
 מאונך מקביל: א2חלק            14                       לא נכשלת כל עוד לא חדלת לנסות 

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

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

 

 

 הנדסה אנליטית -א:  2חלק 

 

 
 מאונך מקביל                

 

 

 2018מעודכן בשנת 

 
 

 

 ישרים במישור   -:1פרק  
 

 

 

15 

 

 מלבן -:  2פרק  

 

 

16 
 

 

 מקבילית -:  3פרק 

 

 

18 

 

 מעוין -:  4פרק 

 

 

19 

 

 טרפז -: 5פרק 

 

 

21 

 

 משולש -: 6פרק 

 

 

22 

 

 וסחת המרחק  מציאת נקודה דרך נ  - : 7פרק 

 

 

27 

 

 כתב וערך: יוסי דהן
 



 מאונך מקביל: א2חלק            15                       לא נכשלת כל עוד לא חדלת לנסות 

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

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

 

 

 ישרים במישור  -: 1פרק 
 

 

    2006 רק תשס"ו מועד חצב ב 03035מבחן בגרות    :1שאלה מספר  
 חותכים את הצירים   –ו  הישרים 

 כמתואר בציור  C –ו  A  ,Bבנקודות  

4ואה של אחד הישרים היא   נתון כי המשו
2
1  xy  

 .נמק מתאימה המשוואה הנתונה ?  או  לאיזה ישר)א(    

 .האנך חותך את x –העלו אנך לציר ה  Bמנקודה   (  ב)

 .3הוא  BD אורך הקטע  . Dבנקודה  הישר           

 .D הנקודה מצא את שיעורי   (1)    

 .Bמצא את שיעורי הנקודה  (2)    

 . CEהיא אמצע הקטע  D, והנקודה  Eנפגשים בנקודה   –ו  הישרים  (ג)

 .E והנקודה   Cמצא את שיעורי הנקודה ( 1)      

 המשוואה הנתונה. מצא את משוואת הישר שמשוואתו אינה  –ו  מבין הישרים ( 2)      
  תשובה סופית:

21(  2)ג 2,4(E(C)4,0( (1)ג  B)0,2( (2)ב     D)3,2( (1)ב      )א(  ישר   xyBE   

 

 .3201 פברואר  תשע"ג מועד  03835מבחן בגרות : 2שאלה מספר 

 מאונכים זה לזה.הישרים  2בסרטוט שלפניך נתונים 

 . y -שעל ציר ה Eהישרים נפגשים בנקודה 

 .6הוא  Eשל הנקודה  y -נתון כי שיעור ה

ושיפועו של אחד הישרים הוא 
2
1. 

 ( מצא את המשוואה של כל אחד מהישרים.1)א( )

      (2 )A  ו– B הן נקודות החיתוך של שני הישרים  הנתונים 

 .B–ו  Aמצא את שיעורי הנקודות  . x –עם ציר ה               

 .ED=BE -כך ש BEנמצאת על המשך  D)ב( נקודה  

 .Dמצא את שיעורי הנקודה        

 .2שלה הוא  x –, ושיעור ה  AEנמצאת על המשך  Cקודה )ג(  נ

 . ABCמצא את שטח המשולש       
 תשובה סופית:

62( 1)א
1  xyBD

62 -ו    xyAC
 75ABCS (ג)     D)12,12(( ב)   A)0,3(  B)0,12(( 2א)  

 

 .3201 ב קיץ  תשע"ג  מועד 03835מבחן בגרות  :3שאלה מספר 

 שבציור הן:    -ו  .המשוואות של הישרים  
             102302  xyxy 

 .)א( איזו משוואה היא של הישר  

 ? נמק  ואיזו משוואה היא של ישר 

 וחותך אותו  מאונך לישר  )ב( ישר  

 . 4xשבה     Aבנקודה       

 .מצא את משוואת הישר       

 . מאונך לישר  ( הראה כי הישר  1)ג

 חותך  . הישר Bבנקודה  חותך את הישר  (  הישר2)ג

 .        F –ו  B. )ראה ציור(.מצא את שיעורי הנקודות Fבנקודה  x -את ציר ה       

  FBAד.    מצא את השטח של המשולש 

  302.ישר )א(    תשובה סופית:  xy   ישר ,  102  xy )20)ב
2
1  xy      ( 1)ג

2
12   mm         22,4( (2)ג(B)0,15(F             )110)דFBAS
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 .3201 תשע"ג מועד חצב ברק  03835מבחן בגרות  : 4שאלה מספר 

 

 ABC  (090  =C )נתון משולש ישר זווית 

 )ראה ציור(. x –נמצאת על ציר ה  Cנקודה 

42מונחת על הישר  ACהצלע   xy 

 .Cאת שיעורי הנקודה ( מצא 1)א( )

