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 מערכת צירים א' -גיאומטריה 

 פתרונות -א'  חלק גיאומטריה במערכת צירים

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 : הסברים

 
 (. הסבר:3התשובה הנכונה היא ) .1

בכדי למצוא שטח משולש עלינו למצוא את גובה המשולש ואת אורך הצלע אליה יורד 
 AB. ידוע לנו כי הצלע ABאל הצלע  Cמהקודקוד  CDהגובה. לשם כך נעביר גובה 

. לכן, אורכה של Bו  Aנשאר קבוע בנקודות  Y -מכיוון שערך ה  X –מקבילה לציר ה 
הוא  Aבנקודה  X –. ערך ה Bו  Aשל הנקודות  X –ו שווה למרחק בין ערכי ה צלע ז

, על כן אורך 6, המרחק בין שני ערכים אלו הוא 7הוא  Bבנקודה  X –וערך ה  1
 . 6הוא  ABהצלע 

, X –הוא גובה לצלע שמקבילה לציר ה CD כעת נמצא את הגובה: מכיוון שהגובה 
שלו לא משתנים.  X –. כלומר: ערכי ה Y –מקביל לציר ה  CDניתן לדעת שהגובה 

. ערך Cלנקודה  Dבין הנקודה  Y –היא למעשה הפרש ערכי ה  CDלכן, אורך הצלע 
 Y –, ואילו ערך ה 4, כלומר ABלכל אורך הצלע  Y –הוא ערך ה  Dבנקודה  Y –ה 

ונקבל:  4 –מ  2נחסר  CD. כך שבשביל לחשב את אורך הצלע 2הינו  Cבנקודה 
CD 2:כעת ניתן לחשב את שטח המשולש . 

6 2
6

2


  . 

 
 

 (. הסבר: 2התשובה הנכונה היא ) .2
בכדי לחשב את שטח הטרפז, אנו צריכים למצוא את אורכי הבסיסים ואת הגובה. 

. X –לציר ה  נשים לב, כי גם בסיסו העליון וגם בסיסו התחתון של הטרפז מקבילים
של נקודות אלו אינן משתנות. לכן אנו  Y –אנו יכולים לדעת זאת מכיוון שערכי ה 

שבין שתי הנקודות על ציר  המרחקיכולים לחשב את אורכי הבסיסים  על ידי חישוב 
 . נחשב: X –ה 

9אורך הבסיס העליון:  2 7  

11אורך הבסיס התחתון:  2 9  

 X –אנו רואים שבצלעו הימנית של הטרפז ערכי ה  -כעת נחשב את גובה הטרפז 
. מכיוון Y –אינם משתנים לאורכה של כל הצלע. מכאן שצלע זו מקבילה לציר ה 

, X –והיא נפגשת עם צלע )הבסיס( שמקבילה לציר ה  Y –שצלע זו מקבילה לציר ה 
. מכאן שהטרפז הוא טרפז ישר °90 -זווית בין הצלעות שווה ל אנו יכולים להסיק שה

 –זווית. משמצאנו את הגובה, עלינו לחשב את אורכו: מכיוון שהגובה מקביל לציר ה 
Y  שבין שתי הנקודות על ציר ה  המרחקאנו יכולים לחשב את אורכו על ידי חישוב– 
X :4. נחשב 2 6  . 

 את שטח הטרפז:  כעת ניתן לחשב

 7 9 6
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 (. הסבר: 3התשובה הנכונה היא ) .3

לשם נוחות ההסבר, נכנה את הנקודות על המשולש באותיות:  A 2, 3  , B 1,0 

ו  C 3,0 . 

מהנקודה  1,0B  יוצאת צלע בזווית מסוימת. מהנקודה 3,0C  .יוצאת זווית נוספת

שתי הצלעות נפגשות בנקודה  2, 3A כלומר, שתי הנקודות נפגשות בנקודה .

. מכאן ששתי הצלעות עשו Cו  Bשלה הוא בדיוק במרכז בין הנקודות  X –שערך ה 
 שתי הצלעות שוות.  –. כלומר Aך כדי להגיע לנקודה בדיוק את אותה הדר

לפנינו משולש שווה שוקיים ואנו מתבקשים לחשב את היקפו. תחילה נחשב את 
 –. לכן אורכה שווה למרחק על ציר ה X –. צלע זו, היא חלק מציר ה BCאורך הצלע 

X  בין הנקודותB  וC מכאן ש .BC  =2 . 
)בנקודה  BCלצלע  Aבכדי לחשב את גודל הצלעות האחרות נוריד גובה מהקודקוד 

D גובה זה מקביל לציר ה .)– Y  כמו כן, מפני 3 -ולכן ניתן לדעת את אורכו .

