פרק  .6חפיפה ודמיון משולשים
השיטות למציאת מקומות גיאומטריים ולבניות באמצעות סרגל ומחוגה מאפשרות
לקבוע או להפריך חפיפה של צורות באופן מוחשי יותר משימוש במשפטי חפיפה
פורמליים .זאת משום
הטענה שאם על פי נתוני משולש אחד אפשר לבנות משולש אחר אחד ויחיד ,אזי
שני המשולשים חופפים.
דוגמאות:

 1.1משפט חפיפה ראשון (צ.ז.צ) (חזרה)

b

אם שתי צלעות וזווית הכלואה ביניהן במשולש אחד
שוות בהתאמה לשתי צלעות ולזווית הכלואה ביניהן
במשולש שני אז המשולשים חופפים.



a
a

המחשה במשולש נתונים.  ,b ,a :

b

א .נשרטט ישר ונסמן עליו נקודה .O


ב .נקצה על הישר קטע .OA = a
ג .נבנה cזווית  AOBהשווה לזווית  הנתונה.

B
b

ד .נקצה על קרן הזווית  OBאת הקטע .OB = b

m


ה .נחבר את הנקודות  Aו B -ונקבל משולש החופף

a

למשולש הנתון.

a



ו .דרך הבנייה מוכיחה שהמשולש המתקבל הוא
היחיד בעל הנתונים המוגדרים.
לכן שני המשולשים חופפים.
B

A

O

b



b

B

c

b



A

b

ba





a

O

A



a

a

O
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m

תרגילים (משפט חפיפה ראשון)
 .176בשרטוט א נתון .BO = OE ,AO = OC :הוכיחו כי .BOA  COE
 .177בשרטוט ב נתון.BDA = EDA ,BD = DE :
א .הוכיחו כי .ADB  ADE

ב .הוכיחו כי  ADחוצה זווית במשולש .ABC

 .178בשרטוט ג נתון .OP = OM ,OH = OK :הוכיחו כי .HOP  KOM
 .179בשרטוט ד נתון.EPH = MPH ,PM = PE :
א .הוכיחו כי .PEH  PMH

ב .הוכיחו כי  HPחוצה זווית במשולש .KMH

ב

א

 .180במשולשים  MNPו( CDE -שרטוט ה) נתון.M = D ,MN = DE :
הוכיחו כי  ,E = Nאם .MP = CD

ה

ד

ז

ו
 .182בשרטוט ו משולשים  EFMו.ABC -

נתון FE = AB ,F = B :ו .FM = BC -הוכיחו כי .M = C
 .183בשרטוט ז חוצי זווית במשולש  .ABCנתון.BCO = 37 :
מצאו את גודל הזווית .OCA
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 1.2משפט חפיפה שני (ז.צ.ז)

D

C

אם צלע ושתי זוויות שלידה במשולש אחד שוות
בהתאמה לצלע ולשתי זוויות במשולש שני ,אזי


המשולשים חופפים.


המחשה במשולש נתונים. , ,a :



B



A
a

א .נשרטט ישר ונסמן עליו נקודה .A
ב .נקצה על הישר קטע .AB = a




ג .נבנה זווית  BACהשווה לזווית  הנתונה.
C

ד .נבנה זווית  ABDהשווה לזווית  הנתונה.
ה .נחבר את נקודת החיתוך  Oשל שתי הקרניים AC
ו BD -ונקבל משולש  AOBהחופף למשולש הנתון.



ו .דרך הבנייה מוכיחה שהמשולש שהתקבל הוא
היחיד בעל הנתונים המוגדרים.
לכן שני המשולשים חופפים.
משימת חקר בדקו ,האם הבנייה היא אפשרית וחד-משמעית
עבור כל ערכי הנתונים?

B

D

C






רמז :התבוננו בשרטוטים הבאים בהם זווית  נשארת


קבועה ,ואילו זווית  משתנה.

a

A



B



האם הבנייה אפשרית עבור כל זוויות ?

A
D

C

a

O

C

O



D








C A

B
C

?

B

D

A

C




B

D

O





 1.3משפט תאלס

a

O

a

D












B

A



A

A

B

a
משולשים
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a




O

 1.3משפט תאלס
אם על ישר אחד מוקצים כמה קטעים שווים ,ודרך קצותיהם עוברים ישרים
מקבילים שחותכים את הישר השני ,אזי גם הקטעים המוקצים על הישר השני
שווים.
הוכחה
נבדוק שני מקרים:
א) הישרים מקבילים
ב) הישרים אינם מקבילים.
 A1A2 = A2A3 = A3A4 =…,הם קטעים שווים המוקצים על הישר .a
דרך קצותיהם עוברים ישרים מקבילים שחותכים את הישר  bבנקודות ….B1, B2, B3,
צ"ל שקטעים … B1B2, B2B3, B3B4שווים .נוכיח לדוגמה ,ש.B1B2 = B2B3 -
א)  ,a||bלכן  A1A2 = B1B2וA2A3 = B2B3 -
כצלעות מנוגדות של המקביליות A1B1B2A2
ו.A2B2B3A3 -
כיוון ש A1A2 = A2A3 -גם .B1B2 = B2B3
ב)  aו b -אינם מקבילים .נעביר דרך נקודה B1
ישר  dהמקביל ל .a -הוא יחתוך את הישרים
 A2B2ו A3B3 -בנקודות  Cו.D -
כיוון ש ,A1A2 = A2A3 -אזי כפי שהוכחנו קודם,
 .B1C = CDנעביר קטע .B2E||CD
המרובע  CB2EDהוא מקבילית ,לכן .B2E=CD
המשולשים  CB1B2ו EB2B3 -חופפים עפ"י
משפט חפיפה שני ( ,)C = E ,B1=B2 ,B1C = B2Eלכן  .B1B2 = B2B3מ.ש.ל.
באופן דומה אפשר להוכיח כי  B2B3 = B3B4וכך הלאה.
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 1.4חלוקת קטע ל n -חלקים שווים
נתון קטע  .ABיש לחלק אותו ל n -קטעים שווים (ללא שימוש בסרגל מדידה ,אלא
בסרגל ומחוגה בלבד).
פתרון נעביר דרך קצה הקטע  Aישר  aשאינו מכיל את הקטע  ,ABונקצה עליו קטעים
שווים (באורך כלשהו).AA1 = A1A2 = A2A3 = … = An-1An :

נחבר נקודות  Anו .B -נעביר דרך הנקודות  An-1 ,... ,A2 ,A1ישרים המקבילים לישר
 .AnBהם יחתכו את הקטע  ABבנקודות  Bn-1 ,... ,B2 ,B1אשר על פי משפט תאלס
יחלקו את הקטע  ,ABל n -קטעים שווים.

 1.5חלוקת קטע ביחס נתון
נתון קטע  .ABיש לחלק אותו באמצעות סרגל
ומחוגה בלבד לשני קטעים בעלי יחס נתון.
פתרון
נחלק את הקטע ל (m + n) -חלקים שווים לפי
השיטה המתוארת בסעיף הקודם.
.
אורכו של כל קטע
הקטע הנדרש  ACיכלול  mקטעים כאלה,
ו CB -יכלול  nקטעים:

מ.ש.ל.
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C
C

?
?

C

?

DD1.6משפט חפיפה שלישי

O
O
(צ.צ.צ)
c
c

אם שלוש הצלעות במשולש אחד שוות בהתאמה לשלוש
הצלעות במשולש שני ,אזי המשולשים חופפים.



המחשה במשולש נתונים.c ,b ,a :

b
b

a

O

D

עליו נקודה .A
א B.נשרטט ישר ונסמן A

a

B

ב .נקצה על הישר קטע .AB = a

A



שמרכזו ב A -והרדיוס שלו .b
ג .נשרטט מעגל





b

c




שמרכזו ב B -והרדיוס שלו .c
נשרטט מעגל
ד.




נקודת החיתוך של שני המעגלים היאOקדקוד  Cשל
ה.
D

?

a

B

A

המשולש  ABCהחופף למשולש הנתון.
המעגלים שבנינו קיימת עוד נקודת
ו .שימו לב :לשני




C




שהיא למעשה קדקוד של משולש אחר
חיתוך – C1

b

c

.ABC1
a

גם משולש זה חופף למשולש המקורי ,כיוון שהוא B

O
ABCיחסית לישר
יכול להתקבל בשיקוף המשולש
D

?

.AB







משימת חקר בדקו ,האם ניתן לבנות משולש עבור כל

C



מהם התנאים שעל  b ,aו c -לקיים
הערכים של  .c ,b ,a
כדי שהבנייה תתאפשר?
רמז :Oהתבוננו בשרטוטים הבאים.



c
a

b

C

C1





c


A

B






C

b

c

a

B

1

A

C




b

B

O

D

?



A
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a

A

 1.7משפט פיתגורס הפוך
משפט
אם ריבוע של צלע אחת במשולש שווה לסכום הריבועים של שתי צלעות אחרות,
אזי המשולש הוא ישר זווית ,ובו הזווית הישרה מול הצלע הגדולה.
הוכחה
נתון משולש  ABCשבו מתקיים.a2 + b2 = c2 :
 A1B1C1הוא משולש ישר זווית.
הניצבים הם  aו b -והיתר .d
על פי משפט פיתגורס , d2 = a2 + b2 = c2 ,כלומר
.d = c
שני המשולשים חופפים עפ"י משפט החפיפה
השלישי (צצצ) ,לכן .C1 = C = 90
מ.ש.ל.

 1.8משפט חפיפה רביעי (צ.צ.ז)
אם במשולש אחד שתי צלעות והזווית שמול הצלע הגדולה מבין השתיים שוות
בהתאמה לשתי צלעות והזווית שמול הצלע הגדולה מבין השתיים במשולש שני ,אזי
B1

המשולשים חופפים.

B

C1

הוכחה
?

A1

A

C

B1

D

נשרטט שני משולשים  ABCו A1B1C1 -שבהם
C

 AC = A1C1 ,AB = A1B1ו.B = B1 -
O

נשקף את המשולש  ABCיחסית לישר  ,ACונצמיד



b

C1

C c



A1
A

את המשולש שיתקבל למשולש השני  ,A1B1C1כך
D

?

Ba

משולשים
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a

1







1

שהקדקודים  Aו A1 -ו C -ו C1 -יתלכדו בהתאמה,

B1

וקדקוד  Bיהיה מול קדקוד  B1יחסית לישר .AC
המשולש שיתקבל לאחר השיקוף חופף למשולש
 ABCעל 1פיBההגדרה של צורות חופפות.

C1

נחבר את הקדקודים  Bו B1 -ונתבונן במשולש :ABB1

C

A1

B

A

הוא שווה שוקיים? ,לכן .A1BB = DA1B1B
C1

A1

B

כיוון שנתון  ,B =B1מסיקים שC BB1C1 = B1BC1 -
.

