הנדסת המישור
מושגי יסוד .צורות הנדסיות
צורה

מושג
נקודה A

ישר a

נקודה  Aשייכת לישר ,a
נקודה  Bאינה שייכת לישר.

בקרן  O ,OAהוא קודקוד הקרן

קטע  ABשייך לישר :a

ישר ,AB

 - ABאורך הקטע

AC = AB + BC
AB = CD
 ABו CD -הם קטעים בעלי אורך שווה
(קצותיהם מתלכדים כאשר מניחים אותם אחד
על השני)
הישרים  aו b -נחתכים בנקודה :C
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הנדסת המישור (המשך)
מושגי יסוד .צורות הנדסיות
צורה

מושג
קטע  ABנמצא בחצי מישור אחד .קטע CD
חותך את הישר  ,aוקצותיו נמצאים בחצאי
מישור שונים.
היא זווית – O ,קודקוד הזווית,
 OAו - OB -שוקי הזווית.
 – ABזווית שטוחה ,גודלה
זוויות

ו-
זוויות צמודות.

כלל :סכום זוויות צמודות הוא
זווית שגודלה
הזווית

הן

.

נקראת זווית ישרה.
היא זווית ישרה:

כאשר אחת משתי זוויות צמודות היא ישרה,
גם הזווית השנייה ישרה ושווה לראשונה:
ישרים  aו b -מאונכים:

ישרים  aו b -מקבילים:
לישרים מקבילים אין נקודות חיתוך ,והם
אינם נפגשים לעולם.
ו-

זוויות
קודקודיות.
זוויות קודקודיות שוות:

נקראות
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מקום גיאומטרי של נקודות בעלות תכונה משותפת
ישר  lהוא מקום גיאומטרי של הנקודות
המרוחקות למרחקים שווים משתי
הנקודות  Aו.B -

הקטע  BDהוא מקום גיאומטרי של
הנקודות המרוחקות למרחקים שווים
משתי צלעותיו של הזווית .ABC

הישרים  l1ו l2 -הוא מקום גיאומטרי
של הנקודות המרוחקות למרחקים שווים
מהישר  aבמישור.

המעגל ( )O, Rהוא מקום גיאומטרי של
הנקודות המרוחקות למרחקים שווים
( )Rמהנקודה הנתונה ( )Oבמישור.

הכדור ( )O, Rהוא מקום גיאומטרי של
הנקודות המרוחקות למרחקים שווים
( )Rמהנקודה הנתונה ( )Oבמרחב.
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עיגול ומעגל
 מרכז המעגלO
 רדיוס המעגלR = AO
 - D = 2R = ABקוטר המעגל
 מיתרAC
 קשת משיקDK
 משיק ניצב לרדיוסהמעגל בנקודת ההשקה
 גזרהAOD
 זווית מרכזית זווית מרכזיתשווה לגודל הקשת עליה היא נשענת
(באותן היחידות :מעלות או רדיאנים)
 זווית היקפית זווית היקפיתשווה לחצי גודל הקשת עליה היא נשענת.
אורך קשת:

היקף מעגל:
שטח עיגול
שטח גזרה ברדיאנים:

שטח גזרה במעלות:

תכונת המיתרים:
קטעי החותך:

MN ,MP

משיק:

MK

תכונת קטע המשיק:
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עיגול ומעגל (המשך)
 - Oמרכז המעגל החוסם את המשולש
.ABC
משפט :אנכים אמצעיים של המשולש
 ABCנפגשים בנקודה אחת שהיא מרכז
המעגל החוסם .O

 - Oמרכז המעגל החסום במשולש .ABC
משפט :שלושת חוצי זווית של המשולש
נחתכים בנקודה אחת ,שהיא הנקודה .O

 – ABCDמרובע החסום בתוך מעגל.
בזוויות המרובע החסום במעגל מתקיימות
המשוואות:

 – ABCDמרובע החוסם את המעגל.
קטעי הצלעות שמשיקים למעגל מקיימים
את המשוואות:
AB + CD = AD + BC
AM = AN