. כך שאנו מקבלים BCשווה שוקיים, גובה זה הוא גם תיכון לצלע  ABCשהמשולש 
( הוא ADואורך הצלע הגדולה ) 1( הוא DCלע הקטנה )בו אורך הצ ADCמשולש 

:1. משולש זה הוא משולש זהב ועל כן היחס ביו צלעותיו הינו: 3 3 : . מכאן 2

 . 6( הוא משולש שווה צלעות שהיקפו ABCוהמשולש כולו ) 2הינו  ACשגודל היתר 
 
 

 . הסבר: (3התשובה הנכונה היא ) .4
 –של הנקודה וגם ערכי ה  X –נמצאת ברביע השלישי ועל כן גם ערכי ה  Aהנקודה 

Y  של הנקודה חייבים להיות שליליים. התשובה היחידה בה שני הערכים שליליים
 (. 3היא תשובה )

 
 
 (. הסבר:2התשובה הנכונה היא ) .5

על מנת לחשב היקף מעגל נחוץ לנו רדיוסו. במקרה זה, כבר נתונה לנו נקודה על 
היקף המעגל וכל שנותר לנו לעשות הוא לחשב את המרחק בין הנקודה לבין מרכז 

 המעגל מכיוון שזהו בעצם הרדיוס. נעביר 
, כבסרטוט. אורכו של אנך זה הוא -xממרכז המעגל אנך לציר ה

 . על פי שיעורי המרכז 3

לנקודה  X  -המרחק בין מפגש האנך עם ציר ה 1,0  4הוא .

על  -5לכן אורכו של הרדיוס שהוא היתר במשולש שנוצר הוא 
פי שלשה פיתגורית מוכרת. לאחר שקיבלנו כי אורכו של 

הרי שניתן מיד לחשב את היקף המעגל ולקבל  5הרדיוס הוא 
5 2 10   .וזו התשובה המבוקשת   

 
 

 (. הסבר: 1התשובה הנכונה היא ) .6
הוא  X –)בשתי הנקודות ערך ה  Bבנקודה  X –זהה לערך ה  Aבנקודה  X –ערך ה 

 לכן ניתן להסיק שהקטע .)AB  מקביל לציר ה– Y . 

הוא  Y –)בשתי הנקודות ערך ה  Aבנקודה  Y –זהה לערך ה  Cבנקודה  Y –ערך ה 

 לכן ניתן להסיק שהקטע .)AC  מקביל לציר ה– X . 

, הזווית בין Y –מקביל לציר ה  ABוהקטע  X –מקביל לציר ה  ACמכיוון שהקטע 
AB  לAC  (. 1. לכן התשובה הנכונה היא )°90שווה 
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 (. הסבר:4התשובה הנכונה היא ) .7
שלה יהיו שליליים  x-המבוקשת נמצאת ברביע השני ולכן ברור כי שיעורי ההנקודה 
(. 3)-( ו1חיוביים. על בסיס עובדות אלה בלבד ניתן לפסול את תשובות )  yושיעורי 

נוכל ליצור משולש ישר  2כמו כן, היות והמרחק בין הנקודה וראשית הצירים הוא 
ולבדוק איזו מהתשובות הנותרות  x-זווית על ידי העברת אנך מהנקודה לציר ה

 מקיימת את המרחק המבוקש.

2במקרה זה, אנו מציבים את הנקודה לתוך משפט פיתגורס ודורשים  2 2x y  .

( היא התשובה 4( לא ולכן )1( מקיימת את הדרוש ותשובה )4קל לראות כי תשובה )
 המבוקשת.

