 .3קווים מיוחדים במשולש
 3.1חוצה זווית
B

הגדרה חוצה זווית במשולש הוא קטע בעל שתי תכונות:
א .הוא נמצא על הישר שחוצה זווית במשולש;

4
3
2

ב .קצותיו הם קדקוד הזווית ונקודה על הצלע הנגדית.
לכל משולש יש שלושה חוצי זוויות ,שעוברים בתוך
המשולש.
משימת חקר 3.1.1
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5

A

C

4

2

-2

B

B

-3

4

-4

3
2

את השרטוט למחברתכם והוסיפו בו חוצי זוויות



C

היעזרו בתוכנה לגיאומטריה דינמית והעבירו
חוצי זוויות במשולש חד זווית ,קהה זווית וישר זווית.
האם שלושת חוצי הזוויות נפגשים בנקודה אחת?
אם כן ,היכן נמצאת נקודת המפגש הזו?
אם כן ,היכן נמצאת נקודת המפגש הזו?

1
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5

C

3

4

1

2

A
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B
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-3
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4
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C

1



A

5

4

3

2

-1

1
-1
-2

משפט שלושת חוצי הזוויות במשולש נפגשים בנקודה אחת.
הוכחה תחילה נוכיח משפט עזר שעל חוצה זווית.
משפט  1כל נקודה על חוצה זווית מרוחקת במידה שווה משוקי הזווית.
הגדרה מרחק נקודה מהישר הוא אורך האנך מהנקודה ועד לישר זה.
הוכחה נבחר נקודה  Mעל חוצה הזווית  BACוממנה
נוריד את האנכים  MKו ML -על שוקי הזווית.
נתבונן במשולשים  AMKו,AML -
הם ישרי זווית (כיוון ש KM -ו ML -אנכים) ובעלי
זוויות חדות שוות ( 1 = 2כיוון ש AM -חוצה זווית),
ויתר  AMמשותף.
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-1
-1

במשולש  ABCמסומן חוצה זווית  .Aהעתיקו
 Bו.C -

3

1

-2

-3
-4

-2

-3

-4

-6
1

5

לכן משולשים אלה חופפים על פי משפט חפיפה ז.צ.ז,AKM  AML :.
מ.ש.ל.

מכאן נובע כי .KM = ML

משפט ( 2הפוך) מקום גיאומטרי של כל הנקודות בתוך הזווית המרוחקות
במידה שווה משוקי הזווית הוא חוצה זווית.
הוכחה נבחר נקודה  Mבתוך הזווית  BACהמרוחקת
במידה שווה מהשוקיים  ABו.AC -
נשרטט אנכים  MKו ML -לשוקי הזווית  ABו.AC -
על פי הנתון,AKM = ALM = 90° ,MK = ML :
 AMצלע משותפת (יתר).
על פי הנתון,AKM = ALM = 90° ,MK = ML :
 AMצלע משותפת לשני המשולשים.
לכן המשולשים  AMKו AML -חופפים על פי משפט החפיפה הרביעי.
הזוויות  1ו 2 -הן זוויות מתאימות במשולשים חופפים ולכן שוות.
כלומר ,הקרן  AMהיא חוצה זווית .BAC

מ.ש.ל.

משפט  3שלושת חוצי זוויות פנימיות במשולש
נפגשים בנקודה אחת.
הוכחה נסמן ב O -את נקודת המפגש של שני חוצי
זוויות  AA1ו BB1 -במשולש  ,ABCונשרטט מנקודה
זו את האנכים  OL ,OKו OM -לישרים BC ,AB
ו CA -בהתאמה.
על פי משפט  OM =OK ,1ו.OK = OL -
לכן  ,OK = OLולפי משפט  2אפשר להסיק שנקודה
 Oשייכת גם לחוצה הזווית השלישי .CC1
אי לכך ,כל שלושת חוצי זוויות של המשולש ABC
נפגשים בנקודה .O
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הערה כפי שהוכחנו בסעיף  ,4.1נקודה זו היא מרכז מעגל חסום במשולש הנתון.
C1 K

a

מפגשAאנכים Oאמצעיים
3.2
1
L

הגדרה אנך אמצעי של קטע הוא הישר העובר דרך
נקודת האמצע של הקטע ומאונך לו.
C

A

B

B1 M

משפט  4כל נקודה הנמצאת על אנך אמצעי מרוחקת
a
במידה שווה מקצות הקטע.

M

נתון :ישר  – mאנך אמצעי לקטע  ,ABו O -aאמצע

M

הישר .m
הקטע .נבחר נקודה  MעלC1 K
A1

C1 K

צ.ל.AM =LMB :.
הוכחה

A1
L

B

A

אמצע O
הקטע .AB
 Oהוא
m
אם נקודה MCמתלכדתBעם  Oאזי המשפט הוכח ,כיוון שB -
1

נבחר את הנקודות  Oו M -שאינן מתלכדות.
C

A

O m

B1

המשולשים  OAMו OBM -הם ישרי זווית (על פי הגדרת אנך מרכזי) ,כלומר:
.AOM = BOM
האחרים שווים על פי
משותף ( )OMושני הניצבים
בנוסף ,במשולשים אלה ניצב אחד
a
M
ההגדרה של אנך מרכזי:

OB=AO

(צ.ז.צ) ,המשולשים חופפים ,לכן  .AM = BMמ.ש.ל.
על פי משפט חפיפה ראשון C1 K
A1
במשולש שווה שוקיים גובה מתלכד עם תיכון.
מסקנה:
L

משפט ( 5הפוך) מקום גיאומטרי של כל הנקודות
שווה Bמקצות הקטע הוא אנך אמצעי
המרוחקות Cבמידה
1
לקטע.

