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 זוויות  –גיאומטריה 
 סוגי זוויות בין ישרים 

 

 וית שטוחה וזווית ישרה : זו

 זווית ששתי שוקיה נמצאות על ישר אחד  .א

 ( . 180נקראת זווית שטוחה )

CMDולכן  MDו CMמורכבת מ  DMCלדוגמא הזווית  180 . 
 

CMHזווית ישרה היא מחצית הזווית השטוחה ומתקיים :  .ב HMD 90  

 

 ית חדה וזווית קהה :זוו

 נקראת זווית קהה . 90זווית הגדולה מ .א

 

 נקראת זווית חדה . 90זווית הקטנה מ  .ב

ACBאם נניח כי  90  ,אז  כלומר היא חדהACD 90 כלומר הזווית המשלימה ,
 ה . היא קה 081ל

 

 זוויות קודקודיות :

( יוצרים שני זוגות של BDו   AFכל שני ישרים החותכים זה את זה )לדוגמא  .א
 זוויות קודקודיות .

זווית קודקודיות שוות,  ומתקיים : 
ACB DCF

BCF ACD
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 : צמודותזוויות 

 ( ACשתי זוויות בעלות שוק משותף )  .א
 ות על ישר ושתי השוקיים האחרות נמצא

 K.                       (180אחד נקראות זוויות צמודות ) משלימות ל

ACB ומתקיים :  ACD 180  . 
 

 סוגי זוויות בין ישרים מקבילים 

  שני ישרים שאינם חותכים זה את זה נקראים ישרים מקבילים ועבור ישר החותך
 : את שניהם מתקיים

 זוויות מתחלפות :

 והן שוות זו לזו .  זוויות מתחלפותנקראות  DCF, CFGהזוויות 

BCFדוגמא נוספת :  CFE 

 : תאימותזוויות מ

 והן שוות זו לזו . זוויות מתאימותנקראות  ACD, CFEהזוויות 

ACDדוגמא נוספת :  CFE 

 זווית חד צדדיות :

 . 081והן משלימות ל  זוויות חד צדדיותנקראות  ACD, EFKהזוויות 

ACBדוגמא נוספת:   GFK 180  
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B C 

 משולשים –גיאומטריה 
 הגדרת המשולש 

 מצולע בעל שלוש צלעות שלושה קודקודים ושלוש זוויות,

 כל שני צלעות גדולות מהשלישית,  נקרא משולש .וכן שמקיים ש

 

 סוגי משולשים לפי זווית :

 . משולש חד זוויתמשולש שכל שלושת זוויותיו הן חדות, נקרא  .א
BAC æååéú çãä  .וכן שאר הזוויות במשולש 

 
 תכונות : 

 מעלות, כלומר חדות .  01כל הזוויות במשולש זה קטנות מ
 
 
 
 

 

 . משולש קהה זוויתשיש לו זווית קהה אחת נקרא  משולש .ב
BACזווית קהה  

 
 תכונות :

 מעלות, ושני הזווית האחרות חדות . 01( גדולה מBACהזווית הקהה ) 
 

 

 

 

, כאשר כל צלע הצמודה משולש ישר זוויתמשולש בעל זווית ישרה אחת נקרא  .ג

 יתרואילו הצלע שמול הזווית נקראת (   BCו  AB  )ניצבהישרה נקראת לזווית 

(AC   ).  

 
 תכונות :

ABC 90זווית ישרה = 
 שני הזוויות האחרות חדות .   

 

 

A 

B 

A 

C 

A 

B 

C 
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 סוגי משולשים לפי צלע :

 ובקיצור משו"צ. משולש שווה צלעותמשולש שכל הצלעות שלו שוות נקרא  .א

 
 תכונות :

 . 01ווית במשולש הזה שווה ל כל ז (0
ABC BAC ACB 60   

 כל הצלעות במשולש זה שוות .  (2
 

 

 

 

או בקיצור  משולש שווה שוקייםמשולש ששתיים מהצלעות שלו שוות נקרא  .ב
 משו"ש.

