   .א

מבין המשוואות   1  , 2 ו-  3.נמקו את תשובתכם . 

מצאו את משוואת הישר, העובר דרך ראשית הצירים   .ב 0,0    ומקביל לישרI . 

 . II  -ו  I  מצאו את שיעורי נקודת החיתוך של הישרים .ג



 8                              נכתב ונערך ע"י רועי רווה, בשימוש הוגן לצורכי הוראה, מחומרים הזמינים אונליין

 math/home-https://sites.google.com/view/accessableם זמינים באתר : כל החומרי
 

 

 . I   ,II   ,IIIלפניכם סרטוט של שלושה ישרים   .8

נתונות שלוש משוואות ,   1   , 2  ו-  3 : 

  2xy3        2xy2        2xy1  

חת מן המשוואות,  התאימו כל א .א 1   , 2   , 3  , 

 .    I   ,II   ,IIIלישר אחד מבין הישרים  

 נמקו את תשובתכם.

   A   ,B   ,C   ,Dמצאו את שיעורי הנקודות   .ב

 המסומנות בסרטוט.

  .BCמצאו את משוואת הישר  .ג

 .AOBמצאו את שטח המשולש  .ד

 

2x4yנתונות משוואות של שני ישרים:     .9        ,17x2y   הישרים נחתכים   .

 .Mבנקודה  

 .Mמצאו את שיעורי הנקודה  .א

7x2yהאם הישר, שמשוואתו    .ב    עובר דרך הנקודה  ,M.נמקו   ? 

 מראשית הצירים.  Mחשבו את מרחק הנקודה  .ג

 

הם:   ABCקדקודי משולש  .11     2,0A,5,2B,0,5C מצאו את משוואת .

 .ACהתיכון לצלע  

 

 .ABהיא אמצע הצלע   Dנקודה   ABCבמשולש  .11

נתון:   .א   2,1D,8,3A   מצאו את שיעורי הקדקוד  .B. 

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

 .שוקיים? נמקו-הוא שווה ABCהאם המשולש   .ג

 

היא נקודת המפגש של אלכסוני  Mמקבילות לצירים.  ABCDהצלעות של מלבן .12

 .  BD-ו ACהמלבן, 

נתון:     12,9B,8,6M. 

 .Dמצאו את שיעורי קדקוד  .א

  .C -וA  יםרשמו את שיעורי הקדקוד .ב

 חשבו את שטח המלבן. .ג

 

ים הקדקודים:    נתונ  ABCDבמקבילית  .13     1,1A,2,6B,3,0D. 

 מצאו את נקודת הפגישה של אלכסוני המקבילית. .א

 .Cחשבו את שיעורי הקדקוד  .ב

 מצאו את משוואות האלכסונים. .ג

 הוא מעוין?  ABCDהאם מרובע  .ד
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הם:      ABCקדקודי משולש   .14     0,0A,5,2B,2,8C. 

 .Eבנקודה    ACוחותך את הצלע   y -עובר ישר, המקביל לציר ה  Bרך נקודה  ד

 .ACמצאו את משוואת הישר  .א

 .  Eמצאו את שיעורי הנקודה  .ב

 .ABEואת שטח המשולש   BEאת אורך הקטע מצאו  .ג

 

הם:    ABCDקדקודי מרובע  .15       2,3A,9,2B,14,7C,7,8D הוכיחו כי  .

 המרובע הוא מעוין.

 

הם     Bי נקודה .    שיעור y -מקביל לציר ה  BEהישר  .16 3,3 . 

10x2y,  שמשוואתו:     CEעובר ישר  Eדרך נקודה   , 

 רטוט(.)ראו ס   Cבנקודה   y -והוא חותך את ציר ה

 . Eחשבו את שיעורי הנקודה  .א

 . BEחשבו את אורך הקטע   .ב

 . CEחשבו את אורך הקטע   .ג

 .MC.  מצאו את משוואת הישר   BEהיא אמצע הקטע   M .ד

 ראשית הציריםOCE  (O – .)חשבו את שטח המשולש  .ה

 

1xyהישר שמשוואתו  .17  4, והישר שמשוואתוx
2

1
y    

 .ABCמשולש את ה x -יוצרים עם ציר ה

   .C -, וA ,Bא.   מצאו את שיעורי הקדקודים 

 ב.   מצאו את המרחק בין שני קדקודי המשולש 

 .xים על ציר המונח     

 .ABCג.   חשבו את שטח המשולש 

 

