
1 כל הזכויות שמורות ליואל גבע ואריק דז'לדטי

  יחידות) 4גיאומטריה ( –עבודת קיץ 
  

  בעיות עם משולשים ומרובעים (כולל פרופורציה ודמיון)
  
  

   הם מקביליות. BFGD- ו ABCDהמרובעים   .1

CGנתון:    CF )C  על הקטעGF.(  

   הוא מקבילית. ECGDא. הוכח: המרובע   

  היא מעוין,  ABCDב. הוכח: אם המקבילית 

  א מלבן.וה ECGD רובעאז המ    
  
  

  

  BCנמצאת על הצלע  Dהנקודה   .2

ADB- , כך שABCשל משולש    90 .  

  ADנמצאת על המשך הקטע  Eנקודה   

ADכך שמתקיים    DE  ,AC BE.  

  . ABCבמשולש  BC- תיכון ל ADא. הוכח:   

ABDב. הוכח:    BDES S .  

  
  
  

ACס"מ 15בציור שלפניך נתון:   . 3  ,12 ס"מAB  ,  

PBס"מ 8  ,10 ס"מCP .  

  .BACחוצה את הזווית  APא. הוכח: 

АBPב. הוכח: CBA  .  

 .APג. חשב את אורך הקטע 
  

  ס"מ. 10ג.   תשובה:

  

ABCD ABזווית - לפניך טרפז ישר  .4 DC) ,( ADC 90 .  

  BE בסיסה להוא הגוב DC.  

  ,BCDחוצה את הזווית  ACהאלכסון   

  .Fבנקודה  BEוחותך את הגובה   

EFCSסמ"ר 4נתון:     ,BC 2
EC

.  

  . ABFשטח המשולש א. חשב את   

  .ABEDחשב את שטח המלבן  ב.  
 

  סמ"ר. 48סמ"ר.   ב.  16א.  תשובה:  

  

  . BDהוא  AC, הגובה לצלע ABCבמשולש   .5

  , BDנמצאת על המשך הגובה  Eנקודה   

  .(ראה ציור) EACחוצה את הזווית  AB- כך ש  

BCAנתון:    2 BAC  .  

BCא. הוכח:  ED BD EA  .  

  ב. היעזר בנתונים ובסעיף א',   

BCוהוכח:        ED AD BE  .  
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2 כל הזכויות שמורות ליואל גבע ואריק דז'לדטי

  
  של משולש BCנמצאת על הצלע  Dהנקודה   .6

ABC (ABשוקיים - שווה   AC) .  

G  היא נקודה על המשך הצלעAB .  

  .BC- מקביל ל FEהקטע 

GFנתון:  AG
BF AC

 :הוכח  .AE BC.  

  
 

  
  

  הם משולשים  ADE- ו ABCהמשולשים   .7

   CD- ו BEהקטעים  צלעות.- שווי

  . Fנחתכים בנקודה 

BEא. הוכח:  CD.  

ACDב. הוכח:  ABE .  

  . BFCג. חשב את הזווית 
 

    .60ג.  תשובה:

  

  

 נפגשים  ABCבמשולש  CD- ו AEהתיכונים   .8

  .AMהיא אמצע הקטע  Kנקודה  .Mנקודה ב

  F  היא נקודה על הצלעAC   

KF- כך ש DC .(ראה ציור)  

2KFא. הוכח:    MC.  

 הוא מקבילית. KDMFב. הוכח: המרובע   
  

  

ABC (ABשוקיים - במשולש שווה  .9 AC),  

    BE ו -CD .הם גבהים לשוקיים  

    M .היא נקודת המפגש בין הגבהים  

BD) הוכח כי 1א. (     EC.  

DE) הוכח כי 2(         BC.  

ABCב. נתון:      60 .   

DMמצא את היחס     
MC

.   

 

1ב.  תשובה:   
2.  

  
    

) ACBזווית - במשולש ישר  .10 ACB 90 )   

  CD זווית - חוצהACB .(ראה ציור)  

DB ח:) הוכ1א. (   AC BC AB BC DB    .  

BCמ"מ 21) נתון: 2(         ,28 מ"מAC .  

  .DBחשב את האורך של הקטע            

 .ABמורידים אנך ליתר  Cב. מקדקוד   

  נך חותך את היתר הא    

CN. הוכח כי Nבנקודה      BC
AC AB

.  

 .DNג. חשב את האורך של הקטע 
  

  מ"מ. 2.4מ"מ.  ג.  15) 2א. (  תשובה:  
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3 כל הזכויות שמורות ליואל גבע ואריק דז'לדטי

AE. נתון: Eנחתכים בנקודה  CD- ו ABהקטעים   .11 EB CE ED  .  

AECא. הוכח כי    DEB .  

AEDב. הוכח כי    CEB .  

CBג. נתון גם:    AD . 

AECוכח: ה     DEB    

ACד. נתון גם:    CE ,5
3

AD
CB

, 

CEס"מ 3     .  

  .ED) חשב את האורך של 1(      

  .AC) חשב את האורך של 2(      

  

  ס"מ.   4) 2(  ס"מ. 5 ) 1(.ד  תשובה:  
  

   

  זווית - הוא משולש ישר ABCמשולש   .12

  )ABC 90  .(BE  הוא תיכון לצלעAC ,  

  .ABהוא תיכון לצלע  CD- ו  

  .Fנחתכים בנקודה   CD- ו BEהתיכונים   

FBא. חשב את היחס   
AC

.  

   BFC. חשב את היחס בין היקף המשולש ב  

  .EFDלהיקף המשולש       

 היא אמצע  N, והנקודה FCהיא אמצע הקטע  Mג. נתון גם כי הנקודה   

  הוא מקבילית. DEMN. הוכח כי המרובע FBהקטע                
  

1א.   תשובה:
  .  2. ב. 3

  
  

AKנתון:  ABCבמשולש   .13 AL  ,AB AC.  

  M  היא נקודת המפגש בין הקטעיםCK ו -BL.  

LB) 1א. הוכח: (   KC.  

          )2 (MK ML.  

          )3 (MAC MAB .  

CMב. נתון:    7
MK 3

 מצא את היחס .AB
AL

.  

  

7ב.   תשובה:  
3  .  

  
  

ABCD (BCבטרפז   .14 AD) הנקודותM ו -N   

   DM- ו CNהם אמצעי הבסיסים, הקטעים 

   BN- ו AM, הקטעים Qנחתכים בנקודה 

   (ראה ציור).  Pנחתכים בנקודה 

PQא. הוכח:    AD.  

BCב. נתון גם:    a ,AD 2a.  

 . PQאת אורך הקטע  aהבע באמצעות              
 

2ב.   תשובה:
3 a.  
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4 כל הזכויות שמורות ליואל גבע ואריק דז'לדטי

ABC (ABשוקיים - במשולש שווה  .51 AC) 

   HF, כך שהאלכסון EFGHחסום מלבן   

  הוא תיכון  AC .ADמאונך לשוק   

AD. נתון: BCלבסיס    BC.  

1GCא. הוכח:   
FG 2

.    

HGFב. הוכח:    FGC .  

HGס"מ 10ג. נתון:     מצא את .GC.  
    

  ס"מ. 2.5ג.   תשובה:  
  

16.  ABCD  הוא דלתון שבוAB AD ו -BC DC.  

  E  נקודה על הצלעBCו , -F  נקודה על הצלעDC  

  חוצה BF- , וADCחוצה את הזווית  DE- כך ש  

  Gנפגשים בנקודה  DE- ו ABC .BFאת הזווית   

   (ראה ציור).  

GB) 1א. הוכח: (   GD.  

                 )2 (BGE DGF  .  

   שוקיים.- הוא טרפז שווה DBEFב. הוכח כי המרובע   
    

  

  .אה ציור)הוא מקבילית (ר ABCDהמרובע    .17

BFא. הוכח:    AD
FA AE

.  

ADFהוכח:   )1ב. (  

AEF

S AD
S AE



  

  ), 1) היעזר בסעיף א' ובתת סעיף ב' (2(      

ADFוהוכח:                    BEFS S .  
  

  

 
  (כולל פרופורציה ודמיון) מעגלבעיות עם 

  

  

  נמצאות על מעגל  C- ו A ,Bהנקודות   .1

AOC. נתון: Oשמרכזו בנקודה   .  

  .ABCאת הזווית  א. הבע באמצעות   

ABCנתון: ב.    AOC  מצא את ..  
  

2180א.  תשובה:  .120.  ב .   

  

  

  

2.  A ,B ,C ו -D  ,הן נקודות על מעגל  

  , ADהיא נקודה על   Eכמתואר בציור.