A

O

b

O

לכן משולש  BB1C1הוא שווה שוקיים ,ו .BC = B1C1 -לבסוף מסיקים כי משולשים

D



 ABCו A1B1C1 -חופפים על פי משפט חפיפה שלישי.
חקירה
למלאה אם היא נכונה עבור כל מגוון
הוכחה נחשבתc B 1
צורה
נתונים .ההוכחה הנ"ל הסתמכה על
אפשרי של


מסוימת של משולשים .יש צורות אחרות של משולשים
A1
שעבורם המשפט אינו נכון.
C1


לדוגמה ,משולשים  ABOו CBO -שבשרטוט אינם



מ.ש.ל.
C

a

B

1C

חופפים ,אף שעבורם מתקיים התנאי הנדרש :אחד מהם
חד זווית והשני – כהה זווית!
הוא
1
לבנות משולש
כדי לבדוק מתי מתקיים המשפט ננסה
b

D



c

A

O


C

b

a

וזווית  שמול הצלע הגדולה ,a
על פי שתי צלעותיו  aוb -
c



או לפחות להוכיח שבנייה כזאת אפשרית ושאפשר לבנות
רק משולש אחד המקיים את התנאים.
a
ניעזר בשיטה לבניית משולש על פי צלעותיו :נקצה צלע  aונשרטט מעגל שמרכזו בקצה




הצלע והרדיוס שלו שווה לצלע השנייה .b
כעת עלינו לבנות זווית  שקדקודה על המעגל והיא נשענת על קטע  ,aאו להוכיח
שזווית 1כזאת קיימת והיא יחידה.
את שיטת הבנייה נדגים מאוחר יותר .כעת נוודא שהזווית קיימת עבור כל הערכים
האפשריים של  aו ,b -כאשר נתון ש ,a > b -ועבור כל ערך נתון של .
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C1 A

C

1

C1A

A

O

C

A1

C A

O

A

O

D

B1

C1 A1

B1 B

C

c

C

CA
11

B

C

O

C

A1
C A

c

B

CA

O

A

O

נתבונן בסדרת השרטוטים המתאימים לזוויות  שונות מ 0 -עד ל.180° -

D

C


C

C







b

c

1



b

c

1

b
a

a

a



1

2

3




b

b



1

1



b

a

a

a

6

5

4

בשרטוטים רואים שזווית  מקבלת כל ערך פעם אחת בלבד ,כלומר על פי  b ,aו -
נתונים ,אפשר לבנות משולש אחד ויחיד החופף למשולש הנתון.
נתבונן בסדרת השרטוטים המתאימים למקרה שבו הזווית נמצאת מול הצלע הקטנה
):(a < b
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וגדלה מ 0 -עד לערך מסוים (כ ,)36° -ולאחר מכן הולכת
רואים שזווית  הולכת ֵ
וקטֵ נה עד ל ,0 -כך שעבור כל ערך (למעט הערך המרבי) היא עוברת פעמיים.
אנו מסיקים אפוא שכשזווית  נמצאת מול הצלע הקטנה ,אפשר לבנות שני משולשים
שונים בעלי אותם ערכים של  b,aו ,-כלומר הטענה של חפיפת המשולשים אינה נכונה
כאן.

תרגילים
(משפטי חפיפה שני ,שלישי ורביעי)
 .186בשרטוט  45נתון .DC = CF ,1 = 2 :הוכיחו כי .BC = AC
 .187בשרטוט  46נתון .ABD = 27 ,BC = AD ,AB = CD :מצאו את הזווית .BDC
 .188בשרטוט  47נתון .EFO = OLK ,FO = OL :הוכיחו כי .FE = KL

 .189בשרטוט  48נתון.ACD = 19 ,BC = CD ,AB = AD :
מצאו את הזווית .ACB
 .190בשרטוט  49נתון .NMK = 137 ,MN = PK ,NP = MK :מצאו את .1
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 .191נתון כי  ADו CE -הם חוצי זווית במשולש שווה-שוקיים בעל בסיס .AC
הוכיחו כי .AEC  CDA
 .192בשרטוט  50נתון .ACB = 121 ,BC = CD ,AB = AD :מצאו את הזווית .1
 .193נתון כי  AEו KM -הם חוצי זווית במשולש שווה שוקיים  APKשהבסיס בו .AK
הוכיחו כי המשולשים  APEו KPM -חופפים.

 .194בשרטוט  51נתון.AK = KB ,DAB = ABC :
הוכיחו כי .ADB = BCA
 .195נקודות  Cו D -נמצאות משני צדי הישר  ,ABכך שמתקיים.BD = DC ,AD = AC :
הוכיחו כי  ABחוצה זווית .DAC
 .196בשרטוט  52נתון.KO = ON ,HKN = MNK :
הוכיחו כי .KHN = KMN
 .197נקודות  Mו E -נמצאות משני צדי הישר  ,OPכך שמתקיים.MP = OE ,OM = PE :
הוכיחו כי  MOP = EPOו.MPO = EOP -
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 .198על שוק אחת של זווית שקדקודה  Aמסומנות הנקודות  Dו ,B -ועל שוק אחרת – C
ו ,E -כך שמתקיים.AB = AE = 4 cm ,AD = AC = 3 cm :
הוכיחו כי :אBC = ED .

ב,KB = KA .

כאשר  Kהיא נקודת החיתוך של הקטעים  BCו.ED -
 .199נתון כי  ABCו A1B1C1 -הם משולשים שווי-שוקיים שבסיסיהם  ACוA1C1 -
בהתאמה; נקודות  Mו M1 -הן נקודות אמצע של הצלעות  BCו B1C1 -בהתאם; AB
 .AM = A1M1 ,= A1B1הוכיחו כי .ABC   A1B1C1
 .200על שוק אחת של זווית שקדקודה  Bמסומנות נקודות  Oו ,M -ועל שוק אחרת – K
ו ,P -כך שמתקיים.OPB = KMB ,BK < BP ,BO < BM ,BM = BP :
הוכיחו כי :אMK = OP .
ב ,TM = TP .כאשר  Tהיא נקודת החיתוך של הקטעים  MKו.OP -
 .201נתון כי  ABCו A1B1C1 -הם משולשים שווי-שוקיים שבסיסיהם  ACו;A1C1 -
נקודות  Mו M1 -הן נקודות האמצע של הצלעות  BCו B1C1 -בהתאם;
 .AC = A1C1 ,AB = A1B1הוכיחו כי .ABM   A1B1M1
 .202הוכיחו כי גבהים מקדקודים של בסיס במשולש שווה שוקיים שווים.
 .203הוכיחו כי שני משולשים חדי זווית חופפים ,אם צלע ושני הגבהים מקדקודים
הצמודים לצלע זו במשולש אחד שווים בהתאמה לצלע ושני הגבהים מקדקודים
הצמודים לצלע זו במשולש שני.
 .204ניסחו והוכיחו משפט חפיפה של משולשים ישרי זווית על פי ניצב וזווית ממול.
 .205בתוך זווית נתונה נקודה .A
בנו ישר העובר דרך נקודה  Aומקצה על שוקי הזווית קטעים שווים.
 .206הוכיחו כי  ,ABC   A1B1C1אם  B = B1 ,A = A1וגם ,BH = B1H1
כאשר  BHו B1H1 -הם גבהים של המשולשים  ABCו.A1B1C1 -
 .207הערה את הטענה שבשאלה  206אפשר להגדיר כמפשט חפיפה נוסף ,כמו גם את
הטענה שבשאלה  18ועוד מספר רב של טענות על חפיפת משולשים.
כמה משפטי חפיפה של משולשים יש אם כך? כמה מהם מבוססים על "טענות
בסיסיות" וכמה על טענות אחרות?
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הטענות ה"בסיסיות" המסתמכות על "הגיון בריא" בלבד מכונות אקסיומות.
את האקסיומות הגיאומטריות האלה ניסח לראשונה באופן מסודר אוקלידס (במאה
ה III-לפנה"ס) בספר "היסודות" (המכיל  13כרכים בכל נושאי המתמטיקה).
אוקלידס ניסח  5אקסיומות גיאומטריות (הוא קרא להן פוסטולטים).
במאה ה XIX -סידר דוד הילברט את רשימת האקסיומות ואף הרחיב אותה.
רשימה זו מכילה  20אקסיומות ,שתיים מהן משפטי החפיפה של משולשים (הראשון
והשני) .משפטים אלא אינם ניתנים להוכחה ,אלא משמשים בסיס להוכחת משפטי
חפיפה אחרים (כגון אלה שבתרגילים הנ"ל או "משפט חפיפה רביעי" – ראו סעיף הבא),
לכן נכון יותר לקרוא להם סימנים לחפיפת משולשים. .
הצורך בהרחבת הרשימה של אקסיומות החפיפה של אוקלידס נובע מכך שהוא מתחיל
את ההוכחות שלו במילים" :נניח משולש אחד על האחר כך ש ."...כלומר הוא משתמש
בפעולות של הזזה וחפיפה ללא הסבר וללא ביסוס.

 1.9בניית זווית השווה לזווית נתונה הנשענת על קטע נתון,
כאשר קדקוד הזווית נמצא על מעגל שמרכזו בקצה הקטע.
קודם הוכחנו שאם  b < aהזווית קיימת .כעת נסביר כיצד לבנות אותה.
נחלק את המשימה לשלבים:
א .נמצא מקום גיאומטרי של קדקודי זווית נתונה הנשענת על קטע נתון.
פתרון נתון. ,a :
נשרטט מעגל שבו  aהוא מיתר ,ו  -היא זווית היקפית
הנשענת עליו.
על פי תכונות מעגל ,זווית  שווה למחצית זווית
.

מרכזית הנשענת על אותו מיתר:

נעביר משיק למעגל בנקודה  .Aעל פי תכונות המשיק,
הזווית בינו לבין המיתר  ABשווה אף היא למחצית
הזווית המרכזית הנשענת על המיתר:
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כלומר,
הזווית בין המיתר  ABלמשיק למעגל שווה לזווית
הנתונה .
כיוון שמרכז המעגל  Oנמצא על אנך אמצעי  ODלמיתר
 ,ABהדרך לבניית המעגל כוללת את השלבים הבאים:
ב .בונים זווית  מקצה המיתר  AB = aומעבירים
משיק ;AE
ג .בונים אנך למשיק בנקודה ;A
ד .בונים אנך אמצעי  ODלקטע ;AB
ה .מסיקים כי מרכז המעגל הנדרש הוא נקודת
החיתוך של האנכים ,ורדיוס המעגל הוא
הקטע .OA

b
a



O

C
O


a

b
B

D

B

a



A
E
ה

E

ה

D
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A

לאחר שמצאנו מקום גיאומטרי של קדקודי זווית  הנשענת על קטע  ,aאפשר להשלים
את בניית המשולש על פי שתי צלעות וזווית שמול אחת מהן:
משרטטים מעגל שבמרכזו בנקודה  Aוהרדיוס שלו שווה לצלע השנייה.
קדקוד  Cשל המשולש המבוקש נמצא בנקודת החיתוך של שני המעגלים.
כאשר זווית  נמצאת מול הצלע הקטנה ) ,(b>aהמעגלים נחתכים בשתי נקודות C
ו C1 -מעל צלע  ,aלכן קיימים שני משולשים ABC ,ו ABC1 -בעלי אותם הערכים
של  b ,aו.α -
מסקנה :כאשר ( a < bוהזווית נמצאת מול הצלע הקטנה) ,אי אפשר לבנות באופן חד
משמעי משולש ,והמשפט אינו מתקיים.
b
a



C


b

O
C1

D



b

b

B

a



A

E

ה

משימת חקר
מצאו את תחומי הערכים של  b ,aו α -שעבורם:
א .אפשר לבנות רק משולש אחד;
ב .אפשר לבנות שני משולשים;
ג .אי אפשר לבנות משולש.
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 .2דמיון משולשים
 2.1מצולעים דומים
דמיון מצולעים
כאשר צריכים ,למשל ,לתכנן בנייתו של מגרש כדורגל ,אין משרטטים אותו בגודל
האמתי ,אלא על גבי נייר ובהקטנה ,כלומר בקנה מידה.
בשרטוט קנה מידה אין משנים את צורתו של המבנה אלא רק את גודלו.
כאשר רוצים להתבונן בצורות קטנות,
משתמשים בזכוכית מגדלת או במיקרוסקופ.
גם במקרה זה משתנה רק גודל החפץ שבו
מתבוננים ולא צורתו.
שתי צורות השונות בגודלן בלבד נקראות צורות
דומות .אם נקטין או נגדיל אחת מהן לגודל
הצורה השנייה ,הרי הן תהיינה זהות באופן
דומה .גם שני מצולעים יהיו דומים ,אם אפשר
להתאים לכל קדקוד של מצולע אחד קדקוד של
D1
מצולע אחר ,כך שהן הזוויות המתאימות והן
F1
D
יחסי הצלעות המתאימות שווים.
F
במצולעים גם סדר הקדקודים המתאימים חשובC1 .
C

לדוגמה :המצולעים  ABCDFוA1B1C1D1F1 -

B1

דומים ,ואילו  ABCDFו A2B2C2D2F2 -אינם

D

2

דומים ,אף שיש להם אותן הזוויות!

4

F2

B

D

2

קטעים פרופורציוניים

C2

יחס אורכי הקטעים  ABו CD -נקרא יחס
הקטעים

A1

.