 . D(0,-4) ,C(0,-2) ,B(0,4) ,A(-4,-4)נתונות ארבע נקודות במישור:  .18

 .ACDא    חשבו את שטח המשולש 

 .ABDב.   חשבו את שטח המשולש 

 .ABCג.   חשבו את שטח המשולש 

 

 

 

x
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4x2yהישר שמשוואתו  .19  2, והישר שמשוואתוx
2

1
y , 

 .GHIמשולש את ה y -יוצרים עם ציר ה

 .I -, וG ,Hא.   מצאו את שיעורי הקדקודים 

 .yב.   מצאו את המרחק בין שני קדקודי המשולש המונחים על ציר 

                                                                                                       .yמעבירים אנך לציר  Hג.   מהקדקוד 

 .yמצאו את אורך האנך בין הקדקוד לבין ציר 

 .GHIד.   חשבו את שטח המשולש 

 

הן שלושה קדקודים של  C(-2,-3) ,B(-2,1) ,A(3,1)הנקודות  .21

 משולש. 

 .ABCא.   חשבו את שטח המשולש 

 מצאו את שיעורי   . BCהיא אמצע הצלע  Dב.   הנקודה 

 .Dהנקודה       

 .ABDג.   חשבו את שטח המשולש 

 .ACDד.   חשבו את שטח המשולש 

 

 D(0,3) ,C(4,3) ,B(4,0)נתון מרובע שקדקודיו הם:  .21

,A(0,0) . 

 א.   הראו שהמרובע הוא מלבן.

 ב.   חשבו את שטח המלבן.

 . מצאו את  Mג.   אלכסוני המלבן נחתכים בנקודה 

 .Mשיעורי הנקודה       

 .AMBבו את שטח המשולש ד.   חש

 

 .D(0,-7) ,C(-5,0) ,B(0,7) ,A(5,0)נתון מרובע שקדקודיו הם:  .22

 א.   הראו שהמרובע הוא מעוין.

 נמצאת בחיתוך האלכסונים של המעוין. Mב.   הנקודה 

 .Mמצאו את שיעורי הנקודה         

 .AMBחשבו את שטח המשולש  ג.   

 ד.   חשבו את שטח המעוין.

 שמכפלת אורכי האלכסונים של המעוין גדולה  ה.   הראו

 משטח המעוין. 2פי       

 

x
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יחידות. הקדקוד השלישי נמצא  7, ואורכה xשל משולש מונחת על ציר  ABהצלע  .23

 .C(6,4)בנקודה 

 .ABCחשבו את שטח המשולש  .א

 . ACD. חשבו את שטח המשולש ABמונחת על אמצע הצלע  Dידוע שהנקודה  .ב

 .ABE. חשבו את שטח המשולש ACחת על אמצע הצלע מונ Eידוע שהנקודה  .ג

 .BCEחשבו את שטח המשולש  .ד

 

 הן קדקודים סמוכים של ריבוע. B(4,6) -ו A(1,2)הנקודות  .24

 .ABא.   חשבו את אורך הצלע 

 ב.   חשבו את שטח הריבוע.

 ג.   מצאו את אורך אלכסון הריבוע.

 משטח הריבוע. 2פי ד.   הראו שמכפלת אורכי האלכסונים של הריבוע גדולה 

 

רטוטים הבאים מופיע סידור ריבועי של נקודות. המרחקים האופקיים והאנכיים בין כל סב .25

 .1-סמוכות שווים ל שתי נקודות

 חשבו את אורכי הקטעים.  א.  

              

 

 

 על מערכת צירים,(0 ,0) -בשרטוט ממוקמת ב Aהנקודה  ב. 

 ?BCמה היא משוואת הישר של  הקטע     

 

                          

 

 

 על מערכת צירים.(0 ,0) -בשרטוט ממוקמת ב Aהנקודה  ג. 

 . הסבירו כיצד מצאתם.ABמצאו את משוואת הישר     
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הוא אלכסון של מלבן שצלעותיו מקבילות  (4 ,2) -ו(1 ,1)  הקטע שמחבר את הנקודות   .26

 לצירים.

