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 פתרונות -ב' חלק גיאומטריה במערכת צירים 

 

 
 

 : הסברים
 
 (. הסבר: 4התשובה הנכונה היא ) .1

נתונים לנו שני משולשים שווי צלעות חופפים. אנו מתבקשים למצוא את שיעורי 
מונחת על  A, שהיא קודקוד באחד המשולשים הללו. אנו יודעים שהנקודה Aהנקודה 

. כעת עלינו למצוא 0היא  Aשל הנקודה   X –, כך שניתן לדעת ששיעורי ה Yציר ה 
 של הנקודה.   Y –את שיעורי ה 

לראשית הצירים,  Aהקודקוד  , נוצר גובה ביןY–מונחת על ציר ה  Aמכיוון שהנקודה 
אנו צריכים לדעת מהו אורך הגובה במשולש  Aת שיעורי הנקודה כך שבכדי לדעת א

. נמצא זאת על ידי שימוש בנתוני השאלה: נתונות לנו שיעורי AEFשווה הצלעות 
של שתי   Y–, ידוע כי שתי הנקודות הן בגובה זהה מכיוון ששיעורי ה Cו  Bהנקודות 

Yהנקודות זהות ) 1 כמו כן, ידוע שהמרחק בין ציר ה .)– Y  לכל אחת מהנקודות
. מכיוון ששני המשולשים שווי הצלעות הם 2הינו  BC. מכאן שאורך הצלע 1הינו 

. כעת, משמצאנו צלע במשולש שווה 2היא  AEFחופפים, גם אורך כל צלע במשולש 
, AE = 2 , אין כל בעיה לחשב את הגובה, לפי היחס של משולש זהב:AEFהצלעות 

, מכאן שהמרחק בין ראשית הצירים 1לראשית הצירים =  Eהמרחק בין הנקודה 

הם:  A. כך ששיעורי הנקודה 3הוא  Aלנקודה  0, 3 . 

 
 

 (. הסבר: 3התשובה הנכונה היא ) .2
על היקף המעגל.  הן נקודות השקה עם המעגל, מכאן שהן נקודות Bו  Aהנקודות 

מרכז המעגל שעל היקפו יושבות הנקודות יהיה חייב להיות במרחק שווה משתי 
נקודות אלו. הנקודה היחידה מבין ארבעת התשובות שנמצאת במרחק שווה 

היא  Bו  Aמהנקודות  4,4 . 

  
 (. הסבר: 4התשובה הנכונה היא ) .3

השטח האפור שנוצר אינו צורה מוכרת ועל כן נצטרך למצוא אותו על ידי חיסורי 
שטחים של צורות מוכרות ולא על ידי נוסחת שטח נתונה. לשם כך, נבדוק אלו צורות 

הן מרכזי מעגלים והיקף השטח  ABCDמוכרות ישנן בסרטוט. כאמור, הנקודות 
ניתן להעביר ישרים בין כל האפור מורכב מארבעה קשתות מתוך אותם המעגלים. 

ובין הצירים ובכך ליצור ריבוע בכל אחד מהרביעים. כמתואר  ABCDאחת מהנקודות 
 בסרטוט. 

 תשובה שאלה תשובה שאלה תשובה שאלה
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מכיוון שיש לנו בכל רביע ריבוע ורבע מעגל, נוכל למצוא את 
 גודל 

השטח האפור בכל רביע על ידי החסרת שטח הגזרה של 
 המעגל 

 נמצאות במרחקים  ABCDמשטח הריבוע. ידוע לנו שהנקודות 
  במרחקשווים מנקודת ראשית הצירים )כל הנקודות נמצאות 

 (.  מכאן שרדיוס Y –על ציר ה  1ו  X  –על ציר ה  1של 
 .  1וכל אחת מצלעות הריבוע הינה  1כל אחד מהמעגלים הינו 

 כל מה שנותר כעת הוא למצוא את גודל השטח האפור בכל רביע:
 

 שטח הריבוע –השטח האפור = שטח הגזרה 

                                             2 290
1 1 = 1

360 4


   

כעת מצאנו את גודל השטח האפור ברביע אחד, אך ביקשו מאיתנו את גודל כלל 
 השטח האפור. 