74

שטח עיגול ,גזרה ומקטע
עיגול  -פנים המעגל והיקפו.
שימו לב :המעגל – הוא הקו בלבד (ההיקף) ,בעוד
שהעיגול הוא המעגל עם המשטח התחום על ידו.
שטח עיגול בעל רדיוס :R

עיגול

שטח עיגול בעל קוטר :d

עיגול

שטח גזרת עיגול בעל רדיוס  Rהנשענת
על קשת  lבעלת זווית מרכזית

רדיאן

(או  aמעלות):

גזרה

שטח מקטע:
גזרה

מקטע
מקטע
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המשולש
מושגי יסוד ותכונות עיקריות
צורה

מושג/משפט
חוצה זווית
הקטע  BDהיוצא מהקודקוד  Bומחלק
את הזווית  ABCלשתי זוויות שוות:
נקרא חוצה זווית

של הזווית

.

תכונת חוצה זווית:
במשולש  ABCשווה-שוקיים ()BC = AB
גובה  BDהוא גם תיכון וגם חוצה זווית:

היקף המשולש:

P=a+b+c

חצי היקף של המשולש:
תכונות הצלעות
 )1בכל משולש סכום כל שתי צלעות
גדול מהצלע השלישית.
 )2בכל משולש הפרש כל שתי צלעות
קטן מהצלע השלישית.
משפט זוויות במשולש
סכום שלוש זוויות המשולש שווה ל-

:
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המשולש
מושגי יסוד וחפיפת משולשים
צורה

מושג/משפט
) :הנקודות
במשולש ( ABC
 B ,Aו C -נקראות קודקודי המשולש;
הן זוויות המשולש,
הן צלעות
המשולש.
משפט חפיפת המשולשים הראשון
(על פי שתי הצלעות והזווית ביניהן):
אם
אז:
משפט חפיפת המשולשים השני
(על פי צלע ושתי הזווית הצמודות אליה):
אם
אז:
משפט חפיפת המשולשים השלישי
(על פי שלוש הצלעות):
אם
אז:
גובה
אנך מקודקוד  Bלצלע  ACשל המשולש
נקרא גובה:
תיכון
המחבר את הקודקוד  Bעם
קטע
הנקודה האמצעית  Kשל הצלע  ACנקרא
AK = KC
תיכון:
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המשולש
קווים מיוחדים במשולש
שרטוט

ביטוי
תיכון

גובה

 -שטח המשולש ABC

חוצה זווית
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תכונות משולשים
גובה ליתר במשולש ישר זווית

סכום הזוויות הפנימיות במשולש וזוויות בין מקבילים

סכום הזוויות הפנימיות במצולע קמור בעל  nצלעות
סכום כל הזוויות הפנימיות שווה ל:

 - nמספר צלעות

זווית חיצונית במשולש
כל זווית חיצונית במשולש שווה לסכום שתי
זוויות פנימיות שאינן צמודות אליה.
הוכחה:

מכיוון שזווית חיצונית צמודה לזווית הפנימית:
מקבלים:
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תכונות המשולש (תוספות)
שרטוט

משפט
קטע אמצעים
קטע ישר  POהמחבר נקודות אמצע
של שתי צלעות נקרא קטע אמצעים:
AP = PC; AO = OB
תכונות הקטע אמצעים:

משולש ישר זווית
משולש שאחת הזוויות שלו היא זווית
ישרה:
הצלעות  bו c -נקראות ניצבים,
הצלע  - aיתר.

משפט פיתגורס
במשולש ישר זווית מתקיים:
שטח משולש ישר זווית

מעגל חוסם משולש ישר זווית
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נקודות מיוחדות במשולש
שרטוט

משפט
שלושת הגבהים של משולש נחתכים בנקודה
אחת (נקודה .)O
במשולש חד זווית נקודת החיתוך נמצאת
בתוך המשולש.

במשולש קהה זווית נקודת החיתוך נמצאת
מחוץ למשלוש.

במשולש ישר זווית נקודת החיתוך מתלכדת
עם קודקוד הזווית הישרה.

