
 גיאומטריה אוקלידית

 דרך פתרון של תרגיל, כללי יסוד, מושגים, הגדרות ומשפטים
 בגיאומטריה של המישור

 

 

 ?מיהו אבי הגאומטריה

 

אוקלידס היה מתמטיקאי יווני שהתחנך באקדמיה של אפלטון באתונה ונחשב לאבי הגאומטריה. הוא היה פעיל 

לפני הספירה. בסדרת ספרי  3-הראשון, בסביבות המאה ה בעיר אלכסנדריה שבמצרים במהלך שלטונו של תלמי

"היסודות", ערך אוקלידס בצורה שיטתית את מרבית הידע המתמטי והתוצאות המתמטיות שהיו ידועים 

  .בתקופתו

 

  :כרכים 13-סדרת "היסודות" מחולקת ל

  .עוסקים בגאומטריה של המישור 1-6כרכים 

  .עוסקים בתורת המספרים 7-9כרכים 

  .רציונליים-עוסק במספרים אי 10כרך 

  .עוסקים בגאומטריה של המרחב 11-13כרכים 

 

הסדרה הפכה לספר שהוא אחת היצירות המשמעותיות והמשפיעות ביותר בהיסטוריה של המתמטיקה ושעד 

  !ולגאומטריהשנה שימש כספר הלימוד המרכזי למתמטיקה  2300, במשך כמעט 20-תחילת המאה ה

 

  



 

 סוגי תרגילים בגיאומטריה

 תרגילי חישוב 

 תרגילי הוכחה 

 

 דרך פתרון מומלצת לתרגילי הוכחה

 להעתיק את השרטוט גדול וברור למחברת .1

 להעתיק את הנתונים למחברת .2

 לסמן את כל הנתונים בצבעים על השרטוט .3

 לבדוק האם יש נתונים נוספים שאפשר להסיק .4

 הפתרון המלא בטיוטה או בראשלתכנן את  .5

 לשרטט טבלת טענה ונימוק ממוספרת .6

 בכתיב מתמטי את הנתונים רשום בהל .7

 להמשיך בהוכחה באותו סדר של הטיוטה .8

 להקפיד על ניסוח מדויק ומבוסס של הנימוקים .9

 

 ניתן לנמק טענה על ידי שימוש ב:

 נתונים 

 הגדרות 

 משפטים 

 שוויון-איו כללי שוויון 

  סעיפים קודמים בהוכחהולהסתמך על 

 

ככלל, אין להשתמש בנתונים או פרטים נוספים הניתנים בסעיפים מתקדמים יותר בשאלה עד שלא הוכחנו 

 את הסעיף הנוכחי. לדוגמה, אסור להיעזר בנתון מסעיף ב' עד שלא הוכחנו את סעיף א'.

 משפט.ניתן להשתמש בבניית עזר, שהיא הוספת שרטוט המסייע בהוכחת טענה או 

 

 

 

 

  



 כללי השוויון

 

 

 

 כללי אי-השוויון

 

 

  



 הגדרות –גיאומטריה של המישור 

 מבוא – 0

 .מישור, ישר, נקודה: מושגי יסוד

 

 :זוויות

 .קרןישר המוגבל מצדו האחד ע"י נקודה נקרא  .א
 .קטעחלק מישר המוגבל משני צדדיו ע"י נקודות נקרא  .ב
 של הקטע. נקודת האמצענקודה הנמצאת על קטע ומחלקת אותו לשני קטעים שווים נקראת  .ג
והנקודה נקראת  תהזווישוקי קרניים נקראות ה. תזווישתי קרניים היוצאות מנקודה אחת יוצרות צורה הנקראת  .ד

 .תהזוויקודקוד 
 . תזוויחוצה שוות נקראת  תזוויוומחלקת אותה לשתי  תהזוויקרן היוצאת מקדקוד  .ה
 מעלות.  180, בת שטוחה תזוויששתי שוקיה נמצאות על ישר אחד נקראת  תזווי .ו
 .ישרה תזווימעלות נקראת  90בת  תזווי .ז
 . חדה תזוויישרה נקראת  תמזוויהקטנה  תזוויו .ח
 .קהה תזווינקראת  וקטנה מזווית שטוחה ישרה תמזוויהגדולה  תזווי .ט
)משלימות ל  צמודות תזוויושלהן שוק אחת משותפת ושתי השוקיים האחרות נמצאות על ישר אחד נקראות  תזוויושתי  .י

 מעלות(. 180 –
 .קודקודיות תזוויוכל שתיים בהן שאינן צמודות נקראות  .תזוויושני ישרים החותכים זה את זה יוצרים ארבע  .יא
 

 :ישרים מקבילים

 י.נתונים שני ישרים הנחתכים ע"י ישר שליש

אקסיומת המקבילים: דרך נקודה הנמצאת מחוץ  .ישרים מקביליםשני ישרים שאינם חותכים זה את זה נקראים  .א
 לישר נתון, ניתן להעביר ישר אחד ויחיד המקביל לישר הנתון.