 המלבן.מצאו את שני הקדקודים האחרים של  א. 

 מצאו את נקודת החיתוך של שני האלכסונים  ב. 

 של המלבן.

 חשבו את היקף המלבן.  ג. 

 חשבו את שטח המלבן. ד. 

 

 

 יוצר משולש עם הצירים. y = −2x + 4הישר  .27

 סרטטו את הישר במערכת צירים ומצאו את השיעורים של קדקודי המשולש.  .א

 מהו שטח המשולש? .ב

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

 . מצאו את משוואת הישר המקביל.1

 את שטח המשולש שהוא יוצר עם הצירים.חשבו . 2

 

 הן קדקודים נגדיים של מלבן )הקטע המחבר אותן הוא  (4 ,4-) -ו(0 ,0)  הנקודות  .28

   האלכסון של המלבן(.

 מצאו את שיעוריו. y. -קדקוד שלישי של המלבן נמצא על ציר ה .א

 דקוד הרביעי של המלבן.מצאו את הק .ב

 הראו כי המלבן הוא ריבוע.  .ג

 מצאו את משוואות אלכסוני הריבוע. .ד

 מצאו את נקודת החיתוך של אלכסוני הריבוע. .ה

 חשבו את היקף הריבוע ואת שטחו. .ו

 

 .C(2,4)-, וA (0, 0)   ,B(0,3)נתונות שלוש נקודות:  .29

 וחשבו את שטחו. ABCסרטטו את המשולש  .א

  כלמקבילית. )מצאו את ייצרו  D -ו C, B, Aודות שהנקכך  Dמצאו נקודה  .ב

  D.) התשובות האפשריות לנקודה 

 חשבו את שטח המקבילית. .ג

 עבור כל אחת מהמקביליות שמצאתם בסעיף ב, מצאו את נקודת החיתוך של  .ד

 אלכסוני המקבילית.

נמצאת ברביע השלישי, חשבו את היקף המקבילית  Dהמקרה שבו הנקודה  עבור .ה

 שתי ספרות אחרי הנקודה(.)דייקו עד 

1 2 3
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 הם שלושה קדקודים של ריבוע. (1,1) -, ו(2,1), (1,0) .31

 סרטטו את הריבוע ומצאו את הקדקוד הרביעי. הסבירו כיצד מצאתם. .א

 מה הוא שטח הריבוע? .ב

 מה אורך כל אחד מאלכסוני הריבוע? .ג

 מצאו את משוואות אלכסוני הריבוע. .ד

 מה הם שיעורי נקודת החיתוך של האלכסונים? .ה

 

31. D(3, 1)  ,A (0, 1),   B (2, 0),   C(_, 0)   .הם קדקודים של מקבילית  

 .Cשל  x -סמנו את הנקודות במערכת צירים ומצאו את שיעור ה .א

 חשבו את שטח המקבילית שיצרתם.  .ב

  איננו מרובע. ABDE. הסבירו מדוע E (1 ,5)סמנו את הנקודה  .ג

 

 הם Bושיעורי הנקודה  (4 ,0)הם  A)ראו סרטוט(. שיעורי הנקודה  ABCDנתון המעוין  .32

(3, 0) . 

 .ABחשבו את אורך  .א

 חשבו את היקף המעוין. .ב

 . Cמצאו את שיעורי נקודה  .ג

 חשבו את שטח המעוין. .ד

 .Dמצאו את שיעורי נקודה  .ה

 .BDחשבו את אורך האלכסון  .ו

 .C -ו Aמצאו את משוואת הישר העובר דרך  .ז

 של האלכסונים? מהי נקודת החיתוך .ח

 

 .C (3 ,4)-ו  B (1, 0))ראו סרטוט( והנקודות  ABCDנתונים המלבן  .33

 ?C -ו Bמהו שיפוע הישר העובר דרך  .א

 .A. מצאו את שיעורי  1-הוא  ABשיפוע הישר עליו נמצא  .ב

 .D -ו Aמצאו את משוואת הישר העובר דרך  .ג

 .D -ו Cמצאו את משוואת הישר העובר דרך  .ד

 חשבו את שטח המלבן. .ה
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 .25הוא  ABO.  שטח המשולש (5 ,0)הם  Aשיעורי הנקודה  .34