4

3

F
1

3
1

B2

5

A2

A

C

2

B

5

A

קטעים  ABו CD -פרופורציוניים לקטעים  A1B1ו C1D1 -אם יחסי הקטעים שווים:

לדוגמה ,אם אורכי הקטעים  ABו CD -שווים בהתאמה ל 2 -ס"מ ו 1 -ס"מ ,ואורכי
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הקטעים  A1B1ו C1D1 -שווים בהתאמה ל 3 -ס"מ ו 1.5 -ס"מ ,אזי הקטעים AB
ו CD -פרופורציוניים לקטעים  A1B1ו ,C1D1 -כיוון שמתקיים:

גם יותר משני זוגות קטעים יכולים להיות פרופורציוניים,
לדוגמה שלושת הקטעים  CD ,ABו EF -פרופורציוניים
לשלושת הקטעים האחרים  C1D1 ,A1B1ו E1F1 -אם
מתקיים השוויון:

משימת חקר 2.1.1
הקישו בקישור לפתיחת תוכנה לגיאומטריה דינמית שתציג את שני המחומשים
שבשרטוט ואת ההוראות למדידת מרחקים וזוויותD 1 .
F1

מדדו את זוויות המחומשים ABCDF

F

ו A1B1C1D1F1 -ואת אורכי הצלעות .ודאו כי:
א.

C1

C

A = A1, B = B1, C = C1,
D = D1, F = F1

D

A1

B1

A

B

( )1
()2

ב.
הגדרה יחס הצלעות המתאימות במצולעים דומים נקרא יחס הדמיון.
ג .מה יחס הדמיון של המצולעים  ABCDFו?A1B1C1D1F1 -
משימת חקר 2.1.2
הקישו בקישור ומדדו באמצעות כלי המדידה
2

הווירטואליים את זוויות המחומשים ABCDF

D
4

ו A2B2C2D2F2 -ואת אורכי הצלעות.

D

2

ודאו כי:
א.

F2

C2

3

1

3

A 5= A21, B = F2, C = C2, D = D2, F = B2
B2
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4

F

A2

C

2

B

5

A

ב .מדדו את יחסי הצלעות וודאו שאינם שווים.
ג .נסו להגדיל את המחומש  ABCDFולהביאו לחפיפה עם המחומש A2B2C2D2F2
שזוויותיו שוות לאלה של  ,ABCDFאולם סדר קדקודיו שונה.
האם המחומשים דומים?
המסקנה כדי ששני מצולעים יהיו דומים ,חייבים להתקיים שני תנאים:
א) זוויות מתאימות שוות.
ב) יחסי צלעות מתאימות שווים.
קיומו של אחד מהתנאים אינו מספיק בדרך כלל להוכחת דמיון המצולעים.
יש צורות ,ביניהן המצולעים ,שתמיד דומות ,לדוגמה:
א .כל המעגלים;
ב .כל הריבועים.
משימת חקר 2.1.3
הקישו בקישור ובדקו אם המעגלים שבשרטוט
האינטראקטיבי שייפתח דומים.
הערה :המעגלים אינם מצולעים ,לכן בדיקת
הדמיון אינה יכולה להתבסס על בדיקת
התנאים ( )1ו( )2( -מדידת זוויות ואורכי
הצלעות).
יש לבדוק ,אם אפשר לחפוף את שתי הצורות
באמצעות הגדלה או הקטנה.

O2

O1

חשבו :מה יכול במקרה זה לשמש כיחס של דמיון?
משימת חקר 2.1.4
ודאו שהריבועים בשרטוט דומים.
הערה בשרטוט שייפתח אפשר לשנות את גודל
הצורה ,לסובב אותה ולהזיז .אם תצליחו
באמצעות פעולות אלה להניח במדויק צורה אחת
על האחרת ,הרי שהן דומות.
מה יחס הדמיון במקרה זה?

b
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a

תרגילים
מס .208 1 .האם המלבנים שבשרטוט דומים?
אם כן ,מה יחס הדמיון?
אם לא ,נמקו מדוע.

א(

ב(

 .209שרטטו שני משושים שצלעותיהם שוות בהתאמה ,ושאינם דומים בוודאות.
 .210שרטטו שני משושים שזוויותיהם שוות בהתאמה ,ושאינם דומים בוודאות.
x

 .211המלבן הגדול שבשרטוט נקרא מלבן הזהב.
כאשר חותכים ממנו ריבוע ,הוא נותר דומה למלבן
x
המקורי.
א .מה רוחבו של המלבן המקורי?
6
ב .היחס של אורך לרוחב במלבן הזהב נקרא יחס הזהב .רשמו את יחס הזהב באמצעות
שורשים ,ולאחר מכן מצאו את ערכו המקורב באמצעות מחשבון.
 .212המרובעים שבשרטוט דומים.
א .מצאו את קנה המידה של המרובע
.
הקטן ביחס למרובע הגדול:
ב .מצאו את:

9

18

z
10
6

x

8

y

__?__ = x = __?__, y = __?___, z

 2.2הגדרת משולשים דומים

B

לא כל המשולשים דומים.

B1

נתבונן בשני המשולשים  ABCו.A1B1C1 -
זוויותיהם שוות בהתאמה:
.C = C1 ,B = B1 , A = A1

C1

A1

C

A

הצלעות  ABו BC ,A1B1 -ו CA ,B1C1 -ו ,C1A1 -הנמצאות ממול לזוויות שוות,
נקראות צלעות מתאימות.
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הגדרה
בדומה להגדרה הכללית של מצולעים דומים ,שני משולשים דומים אם זוויותיהם
שוות בהתאמה ,וצלעותיו של משולש אחד פרופורציוניות לצלעות המתאימות במשולש
האחר .כלומר שני המשולשים  ABCו A1B1C1 -דומים אם מתקיים:
A = A1, B = B1, C = C1

)(1
)(2

 kמסמן את יחס הדמיון  -יחס אורכי הצלעות המתאימות.
את הדמיון מסמנים באמצעות הסימן " ,"לדוגמה.ABC  A1B1C1 ,
להבדיל מחובת הבדיקה של שני התנאים הנ"ל עבור מצולעים בעלי ארבע צלעות ויותר,
הרי שכשמדובר בשני משולשים ,אפשר לקבוע את הדמיון ביניהם באמצעות משפטי
הדמיון שלהלן.

 2.3משפט דמיון ראשון (ז.ז).
משפט אם שתי זוויות של משולש אחד שוות בהתאמה
לשתי זוויות של משולש אחר ,אזי הם דומים.
הוכחה נתבונן בשני המשולשים  ABCוA1B1C1 -

C

שעבורם מתקיים.A = A1, B = B1 :
C1

על פי המשפט של סכום זוויות במשולש ,נקבל עבור
הזווית השלישית:

C = 180° - A - B,

C1 = 180° - A1 - B1 = C

B1

A1

B

לכן כל זוויות המשולשים  ABCשוות בהתאמה לזוויות המשולש .A1B1C1
כדי להוכיח את השוויון ביחסי הצלעות ( )2ניעזר במשפט:
משפט
אם לשני משולשים יש זווית אחת שווה ,אז יחס השטחים שלהם שווה ליחס מכפלות
הצלעות המכילות את הזוויות השוות.
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A

הוכחה
 Sו S1 -הם שטחי המשולשים  ABCו ,A1B1C1 -אשר בהם
.A = A1
נוכיח:
נניח את המשולש  A1B1C1על המשולש  ABCכך
שהקדקודים  Aו A1 -ושוקי הזוויות  Aו A1 -יתלכדו.
למשולשים  ABCו AB1C -גובה משותף  ,CHלכן יחס
שטחיהם שווה ליחס הבסיסים  ABו:AB1 -

גם למשולשים  AB1C1ו AB1C -גובה משותף ,B1H1
לכן יחס שטחיהם שווה ליחס הבסיסים  AС1ו:AC -

,

נכפיל את שני השוויונות ונקבל:

מ.ש.ל.

כלומר

כאשר בשני המשולשים  ABCו A1B1C1 -גם הזוויות  Bו B1 -שוות ,נקבל
בהתאם:

נשווה את אגפי הימין של שני השוויונות:
נחלק את שני האגפים של השוויון האחרון ב-

ונקבל:

באופן דומה ניעזר בעובדה ש A = A1, C = C1 -ונקבל:
צלעות המשולש  ABCפרופורציוניות ,אם כן ,לצלעות המתאימות של המשולש
 ,A1B1C1ואפשר להסיק שהמשולשים דומים.

מ.ש.ל.
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 2.4יחס גבהים מתאימים במשולשים דומים
משמעות הדמיון של שתי צורות בכלל ,ושל שני משולשים בפרט ,היא בכך שאפשר
להגדיל כל אחת מהצורות או להקטין אותה ,כך ששתיהן יהיו חופפות.
שינוי גודל הצורה  -משמעו הגדלה או הקטנה של כל מרכיביה :צלעות ,קשתות ,גובה,
תיכון וחוצה זווית.
נוכיח את ההשערה הזאת לגבי גבהים במשולשים דומים.
תחילה נבדוק אותה באמצעות התוכנה לגיאומטריה דינמית.
משימת חקר 2.4.1
בשרטוט משמאל שני המשולשים דומים:
 ABCו( A1B1C1 -ודאו זאת
באמצעות כלי הגדלה ,סיבוב והזזת
הצורות בתוכנה שתיפתח).
א .מדדו את צלעותיהם של שני
המשולשים ומצאו את יחס הדמיון.
ב .מדדו את אורך הגבהים לצלעות המתאימות  BCו.B1C1 -
גִ .חשבו את היחס

וודאו שהוא שווה ליחס הדמיון:

.

משפט במשולשים דומים יחס הגבהים המתאימים שווה ליחס הדמיון.
הוכחה נתון.ABC  A1B1C1 :

B1

אזי .A = A1

B

במשולשים  ABHו A1B1H1 -שתי זוויות
שוות (כי ,) H = H1 = 90

C1

H1

A1

C

H

לכן על פי משפט דמיון ראשון המשולשים דומים,ABH   A1B1H1 :
ויחס הצלעות המתאימות  BHו( B1H1 -הגבהים) שווה ליחס הדמיון:

A
5

4

3

2

1

1

2

3

4

בדומה לכך אפשר להוכיח שגם היחס של שני הגבהים האחרים שווה ליחס השוויון.
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 2.5יחס חוצי זוויות מתאימות במשולשים דומים
נתון,ABC  A1B1C1 :
 AZחוצה זווית ,BAC
 A1Z1חוצה זווית .B1A1C1
משימת חקר 1.4.2
א .הקישו בקישור ופתחו את התוכנה .תופיע תבנית אינטראקטיבית של השרטוט.
ב .מדדו את יחס הצלעות

ורשמו אותם.

ואת יחס חוצי הזוויות

ג .בדקו האם המשולשים דומים (באמצעות הזזה ושינוי גודל אחד מהם).
ד .וודאו כי במושלים דומים יחס חוצי זוויות מתאימות שווה ליחס הדמיון.
הוכחה
כיוון שהמשולשים דומים ,הזווית  Aו A1 -שוות ,לכן שווים גם חצאי הזווית:
 . ZAC = Z1A1C1אי לכך ,במשולשים  AZCו A1Z1C-שוות בהתאמה שתי
הזווית C = C1 :ו.ZAC = Z1A1C1 -
המשולשים דומים לפי משפט דמיון ראשון,
ולכן יחס חוצי הזוויות  AZו A1Z1 -שווה ליחס הצלעות המתאימות במשולשים
דומים:

מ.ש.ל.

.