 
 

 (. הסבר: 3התשובה הנכונה היא ) .8
לחשב את שטח המלבן, עלינו תחילה לחשב את אורכי הצלעות במלבן. בכדי  בכדי

לחשב את אורכי הצלעות במלבן, עלינו תחילה למצוא את שיעורי הנקודות של 
 Cו  A ,Bנקודות  –קודקודי המלבן. לשם כך ניעזר בשיעורי הנקודות הנתונות לנו 

 כבסרטוט(. , DEFG)לצורך ההסבר, נכנה את קודקודי המלבן באותיות 
 מהווה אחת מהצלעות.  X –אנו רואים כי במלבן זה ציר ה 

 ( C)עליה מונחת הנקודה  מכאן שהצלע הנגדית
 . כמו כן, מכיוון שגודל זווית פנימיתX –מקבילה לציר ה 

 , אנו יכולים להסיק כי שתי הצלעות האחרות °90במלבן 
 והצלע עליה  Bבמלבן )הצלע עליה מונחת הנקודה 

 . Y –( מקבילות לציר ה Aת הנקודה מונח
 , X –כידוע, כאשר צלע כלשהי מקבילה לציר ה 

אינן משתנים עבור כל הנקודות שמונחות על אותה הצלע. לכן, מכיוון  Y –שיעורי ה 
עבוד  Y –, ניתן לדעת כי שיעורי ה 3הוא  Y –ה  בה  שיעור Cשנתונה לנו הנקודה 

עבור  X –גם כן. על אותו משקל ניתן לדעת את שיעורי ה  3הם  Eו  Dהקודקודים 
נשארים  X –, שיעורי ה Y –מקבילה לציר ה  DGמכיוון שהצלע  – Gו  Dהנקודות 

 X –זהים עבור כל הנקודות שמונחות על צלע זו. לכן, מכיוון שידוע לנו כי שיעור ה 
. -1הם  Gו  Dר הקודקודים עבו X –, ניתן לדעת כי שיעורי ה -1הוא  Bעבור הנקודה 

מכיוון  0הינו  Fבנקודה  Y –שיעור ה  – Fלבסוף, נמצא את שיעורי הנקודה 
מכיוון שהצלע  3הינו  Fבנקודה   X –. אולם שיעור ה X –הנקודה מונחת על ציר ה ש

EF  מקבילה לציר ה– Y  וידוע כי שיעור ה– X  בנקודהA  משמצאנו את 3הוא .
 , ניתן לחשב את אורכי הצלעות:Fו  D,Gשיעורי הנקודות 

לשיעור ה  Dבנקודה  Y –אורך צלע זו שווה למרחק בין שיעור ה  – DGאורך הצלע 
– Y  בנקודהG 3. כלומר . 

לשיעור ה  Gבנקודה  X –אורך צלע זו שווה למרחק בין שיעור ה  – GFאורך הצלע 
– X  בנקודהF המרחק בין  4. כלומר(G  המרחק בין  1לראשית הצירים הוא +

 (. 4 –, כלומר ביחד 3הוא  Fראשית הצירים לנקודה 
4מכאן נחשב את שטח המלבן:  3 12   

 
 (. הסבר:4התשובה הנכונה היא ) .9

בשאלה חסרים נתונים שקובעים כי הישרים חייבים להיות מקבילים לצירים. מכיוון 
 Aשהישרים לא חייבים להיות מקבילים לצירים לא ניתן לדעת את שיעורי הנקודה 

 במדויק.  
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 (. הסבר:1התשובה הנכונה היא ) .10
, נכניס את האלכסון אל צורה מוכרת בה אנו ABבכדי למצוא את גודל האלכסון 

 X -אל ציר ה   Bכולים לחשב את אורכי הצלעות. לשם כך נוריד גובה מהנקודהי
היא היתר. בכדי  ABבו הצלע  ACB(. כעת קיבלנו משולש ישר זווית C)לנקודה 

למצוא את אורך היתר במשולש ישר זווית, נחשב את אורכי הניצבים ונשתמש 
 –מאונכת לציר ה  BCב בנוסחת פיתגורס. מכיוון שהמשולש הוא ישר זווית בו הניצ

X אנו יכולים להסיק כי הצלע ,BC  מקבילה לציר ה– Y לכן, בכדי למצוא את אורך .
 Y –לשיעורי ה  Bבנקודה  Y –עלינו לחשב את המרחק בין שיעורי ה  BCהניצב 

C :3בנקודה  0 3  . 