 .מתאימות תזוויוהנמצאות באותם הצדדים של שני הישרים ובאותו צד של הישר השלישי נקראות  תזוויושתי  .ב
 .מתחלפות תזוויוהנמצאות בצדדים שונים של שני הישרים ולא באותו צד של הישר השלישי נקראות  תזוויושתי  .ג
 .חד צדדיות תזוויוהנמצאות בצדדים שונים של שני הישרים ובאותו צד של הישר בשלישי נקראות  תזוויושתי  .ד
 

 היטל:
: נתונים ישר ונקודה מחוץ לישר. מהנקודה מורידים אנך לישר. כל קטע המחבר את הנקודה עם הישר ואינו מאונך הגדרה

היטל המשופע על . הקטע על הישר שבין האנך מהנקודה לבין קצהו של הקטע המשופע שעל הישר נקרא משופעלישר נקרא 
 .הישר

 

 :מצולעים

 .קו שבור זה אחר זה יוצריםמספר קטעים שאינם על ישר אחד המחוברים ב .א
 .קודקודים, נקודות הקצה של כל קטע נקראות צלעות, הקטעים נקראים מצולעקו שבור וסגור נקרא  .ב
 .אלכסוןקטע המחבר שני קדקודים שאינם ליד אותה צלע נקרא  .ג
 .מצולע קמורמצולע שכל אלכסוניו עוברים בתוכו נקרא  .ד
 .צולע קעורממצולע שלא כל אלכסוניו עוברים בתוכו נקרא  .ה
 .מצולע משוכללשוות נקרא  וזוויותימצולע שכל צלעותיו וכל  .ו
 

 :מתקדמות הגדרות

 .אנך אמצעי לקטעאנך לקטע נתון, החוצה אותו נקרא  .א
 .מקום גיאומטריאוסף נקודות בעלות תכונה מסוימת נקרא  .ב
 .אורכו של האנך המחבר את הנקודה עם הישרמרחק נקודה מישר זהו  .ג



 משולשים – 1

 . משולשצלעות נקרא  3מצולע בעל  .א
 .שווה צלעותמשולש שכל צלעותיו שוות נקרא משולש  .ב
, הצלע השלישית שוקיים. שתי הצלעות השוות נקראות שווה שוקייםלש ששתיים מצלעותיו שוות נקרא משולש ומש .ג

 .ראשה תזווישמול הבסיס נקראת  תהזווי, בסיס תזוויו. הזויות שמול השוקיים נקראות בסיסנקראת 
 .שונה צלעותמשולש שכל צלעותיו שונות נקרא משולש  .ד
 .תזוויחד חדות נקרא משולש  וזוויותימשולש שכל  .ה
. הצלע מול ניצביםהישרה נקראות  תהזווי. הצלעות שליד תזוויישר אחת ישרה נקרא משולש  תזווימשולש שיש לו  .ו

 . יתרהישרה נקראת  תהזווי
 .תזוויקהה אחת קהה נקרא משולש  תזווימשולש שיש לו  .ז
 .במשולש תזוויחוצה נקרא  תהזוויקטע המחבר קדקוד במשולש עם הצלע שמולו וחוצה את  .ח
 .חוצה צלעאו  תיכוןקטע המחבר קדקוד במשולש עם אמצע הצלע שמולו נקרא  .ט
 .גובהקטע המחבר קדקוד במשולש עם הצלע שמולו או עם המשכה ומאונך לה נקרא  .י

 .חיצונית למשולש תזוויפנימית במשולש נקראת  תלזוויהצמודה  תזווי .יא
 .משולשים חופפיםהזויות נקראים  -3הצלעות ו 3שני משולשים שבהם שוות בהתאמה  .יב
 

 מרובעים – 2

 .מרובעצלעות נקרא  4מצולע בעל  .א
 .צלעות סמוכותשתי צלעות במרובע שלהן קדקוד משותף נקראות  .ב
 .צלעות נגדיותשתי צלעות במרובע שאין להן קדקוד משותף נקראות  .ג
 .סמוכות תזוויובמרובע הנמצאות ליד אותה צלע נקראות  תזוויושתי  .ד
 .נגדיות תזוויובמרובע שאינן נמצאות ליד אותה צלע נקראות  תזוויושתי  .ה
 

 :דלתוןהגדרת 

  דלתוןמרובע המורכב משני משולשים שווי שוקיים בעלי בסיס משותף נקרא . 
  האלכסון הראשיהאלכסון המחבר את שני הקדקודים שליד שתי צלעות שוות נקרא . 