AE - כך ש DC :נתון .AB BC.  

ABEא. הוכח:    CBD  .  

  חותך את המעגל  BEב. המשך הקטע   

AM. הוכח: Mבנקודה               DC.  
  

A

B

C

O

E

D

B

C

A

A

CD

E

F
B

A

B CD

E F

GH

A

B D

F

C

E
G



5 כל הזכויות שמורות ליואל גבע ואריק דז'לדטי

  

3.  AB .הוא קוטר של מעגל   

  נמצאות  E- ו C ,Dהנקודות   

- על המעגל כך ש AE DC.  

DEהוכח:    BC.  
 

  
  
  
  חסום במעגל. ABCDמלבן   .4

   ABנמצאת על הקשת  Eהנקודה   

DE- כך ש DC  ציור).(ראה   

EBא. הוכח:    BC.  

EDBב. הוכח:    DBA .  

  

  

  

  חסום במעגל שמרכזו  ABCהמשולש   .5

ACB. נתון: Oבנקודה  68  .  

   ACחותך את  OBהמשך הרדיוס 

  . ABD. חשב את הזווית Dבנקודה 
  

  
  

  
  הוא קוטר  APחסום במעגל.  ABCהמשולש    .6

   CD- ו ACלצלע  הוא גובה BEבמעגל.

  נחתכים  CD- ו AB.BEהוא גובה לצלע 

  .APשעל הקוטר  Hבנקודה 

DC א. הוכח:   BP.  

  מעוין.הוא  BHCPב. הוכח שהמרובע   
  

  

  
  

7.  AB  הוא קוטר במעגל שמרכזוM .  

  .Tמשיק למעגל בנקודה  CDהישר 

BD נתון:   CD ,AC CD.  

ACא. הוכח:    BDTM
2
.  

MCב. הוכח:  MD.  

  

  

  

  חסום במעגל. המשיק  ABCהמשולש   .8

   ABוהמשך המיתר  Cלמעגל בנקודה 

  היא נקודה  D .Eנפגשים בנקודה 

DC. נתון: ABעל המיתר  DE.  

AFהוכח:    BF.  
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6 כל הזכויות שמורות ליואל גבע ואריק דז'לדטי

9.  AB עגל שמרכזו הוא קוטר במO.  

  חותך Cהמשיק למעגל בנקודה   

  .Dבנקודה  ABאת המשך הקוטר   

  E  נקודה על המיתרAC כך ש -DE  

  . ADCחוצה את הזווית   

DECהוכח:  45 .  

  
  

01.  AD  הוא גובה לבסיסBC שוקיים - במשולש שווה  

ABC (AB AC) .E  היא נקודה עלAD  כך  

AEהוא דלתון  AEBFשהמרובע  BE) ,(AF BF.  

  היא מרכז המעגל Eא. הוכח: הנקודה   

  . ABCהחוסם את המשולש       

  היא מרכז המעגל  Gב. הוכח: הנקודה   

  .ABDהחוסם את המשולש              
  

  

  נתון: Oבמעגל שמרכזו בנקודה   .11

   ABמאונך למיתר  ODהרדיוס 

  .BCמאונך למיתר  OEוהרדיוס 

  היא מרכז המעגל Fהוכח: הנקודה   

  . ABCהחסום בתוך המשולש   

  

  

ABCD (ABטרפז   .12 DC) חסום במעגל  

  .ADשווה לשוק  ABכך שהבסיס הקטן   

  E  היא נקודה על המשך הבסיסDC  

  משיק למעגל. BE- כך ש  

ABDא. הוכח:    CBE  .  

ABב. הוכח:    CE.  

  

  
  

   AD- ו ABנמצאות על הצלעות  F- ו Eהנקודות   .31

AF. נתון: ABCDשל מלבן  BE ,AE BC .  

AEF: א. הוכח BCE .  

  ב. הוכח: המעגל העובר דרך הנקודות

    C ,D ו -F  עובר גם דרך הנקודהE .  

FCEג. הוכח:    FDE  .  
  

  

  .B- ו Aשני מעגלים לא שווים חותכים את זה בנקודות   .14

   Aהמשיק לאחד המעגלים בנקודה   

  .Cחותך את המעגל האחר בנקודה 

   Aהמשיק למעגל האחר בנקודה   

  .Dחותך את המעגל האחר בנקודה 

ABCא. הוכח:    ABD .  

  חותך את אחד  Aב. ישר העובר דרך הנקודה    

  .Eבנקודה  –ואת המעגל האחר  Fודה המעגלים בנק              

  .Gנפגשים בנקודה  FD- ו ECהישרים        

  וקיים.ש- הוא שווה EFGהוכח: המשולש        
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7 כל הזכויות שמורות ליואל גבע ואריק דז'לדטי

P

A

O

B

D C

   .Aמשיקים זה לזה בנקודה  E- ו Dהמעגלים   .15

    .Dמשיק למעגל  BKהקטע   

  .Eמשיק למעגל  CKהקטע   

  משיק לשני המעגלים. AKהקטע   

BKא. הוכח:    CK.  

  .DEנמצאת על הקטע  Aח: הנקודה ב. הוכ  

  

  

  

16.  AC הוא קוטר ו -BD  הוא מיתר  

  . Oבמעגל שמרכזו 

BDנתון:  AC.  

ABOא. הוכח:  DOCS S.  

ABODב. הוכח:  ADCS S.  
  

  

 

  ס"מ חוסמים 18בחצי  עיגול שקוטרו   .17

  .ABCDשוקיים - טרפז שווה

BP  הוא אנך לקוטרCD . 

O – .ס"מ 10נתון:  מרכז המעגלBC .  

  .OPא. חשב את אורך הקטע 

  חשב את שטח הטרפז. ב. 

  

4 א. תשובה:
  סמ"ר.   103.47ב.  ס"מ. 93

  

18.  AB  הוא קוטר במעגלO.  

AC ו -CD תרים שווים במעגל. הם מי  

  ,ACאמצע המיתר  Pנתון: 

Q  אמצע המיתרCD.  

APOא. הוכח:  DQB  .  

OQב. הוכח:  BQ.  
  
  

19.  A ,B ,C ו -D נקודות על מעגל. ןה  

   Fנחתכים בנקודה  CD- ו ABהמיתרים   

DACנתון:  (ראה ציור).   DBC .  

  הוא קוטר. DCא. הוכח כי   

ACD: ב. נתון גם   BCD .  

AB הוכח:              CD.  

GF- כך ש ACנמצאת על  Gג. נקודה    AG.  

GF :הוכח              GC .  
  
  
  

20.  AB ו -AC  הם מיתרים במעגל שמרכזוO.  

  AC- ו ABחותך את המיתרים  TSהקוטר   

  בהתאמה. Q- ו Pבנקודות   

APנתון:    AQ ,OP OQ.  

ABהוכח:    AC.  
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8 כל הזכויות שמורות ליואל גבע ואריק דז'לדטי

   Aמקדקוד  ום במעגל.חס  ABCמשולש ה  .12

  מרכז המעגל, הוא  Aחגו מעגל נוסף, שבו 

  נמצאות על המעגל. C- ו Bוהנקודות 

   חותך את המעגל החוסם Bישר העובר דרך      

  .K, ואת המעגל האחר בנקודה Tבנקודה 

BTCא. הוכח:    2 BKC    .  

TCב. הוכח:  TK.  
 
  

   E- ו Dהנקודות  צלעות.- הוא שווה ABCהמשולש   .22

DC- כך ש AC- ו BC נמצאות על הצלעות AE.  

ACDא. הוכח:    BAE  .  

  .DFE. חשב את הזווית ב  

  חסימה במעגל.- בר CDFE. הוכח שהמרובע ג  

DFC. הוכח: ד   DEC .  
    

    . 120ב.  תשובה:
  
  
  

  קטע המרכזים של שני  הוכח את המשפט:א.   .23

  חוצה את המיתר המשותף   –מעגלים נחתכים      

  לשני המעגלים ומאונך לו.    

  הנחתכים  Q- ו Pב. בציור מתוארים מעגלים   

  מעבירים ישר החותך  Aדרך  .B- ו Aבנקודות     

  , בהתאמה. D- ו C בנקודות Q- ו P את המעגלים    

DCנתון:                PQ :הוכח .BC ו -BD   

  . Q- ו Pהם קטרים במעגלים               
  

  

  

   E ,D ,C ,B ,Aהנקודות   .24

  נמצאות על מעגל (ראה ציור).