B

m
O

הוכחה נבחר את הנקודה  Nהמרוחקת במידה שווה
מקצות הקטע  .ABנוכיח ש N -שייכת לישר .m
אם  Nנמצאת על הקטע  ,ABאזי היא מתלכדת עם
הנקודה האמצעית  Oשל הקטע ,ולכן שייכת לישר .m
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A

N

אם היא אינה על הקטע  ,ABאזי המשולש  ANBשווה שוקיים כיוון ש.BN =AN -
הקטע  ONהוא תיכון לבסיס  ABשל משולש שווה שוקיים.
על פי המשפט של תיכון לבסיס של משולש שווה שוקיים ,הוא גם גובה ,כלומר:
 .NO  ABלכן הישרים  ONו m -מתלכדים ,ונקודה  Nשייכת ל.m -

מ.ש.ל.

משפט  6שלושת האנכים האמצעיים במשולש נפגשים בנקודה אחת.
הוכחה נשרטט אנכים אמצעיים  mו n -במשולש

B

 ABCואת נקודת המפגש שלהם נסמן ב.O -
n

על פי משפט  OB = OA ,4ו.OB = OC -

m

לכן  ,OA = OCכלומר נקודה  Oמרוחקת במידה
שווה מקצות הקטע  ,ACובהתאם למשפט ,5

O
C

היא נמצאת על אנך אמצעי  pלקטע זה.

p

מכאן מסיקים ששלושת האנכים האמצעיים  n ,mו p -של המשולש  ABCנפגשים
בנקודה אחת.
הערה כפי שהוכחנו בסעיף  ,4.2נקודה זו היא מרכז מעגל חוסם את המשולש הנתון.

תרגילים (אנך אמצעי וחוצה זווית)
 .320 19.1.1נקודה  Mנמצאת על אנך אמצעי לקטע .AB
היקף המשולש  AMBהוא  42ס"מ .מצאו את
אורך הקטע  ,ABאם ידוע כי  AMארוך
מ AB -פי .3
 .321 19.1.2מצאו נקודה על הניצב של משולש ישר זווית נתון ,המרוחקת במידה שווה מהיתר
ומהניצב השני.
 .322 19.2.1נקודה  Pנמצאת על אנך אמצעי לקטע  .MKנתון כי אורך הקטע  PMגדול ב 3 -ס"מ
מאורך הקטע  ,MKוהיקף המשולש  PMKהוא  96ס"מ.
מצאו את אורך הקטע .PM
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A

 .323 19.2.2מצאו על שוק של משולש שווה שוקיים נקודה ,המרוחקת באופן שווה מהבסיס
ומהשוק השנייה.
 .324 19.3.1במשולש שווה שוקיים  ABCשבסיסו  BCנתון,
כי אנך אמצעי לצלע  ACחותך את הצלע BC
בנקודה  .Mמצאו את הזווית  ,CAMאם ידוע כי
.ABC = 43
 .325 19.3.2במשולש ישר זווית  )C = 90( ABCנתון.BC < AC :
מצאו נקודה המרוחקת באופן שווה מהצלעות  ABו AC -ומרוחקת מקדקוד
Cבמרחק השווה לאורך הניצב .BC
 .326 19.4.1במשולש שווה שוקיים  ABCשבסיסו  ACנתון ,כי
אנך אמצעי לצלע  ABחותך את הבסיס  ACבנקודה
 .Pמצאו את הזווית  ,Cאם ידוע כי .ABP = 52
 .327 19.4.2נתון משולש חד זווית ושווה שוקיים .)AB = BC( ABC
מצאו נקודה המרוחקת באופן שווה מהצלעות  ABו AC -ומרוחקת
מקדקוד  Cבמרחק השווה למחצית אורך הבסיס .AC
 .328 19.5.1במשולש שווה שוקיים  ABCשבסיסו  ABנתון ,כי אנך אמצעי לצלע  AСחותך את
הצלע  BCבנקודה  .Mמצאו את הזווית  ,MABאם ידוע כי .ACB = 40
 .329 19.5.2במשולש ישר זווית  )C = 90( ABCמצאו נקודה הנמצאת במרחק שווה מהצלעות
 ABו AC -וגם במרחק שווה מקדקודים  Aו.B -
 .330 19.6.1במשולש שווה שוקיים  ABCשבסיסו  AСנתון ,כי אנך אמצעי לצלע  ABחותך את
הצלע  BCבנקודה  .Pמצאו את הזווית  ,PAСאם ידוע כי .BCA = 65
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 .331 19.6.2במשולש שווה שוקיים  ,)CD = DE( CDEמצאו נקודה הנמצאת במרחק שווה
מ CE -ו DE -וגם מהקדקודים  Dו.E -
 .332 19.7.1במשולש שווה שוקיים  )AB = BC( ABCזווית
הבסיס שווה ל AM ,75 -הוא חוצה זווית ו-
 10 = BMס"מ .מצא את המרחק מנקודה M
לבסיס המשולש .AC
 .333 19.7.2מצאו מקום גיאומטרי של קדקודי משולשים שווי שוקיים
שבסיסם  ABשווה לקטע נתון.
4

 .334 19.8.1במשולש שווה שוקיים  )AB = BC( ABCזווית  Bשווה
B

ל CM ,120 -הוא חוצה זווית 14 = AM ,ס"מ .מצאו את

120

3

?
M

2

14

1

המרחק מנקודה  Mלישר .BC
C

 .335 19.8.2נתונים :ישר  aוקטע  BCשאין לא נקודות משותפות עם
ישר זה.

A

5

4

3

2

-1

1
-1
-2
-3

מצאו על הישר  aנקודה  Aכזאת שמשולש  ABCיהיה
שווה שוקיים ( – BCבסיס המשולש).