  האלכסון המשניהאלכסון השני נקרא . 
  הראש תזוויושתי הזויות הנמצאות בין שתי צלעות שוות נקראות. 

 
 :הגדרת המקבילית

 מקביליתשתי צלעות נגדיות שלו מקבילות נקרא  מרובע שכל. 
 

 :הגדרת המלבן

  מלבןשוות נקרא  וזוויותי. או, מרובע שכל מלבןישרה נקראת  תזוויומקבילית בעלת. 
 

 : הגדרת המעוין

  מעוין. או, מרובע שכל צלעותיו שוות נקרא מעויןמקבילית בעלת שתי צלעות סמוכות שוות נקראת. 
 

 : הגדרת הריבוע

  או, מרובע שכל צלעותיו ריבוע. או, מלבן בעל שתי צלעות סמוכות שוות נקרא ריבועישרה נקרא  תזוויומעוין בעל .
 .ריבועשוות נקרא  וזוויותישוות וכל 

 

  



 :טרפז הגדרת

  שתי בסיסים. הצלעות המקבילות נקראות טרפזמרובע שבו רק זוג אחד של צלעות נגדיות מקבילות נקרא ,
 .שוקייםהצלעות האחרות נקראות 

  תזוויוטרפז ישר ישרה נקרא  תזוויוטרפז בעל. 
  טרפז שווה שוקייםטרפז שבו השוקיים שוות זו לזו נקרא. 

 

 

 קטע אמצעים – 3

 .קטע אמצעים במשולשקטע המחבר אמצעי צלעות במשולש נקרא  .א
 .בטרפזקטע אמצעים קטע המחבר את אמצעי שתי השוקיים בטרפז נקרא  .ב
 

 

 שטחים – 4

 .שטחחלק מהמישור הנמצא בתוך קו סגור נקרא  .א
 .שטח רבועיחידת המדידה לשטח היא  .ב
 .למכפלת צלע הריבוע בעצמהשטח הריבוע שווה  .ג
 

 

 פרופורציה ודמיון – 5

 .a/b=c/dיוצאים פרופורציה אם מתקיים:  a, b, c, dארבעה מספרים  .א
 . םפרופורציונייקטעים ארבעה קטעים שאורכיהם יוצרים פרופורציה נקראים  .ב
 

 : דמיון משולשים

אם שלוש הזויות שלהם שוות בהתאמה וקיים יחס שווה בין שלושת זוגות  משולשים דומיםנקראים  משולשים שני
 הצלעות המתאימות.

 

 : דמיון מצולעים

 .מצולעים דומיםשוות בהתאמה וצלעותיהם המתאימות פרופורציוניות נקראים  םשזוויותיהשני מצולעים 

  



 

 מעגל – 6

 

 :הגדרות

 .מעגלהמקום הגיאומטרי של כל הנקודות הנמצאות במרחק שווה מנקודה מסוימת נקרא  .א
 .רדיוסאו  מחוגקטע המחבר את המרכז עם נקודה על המעגל נקרא  .ב
 .קשתחלק מהמעגל שבין שתי נקודות נקרא  .ג
 .מיתרקטע המחבר שתי נקודות שעל המעגל נקרא  .ד
 .קוטרמיתר העובר דרך המרכז נקרא  .ה
 .מרכזית תזווישהקדקוד שלה הוא מרכז המעגל ושוקיה הם שני רדיוסים נקראת  תזווי .ו
 .היקפית תזווישהקדקוד שלה הוא נקודה על המעגל  ושוקיה הם שני מיתרים היוצאים מנקודה זו נקראת  תזווי .ז
 .פנימית במעגל תזוויהנוצרת בין שני מיתרים הנחתכים במעגל נקראת  תזווי .ח
 .חיצונית למעגל תזוויהנוצרת בין המשכי מיתרים הנפגשים מחוץ למעגל נקראת  תזווי .ט
 .גזרהחלק העגול המוגבל בין שני רדיוסים וקשת נקרא  .י