CDנתון:    AB,  

  שוות, AB- ו CAהקשתות   

  AE  ,הוא קוטר במעגל  

  .Mבנקודה  CDהחותך את המיתר  

EMDוכח כי א. ה   MDE .  

   הוא מעוין. ABMCב. הוכח כי המרובע   
  
  

25.  ABC החסום במעגל. צלעות- הוא משולש שווה  

  D  היא נקודה על הקשתBCו , -E היא נקודה  

  .BE- מקביל ל DC- כך ש ACעל הקשת   

  BE  חותך אתAD  בנקודהF  ואתAC  בנקודהG.  

ADCא. הוכח:    60 .  

  צלעות.- הוא שווה BFDב. הוכח: המשולש   

  ג. הוכח שלא קיים מעגל העובר דרך קדקודי   

  .BGCDהמרובע       

  

  
  

A

B C

KT

CB D

A

E

F

B

Q

A

P

C

D

D
M

E

C

B
A

A

E

CB

D

F

G
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  . Oחסום במעגל שמרכזו  ABCהמשולש   .26

AB  .הוא קוטר במעגל  

נתון:  BC 2 BE  ,OD DF.  

ACBא. הוכח:  ODF .  

BCס"מ 6ב. נתון:   ,8 ס"מAC ,  

ADס"מ 13      :הוכח .ACB ODF  .    
  
 
 
  

)זווית - הוא ישר ABCהמשולש   .27 ABD 90 ) . 

  היא קוטר במעגל. BCהצלע 

BDEא. הוכח:  ADB .  

BDב. נתון:  a ,AB d הבע את אורך .  

  .d- ו aבאמצעות  EDהקטע     
  
  
  
  

ב. תשובה:  
2

2 2

a

a d
. 

  
  
  

  .Aשני מעגלים משיקים זה לזה מבפנים בנקודה   .28

  AB ו -AC  הם מיתרים במעגל הגדול החותכים  

  .E- ו Dאת המעגל הקטן בנקודות   

DEא. הוכח:    BC.  

BC: נתוןב.    2.5DE ,6 ס"מBD .  

  .ADחשב את אורך הקטע              
  

  ס"מ. 4ב.  :תשובה  
  

  

  חסום במעגל.  ABCהמשולש   .92

MQנתון:  BC ,BM MC ,20 ס"מAB ,   

ACס"מ 25  ,36 ס"מBC . 

  .PQא. חשב את אורך הקטע 

BPMSסמ"ר 96ב. נתון:   חשב את .CPMS.  

  

  סמ"ר. 120ס"מ.   ב.  2א.  תשובה:
  

  
  

ACס"מ 40בציור שלפניך נתון:  .30  , 

PCס"מ 20  ,15 ס"מBP  ,  

BQס"מ 14  ,16 ס"מAQ  .  

  היא מרכז  Mהוכח כי הנקודה 

  .ABCהמעגל החסום במשולש 

  
  
  

  
  
  
  

  

A

C

O

B D

E

F

A B

C

D
E
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A
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BC)הוא טרפז  ABCDהמרובע   .31 AD) .  

  .Bמשיקה למעגל בנקודה  ABהצלע   

ABDא. הוכח כי:    DCB .    

BCס"מ 5ב. נתון:     ,8 ס"מBD ,  

ABDSסמ"ר 32               חשב את .BDCS.  
  

  סמ"ר.   12.5ב.  תשובה:
  
  
  

23.  CB  .הוא קוטר של מעגלCQ  משיק למעגל  

   Dמשיק למעגל בנקודה  C ,AQבנקודה 

  . Bמשיק למעגל בנקודה  BP- ו

APס"מ 10נתון: ,40  ס"מAQ . 

  חשב את רדיוס המעגל.
  

  ס"מ. 12 תשובה:  
  

  
  

  היא נקודה  Eחסום במעגל.  ABCהמשולש   .33

  העבירו  E. דרך הנקודה ACע על צל

  .Cמקביל לישר המשיק למעגל בנקודה 

DECא. הוכח:  ABC .  

BDס"מ 2ב. נתון:   ,6 ס"מDC  ,AE 2EC,   

  .Sהוא  ABCשטח המשולש     

  .DECאת שטח המשולש  Sהבע באמצעות     
  

1 תשובה:
4 S.  

  
  

AB)הוא שווה שוקיים ABO המשולש  .34 AO).  

  היא מרכז המעגל. Oהנקודה 

BODא. הוכח:    BAO   

ODס"מ 12ב. נתון:     ,10 ס"מAD .  

   BODחשב את היחס בין שטח המשולש       

  .AODלשטח המשולש       
  

4ב.  תשובה:   : 5  .  
  
  

  .Oמונחות על מעגל שמרכזו  C- ו A ,Bהנקודות   .35

   (הקטנה) BCהיא אמצע הקשת  Dהנקודה   

  (הגדולה). BCמונחת על הקשת  Aהנקודה   

CFנתון:    AD ,BE AD.  

 . F- ו Aמונחת בין הנקודות  Eהנקודה   

ABEהוכח: א.              ACF .  

BE ב. הוכח:   CF.  

  

  

  

  

  

A

B C

D

B

C

D

E

A

A

B
CE
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36.  A ,B ,C ו -D  .הן נקודות על מעגלAC ו -BD   

   BDהיא נקודה על  F .Gנחתכים בנקודה 

AG- כך ש AB המשך .AG  חותך  

BF. נתון: Eבנקודה  DCאת  GF .  

AECא. הוכח:    DFC .  

ECב. נתון:    a ,DF c ,AE m.  

  .m- ו a ,cבאמצעות  DFCהבע את שטח המשולש       

  

ב.  תשובה:
2ac

2m
 .   

  

  
37.   AB  הוא מיתר במעגל שמרכזוO.  הנקודותC ו -D   

- כך ש ABנמצאות על הקשת   AC CD DB .  

  OC ו -OD  חותכים אתAB  בנקודותE ו -F   

  בהתאמה (ראה ציור).

AEOא. הוכח כי    BFO    

AO) נמק מדוע 1ב. (   AE
FO FE

.  )2 הוכח כי (AE 1
FE

.  

  
  
  
  

 . Oחסום חצי מעגל שמרכזו  ABCבמשולש   .38

F – .הקוטר   נקודת השקהPQ  של חצי המעגל  

  .BCהוא הגובה לצלע  BC .ADמקביל לצלע 

BCס"מ 20נתון:  ,15 ס"מAD   .  

א. הוכח: 
PQAG

AD BC
.  

  ב. חשב את רדיוס חצי המעגל.
  

  ס"מ. 6ב.  תשובה:
 
  
  

) ACBבמשולש ישר זווית   .39 ACB 90 )   חסום חצי מעגל שמרכזוO.  

  המעגל מונח על היתר של המשולש. קוטר   

  , המחבר את מרכז COא. הוכח כי הקטע 

  של שני  Cהמעגל עם נקודת המוצא     

  חוצה, CB) - ו (CAמשיקים למעגל     

  המשיקים. את הזווית שבין שני    

AOס"מ 6ב. נתון:   ,8 ס"מBO .  

AC) היעזר בסעיף א' וחשב את היחס 1(    
BC

.  

 .BC - ו AC) חשב את אורכי הניצבים 2(    
 

3) 1ב. ( תשובה:
  ס"מ. 11.2ס"מ,  8.4) 2(  .4

  
  
  
  
  
  
  
  

D

G

C B

F
E

O

A

A

B CD

QP 

F
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OA B
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   Dחסום במעגל. הנקודה  ABCמשולש   .40

  .ACהמשך הצלע נמצאת על 

  DB .(ראה ציור) משיק למעגל  

DBא. הוכח:    AB
CD CB

.  

  עובר דרך מרכז המעגל. ACב. נתון:   

     BAC 30  ושטח המשולש ,BDA  

  .CDBחשב את שטח המשולש  סמ"ר. 15הוא     
  

  סמ"ר. 5ב.  תשובה:

  

  

14.  OA  ס"מ.  10הוא רדיוס במעגל, ואורכו  

  העבירו ישר משיק למעגל. Aבנקודה 

T היא נקודה על המשיק, ו -D  היא נקודה  

ADT- על המעגל, כך ש 90  ,9 ס"מTD .  

  .ADיתר א. חשב את המרחק של מרכז המעגל מהמ

  .ATב. חשב את אורך הקטע          

  
     ס"מ. 15ב.  ס"מ. 8א.  תשובה:  

  

  

   לישר  ס"מ משיק  6שרדיוסו  Oמעגל   .42

  הוא קוטר במעגל.  E .CDבנקודה 

BC  משיק למעגל בנקודהC   

  .Dמשיק למעגל בנקודה  AD- ו

ABס"מ 13נתון:   ,BE AE.  