 3.3מפגש גבהים
משפט  7שלושה גבהים במשולש נפגשים בנקודה אחת.
נתון :במשולש  ,ABCשני הגבהים  AA1וBB1 -
נפגשים בנקודה .O
צ.ל :.הגובה השלישי  CC1עובר דרך אותה הנקודה.
הוכחה
נשרטט מכל קדקוד של המשולש הנתון ABCישרים המקבילים לצלע ממול.
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-4

נקבל משולש  ,A2B2C2שבו הנקודות B ,A
ו C -הן נקודות אמצע של הצלעות ,B2C2
C2A2

ו A2B2 -בהתאמה.

נימוק :המרובעים  ABA2Cו ABCB2 -הם
מקביליות (כיוון שצלעות המשולש ABC
מקבילות בהתאמה לצלעות המושלש .) A2B2C2
לכן  AB = CA2ו( AB = CB2 -כצלעות נגדיות במקבילית).
מכאן ,CA2 = CB2 :כלומר C ,היא נקודה אמצע ,והקטע  СС1אנך אמצעי לצלע .A2B2
בדומה לכך AA1 ,ו BB1 -גם הם אנכים אמצעיים במשולש .A2B2C2
על פי המשפט  6על מפגש אנכים מרכזיים מסיקים ,אם כן,
מ.ש.ל.

ששלושת הגבהים במשולש  ABCנפגשים בנקודה אחת.
מסקנה

כיוון שגבהים במשולש  ABCהם אנכים אמצעיים במשולש  A2B2C2מסיקים,
כי נקודת המפגש שלהם היא מרכז המעגל החוסם את המשולש .A2B2C2

 3.4קטע אמצעים ותיכונים
את המשפטים הבאים הוכחנו בפרק הקודם (סעיף
 ;)10.9כאן נחזור על ההגדרות ועל ניסוח המשפטים:
הגדרה קטע אמצעים במשולש הוא הקטע המחבר
את נקודות האמצע של שתי צלעותיו.
משפט  8קטע אמצעים במשולש מקביל לצלע
השלישית ושווה למחצית הצלע הזו.
הגדרה תיכון הוא קטע שקצותיו הם קדקוד ואמצע

M
שלושה תיכונים.
הצלע ממול .לכלNמשולש יש

C

A1



B

מקדקוד המשולש.
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O


במשולש נפגשים
משפט  9שלושה תיכונים

בנקודה אחת שמחלקת כל תיכון ביחס  2:1החל

B1



C1

A

c
d

תכונות נוספות של תיכונים במשולש
משפט  10תיכון מחלק את המשולש לשני
משולשים שווי שטח.
הוכחה

B
4
3
2

AD = DC  SABD = SBDC
(למשולשים  ABDו DBC -שטח שווה,

1

C

D

H

A

m

כיוון ש AD = DC -והגובה  BHמשותף).

5

4

3

2

1
-1
-2
-3
-4

משפט  11במקרה כללי :אם נקודה  Mנמצאת על
תיכון המשולש  ABCאזי שטחי המשולשים ABM
ו BCM -שווים.
שלבי ההוכחה :למשולשים  ABDוDBC -
שטח שווה ,כיוון ש AD = DC -וגובה  BHמשותף.
א .לפי אותו הנימוק שווים שטחי המשולשים  AMDו.DMC -
ב.

SMAB = SABD - SAMD, SBMC = SDBC - SDMC

מ.ש.ל.

נכון גם המשפט ההפוך:
משפט ( 12הפוך) אם שטחי המשולשים  MABו МBC -שווים ,אזי הנקודה M
נמצאת על תיכון המשולש .ABC
הוכחה
נתבונן במשולשים  ABMו BCM -בעלי שטח שווה;
צ"ל.AD = DC :
SABM = BMAE, SBMC = BMCH,
SABM = SBMC  AE = CH
משולשים  AEDו DCH -חופפים על פי משפט
חפיפה שני (ז.צ.ז) (המשולשים ישרי זווית ADE = HDC ,כזוויות קודקודיות,
 .)AE = HCלכן  ,DС = ADכלומר D ,היא אמצע הצלע  ACו BD -הוא תיכון .מ.ש.ל.
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אם נקודה  Mנמצאת על שני תיכונים ,אזי שווים השטחים של שני זוגות המשולשים
בהתאם (למשל)SMAB = SMAC ,SMAB = SMBC ,
לכן מסיקים ,שנקודת המפגש  Mשל התיכונים נמצאת ב"מרכז הכובד" של המשולש:
לשלושת המשולשים הנוצרים  BCM ,ABMו ACM -שטחים שווים (לכן גם
ה"מסות" שוות).

אם לתלות את המשולש בחוד המחט התקועה במשולש
בנקודה  ,Mאזי המשולש יישאר בשיווי המשקל.
מסיבה זו קוראים לנקודת המפגש של התיכונים "מרכז
הכובד" של משולש.
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משימת חקר 1
בדקו ,באמצעות שרטוט מדויק (ידני או בסיוע תוכנה מתאימה) ,האם נכונה הטענה
הבאה (משפט אוילר):
מרכז הכובד  Mשל משולש נמצא על קטע בין מרכז המעגל החוסם  Oלבין נקודת
המפגש  Hשל הגבהים ,והוא מחלק אותו ביחס של .OM:MH = 1:2
ישר העובר דרך שלש הנקודות  M ,Oו H -נקרא ישר אוילר.
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משימת חקר 2
בדקו באמצעות שרטוט מדויק (ידני או בסיוע תוכנה מתאימה) האם נכונה הטענה
הבאה (משפט תשע הנקודות):
נקודות האמצע של צלעות המשולש (נקודות  5 ,1ו ,)7 -בסיסי הגבהים (נקודות ,2
 4ו )8 -ונקודות האמצע של הקטעים שבין קדקודי המשולש לבין נקודת מפגש
הגבהים ( Hנקודות  6 ,3ו )9 -נמצאות על מעגל אחד.
רדיוס של מעגל זה שווה למחצית הרדיוס של מעגל חוסם ,ומרכזו  Fחוצה את
הקטע .OH
מעגל  Fנקרא מעגל תשע הנקודות או מעגל אוילר.

