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ישרי וזוויות

כאשר ישרי מקבילי נחתכי עלידי ישרי
כלשה ,הישרי החותכי נחלקי לקטעי
ישרי
מקבילי

x
z
x y
=
ו
=
פרופורציוניי:
z w
x+y z+w

.

כמו כ ,מתו היחסי הללו נית להסיק ג לגבי
יחסי נוספי.

זווית חדה

זווית שערכה קט מ 90°

זווית ישרה

זווית השווה ל 90°

זווית קהה

זווית שערכה גדול מ 90°

זווית שטוחה

זווית השווה ל 180°

זוויות
צמודות

כאשר קר יוצאת מישר נוצרות שתי זוויות .זוויות
אלו נקראות זוויות צמודות .סכו זוויות צמודות
שווה ל  . 180°הזוויות  xו  yבסרטוט הנתו
צמודות ומתקייx + y = 180° :
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כל שתי זוויות שאינ צמודות ,הנוצרות בי שני
זוויות
קודקודיות

ישרי החותכי זה את זה ,נקראות זוויות
קודקודיות .זוויות קודקודיות שוות זו לזו .הזוויות
 xו  yבסרטוט הנתו ה קודקודיות ,ומתקיי:
 x = yו m = n

זוויות
מתאימות

זוויות הנמצאות באותו צד של ישר החות שני
ישרי מקבילי ,ובאותו צד של הישרי
המקבילי .זוויות מתאימות שוות זו לזו .בסרטוט
הנתו הזוויות המתאימות ה  xו  z , mו  , l
 wו  y , pו  nומתקיי:
y = n, w = p, z = l, x = m

זוויות הנמצאות בצדדי שוני של ישר החות שני
ישרי מקבילי ,ובצדדי שוני של הישרי
המקבילי .זוויות מתחלפות שוות זו לזו.
זוויות
מתחלפות

בסרטוט הנתו הזוויות המתחלפות ה
 xו  z , nו,p
 wו y , lו  ,mומתקייy=m ,w=l ,z=p ,x=n :

זוויות
סמוכות

זוויות סמוכות ה זוויות הנשענות על אותה הצלע.
בי ישרי מקבילי ,זוויות סמוכות ה זוויות
הנשענות על אותו הישר החות שני ישרי
מקבילי ,מאותו כיוו .בסרטוט הנתו ,הזוויות
הסמוכות ה  xו  .yסכו זוויות סמוכות הוא :180°
x + y = 180°
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משולשי

זווית
פנימיות

במשולש סכו הזוויות הפנימיות שווה ל : 180°
x > y > z x + y + z = 180°

זווית
חיצונית

זווית חיצונית היא זווית הצמודה לזווית פנימית
במשולש .זווית חיצונית שווה לסכו שתי זוויות
המשולש שאינ צמודות לה .בסרטוט הנתו  wהיא
זווית חיצונית הצמודה לזווית  , yומתקייw = x + z :

 הצלע שנמצאת מול זווית גדולה יותר תהיה ארוכה
יותר .בסרטוט הנתו מתקיי x > y > z :ולכ
BC > AC > AB

צלעות
המשולש

 סכו כל שתי צלעות גדול מהצלע השלישית:
AB+BC>AC ,AC+BC>AB ,AB+AC>BC

 גובה לצלע הוא ישר המאונ לצלע ,ועובר דר
קודקוד המשולש שנמצא מול הצלע.
בסרטוט הנתו הגובה מסומ באות .h
גובה
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הגובה יכול לעבור בתו המשולש כמו בסרטוט
העליו או מחו #למשולש כמו בסרטוט התחתו.
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 תיכו הוא קטע המחבר בי קודקוד במשולש לבי
תיכו

אמצע הצלע שמולו.
בסרטוט הנתו התיכו מסומ באות  ,dו x=y

 חוצה זווית הוא קטע המחבר בי קודקוד במשולש
לבי הצלע שמולו ומחלק את זווית הקודקוד לשתי
חוצה זווית

זוויות שוות זו לזו.
בסרטוט הנתו חוצה הזווית מסומ באות  ,mו x=y

 משולשי חופפי כאשר צלעותיה וזוויותיה שוות
בהתאמה .בסרטוט הנתו המשולשי  ABCו DEF
חופפי ומתקיי:
x=l ,z=n ,y=m ,AC=DF ,BC=EF ,AB=DE
חפיפת
משולשי