 .Bמצאו את שיעורי הנקודה  .א

  .B -ו Aמצאו את משוואת הישר העובר דרך  .ב

   CD, ושיפוע הישר(2- ,0)הם  Cשיעורי הנקודה  .ג

 תבו את משוואתו.כ. 2ורטט הוא סמה  

 .Dמצאו את שיעורי הנקודה  .ד

 .ACDחשבו את שטח המשולש  .ה

 

 .  A (-1.5, 8) ,B (-1, 8) ,C (1, 1) ,D (2, 3) ,E (0, -1) ,F (0,0)קודות הבאות:נתונות הנ .35

 .B -ו Aמצאו את משוואת הישר העובר דרך הנקודות  .א

 נמצאות על ישר אחד. E -, וC ,Dהראו כי הנקודות  .ב

 .  B -ו Fמצאו את משוואת הישר שעובר דרך הנקודות  .ג

 שלה שווה  x -וששיעור ה B -ו Fמהי הנקודה שנמצאת על הישר שעובר דרך   .ד

 .Cשל  x -לשיעור ה

 עובר דרך ראשית הצירים. (10 ,2-) -ו (10- ,2) הראו כי הישר העובר דרך הנקודות  א. .36

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

 הצירים.

       כך שהישר Bשל   y-שיעור ה. מצאו את B (2, _) -ו  A (3, 6) נתונות הנקודות ג.

 העובר דרך שתי הנקודות יעבור גם דרך ראשית הצירים.

 

 . y = 6 − 2xנתון הישר  .37

 .B -ו A -מצאו את שיעורי נקודות החיתוך של ישר זה עם הצירים וסמנו אותן ב .א

 .ABמצאו את אמצע הקטע  .ב

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

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

 

 תוכלו להיעזר בסרטוט כדי לפתור את סעיפי השאלה. .38

 כתבו משוואות של שני קווים ישרים בעלי שיפוע חיובי, כך ששניהם עוברים דרך  .א

 .(2 ,1)הנקודה 

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

אות של שני קווים ישרים מקבילים בעלי שיפוע שלילי, כך שהראשון עובר כתבו משוו .ג

 . (2 ,1-)והשני דרך   (2 ,1)דרך 

 .y -כתבו משוואות של שני קווים ישרים שנחתכים באותה נקודה על ציר ה .ד
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A 

C 

B E 

D 

 

 

 .  y = x + 4,    y = x − 4,   y = −x + 4,    y = −x − 4נתונות משוואות של ישרים:   .39

 שרים.  סרטטו את הי .א

 מצאו את נקודות החיתוך של כל אחד מהישרים עם הצירים. .ב

 מצאו את השטח של המרובע הנוצר מארבע הנקודות שמצאתם בסעיף הקודם.  .ג

 מצאו את השיעורים של אמצעי הצלעות של המרובע שמצאתם בסעיף הקודם. .ד

 חברו את אמצעי הצלעות. איזה מרובע נוצר ומה שטחו?  .ה

 

 .  y = -x + 6 -ו  y = xנתונים  הישרים   .41

 את שני הישרים. סרטטו  .א

 . רשמו את קדקודי המשולש.x -שני הישרים יוצרים משולש עם ציר ה .ב

 את שטח המשולש. חשבו  .ג

 את  חשבו.  רשמו את קדקודי המשולש וy -שני הישרים יוצרים משולש עם ציר ה .ד

 שטחו. 

 

 .(2-,0)הם  C, ושיעורי הנקודה 3הוא  ABCשטח המשולש   .41

 .Bמצאו את שיעורי הנקודה   .א

 .BCמצאו את משוואת הישר שעובר דרך   .ב

 , והיתרADEהוא אחד מקדקודי המשולש  (0 ,6)   .ג

 . מצאו את ABCשלו מקביל ליתר של המשולש  

 .y -של היתר עם ציר ה נקודות החיתוך 

 .ADEחשבו את שטח המשולש   .ד

 

42. ABCD  :(0 ,4)הוא מלבן. נתון כי A  ,B (0, 2) ו- D (3, -2) . 

 ?B -ו  Aמשוואת הישר העובר דרך   ימה .א

 .CDמצאו את משוואת הישר  .ב

 .x -, הנמצא על ציר ה Cמצאו את שיעורי הקדקוד .ג

 .BDחשבו את אורך האלכסון  .ד

 את נקודת המפגש של אלכסוני המלבן. ומצא .ה

 