AOBא. הוכח:  90  .  

  .AE- ו BEב. חשב את אורכי הקטעים 
  

  ס"מ. 9ס"מ,  4ב.  תשובה:  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

C AD

B

A T

O
D
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  יחידות) 4(במישור מטריה טריגוו
  

התרגילים כוללים שימוש בפונקציות סינוס, קוסינוס וטנגנס במשולש  : הערה

  זווית, ושימוש במשפט הסינוסים ומשפט הקוסינוסים.- ישר

  

  

ABס"מ 6נתון: ABCזווית - במשולש ישר  .1  ,  

ABC 90  ,BAC   .BD .הוא גובה ליתר  

BE זווית של - הוא חוצהDBC.  

  .באמצעות  ECהבע את אורך הקטע 
  

26sin תשובה:  (tan tan )  .  

  
  
  

ABס"מ 8.4נתון:  ABCDבמלבן   .2  ,  

ACס"מ 10  ,AM AK .    

  .MKחשב את אורך הקטע   
  

  ס"מ.  2.828  תשובה:  
  

  
  

ABס"מ 6נתון:  ABCבמשולש   .3  ,10 ס"מBC ,  ACB 30  . 

 .ACחשב את אורך הצלע 
    

  ס"מ.  11.98ס"מ  או   5.344  תשובה:
  
  

  

) ABCזווית - במשולש ישר  .4 C 90 )   

ABס"מ 28.3נתון:     ,ABC 32  .  

  בנו משולשים  BC- ו ACעל  הניצבים 

  .BCQ- ו ACPצלעות - שווי

  .PQחשב את אורך הקטע   
  

  ס"מ. 37.74  תשובה:  
  

  
  

  

5.  ABCD זווית (- הוא טרפז ישרAB CD ,BC DC.(  

ACDנתון:             ,AC CD.  

  את היחס בין שטח א. הבע באמצעות          

  .ABCלשטח המשולש  ACDהמשולש               

60ב. חשב את היחס הנ"ל כאשר            .  
  

1א.   ובה:תש
cos

  .  2.  ב. 

  

  

  

D
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AB)שוקיים - הוא שווה ABCהמשולש   .6 AC).  

  BD הוא הגובה לשוק ו -BE  הוא חוצה זווית  

BAC. נתון: ABCשל  2  ( 30 )   ,  

ABס"מ 10   AC  .  

  .BDEאת שטח המשולש  הבע באמצעות א.   

30הצב ב.      .'בביטוי שקיבלת בסעיף א  

  הסבר את התוצאה שקיבלת.              
  

2א.   תשובה:   1
250sin 2 tan(45 1 )   .0.  ב .  

  

. אורך68ס"מ ואחת הזוויות שלידה היא  15אורך צלע במשולש הוא   .7

  ס"מ. חשב את האורך של שתי הצלעות האחרות. 11זווית זו הוא - חוצה  
  

  ס"מ. 11.90ס"מ,  15.26תשובה: 
  

ACס"מ 8נתון:  ABCבמשולש   .8  ,A 42 .  

  .ABס"מ מהצלע  5- ארוכה ב BCוהצלע 

  .BCא. חשב את אורך הצלע 

  . ACהוא תיכון לצלע  BDב. 

  .BCDחשב את שטח המשולש 
  

   סמ"ר. 2.385ס"מ.   ב.  6.782א.   תשובה:
  

  

  

) ABCזווית - במשולש ישר  .9 C 90 )   העבירו מקביל  

  . E- ו Dיצבים בנקודות ליתר, החותך את הנ  

DEנתון:    m ,ABE   ,DAE   .  

   - ו mהבע באמצעות   

  . BE- ו AB את אורכי הקטעים
    

  תשובה:
2

2
m cos
sin




 ,
2

m cos sin 2
sin
 


   .  

  
  

ABנתון:  ABCבמשולש   .10 2AC ,BAC 120 .  

  .C- ו Bת מצא את גודלן של הזוויו
  

  . 19.11 ,40.89  תשובה:
  

  

ABC (ABשוקיים - במשולש שווה  .11 AC)  

  AFCשוקיים - והמשולש שו ACבנו על השוק   

AF- כך ש   CF BC a  .  

ABCנסמן:       ,AFC  .  

  AC) הבע את האורך של השוק 1א. (  

  .- ו a באמצעות    

) הוכח כי 2(      
2

1cos 1
8cos

  


.  

  זווית.- הוא ישר AFCב. נתון כי משולש   

  .ABCמצא את הזוויות במשולש     

  

a) 1א. (  תשובה: sin a
sin 2 2cos

 
 

  .   69.295 ,69.295 ,41.41.   ב. 

A

B C

842
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B C

D
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ABC (ABשוקיים - במשולש שווה  .12 AC) שווה אורך  

) - , והזווית שלידו לa- הבסיס ל 45 )  .  

BH  הוא גובה לשוקAC ו -CK  תיכון לשוקAB .  

  :- ו aהבע באמצעות 

  .AHא. את אורך הקטע 

  .AKHב. את שטח המשולש 

  

א.   תשובה:
a sin cos 2

a sin tan(2 90 )
sin 2

    


 .ב    .
2 2a sin cos 2

4sin 2
  


.  

  

  

  בעיות המשלבות גיאומטריה וטריגוומטריה
 

  השאלות הבאות משלבות ידע מגיאומטריה וטריגונומטריה.  

  

  הם גבהים  CE- ו ABC ,BDבמשולש   .1

BD. נתון: AB- ו ACלצלעות  CE.  

  שוקיים.- הוא שווה ABCא. הוכח: המשולש    

CEס"מ 8ב. נתון:     ,5 ס"מDC .  

  .BACחשב את הזווית       
  

  .  64.01ב.   תשובה:  

  
  

2.  AD הוא הגובה ל -BC  במשולשABC.  

  EF הוא  הגובה ל -BC  במשולשEBC.  

BFנתון:    FD DC .  

AGא. הוכח:    3DG .  

DFב. נתון:    2DG חשב את הזווית .ACG.  
  

   .36.87ב.   תשובה:  

   

  .BPQRחסום מעוין  ABCבמשולש   .3

BPס"מ 4.8נתון:     ,12 ס"מBC .  

  .ABא. מצא את אורך הצלע   

BACב. נתון גם:    72 .  

  .CQחשב את אורך הקטע       
  

    .ס"מ 7.051ס"מ.  ב.  8א.   תשובה:  

   
  

)זווית - הוא ישר ABCהמשולש   .4 C 90 ) .  

  חותך את היתר  ABהאנך האמצעי ליתר   

   Eבנקודה  AC, את הניצב  Dבנקודה 

    .Kבנקודה  BCואת המשך הניצב 

AEDא. הוכח:    KBD .  

DEב. נתון:    a ,KE 3a.  

  .Bחשב את הזווית              
  

  .  63.43ב.   תשובה:

  

A

B C
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5.  AD זווית - הוא חוצהA  במשולשABC   

BAC(ראה ציור). נתון:  50  ,  

BDס"מ 4  ,5 ס"מDC .  

  .ABלצלע  ACא. מצא את היחס בין הצלע 

  .ABב. מצא את אורך הצלע 

  
5א.  תשובה: :   ס"מ.   9.207. . ב 4

  
  

6.  ABC שוקיים - הוא משולש שווה(AB AC).  

BDנתון:    BC ,ABD DBC . 

  .ABCא. חשב את זוויותיו של המשולש   

  ך בסיס המשולש ב. הבע את אור   

  שוק המשולש . - bבעזרת       
    

  .0.618b.  ב. 72 ,72 ,36א.   תשובה:

  

  

)זווית - הוא ישר ABC המשולש  .7 ABC 90 ) .  

  BD  הוא התיכון לצלעAC   

  .BACחוצה את הזווית  AE- ו

BEס"מ 3נתון:     ,5 ס"מCE .  

  .ACא. חשב את אורך היתר   

  .ADFב. חשב את שטח המשולש   

  

5ס"מ.  ב.  10א.   תשובה:  
  סמ"ר.  115

    
  

   DC- ו BCנמצאות על הצלעות  F- ו Eהנקודות   .8

BEנתון:   . ABCDשל ריבוע  CF.  

  חסימה במעגל.- בר AGFDא. הוכח: המרובע   

DGFב. הוכח:    DAF .  

DFס"מ 4ג. נתון:     ,2 ס"מCF .  