אם נתונים ערכי צלעות המשולש אפשר
לחשב כל גובה:

 pהוא חצי היקף של המעגל.
80

נקודות מיוחדות במשולש
שרטוט

משפט
נקודה  Oהיא מרכז המעגל החוסם.
היא נמצאת בנקודת המפגש של
שלושת האנכים האמצעיים של
המשולש.
נקודה  Oהיא מרכז המעגל החסום
במשולש.
היא נמצאת בנקודת המפגש של
שלושת חוצי הזווית של המשולש.

נקודה  Oהיא מרכז הכובד של
המשולש .היא נמצאת בנקודת המפגש
של שלושת חתיכונים של המשולש.

המשולש  ABCהוא משולש שווה-
צלעות המקיים:
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שטח משולש
ביטוי

שרטוט

 -גובה לצלע i

נוסחאות שטח משולש
באמצעות רדיוסי מעגל חסום ומעגל חוסם

R

 - rרדיוס של מעגל חסום

 -רדיוס של מעגל חוסם
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בניית משולשים
נתון

בניית משולש על-פי שלוש הצלעות
בנייה
צריך לבנות

בניית משולש על-פי שתי צלעות וזוויות ביניהן

בניית משולש על-פי צלע ושתי זווית צמודות
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מצולעים

מצולעים קמורים ומצולעים לא קמורים
מצולע קמור
מצולע שכל אלכסוניו נמצאים בתוכו:
 ACו - BD -אלכסונים.
במצולע קמור כל אחת מהזוויות
.
הפנימיות קטנה מ-
הנקודות  – D ,C ,B ,Aקודקודים.
הקטעים  – DA ,CD ,BC ,ABצלעות.

דוגמאות של מצולעים קמורים:

מצולע לא קמור
מצולע שבו אחד או יותר מהאלכסונים
נמצאים מחוץ לשטח המצולע.
 – ADאלכסון הנמצא מחוץ למצולע.

דוגמאות של מצולעים לא קמורים:
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מצולעים
הגדרות
מצולע  -קו שבור סגור שאינו חותך את
עצמו.
משולש  -מצולע שיש לו  3צלעות
מרובע  -מצולע שיש לו  4צלעות
מחומש  -מצולע שיש לו  5צלעות
משושה  -מצולע שיש לו  6צלעות
מספר הקודקודים והזוויות בכל מצולע שווה
למספר הצלעות.
אלכסון במצולע – קטע שמחבר שני
קודקודים שאינם סמוכים זה לזה.
יש  4אפשרויות למיקומו של האלכסון
במצולע:
 נמצא כולו במצולע (א)
 כולו מחוץ למצולע (ב)
 חלקו בפנים וחלקו בחוץ (ג)
 בחלקו על צלע (ד)
מצולע משוכלל
מצולע שכל צלעותיו שוות
וכל זוויותיו שוות.

מצולע קמור בעל
 nצלעות

זווית פנימית וזווית חיצונית
במצולע משוכלל בעל  nצלעות
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 2nצלעות

מצולעים (המשך)
מרכזי המעגל החוסם והמעגל החסום
מתלכדים

שטח המצולע המשוכלל:

שם

צלע

צורה

משולש שווה-
שוקיים

ריבוע

משושה

מצולע משוכלל
בעל  nצלעות
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שטח

מרובעים

מיון ותכונות מרובעים

מרובע – מצולע שיש לו  4צלעות.
בכל מרובע  4זוויות ו 4 -קודקודים.
צלעות נגדיות במרובע – צלעות שאין להן קודקוד
משותף (אינן סמוכות).
קודקודים נגדיים במרובע – קודקודים שאינם
שייכים לאותה צלע (אינם סמוכים).
זוויות נגדיות במרובע – זוויות שקודקודיהן
נגדיים.
שימו לב :אין משמעות למושגים צלעות נגדיות ,קודקודים נגדיים וזוויות נגדיות
במצולע שמספר צלעותיו שונה מ.4 -

סכום הזוויות הפנימיות במרובע
סכום הזוויות הפנימיות במרובע קמור שווה
..
ל-
הוכחה:
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מקבילית
מקבילית – מרובע שכל שתי צלעות נגדיות
בו שוות זו לזו.BC = AD ,CD = AB :
במקבילית כל שתי צלעות נגדיות מקבילות
זו לזו:
כל שתי זוויות נגדיות שוות זו לזו:
האלכסונים
 .1חוצים זה את זה (כלומר כל אלכסון
מחלק את האלכסון האחר לשני חלקים
שווים);
 .2מקיימים קשר:
תכונות הזוויות של המקבילית:

שטח המקבילית:

סיכום תכונות וקשרים במקבילית
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מעוין
מעוין – מרובע שכל צלעותיו שוות זו לזו.

