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 .1שאלה מספר 
  

את משוואת הישר, העובר דרך הנקודה   ום.  רש(א) 7,5     3ומקביל לישרx2y  . 

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

 :  סופית תשובה

172 )א(  xy  )17,0(למשל:   )ב( 

 

 

 .2שאלה מספר 

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

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

 במערכת צירים את הישר. סרטט . (ג)

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

 :  סופית תשובה

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

 

 

 .3שאלה מספר 

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

 .CD -ו  ABאת משוואות הצלעות   מצא.  (א)

 את אורכי האלכסונים של המרובע. חשב.  (ב)

    : ה סופיתתשוב

147א( )  xyAB           507  xyCD     

45.87210ב( )   ACBD     

 

 

 .4שאלה מספר 

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

 שהמרובע הוא מקבילית. ההרא

 :סופית  תשובה

325.0  CDABADBC mmmm  

 

 

 

 .5שאלה מספר 

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

CD כי  וכחה)א(    ║ AB. 

 .הוא מקבילית ?  נמק  ABCDהאם המרובע  )ב(   

   :   סופית תשובה

5.0  )א( CDAB mm    לכןCDAB          

 BC –אינו מקביל  ל  AD)ב(    לא , כי   
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 .6ספר שאלה מ

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

 .D -ו  Bאת שיעורי הקדקודים   וםרש)א(  

 את שטח המלבן. חשב)ב(  

 :  סופית תשובה

 60)ב(    )10,13(,)22,8()א(  

 

 

 .7שאלה מספר 

 .     II -ו  Iלפניכם סרטוט של שני ישרים ,  

נתונות שלוש משוואות ,   1   , 2  ו-  3 : 

  8x2y3           8x2y2            2xy1     

 

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

מבין המשוואות   1  , 2 ו-  3ך. נמק את תשובת. 

 את משוואת הישר,  מצא)ב(   

העובר דרך ראשית הצירים           0,0    ומקביל לישרI . 

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

 :  סופית תשובה

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

xy)ב(   2                      )4,2()ג( 

 

 

 

 .8שאלה מספר 

 . I   ,II   ,IIIל שלושה ישרים  לפניכם סרטוט ש

נתונות שלוש משוואות ,   1   , 2  ו-  3 : 

  2xy3        2xy2        2xy1  

כל אחת מן המשוואות,   םהתא)א(     1   , 2   , 3  , 

 .    I   ,II   ,IIIלישר אחד מבין הישרים          

 את תשובתכם. נמק         

   A  ,B  ,C  ,Dאת שיעורי הנקודות   מצא)ב(   

 המסומנות בסרטוט.        

  .BCאת משוואת הישר  מצא)ג(    

 .AOBאת שטח המשולש  מצא)ד(    

 :  סופית תשובה

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

)2,0()0,2()2,0()0,2(.(ב)  DCBA    )2)ג xy          )2)ד       
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 .9שאלה מספר 

 

2x4yנתונות משוואות של שני ישרים:            ,17x2y     . 

 .Mהישרים נחתכים בנקודה  

 .Mאת שיעורי הנקודה  מצא)א(    

7x2yהאם הישר, שמשוואתו   )ב(        עובר דרך הנקודה  ,Mנמק   ? 

 מראשית הצירים.  Mאת מרחק הנקודה  חשב)ג(     

  ת:תשובה סופי

)א(    12,5.2M     1275.22)ב(   כן, כי            )12.258)ג   

 

    

 .10שאלה מספר 

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

 .ACאת משוואת התיכון לצלע   מצא

   : סופית תשובה

)1,5.2(M   218  xy   

 

 

 .11שאלה מספר 

 .ABהיא אמצע הצלע   Dנקודה   ABCבמשולש 

נתון:  )א(       2,1D,8,3A את שיעורי הקדקוד   .  מצאB. 

נתון גם:      )ב(  3,7Cאת המשוואות של הצלעות   .  מצאAB  ו- AC. 

 שוקיים? נמק-הוא שווה ABCהאם המשולש  )ג(    

 :  סופית  תשובה

)4,5()א(   B        )ב(ABxyACxy :5.35.1:75.1125.1  

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

 

 

 .12שאלה מספר 
 מקבילות לצירים.  ABCDהצלעות של מלבן

M  ,היא נקודת המפגש של אלכסוני המלבןAC ו-BD  . 