דוגמה 1
במשולש  ABCחסום מלבן  EFGHכך
שהנקודות  Eו F -נמצאות על הצלעות AC
ו AB -בהתאמה ,והנקודות  Gו H -נמצאות
על הצלע .BC
 ADהוא הגובה לצלע  BCבמשולש .ABC

A
2x
F
x

נתון.AF:FB = 2:1 :
B

א .הוכיחו כי.ABC  AFE :

E

4
3

G

H

2

C

1

 א EFGH .הוא מלבן ,לכן ( EF||GHכצלעות נגדיות במלבן).
D

5

4

3

2

1
-1

1
.BC||EF
ב GH .הוא קטע של  ,BCלכן:

-2
-3

גיאומטריה – דמיון משולשים
M

370

-4

ג( AFE = ABC .כזוויות מתאימות הנוצרות על ידי ישר ) (ABשחותך שני ישרים
מקבילים).
ד .הזווית  CABמשותפת לשני המשולשים  ABCו ,AEF -לכן הם דומים על פי
משפט דמיון ראשון (ז.ז).



ב .מהו יחס הדמיון?
 א .בשני המשולשים  ABCו AF AEF -ו AB -הן צלעות מתאימות (הנמצאות
מול זוויות שוות  AEFו ,)ACB -לכן יחס הדמיון שווה ליחס .AB:AF
ב .נסמן את אורך  FBב .x -על פי הנתון , AF:FB = 2:1 :לכן .AF = 2x
ג .אורך  ABהוא  ,AB = AF + FB = 2x + x = 3xלכן יחס הדמיון הוא


2x

ג .הגובה  ADחותך את  EFבנקודה .M
הוכיחו כי  AMהוא גובה במשולש .AEF

A

( EF||GH כצלעות נגדיות במלבן) .הישר AD
חותך את שני הישרים  xהמקבילים ,לכן

F

M

E

4

הזוויות המתאימות  AMEו ADC -שוות,
כלומר .AME = ADC = 90°

3

B

G

D

H

2

C

1

א .נתון 15 :ס"מ= 27 ,ADס"מ= .BCחשבו את שטח המלבן .EFGH

5

בגובה.S = HGEH :
 שטח מלבן שווה למכפלת בסיסו
1

-2
-3

כיוון ששני המשולשים  ABCו AEF -דומים ,יחס בסיסיהם שווה ליחס הדמיון:

-4

.

סמ

גם יחס הגבהים של שני המשולשים  ABCו AEF -שווה ליחס הדמיון:
מכאן נמצא את :AM
סמ
סמ
ואת גובה המלבן( :ס"מ) EH = MD = AD – AM = 15 – 10 = 5
סמ

לבסוף נמצא את שטח המלבן( :סמ"ר) .S = 185 = 90
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1
-1

כיוון שצלעות מנוגדות במלבן שוות ,אזי .S = EFEH

מכאן נחשב את :EF

4

3

2

-1

,

 2.6יחס היקפים של משולשים דומים
משפט יחס ההיקפים של משולשים דומים שווה ליחס הדמיון .k
הוכחה נתון ABC :ו A1B1C1 -משולשים דומים בעלי יחס הדמיון .k
נסמן ב P -ו P1 -את היקפי המשולשים:
P = AB + BC + CA, P1 = A1B1 + B1C1 + C1A1
על פי תכונת הדמיון ,יחסי כל הצלעות המתאימות שווים ,כלומר:
A1B1 = kAB, B1C1 = kBC, C1A1 = kCA
לכן יחס ההיקפים של שני המשולשים הוא:

הערה כיוון שהיקף של כל מצולע שווה לסכום אורכי כל הצלעות ,אזי:
P = a + b + c + ….
כיוון שעבור שתי צורות דומות יחסי הצלעות המתאימות שווים ליחס הדמיון  ,kכלומר
כל צלע של צורה אחת גדולה פי  kמהצורה האחרת ,נקבל עבור היקף הצורה האחרת:
P1 = ka + kb + kc + …. = kP
כלומר יחס ההיקפים של שני מצולעים דומים (ולאו דווקא משולשים) שווה ליחס
הדמיון.
דוגמה
מצאו יחס ההיקפים של שתי הצורות:
 נחשב את יחס הדמיון:
 שהוא גם יחס ההיקפים:
P1:P = 1.5

 2.7יחס שטחים של משולשים דומים
אם צלע של ריבוע אחד הוא  ,aושל האחר  ,2aאזי יחס
השטחים של שני הריבועים הוא,(2a)2:a2 = 4a2:a2 = 4 :

18

9

כלומר יחס השטחיםzהוא ריבוע של יחס הדמיון.
מסקנה דומה אפשר להסיק לגבי יחס שטחים של משולשים דומים:

10
x
y

6
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4
2a

1
a

משפט יחס שטחים של משולשים דומים שווה לריבוע של יחס הדמיון .k
הוכחה נתבונן בשני משולשים דומים בעלי יחס
הדמיון .k

ka

kc

18

kh

נסמן את שטחיהם ב S -ו.S1 -
כיוון שבצורות דומות יחס גבהים מתאימים

9

c

kb
2
k S

a
h
b

x
y

S

שווה ליחס הדמיון  ,h1 = khאזי נסיק לגבי יחס השטחים:

דוגמה 2
מצאו את יחס השטחים של שתי הצורות:
 נחשב את יחס הדמיון:
לכן יחס השטחים הוא:
S1:S = 1.52 = 2.25
דוגמה 3
נתון טרפז .ABCD
3

C

א .מצאו את יחס השטחים של המשולשים  CODו.AOB -
ב .מצאו את יחס השטחים של המשולשים  CODו.DOA -

D

O

 א( AOB  COD .על פי משפט הדמיון ז.ז.).

ka

kc
kh

יחס הדמיון הואk = 3:5 = 0.6 :

B

c

A

5

לכן יחס השטחים של המשולשים הוא:

kb
2
k S

3

C

ב .המשולשים  CODו DOA -אינם דומים ,לכן אי

D

O

אפשר להשתמש במשפט של יחס השטחים .לחלופין
יש למשולשים גובה משותף  DHובסיסים AO

kc
kh
B
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ka

5

A
kb
2
k S

c

ו ,OC -אשר מהווים צלעות מתאימות במשולשים C

D

דומים  AOBו.DOC -
לכן אפשר 3לרשום:

O
H

ka

kc
kh
A

B

 2.8משפט חוצה זווית

kb
2
k S

משפט חוצה זווית במשולש מחלק את הצלע הנגדית לקטעים פרופורציוניים
לצלעות המכילות את הזווית.
הוכחה
נתון AD :חוצה זווית במשולש .ABC

5

למשולשים  ABDו ACD -גובה משותף ,AH
לכן יחס שטחיהם שווה ליחס בסיסיהם:

בנוסף ,למשולשים אלה זוויות שוות ( ,)1 = 2לכן על פי המשפט של יחס השטחים
של משולשים בעלי זווית שווה (סעיף  ,)1.3אפשר לרשום:

משני השוויונות הללו מקבלים:

מ.ש.ל.

.

הוכחה שנייה



B

נשרטט ישר העובר דרך קדקוד  ,Aהמקביל


לחוצה זווית  ,BDונאריך את הצלע  BCעד
למפגש עם ישר זה .נוצר משולש ,KAC
שבוAKC = DBC = 2 :

K





C

D

(כזוויות מתאימות ליד ישרים מקבילים  AKו,)BD -
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A
5

4

3

וגם ( KAB = ABD = 1כזוויות מתחלפות).
לכן על פי משפט דמיון ראשון (ז.ז ).שני המשולשים  KACו BDC -דומים ,ואפשר
לרשום פרופורציה:

(יחס צלעות מתאימות שווה).

נחסיר משני האגפים  1וניעזר בכך ש KC – BC = KB -ו:AC – DC = AD -

כיוון ש BD -הוא חוצה זווית ,1 = 2 ,לכן המשולש  KBAשווה שוקיים:
.

 .KB = BAנציב בשוויון הקודם ונקבל את הנדרש:
דוגמה  4במשולש  ADCנתון BD :חוצה זווית ,ADC
 .AC = 25 ,DC = 14 ,AD = 21מצאו את .AB
 נסמן  ,AB = xאזי.BC = AC – x = 25 – x :

תרגילים
 .213הזוויות המסומנות בשני המשולשים שוות ,והקו הכתום הוא חוצה זווית.
לכל שרטוט רשמו פרופורציה (שוויון יחסים של קטעים) מתאימה:

ב

א
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 .214במשולש  ADCנתון כי  DBחוצה זווית .השלימו את החסר:
אAC = 60, CD = 30, AD = 50, BC = _____? .
ב.

AB = 27, BC = x,

?_____ = , AD = x, AC

גAB = 2x - 12, BC = x, CD = x + 5, AD = 2x – 4, AC = _____? .
 .215צלעות המשולש  ABCהן;BC = 12, CA = 13, AB = 14 :
 Mהיא נקודת האמצע של  ,CAו P -היא הנקודה שבה הצלע  CAנחצית על ידי
חוצה זווית  .Bמצאו את .MP
 .216הוכיחו שמשולש ,שבו הישר הוא חוצה זווית וגם תיכון לצלע שמולה,
הוא משולש שווה שוקיים.
 .217הוכיחו שאין משולש שבו שני ישרים מחלקים את אחת הזווית
לשלוש זוויות שוות וגם את הצלע שמול הזווית לשלושה
קטעים שווים.

 .218 34.1.1נתון AB :ו A1B1 -הן צלעות מתאימות של משולשים דומים  ABCו,A1B1C1 -
 ,ס"מ ( B = 47.3° ,A1C1 = 4הביטו בשרטוט).
מצאו את  AС ,B1ואת יחס שטחי המשולשים האלה.
B

B1

C1

A

C A1
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34.1.2

 .219היקף המשולש הוא  25ס"מ .חוצה זווית מחלק את הצלע הנגדית לקטעים
באורך  7.5ו 2.5 -ס"מ .מצאו את צלעות המשולש.

34.2.1

 .220נתון כי  ABו BC ,A1B1 -ו B1C1 -הן צלעות מתאימות של משולשים דומים
 ABCו .A1B1C1 -מצאו את הזווית  ,C1את הצלע  ABואת יחס שטחי
המשולשים ,אם ידוע כי:
.C = 15.5° ,A1B1 = 5 cm ,

34.2

 .221היקף המשולש הוא  35ס"מ ,ואורך שתי צלעותיו  12ו 16 -ס"מ .חוצה זווית
המשולש מחלק את הצלע השלישית לשני קטעים .מצאו את אורכם.

 .222 3.1. 3נתון כי  MHו MK ,CP -ו CT -הן צלעות מתאימות של משולשים דומים MHK
ו .CPT -מצאו את  ,TPאת זווית  Hואת יחס שטחי המשולשים אם ידוע כי:
 11 = HK ,ס"מ( P = 31° ,השרטוט בעמוד הבא).