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

 . Dורי הנקודה סרטטו ומצאו את שיע .א

 מה אורך הצלע של המעוין? .ב

 מה שטח המעוין? .ג

 באיזו נקודה נפגשים אלכסוני המעוין? .ד
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 ראשית הצירים. נקודת החיתוך של אלכסוני ריבוע היא .44

 היא אחד הקדקודים של הריבוע. סרטטו את הריבוע ומצאו את  (2- ,2)הנקודה  .א

 שיעורי שלושת הקדקודים האחרים של הריבוע.

 טחו של הריבוע.חשבו את ש .ב

 סרטטו את האלכסונים ומצאו את משוואותיהם. .ג

 

 הן C (11, 11)  -ו A (1, 1)סרטטו ריבוע שצלעותיו מקבילות לצירים והנקודות  א. .45

 שניים מקדקודיו.

 .D -ו Bמצאו את שיעורי הנקודות  ב.

 .ACמצאו את משוואת האלכסון  ג.

 חשבו את שטח הריבוע.  ד.

 דת החיתוך של האלכסונים.מצאו את שיעורי נקו ה.

 

46. ABCD  מקבילית. משוואת הישר עליו נמצאת הצלעAB  היאy = x + 3  ומשוואת הישר ,

 .y = 4 היא   BCעליו נמצאת הצלע 

 .B)סרטטו את הישרים ומצאו את שיעורי נקודת החיתוך שלהם ) .א

 .C -ו A.  מצאו את שיעורי הקדקודים (0 ,3)הם  Dשיעורי הקדקוד  .ב

 המקבילית.סרטטו את  .ג

 חשבו את שטח המקבילית. .ד

 

מונחת על  CD. הצלע C (0,4) -, וA (2 ,4)ושניים מקדקודיו הם:  ABCDנתון מלבן  .47

 .  y = 4הישר 

 , ומצאו את משוואתו.ABסרטטו את הישר עליו מונחת הצלע  .א

 מצאו את שני הקדקודים האחרים של המלבן.  .ב

 .ACמצאו את משוואות האלכסון  .ג

 בן ואת שטחו.חשבו את היקף המל .ד

 

 . A(0,3) -ו   O(0,0)שוקיים הם-שניים מקדקודיו של משולש שווה .48

 .xסמנו את הנקודות במערכת צירים. מצאו קדקוד שלישי אם ידוע שהוא על ציר  .א

 סרטטו את המשולש, ומצאו את משוואת הישר עליו מונחת הצלע שאיננה על הצירים.  .ב

 חשבו את שטח המשולש. .ג

 חשבו את היקף המשולש. .ד
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 .56. שטח המקבילית  (7 ,0)-ו(0 ,3-) הם  ABCDשל המקבילית  B -ו A שיעורי הקדקודים  .49

 .ADמצאו את אורך  .א

 .Dמצאו את שיעורי הנקודה  .ב

 ?ABמהי משוואת הישר עליו מונחת הצלע   .ג

 .Cמצאו את שיעורי הנקודה  .ד

 ?CDמהי משוואת הישר עליו מונחת הצלע   .ה

 ?BD -ו ACמהי נקודת החיתוך של האלכסונים  .ו

 

 .D(4,0) -ו A(0,-4) ,B(0,-2) ,C(2,0)נתון מרובע שקדקודיו הם  .51

 מקבילות. BC -ו ADהראו כי הצלעות  .א

 ?BC -ו ADמה הם אורכי הקטעים  .ב

 .ABCDחשבו את היקף המרובע  .ג

 .ABCDחשבו את שטחו של  .ד

  

 

 

 

 