משימת חקר 3
למעגל תשע הנקודות עוד תכונה מפליאה ,אותה גילה במאה  XIXבגרמניה מורה
למתמטיקה קרל פיירבאך:
מעגל תשע הנקודות משיק לארבעה מעגלים הקשורים במשולש הנתון:
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מעגל חסום בתוך המשולש ושלושת המעגלים המשיקים להמשכי צלעות המשולש
(מעגלים חסומים חיצונית) .נסו ,באמצעות שרטוט מדויק (ידני אן בסיוע תוכנה
מתאימה) לבדוק האם נכונה טענה זו.

משימת חקר 4
משפט יפהפה זה הוכיח בסוף מאה XIX
אמריקאי מֹורלי:
במשולש כלשהו ,נשרטט ישרים אשר
מחלקים כל זוויות המשולש לשלוש זוויות
שוות .נקודות המפגש של כל זוגי הישרים
יוצרות משולש שווה צלעות.
נסו לאמת משפט זה באמצעות שרטוטים
מדויקים.
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תרגילים
 .181בשרטוט ו מתוארים תיכונים  AEו BF -במשולש  .ABCנתון:
.AK = 10.7 cm
מצאו את אורך הקטע .KB

 .184בשרטוט ט נתון BE :ו CF -הם גבהים במשולש .ABC

שרטוט ו

בנו באמצעות סרגל בלבד את הגובה  AXבמשולש זה.
מצאו את אורך הקטע  ,BCאם ידוע כי  CX = CE ,AX = BEו.AC = 17 cm -
 .185בשרטוט י נתון MF :ו KP -הם גבהים במשולש .KML
בנו באמצעות סרגל בלבד את הגובה  LXבמשולש זה.
מצאו את גודל הזווית  XLMאם ידוע כי  MP = MX ,KP = LXו.KML = 127 -

י
.336 47.1

ט

א) במשולש חד זווית  ABCהגבהים  AA1וBB1 -
נפגשים בנקודה .O
מצאו את הזווית  OCAאם נתון ש.BAC = 58° -
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ב) במשולש  ABCחוצי זוויות  AA1ו BB1 -נפגשים
בנקודה  Oהמרוחקת  4ס"מ מצלע .AB
מצאו את שטח המשולש ,BOCאם נתון:
ס"מ .BC = 10

 .337 47.2א) במשולש חד זווית  ABCהאנכים האמצעיים
לצלעות  ABו BC -נפגשים בנקודה .O
מצאו את המרחק מנקודה  Oלצלע  ,ACאם נתון:
ס"מ .OAC = 30° ,OB = 10

ב) במשולש  ABCהתיכונים  AA1ו BB1 -נפגשים
בנקודה  Oוהם מאונכים.
מצאו את שטח המשולש  ,AOBאם נתון:
ס"מ  ,AA1 = 18ס"מ .BB1 = 24

 .338 47.3א) במשולש חד זווית  ABCהגבהים  AA1וCC1 -
נפגשים בנקודה .O
מצאו את הזווית  ,OBAאם ידוע כי .OCA = 38°
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ב) במשולש  ABCחוצי הזווית  BB1ו CC1 -נפגשים בנקודה .O
מצאו את יחס שטחי המשולשים  BOAו AOC -אם נתון:
ס"מ  , AC = 15ס"מ .AB = 10
 .339 47.4א) במשולש חד זווית  ABCהאנכים האמצעיים
לצלעות  ABו AC -נפגשים בנקודה .O
נתון :ס"מ .OBC = 60° ,OA = 8
מצאו את שטח המשולש .OBC
ב) במשולש  ABCהתיכונים  AA1ו CC1 -נפגשים בנקודה  Oוהם מאונכים.
מצאו את צלעות המשולש ,אם נתון :ס"מ  , CC1 = 12ס"מ .AA1 = 9
 .340 47.5א) במשולש חד זווית  ABCגבהים  BB1ו CC1 -נפגשים בנקודה .O
מצאו את הזווית  OABאם ידוע כי .BC = 2BC1
ב) במשולש  ABCהתיכונים  BB1ו CC1 -נפגשים בנקודה  Oוהם מאונכים.
מצאו את  OAאם נתון :ס"מ  , BB1 = 36ס"מ .CC1 = 15
 .341 47.6א) במשולש חד זווית  ABCהאנכים האמצעיים לצלעות  BCוAC -
נפגשים בנקודה  .Oנתון :ס"מ .BOA = 120° ,AB = 10
מצאו את הקטע .OC
ב) במשולש  ABCנבחרה נקודה  Oהמרוחקת
מרחק שווה מצלעותיו של המשולש.
מצאו את הזווית ,AOCאם נתון.ABO = 39° :

 .342 47.7נתונים :מעגל ,ישר  aהעובר דרך מרכז המעגל
ונקודה  Mמחוץ למעגל שאינה נמצאת על הישר .a
בנו אנך מנקודה  Mלישר באמצעות סרגל בלבד.
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 .343 47.8נתונים :מעגל ,ישר  aהעובר דרך מרכז המעגל ונקודה  Mבתוך
המעגל ,שאינה נמצאת על הישר .a
בנו אנך מנקודה  Mלישר באמצעות סרגל בלבד.
 .344 .674מנקודה  Mהנמצאת על חוצה זווית לא שטוחה  Oהורידו
אנכים  MAו MB -לשוקי הזווית .הוכיחו כי .ABOM
 .345 .675שוקי הזווית  Oמשיקים לכל אחד משני מעגלים בעלי משיק משותף בנקודה .A
הוכיחו שמרכזי המעגלים נמצאים על הישר .OA
 .346 .676שוקי הזווית  Aמשיקים למעגל שמרכזו בנקודה  Oורדיוס .r
ִמצאו את:
א)  ,OAאם נתון , A = 60°:ס"מ . r = 5
ב)  ,rאם נתון , A = 90°:ס"מ . OA = 140
 .347 .677חוצי זוויות חיצוניות ליד הקדקודים  Bו C -במשולש  ABCנחתכים בנקודה .O
הוכיחו שנקודה  Oהיא מרכז המעגל המשיק לישרים  BC ,ABו.AC -
 .348 .678חוצי זווית  AA1ו BB1 -במשולש  ABCנחתכים בנקודה .M
ִמצאו את הזוויות  ACMו ,BCM -אם נתון:
א) AMB = 136°