 משפטי חפיפה:
 .1א שתי צלעות במשולש אחד שוות בהתאמה לשתי
צלעות במשולש השני ,והזוויות בי הצלעות הללו שוות
בי שני המשולשי ,אזי המשולשי חופפי.
לדוגמה :א  , x=l ,BC=EF ,AB=DEהמשולשי
חופפי.
 .2א שתי זוויות במשולש אחד שוות בהתאמה לשתי
זוויות במשולש השני ,והצלעות שבי הזוויות הללו
שוות בי שני המשולשי ,אזי המשולשי חופפי.
לדוגמה :א  , AC=DF ,z=n , y=mהמשולשי
חופפי.
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 .3א כל שלוש הצלעות שוות בי שני משולשי ,אזי
המשולשי חופפי.
בסרטוט הנתו ,א , AC=DF ,BC=EF , AB=DE
המשולשי חופפי.
 .4א שתי צלעות במשולש אחד שוות בהתאמה לשתי
צלעות במשולש השני ,והזווית שנמצאת מול הצלע
הגדולה מבי שתי הצלעות במשולש אחד שווה לזווית
שמול הצלע הגדולה מבי שתי הצלעות במשולש השני,
אזי המשולשי חופפי.
לדוגמה :א  BC=EF , AB=DEו  , z=nהמשולשי
חופפי.

 משולשי מוגדרי דומי כאשר שלוש הזוויות
במשולש אחד שוות לשלושת זוויות המשולש השני.
בסרטוט הנתו ,זוויות המשולש  ABCזהות לזוויות
המשולש  ,DEFולכ המשולשי דומי.

משולשי
דומי

 עבור משולשי דומי מתקיי:
 .1היחס המתקיי בי כל שתי צלעות באחד
המשולשי שווה ליחס בי שתי הצלעות המתאימות
לה במשולש השני.
AB DE
=
לדוגמה:
AC DF

.

 .2היחסי בי כל שתי צלעות מתאימות שווי:
AB BC AC
=
=
DE EF DF
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שטח משולש שווה לאור אחת הצלעות כפול אור
הגובה לאותה הצלע ,חלקי .2
בסרטוט הנתו:
BC ⋅ h
2

= שטח משולש

סוגי משולשי
משולש
חד
זווית

משולש
קהה

משולש ששלוש הזוויות שלו חדות

משולש בעל זווית אחת קהה )ושתי זוויות חדות(

זווית

 משולש ששלוש הצלעות שלו שוות זו לזו .המשולש
ABCשבסרטוט שווה צלעות ומתקיי:
AB=BC=AC
משולש
שווה
צלעות

 במשולש שווה צלעות כל הזוויות שוות זו לזו ,וגודל
.60°
 הגבהי במשולש שווה צלעות ה ג תיכוני וחוצי
זוויות.
 במשולש שווה צלעות שאור צלעו  ,xגובה המשולש
3
שווה ל x
2
3
 שטח משולש שווה צלעות שצלעו  aהוא
4

x2
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 משולש שבו שתי צלעות שוות זו לזו .צלעות אלו
נקראות שוקיי .הצלע השלישית נקראת בסיס.
בסרטוט הנתו המשולש  ABCהוא משולש שווה
שוקיי ,שבוAB=AC :
משולש
שווה
שוקיי

 במשולש שווה שוקיי ,שתי הזוויות שמול הצלעות
השוות נקראות זוויות הבסיס ,וה שוות זו לזו:
x=y
 הזווית שמול הבסיס נקראת זווית הראש.
 הגובה לבסיס המשולש ) (hהוא ג תיכו וחוצה
זווית הראשm=n , BD=DC :
 משולש ישר זווית הוא משולש שבו זווית אחת
ישרה ,כלומר שווה ל  .90°הצלע שנמצאת מול
הזווית הישרה נקראת יתר ,ושתי הצלעות האחרות
נקראות ניצבי .בסרטוט הנתו ,הצלע  ACהיא
היתר ,והצלעות  ABו  BCה ניצבי.
 כאשר נתוני לנו  2אורכי צלעות ,נוכל למצוא את
אור הצלע השלישית עלידי משפט פיתגורס ,לפיו
במשולש ישר זווית ריבוע היתר שווה לסכו ריבועי

משולש
ישר
זווית

הניצביAB 2 + BC 2 = AC 2 :
x 3

 כאשר במשולש ישר זווית הזוויות שוות ל ,60° ,30°
 ,90°יחס הצלעות בי הניצב הקט ,הניצב הגדול
והיתר הוא ) 1 : 3 : 2ראה סרטוט(.

x 2

הניצב הקט הנמצא מול הזווית של  30°שווה
למחצית היתר .הניצב שמול הזווית של  60°שווה
לניצב הקט כפול . 3
 במשולש ישר זווית ושווה שוקיי מתקיי:
 .1גדלי הזוויות ה .90° ,45° ,45°

 .2יחס הצלעות בי הניצבי ליתר הוא 1 : 1 : 2
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מרובעי ומצולעי משוכללי

סוג
המרובע

סרטוט לדוגמה

תכונות כלליות

שטח

היק.