4: 4כלומר, בכל ארבעת הרביעים. לכן נכפול את התוצאה פי  1 4
4




 
   

 
 . 

 
 (. הסבר:4הנכונה היא )התשובה  .4

 C. מהנקודה Y –ומציר ה  X -נמצאות במרחקים שווים מציר ה  Bו  Cהנקודות 
. כידוע, במעוין כל הצלעות Dיוצאת צלע בזווית מסוימת ובאורך מסוים אל הנקודה 

זהה  Dאל הנקודה  Bשוות והזוויות הנגדיות שוות, כך שהצלע שיוצאת מהנקודה 
. מכיוון שהצורה היא כה BCDזהה לזווית  CBDת והזווי CDבאורכה לצלע 

, כך Y –ומציר ה  X –חייבת להיות במרחק שווה מציר ה  Dסימטרית, הנקודה 
מציר ה  2לא יכולה להיות במרחק  D( נופלות. עם זאת, הנקודה 3( ו )2שתשובות )

– X  ומציר ה– Y 2ק מכיוון שאז ייווצר ריבוע )במצב כזה כל הקודקודים יהיו במרח 
משני הצירים והאלכסונים יהיו שווים זה לזה(. בשאלה נאמר שהצורה הינה מעוין 

        ( נופלת.1ריבוע ועל כן תשובה ) שאינו
 
 
 (. הסבר:3התשובה הנכונה היא ) .5

 Y –ישר המקביל אל ציר ה  Bנוריד מהנקודה 
 ומהנקודה

A  נעביר ישר המקביל אל ציר ה– X כך שנקבל ,
 משולש 

 –מקביל לציר ה  BD. מכיוון שהישר ADBישר זווית 
Y , 

שלו אינו משתנה וניתן לדעת את אורכו:  X –ערך ה 
 המרחק 

 ואילו המרחק של הנקודה  10הינו  X –מציר ה  Bשל נקודה 
D  מציר ה– X  מכאן שאורך הקטע 2הינו .BD  12הינו . 

 נו שלו אי Y –, ערך ה X –מקביל לציר ה  ADמכיוון שהישר 
והמרחק  1.5הינו  Y –מציר ה  Aמשתנה וניתן לדעת את אורכו: המרחק של נקודה 

. כעת קיבלנו 5הינו  AD. מכאן שאורך הקטע 3.5הינו  Y –מציר ה  Dשל הנקודה 
, כך שניתן 12וגודל הניצב השני הוא  5משולש ישר זווית בו גודל ניצב אחד הוא 

 .   5:  12:  13  –ה הפיתגורית על פי השלש 13הינו  ABלדעת שגודל היתר 
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 (. הסבר: 3התשובה הנכונה היא ) .6
בכדי למצוא את גודל השטח האפור, תחילה נחשב את שטח המעגל כולו ולאחר מכן 
נחסיר ממנו את שטח הגזרה החסרה. בכדי למצוא את שטח המעגל כולו ואת שטח 

הגזרה, עלינו למצוא את הרדיוס. בסרטוט אנו רואים את 
 וס המעגל שיוצא רדי

 (. לשם ההסבר, נכנה 3,3ממרכז המעגל ועד לנקודה )
 ונקבל  Bלנקודה  A. נוריד גובה מהנקודה A  –נקודה זו 

ABO. מכיוון ש ABOמשולש ישר זווית  90  , 

 . על כן, ניתן לדעת כי אורכוY –מקביל לציר ה  ABהישר 
 . 3, כלומר X –מציר ה  Aהינו המרחק של  ABשל הישר 