  .DGFחשב את הזווית       

  

  .  33.69ג.   תשובה:  

  
  
  

9.  CR ו -BQ  הם גבהים במשולשABC   

CPס"מ 9. נתון: Pהנחתכים בנקודה   ,  

BP"מס 6  ,8 סמ"רBPRS  ,BR PR.  

BPRא. הוכח:  CPQ .  

  .CPQב. חשב את שטח המשולש 

  .PCQג. חשב את הזווית 

  

  .   31.37סמ"ר.   ג.  18ב.   תשובה:

  

  

  

  

B D C
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  יחידות) 4הדסה אליטית (
  

1היא  BCמשוואת הצלע  ABCבמשולש     .1 11
4 4y x  :נתון .A( 1;11) .  

AD  הוא הגובה לצלעBC מצא את שיעורי הנקודה .D.  
  

;1) תשובה:   3).  
  

yהיא  ABמשוואת הגובה לצלע  ABCבמשולש   .2 2x 5  ומשוואת  

3yהיא   ACהגובה לצלע      x 0  .  

;13)  אחד מקדקודי המשולש הוא בנקודה 9).  

;13)א. איזה מקדקודי המשולש הוא בנקודה      9)?  

  ם של המשולש.ב. מצא את שני הקדקודים האחרי    
  
)B.  ב. Aא.   תשובה:     3; 1)  ,C(7;9) .  

  
 

  . BCהוא אנך אמצעי לצלע   ABCDEבמשולש     .3

5היא  ADמשוואת התיכון  4
3 3y x  .  

1היא  DEמשוואת  4
3 3y x                              .  

91היא  ABמשוואת הצלע 
2 2y x                .  

  . C- ו A ,B מצא את שיעורי הקדקודים
      

;A(5;7) ,B(1;5) ,C(3  תשובה: 1) .  
  

yהיא   ABמשוואת הצלע  ABCבמשולש       .4 3x 5  :נתון .B(4; 7) .  

yהיא  ABלצלע  CDמשוואת התיכון      x 15  .  

ADC ב. הוכח:      .Aא. מצא את שיעורי הקדקוד           BDCS S.  
  

    .(13;6)א.   תשובה:    
  

yמצא את הנקודות על הישר א.   .5 x 2   (8;7)שמרחקן מהנקודה   

  .5הוא     

xמצא נקודה על הישר  ב. 4   הנמצאת במרחק שווה מהנקודות 

E(1;9)     ו -F(6;4).  
  

  .(6;4)ב. .  (5;3)או  (12;10)א.   תשובה:

  

  
  

  BC- ו ADבציור מתוארים הישרים   .6

  . P(6;6)הנחתכים בנקודה     

yהיא  BCמשוואת הישר      mx 3 .  

  יח"ר. 27הוא  ABPשטח המשולש     

  .mא. מצא את הערך של     

   BODPב. חשב את שטח המרובע     

             )O  - .(ראשית הצירים  
  

1א.   תשובה:    
  יח"ר. 45.  ב. 2

  

  

 

A

B

E

x

C

D

y

x

y

P

B
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1  היא  ACזווית. משוואת היתר - הוא ישר ABCהמשולש   .7
3y x 7   

yהיא  BCומשוואת הניצב  2x הנקודה .D( 2;1)  נמצאת על הניצבAB .  

  .Aא. מצא את שיעורי הקדקוד   

  .ACובה ליתר ב. מצא את משוואת הג    
                  

)א.    תשובה:     42; 21) .ב  .y 3x   .  
  

Aהיא ישרה. נתון:  ACB, הזווית ABCזווית - במשולש ישר      .8 (0; 6) ,

B (21;9) והקדקוד ,C נמצא על ציר ה -x מהם שיעורי הקדקוד .C?  

  .2C- ו 1Cמצא את שני הפתרונות האפשריים,     
           

;3)  תשובה: ;18)או    (0 0).  
  

ABC(ABשוקיים - במשולש שווה     .9 AC) :נתוןB(3;16),C( 1;14)  .  

y, אם נתון שהוא  נמצא על  הישר Aא. מצא את שיעורי הקדקוד           9.  

  . ACב. מצא את משוואת הגובה לשוק     
           

y.  ב. (9;4)א.   תשובה:     x 13 .  
  

10.     ABC שוקיים - זווית ושווה- הוא משולש ישר( C 90 )  .  

  .C(8;3) ,B(4;1)נתון:          

  .ACא. מצא את משוואת הניצב     

  רונות).(שני פת Aב. מצא את שיעורי הנקודה     
  

yא.    תשובה:   2x 19   .6).  ב; ;10)או    (7 1)    .  
   

1היא  ABמשוואת הצלע  ABCDבמקבילית   .11
3y x 7   ומשוואת הצלע

  AD  היאy 2x 7   3). אלכסוני המקבילית  נפגשים בנקודה; 4.5).  

  מצא את שיעורי קדקודי המקבילית.      
  

)A  תשובה:           6;5) ,B(9;10) ,C(12; 4), D( 3; 1)   .  
  

 ABבראשית הצירים. משוואת הצלע  O. קדקוד OABCנתונה מקבילית   .12

yהיא  4 .   :נתוןOAC 90  ,C(10;0).  

  Aא. מצא את השיעורים של הקדקוד   

  (רשום את שתי האפשרויות).    

  ב. חשב את שטח המקבילית, עבור כל  

  אחת מהאפשרויות שמצאת בסעיף א'.      
  

    .יח"ר 40או יח"ר  40.  ב. (4;8)או  (4;2)א.   תשובה:  
  

13.    ABCD  הוא מלבן ששניים מקדקודיו הםA(1; )B- ו  (2 1; 2) .  

7xנמצא על הישר  ACהאלכסון          ky 15  .  

  .kא. מצא את הערך של   

  ב. מצא את שני הקדקודים האחרים של המלבן.       
  

;C(5.  ב. 4א.   תשובה:   5) ,D(7; 1)  .  
  

14.  ABCD דיו הם הוא מלבן ששניים מקדקוA( 3; 2)  ו -D( 4;2) .  

2הוא  ABאורך הצלע    17 .  

 רשום את שתי האפשרויות. .Bא. מצא את שיעורי הקדקוד   

  רשום את שתי האפשרויות.. Cב. מצא את שיעורי הקדקוד   

y

x

A B

CO
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)או  (0;5)א.   תשובה:   11; 4)  .או   (4;4).  ב( 12;0).  
  

. משוואת B(7;4)- ו A(3;1), שניים מהקדקודים הם ABCDבמעוין     .15

yהיא  ACהאלכסון    2x 5  מצא את שיעורי הקדקודים .C  ו -D.  
  

   .C(7;9) ,D(3;6)  תשובה:          
  

yמונח על הישר  ACהאלכסון  ABCDבמעוין     .16 2x 8  הצלע ,AB 

yמונחת על הישר    8x 2  אלכסוני המעוין נחתכים על ציר ה . -x.  

  א. מצא את קדקודי המעוין.        

  ב. חשב את שטח המעוין.        

    

;A(1א.   תשובה:     6) ,B(0; 2) ,C(7; 6) ,D(8; 2) .  .60ב.  
  

  .B(3;4)- ו A(1;4)ודות שני קדקודים סמוכים של ריבוע הם בנק  .17

  .BCא. מצא את משוואת הצלע   

  (שתי אפשרויות). Cב. מצא את שיעורי הקדקוד   
  

xא.    תשובה:   3 .(2;3)או  (6;3).   ב.  
  
  

;A(8הם:  ABCDקדקודי המרובע     .18 6),B(12; 4),C(11;1),D(5; 4).  

  א. הוכח שהמרובע הוא טרפז.       

  .DCלצלע  Aה היורד מקדקוד את אורך הגובחשב ב.        

  את שטח הטרפז. חשבג.   
         

  . 17.5.    ג. 9.8ב.    תשובה:  
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  יחידות) 4פוליומים ( –חשבון דיפרציאלי 
  

yהישר    .1 5  2חותך את הפרבולהy x 1  .בשתי נקודות  

  א. מצא את משוואות המשיקים לפרבולה בנקודות אלה.  

  ב. מצא את נקודת החיתוך בין שני המשיקים שמצאת בסעיף א'.  
  

yא.   תשובה:   4x 3   ,y 4x 3  .   .0)ב; 3).  
  
  

2yלגרף הפונקציה   .2 x 2x 3     מעבירים משיק  

   y- . המשיק חותך את ציר הA(2;3)בנקודה 

   ACך מורידים אנ A. מנקודה Bבנקודה 

   ABOC. חשב את שטח הטרפז x- לציר ה

)O  - .(ראשית הצירים  
  

  . 10 תשובה:  
  

  

yהישר   .3 2x 4   2משיק לגרף הפונקציהf (x) x 8x c   .  