 הגדרה :מרובע שכל
זוויותיו ישרות
 כל שתי צלעות
נגדיות שוות זו לזו.
מלב
 האלכסוני שווי
זה לזה וחוצי זה

מכפלת הצלע
הקצרה בצלע
הארוכה:

או

x⋅y

)2(x+y

2x+2y

את זה.
 אור אלכסו הוא
x 2 + y2

 הגדרה :מלב
שארבע הצלעות שלו
שוות זו לזו
ריבוע

 האלכסוני שווי,
חוצי ומאונכי זה
לזה .האלכסוני

אור הצלע
בריבוע:

4x

x2

חוצי זווית.

 אור אלכסו הוא

x 2
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סרטוט לדוגמה

טרפז

תכונות כלליות

שטח

 הגדרה :מרובע שבו
רק שתי צלעות
מקבילות .הצלעות
המקבילות נקראות
בסיסי ,ושתי
הצלעות שאינ
מקבילות נקראות
שוקיי.
 הגובה הוא קטע
המחבר בי שני בסיסי
הטרפז ומאונ לה.

טרפז
שווה
שוקיי

 הגדרה :טרפז ששתי
השוקיי שלו שוות זו
לזו.
 בטרפז שווה שוקיי
זוויות הבסיסי
שוות זו לזו:
m=n ,p=l
 בטרפז שווה שוקיי,
א נוריד גובה מכל
אחד מקצות הבסיס
הקט ,נקבל מלב
ושני משולשי ישרי
זווית זהי.

טרפז
ישר
זווית
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 הגדרה :טרפז שבו
אחת מזוויות הבסיס
ישרה

מכפלת סכו
הבסיסי
בגובה ,חלקי
:2
) h ⋅ (x + y
2

היק.

גיאומטריה
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סרטוט לדוגמה

תכונות כלליות

היק.

שטח

 הגדרה :מרובע שבו
כל שתי צלעות
נגדיות מקבילות זו
לזו ושוות זו לזו
 הזוויות הנגדיות
שוות זו לזו,l=n :
מקבילית

m=p

 גובה המקבילית )(h
הוא קטע המחבר בי
קודקוד והצלע
שמולו ,ומאונ לצלע

מכפלת אחת
הצלעות בגובה
לאותה הצלע:

או

x⋅h

)2(x+y

2x+2y

זו
 האלכסוני חוצי
זה את זה
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 הגדרה :מרובע
שארבע הצלעות שלו
שוות ,וכל זוג צלעות
נגדיות מקבילות.
נית ג להגדירו
כמקבילית שכל
מעוי

 .1מכפלת צלע
בגובה:
x⋅h

4x

צלעותיה שוות.
 .2מכפלת
 האלכסוני חוצי
זה את זה ,מאונכי
זה לזה ,וחוצי זווית.

האלכסוני
חלקי :2
AC ⋅ BD
2

 מרובע הנוצר הצמדת
שני משולשי שווי
שוקיי בבסיס.
דלתו

 האלכסוני מאונכי
זה לזה .אלכסו אחד
של הדלתו הוא
למעשה בסיס של
שני המשולשי,
והוא נחצה עלידי
האלכסו השני
)בסרטוט – האלכסו
 ACחוצה את
האלכסו .(BD
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מכפלת
האלכסוני
חלקי :2
AC ⋅ BD
2

2x+2y
או
)2(x+y
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סרטוט לדוגמה

תכונות כלליות

שטח

היק.

 במצולע משוכלל כל
הצלעות שוות זו לזו
וכל הזוויות
הפנימיות שוות זו
לזו.

 במצולע משוכלל
בעל  nצלעות גודלה
של זווית פנימית m
הוא:
360° 

m =  180° −

n 


מצולע
משוכלל

זוויות פנימיות
במצולעי נפוצי:
מחומש משוכלל  108 o
משושה משוכלל  120 o
מתומ משוכלל  135 o

 מספר האלכסוני
במצולע שמספר
צלעותיו  nשווה ל
)n (n − 3
2

מספר האלכסוני
במצולעי נפוצי:

מחומש משוכלל – 5
משושה משוכלל – 9
מתומ משוכלל – 20
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מעגל ,עיגול

רדיוס

רדיוס )המסומ באות  (rהוא הקטע המחבר בי מרכז
המעגל להיקפו

מיתר הוא קטע בתו המעגל המחבר שתי נקודות על
מיתר

היק .המעגל

 קוטר הוא מיתר העובר דר מרכז המעגל.
קוטר

 הקוטר שווה באורכו לשני רדיוסי ,ולכ אורכו .2r

 הקוטר הוא המיתר הארו ביותר במעגל.