 הן קדקודים של מקבילית.  ,D(4, 3) -ו  A (0, 0) ,B (5, 0)  ,C( __,3) הנקודות .51

 מצאו את שתי האפשרויות.((. Cסרטטו והשלימו את שיעורי הקדקוד  .א

הראו באיזו מבין האפשרויות שמצאתם בסעיף א  המקבילית היא מעוין. )נמקו את  .ב

 תשובתכם.(

 במעוין שמצאתם בסעיף ב. ACמצאו את משוואת הישר עליו מונח האלכסון  .ג

 מצאו את נקודת החיתוך של שני האלכסונים של המעוין. .ד

 בו את שטח המעוין. חש .ה

 

   x -שוקיים, אורך הבסיס המונח על ציר ה-משולש שווה x -שני ישרים יוצרים עם ציר ה .52

 . (8 ,8), ושיעורי קדקוד  זווית הראש הם 6הוא 

 מהו אורך הגובה לבסיס? .א

 מהו שטח המשולש?  .ב

 .Dהיא נקודת האמצע של הבסיס.  מצאו את שיעורי הנקודה  D .ג

 האחרים? מהם שיעורי הקדקודים .ד

 

 

 

x

y

1 2 3 4 5

-1
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 , הן שלושה קדקודים של A (1, 2),   B (4, 1),   (5, 4) Cהנקודות ששיעוריהן הם:   .53

 .ABCDריבוע 

 .AB, ומצאו את שיפוע הישר עליו מונחת הצלע BC -ו ABסרטטו את הצלעות  .א

 .BCמצאו את שיפוע הישר עליו מונחת הצלע  .ב

 .D, ומצאו את שיעורי הקדקוד CD -ו ADסרטטו את הצלעות  .ג

 מצאו את שיעורי נקודת החיתוך של האלכסונים. .ד

 .11הראו כי שטח הריבוע הוא  .ה

 

54. ABCD  שיעורי שני קדקודים סמוכים של 31הוא מלבן הנמצא ברביע הראשון, ושטחו .

 .(5 ,12) -ו   (5 ,2)הם: המלבן 

 מה הם אורכי צלעות המלבן? .א

 האחרים.סרטטו מלבן המתאים לנתונים, ומצאו את שיעורי שני הקדקודים  .ב

 מצאו את אורכי האלכסונים של המלבן. .ג

 

 המשוואה של אחד הישרים בסרטוט היא   .55

y = 15 – 3x  .E  אמצע הקטעAB. 

 איזה משני הישרים שבסרטוט מתאים למשוואה הנתונה. הסבירו. .א

 ?E -ו A ,Bמהם שיעורי הנקודות  .ב

 הם שווי שטח.  OEB -ו OEAהראו כי המשולשים  .ג

 .E -ו Oהעובר דרך מצאו את משוואת הישר  .ד

 

 

 

 יוצרים ברביע הראשון מרובע עם הצירים.    y = x − 3-ו   y = 4  הישרים .56

 סרטטו את הישרים ומצאו את שיעורי ארבעת הקדקודים של המרובע. .א

 את שטח המרובע.חשבו  .ב

 מצאו את משוואות הישרים עליהם מונחים אלכסוני המרובע. .ג

 .מצאו את נקודת החיתוך של אלכסוני המרובע .ד

 

 .27הוא  ABO, ושטח המשולש (9,0)הם  Aשיעורי הנקודה  .57

 .Bמצאו את שיעורי הנקודה  .א

 .  מצאו את שיעורי 81הוא  OACשטח המשולש  .ב

 . Cהנקודה  

 . הסבירו כיצד מצאתם.OBCמצאו את שטח המשולש  .ג

 . OBמצאו את משוואת הישר עליו מונח הקטע  .ד

 .OCמצאו את משוואת הישר עליו מונח הקטע  .ה

 .D. מצאו את שיעורי הנקודה BCיא אמצע הקטע ה D .ו
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 .OBDחשבו את שטח המשולש  .ז

 

 בסרטוט ארבעה ישרים מקבילים. .58

 אינה מתאימה y = -2x + 3הסבירו מדוע המשוואה  .א

 לאף אחד מהישרים שבסרטוט.      

 מצאו את המשוואות של שניים מהישרים  .ב

 המסורטטים )לבחירתכם(.       

 ביל לארבעת הישרים, מצאו משוואה של ישר מק .ג

 (, ומקביל לארבעת 1,9סרטטו ישר העובר דרך הנקודה ) .ד

 מה יהיה שטח המשולש שהוא יוצר עם הצירים? הישרים.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .(1 ,1)כל הישרים בסרטוט עוברים דרך הנקודה  .59

                                                                                                    y = 1.5x + 0.5  הסבירו מדוע המשוואה  .א

 אינה מתאימה לאף אחד מהישרים שבסרטוט.