  .cמצא את ערכו של 
  

  .13  תשובה:  
  

2yלגרף הפונקציה   .4 ax 1   מעבירים משיק בנקודהx 1.  

  את משוואת המשיק. aא. הבע באמצעות   

xבנקודה שבה  x- ב. המשיק שמצאת בסעיף א' חותך את ציר ה   2.  

  .aמצא את       
  

yא.    תשובה:   2ax 1 a   .1.     ב
3 .  

  

  

  סעיפים הבאים ומצא: חקור את הפונקציות הבאות על פי ה

  א. תחום הגדרה.  ב. נקודות מינימום ומקסימום.   ג. תחומי עלייה וירידה.   

  ד. נקודות חיתוך עם הצירים.   ה. שרטט את גרף הפונקציה.
  
  

5.  2y x(12 x )         6.  4 2y x 18x 32        
  
  
  

3נתונה הפונקציה   .7 2f (x) x 15x 63x 49    .  

  א. חקור את הפונקציה ומצא: תחום הגדרה, נקודות קיצון,   

  .y- תחומי עלייה וירידה, נקודת חיתוך עם ציר ה              

 .(0;1)היא  x- ב. הראה שאחת מנקודות החיתוך של הפונקציה עם ציר ה  

  שרטט סקיצה של גרף הפונקציה.  ג.   

   ?x- ציר הולגרף הפונקציה כמה נקודות משותפות יש לד.   
  
  

4 החקור את הפונקצי  .8 3 2y 3x 8x 6x   .ומצא:   א. תחום הגדרה  

  ב. נקודות מינימום ומקסימום.  ג. תחומי עלייה וירידה.

  ים.   ה. שרטט סקיצה של גרף הפונקציה. ד. נקודות חיתוך עם הציר
    

   

x

y

A

O

B

C
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x

y

4נתונה הפונקציה   .9 2y x 4x .   

  א. חקור את הפונקציה ומצא: תחום הגדרה, נקודות קיצון, נקודות  

  חיתוך עם הצירים.       

   ב. מצא את תחומי החיוביות והשליליות של הפונקציה.

y, הפונקציה חותכת את הישר kג. מצא לאילו ערכים של    k :  

  ) באף נקודה. 4נקודות.   ( 2- ) ב3נקודות .  ( 3- ) ב2נקודות. ( 4- ) ב1(             

  

לפונקציה   . 10
3

2x
f (x) x mx 10

3
     יש נקודת קיצון ב -x 1.  

  .mא. מצא את   

  ב. מצא את נקודות המקסימום והמינימום של הפונקציה,   

  ושרטט סקיצה של גרף הפונקציה.    

fג. מצא כמה פתרונות יש למשוואה    (x) 13 0 .  
  
  

  תשובות:
  

  . x א. כל  .5

)מקסימום,  (16;2)ב.  2; 16)  .מינימום  

2ג. עלייה:    x 2  ,  

xירידה:       2  אוx 2 .  

), (0;3.464), (0;0)ד.    3.464.0).  
  

  

  .xא. כל   .6

;3)ב.    49)  ,מקסימום,  (32;0)מינימום  

             ( 3; 49)   .מינימום  

xג. עלייה:    3  3או x 0  .  

0ירידה:       x 3   אוx 3 .  

), (0;4), (32;0)ד.    4;0) ,( 2;0) ,( 2;0).  

  

  

  .xא. תחום הגדרה: כל    .7

;3)נקודות קיצון:                32)  ,מינימום  

   מקסימום. (0;7)    

3עלייה:                x 7  :ירידה ;x 7  אוx 3.  

  .(49;0)נקודת חיתוך:               

  ד. בשתי נקודות.   

  
  

  .  xא. כל    .8

  מינימום.    (0;0)ב.         

xג. עלייה:           0 :ירידה ,x 0  .  

  . (0;0)ד.         
  
  
  
  

)נקודות קיצון:  .xתחום הגדרה: כל  א.. 9 2 ; 4)  ,מקסימום,  (0;0)מינימום  

          ( 2 ; 4)  .(0;0), (0;2)נקודות חיתוך:  מינימום ,( 2;0).  

xחיוביות: ב.        2   אוx 2 2 : ,  שליליות x 2   ,x 0 .  

4) 1ג. (       k 0  )  .2 (k 0)  .3 (k 0  אוk 4 )  .4 (k 4  .  
  
  

x

y

x

y

x

y
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x

f '(x)

2

  

  .3א.     .10

2ב.   
3(1;11 )מקסימום,  ( 3;1)      .מינימום  

  ג. פתרון אחד.    

  
  

  

  

3הפונקציה   .11 2y x 15x 48x 3     [0,11]מוגדרת בקטע.  

  א. מצא את הערך הגדול ביותר ואת הערך הקטן ביותר של הפונקציה.  

  ש נקודות שונות.בשלו x- ב. הסבר מדוע גרף הפונקציה חותך את ציר ה  
    
  .67, 41א.   תשובה:  

  
  

2צא את משוואת המשיק לפונקציה מ  .12 5y (x 8)   בנקודהx 3.  
    

y  תשובה: 30x 89    .  
  
  

3yלגרף הפונקציה   .13 (x 4)   3מעבירים שני משיקים בעלי שיפוע.  

  א. מצא את שיעורי נקודות ההשקה.      

  ב. מצא את משוואות המשיקים.  
  

)א.    תשובה:   3;1) ,( 5; 1)  .ב      .y 3x 10  ,y 3x 14    .  
  

2הפונקציה מצא עבור   .41 3y (x 6x)  :  

  א. נקודות מינימום ומקסימום.     ב. תחומי עלייה וירידה.

  ד. שרטט סקיצה של גרף הפונקציה.    ג. נקודות חיתוך עם הצירים.    
    

  

fלפונקציה   .15 (x) ום ביש רק נקודת קיצון אחת והיא נקודת מקסימ -x 2 .  

fא. מהו הסימן של פונקציית הנגזרת    '(x) עבור x 2?  

     ) יכול לתאר את גרף הנגזרת 4, 3, 2, 1ב. איזה מן הגרפים הבאים (  

            f '(x)  של הפונקציהf (x).נמק את בחירתך ?  

  

  

  
  
  

  1גרף               2גרף                   3גרף         4גרף              

  

x- יש שתי נקודות קיצון בלבד. נקודת מקסימום ב g(x)לפונקציה   .16 1    

x- ונקודת מינימום ב   5 שרטט גרף של הפונקציה הנגזרת .g '(x).  
  

fבציור מתואר גרף הנגזרת   .17 '(x)  של פונקציהf (x) . 

  א. מצא את תחומי העלייה והירידה 

fשל הפונקציה          (x).  

  של נקודות הקיצון  x- שיעורי ה ב. מצא את  

fשל הפונקציה                (x) .וקבע את סוג הקיצון  

fג. נתון גם:    (0) 0 שרטט סקיצה של גרף הפונקציה .f (x).  

  

x

y

x

f '(x)

2

x

f '(x)

2

x

f '(x)

2

x

f '(x)

22
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2נתונה הפונקציה   .18 2y x 4ax 5a   ,a 0.  

  א. מצא: תחום הגדרה, נקודות קיצון, תחומי עלייה וירידה, נקודות   

  ).aחיתוך עם הצירים (במידת הצורך, הבע תשובותיך באמצעות               

  ב. שרטט סקיצה של גרף הפונקציה.  

  ק בין שתי נקודות החיתוך של גרף הפונקציה ג. נתון כי המרח  

 ?y- . מהי נקודת החיתוך של הגרף עם ציר ה8הוא  x- עם ציר ה             
  

  תשובות:

;3)א.   .14 729) .מינימום   

xב. עלייה:    3 , :ירידהx 3 .  
   .(0;6), (0;0)ג. א.   
    

  

  .    1א. חיובי.    ב. גרף .  15
  
  

16.    
  

  

  

  

xא. עלייה: . 17 2  אוx 2  ,      .ג  

2ירידה:            x 2  .  

xב.        2   ,מקסימוםx 2             .מינימום  

  

  
  

  .  xא. תחום הגדרה: כל  .81

)2נקודות קיצון:          2a; 9a )   .מינימום   

xתחומי עלייה:           2a  :תחומי ירידה ,x 2a .  

;0)2נקודות חיתוך:          5a ) ,(a;0) ,( 5a;0)   .  