C

B
M
B
H

ס"מ 11

K

T

P

1

 .223 34.32נתון :קטע  BDחוצה זווית במשולש
1

 ,ABCזוויות  ABDו A -שוות;
ס"מ  ,DC = 27ס"מ ,BC = 36

A

ס"מ  .AB = 28מצאו את .BD
(השרטוט בהקטנה)

A
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.34.4

 .224נתון :משולשים  KEPו COT -דומים KE ,ו KP ,CO -ו CT -הן צלעות מתאימות,
 2.2 = EP ,ס"מ .T = 42.5° ,מצאו את הזווית  ,Pאת  OTואת יחס שטחי
המשולשים  KEPו( .COT -השרטוט בהקטנה)

 .225 4.2. 3נתון :קטע  СDהוא חוצה זווית במשולש  ;ABCזוויות  ACDו A -שוות,
ס"מ  ,BC = 12ס"מ  ,CD = 10ס"מ  .AD = 15מצאו את .BD
34.5

 .226נתון AB :ו A1B1 -הן צלעות מתאימות במשולשים דומים  ABCו.A1B1C1 -
מצאו את  ,B1C1את זווית  Aואת יחס שטחי המשולשים  ABCו,A1B1C1 -
אם ידוע כי.B1 = 17° ,AC = 7 cm ,BC:A1C1 = 5:2 :

 .227 34.5.2במשולש שווה צלעות  ,ABCהנקודה  Eהיא
אמצע הבסיס  ,ACוהנקודה  Kמחלקת את הצלע
 BCביחס  2:5מקדקוד .C
מצאו את יחס הקטעים המוקצים על ידי הישר
 BEעל הקטע .AK

 .228 34.6.1נתון AB :ו BC ,C1A1 -ו A1B1 -הן צלעות מתאימות במשולשים דומים
 ABCו 6 = AC ,BC:A1B1 = 3:4 ,C1A1B1 -ס"מ. A1 = 15° ,
מצאו את  ,B1C1את זווית  Bואת יחס שטחי המושלשים  A1B1C1ו.ABC -
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 .229 34.6.2במשולש  MHPנתון ,MH = HP :נקודה  Kהיא
אמצע הקטע  ,MPונקודה  Oנמצאת על הישר
 .HPהישר  HKמחלק את הקטע  MOביחס 3:4
מהנקודה .O
מצאו את היחס .HO:OP

 .230 34.7.1במשולש שווה שוקיים וישר זווית  AC ,ABCהוא יתר
ו BD -הוא גובה .רשמו את שוויון היחסים של
הצלעות מתאימות במשולשים  ABCו.BDC -

 .231 4.7.2במשולש  ABCנתון AA1 ,AB = BC :ו BB1 -הם חוצי זווית.
הוכיחו שאם  ,BA1 = AB1המושלש הוא שווה צלעות.
 .232 34.8.1נתון שמשולש  ABCהוא ישר זווית אך איננו שווה שוקיים AC ,הוא היתר ,וBD -
הוא הגובה.
רשמו את שוויון היחסים של הצלעות המתאימות במשולשים  ABDו.BCD -
רמז :היעזרו בעובדה שהמשולשים דומים.
 .233 34.8.2הוכיחו שאם גובה ותיכון מאותו קדקוד של משולש
מחלקים את הזווית לשלוש זוויות שוות ,אזי המשולש
ישר זווית.
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 2.9משפט דמיון שני (צ.ז.צ)
משפט אם שתי צלעות של משולש אחד פרופורציוניות לשתי צלעות של
משולש אחר ,וגם הזוויות הכלואות ביניהן שוות ,אזי המשולשים דומים.
C

הוכחה נתבונן בשני משולשים  ABCוA1B1C1 -
שעבורם מתקיים  A = A1ו-

. C1
C

על פי משפט הדמיון הראשון (ז.ז ,).די להוכיח
כי.B = B1 -

B1

A1

B

A

C1

נשרטט משולש עזר  ,ABC2אשר בו מתקיים:
1 = A1, 2 = B1

B1

המשולשים  ABC2ו A1B1C1 -דומים על פי משפט
דמיון ראשון (שתי זוויות שוות) ,לכן מתקיים בהם:

ועל פי הנתון:
מכאן מסיקים כי

.AC = AC2

המשולשים  ABCו ABC2 -חופפים על פי משפט
חפיפה ראשון (צ.ז.צ) ,כיוון ש AB -היא צלע משותפת,
 .AC = AC2 ,A = BAC2מכאן נובע ,B = ABC2
ומשום ש ,ABC2 = B1 -מסיקים כי .B = B1

מ.ש.ל.

דוגמה
משולש  ABCהוא משולש שווה שוקיים
(.)AC = BC
הנקודות  Dו E -נמצאות על הצלעות AB
ו BC -בהתאמה.
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A1

B

A

ידוע שאורכי הקטעים  ED ,BE ,DBקטנים פי  3מאורכי הצלעות CA ,BC ,AB
בהתאמה.
א .הוכיחו כי מרובע  ADECהוא טרפז.
 א .זווית  ABCהיא זווית משותפת למשולשים  ABCו ,DBE -לכן על פי משפט
דמיון שני.ABC  DBE ,
ב .זוויות  CABו EDB -שוות (זוויות מתאימות במשולשים דומים).
ג .זוויות  CABו EDB -הן זוויות מתאימות הנוצרות מחיתוך הישרים  ACוDE -
על ידי הישר  .ABמשוויון זוויות אלה נובע.AC||DE :
ד .במרובע  ADECשתי צלעות נגדיות מקבילות ,לכן על פי ההגדרה הוא טרפז.



ב .נתון עוד כי 6 :ס"מ =  15 , DEס"מ = .AC
חשבו את שטח הטרפז .ADEB
 שטח טרפז שווה למחצית המכפלה של סכום
הבסיסים בגובה הטרפז:
 DEנתון .כדי לחשב את  ,ABניעזר בכך שהמשולשים  ABCו DEC -דומים,
וש DE -ו AB -הן צלעות מתאימות.
 ,ו( -ס"מ) .AB = 36 = 18

לכן היחס  AB:DEשווה ליחס הדמיון:

חישוב הגובה  :OHבמשולש שווה שוקיים הגובה הוא תיכון ,לכן
(ס"מ) .AH = HB = 9
המשולש  AHСישר זווית .על פי משפט פיתגורס נקבל:
סמ

על פי יחס גבהים מתאימים במשולשים דומים (ראו סעיף  ,1.14עמ'  ,)6עבור גובה CO
במשולש  CDEיתקיים:
סמ

גובה הטרפז שווה להפרש שני הגבהים( :ס"מ) .OH = CH – CO = 12 – 4 = 8
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מציבים ומקבלים את שטח הטרפז:
סמ ר



 2.10יחס תיכונים מתאימים במשולשים דומים
נתון ,ABC  A1B1C1

B1

 BMו B1M1 -הם תיכונים לצלעות

B

מתאימות  ACו.A1C1 -

Z1

נתבונן במשולשים  ABMו:A1B1M1 -
( A = A1זוויות מתאימות

M1

C1

במשולשים דומים  ABCו ,)A1B1C1 -ו-

A1

C

M

A

.

נחשב את יחס הצלעות  AMו.A1M1 -
.

כיוון ש BM -ו –  B1M1תיכונים ,נרשום:
לכן היחס הנדרש הוא:

H

כלומר במשולשים  ABMו A1B1M1 -יחסי שתי הצלעות המתאימות שווים ,וגם
הזווית ביניהן שווה .לכן על פי משפט דמיון שני (צ.ז.צ ).המשולשים דומים:
ABM  A1B1M1
יחס הצלעות  BMו( B1M1 -שהן תיכונים במשולשים הגדולים) שווה ליחס הדמיון:
מ.ש.ל.
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תרגילים
(משפטי דמיון ראשון ושני)
 .234 35.1.1הוכיחו שהמשולשים בשרטוט א דומים.
שימו לב :המשבצות שברקע הדף הן ריבועים.

שרטוט ב

שרטוט א

שרטוט ג

 .235 35.1.2המשכי השוקיים של הטרפז ( ABCDראו שרטוט ב) נפגשים בנקודה .O
מצאו את  BOואת יחס שטחי המשולשים  BOCו AOD -אם נתון:
ס"מ  ,AO = 25ס"מ  ,BC = 2ס"מ .AD = 5
 .236 35.2.1הוכיחו שהמשולשים בשרטוט ג דומים.

 .237 35.2.2הקטעים  ABו CD -נחתכים בנקודה ( Oשרטוט ד).
נתון.AO = 12 cm, BO = 4 cm, CO = 30 cm, DO = 10 cm :
מצאו את זווית  ,CAOאם ,DBO = 61°
ואת ויחס שטחי המשולשים  AOCו.BOD -
 .238 35.3.1הוכיחו שהמשולשים בשרטוט ה דומים.
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 .239 35.3.2ישר המקביל לצלע  ACשל המשולש  ABCחותך את
הצלעות  ABו BC -בנקודות  Mו H -בהתאמה.
מצאו את  ACואת יחס שטחי המשולשים ABC
ו ,BMH -אם נתון :ס"מ  ,MH = 28ס"מ ,AB = 16
ס"מ .MB = 14
 .240 35.4.1הוכיחו שהמשולשים  MBHו CBA -בשרטוט ו דומים.
 .241 35.4.2במשולש  ABCנתון :מ'  ,BC = 32מ'  ,AC = 20מ' .AB = 15
על הצלע  ABמוקצה קטע מ'  ,AD = 9ועל הצלע ACקטע מ' .AE = 12
מצאו את  DEואת יחס שטחי המשולשים  ABCו.ADE -

 .242 35.5.1בשרטוט ז נתון.AD = 4, AC = 9 ,1 = 2 :
מצאו את  ABואת יחס שטחי המשולשים  ABDו.ABC -

 .243 5.5.2 3אלכסוני המרובע  ABCDנחתכים בנקודה .O
נתון.AOBO = CODO :
הוכיחו ששטחי המשולשים  ACDו ABD -שווים.
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 .244 35.6.1בשרטוט ח נתון.MH = 0.5AC ,2MC = BC ,MHBC ,BCAC :
הוכיחו כי  AB||CHומצאו את יחס שטחי המשולשים  ABCו.MCH -
 AD .245 35.6.2ו BC -הם בסיסי הטרפז  ,ABCDשאלכסוניו
נחתכים בנקודה .O
נתון.AO:OC = 3:2 :
מצאו את היחס של שטחי המשולשים  ABCו.ACD -

 2.11משפט דמיון שלישי (צ.צ.צ).
C

משפט אם שלוש הצלעות של משולש אחד פרופורציוניות
לשלוש הצלעות במשולש אחר ,אזי המשולשים דומים.
C1

הוכחה נתבונן בשני המשולשים  ABCוA1B1C1 -
שצלעותיהם פרופורציוניות:

C
B1

()1

A1

B

A

C1

כדי להוכיח כי  ABC  A1B1C1די להוכיח
ש( A = A1 -שכן המשולשים דומים על פי משפט

B1

B A1





דמיון שני (צ.ז.צ .)).נשרטט משולש עזר  ABC2באופן
סימטרי למשולש  ABCביחס לצלע .AB
במשולש  ABC2מתקיים:

C2

.BAC2 = A1, ABC2 = B1
שני המשולשים  ABC2ו A1B1C1 -דומים לפי משפט
דמיון ראשון (ז.ז ,).לכן יחס הצלעות מתאימות:

נשווה פרופורציה זו ל )1( -ונסיק כי:
.CA = C2A ,BC = BC2
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A

המשולשים  ABCו ABC2 -חופפים על פי שלוש צלעות,
.A =  BAC2

לכן:

כיוון ש  BAC2 = A1 -מסיקים כי .A = A1

מ.ש.ל.

דוגמה
האם המידע שלהלן עוזר לנו להוכיח את הדמיון

S

 RST  WZTבכל אחד מהסעיפים? אם כן ,כיצד?

Z

אRS = 18, ST = 15, RT = 10, WT = 6, .
ZT = 9, WZ = 10.8
בSTRW, SZ = 8, RT = 20, WT = 15 .
ג.

1 = 2,



W



T

R
5

 א.
לכן  RST  WZTעל פי משפט הדמיון השלישי (צ.צ.צ).
 ב.
לכן על פי משפט הדמיון השני (צ.צ.ז ).מתקיים.RST  WZT :
 ג .אי אפשר להוכיח כי . RST  WZT
(שימו לב :הזוויות  1ו 2 -אינן זוויות כלואות בין
הצלעות הפרופורציוניות).
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4

3

2

1

x





6

12

תרגילים

 .246 .550מצאו על פי נתוני השרטוטים את  xואת :y
C
y

x

10

8





8

6

20

12

 .247 .551על צלע  CDשל המקבילית  ABCDמסומנת נקודה .E
B A1



הישרים  AEAו BC -נחתכים בנקודה  .Fמצאו את:



א EF .ו ,FC -אם נתון;BC = 7 cm, AE = 10 cm ,EC = 4 cm ,DE = 8 cm :
ב DE .ו ,EC -אם נתון.CF = 2 cm ,AD = 5 cm ,AB = 8 cm :
C2

 .248 .552אלכסוני הטרפז  ABCDשבסיסיו  ABו CD -נחתכים בנקודה  .Oמצאו את:
א ,AB .אם נתון;DC = 25 cm ,OD = 10 cm ,OB = 4 cm :
ב.
ג.