 
 .בסיסוהצלע השלישית נקראת  שוקייםשתי הצלעות השוות נקראות 

 
 .זוויות בסיסראות שתי הזוויות שמול השוקיים שוות גם הן ונק

 
 הזווית שמול הבסיס נקראת זווית הראש.

 
 תכונות:

           ACB ABC 

 AB AC 

 

 

 

 

 

 

 

 

C B 

A 

C 

A 

B 
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 הוכחה  –התיכון ליתר במשולש ישר זווית שווה למחצית היתר 

 

90Cישר זווית ) 𝐴𝐵𝐶∆משולש  נתון :   , ) 

        𝐶𝐷   תיכון ליתר𝐴𝐵  (𝐴𝐷 = 𝐷𝐵.) 

 

 התיכון ליתר במשולש ישר זווית  צ"ל :

𝐶𝐷שווה למחצית היתר )         = 𝐴𝐷 = 𝐷𝐵  )- 𝐶𝐷 =
1

2
𝐴𝐵. 

 

 אשר יחתוך את הצלע 𝐶𝐾נעביר קטע  בניית עזר :

𝐴𝐵  בנקודה𝐾  : כך שמתקיים 𝐶𝐾 = 𝐾𝐵. 

 

 הוכחה :

 נימוק נה טע מספור

1 90C   נתון 

2 𝐶𝐾 = 𝐾𝐵 בניית עזר 

3 KCB KBC   מול צלעות שוות מונחות זוויות שוות 

4 90KCA C CKB     חיסור זוויות 

5 90CAK   סכום הזוויות הפנימיות ב-∆A𝐵𝐶   180°הוא 

6 90CAK KCA    כלל המעבר 

7 𝐴𝐾 = 𝐾𝐶 מול זוויות שוות מונחות צלעות שוות 

8 𝐴𝐾 = 𝐾𝐵 כלל המעבר 

 שתי הנקודות הן אמצע היתר מתלכדות 𝑀-ו 𝐷הנקודות  9

11 𝐵𝐷 = 𝐴𝐷 = 𝐶𝐷 כלל המעבר 

11 
𝐶𝐷 =

1

2
𝐴𝐵  

 
 מש"ל

 

 

 

 

 

 

 

 

𝐾 

𝐷 

𝐵 𝐶 

𝐴 
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D E 

 

 קטע אמצעים במשולש

 

 Aהמקביל לבסיס  .                                              EDוישר    , ABCנתון משולש 

 : הגדרת קטע אמצעים 

 אם ישר במשולש יוצא מאמצע אחת השוקיים ומקביל לבסיס :1 הגדרה

 .  קטע אמצעיםהוא 

 ישר היוצא מאמצע שוק במשולש ומגיע לאמצע  : 2 הגדרה

 B             C       נובע שישר 1משפט ) וע"פ  קטע אמצעיםהשוק  השנייה הוא 

 ( זה גם מקביל לבסיס

 

 של קטע אמצעים : ומשפטים השלכות

קטע אמצעים במשולש שווה למחצית בסיס המשולש )כלומר  .1
BC

ED
2

 ) 

 

קטע אמצעים  EDקטע האמצעים במשולש יוצר שני משולשים דומים , אצלנו לדוגמא,  .2

ADEולכן  ABC . שני המשולשים דומים 
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 מרובע –גיאומטריה 
 

 מעלות .  361מרובע הוא גוף המורכב מארבע צלעות, וסכום כל זוויותיו הם 

 

 הרבה נוטים להתבלבל בין המרובע לריבוע, יש להבהיר שלמרובע אין יותר מידי תכונות 

 .  ריבועזאת לריבוע יש את תכונותיו שלו ראה צלעות נקרא מרובע ולעומת  4וכל גוף בעל 

 

 ניתן לחסום אותו במעגל .  181כל מרובע שסכום זוויותיו הנגדיות שוות ל 

 

  טרפז, מעוין, דלתון, מקבילית, מלבן, ריבוע : מקרים פרטיים עיקריים של המרובע הם

 שלכל אחד מהם יש תכונות שונות . 
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 הריבוע –גיאומטריה 
 