 .BC( מצא את משוואת הישר 2)      

  4xהוא   Bשל הנקודה  x( שיעור ה 3)      

 .Bשל הנקודה  y –מצא את שיעור ה              

 

 )ראה ציור(.    D)0,13(בנקודה    x –חותך את ציר ה  ABהמשך של הצלע 

 .BDת משוואת הישר ( מצא א1))ב( 

  A( מצא את שיעורי הנקודה 2)      

 . נמק  ADהיא אמצע קטע  Bאם נקודה ה( קבע 3)      

 תשובה סופית:

C)0,2(( 1)א

  

1( 2א)
2
1  xyBC

          B)3,4(( 3א)      

(1ב)
3
1

3
1 4 xyBD

 

(2ב)   

 

     )6,5(A           כן , הנקודה (  3)בD  היא אמצע קטעAD.

 

 

 מלבן.  -: 2פרק 
 

 

  2008 מועד חורף תשס"ח 35003בגרות מבחן :     5שאלה מספר 

     y –מונח על ציר ה  ABCDשל המלבן  Cדקוד ק

 ) ראה ציור (      x –של המלבן מונח על ציר ה  Bוקדקוד 

 .  10הוא  Aשל קדקוד    x  -שיעור ה

82היא   ABומשוואת הצלע   xy    

 BCשל הצלע  המשוואהאת ו Bדקוד מצא את שיעורי הק    (א)

 CDשל הצלע  המשוואהאת ו .Cדקוד מצא את שיעורי הק  (  ב)

 D –ו  Aמצא את שיעורי הקדקודים     (ג)

 ABCD)ד(      מצא את שטח המלבן 

 : סופית תשובה

)0,4(2 )א(   
2
1  xyB      )2,0(22)ב(  xyC     

)12,10()14,6()ג(  DA  (ד )60ABCDS 

 

 

 .4201 חורף תשע"ד מועד  03835מבחן בגרות   : 6שאלה מספר 

 .x –מונח על ציר ה  ABCDשל מלבן  Aקדקוד  

 )ראה ציור(. y -של המלבן נח על ציר ה Bוקדקוד 

3היא  ADמשוואת הישר 
2
1  xy. 

 .A( מצא את שיעורי נקודה 1א. )

 .AB( מצא את השיפוע של הצלע 2)    

 .B( מצא את שיעורי הנקודה  3)    

 .10הוא  Dשל הנקודה  x -ב. שיעור ה

 .Dשל הנקודה  y -מצא את שיעור ה   

 ת הצירים(ראשי O) OBDAג. חשב את שטח המרובע 

 :   ה סופיתתשוב

 66s)ג(   2Dy)ב(     B)12,0(( 3)א   2ABm(   2א)     A)0,6((     1)א

B 

A 

C 

D 

x 

y 

• 

• 

• 

• 
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 2010 תש"עקיץ מועד ב'   35803מבחן בגרות :     7שאלה מספר 

 
)3,4()1,0(הם :  ABCDמוכים במלבן קדקודים סשני  AB  (ראה ציור). 

6היא   BDמשוואת האלכסון  
4
3  xy 

 .ABמצא את השיפוע של הצלע    (1)(א)

 .ADמצא את משוואת הצלע   ( 2)     

 .Dמצא את שיעורי הקדקוד   . (ב)

 חשב את שטח המלבן.   . (ג)

 

     :סופית תשובה

  (1א)
2

1
ABm     (2א)   12  xyAD

 40ABCDS ( ג)       D)9,4( (ב)     

 

  2010 מועד חורף תש"ע   35803מבחן בגרות  : 8שאלה מספר 

 

)4,6()10,3(הנקודות  BC   שני קדקודים סמוכים  במלבן הןABCD, 

 .) ראה ציור (  x -מקביל לציר ה AC האלכסון

 .BCמצא את השיפוע של ( 1)(א)

 .ABמצא את משוואת הישר שעליו מונחת הצלע ( 2)     

 .Aדקוד מצא את השיעורים של הק( 3)     

 .DCמצא את משוואת הישר שעליו מונחת הצלע  (  ב)

 ,Eבנקודה  y -חותכת את ציר ה DCהצלע  (  ג)

  Fבנקודה  y -חותך את ציר ה ACוהאלכסון        

 .EFמצא את אורך הקטע        

 

   :סופית תשובה

(1א)
  

2BCm   (2א)   5.8
2
1  xyAB

1  (ב)  A)4,9((3א)    
2
1  xyDC

 
 3EF (ג) 

 

 .5201 א קיץ תשע"ה מועד  03835מבחן בגרות : 9שאלה מספר 

 

 

     -ו   נתונים שני ישרים, 

             

4
2

1
.