ב) = AMB

 .349 .679אנך אמצעי לצלע  BCבמשולש  ABCחותך את צלע  ACבנקודה .D
ִמצאו את:
א)  ADו CD -אם נתון :ס"מ  , AC = 8.5ס"מ ;BD = 5
ב)  ACאם נתון :ס"מ  , BD = 11.4ס"מ .AD = 3.2
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 .350 .680האנכים האמצעיים לצלעות

AB

וAC -

במשולש  ABCנחתכים בנקודה  Dעל הצלע .BC
הוכיחו כי:
א) נקודה  Dהיא אמצע הצלע ;BC
ב) .A = B +C
 .351 .681אנך אמצעי לצלע  ABבמשולש שווה שוקיים
 ABCחותך את צלע  BCבנקודה .E
ִמצאו את הבסיס  ACאם ידוע שהיקף
המשולש  AECהוא  27ס"מ ו AB -הוא  18ס"מ.
 .352 .682למשולשים שווי השוקיים  ABCו ABD -בסיס
משותף .AB
הוכיחו שהקטע  CDעובר דרך אמצע הקטע .AB

 .353 .683הוכיחו שאם במשולש  ABCהצלעות  ABוAC -
אינן שוות ,התיכון  AMאינו גובה המשולש.
 .354 .684חוצי זוויות ליד הבסיס  ABשל משולש שווה שוקיים  ABCנחתכים בנקודה .M
הוכיחו שהישר  CMמאונך לישר .AB
 .355 .685במשולש שווה שוקיים  ,ABCהגבהים AA1
ו BB1 -לשוקי המשולש נחתכים בנקודה .M
הוכיחו שהישר העובר דרך הנקודות  MוC -
הוא אנך אמצעי לקטע .AB
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 .356 .686בנו אנך אמצעי לקטע נתון.
פתרון
נתון קטע  .ABנשרטט שני מעגלים בעלי רדיוס השווה ל AB -שמרכזם בנקודות A
ו B -בהתאם .המעגלים האלה נחתכים בשתי נקודות  M1ו.M2 -
A

הקטעים  BM1 ,AM2 ,AM1ו BM2 -שווים
בהיותם רדיוסי המעגלים.
נשרטט ישר  .M1M2הוא האנך האמצעי
המבוקש לקטע  ,ABכיוון שנקודות M1

M2

M1

ו M2 -נמצאות באותו מרחק מקצות הקטע
B

 ,ABולכן שייכות לאנך אמצעי לקטע זה.
הישר  M1M2הוא איפו האנך האמצעי לקטע .AB
 .357 .687נתונים ישר  aושתי נקודות  Aו B -הנמצאות בצד אחד מהישר.
בנו נקודה  Mעל הישר  aהמרוחקת אותו מרחק מהנקודות  Aו.B -
 .358 .688נתונים זווית וקטע.
מצאו נקודה בתוך הזווית המרוחקת באופן שווה משוקי הזווית ומקצות הקטע.
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 .4קטעים פרופורציוניים
 4.1תכונות הפרופורציה
הגדרה פרופורציה היא שוויון בין שני יחסים.
דוגמאות:
תכונות הפרופורציה:
א) מעבר מיחס למכפלה:
ב) החלפת המכנה של יחס ראשון במונה של השני:

פרופורציות אלה מבטאות שתי תכונות עיקריות של
משולשים דומים:
א .יחסי הצלעות המתאימות שווים.
ב .יחסי הצלעות של אחד מהם שווים ליחסי
הצלעות המתאימות בשני.
ג) תכונות אלגבריות:
הוכחה :נסמן את היחסים ב:k -
אז .a1 = kb1, a2 = kb2 :נציב ביחס של סכומים:

ובדומה לזה נוכיח את השוויון האחרון (יחס ההפרשים).
ד) בפרופורציה ארוכה כמו:
מתקיים:
הוכחה:

a1 = kb1, a2 = kb2, a3 = kb3
 ,כאשר i = 1, 2, 3
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כאשר  aiו bi -מסמנים את הצלעות המתאימות במשולשים דומים ,אזי סכומם שווה
להיקפי המשולשים.b1 + b2 + b3 = Pb ,a1 + a2 + a3 = Pa :
משמעו של שוויון זה הוא שהיקפים של משולשים דומים מתייחסים זה לזה
כפי שמתייחסות צלעות מתאימות שלהם:

.

 4.2קטעים פרופורציוניים על שוקי זווית
כאשר ישרים מקבילים חותכים את שוקי הזווית,
הם מקצים קטעים על כל שוק.
משפט תאלס (מורחב) קטעים ,שמקצים ישרים
מקבילים על שוק אחת של זווית ,פרופורציוניים
לקטעים המתאימים המוקצים על השוק
השנייה:
)(1
הוכחה נעביר קטעים  ,...BC2 ,AB2המקבילים לשוק  .OA1המשולשים ,OAA1
 ... ,BCC2 ,ABB2דומים לפי שתי זוויות (זוויות מתאימות ליד ישרים מקבילים ,OA1
 ,BC2 ,AB2וזוויות מתאימות ליד ישרים מקבילים )... ,CC1 ,BB1 ,AA1
מדמיון המשולשים נובע:

כיוון ש ,AB2=A1B1, BC2=B1C1, …-השוויונות האחרונים זהים ל .)1( -מ.ש.ל.
כאשר … =  OA = AB = BCנובע מהמשפט.OA1 = A1B1 = B1C1 = … :
טענה זו נקראת משפט תאלס ,שאותו הוכחנו בסעיף :1.3
כאשר על שוק אחת של זווית מוקצים קטעים שווים ,ודרך קצותיהם מעבירים ישרים
מקבילים החותכים את השוק השנייה ,אזי גם עליה מוקצים קטעים שווים.
משימה :על שוק אחת של זווית מוקצים קטעים שווים שאורכם  ,aודרך קצותיהם
עוברים ישרים מקבילים שחותכים את השוק השנייה של הזווית ויוצרים קטעים ,b1
... ,b2
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בדקו:
א .האם הקטעים  ... ,b2 ,b1המוקצים על השוק השנייה שווים?
ב .האם אורכם גדול מ ,a -קטן מ a -או שווה ל? a -
ג .במה תלוי אורך הקטעים ? ... ,b2 ,b1

הערה :בניסוח משפט תאלס אפשר להחליף את שוקי הזווית בשני ישרים.
המשפט לא ישתנה :ישרים מקבילים החותכים שני ישרים נתונים ומקצים על אחד
מהם קטעים שווים ,מקצים קטעים שווים גם על הישר השני.
משפט תאלס מורחב הפוך :אם על שוק אחת של זווית מוקצים קטעים החל מהקדקוד
 ,... BC ,AB ,OA :Oועל השוק השנייה מוקצים קטעים ,...B1C1 ,A1B1 ,OA1
הפרופורציוניים בהתאמה לקטעים על השוק הראשונה:

אזי הישרים  ... ,CC1 ,BB1 , AA1מקבילים.
הוכחה על פי תכונת הפרופורציה הארוכה אפשר
לרשום:

כלומר:

.

על פי משפט דמיון שני מסיקים שמשולשים  OAA1ו OBB1 -דומים,
לכן  .AA1||BB1בדומה לכך .AA1||CC1
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הפוך
משפט תאלס B
Bn-1
כאשר קטעים המוקצים על כל שוק שוויםOA=AB=AC=… :
ו OA1=A1B1=A1C1=… -אזי הישרים  CC1 ,BB1 ,AA1מקבילים.
B3
B2
B1

תרגילים

A
ריבוע ,Aכך ששניים
a n-1
שבסיסו
 .359 157-16 .Pבמשולש A n
 Aוגובהו A 3 h
חסום1 A 2

מקדקודיו נמצאים על בסיס המשולש והשניים האחרים
– על שוקי המשולש .מצאו את צלע הריבוע.

a
x

 .360 157-17 .Pישר המקביל לצלע  ABשל המשולש  ABCמחלק את
h

הצלע  ACביחס  m:nהחל מקדקוד .C
באיזה יחס הוא מחלק את הצלע ?BC

 .361 157-19 .Pבמשולש  ABCהעבירו קטע  DEהמקביל לצלע  ,ACכאשר קצהו  Dנמצא על
הצלע  ABוהקצה  – Eעל הצלע  .BCנתון היחס .AC : DE = 55 : 28
מצאו את היחס .AD : BD
 .362 38.2שרטטו קטע וחלקו אותו לחמישה קטעים שווים .עשו זאת באמצעות סרגל (ללא
אפשרות מדידה) ומחוגה בלבד.
 .363 38.3שרטטו קטע וחלקו אותו ביחס  .3:4עשו זאת באמצעות סרגל (ללא אפשרות מדידה)
ומחוגה בלבד.
 .364 38.5שרטטו שלושה קטעים  A2B2 ,A1B1 ,ABובנו באמצעות סרגל ומחוגה בלבד את
הקטע  XYהמקיים את התנאי.A2B2 : AB = A1B1 : XY :
 .365 38.6נתונים שלושה קטעים שאורכם .c ,b ,a
בנו באמצעות סרגל ומחוגה בלבד קטע שאורכו  xומקיים.ax = bc :
 .366 38.7נתונים שני קטעים שאורכם  aו.b -
בנו באמצעות סרגל ומחוגה בלבד קטע שאורכו
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.

38.8

 .367נתונים שני קטעים שאורכם  aו.b -
בנו באמצעות סרגל ומחוגה בלבד קטע שאורכו

.

 4.3קטעים פרופורציוניים על ישרים מקבילים
משפט אם ישרים מקבילים נחתכים על ידי הישרים
העוברים דרך נקודה אחת ,אזי על הישרים המקבילים
הללו מוקצים קטעים פרופורציוניים:

O

D

B C

A

הוכחה נתבונן במשולשים  OABו.OA1B1 -
הם דומים לפי משפט דמיון ראשון (OAB =OA1B1
ו OBA=OB1A1 -כזוויות מתאימות ליד ישירים
מקבילים).
לכן מתקיים שוויון היחסים:

.

D1

C1

בדומה לכך , OBC  OB1C1 ,לכן מתקיים שוויון:
מהשוואת שני השוויונות מקבלים את שוויון היחסים
בין הקטעים המתאימים על שני הישרים המקבילים:

B1

A1

.

C

A

B

מ.ש.ל.

O

הערה
משפט זה מתקיים גם כאשר הנקודה  Oנמצאת בין
שני הישרים.

A1

 4.4חוצה זווית פנימית במשולש
משפט חוצה זווית במשולש מחלק את הצלע הנגדית לקטעים
פרופורציוניים לצלעות הסמוכות של המשולש.
הוכחה  CDחוצה זווית  Cבמשולש .ABC
נשרטט ישר  BEהמקביל ל.BE||CD :CD -
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C 1 B1

N

B

Bn-1

על פי תכונות הזויות שאותן יוצר ישר שחותך זוג ישרים
E

מקבילים( ACD =AEB ,זוויות מתאימות)
(זוויות מתחלפות).
וBCD =CBE -
A

a

כיוון ש CD -הוא חוצה זווית,ACD =BCD ,

C

A n-1 A n

A3

מסיקים כי  ,CEB =CBEכלומר המשולש
 BCEשווה שוקיים.CE = BC :
.