ו-

 ,אם נתון;DC = b ,AB = a :

 ,AOאם נתון.AC = 15 cm ,DC = 24 cm ,AB = 96 cm :

 .249 .553האם משולשים שווי שוקיים דומים אם יש להם:
א .זווית חדה שווה;
ב .זווית כהה שווה;
ג .זווית ישרה? נמקו את תשובתכם.
 .250 .554בסיסי הטרפז הם באורך  5ס"מ ו 8 -ס"מ.
את השוקיים שאורכם  3.6ס"מ ו 3.9 -ס"מ
האריכו עד לנקודה .M
מצאו את המרחקים מנקודה  Mלקצות הבסיס
הקטן.

גיאומטריה – דמיון משולשים
387

 .251 .555נקודות  N ,Mו P -נמצאות בהתאמה על הצלעות
 BC ,ABו CA -של המשולש  ,ABCכאשר
 .NP||AB ,MN||ACמצאו את צלעות המרובע
 AMNPאם נתון:
א .ס"מ  ,AB = 10ס"מ ,AC = 15
;PN:MN = 2:3
ב.AC = b ,AB = a ,AM = AP .

C

 .252 .556שוקי זווית  Oנחתכות על ידי הישרים המקבילים
 ABו.CD -

C1

A

הוכיחו שהקטעים  OAו AC -פרופורציוניים
D

לקטעים  OBו.BD -

B

O

פתרון
דרך נקודה  Aנשרטט את הישר  AC1המקביל לישר BD
( C1היא נקודת החיתוך של הישר  AC1עם הישר .)CD
 ACC1  OABעל פי משפט הדמיון הראשון (ז.ז).
( ,)O = CAC1, OAB = Cלכן

.

כיוון ש( AC1 = BD -נמקו מדוע) מסיקים כי
 .253 .557שוקי

זווית

A

נחתכות

על

ידי

.

מ.ש.ל.

הישרים

המקבילים  BCו ,DE -כאשר הנקודות  BוD -
נמצאות על שוק אחת ,ו C -ו –E -על השנייה.
מצאו את:
א ,AC .אם נתון ס"מ  ,CE = 10ס"מ ,AD = 22
ס"מ ;BD = 8
ב BD .ו ,DE -אם נתון ס"מ  ,AB = 10ס"מ  ,AC = 8ס"מ  ,BC = 4ס"מ ;CE = 4
ג ,BC .אם נתון  ,AB:BD = 2:1ס"מ . DE = 12
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 .254 .558הישרים  aו b -נחתכים על ידי הישרים המקבילים
 BB1 ,AA1ו ,CC1 -כאשר הנקודות  B1 ,A1וC1 -
.

נמצאות על הישר  .bהוכיחו שמתקיים:

 .255 .559על שוק אחת של זווית נתונה  Aמוקצים קטעים
ס"מ  AB = 5ו -ס"מ .AC = 16
על השוק השנייה של אותה הזווית הוקצו קטעים
ס"מ  AD = 8ו -ס"מ .AF = 10
האם המשולשים  ACDו AFB -דומים? נמקו את
תשובתכם.
 .256 .560במשולשים  ABCו A1B1C1 -נתון:
א .ס"מ  ,AB = 3ס"מ  ,BC = 5ס"מ ;CA = 7
ס"מ  ,A1B1 = 4.5ס"מ  ,B1C1 = 7.5ס"מ ;C1A1 = 10.5
ב .ס"מ  ,AB = 1.7ס"מ  ,BC = 3ס"מ ,CA = 4.2
ס"מ  ,A1B1 = 340ס"מ  ,B1C1 = 600ס"מ ;C1A1 = 840
האם המשולשים דומים? נמקו את קביעתכם.
 .257 .561הוכיחו ששני משולשים שווי צלעות דומים.
 .258 .562במשולש  ABCאורך הצלע  ABהוא  aוגובה  CHהוא .h
מצאו את אורך צלע הריבוע החסום במשולש,ABC
כך ששניים מקדקודיו הסמוכים נמצאים על הצלע
 ABוהשניים האחרים – על הצלעות  ACוBC -
בהתאם.
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 .259 .563נקודה  Mנמצאת על תיכון  ADשל המשולש .ABC
דרך נקודה  Mוקדקוד המשולש  Bשורטט ישר,
החותך את הצלע  ACבנקודה .K
מצאו את היחס

אם נתון:

א – M .נקודת אמצע של הקטע ;AD
ב.
.260 .36.1.2

.

הקטעים  ABו CD -נחתכים בנקודה  Oכך
ש.AD||BC -
הוכיחו כי

.

.261 36.2.1

האם שני משולשים שווי שוקיים בהכרח דומים ,אם ידוע ששוק
ובסיס של אחד מהם פרופורציוניים לשוק ולבסיס של השני?

.262 36.2.2

ישר חותך את הצלעות  ABו BC -של
המשולש  ABCבנקודות  Mו H -בהתאמה.
נתון,BA = 3MB :

.

הוכיחו כי .MH||AC
.263 .36.3.2

נתון :נקודה  Eהיא אמצע הצלע  BCבמקבילית
.ABCD
הוכיחו שהישר  AEמחלק את האלכסון  BDביחס
של .1:2

.264 .36.4.1

ממקלות עץ בנו שלושה משולשים דומים בעלי
צלעות שונות.
את הצלע הארוכה בכל משולש צבעו באדום,
ואת הצלע הקצרה  -בכחול.
האם המשולש המורכב ממקלות אדומים דומה
למשולש המורכב מהמקלות הכחולים?
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.265 36.4.2

נתון :הקטעים  ABו CD -נחתכים בנקודה ,O
,DBO = 25° ,ABCD
.

,OD = 3CO
מצאו את זווית .OCA
.266 .36.5.1

במשולשים  ABCו A1B1C1 -נתון:
.AB = 7, BC = 6, AC = 12, A1B1 = 4.5, B1C1 = 9, A1C1 = 5.25
בטאו את זווית  C1באמצעות זוויות  Cו.B -

5.2.

.267

בסיסי הטרפז הם  9ס"מ ו 6 -ס"מ ,וגובהו  10ס"מ.
מצאו את המרחקים מנקודת מפגש האלכסונים
לבסיסי הטרפז.

.268 .36.6

.269 36.6.2

הוכיחו שאם יתר וניצב של משולש ישר זווית אחד
הם פרופורציוניים ליתר וניצב של משולש ישר זווית
אחר ,אזי המשולשים דומים.
על הצלעות  BC ,ABו CA -של המשולש
 ABCמסומנות בהתאמה נקודות K ,H ,M
כך שמתקיים.4AM = AB, 3HC = BH :
באיזה יחס מחלק הישר  MHאת הקטע ?BK

36.7.1

.270

36.7.2

.271

בשרטוט נתונה המקבילית . ABCD

K

C

B

T

הוכיחו שהמרובע  MKTPהוא טרפז.
הוכיחו ששני משולשים שווי שוקיים דומים ,אם
במשולש אחד שוק ותיכון לשוק זו פרופורציוניים
בהתאמה לשוק ותיכון לשוק זו במשולש האחר.

D
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C1
P

A

36.8.1

.272

במשולשים  BMEו DTH -שבשרטוט נתון:

M

E

C

K

B

הוכיחו כי  ABCDמקבילית.
T
H

.273 36.8.2

A

D

הוכיחו שקטע המחבר את בסיסי הגבהים
במשולש חד זווית מַ קצה ממנו משולש דומה.

שימוש בדמיון משולשים בפתרון בעיות ובהוכחות משפטים
C
 2.12קטעים פרופורציוניים במשולש ישר זווית
משפט  1במשולש ישר זווית גובה ליתר מחלק את
המשולש לשני משולשים ישרי זווית ,שכל אחד מהם
דומה למשולש הנתון.

B

D

נתון משולש ישר זווית  CD .ABCגובה ליתר .AB
המשולשים  ABCו ACD -דומים על פי משפט הדמיון הראשון
(זווית  Aמשותפת ,ו.)ACB = ADC = 90° -
מאותם השיקולים גם המשולשים  ABCו CBD -דומים (זווית  Bמשותפת,
המשולשים  ACDו CBD -דומים גם הם על פי משפט הדמיון הראשון (במשולשים
אלה הזוויות שקדקודן  Dישרות ,ו.)A = BCD -

מ.ש.ל.

הגדרה קטע  XYנקרא ממוצע גיאומטרי של שני הקטעים  ABו,CD -
אם אורכו מקיים:

.
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A

משפט  2גובה ליתר במשולש ישר זווית הוא ממוצע גיאומטרי של שני הקטעים
שאותם מקצה גובה זה על היתר.
הוכחה על פי המשפט הקודם ,ADC  CBD ,לכן
בהתבסס על תכונת הפרופורציה:
ולבסוף

.

,CD2 = ADDB
מ.ש.ל.

.

משפט  3ניצב במשולש יש זווית הוא ממוצע גיאומטרי
של היתר וקטע היתר שבין הניצב הזה לבין הגובה ליתר.

C

הוכחה כיוון ש ABC  ACD -אפשר לרשום:
B

לכן  ,AC2 = ABADולבסוף:

D

A

.

בדומה לכך ,BC2 = ABBD

.

מ.ש.ל.

משפט  4משפט פיתגורס
ריבוע של יתר במשולש ישר זווית שווה לסכום הריבועים של שני הניצבים.
הוכחה על פי המשפט הקודם ,אפשר לרשום:
 AC2 + BC2 = ABAD + ABBD = AB(AD + DB) = ABAB = AB2מ.ש.ל.
הוכחה נוספת
על פי משפט  ,1גובה ליתר של משולש ישר זווית מחלק אותו לשני משולשים דומים,
הדומים אף הם למשולש הגדול.
נסמן את שטחי המשולשים הקטנים ב Sa -ו ,Sb -ואת השטח של המשולש הגדול ב.S -
על פי המשפט של יחס שטחים של משולשים דומים ,אפשר לרשום:

שלוש הפרופורציות הנ"ל תתקיימנה אם
,Sa = a2k, Sb = b2k, S = c2k
( kמספר כלשהו).
שטח המשולש הגדול שווה לסכום השטחים של המשולים הקטנים:
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.S = S a + S b
נציב ונקבל:

. a2 + b2 = c2 ,a2k + b2k = c2k

מ.ש.ל.

תרגילים
 .274 38.1.1במשולש ישר זווית  ABCנתון.ac = 1, c = 4 :
מצאו את.a, b, bc, h :
 .275 38.2.1במשולש ישר זווית  ABCנתון.ac = 6, c = 4 :
מצאו את.a, b, bc, h :
 .276 38.3.1אורך היתר במשולש ישר זווית הוא  13ס"מ ,ואורך אחד הניצבים  5ס"מ.
מצאו את הניצב השני ,את הגובה ליתר ואת הקטעים שאותם ַמקצה גובה על היתר.
 .277 38.4.1במשולש ישר זווית נתון :גובה ליתר  5ס"מ ,ואחד הניצבים  13ס"מ.
מצאו את היתר ,את הניצב השני ואת הקטעים שאותם ַמקצה הגובה על היתר.
 .278 38.5.1היתר במשולש ישר זווית הוא באורך  5ס"מ ,והגובה ליתר  2ס"מ.
מצאו את הניצב השני ואת הקטעים שאותם מַ קצה הגובה על היתר.
 .279 38.6.1במשולש ישר זווית  ABCנתון:
 BDהוא גובה ליתר  2 = BC ,ACס"מ,
 3 = ADס"מ.
מצאו את  BD ,DCו.AB -
 .280 1..38בטרפז ישר זווית  ABCDנתון;A = 90° :
קרן  DMחוצה את הזווית החדה  ADCוחותכת
את הקטע  ABבנקודה אמצעית ;M
 MKהוא אנך מנקודה  Mלצלע ;СD
.KC = 4 cm, KD = 9 cm
מצאו את .MK
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1..8

 .281אלכסוני טרפז ישר זווית מאונכים באופן הדדי.
מצאו את הבסיס הקטן של הטרפז ,אם ידוע שגובה
הטרפז הוא  2ס"מ והבסיס הגדול  3ס"מ.