נתון:     12,9B,8,6M. 

 .Dשיעורי קדקוד  את מצא)א(  

 . C -וA את שיעורי הקדקודים  וםרש)ב(  

 את שטח המלבן. חשב)ג(   

 :  ה סופיתתשוב

)א(       4,3D        )ב( 12,3, 4,9         )48)ג 
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 .13שאלה מספר 

 

 נתונים הקדקודים:  ABCDבמקבילית 

         1,1A,2,6B,3,0D. 

 את נקודת הפגישה של אלכסוני המקבילית. מצא)א(  

 .Cאת שיעורי הקדקוד  חשב)ב(  

 את משוואות האלכסונים. מצא)ג(   

 ?  הוא מעוין ABCDהאם מרובע )ד(   

 :  סופית תשובה

)א(     5.2,3          )ב( 4,5C       )3)גx
6

1
y  ,

4

1
x

4

3
y     ד(  לא( 

 

 .14שאלה מספר 

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

 .Eבנקודה    ACוחותך את הצלע   y -מקביל לציר העובר ישר, ה  Bדרך נקודה  

 .ACאת משוואת הישר  מצא)א(  

 .  Eאת שיעורי הנקודה  מצא)ב(  

 .ABEואת שטח המשולש   BEאת אורך הקטע  מצא)ג(   

 :  סופית תשובה

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

 

 .15שאלה מספר 

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

 רובע הוא מעוין.כי המ הוכח

      :סופית תשובה

 . 50כל הצלעות אורכן   

 

 .16שאלה מספר 

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

10x2y,  שמשוואתו:     CEעובר ישר  Eדרך נקודה   , 

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

 . Eאת שיעורי הנקודה  חשב)א(  

 . BEאת אורך הקטע   חשב)ב(  

 . CEאת אורך הקטע   חשב)ג(  

 .MCאת משוואת הישר   .  מצא BEהיא אמצע הקטע   M)ד(  

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

   : ה סופית תשוב

(    )א 4,3E      )10)ד(       45)ג(     7)בx
6

19
y      )15) ה  

(2,6) 
 

 
 

 

A 

O 

B 

D 
M 

(1 ,1 ) 

(0,3) 

x 

y 

C 

 



 גאומטריה אנליטיתלא נכשלת כל עוד לא חדלת לנסות                                                  

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

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

5 

 

 

 .17שאלה מספר 

1xyהישר שמשוואתו   4, והישר שמשוואתוx
2

1
y    

 .ABCאת המשולש  x -יוצרים עם ציר ה

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

 את המרחק בין שני קדקודי המשולש  .   מצא(ב)

 .xהמונחים על ציר      

 .ABCאת שטח המשולש  .   חשב(ג)

  : תשובה סופית

)A)א(  1, 0), B(2, 3), C(8, 0) )יח"ש 13.5)ג(      יח' 9)ב 

 

 .18ה מספר שאל

 נתונות ארבע נקודות במישור:

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

 .ACDאת שטח המשולש  חשב    (א)

 .ABDאת שטח המשולש  .   חשב(ב)

 .ABCאת שטח המשולש  .   חשב(ג)

 

 :  סופית  תשובה

 יח"ש 12)ג(       יח"ש 16)ב(       יח"ש 4)א( 

 

 

 .19שאלה מספר 

4x2yהישר שמשוואתו   2, והישר שמשוואתוx
2

1
y , 

 .GHIאת המשולש  y -יוצרים עם ציר ה

 .I -, וG ,Hאת שיעורי הקדקודים  .   מצא(א)

 .yהמשולש המונחים על ציר את המרחק בין שני קדקודי  .   מצא(ב)

   .                      yמעבירים אנך לציר  H.   מהקדקוד (ג)

 .yאת אורך האנך בין הקדקוד לבין ציר  מצא      

 .GHIאת שטח המשולש  .   חשב(ד)

   ית: סופ תשובה

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

 