על פי משפט תאלס:

במקום C1
נציב D1
 CEאת BCBונקבל סופית:

.

B

D

A

מ.ש.ל.

 4.5חוצה זווית חיצונית במשולש
משפט אם חוצה זווית חיצונית במשולש  ABCחותך ישר המכיל את הצלע הנגדית,
B

אזי המרחקים מנקודת החיתוך לקצות הצלע הזאת פרופורציוניים לצלעות
הסמוכות של המשולש.
C

הוכחה במשולש שווה שוקיים ,חוצה זווית חיצונית ליד

a

A

קדקוד  Cמקביל לצלע השלישית (בסיס) של המשולש

A n-1 A n

(הוכיחו זאת בעצמכם!).
בכל מקרה אחר חוצה זווית חיצונית חותך ישר המכיל את
הצלע הנגדית ,והמרחקים מנקודת החיתוך לקצות הצלע
הנגדית פרופורציוניים לצלעות הסמוכות:
D1

C1

B

B
A

B

D

ההוכחה אינה שונה מהוכחת
המשפט הקודם (ראו שרטוט
משמאל).

A

D1

C

B
D
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a
A n-1 A n

E
C1

Bn-1

B

A

BEn-1

A2 A 3

A n-1 A n

E
B

C1

D1

Bn-1

B
D

B3

C

A

1

a

 4.6חיתוך מיתרים במעגל

A n-1 A n

A

נעביר דרך נקודה  Mבתוך מעגל ישר החותך אותו בשתי
נקודות  Aו .B -קטע הישר  ABבתוך המעגל נקרא

M

מיתר.
משפט  1מכפלת קטעי המיתרים העוברים דרך נקודה
B
D1
1
מסוימת בתוך המעגל שווה לכל מיתר:

B

הוכחה נעביר דרך הנקודה  Mמיתר נוסף .CD

A

המשולשים  MADו MCB -דומים כיוון ש-
C

 B =Dו( A =C -זוויות היקפיות הנשענות על
אתה קשת).
מדמיון המשולשים נובע:

M

B

(יחסים שווים של צלעות מתאימות) ,לכן על פי תכונת
הפרופורציה ,מקבלים:
כיוון שאת המיתרים  ABו CD -בחרנו באופן אקראי ,מסיקים שמכפלת קטעי
המיתרים היא גודל קבוע עבור כל המיתרים העוברים דרך הנקודה .M
משפט 2
כאשר הנקודה  Mנמצאת מחוץ למעגל מתקייםMAMB = MCMD :
הוכחה הזוויות  MADו MCB -הן זוויות צמודות לזוויות היקפיות שוות,
לכן גם הן שוות ,והמשולשים  MCBו MAD -דומים.
ולבסוף מקבלים.MAMB = MCMD :

ומתכונת הפרופורציה מקבלים:
MAMB = MCMD
מ.ש.ל.
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A2 A 3

E

 = AMMBקבוע שאינו תלוי בבחירת המיתר

מדמיון משולשים נובע:

B2

D

1

1

 4.7חוצה זווית במשולש

C

בעיה מה אורכו של חוצה זווית  Cבמשולש ,אם
שוקי הזווית  BC = aו ,AC = b -וידוע שהוא
חותך את הצלע הנגדית לקטעים שאורכם  mו?n -
פתרון
על פי המשפט על מכפלת קטעי המיתר העובר דרך
B
נקודה בתוך מעגל:

a

b
l

n

D

m

mn = lDE = l(CE – l) = lCE – l2
נתבונן בשרטוט ונזהה שני משולשים דומים ACE :ו( CBD -עלEפי שתי זוויות),
לכן:
מכאן נקבל ,lCE = ab :ולבסוףl2 = ab - mn :

מ.ש.ל.

 4.8אנך מנקודה במעגל על קוטר
משפט
א .אנך מנקודת המעגל על הקוטר שווה לממוצע
גיאומטרי של הקטעים שאותם הוא מקצה על
הקוטר.
ב .כל מיתר המחבר את הנקודה הנתונה עם קצות
הקוטר הוא ממוצע גיאומטרי של הקוטר וההיטל
של מיתר זה עליו.
הוכחה
א .נסמן את האנך  CDמנקודה  Cעל קוטר  ABב ,h -ואת הקטעים  ADוDB -
שהוא מקצה על הקוטר ב b1 -ו a1 -בהתאמה.
המשולשים ישרי זווית  ABCו ACD -דומים ,לכן אפשר לרשום פרופורציה:
,
ממנה נובע .h2 = a1b1 :לכן:

.
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מ.ש.ל.

A

ב .מדמיון משולשים  ABCו BCD -נובע:

 ,לכן a2 = ca1 :ו-

בדומה לכך ,מדמיון משולשים  ABCו ACD -מקבלים:
מ.ש.ל
מסקנות
נחבר את השוויונות  a2 = ca1ו:b2 = cb1 -
a2 + b2 = (a1 + b1)c = c2
הנה קיבלנו עוד הוכחה של משפט פיתגורס.
נחלק את השוויונות זה בזה:
כלומר יחס ריבועי הניצבים במשולש ישר זווית שווה ליחס היטלי הניצבים על היתר.