1
2

1
.





xy

xy

 

 .Bבנקודה  x –חותך את ציר ה   ישר 

 . )ראה ציור(.Aבנקודה  x –חותך את ציר ה  ישר  

 .B. ואת השיעורים של נקודה Aמצא את השיעורים של הנקודה  א.

 ראה ציור. C. האנך חותך את הישר בנקודה העבירו אנך לישר  Aדרך הנקודה 

 .AC( מצא את משוואת האנך 1ב. )

 .C( מצא את השיעורים של הנקודה 2)    

 ראה ציור. D. האנך חותך את הישר בנקודה העבירו אנך לישר  Bדרך הנקודה 

 ? נמק ABCDג.   איזה מרובע הוא 

 .ABCDד.  מצא את שטח המרובע 

 :   ה סופיתתשוב

)0,8()0,2(     )א( BA        162 (1)ב  xy      4,6(   (2)ב(C     

 המרובע הוא מלבן(   )ג
 

 40S )ד(         
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 מקבילית.  -: 3פרק 
 

     2006 תשס"וקיץ מועד א'   35003מבחן בגרות    : 11שאלה מספר 

 

   נתון: ,ABCDמקבילית  נתונה 

6מונחת על הישר  ADהצלע 
2
1  xy  , 

3מונחת על הישר  DCהצלע  xy  ,   

   y –נמצא על ציר ה Cדקוד הק

 .C  דקוד מצא את שיעורי הק  א()

 מונחת עליו. BCמצא את משוואת הישר שהצלע   ב()

 .x –מקביל לציר ה DBנתון גם כי האלכסון   ג()

 D -ו  B( מצא את שיעורי הנקודות 1)   

 מצא את השיעורים של נקודת מפגש האלכסונים במקבילית (2)   

     :סופית תשובה

3 )ב(       C)3,0()א( 
2
1  xyBC      5,4()5,2(( 1)ג( DB   5,1(( 2)ג(M      

 

 

 2009 מועד חורף תשס"ט  35803מבחן בגרות  :     12שאלה מספר 

 

 בראשית הצירים  Oקדקוד  OABCנתונה מקבילית 

 ציור( )ראה   x –על ציר ה Cוקדקוד 

 ∢090OAC :    נתון

 A)4,2(הם  Aשיעורי קדקוד 

 OAמצא את משוואת הצלע    (  א)

 .ACמצא את משוואת האלכסון    (  ב)

 .Cדקוד מצא את השיעורים של ק (1)(ג)

 BC צלע מצא את משוואת ה (2)    

 .Bדקוד מצא את השיעורים של הק( 3)    

   : סופית תשובה

xyOC  (א) 2        (ב)   5
2
1  xyAC

      C)0,10((  1ג)    

202  (. 2ג)  xyBC
 B)4,12((3)ג          

 

 .4201 ד  תשע"ד מועד  03835מבחן בגרות :  12שאלה מספר 

    

   .ABCDילית מקב בציור שלפניך

)3,1()2,2(נתונים הקדקודים   AB  

 x –מקביל לציר ה    BDהאלכסון 

xyמונחת על הישר  ADהצלע    ,   

 .D  מצא את שיעורי הקדקוד   א()

 .DCהצלע עליו מונחת מצא את משוואת הישר ש  ב()

 BCמצא את משוואת הצלע  )ג(

 .Cקדקוד ( מצא את שיעורי הד)

     :סופית תשובה

125 )ב(       D)3,3()א(   xyDC
41   )ג(        xyBC

   C)8,4(   )ד(        



 מאונך מקביל: א2חלק            19                       לא נכשלת כל עוד לא חדלת לנסות 

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

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

 

  2008 תשס"חקיץ מועד ב'  35003מבחן בגרות :    13שאלה מספר 

 

)7,1(הוא  ABCDאחד מקודקודי המקבילית  B 

xyמונחת על הישר. CDהצלע  
 

 

מונח על הישר   ACהאלכסון 
7

18

7

1
 xy 

 .C. מצא את שיעורי הקדקוד א

 .ABמצא את משוואת הישר שעליו מונחת הצלע  (1 ב.

 .Aמצא את שיעורי הקדקוד ( 2    

 ,  CDהורידו אנך לצלע  A. מקדקוד ג

 ) ראה ציור ( Eהחותך אותה בנקודה      

      AEמצא את משוואת הצלע  ( 1)

 .Eמצא את שיעורי הנקודה   (2)

 

   : סופית תשובה

)3,3()א(  C  6( 1)ב xyAB        2,4(( 2)ב( A   21( 1)ג  xy     1,1((  2)ג(E         

 

 מעוין.  -: 4פרק 
 

 

   2005 ברק תשס"ה /מועד חצב   35003  מבחן בגרות:  14שאלה מספר 
 

)4,4(הם ,   B נתון : השיעורים של קדקוד ABCDבמעוין  B 

22היא     ACמשוואת האלכסון                                 xy  

 .BDמצא את משוואת האלכסון  א.