 

 הגדרות הריבוע :

 מעוין בעל זווית ישרה נקרא ריבוע . .א

 

 .מלבן בעל שתי צלעות סמוכות שוות, נקרא ריבוע  .ב

 

 מרובע שכל צלעותיו שוות וכל זוויותיו שוות נקרא ריבוע  .ג

 

 

 :תכונות עיקריות בריבוע 

 כל צלעות הריבוע שוות זו לזו .  .א

 

ABצלעות הריבוע מאונכות זו לזו, לדוגמא :  .ב BC : כלומר ,ABC 90 

 

כלומר מתקיים האלכסונים חוצים זה את זה ושווים זה לזה,  .ג

AO=OC=OB=OD . 

 

ACהאלכסונים מאונכים זה לזה, כלומר  .ד DB. 

 

ADBהאלכסונים חוצים את זוויות הראש, לדוגמא:  .ה BDC 45 . 
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 הדלתון –גיאומטריה 
 הגדרת הדלתון : 

לומר מרובע המורכב משני משולשים שווי שוקיים)כ  .א

AD=AB  וDC=CB . ובעלי בסיס משותף נקרא דלתון ) 

 

בדלתון נקרא אלכסון ראשי ואילו האלכסון  ACהאלכסון  .ב

BD . נקרא אלכסון משני  

 קיימים שני סוגי דלתונים :

 כאשר שני המשולשים שווי השוקיים נמצאים בצד אחד של הבסיס המשותף. .א

 

 צדדיו של הבסיס המשותף  . כאשר שני המשולשים שווי השוקיים נמצאים משני .ב

 

 משפטים בדלתון :

 האלכסון הראשי בדלתון חוצה את זוויות הראש . (0

כלומר :  
DAC CAB 

DCA ACB 




  

 

 האלכסון הראשי בדלתון חוצה את האלכסון המשני . (2

 DE=EBכלומר : 
 

 האלכסון הראשי בדלתון מאונך לאלכסון המשני . (3
ACכלומר :  DB 
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 מלבן –גיאומטריה 
 

המלבן נכלל במשפחת המקביליות, ניתן לומר שמלבן הינו "מקבילית מיוחדת" כלומר 
 מקרה פרטי של מקבילית .

 הגדרת המלבן :

 מקבילית בעלת זווית ישרה נקראת מלבן . .א

 מרובע שכל זוויותיו שוות נקרא מלבן . .ב

 תכונות המלבן :

 שר נקודת מפגש מלבן, כא  ABCD אם

         אזי : Fהאלכסונים שלו היא 

 כל זוג צלעות נגדיות במלבן שוות זו לזו . .א

 AD=BCו  AB=DCכלומר 

 

 כל זוג צלעות נגדיות במלבן מקבילות זו לזו . .ב
ABכלומר  ||DC  וAD||BC 

 

 . 01ה הזווית בין כל שני צלעות סמוכות במלבן הינ .ג

ABCכלומר  BCD CDA DAB 90    

 

AFהאלכסונים במלבן חוצים ושווים זה לזה כך ש :  .ד FC DF FB   

 : הגדרת מלבן חדשהמהמשפטים לעיל ניתן להסיק 

 מקבילית שבה האלכסונים שווים זה לזה היא מלבן .  הגדרת מלבן שלישית :

 

 

 

 

 

 

 

A 

C 

B 

D 
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 המקבילית  –גיאומטריה 
 

 רות במרובע ובמקבילית בפרט :הגד

שתי צלעות סמוכות בעלות קודקוד משותף  .א
 . צלעות סמוכותנקראות 

 

שתי צלעות שאין להן קודקוד משותף נקראות  .ב
 .                                                                                   צלעות נגדיות

 

 . זוויות נגדיותהצלע נקראות  שתי זוויות שאינן נמצאות ליד אותה .ג

 

 . זוויות סמוכותשתי זוויות הנמצאות ליד אותה הצלע נקראות  .ד

 הגדרת המקבילית :