 .282 . 57א .במשולש ישר זווית  ABCנתון .bc = 25, ac = 16 :מצאו;h, a, b :
ב .נתון .bc = 36, ac = 64 :מצאו;h, a, b :
H

ג .נתון .bc = 6, b = 12 :מצאו;a, c, ac :
c

ד .נתון .a = 8, ac = 4 :מצאו;b, c, bc :

ac

 .283 .573בטאו את  acו bc -באמצעות  b ,aו.c -

B

b
h

ה .נתון .c = 9, a = 6 :מצאו.h, b, a, bc :
 .284 .574הוכיחו כי :א.

bc

A

a

C

ב.

.284א הגדרה קטע  XYמכונה ממוצע גיאומטרי של שני הקטעים  ABו,CD -
.
אם אורכו מקיים:
הוכיחו כי גובה ליתר במשולש ישר זווית הוא ממוצע
גיאומטרי של שני הקטעים שאותם מקצה גובה זה על היתר.
עזרה על פי משפט  ,ADC  CBD ,1לכן

.
B

בהתבסס על תכונת הפרופורציה מקבלים:
 ,CD2 = ADDBולבסוף

C

.

D

מ.ש.ל.

.284ב הוכיחו כי ניצב במשולש ישר זווית הוא ממוצע גיאומטרי
של היתר וקטע היתר בין הניצב הזה לבין הגובה ליתר.
הוכחה כיוון ש ABC  ACD -אפשר לרשום:
לכן  ,AC2 = ABADולבסוף:

H

.

בדומה לכך ,BC2 = ABBD

.
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A

5

4

מ.ש.ל.

 .285 .575יחס הניצבים במשולש ישר זווית הוא  ,3:4והיתר באורך  50מ"מ.
מצאו את הקטעים שמקצה הגובה מקדקוד של זווית ישרה על היתר.
 .286 .576גובה מקדקוד של זווית ישרה במשולש ישר זווית מקצה על היתר קטעים ,שאחד מהם
גדול מהאחר ב 11 -ס"מ .מצאו את היתר ,אם ידוע שיחס הניצבים הוא .6:5
 .287 .577צלעות משולש הן  5ס"מ 12 ,ס"מ ו 13 -ס"מ.
מצאו את הקטעים שמקצה גובה על הצלע הגדולה.

 2.13קטע אמצעים במשולש
הגדרה קטע המחבר אמצעי שתי צלעות של משולש נקרא קטע אמצעים של
משולש.
משפט  4קטע אמצעים במשולש מקביל לצלע השלישית ושווה למחציתה.
הוכחה  MNהוא קטע אמצעים במשולש .ABC
משולשים  ABCו MBN -דומים על פי משפט
הדמיון השני ( – Bזווית משותפת,
).

ויחסי הצלעות שווים:
לכן  1 = 2ו-

.

משוויון הזוויות נובע( MN||AC :הסבירו מדוע),
ומהשוויון השני נובע:
דוגמה

מ.ש.ל.

.

א .נתון מרובע.
אם מחברים את אמצעי צלעותיו לפי הסדר:
( )1איזה סוג מרובע מתקבל?
 התבוננו בשרטוט :התקבל מרובע EFGH
שצורתו דומה למקבילית.
משימת חקר 2.14.1
אחזו באחד מקודקודי המרובע  ABCDושנו את צורתו.
נראה כי לכל המרובעים הפנימיים צורה של שמקבילית:
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כיצד נוכיח את ההשערה הזו?
נעביר אלכסוני מרובע AC :ו.BD -
במשולש  ,ABDקטע  EFהוא קטע אמצעים,
לכן הוא מקביל לצלע מולו.EF||DB :
במשולש  HG ,BCDהוא קטע אמצעים ,לכן הוא
מקביל לקטע .GH||DB :DB
אם כל אחד משני הישרים מקביל לישר השלישי,
אזי הם עצמם מקבילים .GH||EF :מאותם השיקולים נובע .GF||EH
על פי ההגדרה ,מרובע בעל צלעות נגדיות מקבילות הוא מקבילית.
( )2מה היחס בין שטח המרובע המתקבל לשטח המרובע הנתון?

מ.ש.ל.

 א) שטח המרובע הנתון שווה לסכום שטחי שני משולשים:
SABCD = SABD + SBCD
ב) שטח המקבילית שהתקבלה שווה לשטח המרובע המקורי פחות שטח של ארבעה
משולשים קטניםSGFEH = SABCD – SCGH – SEHD – SAEF - SBFG :
ג) המשולש  HCGדומה למשולש ,DCB
כאשר יחס הדמיון הוא .CH:CD = 1:2
לכן יחס השטחים של שני המשולשים הוא:
SHCG:SDCB = 1:4
כלומר שטח המשולש הקטן HCD
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גם שטח המשולש הקטן ממול שווה לרבע משטח המשולש הגדול הצמוד ל:DCB -
סכום שטחי שני המשולשים הקטנים הנגדיים שווה אפוא לרבע משטח המרובע
המקורי:
מכאן נובע גם שסכום שטחי שני המשולשים הקטנים הנגדיים האחרים שווה לרבע
משטח המרובע המקורי:
לכן שטח כל ארבעת המשולים הקטנים שווה למחצית שטח המרובע המקורי ,ושטח
המקבילית שווה גם הוא למחצית שטחו של המרובע המקורי:

 2.14מפגש תיכונים במשולש
משפט  5שלושה תיכונים במשולש נפגשים בנקודה אחת ,אשר מחלקת כל תיכון
ביחס  2:1החל מקדקוד המשולש.

C

.ABC
הוכחה נתבונן במשולש

N

M

נסמן ב O -את נקודת המפגש של שני התיכונים AA1

B1

A1



ו BB1 -ונשרטט קטע אמצעים A1B1 של המשולש.



O


קטע אמצעים  A1B1מקביל לצלע  ,ABלכן הזוויות

B



C1

A

 1ו 2 -שוות (כזוויות מתחלפות) ,כמו כן הזוויות  3ו. 4-
על פי משפט דמיון שני (צ.ז.צ ,).המשולשים  AOBו A1OB1 -דומים ,לכן יחסי
צלעותיהם שווים:
2

אולם  AB = 2A1B1ולכן  AO = 2A1Oו.BO = 2B1O -
הנקודה  Oשבה נפגשים התיכונים  AA1ו BB1 -מחלקת כל אחד מהם ביחס  2:1החל
מהקדקוד.
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באופן דומה מוכיחים שנקודת המפגש של התיכונים  BB1ו CC1 -מחלקת כל אחד
מהם ביחס  2:1החל מהקדקוד ,ולכן היא מתלכדת עם נקודה .O
למעשה ,כל שלושת התיכונים נפגשים באותה נקודה ומתחלקים שם באותו היחס.
ההוכחה של ארכימדס
ישנן הוכחות רבות למשפט התיכונים במשולש .אחת מהן מבוססת על שיקולים
מכאניים ושייכת לאחד מגדולי המתמטיקאים בכל הזמנים – ארכימדס (212-287
לפנה"ס).
ארכימדס התייחס למשולש כמו לגוף ממשי ,שאותו אפשר לתלות במרכז הכובד
שלו  Pכך שהוא יישאר בשיווי משקל.
המשולש הממשי הפשוט ביותר מכיל שלושה מוטות
(צלעות) קלות שבקצותיהם (קדקודים) מחוברות
משקולות בעלות מסה זהה .M
אם תולים מערכת כזו במרכז הכובד – נקודה מסוימתM



M


בתוך המשולש ,אזי היא תישאר בשווי משקל (תישאר
"אדישה לסיבובים")C .
כעת נעביר שתי מסות מהקדקודים לאמצע מוט
שווי המשקל ,שהרי
כלשהו .שינוי כזה
לא יפר את B1


A1
אמצע המוט הוא מרכז הכובד שלו .כיוון שבמצב
יתרכזו בו ,השפעתו על המערכת
החדש שתי המסות
O


לא תשתנה.
C1
A
B
במצב החדש המשולש "יצטמק" למשקולת שבקצה

P
M
M

האחד שלה מסה  ,Mובשני מסה .2M

2

מרכז הכובד של המשקולת הזו נמצא על הקו המחבר
את המסות ובמרחק קרוב פי  2לשתי המסות (על פי
"חוק המנוף" שאותו ניסח ארכימדס ובו השתמש
במערכות מכאניות רבות שהמציא).
כיוון שבנייה כזאת אפשרית עבור כל מוט (צלע) ,מסיקים כי:

1

א) מרכז הכובד נמצא בנקודה שבה נפגשים שלושה תיכונים של משולש.
ב) נקודת המפגש של תיכונים מחלקת כל תיכון ביחס  2:1החל מהקדקוד.
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תרגילים
 M .288 1.1 37.1.1ו K -הן נקודות אמצע של הצלעות  ABוBC -
בהתאמה במשולש .ABC
נתון :ס"מ  ,BC = 14ס"מ  ,MK = 5ס"מ .MB = 6
מצאו את היקף המשולש.

.

 .289מצאו את המרחק מנקודת מפגש התיכונים במשולש
שווה שוקיים  ABCלצלע  ,BCאם נתון :ס"מ = 16
 ,BCס"מ .AB = AC = 10

 K .290 372.1ו P -הן נקודות אמצע של הצלעות  ABוBC -
בהתאמה במשולש .ABC
נתון :ס"מ  ,AB = 14ס"מ  ,CP = 6ס"מ .AC = 8
מצאו את היקף המשולש.

 .291 3.2.2במשולש שווה שוקיים  ABCנתון:
ס"מ  ,AB = AC = 13ס"מ .BC = 10
מצאו את המרחק מנקודת מפגש התיכונים לקדקוד
 Aשל המשולש.

 .292 .37.3אחת הזוויות החדות במשולש ישר זווית היא 30°
והניצב הקטן הוא  6ס"מ.
מצאו את היקף המשולש שנוצר על ידי קטעי
האמצעים של המשולש הנתון.
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2..7

 .293צלעות המשולש הן  25 ,25ו 14 -ס"מ.
מצאו את המרחקים מנקודת המפגש של התיכונים לקדקודי המשולש.

..37

 .294אחת הזוויות החדות במשולש ישר זווית היא .45°
מצאו את היקף המשולש הנוצר עלי די קטעי האמצעים של המשולש.

37.2

 .295במשולש שווה שוקיים המרחקים מנקודת מפגש התיכונים לקדקודי המשולש הם ,25
 14ו 25 -ס"מ .מצאו את צלעות המשולש.

3.51

 .296במשולש  ,ABCהתיכונים  BB1 ,AA1ו CC1 -נפגשים בנקודה .O
נקודות  B2 ,A2ו C2 -הן אמצעי הקטעים  OB1 ,OA1ו OC1 -בהתאמה.
הוכיחו שמשולשים  ABCו A2B2C2 -דומים.