 ין.ל נקודת המפגש של האלכסונים במעומצא את השיעורים ש ב.

  4הוא  Aדקוד של ק y  –נתון כי שיעור ה  ג.

 C -ו  Aים קדקודהשל מצא את  השיעורים                       

 

     תשובה סופית:

2)א( 
2
1  xyBD

)2,0()ב(             O        )4,3()8,3( )ג( CA    

 

 

 

 2008 ח"תשסקיץ  מועד א' 35003מבחן בגרות :     15שאלה מספר 

  

)6,3()1,6(   שני קדקודים הם : ABCDבמעוין  AB  

אחד מאלכסוני המעוין מונח על הישר   
2

1
4

2

1
 xy    

 ראה ציור

 את האלכסון השני של המעויןמצא את משוו א.   

  Oאלכסוני המעוין נפגשים בנקודה  (1)  ב.   

 .Oמצא את שיעורי הנקודה                

 חשב את שטח המעוין (2)        

 

 : סופית   תשובה

132)א(    xyAC    1,7((  1)ב( O        50(  2)בABCDS 
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  2012 תשע"ב מועד חורף 35803מבחן בגרות :    61אלה מספר ש

 

 ABCDלפניך מעוין 

 )ראה ציור( Mהמעוין נפגשים בנקודה אלכסוני 

)1,4()5,8(   :נתון AC   

 .Mמצא את שיעורי הנקודה   )א(. 

 .BDמצא את משוואת האלכסון     .(ב)

 ,x -נמצאת על ציר  ה Dנתון שהנקודה      .(ג)

 .B –ו  Dמצא את שיעורי הנקודות          

 מצא את שטח המעוין    .(ד)

 

 :   ה סופיתתשוב

93  )ב(        M)3,2(     )א(  xyBD
)0,3()6,1()ג(        BD        )40)דABCDS 

 

 

   .5201 חורף תשע"ה  מועד 03835מבחן בגרות   :17שאלה מספר 

 

 )ראה ציור( Mנפגשים בנקודה  ABCDמעוין ב האלכסונים 

)1,2()5,6(   :נתון AC   

 .Mמצא את שיעורי הנקודה   )א(. 

 .BDמצא את משוואת האלכסון     .(ב)

 ,x -ציר  המקבילה ל AB כי הצלע נתון      .(ג)

 .  Bשל הקדקוד  y –( מהו שיעור ה 1)   

 .Bשל הקדקוד  x –( מצא את שיעור ה 2)   

 .ABC( מצא את שטח המשולש 3)   

 .ABCD( מצא את שטח המעוין 4)   

 

 :   ה סופיתתשוב

72  )ב(        M)3,2(     )א(  xyBD
     

10ABCS(  3ג)      B)5,1((   21)ג

     

 20ABCDS(  4ג)

 

 2011 תשע"א חורףמועד  03835מבחן בגרות :         18שאלה מספר 

 

)1,5(,)5,2( נתונים הקודקודים: ABCDבמעויין  AB .)ראה ציור( 

12אחד מאלכסוני המעוין מונח על הישר   xy 

 נח על הישר הנתון ?מו  BDאו  AC –איזה מבין האלכסונים     )א(

 מצא את משוואת האלכסון השני של המעוין.    )ב(

 ) ראה ציור( Mאלכסוני המעוין נפגשים בנקודה     )ג(

 .Mמצא את שיעורי הנקודה         

 .Dמצא את שיעורי הנקודה    )ד(

 .AMBחשב את שטח המשולש    )ה(

 

 : סופית תשובה

12)א(   xyAC      )ב(  
2
1

2
1 1 xyBD

    

)1,1()ג(  M                       )3,3()ד( D            (ה )15AMBS   
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 2011 תשע"אמועד חצב/ ברק  35803מבחן בגרות       :19שאלה מספר 

 

 .x –יר ה מקביל לצ ACהאלכסון  .ABCDמעוין בציור שלפניך 

  M - המפגש של האלכסונים. נקודת 

)1,8(,)2,8(   -:נתון כי     MB 

 .Dמצא את שיעורי הקדקוד     )א(

 .ACמצא את משוואת האלכסון     )ב(

  ABנתון כי משוואת הישר שעליו מונחת הצלע      )ג(

5 :היא          
4
3  xy  מצא את שיעורי הנקודהA. 