 .20שאלה מספר 

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

 .ABCאת שטח המשולש  .   חשב(א)

    . BCהיא אמצע הצלע  D.   הנקודה (ב)

 .Dהנקודה  את שיעורי מצא        

 .ABDאת שטח המשולש  .   חשב(ג)

 .ACDאת שטח המשולש  .   חשב(ד)

 :  סופית תשובה

)D)ב(  יח"ש 10)א(   2, 1)     )יח"ש  5יח"ש   )ד(  5)ג  
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 .21שאלה מספר 

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

 .   הראו שהמרובע הוא מלבן.)א(

 את שטח המלבן. .   חשב(ב)

 .  M.   אלכסוני המלבן נחתכים בנקודה (ג)

 .Mאת שיעורי הנקודה  מצא       

 .AMBאת שטח המשולש  .   חשב(ד)

 :  סופית תשובה

 יח"ש 3)ד(  M(2,1.5))ג(  יח"ש 12)ב( )א(  הוכחה     

 

 

 .22שאלה מספר 

 נתון מרובע שקדקודיו הם:

        D(0,-7) ,C(-5,0) ,B(0,7) ,A(5,0). 

 שהמרובע הוא מעוין. ה.   הרא(א)

 נמצאת בחיתוך האלכסונים של המעוין. M.   הנקודה (ב)

 .Mיעורי הנקודה את ש מצא               

 .AMBאת שטח המשולש  חשב .   (ג)

 את שטח המעוין. .   חשב(ד)

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

 :  סופית  תשובה

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

 

 

 .32שאלה מספר 

 .C(6,4)יחידות. הקדקוד השלישי נמצא בנקודה  7, ואורכה xשל משולש מונחת על ציר  ABהצלע 

 .ABCאת שטח המשולש  שב)א(   ח

 . ACDאת שטח המשולש  . חשבABמונחת על אמצע הצלע  Dידוע שהנקודה )ב(   

 .ABEאת שטח המשולש  . חשבACמונחת על אמצע הצלע  Eידוע שהנקודה )ג(  

 .BCEאת שטח המשולש  חשב)ד(   

 :          סופית תשובה

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

 

     

 .24שאלה מספר 

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

 .ABאת אורך הצלע  .   חשב(א)

 את שטח הריבוע. .   חשב(ב)

 את אורך אלכסון הריבוע. .   מצא(ג)

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

 :    סופית תשובה

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

 בסרטוטים הבאים מופיע סידור ריבועי של נקודות. המרחקים האופקיים והאנכיים בין כל שתי נקודות

 .1-סמוכות שווים ל

 

 את אורכי הקטעים.  חשב   . )א(

              

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 ?BCיא משוואת הישר של  הקטע מה ה    

 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 .. הסבר כיצד מצאתABמצא את משוואת הישר         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : תשובה סופית

   y = (1/3)x)ג(      y = -1.5x +3.  )ב( 2.236 -ו 3.162)א( 
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 .26אלה מספר ש

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

 הוא אלכסון של מלבן שצלעותיו מקבילות לצירים. 

 את שני הקדקודים האחרים של המלבן. מצא)א(      

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

 את היקף המלבן.  חשב    . (ג)

 לבן.את שטח המ חשב    . (ד)

 :              תשובה סופית

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

 

 .27שאלה מספר 

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

 את הישר במערכת צירים ומצאו את השיעורים של קדקודי המשולש.  סרטט)א(   

 מהו שטח המשולש?)ב(    

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

 את משוואת הישר המקביל. . מצא(1)

 את שטח המשולש שהוא יוצר עם הצירים. . חשב(2)

 :    תשובה סופית

      4)ב(                   (4 ,0) -ו (0 ,2), (0 ,0))א( 

  64ש . שטח המשול(2)ג                              y = -2x +16( 1)ג 

 

 .28שאלה מספר 

 הן קדקודים נגדיים של מלבן  (4 ,4-) -ו(0 ,0)  הנקודות 

   )הקטע המחבר אותן הוא האלכסון של המלבן(.