5. 3

 .297צלעות המשולש הן  15 ,15ו 24 -ס"מ.
מצאו את המרחקים מנקודת מפגש התיכונים לצלעות המשולש
(הערה :מרחק מנקודה לישר הוא אורך האנך מהנקודה לישר זה)

 .298 61. 3במשולש  ABCהתיכונים  BB1 ,AA1ו CC1 -נפגשים בנקודה .O
נקודות  B2 ,A2ו C2 -הן אמצעי הקטעים  BO ,AOו CO -בהתאמה.
הוכיחו שהמשולשים  A1B1C1ו A2B2C2 -חופפים.
הדרכה :היעזרו בשרטוט לתרגיל .96
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 .299 6.2. 3המרחקים מנקודת המפגש של
שווה
התיכונים במשולש
שוקיים עד לצלעות המשולש
הם  8 ,8ו 5 -ס"מ.
מצאו את צלעות המשולש.
 .300 .4 5נתון משולש שצלעותיו באורך  5 ,8ו 7 -ס"מ .מצאו את היקף המשולש
שקדקודיו הם נקודות אמצע של צלעות המשולש הנתון.
 .301 .56המרחק מנקודת מפגש האלכסונים של מלבן
עד לצלעו הגדולה הוא  2.5ס"מ .מצאו את
הצלע הקטנה.
 .302 .56נקודות  Pו Q -הן נקודות האמצע של
הצלעות  ABו BC -במשולש .ABC
מצאו את היקף המשולש  ABCאם נתון
שהיקף המשולש  APQהוא  21ס"מ.
 .303 .56הוכיחו שאמצעי הצלעות של מרובע כלשהו הן קדקודי מקבילית.
 .304 568הוכיחו שמרובע הוא מעוין ,אם קדקודיו הם אמצעי הצלעות של:
ב .טרפז שווה שוקיים.
א .מלבן
 .305 569הוכיחו שהקטע המחבר את אמצעי האלכסונים של טרפז מקביל לבסיסו ושווה
לחצי ההפרש של בסיסיו.
 .306 570האלכסון  ACשל המקבילית  ABCDהוא באורך  18ס"מ.
נקודת האמצע  Mשל הצלע  ABמחוברת לקדקוד .D
מצאו את הקטעים שמַ קצה קטע  DMעל האלכסון .AC
 .307 571במשולש  ABCהתיכונים  AA1ו BB1 -נחתכים בנקודה .O
מצאו את שטח המשולש  ABCאם ידוע ששטח המשולש  ABOשווה ל.S -
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K

C1
P

יישומי דמיון משולשים בגיאומטריה ובחיי היום-יום
2.15
K
O
בעיות בנייה בגיאומטריה
בפתרון של בעיות רבות בבניית משולשים משתמשים בשיטת הדמיון.
עקרון השיטה :על פי חלק מנתוני הבעיה בונים תחילה משולש דומה למשולש
המבוקש .ורק אז בונים על פי נתונים אחרים את המשולש הנדרש.
דוגמה בנו משולש Pעל פי שתי זוויות וחוצה זווית
שלישית.
פתרון בשרטוט מתוארים הנתונים :שתי זוויות וקטע
(חוצה זווית).
תחילה נבנה משולש כלשהו הדומה למבוקש.

O
C

לצורך כך נשרטט קטע  A1B1ונבנה משולש A1B1C

C

שזוויותיו  A1ו B1 -שוות בהתאמה לזוויות הנתונות.
לאחר מכן נבנה את חוצה הזווית  Cונקצה בו את B1

A1

הקטע  CDהשווה לקטע נתון.
דרך נקודה  Dנעביר ישר מקביל ל.A1B1 -

B

D

הוא יחתוך את שוקי זווית  Cבנקודות  Aו.B -
המשולש  ABCהוא המשולש המבוקש.
הוכחה כיוון ש ,AB||A1B1 -אזי  , A = A1 ,B = B1כלומר שתי זוויות
המשולש  ABCשוות בהתאמה לזוויות הנתונות .חוצה זווית  CDשווה לקטע הנתון.
המשולש  ABCעונה ,אם כן ,על כל הדרישות.

מ.ש.ל.

תרגילים
 .308 .586בנו משולש על פי שתי זוויות וחוצה הזווית הקטנה.
 .309 .587בנו משולש על פי שתי זוויות וגובה מקדקוד הזווית השלישית.
 .310 .588בנו משולש  ABCעל פי זווית  Aותיכון  ,AMאם ידוע כי .AB:AC = 2:3
 .311 .589בנו משולש  ABCעל פי הזווית  Aוצלע  ,BCאם ידוע כי .AB:AC = 2:1
 .312 .590בנו משולש ישר זווית על פי היתר ויחס הניצבים.
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A

 .313 39.7במשולש  ABCיש לחסום משולש ישר זווית ושווה שוקיים  MHPבאופן שהנקודות
 H ,Mו P -יהיו על הצלעות  BC ,ABו AC -בהתאמה ,וזווית  MHPתהיה זווית
ישרה.
 .314 39.7במשולש נתון יש לחסום מלבן בעל יחס צלעות נתון ,כך ששניים מקדקודיו יהיו על
צלעות שונות של המשולש ,ושניים אחרים יהיו על הצלע השלישית.

מדידות בשטח
תכונות משולשים דומים יכולות לעזור בביצוע עבודות מדידה בשטח.
נסקור שתי משימות :מדידת גובהו של עצם ומדידת מרחק מנקודה שאינה נגישה.
מדידת גובהו של עצם
נניח שצריך לקבוע את גובה עצם ,למשל גובהו של
עמוד חשמל  .A1C1לשם כך נעמיד במרחק מסוים
מהעמוד מקל  ACשבקצהו לייזר שאפשר לכוונו
בזווית כלשהי למקל.
נכוון את הלייזר לנקודה העליונה  A1של העמוד
בזווית של  180°ונסמן ב B -את נקודת הפגיעה של
הקרן בקרקע (שהמשכה הוא הישר . )AA1
המשולשים ישרי הזווית  A1C1Bו ACB -דומים על פי משפט דמיון ראשון
( – B ,C1 = C = 90°זווית משותפת ).
לכן:

.

 .מכאן מקבלים:

אם נמדוד את המרחקים  BC1ו BC -מנקודה  Bועד לעמוד ולמקל ואת גובה המקל
 ,ACנוכל לחשב את גובה העמוד.
לדוגמה ,אם נציב בנוסחה את הנתונים האלה:
מ'  ,BC1 = 6.3מ'  ,BC = 2.1מ'  ,AC = 1.7נקבל:
מ
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מדידת מרחק לנקודה בלתי נגישה
נניח שעלינו למצוא מרחק מנקודה Aלנקודה בלתי נגישה .B
לשם כך נבחר נקודה  Cנגישה ונמדוד את המרחק  .ACלאחר
מכן נמדוד באמצעות סקסטנט (מד זווית שטח) את הזוויות
 Aו.C -
נשרטט משולש  A1B1Cשזוויותיו A1 = A, C1 = C
ונמדוד את אורכי הצלעות A1B1ו.A1C1 -
כיוון שהמשולשים  ABCו A1B1C1 -דומים (על פי משפט
דמיון ראשון ז.ז ,) .מתקיים:
מכאן המרחק הנדרש:

.
.

נוסחה זו מאפשרת למצוא את המרחק  ABבאמצעות המרחקים הידועים A1C1 ,AC
ו.A1B1 -
כדי לפשט את החישובים מקובל לשרטט משולש  A1B1C1בקנה מידה  ,1:1000כלומר
.A1C1:AC = 1:1000
לדוגמה ,אם  ACהוא  130מ' ,אזי אורך קטע  A1C1הוא  130מ"מ ( 13ס"מ).
במקרה זה נקבל:
אם נמדוד את המרחק  A1B1במילימטרים ,נקבל את המרחק  ABבמטרים.
דוגמה נתון :מ' .C = 58° ,A = 73° ,AC = 130
משרטטים משולש  A1B1C1כך ש ,C1 = 58° ,A1 = 73° -מ"מ  ,AC = 130ומודדים
את קטע  .A1B1אורכו  153מ"מ ,לכן המרחק הוא  153מ'.
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תרגילים
 .315 .579כדי למדוד גובה  A1C1של עמוד חשמל השתמשו בלייזר
שהותקן על קצה החצובה  .ACמה גובה העמוד ,אם נתון:
מ'  ,AC = 1.7מ'  ,BC = 3.4מ' ? BC1 = 6.3
 .316 580אורך הצל שמטיל עץ הוא  10.2מ' .תלמיד שגובהו  1.7מ' עומד
ליד העץ ומטיל צל שאורכו  2.5מ' .מצאו את גובה העץ.
 .317 .581כדי למדוד גובה של עץ אפשר להשתמש במראה.
כפי שמתואר בשרטוט ,קרן השמש  FDמוחזרת
מהמראה בנקודה  Dונקלטת בעין הצופה בנקודה .B
מצאו את גובה העץ אם נתון,1 =2 :
מ'  ,DE = 4.8ס"מ  ,AD = 120ס"מ ,BC = 12
ס"מ .AC = 165
 .318 .582כדי למדוד מרחק מנקודה  Aלנקודה בלתי נגישה  ,Bבחרו נקודה  Cומדדו מרחק ,AC
זוויות  BACו .ACB -לאחר מכן שרטטו משולש  A1B1C1דומה למשולש  .ABCמצאו
את  ABאם נתון:
ס"מ  ,A1B1 = 7.2ס"מ  ,A1C1 = 6.3מ' .AC = 42
 .319 .583בעזרת השרטוט אפשר למדוד את רוחב הנהר BB1
באמצעות שני משולשים דומיםABC ,ו.AB1C1 -
מצאו את  BB1אם נתון:
מ'  ,AB1 = 34מ'  ,AC1 = 32מ' .AC = 100
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תשובות
ב) לא

.208

א) לא

.211

א) 3.708

.212

א) 2 : 3

ב) x  12, y  15, z  12

.213

2
x
א)

3 10  x

a n
ב) 
b g

.214

א)  BC=37.5ב) AC=63

.215

MP=0.5

.218

 , AC  10 , B1  47.3יחס השטחים הוא 6.25

.219

10 , 11.25 , 3.75

.220

 , AB  22 , C1  15.5 יחס השטחים הוא 19.36

.221

 3ס"מ  4 ,ס"מ

.222

 , TP  33 , H  31יחס השטחים הוא 1:9

.223

BD=21

.224

 , OT  11 , P  42.5יחס השטחים הוא 1:25

.225

BD=8

.226

 , B1C1  2.8 , A  17יחס השטחים הוא 6.25

.227

7:5

.228

 , B1C1  8 , B  15יחס השטחים הוא 16:9

.229

3:1

ב)  1.618

2
5 1

ג) AC=78

.230

AB AC BC


BD BC DC

.232

AB AD BD


BC BD CD

.235

 , BO=10יחס השטחים הוא 4:25
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.237

 , CAO  61יחס השטחים הוא 9

.239

 , AC=32יחס השטחים הוא 64:49

.241

 , DE=19.2יחס השטחים הוא 25:9

.242

 , AB=6יחס השטחים הוא 4:9

.244
.245

יחס השטחים הוא 4
יחס השטחים הוא 2:3

.246

x  9, y  21

.247

א) FC  3.5 , EF  5

5
2
ב) , EC  2
7
7

AO BO a

ב) 
OC OD b

.248

א) AB  10

.249

א) כן

.250

1
,6
3

.251

AM  NP  5 , MN  AP  7.5

.253

א) AC  17.5

.255
.256

כן ,לפי משפט דמיון שני
ב) כן
א) כן

.258

.259

ב) כן

DE  5

ג) AO  12

ג) כן

6

ב) DE  6, BD  5

ג) BC  8

ah
ah

א)

B

ב)

הדרכה העבירו דרך הנקודה  Dישר DL
D

המקביל ל .BK -שני הישרים המקבילים BK

M

ו DL -חותכים את שוקי זוויות  ACBו-
.DAC
C
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L

K

A

5

4

3

2

1

1

2

3

4

 ורשמו את יחסי הקטעים1.8 היעזרו שמשפט
.המוקצים בשוקי הזוויות
 לא.261
 כן.264
OCA  65

.265

C1  180  B  C

.266

 ס"מ6 ,  ס"מ4
3:4

.267
.269

h  3 ,b c  3, a  2, b  2 3

.274
.275
.276

14

1
5
1
;5
; 12 ; 2
12
12
12
4 ;1; 5 ; 2 5

.277
.278

AB  2 3, BD  3, DC  1

.279

MK  6

.280

1
3

.281

h  48, b  60, a  80 )ב

h  20, b  32.01, a  25.61 )א

.282

c  16, b  13.86, bc  12 )ד

c  24, a  20.78, a c  18 )ג

1

h  4.47, b  6.71, bc  5, a c  4 )ה

bc 

c2  b2  a2
c2  a2  b2
, ac 
2c
2c

.283

25.14 , 24.86

.285

61

.286

11.077 , 1.923

.287
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.288

36

.289

2

.290

34

.291

8

.292

14.196

.293

16 , 14.43 , 14.43

.294

 - x ( 1.707xאורך הניצב)

.295

48 , 31.89 , 31.89

.297

54 , 29.55 , 29.55

.299

15.2 , 10.677 , 10.677

.300

10

.301

5

.302

42

.306

6 , 12

.307

3S

.315
.316
.317
.318
.319

 3.15מ'
 6.936מ'
 6.12מ'
 48מ'
 72.25מ'
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