 .מקטעחלק העגול המוגבל בין מיתר לקשת המתאימה לו נקרא  .יא
 .טבעתן שני מעגלים בעלי מרכז משותף נקראת צורה המוגבלת בי .יב
 

 :משיק למעגל

 .נקודת ההשקה. הנקודה נקראת משיק למעגלישר שיש לו נקודה אחת ויחידה משותפת עם המעגל נקרא  .א
 

 :שני מעגלים

 .מעגלים חותכיםשני מעגלים שלהם שתי נקודות משותפות נקראים  .ב
 .מעגלים זריםשני מעגלים שאין להם אף נקודה משותפת נקראים  .ג
 .מעגלים משיקיםשני מעגלים שלהם נקודה משותפת אחת נקראים  .ד
 .קטע המרכזיםהקטע המחבר את מרכזי שני המעגלים נקרא  .ה
 

 :נוספות הגדרות

 . מרובע חסום במעגלמרובע שכל קדקודיו על המעגל נקרא  .א
 .מרובע חוסם מעגלמרובע שכל צלעותיו משיקות למעגל נקרא  .ב

 

 

  



 שניתן לצטט ללא הוכחה משפטים -גיאומטריה של המישור 

 .המתאים הגיאומטרי המשפט כתיבת ידי על בפתרון שלב כל לנמק יש ריהבגיאומט בשאלות

 

  שמם ציון ידי על רק לציטוט ניתנים מתוך הרשימה משפטיםמספר: 

 

 ברשימה( 22)מס'  משפט פיתגורס .1
 ברשימה( 108)מס'  משפט תאלס .2
 ברשימה( 109,110)מס'  משפט תאלסל ראשונה/שניההרחבה  .3
 ברשימה( 111)מס'  המשפט ההפוך למשפט תאלס .4
 ברשימה( 112)מס'  משפט חוצה הזווית .5
 ארבעה משפטי החפיפה:  .6

  ברשימה( 11)מס'  צ.ז.צ.משפט חפיפה 
  ברשימה( 12)מס'  ז.צ.ז.משפט חפיפה 

  ברשימה( 13)מס'  צ.צ.צ.משפט חפיפה 
  ברשימה( 14)מס'  הזווית מול הצלע הגדולה - .ז.צ.צמשפט חפיפה 

 :משפטי הדמיוןשלושת  .7

  ברשימה( 114)מס'  צ.ז.צ.משפט דמיון 
  ברשימה( 115)מס'  ז.ז.משפט דמיון 

  ברשימה( 116)מס'  צ.צ.צ.משפט דמיון 
 ברשימה( 148)מס'  זווית בין משיק ומיתר .8

 

 

 

 במדויק צטטל יש המשפטים יתר כל את: 

 

 וישרים מקביליםזוויות 

 .180-זוויות צמודות משלימות זו את זו ל .1
 שוות זו לזו.בעלות קודקוד משותף זוויות קודקודיות כל שתי  .2
הישרים  אז זו לזו זוויות מתאימות שוותאחד של זוג  קייםנחתכים על ידי ישר שלישי. אם השני ישרים נתונים  .3

 מקבילים.
 .זו לזו זוויות מתאימות שוותשתי  אז כל נחתכים על ידי ישר שלישי. אם הישרים מקביליםהשני ישרים נתונים  .4
אז הישרים  זו לזו ות שוותחלפזוויות מתאחד של זוג  קייםנחתכים על ידי ישר שלישי. אם השני ישרים נתונים  .5

 מקבילים.
 .זו לזו ות שוותחלפזוויות מתשתי  אז כל מקביליםנחתכים על ידי ישר שלישי. אם הישרים השני ישרים נתונים  .6
 -חד צדדיות פנימיות שסכומן שווה לזוויות אחד של זוג  קייםנחתכים על ידי ישר שלישי. אם השני ישרים נתונים  .7

180 .אז הישרים מקבילים 
 -חד צדדיות פנימיות שווה לזוויות  אז סכום נחתכים על ידי ישר שלישי. אם הישרים מקביליםהשני ישרים נתונים  .8

180. 
 