 מרובע שכל שתי זוויות נגדיות שוות זו לזו הוא מקבילית . .א

 מרובע שבו שתי צלעות שוות ומקבילות הוא מקבילית . .ב

 מרובע שאלכסוניו חוצים זה את זה הוא מקבילית.  .ג

 שבו כל שתי צלעות נגדיות שוות זו לזו הוא מקבילית .מרובע  .ד

 : תכונות המקבילית

 כל שתי צלעות נגדיות במקבילית שוות זו לזו . .א

 כל שתי צלעות נגדיות במקבילית מקבילות זו לזו . .ב

 זוויות נגדיות במקבילית שוות זו לזו . .ג

, כלומר מתקיים :081זוויות סמוכות משלימות ל  .ד
ABC BCD 180

BAD ADC 180

 

 
 . 

 .  AE=EC  ,BE=EDהאלכסונים חוצים זה את זה ומתקיים :  .ה
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 הטרפז –גיאומטריה 

 

 הגדרת הטרפז 

 מרובע שבו רק זוג אחד של צלעות נגדיות מקבילות .א
  .נקרא טרפז 

 
 ( CDו AB). הצלעות המקבילות נקרות בסיסים .ב

 
 (ABו  CD).שתי הצלעות האחרות נקראת שוקיים .ג

 

 :בטרפז  משפטים ותכונות

 180סכום זוויות צמודות לשוקיים בטרפז שוות ל  .א

כלומר : 
ADC DAB 180

ABC BCD 180

 

 
 

 

שטח הטרפז נתון בנוסחא :   .ב
(âåáä *(áñéñ1 + áñéñ2 AF (AB DC)

2 2

 
 

 

 מקרים פרטיים בטרפז 

 

 טרפז ישר זווית

 הגדרה

 טרפז בעל זווית אחת ישרה נקרא טרפז ישר זווית . 

BACהוא טרפז, וזווית  ABCDכלומר, אם מרובע  90  : אזי מתקיים 

BAC .א ADC 90 . 

 הוא גובה הטרפז . AD .ב
 

 

 

 

D F C
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F
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 טרפז שווה שוקיים

 

 הגדרה 

 טרפז שבו שתי השוקיים שוות זו לזו נקרא טרפז שווה שוקיים )שו"ש( .

 

  משפטים ותכונות בטרפז שווה שוקיים

 זוויות הבסיס בטרפז שווה שוקיים שוות זו לזו .(1

כלומר, מתקיים : 
ADC BCD

DAB ABC




 

 
 אלכסוני הבסיס חותכים זה את זה ושווים זה לזה .(2

ACכלומר, מתקיים :  BD  ,  AF BF  , FD FC   
 

 הם שווי שוקיים .  DFCו  AFBומכאן נובע שמשולשים 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

F 

F
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 מעוין –גיאומטריה           

 

 הגדרת המעוין :

 מרובע שכל צלעותיו שוות זו לזו נקרא מעוין . .א

 

 מקבילית בעלת שתי צלעות סמוכות שוות נקראת מעוין . .ב

 

 מקבילית שאלכסוניה מאונכים נקראת מעוין . .ג

 

 ה ) לשתי זוויות מקבילית שאלכסונה חוצה את אחת מזוויותי .ד
 שוות ( נקראת מעוין .

 

 
 תכונות המעוין :

 

 .  DO=OBו  AO :=OCהאלכסונים חוצים זה את זה, כלומר מתקיים  .א

 

ACהאלכסונים מאונכים זה לזה, מתקיים :  .ב DB 

 

BAD :DACהאלכסונים חוצים את זוויות הראש, מתקיים ב  .ג CAB  וכן
 כך אצל שאר זוויות הראש . 

 

 . AB=BC=CD=DAכל צלעות המעוין שוות זו לזו, מתקיים :  .ד

 

DABזוויות נגדיות במעוין שוות, כלומר :  .ה BCD , ADC= ABC . 

 

ABC, כלומר לדוגמא :081זוויות סמוכות במעוין סכומן  .ו BCD 180  . 
 