 .ABCDמצא את שטח המעוין      )ד(

 :   ה סופיתתשוב

)5,8()א(  D      )ב(    2ACy        )2,4(  )ג( A         )24)דABCDS 

 

   2012  תשע"ב חצב/ברקמועד  03835מבחן בגרות :     20שאלה מספר 

 

 ראשית בצירים(. Oנמצאות על הצירים ) A ,B  ,Cלפניך הנקודות בציור ש

82מונחת על הישר שמשוואתו  ABהצלע   xy 

 .AOBמשטח המשולש  2גדול פי  ABCשטח המשולש 

 .B –ו  Aמצא את שיעורי הנקודות  )א(

 .Cמצא את שיעורי הנקודה  )ב(

 .ABCDהוא אלכסון של המקבילית  ACנתון כי  )ג(

 .Dמצא את שיעורי הנקודה ( 1)    

 ? נמק. היא מעוין ABCDהאם המקבילית  (2)    
 תשובה סופית:

)08()0,4()א(  BA        )0,12()ב(C     ( 1)ג)8,8(D         (2ג) המקבילית לא מעוין  

  

 

 טרפז.  -: 5פרק 
 

 

 .2012 ' קיץ תשע"ב במועד  03835מבחן בגרות   : 21שאלה מספר 

 

 שקודקודיו הם: ABCDבציור שלפניך מרובע   

     )8,4()10,14()17,10(,)16,5( 

 )א(  התאם כל קדקוד לאות המתאימה לו בציור.

 ( מצא את השיפועים של ארבע צלעות המרובע.1)ב( )

 הוא טרפז. ABCD( הסבר מדוע המרובע 2)     

 הוא גובה הטרפז מצא את:   AE)ג( נתון כי 

 .AE( המשוואה של 1) 

 .DC( המשוואת הצלע 2) 

 .E( שיעור הנקודה 3) 

 סופית: תשובה

)8,4()10,14(,)17,10()16,5()א(   ABCD 

(  1)ב
5

1

4

3

5

1 ,1,,8  ABBCCDAD mmmm 

 לא זהים לכן המרובע הוא טרפז. BCו  ADהשיפועים  זהים קווים מקבילים  CDו  ABהשיפועים ( 2)ב

415(  1)ג  xyAE         ( 2)ג
)2

1
2
1 8,6(E 
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 .3201 א קיץ  תשע"ג  מועד  03835מבחן בגרות  :22שאלה מספר 

נתונים שני ישרים : 
102.

102.





xy

xy
 

 . Aבנקודה    y -חותך את ציר ה  ישר  

 . Cבנקודה    y -חותך את ציר ה   ישר 

 .M-ו  C –ו  Aמצא את השיעורים של הנקודות )א(  

 

 ,   העבירו אנך לישר Aדרך הנקודה 

 )ראה ציור(. Bבנקודה   החותך את הישר  

 .AB)ב( מצא את משוואת הישר 

 .Bמצא את השיעורים של הנקודה )ג( 

 .    ABCMאת שטח הטרפז  .מצא Mבנקודה  x –חותך את ציר ה ( ישר ד)
 

 תשובה סופית:

)10,0(A)10,0(   )א(  C)0,5(M          )102)ב
1  xyAB

   B)6,8()ג(            

    130ABCMS( ד)

 

 משולש  -: 6פרק 
 

 

 2004 מועד א' תשס"ד 35003מבחן בגרות :    32שאלה מספר 

 

  .BCהיא אמצע הצלע  Dהנקודה  ABCבמשולש 

 DE  היא אנך לצלעBC   ) ראה ציור ( 

5היא    ADמשוואת התיכון  4
3 3

y x  

1היא      DEמשוואת האנך  4
3 3

y x  

 .Dמצא את שיעורי הנקודה   א.

91היא  ABנתון כי משוואת הצלע   ב.
2 2

y x  

 .B –ו  Cמצא את שיעורי הקדקודים      

 : סופית תשובה

83)ב(      D)2,2()א(     xyBC
)1,3()5,1( )ג(     BC     

 

  2006 תשס"וקיץ  מועד ב' 35003מבחן בגרות :        24שאלה מספר 

 

 דקודיו הם:נתון משולש ששניים מק

)12,0()6,6( BוA  

CD   הוא הגובה לצלעAB ו .– BE  הוא הגובה לצלעAC. 

CD  ו– BE  3,3(בנקודה   נפגשים(F. 

 )ראה ציור (

 .CDמצא את משוואת הגובה  א.  

 .BEמצא את השיפוע של הגובה ב.   