  



 משולשים
 

 .180משולש הוא בסכום הזוויות  .9
 זווית חיצונית למשולש שווה לסכום שתי הזוויות הפנימיות שאינן צמודות לה. .10
 לשתי שוות בהתאמה אחד ביניהן במשולש הכלואה וזווית צלעות שתי אם (:צלע, זווית, צלע) ראשון חפיפה משפט)*(  .11

 .חופפים אז המשולשים שני במשולש ביניהן הכלואה צלעות וזווית
 הזווית ושתי צלע בהתאמה אחד שוות במשולש שלידה הזווית ושתי צלע אם (:זווית, צלע, זווית) שני חפיפה משפט)*(  .12

 .חופפים המשולשים אז שני שלידה במשולש
 שני במשולש צלעות לשלוש שוות בהתאמה אחד במשולש הצלעות שלוש אם (:צלע, צלע, צלע) שלישי חפיפה משפט)*(  .13

 .חופפים אז המשולשים
 אחד במשולש השתיים מבין הצלע הגדולה שמול והזווית צלעות שתי אם (:זווית, צלע, צלע) רביעי חפיפה משפט)*(  .14

 .חופפים אז המשולשים שני במשולש השתיים מבין הגדולההצלע  שמול והזווית צלעות שתי ל שוות בהתאמה
 

 משולש שווה שוקיים
 

 במשולש, מול זוויות שוות מונחות צלעות שוות. .15
 שוות זו לזו.במשולש שווה שוקיים זוויות הבסיס  .16
 במשולש שווה שוקיים, חוצה זווית הראש, התיכון לבסיס והגובה לבסיס מתלכדים. .17
 זו לזו אז המשולש שווה שוקיים.שוות במשולש שתי זוויות  אם .18
 .שוקיים שווה הוא המשולש אז הזווית שמול לצלע הגובה עם מתלכד זווית חוצה במשולש אם .19
 .שוקיים שווה הוא המשולש אז הצלע לאותה גובה עם מתלכד לצלע תיכון במשולש אם .20
 .שוקיים שווה הוא המשולש אז הזווית שמול לצלע התיכון עם מתלכד זווית חוצה במשולש אם .21
 

 משולש ישר זווית
 

 על הבנוי הריבוע לשטח שווה הניצבים על הבנויים הריבועים שטחי סכום זווית ישר משולש בכל: פיתגורס משפט)*(  .22
 .היתר

 אז השלישית הצלע על הבנוי הריבוע לשטח שווה המשולש צלעות שתי על הבנויים הריבועים שטחי סכום במשולש אם .23
 .זווית ישר הוא

 .היתר למחצית שווה זווית ישר במשולש ליתר התיכון .24
 .זווית ישר הוא המשולש אז חוצה הוא שאותה הצלע למחצית שווה מהצלעות לאחת התיכון במשולש אם .25
 המשולש לזוויות בהתאמה שוות שזוויותיהם משולשים לשני המשולש את מחלק ליתר הגובה זווית ישר במשולש .26

 .המקורי
 .היתר למחצית שווה° 30 של הזווית שמול הניצב° 60 -ו° 30 הן שזוויותיו זווית ישר במשולש .27
 .30 -ל שווה הניצב שמול הזווית אז היתר למחצית שווה מהניצבים אחד זווית ישר במשולש אם .28
 במשולש ישר זווית, הניצב הוא ממוצע הנדסי של היתר והיטל ניצב זה על היתר. .29
 של היטלי הניצבים על היתר.הגובה ליתר במשולש ישר זווית הוא ממוצע הנדסי  .30
 

 אי שוויונות במשולש
 

 .הקטנה הצלע שמול מהזווית גדולה יותר הגדולה הצלע שמול הזווית אז, השנייה מצלע גדולה אחת צלע במשולש אם .31
 .הקטנה הזווית שמול מהצלע גדולה יותר הגדולה הזווית שמול הצלע אז, שנייה מזווית גדולה אחת זווית במשולש אם .32
 כל שתי צלעות במשולש גדול מהצלע השלישית.סכום  .33
 

 קווים מיוחדים במשולש
 

 שלושת התיכונים במשולש נחתכים בנקודה אחת. .34
מהחלק  2)החלק הקרוב לקדקוד הוא פי  .החל מקודקוד המשולש 2:1נקודת חיתוך התיכונים מחלקת כל תיכון ביחס  .35

 האחר(.
 .בנקודה אחתשל משולש נחתכים הפנימיות שלושת חוצי הזוויות  .36
 היא מרכז המעגל החסום במשולש.נקודת מפגש חוצי הזוויות במשולש  .37
 כל נקודה על חוצה זווית נמצאת במרחקים שווים משוקי זווית זו. .38
 אם נקודה נמצאת במרחקים שווים משני שוקי זווית, אז היא נמצאת על חוצה הזווית. .39
 .נחתכים בנקודה אחתבמשולש שלושת האנכים האמצעיים  .40
 היא מרכז המעגל החוסם את המשולש.נקודת מפגש האנכים האמצעיים לצלעות המשולש  .41