8ג.     
9(0; 8 ) .  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

y

x51

x

f (x)

x

y

x

y
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   פוקציות רציוליות –ודת קיץ עב
  יחידות) 4(

  
      

נתונה הפונקציה   .1
2

2
x 8xy
x 8



.  

  א. מצא: תחום הגדרה, נקודות קיצון, תחומי עלייה וירידה,   

  נקודות חיתוך עם הצירים, אסימפטוטות מקבילות לצירים.     

  ב. שרטט סקיצה של גרף הפונקציה.  

y, הישר kשל ג. מצא לאילו ערכים    k :חותך את גרף הפונקציה  

  ) באף נקודה.3) בשתי נקודות.   (2) בנקודה אחת.   (1(             

  

לגרף הפונקציה    .2
2

2

2x ax
f (x)

x 7x 10




 
x- יש נקודת קיצון ב   3.  

  .aא את א. מצ      

  ב. חקור את הפונקציה ומצא: תחום הגדרה, נקודות חיתוך עם הצירים,       

  תחומי עלייה וירידה, נקודות קיצון, אסימפטוטות מקבילות לצירים.             

  ג. שרטט סקיצה של גרף הפונקציה.     

  בירים משיק לגרף ד. בכל אחת משתי נקודות הקיצון של הפונקציה מע  

  הפונקציה. חשב את המרחק בין שני המשיקים.               
  

xהישר    .3 1  לפונקציה  הוא אסימפטוטה
2

ax 16
y

x 3x b




 
x. בנקודה  2 

  לפונקציה יש נקודת קיצון.

  .bואת  aא. מצא את      

  ב. מצא: תחום הגדרה, נקודות חיתוך עם הצירים, אסימפטוטות      

  מקבילות לצירים, נקודות קיצון, תחומי עליה וירידה.      

  ג. שרטט סקיצה של גרף הפונקציה.     

   ד. דרך כל אחת משתי נקודות הקיצון של הפונקציה מעבירים ישר  

  . ארבעת הישרים הנ"לy- וישר המקביל לציר ה x- המקביל לציר ה              

  יוצרים מלבן. חשב את שטח המלבן.               

  

  

לפונקציה      .4
2

2

ax 8x 28
f (x)

x 4

 



yיש אסימפטוטה אופקית   2.  

  .aא. מצא את         

  ב. מצא: תחום הגדרה, נקודות חיתוך עם הצירים, אסימפטוטות         

  מקבילות לצירים, נקודות קיצון, תחומי עליה וירידה.      

  ג. שרטט סקיצה של גרף הפונקציה.     

  ) מצא את נקודת החיתוך בין גרף הפונקציה לבין האסימפטוטה1ד. (  

  האופקית של הפונקציה.                  

  גרף הפונקציה נמצא מעל האסימפטוטה x) מצא לאילו ערכי 2(             

 האופקית שלו.                  
     

לפונקציה    .5
3

2

2x ax
f (x)

x 1





xיש מינימום בנקודה   2.  

  .aא. מצא את הערך של הפרמטר         

  ב. מצא את האסימפטוטות של הפונקציה המקבילות לצירים.        

  ג. מצא את נקודות המינימום והמקסימום של הפונקציה.        

fד. כמה פתרונות יש למשוואה    (x) 7?  
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נתונה הפונקציה   .6
2

2

Ax x 2
f (x)

x x 2

 


 
 .  

xבנקודה שבה      1  3שיפוע המשיק הוא
2.  

fא. מצא את הפונקציה      (x).  

  ב. מצא אסימפטוטות לפונקציה המקבילות לצירים.    

g(x): מקיימת g(x)ג. הפונקציה    3f (x) k  האסימפטוטה האופקית .  

yהיא  g(x)של הפונקציה               5 מצא את הערך של .k.  
    

 

גרף הפונקציה   .7
2

2
x x mf (x)

x
  לו חותך את האסימפטוטה האופקית ש

x - ב 2 .  

  .mא. מצא את   

  ב. מצא תחום הגדרה, נקודות קיצון, תחומי עלייה וירידה,   

  נקודות חיתוך עם הצירים, אסימפטוטות מקבילות לצירים.     

  ג. שרטט סקיצה של גרף הפונקציה.  

f, יש למשוואה kד. מצא לאילו ערכים של    (x) k :  

  )  אף פתרון. 3) שני פתרונות.   (2) פתרון אחד.   (1(              
  

נתונה הפונקציה   .8
2

x 2
f (x)

x kx





 .  

xתחום ההגדרה של הפונקציה הוא    0 ,x 5.  

  .kא. מצא את הערך של   

  ב. הוכח שהפונקציה יורדת בכל תחום הגדרתה.  

  ג. מצא את נקודות החיתוך של הפונקציה עם הצירים ואת האסימפטוטות   

  של הפונקציה המקבילות לצירים.             

  ד. מהם תחומי החיוביות והשליליות של הפונקציה?  

  ה של גרף הפונקציה.. שרטט סקיצה  
  
  

xנתונה הפונקציה   .9 kf (x)
x 3



 ,k 3.  

  א. מצא את תחום ההגדרה של הפונקציה.  

fהפונקציה  kב. לאילו ערכים של    (x)  לכל יורדתx תחום ההגדרה?ב  

xג. ישר המשיק לגרף הפונקציה בנקודה שבה    k  מקביל לישר המשיק  

xלגרף הפונקציה בנקודה שבה               5 מצא את הערך של .k,  

  בתחום ההגדרה.  xלכל  יורדתאם נתון כי הפונקציה              
  

נתונה הפונקציה   .10
2

2
x kf (x)
x 9




 ,(k 9).  

  של נקודת הקיצון של הפונקציה  x- א. מצא את שיעור ה  

  של הנקודה. y- ה את שיעור kוהבע באמצעות               

yב. ישר המשיק לפונקציה בנקודה שבה    2 מקביל לציר ה -x.  

  .kמצא את הערך של       

fג. הוכח שפונקציה    (x) ית.היא פונקציה זוג  
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x

y

נתונה הפונקציה   .11
2

1f (x)
1 x




.  

  ) תחומי עלייה וירידה.3) נקודות קיצון.  (2) תחום הגדרה. (1א. מצא: (

  ) אסימפטוטות מקבילות לצירים.5( ) נקודות חיתוך עם הצירים.   4(      

  ב. שרטט סקיצה של גרף הפונקציה.           

ג. נתונה הפונקציה   
2

1g(x)
1 x



  ב' בלבד - . בהסתמך על סעיפים א' ו

  ) מצא את נקודת הקיצון של g(x)(כלומר מבלי לחקור את הפונקציה             

  וקבע את סוג הקיצון. g(x)הפונקציה             
  

נתונה הפונקציה   .12
2
8xf (x)

x 4



.  

  ) תחומי עלייה וירידה.3) נקודות קיצון.  (2) תחום הגדרה. (1א. מצא: (  

  ) אסימפטוטות מקבילות לצירים.5( ) נקודות חיתוך עם הצירים.   4(      

  ב. שרטט סקיצה של גרף הפונקציה.           

fהיא נגזרת של הפונקציה  g(x)ג. הפונקציה    (x) כלומר ,g(x) f '(x).  

2שרטט בתחום        x 2    את גרף הפונקציהg(x).  

  בלבד.ת נקודת קיצון אח g(x)הנח שבתחום הנ"ל יש לפונקציה       
  
 

נתונה הפונקציה   .13
2x

f (x)
3 x




.    
    

  ) תחומי עלייה וירידה, 3) נקודות קיצון. (2) תחום הגדרה. (1א. מצא: (

  ) אסימפטוטות מקבילות לצירים.5) נקודות חיתוך עם הצירים. (4(    

  ב. שרטט סקיצה של גרף הפונקציה.  

fג. מצא את התחום שבו הפונקציה    (x) גזרתוגם  שליליתה f '(x) .שלילית  
  
  

נתונה הפונקציה   .14
2

1y
x 2kx




 ,k 0 הבע באמצעות .k  את שיעורי

  נקודת הקיצון של הפונקציה וקבע את סוג הקיצון.

  

נתונה הפונקציה    .15
2xy

x a



 (a 0).  

  א. חקור את הפונקציה ומצא: תחום הגדרה, נקודות חיתוך        

  עם הצירים, אסימפטוטות מקבילות לצירים, נקודות קיצון,        

  ).aתחומי עליה וירידה (במידת הצורך הבע באמצעות       

  צה של גרף הפונקציה.ב. שרטט סקי       
  

  

  תשובות: 

   .xא. תחום הגדרה: כל   .1

) מקסימום, (2;4)נקודות קיצון:               2; 1)  .מינימום  

2עלייה:        x 4  ,  :ירידהx 4  אוx 2 .  