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

 את הקדקוד הרביעי של המלבן. מצא)ב(  

 כי המלבן הוא ריבוע.  ההרא)ג(   

 משוואות אלכסוני הריבוע. את מצא)ד(  

 את נקודת החיתוך של אלכסוני הריבוע. מצא)ה(  

  את היקף הריבוע ואת שטחו. חשב)ו(   

 :  תשובה סופית

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

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

 

 

 .29שאלה מספר 

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

 וחשבו את שטחו. ABCסרטטו את המשולש  .א

  כלמקבילית. )מצאו את ייצרו  D -ו C, B, Aשהנקודות כך  Dמצאו נקודה  .ב

  D.) התשובות האפשריות לנקודה 

 ית.חשבו את שטח המקביל .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

 )דייקו עד שתי ספרות אחרי הנקודה(.
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 .30שאלה מספר 

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

 .ע ומצאו את הקדקוד הרביעי. הסבר כיצד מצאתאת הריבו סרטט)א(   

 מה הוא שטח הריבוע?)ב(   

 מה אורך כל אחד מאלכסוני הריבוע?)ג(    

 את משוואות אלכסוני הריבוע. מצא)ד(    

 מה הם שיעורי נקודת החיתוך של האלכסונים?)ה(    

 :    תתשובה סופי

  (0.5 ,1.5))ה(      y = x - 1  ,y = - x + 2)ד(           1.41)ג(            1)ב(                (0 ,2))א( 

 

 

 .31שאלה מספר 

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

 .Cשל  x -את שיעור ה את הנקודות במערכת צירים ומצא ןסמ)א(   

 . מקבילית שיצרתאת שטח ה חשב)ב(   

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

 :     תשובה סופית

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

  

 .32שאלה מספר 

 

 י מדרגות.הנתונים הבאים לקוחים מספר הוראות לבנייה תקנית ובטיחותית של גרמ

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

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

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

 0.5דוגמה של מדרגה שאינה תקנית עם שיפוע  ןת)ה(   

 :    תשובה סופית

   40רוחב  20)ה(  גובה    38ורוחב  19)ד(  גובה    0.77)ג(    )ב(  לא  )א(  כן 
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 .33שאלה מספר 

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

                 
  

 לן ייצוג במערכת צירים של נתוני מדרגות. לה

 הקווים המסורטטים במערכת הצירים מייצגים את 

 הגובה המרבי והרוחב המינימלי למדרגה תקנית.  

 שיעורי נקודה המייצגים מידות )רוחב וגובה(  בחר)א(   

 של מדרגה תקנית. סמנו אותה במערכת הצירים.            

 שיעורי נקודה המייצגים מידות )רוחב וגובה( של מדרגה שאינה תקנית.  בחר)ב(   

 אותה במערכת הצירים. ןסמ        

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

 , 0.5נקודות המייצגות מידות של מדרגות תקניות עם שיפוע  2שיעורים של  וםרש)ד(   

 אותן במערכת  הצירים. ןוסמ       

 :    תשובה סופית

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

 (32, 16(, )30, 15מקסימלי     )ד(  )

 

 .34שאלה מספר 
 הנתונים הבאים לקוחים מספר הוראות לבנייה תקנית ובטיחותית של גרמי מדרגות.

 

                    
 

 להלן ייצוג במערכת צירים של נתוני מדרגות.

הקווים המרוסקים מחלקים את הרביע לארבעה אזורים. באילו אזורים יימצאו נקודות  .א

 שמייצגות מדרגות תקניות ובאילו לא? הסבירו.
 על איזה מהישרים הצבועים בגרף הבא יש מספר רב של נקודות תקניות. הסבירו.  .ב

 על איזה מהישרים הצבועים בגרף יש רק נקודה תקנית אחת. הסבירו. .ג

 על איזה מהישרים הצבועים בגרף אין נקודות תקניות. הסבירו. .ד
 

   

 ד

 א

 ג

 ב

 אדום
 ירוק

 כחול
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 .35שאלה מספר 

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

 .ABאת אורך  חשב)א(  

 את היקף המעוין. חשב)ב(  

 . Cאת שיעורי נקודה  מצא)ג(   

 את שטח המעוין. חשב)ד(   

 .Dאת שיעורי נקודה  מצא)ה(  

 .BDאת אורך האלכסון  חשב)ו(   

 .C -ו Aאת משוואת הישר העובר דרך  מצא)ז(   

 ? מהי נקודת החיתוך של האלכסונים)ח(   

 :   תשובה סופית

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

   (2 ,4))ח(                          y = -0.5x + 4)ז(   

 