                                                                                            רשמו משוואה של ישר כלשהו העובר דרך  .ב

 נקודה זו.   

 וואהחשבו מספר שיש לרשום במשבצת שבמש .ג

y = -, כדי שגם גרף של משוואה זו                                                                                                                                         

 .(1 ,1)יעבור דרך 
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 גיאומטריה אנליטית –תשובות 
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 יח"ש 12 (ג)      יח"ש 16 (ב)      יח"ש 4 (א) .18

,G(0(א) .19 4), I(0, 2), H( 4, 4)   (ב) יח"ש 12 (ד)   יח' 4 (ג)  יח'  6 

)D (ב) יח"ש 10  (א) .20 2, 1)    (ג) יח"ש 5 (ד)   יח"ש 5   

 יח"ש 3 (ד) M(2,1.5) (ג) יח"ש 12 (ב) .21

  יח"ש 70(ד)  יח"ש 17.5  (ג)         (0,0)  (ב) .22

 יח"ש 7 (ד)     יח"ש 7 (ג) יח"ש 7 (ב) יח"ש 14 (א) .23

07.750 (ג) יח"ש 25 (ב)  יח'  5  (א) .24 'יח  

   y = (1/3)x  (ג)    y = -1.5x +3 (ב).  2.236 -ו 3.162 (א) .25

    3 (ד)    8 ( ג)   (2.5 ,1.5) (ב)  (1 ,2) -ו (4 ,1) (א) .26

  64. שטח המשולש y = -2x +16   2. 1 (ג)     4 (ב)    (4 ,0) -ו (0 ,2), (0 ,0) (א) .27

 הצלעות מקבילות ושוות באורכן  (ג)  (0 ,4-) (ב)   (4 ,0) (א) .28

 16, השטח הוא 16ההיקף הוא  (ו)   (2 ,2-)  (ה)   y = -x  ,y = x + 4 (ד) 

   6 (ג)   (1- ,2-)או   (7 ,2)או   (1 ,2)  (ב)   3  (א) .29

     13.42  (ה)  (1.5 ,0)ו ( א1,3.5( או )1,2)  (ד)

   y = x - 1  ,y = - x + 2 (ד)   1.41 (ג)  1 ( ב)  (0 ,2) (א) .30

  (0.5 ,1.5) (ה)

 כי שלוש נקודות נמצאות על ישר אחד. (ג)   3 (ב)   C (5, 0)  (א) .31

  4.47  (ו)  (4 ,5) (ה)   20  (ד)  (8,0) (ג)   21 (ב)   5  (א)  .32

   (2 ,4)  (ח)  y = -0.5x + 4  (ז)  

 6 (ה)     y = -x + 7 (ד)     y = x + 1 (ג)    (1 ,0) (ב)    1  (א) .33

 9.8  (ה)     (3.6 ,2.8) (ד)   y = 2x – 2  (ג)     y = -0.5x +5 (ב)   (0 ,10) (א) .34

 מקיימים משוואה זו.   E, שיעורי y = 2x -1הוא  D -ו Cהישר שעובר דרך  (ב)    y = 8  (א) .35

 (8-,1) (ד)  y = -8x (ג)

 4  (ג)     y = 10הישר הוא   (ב)    y = -5xהישר הוא   (א) .36

  y = -12 − 2x  (ד)    1-  (ג)    (3 ,1.5)  (ב)    (0 ,3) -ו (6 ,0)  (א) .37

 y = -x +3   , y = -x + 1 (ג)     y = x,y = 3x – 6   (ב)     y = 2x  ,y = 3.5x -1.5  (א) .38

 y = -x + 2.5  ,y = 2.5)ד( 

    (א) .39

 

 

 

 

 



                              נכתב ונערך ע"י רועי רווה, בשימוש הוגן לצורכי הוראה, מחומרים הזמינים אונליין
22 

 math/home-https://sites.google.com/view/accessableם זמינים באתר : כל החומרי
 

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

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

 יח"ש 16ריבוע ששטחו   (ה)   (2- ,2-), (2- ,2), (2 ,2-), (2 ,2)  (ד)

 

  (א) .40

 

 