), (0;0)נקודות חיתוך:        8;0) .  

yאסימפטוטות:        1.  

k) 1ג. (   1  אוk 2  אוk 1 .  

    )2 (1 k 2   ,k 1.  

      )3 (k 2  אוk 1 .  
  

x.  ב. תחום הגדרה: 6א.   .2 2 ,x 5.  

x

y
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), (0;0)חיתוך:  נקודות   3;0).  

2עלייה:    x 3  1 או x 2  .  

xירידה:    5  3או x 5   אוx 1 .  

  (3; 18)  ,2מקסימום( 1; )9  .מינימום  

xאסימפטוטות:    2 ,x 5 ,y 2.   .7ד
917.  

  

  

  

aא.   .3 2  ,b 4 .תחום הגדרה: . בx 4 ,x 1 .  

;0)נקודות חיתוך:    4) ,(8;0).  

xאסימפטוטות:    1  ,x 4 ,y 0.  

;2): נקודות קיצון   2)  ,מקסימום  

        (14; 0.08) .מינימום  

xעלייה:    14  1או x 2   או x 1  .  

4ירידה:     x 14  2 או x 4 .    .23.04ד .  
  

  

x. ב. תחום הגדרה:2א.    .4 2 ,x 2 .  

),(0;2.243), (7;0)נקודות חיתוך:           6.243;0).   

xסימפטוטות: א   2 ,x 2  ,y 2.  

  מקסימום, (3;4)נקודות קיצון:          

2עלייה:  מינימום. (6;1)          x 4    

1 או   x 2 .  :ירידהx 4 או  

  2 x 1   או x 2  .  

x) 2.  ((2;2.5)) 1ד. (   2.5  2או x 2  .  
  
  

x. ב. 1.6א.     .5 1 ,x 1  .מינימום, (6.4;2).  ג( 2; 6.4)   .מקסימום  

  ד. שלושה.
  
  

א.  .  6
2

2
f (x) x x 2

x x 2
  

 
y.   ב.  1 ,x 1  ,x 2 .2.   ג.  

  
  
  

mא.   .7 2 :ב. תחום הגדרה   .x 0.  

)1נקודות קיצון:    4;1 )8 .מקסימום  

xעלייה:    0  אוx 4  :4, ירידה x 0  .  

), (0;2)נקודות חיתוך:    1;0).  

xאסימפטוטות:    0 ,y 1.  

k )1(ד.    1  1אוk 18  .)2( 1k 18 ,k 1  .)3( 1k 18.  
  

 

  .5א.   .8

  .(0;2)ג. נקודות חיתוך:   

xאסימפטוטות:         0 ,x 5 ,y 0.  

xחיוביות: ד.    5  0או x 2  .  

2שליליות:               x 5   אוx 0 .  

xא.   .9 3 .ב   .k 3 .1.  ג  .  

x

y

x

y

x

y

x

y
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xא.  .   10 0 ,ky
9

.   .18ב .     
  

x) 1(א.   .11 1 ,x 1  .         .ב  

          מינימום. (1;0)) 2(     

xעלייה:  )3(            1 0 או x 1  ;  

1ירידה:                       x 0   או x 1 .  

           )4 ((0;1)   .)5 (x 1  ,x 1 ,y 0.  

;0)ג.    1) .מקסימום  
  

  

  ב.             .x) כל 1א. (  .12

       )2 (( 2;2)  ,2)מקסימום; 2) .מינימום  

x) עלייה: 3(        2  אוx 2 ,  

2ירידה:              x 2  .  

      )4 ((0;0))   .5 (y 0.  
  ג.  

  

  

  

x)1א. (  .13 3.            

           )2( (0; ;6)מינימום,  (0 12) .מקסימום  

3) עלייה: 3(            x 6  0 או x 3 ;   

xירידה:                      6  אוx 0.  

          )4( (0; 0))  .5 (x 3 .ג  .x 6  .  
   

  
14.  

2
1(k; )
k

 .מקסימום   

  
  
 

xא. תחום הגדרה:   .15 a .  :(0;0)נקודות חיתוך .  

xאסימפטוטות:  a .  

  מינימום,  (0;0)נקודות קיצון:   

  ( 2a; 4a)  .מקסימום  

xעלייה:    0  אוx 2a ;  

aירידה:    x 0    2אוa x a   .  
  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

x

y

x

y

x

y

x

y

x2 2
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  יחידות) 4(  בעיות קיצון –עבודת קיץ 
  

, מצא את זוג המספרים 4מבין כל זוגות המספרים שההפרש ביניהם   .1

  שסכום ריבועיהם מינימלי.  
    
  . 2, 2  תשובה:  

  
  

, מצא את זוג המספרים 10ביים שסכומם מבין כל זוגות המספרים החיו  .2

 שמכפלת ריבועו של האחד בחזקה השלישית של השני היא מקסימלית.

  מצא גם את המכפלה המקסימלית.
  

  .3456, 6, 4  תשובה:  
  
  

9a )aשלשות המספרים החיוביים שסכומם מבין כל   .3 0 ושאחד מהם ,(    

  המספרים שמכפלתם מקסימלית.גדול פי שניים מהשני, מצא את   
  

  . 4a ,2a ,3a  תשובה:  
  

ס"מ לשני חלקים. מכל אחד מהחלקים  80חותכים חוט שאורכו   .4

מכינים ריבוע. מה צריך להיות אורך כל אחד מהחלקים, כדי שסכום 

  השטחים של שני הריבועים יהיה מינימלי?
  

  ס"מ. 40ס"מ,  40  תשובה:  
  

  

  ס"מ.  6סכום אורכי האלכסונים במעוין הוא    .5

  יהיה מקסימלי? מה צריך להיות אורכו של כל אלכסון כדי ששטח המעוין  
  

  ס"מ.    3ס"מ,  3  תשובה:  
  
  

  מטרים רוצים 6- ו  מטרים 8בחלון מלבני שממדיו   .6

  משני סוגים: בשטחים המקווקווים להרכיב זכוכית  

  וממלבן נוסף  xהמורכבים  משני ריבועים שצלעם   

  צבעונית, ובשטחים הלבנים  להרכיב זכוכית רוצים  

  ה ציור).שבציור רוצים להרכיב זכוכית שקופה (רא  

  כדי ששטח הזכוכית  xא. מה צריך להיות ערכו של   

  השקופה יהיה מקסימלי?              

  ב. מהו השטח המקסימלי של הזכוכית השקופה?  
  

  מ"ר.  30.25מטר.    ב.  2.75א.    תשובה:  
 

  חסומים  bורוחבו  aבן שאורכו בתוך מל  .7

  ריבוע ומשולש מקווקווים. 

  מה צריך להיות אורך צלע הריבוע כדי   

  שסכום השטחים של הריבוע והמשולש   

  . b- ו aיהיה מינימלי? הבע על ידי   
    

  תשובה:  
a b

6


 .  

  
  

b

a

x x

8

6
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y

x

A

B

C

O

y

x

D A

B
C

y

xB

C A

O

2yנמצאת על גרף הפונקציה  Aנקודה   .8 x 81     

  .x- מקביל לציר ה ACברביע הראשון. הקטע   

  ,Aמצא מה צריכים להיות שיעורי הנקודה   

  ABOCהזווית - כדי ששטח הטרפז ישר  

  יהיה מקסימלי.  
  

  .(72;3)  תשובה:  
  

  

2yנמצאת על הפונקציה  Aנקודה   .9 x 3x 9     

  נמצאת על הפונקציה  Bנקודה  רביע הראשון.ב  

  2y x 3x 2    .הקטע  ברביע הראשוןAB  מקביל  

   y- ציר ה עלנמצאת  D- ו C. הנקודות y- לציר ה  

  מצא מה צריכים להיות שיעורי  מלבן. ABCD- כך ש  

  כדי שהיקף המלבן יהיה מינימלי. Aהנקודה   
  

  .(6.8125;1.25)  תשובה:  
  

2yבנקודה הנמצאת על הפרבולה   .01 x 5x  ,  

0בקטע    x 5 ,מורידים אנכים לצירים ,  

  (ראה ציור). ABOCכך שנוצר מלבן   

  :Aמה צריכים להיות שיעורי הנקודה   

  א. כדי שהיקף המלבן יהיה מקסימלי?  

  ב. כדי שהיקף המלבן יהיה מינימלי?  
  

  . (0;0).  ב. (6;3)א.  תשובה:  
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