AB=BC=CD=DA
כל שתי צלעות נגדיות מקבילות זו לזו:
כל שתי זוויות נגדיות שוות זו לזו:

האלכסונים
האלכסונים מאונכים זה לזה:
האלכסונים חוצים זה את זה:
כל אלכסון חוצה שתי זוויות נגדיות:
כל אלכסון מחלק את המעוין לשני
משולשים שווי-שוקיים חופפים:

AO = OC

שטח מעוין:

סיכום תכונות המעוין
AB=BC=CD=DA

נק'  – Oמרכז מעגל חסום
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BO = OD

מלבן
מלבן – מרובע שכל זוויותיו ישרות:
תכונות המלבן:
צלעות נגדיות שוות זו לזו:
AB = CD, AD = BC
האלכסונים שווים זה לזהAC = BD :
נקודה  – Oמרכז מעגל חסום
AO = OC, BO = OD

האלכסונים חוצים זה את זה:
כל אלכסון מחלק את המלבן לשני
משולשים חופפים:
ביטוי האלכסון באמצעות צלעות המלבן:
נוסחאות שטח המלבן:

דלתון
דלתון – מרובע שיש לו שני זוגות נפרדים
של צלעות סמוכות השוות זו לזו.
קודקוד הנמצא בין שתי צלעות שוות
נקרא קודקוד ראש.
לדלתון יש שני קודקודי ראש.
 BDנקרא אלכסון ראשי,
 ACנקרא אלכסון משני.

D

תכונות הדלתון:
הזוויות הצדדיות שוות זו לזו.
האלכסונים מאונכים זה לזה.
האלכסון הראשי חוצה את שתי זוויות
הראש.
האלכסון הראשי חוצה את האלכסון
המשני.
האלכסון הראשי מחלק את הדלתון לשני
משולשים חופפים.

B
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ריבוע
ריבוע – מרובע שכל צלעותיו שוות וכל
זוויותיו ישרות:
AB = BC = CD = DA = a
A = C = B = D = 90
ריבוע הוא מרובע משוכלל :ריבוע הוא גם
מקבילית מיוחדת ,גם מלבן מיוחד ,גם
דלתון מיוחד וגם מעוין מיוחד.
תכונות האלכסונים
האלכסונים שווים זה לזה;
האלכסונים מאונכים זה לזה;
האלכסונים חוצים זה את זה.
נוסחאות שטח הריבוע:

סיכום תכונות הריבוע
AB = BC = CD = DA
A = C = B = D = 90
SABCD = AD2
ACBD = ACCD + ADCB
נקודה  – Oמרכז מעגל חסום ומעגל חוסם

טרפז
טרפז – מרובע שיש לו זוג אחד בלבד של
צלעות מקבילות.
בצלעות של טרפז מבחינים בין בסיסים
לבין שוקיים:
בסיסים – שתי הצלעות המקבילות
שוקיים – שתי הצלעות האחרות
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טרפז (המשך)
טרפזים מיוחדים
טרפז ישר זווית – טרפז ששוק אחת
מאונכת לבסיסים.
טרפז שווה-שוקיים – טרפז ששוקיו שוות
זו לזו.
תכונות של טרפז שווה-שוקיים:
האלכסונים בו שווים זה לזה ,הזוויות בין
השוקיים לבין כל אחד מהבסיסים שוות זו
לזו.

קטע אמצעים בטרפז
 – MNקטע אמצעים של טרפז :ABCD
AM = MB, CN = ND
תכונות הקטע אמצעיםMN || AD :

שטח טרפז:

מעגל חסום ומעגל חוסם בטרפז
טרפז חוסם את המעגל

מעגל חוסם

מעגל חסום

בטרפז שווה-שוקיים החסום במעגל
מתקייםACBD = ACCD + ADCB :
A + C = 180; B + D = 180
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