 9, שטח המשולש הוא  (3 ,3), (6 ,0), (0 ,0)  (ד)    9  (ג)   (3 ,3), (0 ,6), (0 ,0)  (ב) 

 יח"ש

  12  (ד)    (4 ,0)   (ג)     y = -(2/3)x – 2  (ב)    (0 ,3-)  (א) .41

 (1.5,0)  (ה)     5  (ד)     (0 ,1-)  (ג)    y = -0.5x – 0.5  (ב)     y = -0.5x + 2   (א) .42

   (א) .43

 

 

 

 

 

 

 

     

 (0 ,0)  (ד)     96  (ג)     11  (ב)

 (2-,2-)(, 2,2-( , )2,2)  (א) .44
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   y = x ,y = -x     (ג)   16  (ב)

 

  (א)  .45

 

 

 (6 ,6)  (ה)    111  (ד)    y = x  (ג)(   11,1( , )1,11)  (ב)

 B(1, 4)   (א) .46

 

 

 

 

 

 

 

     A(-3, 0) , C(7, 4)  (ב)

 יח"ש 24שטח המקבילית:   (ד)                                               (ג)

 

 

 

 

 

 

  יח"ש 8שטח:   12היקף:   (ד)    y = -0.5x +4 (ג)   B(0, 2)  ,  D(4, 4)  (ב)     y = 2(א) .47

 11.24  (ד)    4.5  (ג)    y = x + 3או     y = -x + 3 (ב)    (0 ,3-)או  (0 ,3)  (א) .48

    y = (7/3)x – (35/3) (ה)   C(8, 7)   (ד)    y = (7/3)x +7  (ג)   D(5, 0)  (ב)   8  (א) .49

 (3.5 ,2.5)  (ו)

 (.   1שיפוע )הקטעים נמצאים על ישרים בעלי אותו  (א) .50

 6  (ד)    12.49 (ג)    2.83הוא  BCואורך  5.66הוא  ADאורך  (ב)
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רק במקרה השני המקבילית היא   (ב)   (3 ,9) -ו (3 ,1-)  קיימות שתי אפשרויות:  (א) .51

 = yשל המעוין מונח על הישר  ACהאלכסון  (ג).   5מעוין, כל צלעותיה הן באורך 

(1/3)x   . 

 יח"ש 15  (ה)    (1.5 ,4.5) (ד)

 (0 ,11), (0 ,5)  (ד)   (0 ,8)  (ג)   24  (ב)   8  (א) .52

 

 (1/3)–הוא  ABהשיפוע של   (א) .53

   3הוא  BCהשיפוע של   )ג(  (ב)

D(2, 5)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .10לפי משפט פיתגורס, אורך כל צלע הוא  (ה)   (3 ,3)  (ד) 

   3 -ו 11  (א) .54

 (12,8) -ו (8 ,2)או  (2 ,12) -ו (2 ,2)תי אפשרויות לזוג הקדקודים האחרים: קיימות ש  (ב)

 10.44  (ג)

   (15 ,0) -ב y -, כי יש לו שיפוע שלילי והוא חוצה את ציר הABהישר   (א) .55

  A(5, 0) ,B(0, 15) ,E(2.5, 7.5) (ב)

 השוואה  ידי-ידי חישוב או על-ניתן להראות בכמה דרכים, למשל, על  (ג)

 y = 3xואותו גובה(.   ד.     BE = AEבסיס כי  יש להם אותו)

 (4 ,0) -ו (4 ,7), (0 ,3), (0 ,0)  (א) .56
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 (1.2 ,2.1)  (ד)     y = -(4/3)x +4  ,y = (4/7)x (ג)  יח"ש 21  (ב)

 27 (ז)    (0,12)(ו)   y = 2x (ה)  y = (2/3)x (ד)  יח"ש 54 (ג)  (18 ,9) (ב)   (6 ,9) (א) .57

 יח"ש

 כי שיפועה שלילי, ולכל הישרים בגרף שיפוע חיובי.  (א) .58

    y = 1.5x - 3   y = 1.5x + 1  ,       ,y = 1.5x + 3   ,y = 1.5x + 6  (ב)

 יח"ש 27 (ד)    y = 1.5x – 1 (ג)

   3  (ג)      y = x למשל,   (ב)    (1 ,1)כי אינה עוברת דרך הנקודה   (א) .59

 