 .36שאלה מספר 

 

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

 ?C -ו Bמהו שיפוע הישר העובר דרך )א(  

 .Aאת שיעורי  . מצא 1-הוא  ABשיפוע הישר עליו נמצא )ב(  

 .D -ו Aאת משוואת הישר העובר דרך  מצא)ג(  

 .D -ו Cאת משוואת הישר העובר דרך  מצא)ד(  

 את שטח המלבן. חשב)ה(  

 :  תשובה סופית
 6)ה(      y = -x + 7)ד(      y = x + 1)ג(     (1 ,0))ב(     1)א(  

 

 

 .37שאלה מספר 

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

 .Bאת שיעורי הנקודה  מצא)א(  

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

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

 את משוואתו. וב. כת2המסורטט הוא   

 .Dאת שיעורי הנקודה  מצא)ד(  

 .ACDאת שטח המשולש  חשב)ה(  

 :  תשובה סופית

 9.8)ה(       (3.6 ,2.8))ד(    y = 2x – 2)ג(       y = -0.5x +5)ב(    (0 ,10))א( 
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 .38שאלה מספר 

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

 .B -ו Aאת משוואת הישר העובר דרך הנקודות  מצא)א( 

 נמצאות על ישר אחד. E -, וC ,Dכי הנקודות  ההרא)ב(  

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

 שלה  x -וששיעור ה B -ו Fמהי הנקודה שנמצאת על הישר שעובר דרך  )ד(   

 .Cשל   x -שווה לשיעור ה       

    :תשובה סופית

 מקיימים משוואה זו.   Eורי , שיעy = 2x -1הוא  D -ו C)ב( הישר שעובר דרך      y = 8)א(  

 (8-,1)           )ד(   y = -8x)ג(  

 

 .39שאלה מספר 

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

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

 העובר דרך  כך שהישר Bשל   y-. מצאו את שיעור הB (2, _) -ו  A (3, 6) ונות הנקודותנת)ג(     

 שתי הנקודות יעבור גם דרך ראשית הצירים.        

 :    תשובה סופית

 4)ג(            y = 10)ב(  הישר הוא        y = -5x)א(  הישר הוא 

 

 .40שאלה מספר 

 . y = 6 − 2xנתון הישר 

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

 .ABאת אמצע הקטע  מצא)ב(    

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

 .(0 ,6-)והעובר דרך (  (y = 6 − 2x  משוואה של ישר המקביל לישר הנתון מצא)ד(     

    :  תשובה סופית 

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

 

 .41שאלה מספר 

 תוכלו להיעזר בסרטוט כדי לפתור את סעיפי השאלה.

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

 . (3 ,3)ווים ישרים שנחתכים בנקודה משוואות של שני ק ובכת)ב(   

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

 . (2 ,1-)והשני דרך       

 .y -משוואות של שני קווים ישרים שנחתכים באותה נקודה על ציר ה ובכת)ד(  

 :    תשובה סופית
כפי  הם תשובות של מחבר המאגר אך ניתן לבחור תשובות אחרותבתשובה הסופית התשובות הרשומות 

 בסעיפים השונים שפתרת

      y = x,y = 3x – 6 )ב(               y = 2x  ,y = 3.5x -1.5)א(                           

 y = -x + 2.5  ,y = 2.5)ד( y = -x +3   ,            y = -x + 1)ג(                          
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 .42שאלה מספר 

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

 את הישרים.   סרטט)א(   

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

 ף הקודם. בסעי מרובע הנוצר מארבע הנקודות שמצאתאת השטח של ה מצא)ג(    

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

 "בוטל הסעיף")ה(   

 :  תשובה סופית

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

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

                              (2- ,2-), (2- ,2), (2 ,2-), (2 ,2))ד(  

 

 