 
 
 
 
 

 

O
D

C
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A
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A 

B 

C 

D 

 

                 גיאומטריה –המעגל 
                                                               O 

 

                                 

הקשת היוצרת מעגל סימטרי, רדיוס,  בנושא המעגלים יש מספר מרכיבים עיקריים :
 קוטר, מיתרים, זווית היקפית, זווית מרכזית, שטח המעגל, ומרכז המעגל . 

 ! 3.03שערכו  πחס בין היקף המעגל לקוטרו קבוע בכל המעגלים ומסומן באות הי *הערה :

( עוברים דרכה כל הקטרים   Oהמרכז בתוך המעגל )אצלנו נקודה  מרכז המעגל :
 והרדיוסים  

מיתרים,  AB  ,BD  ,ACכל קו הנוגע בשני צדדים בקשת המעגל נקרא מיתר ,  מיתר :
ת שוות , או ע"פ המשפט : " קשתות שוות נשענות שני מיתרים שווים נשענים על קשתו

 .על מיתרים שווים"

, למשל Oהקוטר הוא המיתר הגדול במעגל והוא חייב לעבור במרכז המעגל  קוטר :

 הוא קוטר .   BDבמעגל אצלינו 

הרדיוס הוא ישר היוצא ממרכז המעגל אל נקודה על קשת המעגל, כל ישר כזה  רדיוס :

ונאמר ש :                                                                                                BO,OC ,ODה לחצי מהקוטר, רדיוסי אצלינו הם נקרא רדיוס והוא שוו

BO OC BD 2R         

שני רדיוסים היוצאים ממרכז המעגל יוצרים זווית מרכזית, לדוגמא  זווית מרכזית :

BOC  . היא זווית מרכזית 

שני מיתרים היוצאים מאותה נקודה יוצרים זווית היקפית, זווית  זווית היקפית :
היקפית שווה לחצי מזווית המרכזית הנשענת על אותה הקשת , לדוגמא אצלינו

BOC BAC . 

ר כמו כן שני זוויות היקפיות הנשענות על אותה הקשת שוות זו לזו , כלומ
BDC BAC  . 
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 . R*π2הנוסחא לחישוב אורכה של קשת המעגל היא   הקשת :

 R.π*2 -הנוסחא לחישוב שטח המעגל היא  :שטח המעגל

 

 

 :ת ויחסן עם הקשת שעליה הן נשענותשטח גיזרה של זוויות היקפיות,זווית מרכזי

 נגדיר נוסחא : BDCאם נרצה למצוא את שטח הגיזרה 

 ( = שטח גיזרה 301טח המעגל * ) זווית חלקי ש

 למשל בעזרת זווית נעשה כך :  BCאם נרצה למצוא את אורך הקשת 

 = אורך הקשת)  301חלקי  BDCהיקף המעגל * ) זווית 

 משפטים נוספים למעגל : 

 שני משיקים למעגל היוצאים מאותה נקודה שווים זה לזה  .1

 יות שוותעל מיתרים שווים נשענות זוויות מרכז .2

 קטע המרכזים של שני מעגלי נחתכים , חוצה את המיתר המשותף ומאונך לו. .3

קטע המרכזים של שני מעגלים המשיקים זה לזה מבחוץ , עובר דרך נקודת  .4
 ההשקה שלהם .

 מרכז המעגל החוסם משולש הוא מפגש האנכים האמצעיים של המשולש . .5

 של המשולש . מרכז המעגל החסום במשולש הוא מפגש חוצי הזווית .6

 זווית היקפית הנשענת על קוטר היא זווית ישרה .  .7

 זווית בין משיק ומיתר שווה לזווית ההיקפית הנשענת על המיתר . .8

חוצה את המיתר, חוצה את הזווית המרכזית  –האנך למיתר ממרכז המעגל  .9
 המתאימה וחוצה את הקשת השייכת למיתר . 

 ל הוכחה .אפשרי להשתמש במשפטים אלה בבגרות ללא כ
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 גיאומטריה שטחים 
 

 שטח משולש 

הנוסחא למציאת שטח משולש : 
a h height * base 

S
2 2


  

 התיכון במשולש מחלק את המשולש לשני 
 משולשים שווי שטח . 