 Y –ידוע לנו כי ערך ה  – BOאותו הדבר לגבי הישר 
 בנקודה

B  וכי ערך ה  0הוא– X  מכיוון שהישר  3בנקודה זו הואAB  
 קבוע. המשולש שהתקבל,  Xשומר על ערך  Y –שמקביל לציר ה 

 , הינו משולש ישר זווית ושווה שוקיים. מכאן שניתן ABOמשולש 
, גודל היתר 3בין צלעותיו. מאחר וגודל הניצב במשולש זה הוא  לדעת את היחס

3במשולש הינו  :1:1  -על פי היחס  2 וניתן  AO. כעת מצאנו את גודל הרדיוס 2

לחשב את שטח המעגל:  
2

2r 3 2 9 2 18       . 

בכדי למצוא את השטח האפור אנו צריכים גם את שטח הגזרה מתוך המעגל שאינה 
מורכבת ממשולש ישר זווית ושווה שוקיים כך  AOBצבועה באפור. ידוע לנו שהגזרה 

AOBש:  45  מכיוון שהנקודה .C  היא סימטרית לנקודהA גם ,BOC 45  .

: AOCשב את שטח הגזרה לפיכך ניתן לח
90

360

18
18 

4

 9

2


 משמצאנו את .

שטח הגזרה ואת שטח המעגל, ניתן לחשב את השטח האפור: 

9 36 9 27
18

2 2 2 2

   
     . 

 
 (. הסבר: 2התשובה הנכונה היא ) .7

בכדי למצוא את שטח המעוין אנו צריכים למצוא את אורך אלכסוניו. לשם כך נסרטט 
וכי ניתן לחשב את  Y –את אלכסוני המעוין. אנו רואים כי אחד האלכסונים הוא ציר ה 

 אורכו: 
. מראשית הצירים 1הוא  Y –אורך ציר ה  –( עד לראשית הצירים 0,-1מהקודקוד )

. כך שאורך חצי 2הוא   Y –האלכסונים( אורך ציר ה  ועד למרכז האלכסון )נק' מפגש
. כידוע, האלכסונים במעוין חוצים זה את זה ולכן אורך 3מהאלכסון הגדול הוא 

. מכך שהאלכסונים במעוין חוצים זה את זה אנו יכולים גם להסיק 6האלכסון הוא 
 –הקטן חוצה את האלכסון הקטן לשניים. ידוע כי אורך חצי האלכסון  Y –שציר ה 
. על כן, אורך האלכסון 2. כלומר X –הינו כאורך ציר ה  –( 2,2ועד לנק' ) Y –מציר ה 

  . כעת נחשב את שטח המעוין4הקטן הינו 
4 6

2


12  

 . 
 

 (. הסבר: 4התשובה הנכונה היא ) .8
נמצאות על היקף המעגל ומכאן ששתיהן נמצאות במרחק שווה  Bו  Aהנקודות 

 –מונחת על ציר  Bוהנקודה  x –מונחת על ציר ה  Aהמעגל. מכיוון שהנקודה  ממרכז
y( מראשית הצירים. כמו כן, 3, אנו יכולים לראות שהנקודות נמצאות במרחק שווה )

נמצאת בין  Aנמצאת בין הרביע הראשון לשני, ואילו הנקודה  Bמכיוון שהנקודה 
אשר ממנו ניתן להגיע  –הרביע השני לשלישי, מרכז המעגל יכול להיות ברביע השני 
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אך ברביע  Bו  Aלשתי הנקודות. באתו אופן מרכז המעגל יכול להיות באותו מרחק מ 
 (. 4הרביעי. לכן התשובה הנכונה היא )

 
 (. הסבר:3התשובה הנכונה היא ) .9

זווית  בהינתן ש  4לעומת  zהיחס של בשאלה זו מבקשים מאיתנו לדעת את 

 Y –היא נקודה המציינת את ערך כלשהו על ציר ה  zקהה. במילים אחרות, מכיוון ש 
 , אנו מתבקשים לקבוע כיצד אמור להיראות הסרטוט. 