 .AC צלעאת משוואת המצא     .ג

 .Cדקוד מצא את השיעורים של הק  .  ד

 

     :סופית תשובה

4)א(   
3
1  xyCD       )ב( 3BEm        )4)ג

3
1  xyAC

 C)0,12()ג(         



 מאונך מקביל: א2חלק            23                       לא נכשלת כל עוד לא חדלת לנסות 

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

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

 .0201 "עחצב ברק  תשמועד  03835מבחן בגרות      :25שאלה מספר 

 שקדקודיו הם: ABCנתון משולש 

  )4,9()3,8(1,14 ABC  

AE  וCF  הם הגבהים לצלעותBC  ו– AB )בהתאמה.)ראה ציור 

 שוקיים.-)א(. הוכח שהמשולש שווה

 BC( חשב את השיפוע של הצלע 1)ב(. )

 .AE( מצא את משוואת הגובה 2)      

 היא נקודת מפגש של הגבהים במשולש . H)ג( 

 . CF( מצא את משוואת הגובה 1)     

 H( מצא את שיעורי נקודה 2)     

 תשובה סופית

50  שוקיים-שווה כןהמשולש )א(   ABAC dd (  1)ב
3

1
BCm 313( 2)ב  xyAE

   

1(  1)ג 
7
1  xyCF

((2)ג        
2

1
,

2

1
10( H

 

 

 

 . 2010תש"ע קיץ מועד א'    35803מבחן בגרות :    26מספר  שאלה 

 

33נתון ישר שמשוואתו   x  y. 

 )ראה ציור ( . Bבנקודה   y –ואת ציר ה  ,Aבנקודה  x -הישר חותך את ציר ה

 .Bואת השיעורים של הנקודה  Aהשיעורים של הנקודה מצא את    (א)

 רו אנך לישר הנתון.העבי Aדרך הנקודה         

 . ) ראה ציור( Cהעבירו ישר החותך את האנך בנקודה  Bודרך נקודה         

 .ACמצא את משוואת האנך    (ב)

הוא  BCנתון כי השיפוע של    (ג)
7

1
 .C. מצא את השיעורים של הנקודה   

33נמצאת על הישר  Dנקודה     (ד)  x  y 

DCBC  הוא משולש שווה שוקיים  BCDכך שהמשולש           .)ראה ציור( 

 .מצא את השטח של משולש זה        

    :סופית  תשובה

)3,0(.  (א) B    )0,1(A   (ב)  
3

1

3

1
 xyAC

)2,7( (ג)      C       (ד) 20BCDS 

 

  2008 מועד חצב ברק תשס"ח 35003מבחן בגרות :          27שאלה מספר 

 

 ABC     (090ABC∢ )וית ובמשולש ישר ז

מונח על הישר    ACהיתר 
4

1

4

3
 xy 

. מונח על הישר BCוהניצב 
7

8

7

1
 xy 

 ) ראה ציור (  x –ציר ה מונח על Bקדקוד 

 Bמצא את  שיעורי הקדקוד   (1)   א.

 .BAמצא את משוואת הישר שעליו מונח הניצב   (2)      

  ACהישר שעליו מונח היתר     ב.

 Dבנקודה   x –חותך את ציר ה       

 .          BDמצא את אורך הקטע   (1)    

 ADB   מצא את שטח המשולש  (2)    

     :פיתסו  תשובה

567( 2)א   B)0,8((  1)א  xyBA        3( 1)ב
18BD         (  2)ב

6
129ADBS 
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 .4201 א קיץ תשע"ד מועד  03835מבחן בגרות  :28שאלה מספר 

 

 .ABCנתון משולש  

 ם מונחות על הישרי  BC –ו   ABצלעות המשולש 

2
2

1
 xy      172  -ו  xy 

 )ראה ציור(

 .Bמצא את שיעורי הנקודה   א. 

 .12הוא   Aשל הנקודה  x –ב.  שיעור ה 

 .Aשל הנקודה  y –מצא את שיעור ה       

)1,9(הם   Cג.   נתון כי שיעורי הנקודה   C 

 הוא משולש ישר זווית ושווה שוקיים.  ABCהוכח כי המשולש      

 .ABCד.  חשב את שטח המשולש 

 

 :   ה סופיתתשוב

145)ג(       A)8,12()ב(        B)5,6()א(   BCAB mmBCAB    )5.22)דS 

 

 .4012 ב קיץ תשע"ד מועד  03835מבחן בגרות : 29שאלה מספר 

 

 הם שני קדקודים  B)3,8( -וA)1,4(הנקודות 

 ABC  (AB=AC.)במשולש שווה שוקיים 

11מונחת על הישר   BCהצלע  xy 

 . BCהורידו גובה לצלע   Aמנקודה 

 ,Dבנקודה   BCהגובה חותך את 

 )ראה ציור(.   Eבנקודה  x -ואת ציר ה

 .AD( מצא את שיפוע הישר 1א. )