Sאז  BD=DCכלומר, אם  ABD S ADC. 

 

 

 

 שטח מקבילית

 שטח המקבילית נתון ע"י הנוסחא :

                                                         S a h  

 אלכסוני המקבילית מחלקים אותה לארבעה 
 משולשים שווי שטח .

 

 

 שטח מלבן 

 שטח מלבן נתון ע"י הנוסחא :

                                                     S a b  
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 טח מעויןש

 שטח המעוין נתון על ידי הנוסחא :

אלכסון*אלכסון                 
1 

S h a
2

   

 

 

 

 שטח ריבוע

 שטח הריבוע נתון על ידי הנוסחאות :

צלע*צלע      
2  1 

S a a a
2

    

אלכסון*אלכסון    
2b b b  1 

S
2 2 2


    

 שטח טרפז

 שטח טרפז נתון על ידי הנוסחא :

  
(a b) h  (basis+basis)*h 

S
2 2

 
  

 

 שטח מעגל

2Sהנוסחא לחישוב שטח מעגל :  R    כאשרR . הוא רדיוס המעגל 

2היקף המעגל :  R  
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 פרופורציה ודימיון
 -המילה "פרופורציה" היא בעצם "יחס" לדוגמא : יש יחס בין השברים 

2 4

3 6
 . 

 

 תכונות הפרופורציה

 אם 
c a

d b
  מתקיים אז גם

c d a b

d b

 
  מתקיים. ) כי

c d a b

d d b b
  ) 

 אם 
c a

d b
  מתקיים אז גם

c d a b

d b

 
  מתקיים. ) כי

c d a b

d d b b
  ) 

 

                                                                                              תאלסמשפט 

 BC     (DE||BC)מקבילה לצלע  DEהצלע  ABCאם במשולש 

דומים ומתקיים :  ABCו  ADEאז המשולשים 
AD AE

DB EC
. 

 וכנ"ל ההפך, כלומר אם קיימת פרופורציה אז הישרים מקבילים !

 

 משפט תאלס הרחבה א' 

ו   ADEשני המשולשים BC     (DE||BC)מקבילה לצלע  DEהצלע  ABCם במשולש א

ABC   : דומים כלומרADE ABC . 

ומתקיים : 
AD AE DE

AB AC BC
   . וכמובן שאם היחס הזה מתקיים אז המשולשים דומים 

 

 

  

  

 

 

ED

CB

A
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FE

D C

BA

 

 

 משפט תאלס הרחבה ב' 

 דומים . EDCו  ABCאז המשולשים  DE||ABאם 

 ומתקיים :
AB BC AC

DE CE CD
   : וגם

AC BC

AD BE
 

 

 

 

 

 תאלס בטרפז

 AB||DC||EFאם בטרפז מתקיים : 

אז ניתן לומר ש : 
AE BF

DC FC
 קל להוכיח ע"י העברת( 

 (ABD, מתקיים תלס במשולש BDהאלכסון 
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C
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 משפט חוצה הזווית  –פרופורציה 
 

  פנימיתמשפט חוצה הזווית ה

 זווית הפנימית מחלק את הצלע אליה הוא מגיע ביחס הצלעות הכולאות חוצה ה
 אותו והפוך ! 

 
 
 
 
 

BADמתקיים :    ABCכלומר, אם במשולש  DAC a   

אז מתקיים : 
BD AB

DC AC
 

 

 

 

 

 משפט חוצה הזווית החיצונית 

DAEאם  EAC a   

אז מתקיים : 
AB BE

AC EC
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 דמיון משולשים –פרופורציה 

  
   ז.ז.ז משפט 

ABCאם  DEF a   וגםBAC EDF 

ACBאז  DFE (081)משלימות ל 

 

ABCולכן המשולשים דומים )  DEF( ! יש להקפיד על סדר רישום הזוויות )A=D 
 ראשונות ! (ולכן שניהם 

ומתקיים : 
AB BC AC

DE EF DF
   ! כל יחס מתקיים כל עוד שומרים על הסדר של הזוויות 

 .צ זמשפט צ.