 נוצרת משני ישרים המגיעים מהנקודות ידוע כי הזווית  5,0  ו 0,4 ,מכאן .

מכיוון שהישר  90°הייתה שווה ל  , אז זווית 4הייתה שווה ל  zשאם הנקודה 

תהיה קהה, בהתאם  .  בכדי שזווית X –היה מקביל לציר ה  שיוצר את זווית 

. כדי שהזווית תוכל להיפתח 4 –חייבת להיות נמוכה מ  zלנתוני השאלה, הנקודה 
 .  °90 -לזווית שגדולה מ 

 
 

 (. הסבר: 1התשובה הנכונה היא ) .10
 נחשב את אורך המסלול בו התקדם החילזון לפי מקטעים: 

. מכיוון ששתי הנקודות על Bלנקודה  Aבמקטע הראשון, התקדם החילזון מנקודה 
. Bו   Aבנקודות  X –, המרחק שהתקדם החלזון שווה למרחק בין ערכי ה X –ציר ה 

 . 3כלומר: 
 BC. בכדי לחשב את האלכסון Cבמקטע השני התקדם החילזון באלכסון עד לנקודה 

את , ולאחר מכן נמצא BCDנכניס את האלכסון אל תוך צורה מוכרת, למשל משולש 
 BDאורך האלכסון על פי נוסחת פיתגורס. לשם כך, נמצא תחילה את אורך הצלעות 

 . CDו 
זהים  X –. מכיוון שערכי ה Dלנקודה  Cבמקטע השלישי התקדם החילזון מהנקודה 

, כלומר Y –בשתי הנקודות, מרחק ההתקדמות של החילזון שקול למרחק בין ערכי ה 
 BD. ניתן גם למצוא את אורך הצלע BCD. כעת מצאנו צלע אחת מתוך המשולש 3

הינו  Bלנקודה  D. המרחק בין הנקודה X –מכיוון ששתי הנקודות נמצאות על ציר ה 
.  קיבלנו 3, כלומר Bבנקודה  X –לשיעורי ה  Dבנקודה  X –ההפרש בין שיעורי ה 

 2גדול פי  BCושווי שוקיים, לכן היתר  שהוא משולש ישר זווית BCDאת משולש 
 . 3מהניצב 

 מצאנו את אורכי כל המקטעים שהתקדם החילזון, כעת נותר רק לחברם: 

  AB BC CD DA 3 3 2 3 6 12 3 2 3 4 2           

 
 

 (. הסבר: 3התשובה הנכונה היא ) .11
המעגל השטח אותו אנו מתבקשים למצוא הוא שטח שנוצר מהחסרת שטח גזרה של 

הקטן משטח גזרה של המעגל הגדול. לכן תחילה אנו צריכים למצוא את שטח הגזרה 
 של כל אחד מהמעגלים: 

: בשביל לחשב שטח גזרה, עלינו למצוא את אורך שטח גזרה של המעגל הגדול
הרדיוס ואת גודל הזווית המרכזית עליה נשענת הגזרה. מכיוון שרדיוס המעגל נמצא 

, ניתן לדעת כי 1.5מגיע עד הנקודה  Y –ף המעגל בציר ה בראשית הצירים והיק
. מכיוון שהגזרה המדוברת מונחת בדיוק על אחד 1.5אורכו של הרדיוס הוא 

מהרביעים ומרכז המעגל, כאמור, נמצא בראשית הצירים, אנו יכולים לדעת כי גדול 
הזווית , משיש לנו את הרדיוס ואת °90הזווית המרכזית עליה נשענת הגזרה היא  

 המרכזית, אנו יכולים לחשב את שטח הגזרה: 