 .AD( מצא את משוואת הישר 2)    

 .C -ו  E ,Dב.  מצא את שיעורי הנקודות 

 הוא משולש שווה שוקיים. CEB ג.   הסבר מדוע המשולש 

 :   ה סופיתתשוב

31(  2)א      1ADm(   1)א  xy           )5.6()4.7()0.3()ב( EDC   

34)ג(   ECEB 

 

 .4201 ג קיץ תשע"ד מועד  03835מבחן בגרות :  30שאלה מספר 

 

8מונח על הישר  ABהקטע  xy. 

 .ABהיא אמצע של הקטע  Eהנקודה 

 .ABהעבירו אנך לקטע  Eדרך הנקודה 

2משוואת האנך היא  xy 

 )ראה ציור(.  x -מונחת על ציר ה Aהנקודה 

 .B -ו A  ,Eא. מצא  את השיעורים של הנקודות 

 .C( מצא את השיעורים של הנקודה 1ב )

 הוא שווה שוקיים. ABC( הראה כי המשולש 2)   

 )ראה ציור(. AB -העבירו ישר המקביל ל Cג. דרך הנקודה 

 .x -מצא את נקודת החיתוך של הישר המקביל עם ציר ה   

 :   ה סופיתשובת

)3.5()0.8()6.2()א(     BAE 2,0(( 1)ב(C 68( 2)ב ACBC   )0,2()ג(   
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 .2012 קיץ תשע"ב א' מועד  03835מבחן בגרות   :31שאלה מספר 

 

)6,1(,)4,1()0,9( קודקודי משולש הם : ABC  

 .  ABהגובה לצלע  מצא את משוואת    )א( 

 . Eמצא את שיעורי נקודה )ב(      

 הוא משולש שווה שוקיים   ABCהראה שהמשולש       )ג( 

 . ABCמצא את שטת המשולש       )ד( 

 

 :סופית  תשובה

82)א(      xyCE
10)ג(        E)5,2( )ב(     ACBC dd    )40)דABCS 

 

 .3201 חורף תשע"ג מועד  03835מבחן בגרות : 32שאלה מספר 

 

 בציור שלפניך נתון:

)5,3()7,9( BC   ונקודהA  נמצאת על ציר ה– y.  

  ABמשוואת הישר שעליו מונחת הצלע 

4היא  mxy (m )הוא פרמטר 

 .A( מצא את שיעורי 1)א(  )

 .m( מצא את 2)       

 הוא משולש ישר זווית. BAC)ב(. הוכח שהמשולש 

 . BCהיא אמצע הצלע  M)ג(.  נקודה 

 ברביע הראשון )שאינה מופיע בציור( Dנתונה נקודה        

 (CDAM -ו  MDACהוא מקבילית ) AMDCכך שהמרובע        

 . פרט את חישוביך. Dקודה מצא את שיעורי נ      

 :   ה סופיתתשוב

)4,0(3)א(      ABmA         (ב   )
3

1
3  CEAB mm      (ג   ))4,15(D 

 

 .4201 א קיץ תשע"ד מועד  03835מבחן בגרות :  33שאלה מספר 

 

 .ABCנתון משולש  

 הישרים מונחות על   BC –ו   ABצלעות המשולש 

2
2

1
 xy      172  -ו  xy 

 )ראה ציור(

 .Bא. מצא את שיעורי הנקודה  

 .12הוא   Aשל הנקודה  x –ב.  שיעור ה 

 .Aשל הנקודה  y –מצא את שיעור ה       

)1,9(הם   Cג.   נתון כי שיעורי הנקודה   C 

 הוא משולש ישר זווית ושווה שוקיים.  ABC הוכח כי המשולש     

 .ABCד.  חשב את שטח המשולש 

 :   ה סופיתתשוב

145)ג(       A)8,12()ב(        B)5,6()א(   BCAB mmBCAB    )5.22)דS 
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 4201  "דתשעפברואר מועד  03835מבחן בגרות : 34שאלה מספר 

 

 . x –נמצאים על ציר ה   C  -ו Bהקדקודים   ABCבמשולש 

 .  4  הוא Bשל הקדקוד  x –שיעור ה  

AD   486הוא תיכון במשולש ומשוואתו  xy )ראה ציור( 

 . C  -ו  Dא. מצא את שיעורי הנקודות  

 12הוא    Aשל הנקודה  y -נתון כי שיעור ה

 .Aשל הנקודה  x –ור ה ( מצא את שיע1ב. )

 .AC( מצא את המשוואה של 2)    

    (3 )E  היא נקודה על הצלעAC   כך שהקטעDE מאונך לציר ה- x . 