 כל נקודה הנמצאת על האנך האמצעי של קטע, נמצאת במרחקים שווים מקצות הקטע. .42
 כל נקודה הנמצאת במרחקים שווים מקצות קטע, נמצאת על האנך האמצעי לקטע. .43
 שלושת הגבהים במשולש נחתכים בנקודה אחת. .44
 משולש אפשר לחסום מעגל.בכל  .45
 כל משולש ניתן לחסום במעגל. .46
 

 מרובעים

 

 .180 הואנגדיות בכל מרובע החסום במעגל סכום כל שתי זוויות  .47

 אז ניתן לחסום אותו במעגל. 180 אם במרובע יש זוג זוויות נגדיות שסכומן הוא .48
 זוג אחד של צלעות נגדיות שווה לסכום הזוג השני. במרובע חוסם מעגל סכום .49
 אם במרובע סכום זוג אחד של צלעות נגדיות שווה לסכום הזוג השני אז ניתן לחסום בו מעגל. .50

 .הוא במרובעסכום הזוויות הפנימיות  .51
 

 דלתון
 

 .אשי בדלתון חוצה את זוויות הראשהאלכסון הר .52
 ה.שנמהאלכסון הראשי בדלתון חוצה את אלכסון ה .53
 י.שנמאלכסון הלהאלכסון הראשי בדלתון מאונך  .54
 

 מקבילית
 

 שוות זו לזו. במקבילית כל שתי זוויות נגדיות .55
 שוות זו לזו.במקבילית כל שתי צלעות נגדיות  .56

 .180הוא סכום כל שתי זוויות סמוכות במקבילית  .57
 חוצים זה את זה.במקבילית האלכסונים  .58
 .מקבילית הוא המרובע אז לזו זו ומקבילות לזו זו שוות במרובע נגדיות צלעות שתי אם .59
 .מקבילית הוא המרובע אז לזו זו שוות נגדיות זוויות שתי כל במרובע אם .60
 .מקבילית הוא המרובע אז לזו זו שוות נגדיות צלעות שתי כל במרובע אם .61
 .מקבילית הוא המרובע אז זה את זה חוצים אלכסונים במרובע אם .62
 .מקבילית הוא המרובע אז° 180 -ל שווה סמוכות זוויות שתי כל סכום במרובע אם .63
 

 מלבן
 

 °.90 בת היא המלבן מזוויות אחת כל .64
 .לזו זו שוות במלבן נגדיות צלעות שתי כל .65
 .לזה זה ושווים זה את זה חוצים במלבן האלכסונים .66
 .מלבן היא המקבילית אז ישרה זווית יש במקבילית אם .67
 .מלבן היא המקבילית אז לזה זה שווים אלכסונים במקבילית אם .68
 

 מעוין
 

 .לזו זו שוות המעוין צלעות כל .69
 .לזו זו שוות במעוין הנגדיות זוויות שתי כל .70
 180° -ל שווה במעוין סמוכות זוויות שתי כל סכום .71
 .זה את זה חוצים במעוין האלכסונים .72
 .המעוין זוויות את חוצים במעוין האלכסונים .73
 .לזה זה מאונכים במעוין האלכסונים .74
 .מעוין הוא המרובע אז לזו זו שוות צלעותיו כל במרובע אם .75
 .מעוין היא המקבילית אז לזו זו שוות סמוכות צלעות שתי יש במקבילית אם .76
 .מעוין היא המקבילית אז לזה זה מאונכים האלכסונים במקבילית אם .77
 .מעוין היא המקבילית אז המקבילית זוויות את חוצים האלכסונים במקבילית אם .78
 

  



 ריבוע
 

 °.90 בת היא הריבוע מזוויות אחת כל .79
 .לזו זו שוות הריבוע צלעות כל .80
 .זה את זה חוצים בריבוע האלכסונים .81
 .לזה זה שווים בריבוע האלכסונים .82
 .לזה זה מאונכים בריבוע האלכסונים .83
 .הריבוע זוויות את חוצים בריבוע האלכסונים .84
 .ריבוע הוא אז ישרה זווית ויש שוות הצלעות כל במרובע אם .85
 .ריבוע הוא המרובע אז לזה זה ומאונכים זה את זה חוצים, לזה זה שווים האלכסונים במרובע אם .86
 .ריבוע הוא אז המרובע זווית חוצה מהאלכסונים ואחד לזה זה שווים, זה את זה חוצים האלכסונים במרובע אם .87
 .ריבוע היא אז לזה זה ומאונכים שווים האלכסונים במקבילית אם .88
 .ריבוע הוא אז לזה זה שווים האלכסונים במעוין אם .89
 .ריבוע הוא אז ישרה זווית יש במעוין אם .90
 .ריבוע הוא אז לזה זה מאונכים האלכסונים במלבן אם .91
 .ריבוע הוא אז לזו זו שוות סמוכות צלעות שתי יש במלבן אם .92
 .ריבוע הוא אז המלבן זווית חוצה מהאלכסונים אחד במלבן אם .93
 