90

360

2
3 1 9 9

2 4 4 16
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גם כאן נחפש תחילה את אורך הרדיוס ואת גודל  שטח גזרה של המעגל הקטן:
הזווית המרכזית. מרכז המעגל של מעגל זה נמצא גם הוא על ראשית הצירים ועל כן 

ניתן למצוא את אורך הרדיוס בעזרת הנקודה  1,0  .שנמצאת על היקף המעגל

. גודל הזווית 1אורך רדיוס המעגל הוא המרחק בין מרכז המעגל להיקפו, כלומר 
מפני שגם גזרה זו מונחת בדיוק על אחד מהרביעים.  °90המרכזית בגזרה זו גם כן 
 נחשב את שטח הגזרה: 

90

360

21
4


   

 הגזרה של המעגל הקטן משטח הגזרה של המעגל הגדול:  כעת נחסיר את שטח

9 9 4 5

16 4 16 16
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גובהו ואורך המלבן )מראשית  AOנוצר גליל ש  AOבסיבוב המלבן סביב הצלע 

xהצירים עד הנקודה בה  4( הוא רדיוסו. מהנקודה )אשר משמשת קודקוד 4,2 ,)
 –)מכיוון שצלע המלבן מקבילה לציר ה  2במלבן, ניתן גם ללמוד כי גובה המלבן הוא 

y :24(. נחשב את נפח הגליל 2 16 2 32       . 

 
 

 (. הסבר: 2התשובה הנכונה היא ) .13
 נתונים לגביה:  , ועל כן ניתן לדעת שניX –נמצאת על ציר ה  Dהנקודה 

 .0של הנקודה הוא  Y –שיעור ה  .1
 של הנקודה שווה למרחק של הנקודה מראשית הצירים.  X –שיעור ה  .2

על כן עלינו למצוא את המרחק של הנקודה מראשית הצירים, כלומר את אורך הצלע 
ED בכדי למצוא את אורך הצלע, עלינו להיעזר בנתונים בכדי לבנות משוואה. ידוע .

 . נרשום זאת בצורה הבאה: CEDשווה לשטח המשולש  ABCEשטח המלבן לנו כי 

 
CE ED

BA AE
2


  

 BA, מכיוון שהצלע 2הינו  BAמנתוני הסרטוט, אנו יכולים לדעת שאורך הצלע 
, מכיוון 3הוא  AE. בנוסף, אנו יכולים לדעת שאורך הצלע Y –מקבילה לציר ה 

. לגבי המשולש, אנו יכולים לדעת את אורך הצלע X –נמצאת על ציר ה  Aשהנקודה 
CE – 2 מכיוון שהנקודה ,C  נמצאת על ציר ה– Y כעת נציב את כל הנתונים .

 שידועים לנו בנוסחה: 

2
2 3 

ED

2


6 ED  

  
 (. הסבר: 4התשובה הנכונה היא ) .14

. מכיוון רדיוסו OBגובהו ו  AOנוצר חרוט, אשר  y –בסיבוב המשולש סביב ציר ה 
OB,  ידוע כי x –נמצאת על ציר ה  Bשהנקודה  1 כמו כן, מכיוון שהנקודה .A 

AO, ידוע כי y –נמצאת על ציר ה  2 :נחשב את שטח החרוט . 
21 2 2

3 3
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  מערכת צירים ב' -גיאומטריה

 (. הסבר: 2התשובה הנכונה היא ) .15
יצרו מעגלים  Cו  Bיישארו במקומם במהלך הסיבוב ואילו הנקודות  Aו  Dהנקודות 

שווים בקוטרם. כך שנקבל צורה סימטרית עם "שפיצים" בשני הקצוות. הסיבוב 
 ייראה כך: 

 
 :1שלב 

 
 

 
 
 
 
 

 : 2שלב  
  

 
 
 

 
 
 
 

 : 3שלב 
 

      
 