, X –. מכיוון שניצב זה הוא למעשה חלק מציר ה ACכעת נחשב את אורך הניצב 
 X –לשיעורי ה  Aבנקודה  X –נחשב את אורכו על ידי חישוב המרחק בין שיעורי ה 

 : Cבנקודה 
 C, מראשית הצירים עד הנקודה 2עד לראשית הצירים המרחק הוא  Aמהנקודה 

 . 4הוא  Cועד לנקודה  A, לכן המרחק מהנקודה 2המרחק הוא 
. הצלעות 3וגודל הניצב השני הוא  4שולש ישר זווית בו גודל ניצב אחד הוא קיבלנו מ

:3במשולש זה הם חלק מהשלשה הפיתגורית המוכרת  4  ABולכן אורך היתר  5:
 . 5הוא 

 
 

 (. הסבר: 3התשובה הנכונה היא ) .11
 בכדי לחשב את שטח הגזרה שבסרטוט עלינו למצוא את אורך הרדיוס

 המרכזית שבגזרה הנתונה.  במעגל ואת גודל הזווית
 נמצא תחילה את אורך הרדיוס: 

 אורך הרדיוס הוא המרחק ממרכז המעגל ועד להיקפו. 
 בסרטוט שלפנינו, אנו יכולים לחשב את אורכו של הרדיוס 

 . X –המפגש של היקף המעגל עם ציר ה  בנקודת

של הנקודה X –רי ה שיעו בנקודה זו, אורך הרדיוס הוא המרחק בין 2,0  לבין

. כעת נחשב את 2אורך הרדיוס הוא  ולכן 2 –ראשית הצירים. מרחק זה שווה ל 
 .הפנימית בגזרה הנתונהגודלה של הזווית 

נשים לב כי בשאלה נתונות לנו שיעורי נקודות אשר בעזרתן אפשר לחשב אורכי 
יות. לכן, בכדי למצוא את גודל הזווית, נחפש צורה צלעות אך לא ניתן לחשב גדלי זוו

 שאנו יכולים להסיק את גדלי הזוויות שלה לפי גדלי הצלעות שלה. 

לשם כך, נוריד גובה מהנקודה  1, . מכיוון שהורדנו Aבנקודה  X –אל ציר ה  3

של הנקודה  Y –, אורך גובה זה הוא המרחק בין שיעורי ה X –גובה אל ציר ה 

 1,  X –נמצאת על ציר ה  A. מכיוון שהנקודה Aבנקודה  Y –לבין שיעורי ה  3

. בנוסף, מכיוון 3. לכן אורכו של הגובה הוא 0בנקודה זו הוא  Y –שיעור ה 

ה לכל שלה זה X –, שיעורי Y –מונחת על ישר המקביל לציר ה  Aשהנקודה 
. כך שהמרחק בין ראשית הצירים לנקודה 1 –הנקודות המונחות על ישר זה. כלומר 

A  1הוא . 

. 1ואילו אורך הניצב השני  3קיבלנו משולש ישר זווית בו אורך אחד הניצבים 

:30משולש זה הוא משולש כסף ואנו יודעים את גדלי הזוויות שלו:  60 . לכן, 90:

 . 60הוא  - 3מול הצלע  –גודל הזווית המרכזית 

 משיש לנו את גודל הזווית המרכזית ואת אורך הרדיוס ניתן לחשב את שטח הגזרה: 

60

360

2 4
2  

6

 2

3
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 (. הסבר: 1התשובה הנכונה היא ) .12
 בכדי למצוא את שטח הטרפז עלינו למצוא את אורכי הבסיסים ואת הגובה. 

, אורכה הוא המרחק של Y –מכיוון שצלע זו מונחת על ציר ה  – CDאורך הבסיס 
 . 4.5 –)ראשית הצירים(. כלומר  Dבקודה  Y –משיעורי ה  Cבנקודה  Y –שיעורי ה 

. מכאן Y –ולכן היא מקבילה לציר ה  X –צלע זו מאונכת לציר ה  – BAאורך הבסיס 
. כלומר Aבקודה  Y –משיעורי ה  Bבנקודה  Y –שאורכה הוא המרחק של שיעורי ה 

– 3 . 
ולכן אורכה הוא המרחק בין  X –היא חלק מציר ה  ADהצלע  – ADאורך הגובה 

. אנו Aשל הנקודה  X –)ראשית הצירים( ושיעורי ה  Dשל הנקודה  X –שיעורי ה 
מכיוון שהנקודה יושבת על ישר  1.5הינו  Aשל הנקודה  X –ששיעור ה  יודעים