 טרפז
 

 .לזו זו שוות שוקיים שווה בטרפז בסיס זוויות שתי כל .94
 180° -ל שווה בטרפז שוק כל ליד זוויות שתי סכום .95
 .לזה זה שווים שוקיים שווה בטרפז האלכסונים .96
 180° -ל שווה שוקיים שווה בטרפז נגדיות זוויות שתי כל סכום  .97
 .שוקיים שווה טרפז הוא אז לזו זו שוות הבסיסים אחד שליד זוויות בטרפז אם  .98
 .שוקיים שווה הוא אז לזה זה שווים האלכסונים בטרפז אם  .99

 

 מצולעים כללי
 

 לחסום במעגל. ניתןכל מצולע משוכלל  .100
 לחסום מעגל. ניתןבכל מצולע משוכלל  .101

180הוא  צלעות nבעל  מצולע קמורבסכום הזוויות הפנימיות  .102 (n 2) . 

 
 קטע אמצעים

 
 .למחציתה ושווה השלישית לצלע מקביל צלעות שתי אמצעי המחבר במשולש אמצעים קטע  .103
 .במשולש אמצעים קטע הוא השנייה לצלע ומקביל אחת צלע מאמצע היוצא קטע  .104
 .במשולש אמצעים קטע הוא למחציתה ושווה השלישית לצלע שמקביל המשולש צלעות שתי המחבר קטע  .105
 .סכומם למחצית ושווה לבסיסיה מקביל בטרפז אמצעים קטע  .106
 .בטרפז אמצעים קטע הוא לבסיסים ומקביל בטרפז אחת שוק מאמצע היוצא קטע  .107

 
 

 פרופורציה ודמיון
 

  משפט תאלס: שני ישרים מקבילים החותכים שוקי זווית, מקצים עליהם קטעים פרופורציוניים.)*(   .108
המשולש חותך את שתי הצלעות האחרות או את : ישר המקביל לאחת מצלעות תאלס משפט של ראשונה הרחבה)*(   .109

 המשכיהן בקטעים פרופורציוניים.
ישר המקביל לאחת מצלעות המשולש חותך את שתי הצלעות האחרות או את תאלס:  משפט של שניה הרחבה)*(   .110

 המשכיהן בקטעים פרופורציוניים.
 .לזה זה מקבילים הם אז פרופורציוניים קטעים זווית שוקי על מקצים ישרים שני אםשפט הפוך למשפט תאלס: מ)*(   .111
 היחס כמו לזה זה המתייחסים קטעים לשני הזווית שמול הצלע את מחלק במשולש : חוצה זוויתזווית חוצה)*( משפט   .112

 .הזווית את הכולאות הצלעות שתי שבין
 שתי שבין היחס כמו לזה זה המתייחסים קטעים לשני אותה ומחלק שמולו הצלע עם במשולש קדקוד המחבר קטע  .113

 .הצלע שמול הזווית את חוצה האחרות הצלעות



 במשולש מתאימות צלעות לשתי יחס באותו מתייחסות אחד במשולש צלעות שתי אם.(: צ.ז.צ) ראשון דמיון משפט)*(   .114
 .דומים המשולשים אז בהתאמה שווה הצלעות שבין והזווית שני

 המשולשים אז שני במשולש זוויות לשתי בהתאמה שוות אחד במשולש זוויות שתי אם.(: ז.ז) שני דמיון משפט)*(   .115
 .דומים

 המתאימות הצלעות לשלוש יחס באותו מתייחסות אחד במשולש הצלעות שלוש אם.(: צ.צ.צ) שלישי דמיון משפט)*(   .116
 .דומים המשולשים אז שני במשולש