 .43שאלה מספר 

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

 את שני הישרים.  סרטט)א(   

 קודי המשולש.את קד ום. רשx -שני הישרים יוצרים משולש עם ציר ה)ב(   

 את שטח המשולש.  חשב)ג(   

 את קדקודי המשולש וחשבו את שטחו.  ום.  רשy -שני הישרים יוצרים משולש עם ציר ה)ד(   

 :  תשובה סופית

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

  יח"ש 9ולש הוא , שטח המש (3 ,3), (6 ,0), (0 ,0))ד(  

 

 

 .44שאלה מספר 

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

 .Bאת שיעורי הנקודה  מצא)א(   

 .BCאת משוואת הישר שעובר דרך  מצא )ב(   

 , ADEהוא אחד מקדקודי המשולש   (0 ,6))ג(     

 . ABCשלו מקביל ליתר של המשולש   והיתר       

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

 .ADEאת שטח המשולש   חשב)ד(   

 :         תשובה סופית
  12)ד(            (4 ,0) )ג(          y = -(2/3)x – 2)ב(          (0 ,3-))א(  

 

 

 .45שאלה מספר 

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

 ?B -ו  Aהי משוואת הישר העובר דרך  מ)א(   

 .CDאת משוואת הישר  מצא)ב(   

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

 .BDאת אורך האלכסון  חשב)ד(    

 את נקודת המפגש של אלכסוני המלבן. מצא)ה(     

 :        תשובה סופית

             y = -0.5x – 0.5)ב(           y = -0.5x + 2)א(   

 (1.5,0))ה(                               5)ד(                        (0 ,1-))ג(   
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 .46שאלה מספר 

ABCD   :הוא מעוין. נתון כיA (0, -6)  , B (8, 0)  , C (0, 6) . 

 . Dומצאו את שיעורי הנקודה  סרטט)א(    

 מה אורך הצלע של המעוין?)ב(    

 מה שטח המעוין?    )ג( 

 באיזו נקודה נפגשים אלכסוני המעוין?)ד(      

    :    תשובה סופית

 (0 ,0))ד(           96)ג(                10)ב(       ראה סרטוט     )א(  

 

 

 .47שאלה מספר 

 ראשית הצירים. נקודת החיתוך של אלכסוני ריבוע היא

 את הריבוע  ם של הריבוע. סרטטיא אחד הקדקודיה (2- ,2)הנקודה )א(   

 את שיעורי שלושת הקדקודים האחרים של הריבוע. ומצא        

 את שטחו של הריבוע. חשב)ב(   

 את משוואותיהם. את האלכסונים ומצא סרטט)ג(    

     :תשובה סופית
   y = x ,y = -x   )ג(     16)ב(       (2-,2-)(, 2,2-( , )2,2)א(  )

 

 .48שאלה מספר 

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

 הן שניים מקדקודיו.         

 .D -ו Bאת שיעורי הנקודות  מצא)ב(    

 .ACאת משוואת האלכסון  מצא)ג(    

 את שטח הריבוע.  חשב)ד(    

  את שיעורי נקודת החיתוך של האלכסונים. מצא)ה(    

 :       סופיתתשובה 

 (6 ,6))ה(      100)ד(      y = x(   )ג(  11,1( , )1,11)ב(  )סרטוט   )א( 

 

 .49שאלה מספר 

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

 .y = 4 היא   BCומשוואת הישר עליו נמצאת הצלע                           

 .B)מצאו את שיעורי נקודת החיתוך שלהם )את הישרים ו סרטט)א(   

 .C -ו Aאת שיעורי הקדקודים  .  מצא(0 ,3)הם  Dשיעורי הקדקוד )ב(    

 את המקבילית. סרטט)ג(    

 את שטח המקבילית. חשב)ד(    

 :     תשובה סופית

     A(-3, 0)  ,C(7, 4))ב(  סרטוט             B(1, 4) )א(  

 יח"ש 24)ד(  שטח המקבילית:                           סרטוט  )ג( 
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 .50שאלה מספר 

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

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

 את שני הקדקודים האחרים של המלבן.  מצא)ב(   

 .ACאת משוואות האלכסון  מצא)ג(    

 את היקף המלבן ואת שטחו. חשב)ד(    

 :      תשובה סופית

   B(0, 2)  ,  D(4, 4))ב(                                y = 2)א(

 יח"ש  8שטח:   12)ד(  היקף:                   y = -0.5x +4)ג( 

 