 . DEמצא את אורך הקטע            

 :   ה סופיתתשוב

)0,8()0,12()א(   CD     (1ב   ))12,6(A   242( 2)ב  xyAC
   8d( 3)ב    

 

 .3201 תשע"ג מועד נובמבר  03835מבחן בגרות  :35שאלה מספר 

 

154מונחת על הישר   ABCשל משולש  ABהצלע   xy 

B   היא נקודת החיתוך של הישרAB  עם ציר ה– y  

 .4הוא   Aשל הנקודה  xשיעור ה 

 .17הוא  BCשאורך הצלע כך  y –נמצא על ציר ה  Cהקדקוד 

 )כמתואר בציור(

 .C -ו A   ,B)א( מצא את שיעורי הנקודות  

 הוא משולש ישר זווית ABC)ב( הראה שהמשולש  

 .ABC)ג( חשב את שטח המשולש  

 .BC)ד( מצא את משוואת התיכון לצלע 

 

 תשובה סופית:

)1,4()15,0()2,0()א(  CBA 

  

          090A משולש ישר זווית( ב) 

34ABCS(ג)

 

(ד)   

 

 5.6875.1  xyAM

 

 

 .4201 חצב ברק תשע"ד מועד  03835מבחן בגרות : 36שאלה מספר 

 

 . AC -ו ABנתונות משוואות של שתי צלעות  ABCבמשולש 

12 xy  163 -ו  xy 

)7,3(: הם Bשעורי הקדקוד  B . 

 )ראה ציור(. x -נמצא על ציר ה Cקדקוד 

 .Aא.  מצא את השיעורים של קדקוד 

 (  קבע איזו מבין המשוואות הנתונות 1ב.  )

 . נמק.ACהיא משוואת הצלע            

 .C( מצא את שיעורי הקדקוד 2)    

 ABCבמשולש  ACלצלע  BDג.   הראה כי הגובה 

10על הישר שמשוואתו  נמצא      xy. 

 .BDCד.  מצא את השיעורים של הנקודה שהיא מרכז המעגל החוסם של המשולש 

 :   ה סופיתתשוב

       A)5,7()א(   

12  היא ACמשוואה הצלע (  1)ב xy  השיפוע שלילי וחיתוך עם ציר ה– y חיובי 

101)ג(                    C)0,12((  2)ב  xy               )5.3,5.7()ד( M 
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 .7yנמצאת על הישר   B , הנקודה   D)11,2(נתונה הנקודה 

 .Cבנקודה  y -חותך את ציר ה 7yהישר  

  Dמנקודה  Bשווה למרחק הנקודה   Cמהנקודה  Bמרחק הנקודה 

 .        Cמה הם שיעורי הנקודה  (1) (א) 

 .Bודה חשב את שיעורי הנק( 2)            

 .BDנמצאת על המשך הקטע  Aהנקודה  (ב)

 .A.  חשב את שיעורי הנקודה  ABהיא אמצע הקטע  D –כך ש             

 .ABC  משולשה שטח חשב את  (ג)

    : סופית  תשובה

    20ABCS)ג(         A)15,1( )ב(        B)7,5( (2)א       C)7,0(( 1)א
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  ABCD  מעויןבציור שלפניך 

233 היא: BDמשוואת האלכסון   :נתון  xy  

5היא :  ABומשוואת הצלע          yx 

 .Bודה מצא את שיעורי הנק  )א(. 

 

 .  50נתון שהאורך של צלע המעוין הוא  

 .Aמצא את שיעורי הנקודה     .(ב)

 Ax<  10 -אם ידוע ש         

 .ACמצא את משוואת האלכסון      .(ג)

  
 :   ה סופיתתשוב

)2,7(     )א( B        )3,2(  )ב(A    ג(   )
3
2

3
1 3 xyAC
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 (.-3,  6הם )  Aדקוד שיעורי הק ABCבמשולש 

 ) ראה ציור ( ABהיא אמצע הצלע  E(  4,  7הנקודה )

 .Bדקוד מצא את שיעורי הק א.

  11x   ( ,x,  0הם )  Cדקוד שיעורי הק    

 .10הוא  BCאורך הצלע     

 .Cדקוד של ק x –מצא את שיעור ה   ב.

 .  BCמאונכת לצלע  ACהוכח כי הצלע  ג.

 

 : סופית תשובה

  הוכחה   (ג)         C)0,5( (  ב)          B)8,11(( א)
3

4
BCm  ל נגדי הופכי-  

4

3
ACm        
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