 

 אם היחס בין שתי צלעות במשולשים 

 פרופורציונאלי ליחס בין שתי צלעות אחרות

 במשולשים והזווית ביניהם שווה

 אז  המשולשים דומים !

כלומר אם 
AB AC 2

DE DF 1
   וגםBAD EDF a   אזABC DEF 

 משפטים נוספים :

  אם שלוש צלעות מתייחסות באותו היחס בשני משולשים אז המשולשים דומים
 (משפט צ.צ.צ! )

 לעות אם היחס בין שתי צלעות במשולשים פרופורציונאלי ליחס בין שתי צ
אחרות במשולשים והזווית שמול הצלע הגדול שווה אז המשולשים דומים ! 

 (משפט צ.צ.ז)
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 משולשים דומים 

 
 אם המשולשים דומים אז יחס הצלעות שווה ל :

 יחס הגבהים .א

 

 יחס התיכונים .ב

 

 יחס חוצי הזויות  .ג

 

 יחס האנכים האמצעים  .ד

 

 יחד הרדיוסים של המעגלים החוסמים  .ה

 

 יחס הרדיוסים של המעגלים החסומים  .ו

 

 היקפים יחס ה .ז

 

  שווה ליחס השטחים ! בריבועאם המשולשים דומים אז יחס הצלעות 

ABCכלומר אם  DEF   : אז מתקיים
2

AB S ABC

DE S DEF

 
 

 
  . 
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  במשולש ישר זוויתפרופורציה ודימיון 
 

 

 משולש ישר זווית

  הגובה ליתר מחלק את המשולש לשלושה 
 משולשים דומים .

 

 דומים . CDAו   ADBע"פ ז.ז.ז המשולשים 

ומתקיים : 
AD BD

DC AD
. 

 

2ADנכפול באלכסון ונקבל :  BD*DC  כלומרAD BD*DC 

 

 

 

 משפט פיתגורס 

 עבור כל משולש ישר זווית מתקיים משפט פיתגורס 

 האומר כי היחס בין היתר לניצבים הוא :

2 2 2c a b  
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 ודימיון במעגל  פרופורציה

 
 ישנם שלושה משפטים עיקריים בנוגע לפרופורציה במעגל 

 משפט א'                                                                                  

 מכפלת קטעי המיתרים שווה ! 

AEכלומר מתקיים :   EB CE ED            E 

 

 

 

 משפט ב'  

 פלת חותך בחלקו החיצוני שווה לריבוע המשיק !מכ 

כלומר מתקיים :  
2AC AD (AB)  

 

 

 

 

 משפט ג' 

 מכפלת חותך בחלקו החיצוני שווה למכפלת 

 חותך בחלקו החיצוני ! 

ABכלומר מתקיים :   AD AC AE   
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 מחומש, משושה ומצולעים משוכללים  –גיאומטריה 

 

 צלעות  בעארמצולעים בעלי יותר משמות של 

 בעל חמש צלעות .  -מחומש 

 בעל שש צלעות .  -משושה 

 בעל שבע צלעות.  -משובע  

 בעל שמונה צלעות .   -מתומן 

 בעל תשע צלעות .  -מתושע 

 בעל עשר צלעות .  -מעושר 

n)180סכום הזוויות בכל אחד ממצולעים אלו ) בין משוכלל ובין לאו ( הוא :  2) 

 מייצג את מספר הצלעות .  nר כאש

 )באיור מוצג משושה משוכלל(מצולע משוכלל 

 דוגמאות      הוא מצולע שכל צלעותיו שוות, וכל זוויותיו שוות. מצולע משוכלל
 למצולע משוכלל הם הריבוע והמשולש שווה הצלעות. 

במצולע המשוכלל הוא :   כל זוויתגודלה של 
180(n 2) 360

180
n n


     

 מייצג את מספר הצלעות .  nשר כא
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