 

 .51שאלה מספר 

 . A(0,3) -ו   O(0,0)הםשוקיים -שניים מקדקודיו של משולש שווה

 .xאת הנקודות במערכת צירים. מצאו קדקוד שלישי אם ידוע שהוא על ציר  ןסמ)א(   

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

 את שטח המשולש. חשב)ג(   

 את היקף המשולש. חשב)ד(   

 :     תשובה סופית

     y = x + 3או     y = -x + 3)ב(                (0 ,3-)או  (0 ,3))א(  

 10.24)ד(                                    4.5)ג(   

 

 .52שאלה מספר 

 .56. שטח המקבילית  (7 ,0)-ו(0 ,3-) הם  ABCDשל המקבילית  B -ו A שיעורי הקדקודים 

 .ADאת אורך  מצא)א(   

 .Dודה את שיעורי הנק מצא)ב(   

 ?ABמהי משוואת הישר עליו מונחת הצלע  )ג(    

 .Cאת שיעורי הנקודה  מצא)ד(    

 ?CDמהי משוואת הישר עליו מונחת הצלע  )ה(    

 ?BD -ו ACמהי נקודת החיתוך של האלכסונים )ו(    

 :   תשובה סופית

              y = (7/3)x +7)ג(          D(5, 0))ב(     8)א(  

                y = (7/3)x – (35/3))ה(    C(8, 7))ד(   

 (3.5 ,2.5))ו(  

 

 .53שאלה מספר 

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

 מקבילות. BC -ו ADכי הצלעות  ההרא)א(   

 ?BC -ו ADמה הם אורכי הקטעים )ב(   

 .ABCDאת היקף המרובע  חשב)ג(    

 .ABCDאת שטחו של  בחש)ד(     

           תשובה סופית:
 (.   1)א( הקטעים נמצאים על ישרים בעלי אותו שיפוע )

 6)ד(      12.49)ג(     2.83הוא  BCואורך  5.66הוא  AD)ב( אורך 
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 .54שאלה מספר 

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

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

 באיזו מבין האפשרויות שמצאתם בסעיף א  המקבילית היא מעוין. )נמקו את תשובתכם.( ההרא)ב(   

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

 מעוין.את נקודת החיתוך של שני האלכסונים של ה מצא)ד(   

 את שטח המעוין.  חשב)ה(   

    (3 ,9) -ו (3 ,1-)  )א( קיימות שתי אפשרויות: :   תשובה סופית

 .   5)ב(  רק במקרה השני המקבילית היא מעוין, כל צלעותיה הן באורך 

 יח"ש 15)ה(      (1.5 ,4.5))ד(    .   y = (1/3)xשל המעוין מונח על הישר  AC)ג( האלכסון 

 

 .55ר שאלה מספ

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

 . (8 ,8)ושיעורי קדקוד  זווית הראש הם 

 מהו אורך הגובה לבסיס?)א(   

 מהו שטח המשולש? )ב(   

 .Dו את שיעורי הנקודה היא נקודת האמצע של הבסיס.  מצ D )ג(   

 רי הקדקודים האחרים?מהם שיעו)ד(     

 :      תשובה סופית

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

 

 .56שאלה מספר 

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

 .ABאו את שיפוע הישר עליו מונחת הצלע , ומצBC -ו ABאת הצלעות  סרטט)א(   

 .BCאת שיפוע הישר עליו מונחת הצלע  מצא)ב(   

 .D, ומצאו את שיעורי הקדקוד CD -ו ADאת הצלעות  סרטט)ג(    

 את שיעורי נקודת החיתוך של האלכסונים. מצא)ד(    

 .10כי שטח הריבוע הוא  ההרא)ה(    

  סרטוט  )ב(       (1/3)–א הו AB)א(  השיפוע של    :תשובה סופית

 .10)ה( לפי משפט פיתגורס, אורך כל צלע הוא    (3 ,3))ד(     D(2, 5)  3הוא  BCהשיפוע של  )ג( 

 

 .57שאלה מספר 

         ABCD    30הוא מלבן הנמצא ברביע הראשון, ושטחו . 