 .המשולשים שבין הדמיון יחס כמו לזה זה מתייחסות דומים במשולשים מתאימות זוויות חוצי  .117
 .המשולשים שבין הדמיון יחס כמו לזה זה מתייחסים דומים במשולשים מתאימים תיכונים  .118
 .המשולשים שבין הדמיון יחס כמו לזה זה מתייחסים דומים במשולשים מתאימים גבהים  .119
 .המשולשים שבין הדמיון יחס כמו לזה זה מתייחסים דומים משולשים של ההיקפים  .120
 .המשולשים שבין הדמיון יחס ריבוע כמו לזה זה מתייחסים דומים משולשים של שטחים  .121

 
 במעגל

 
 .לזו זו שוות  קשתות על נשענים לזה זה שווים מיתרים, במעגל  .122
 .לזה זה שווים למיתרים מתאימות לזו זו שוות קשתות שתי, במעגל  .123
 .לזו זו שוות  קשתות על נשענות שוות מרכזיות זוויות שתי, במעגל  .124
 .לזו זו שוות  מרכזיות זוויות נשענות לזו זו שוות קשתות שתי על, במעגל  .125
 .לזו זו שוות מרכזיות זוויות נשענות במעגל שווים מיתרים על  .126
 .שווים מיתרים על נשענות שוות מרכזיות זוויות במעגל  .127
 .המיתר את חוצה במעגל למיתר המעגל ממרכז אנך  .128
 .המיתר על הנשענת המרכזית הזווית את חוצה במעגל למיתר המעגל ממרכז אנך  .129
 .למיתר המתאימה הקשת את חוצה במעגל למיתר המעגל ממרכז אנך  .130
 .למיתר מאונך המיתר את החוצה המעגל ממרכז קטע  .131
 .המעגל ממרכז שווים במרחקים נמצאים במעגל שווים מיתרים  .132
 .לזה זה שווים מהמרכז שווים במרחקים הנמצאים במעגל מיתרים  .133
 מהמיתר יותר ארוך זה מיתר אז, אחר מיתר של ממרחקו יותר קטן המעגל ממרכז מיתר של מרחקו אם, במעגל  .134

 .האחר
 .הקשת אותה על הנשענת המרכזית הזווית למחצית שווה היקפית זווית, במעגל  .135
 .שוות היקפיות זוויות מתאימות שוות לקשתות, במעגל  .136
 .שוות קשתות שוות היקפיות לזוויות, במעגל  .137
 .שווים מיתרים על נשענות במעגל שוות היקפיות זוויות  .138
 .לזו זו שוות המיתר של צד מאותו מיתר על הנשענות ההיקפיות הזוויות כל, במעגל  .139
 .הקוטר על נשענת °90 בת היקפית זווית  .140
 .ישרה זווית היא הקוטר על הנשענת היקפית זווית  .141
 .המשכיהן ובין הזווית שוקי בין הכלואות הקשתות שתי סכום למחצית שווה פנימית זווית, במעגל  .142
 .המשכיהן ובין הזווית שוקי בין הכלואות הקשתות שתי הפרש למחצית שווה חיצונית זווית, במעגל  .143
 .ההשקה בנקודת לרדיוס מאונך למעגל המשיק  .144
 .למעגל משיק הוא בקצהו לרדיוס המאונך ישר  .145
 .לזה זה שווים נקודה מאותה היוצאים למעגל משיקים שני  .146
 .המשיקים שבין הזווית את חוצים המשיקים שני יוצאים שממנה הנקודה עם המעגל מרכז את המחבר הקטע  .147
 הנשענת ההיקפית לזווית שווה ההשקה בנקודת הנפגשים במעגל למיתר משיק בין הזווית)*( זווית בין משיק למיתר:   .148

 .המשיק לבין המיתר בין הכלואה למיתר המתאימה הקשת על
 .לו ומאונך המשותף המיתר את חוצה נחתכים מעגלים שני של המרכזים קטע  .149
 אם המשכו על או מבחוץ משיקים המעגלים אם המרכזים קטע על נמצאת משיקים מעגלים שני של ההשקה נקודת  .150

 .מבפנים משיקים המעגלים
 קטעי למכפלת שווה אחד מיתר קטעי שמכפלת כך זה את זה מחלקים המעגל בתוך הנחתכים במעגל מיתרים שני  .151

 .השני המיתר
 החותך למכפלת שווה החיצוני בחלקו אחד חותך מכפלת אז למעגל חותכים שני יוצאים למעגל שמחוץ מנקודה אם  .152

 .הנקודה מאותה היוצא המשיק לריבוע ושווה החיצוני בחלקו השני
 

 משפטים הניתנים לציטוט רק על ידי ציון שמם. –)*( 

  



 



 

  



 

  



 

  



 

  



 



 



 



 

  



 

  













 

  









 

 