היק מעגל

שטח מעגל
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היק .מעגל שרדיוסו  rהוא 2 πr

שטח מעגל שרדיוסו  rהוא πr 2
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 זווית הנוצרת בי שני מיתרי בעלי נקודת מפגש על
היק .המעגל נקראת זווית היקפית.

זווית
היקפית

 כל הזוויות ההיקפיות הנשענות על אותה הקשת
שוות זו לזוx=y :

 זווית הנוצרת בי שני רדיוסי נקראת זווית מרכזית.

זווית מרכזית

 גודלה של זווית מרכזית כפול מזווית היקפית הנשענת
על אותה הקשתx=2y :
 סכו כל הזוויות המרכזיות במעגל שווה ל 360°

 חלק מהיק .המעגל .בי כל שתי נקודות על ההיק.
קיימות שתי קשתות :אחת מול הזווית המרכזית x
והשניה מול הזווית המרכזית .y
קשת
 אור קשת הוא מכפלת היק .המעגל בחלק היחסי של
הזווית המרכזית מתו  ,360כלומר מכפלתו בזווית
המרכזית שמול הקשת ,חלקי  .360למשל ,אור הקשת
x
שמול הזווית המרכזית  xהוא:
360

⋅ 2π ⋅ r
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 גזרה היא השטח שבי שני רדיוסי וקשת.
x
⋅ πr 2
 שטח גזרה בעלת זווית ראש  xהוא
360

 משיק למעגל הוא ישר הנוגע בהיק .המעגל בנקודה
אחת בלבד.
 הזווית בי הרדיוס לבי המשיק בנקודת ההשקה היא
משיק למעגל

זווית ישרה.
 כאשר שני משיקי נפגשי בנקודה מחו #למעגל,
האור בי נקודת המפגש לשתי נקודות ההשקה למעגל
שווה בשניהAB=AC :

מצולע חוס
מעגל

מצולע חוס מעגל כאשר כל אחת מצלעותיו משיקה
למעגל

מצולע חסו
במעגל

משולש

מצולע חסו במעגל כאשר כל קדקודיו נמצאי על היק.
המעגל

 כל משולש יכול להיחס רק עלידי מעגל אחד.

חסו במעגל
 כאשר מעגל חוס משולש ישר זווית ,יתר המשולש
הוא קוטר המעגל ,ומרכז המעגל הוא אמצע היתר.
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מרובע חסו
במעגל
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כאשר מרובע חסו במעגל סכו כל זוג זוויות נגדיות
שווה ל  x+z=180° :180°ו y+w=180°

מרובע חוס
מעגל

כאשר מרובע חוס מעגל ,סכו אורכי צלעות נגדיות
לשווה לסכו אורכי זוג הצלעות הנגדיות השני:
x+y=w+z
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גופי תלתממדיי

דוגמת סרטוט

הגו

תיבה
z

y

x

הגדרה

נפח

תיבה היא גו.
תלתממדי
המורכב משש
פאות מלבניות.

x⋅y⋅z

שטח פני

שטח
מעטפת

2xy+2xz+2yz

שלושת ממדי
התיבה ה האור
) ,(xהרוחב )(y
והגובה )(z

קובייה היא תיבה
שבה האור,
קובייה

x

הרוחב והגובה
שווי ,וכל הפאות
שוות זו לזו
בשטח.

x3

גליל הוא גו.
תלת–מימדי בעל
גליל

h
r
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שני בסיסי שה
עיגולי חופפי
ומקבילי זה לזה.

6x 2

2π ⋅ r 2 + 2π ⋅ r ⋅ h

π⋅r2 ⋅h

=
) 2π ⋅ r (h + r

2π ⋅ r ⋅ h
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חרוט הוא גו.
תלתממדי הנוצר
עלידי חיבור כל
הנקודות על היק.
מעגל ע נקודה
אחת מחו#

חרוט
h
r

π ⋅ r2 ⋅ h
3

למישור המעגל

מנסרה ישרה היא
גו .תלתממדי
בעל שני בסיסי
שה מצולעי

מנסרה
ישרה

חופפי ומקבילי
זה לזה ,ופאותיו
הצדדיות ה
מלבני.

h

פירמידה

 X hשטח

h

פירמידה היא גו.
תלתממדי הנוצר
מחיבור קדקודי
מצולע ע נקודה
הנמצאת מחו#
למישור המצולע

שטח הבסיסי
+

 X hהיק.

שטח המעטפת

⋅h

שטח

3

שטח הבסיס
+
שטחי הפאות
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