 .(5 ,12) -ו   (5 ,2)ם:שיעורי שני קדקודים סמוכים של המלבן  ה         

 מה הם אורכי צלעות המלבן?)א(    

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

 את אורכי האלכסונים של המלבן. מצא)ג(      

 :          תשובה סופית

או  (2 ,12) -ו  (2 ,2)ודים האחרים: )ב(  קיימות שתי אפשרויות לזוג הקדק                   3 -ו 10)א(  

 10.44)ג(                (12,8) -ו (8 ,2)
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 .58שאלה מספר 

 .ABאמצע הקטע  y = 15 – 3x  .Eהמשוואה של אחד הישרים בסרטוט היא  

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

 ?E -ו A ,Bמהם שיעורי הנקודות )ב(   

 הם שווי שטח.  OEB -ו OEAכי המשולשים  ההרא   )ג( 

 .E -ו Oמצא את משוואת הישר העובר דרך )ד(    

 :   תשובה סופית
   (15 ,0) -ב y -, כי יש לו שיפוע שלילי והוא חוצה את ציר הABהישר  )א( 

    A(5, 0) ,B(0, 15) ,E(2.5, 7.5))ב( 

  ידי השוואה -ישוב או עלידי ח-)ג(  ניתן להראות בכמה דרכים, למשל, על

 y = 3x.   (ד)ואותו גובה(.     BE = AE)יש להם אותו בסיס כי 

 

 

 

 .59שאלה מספר 

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

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

 את שטח המרובע. חשב)ב(    

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

 את נקודת החיתוך של אלכסוני המרובע. מצא)ד(     

 :         תשובה סופית

                יח"ש  20)ב(                    (4 ,0) -ו (4 ,7), (0 ,3), (0 ,0))א(  

 (1.2 ,2.1))ד(                        y = -(4/3)x +4  ,y = (4/7)x)ג(  

 

 

 

 .60שאלה מספר 

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

 .Bאת שיעורי הנקודה  מצא)א(  

 . Cאת שיעורי הנקודה   .  מצא81הוא  OACשטח המשולש )ב(   

 . הסבירו כיצד מצאתם.OBCאת שטח המשולש  מצא)ג(   

 . OBמונח הקטע  את משוואת הישר עליו מצא)ד(   

 .OCאת משוואת הישר עליו מונח הקטע  מצא)ה(   

 .D. מצאו את שיעורי הנקודה BCהיא אמצע הקטע  D)ו(    

 .OBDאת שטח המשולש  חשב)ז(    

 :           תשובה סופית

 יח"ש  54)ג(                   (18 ,9))ב(                      (6 ,9))א( 

 יח"ש  27)ז(                      (0,12))ו(                   y = 2x)ה(         y = (2/3)x)ד(  
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 .61שאלה מספר 

 בסרטוט ארבעה ישרים מקבילים.

 אינה מתאימה y = -2x + 3מדוע המשוואה  הסבר)א(   

 לאף אחד מהישרים שבסרטוט.      

 את המשוואות של שניים מהישרים  מצא)ב(   

 (. ךים )לבחירתהמסורטט      

 משוואה של ישר מקביל לארבעת הישרים,  מצא)ג(   

  (, ומקביל לארבעת הישרים.0,9ישר העובר דרך הנקודה ) סרטט)ד(    

 מה יהיה שטח המשולש שהוא יוצר עם הצירים?         

 :    תשובה סופית

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

    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( 

 

 

 

 

 

 

 .62שאלה מספר 

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

       y = 1.5x + 0.5  מדוע המשוואה  הסבר)א(   

 אינה מתאימה לאף אחד מהישרים שבסרטוט.        

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

 מספר שיש לרשום במשבצת  חשב(   ג)

 , - = y        שבמשוואה       

 .(1 ,1)יעבור דרך כדי שגם גרף של משוואה זו        

 

 :    תשובה סופית

     (1 ,1))א(  כי אינה עוברת דרך הנקודה 

   3)ג(        y = x )ב(  למשל, 

  

 