נשארים זהים עבור כל  X –)כזכור, בישר כזה שיעורי ה  Y –המקביל לציר ה 

B הנקודות המונחות על אותו ישר( שעובר בנקודה  1.5,3 לכן שיעור ה .– X 

   1.5לראשית הצירים הוא  Aוהמרחק בין הנקודה  1.5הוא  Aבנקודה 

כעת נחשב את שטח הטרפז: 

   
15 3 45

3 4.5 1.5 7.5 1.5 45 52 2 4 5
2 2 2 2 8 8
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השטח האפור שאת שטחו נתבקשנו למצוא הוא אינו צורה מוכרת שעבורה יש לנו 

מוכרות זו מזו. נוסחת שטח ועל כן נמצא את השטח על ידי החסרת שטחן של צורות 
במקרה זה, השטח האפור נוצר מהחסרת צורה שנראית כמלבן קטן מתוך מלבן 
גדול. על כן נמצא תחילה את שטח כל אחד מהמלבנים. בשביל למצוא את שטח 

המלבנים עלינו למצוא את אורכי הצלעות של כל אחד 
 EFGCמהמלבנים. לצורך ההסבר נכנה את המלבן הגדול 

 : ABCDואת המלבן הקטן 
מהוות אורך  CGו  ECהצלעות  – שטח המלבן הגדול

 Y –מונחת על ציר ה  ECורוחבבמלבן הגדול. כמו כן, הצלע 
 . מכאן שאם נמצא X –מונחת על ציר ה  CGואילוצלע 

נוכל לדעת את אורכי שתי  – Gו  Eהנקודות  את שיעורי
 הצלעות ולחשב את שטח המלבן.

, בהתאמה. לכן ניתן להסיק כי Y –ולציר ה X –מאונכות לציר ה  FEו  FGהצלעות 
. מכאן ששיעורי X –מקבילה לציר ה  FEוכי הצלע  Y –מקבילה לציר ה  FG  הצלע

נשארים  FEלאורך הצלע  Y –נשארים קבועיםושיעורי ה   FGלאורך הצלע  X –ה 
 קבועים. 

הם  Gאם כך, שיעורי הנקודה   6,0  ושיעורי הנקודהE  הם 0,6  

גם כן. מכאן שמלבן זה הוא למעשה  EC 6ואורכה של  6הוא  CGועל כן אורך הצלע 
 .36ריבוע ששטחו 

מהוות  CBו  DCכמו במלבן הגדול, גם במלבן זה הצלעות   – שטח המלבן הקטן
על סמך  Dו  B. לכן, במלבן זה ניתן לדעת את שיעורי הנקודות Xו  Yחלק מהצירים 

הם  A. מכיוון ששיעורי הנקודה Aהקודקוד  2,2 אנו יכולים לדעת את שיעורי ,

B הנקודה  2,0  ואת שיעורי הנקודהD  0,2ה ריבוע . לכן גם מלבן זה הוא למעש

 . 4ושטחו  2שצלעו 

מכאן ששטח הריבוע הגדול  36  פחות שטח הריבוע הקטן 4  32 –שווה ל . 
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 (. הסבר: 4התשובה הנכונה היא ) .14
השטח האפור מורכב משטחו של המשולש הגדול פחות שטחו של המשולש הקטן. 

ברביע  x –מכיוון שאנו לא יודעים מהן נקודות החיתוך של צלעות המשולש עם ציר ה 
השני, לא ניתן לדעת את אורכי הצלעות של המשולשים שנוצרו ולא ניתן לדעת את 

 טח האפור.  גודל בסיס המשולש. לכן לא ניתן לדעת את גודל הש
 
 

 (. הסבר: 1התשובה הנכונה היא ) .15
מעלות ביחס לראשית הצירים. הוא  45אלכסונו הארוך של הדלתון נמצא בזוית של 

מחלק את הרביע הראשון במרכזו בדיוק. תכונה מעניינת לגבי קו כזה היא 
שמתקיימת לגביו סימטריה משני צדדיו. כלומר, צמד נקודות שהקו ביניהן מאונך 

ון ומרחקן ממנו שווה יהיו בעלות קורדינטות מתחלפות. ממש כמו בשיקוף לאלכס
( נמצאת על ישר המאונך לאלכסון )כי בדלתון 2,1מראה, במקרה שלפנינו הנקודה )

האלכסונים מאונכים זה לזה( ולכן זוגתה הנמצאת במרחק שווה תהיה בעלת 
 (.1(. התשובה הנכונה היא )1,2שיעורים הפוכים )