 4.9משיק וחותך מנקודה אחת

M

C

התבוננו בשרטוט:
A

מנקודה  Mשמחוץ למעגל עוברים משיק MC
למעגל וחותך .MB
נוכיח שמתקיים:

MC2 = MAMB

B

הוכחה משולשים  MACו MBC -דומים ,כיוון שזווית  Mמשותפת לשניהם,
וזוויות  ACMו ABC -שוות (שתיהן שוות לחצי הקשת  ACהכלואה בתוכן ,על פי
המשפט על הזווית בין משיק למיתר ,עמ' .)29
לכן אפשר לרשום את פרופורציית הדמיון:
ממנה נובע שאכן .MC2 = MAMB

,
מ.ש.ל.

אפשר לסכם ולומר שאם מנקודה כלשהי מחוץ למעגל עוברים למעגל משיק וחותך,
אזי קטע המשיק בין הנקודה הנתונה לבין נקודת ההשקה הוא ממוצע גיאומטרי של
קטעי החותך שבין הנקודה לבין נקודות החיתוך.
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" 4.10חתך הזהב" של קטע
בספרו המפורסם של אוקלידס "היסודות" שנכתב במאה  3לפנה"ס הוא הציג את
הבעיה הבאה :יש לחלק את קטע נתון לשני חלקים ,באופן שאחד מהם יהיה ממוצע
גיאומטרי של כל הקטע והחלק השני (בעיית "חתך הזהב").
נפתור תחילה באופן אלגברי :נסמן את הקטע הנתון ב ,a -ואת הקטע המבוקש ב.x -
על פי הנדרש:
)x2 = a(a – x
נפתח סוגריים ונקבל משוואה ריבועית:
x2 + ax – a2 = 0
פִ תרונה:

צורת הפתרון מרמזת כיצד לבנות  xבאופן גיאומטרי:
A
a/2
M

P

a/2

x

C

S

א .נשרטט משולש ישר זווית בעל ניצבים  aו-

a

x

 ,היתר יהיה

B

.

ב .באמצעות מחוגה שמרכזה בקדקוד  Aנקצה על היתר את
הקטע

 ,ונסמן את קצהו ב.P -

ג .נעביר את המחוגה לקדקוד  ,Bנפתח אותה עד לנקודה  Pונקצה על הקטע הנתון
 BCקטע שאורכו .BP = x
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ד .נקודה  Sהיא הנקודה הנדרשת.
היא מחלקת את קטע  aלשני קטעים שהיחס ביניהם הוא:
a/2
M

(בפיתוח הביטוי השתמשנו תחילה בעובדה ש ,x2 = a(a – x) -ואחר-כך ,כדי להיפטר
משורש במכנה ,הכפלנו את המונה ואת המכנה השבר ב"מספר הצמוד" ל-

B

).

2

מספר זה מבטא יחס בסיסי שמופיע בצורות
גיאומטריות רבות ,הפשוטה בהן – "ריבוע כפול" – מלבן

במלבן זה מתקיים:
למספר זה תכונות אלגבריות מופלאות:

 הוא מספר חיובי יחידי ששווה להופכי כאשר מחסירים ממנו אחת.
מהביטוי האחרון נובע:
במכנה נציב במקום  את ביטויו באגף ימין ,ונקבל ייצוגו בצורת שבר תלת קומתי:

אם נמשיך להציב במכנה השבר את ביטויו של  ,נקבל שבר עם אינסוף "קומות":

440

A
1

C
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a/2

x

S

המספר שהתקבל הוא מספר אי רציונלי המכונה ( פי):

עם יחס צלעות .2:1

P

D

a

x

למספר  יש גם ייצוגים אלגבריים מפתיעים באמצעות שורש ריבועי:

נציב במקומו של  בתוך השורש את ביטויו:
אם נמשיך פעולה זו אינסוף פעמים ,נקבל עוד ביטוי יפה של :

 4.11משפט צ'בה
משפט צ'בה קובע תנאים למפגש של שלושה ישרים בנקודה אחת ,לכן אפשר להשתמש
בו רבות לפתרון בעיות הוכחה וחישוב במשולשים ומצולעים.
משפט צ'בה
M
N
A
נתבונן בשרטוט.
על הצלעות  BC ,ABו CA -של המשולש ABC
מסומנות נקודות  A1 ,C1ו.B1 -

C1
1

B

הקטעים  BB1 ,AA1ו CC1 -נפגשים בנקודה

P

אחת אם ורק אם מתקיים התנאי הבא:
()1

C

הוכחה נניח שהקטעים  BB1 ,AA1ו CC1 -נפגשים בנקודה .P
דרך קדקוד  Aנעביר ישר  MNהמקביל לישר .BC
המשולשים  AB1Nו BB1C -דומים
(על פי שתי הזוויות) ,לכן:

מדמיון המשולשים  AC1Mו BCC1 -נובע:
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A1

B

מהמשפט של קטעים פרופורציוניים על ישרים
מקבילים (ראו סעיף  )3נובע:

נכפיל את שלש הפרופורציות ונקבל את המבוקש.
הקטעים  1 BB ,AA1ו CC1 -נקראים קווי צ'בה.
N

הערה

M

A

C1

השוויון ( )1מתקיים גם כאשר הקטעים BB1 ,AA1
O

ו CC1 -מקבילים.

P

B1

במקרה זה מקבלים על פי המשפט של קטעים
פרופורציוניים על שוקי זווית (סעיף :)2

C

B

A1

B1
M

N

מציבים באגף שמאל של השוויון ( )1ומקבלים:
O

C1

A

P

מ.ש.ל

A1

C

דוגמה :מפגש תיכונים
אם שניים מקווי צ'בה –  AA1ו BB1 -תיכונים ,אזי
הישר  CMשעובר דרך נקודת החיתוך  Pשל השניים גם הוא
בהכרח תיכון ,כיוון שיחסי הקטעים אותם מקצה כל תיכון
על צלעות המשולש שווים ל:1 -

לכן על פי משפט צ'בה גם היחס השלישי שווה ל:1 -

,

כלומר  CC1הוא תיכון .למעשה ,זאת הוכחה נוספת למשפט התיכונים במשולש.
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B

