חשבון זוויות
𝟏 𝑶𝑴𝑰.
 𝑀 1.1היא אמצע צלע 𝐶𝐵 במשולש 𝐶𝐵𝐴 ו 𝐵𝐸, 𝐶𝐹 -הם גבהים במשולש .חוצי
הזוויות של 𝐶𝐴𝐵∠ ו ∠𝐸𝑀𝐹 -נפגשים בנקודה 𝑅 .הוכיחו כי המעגלים 𝑅𝐸𝐶 𝐵𝐹𝑅,
נחתכים שנית בנקודה על הצלע 𝐶𝐵.
 1.2על הצלע 𝐶𝐵 נבחרה נקודה 𝑊 𝐵𝐸, 𝐶𝐹 .הם גבהים במשולש ו 𝐻-הוא מפגש
הגבהים .תהי 𝑋 הנקודה הנגדית ל 𝑊 -על המעגל החוסם של 𝑊𝐹𝐵 ובאופן דומה 𝑌
הנגדית ל 𝑊-על המעגל החוסם של 𝑊𝐸𝐶 .הוכיחו כי 𝐻  𝑋, 𝑌,נמצאות על ישר.
 1.3על האלכסון 𝐶𝐴 של מרובע חסום 𝐷𝐶𝐵𝐴 נתונה נקודה 𝐸 כך
ש .𝐵𝐶 = 𝐶𝐸, 𝐴𝐸 = 𝐴𝐷 -המעגל החוסם של 𝐸𝐷𝐵 נחתך עם 𝐶𝐴 בנקודות 𝐹 𝐸,
ומרכזו יסומן 𝑀 .הוכיחו כי 𝐶𝐵  𝐹𝑀, 𝐴𝐷,נפגשים בנקודה.
 1.4יהי מרובע 𝐷𝐶𝐵𝐴 החסום במעגל ויהי מעגל  Ωשמרכזו 𝑂 ,עובר ב 𝐵, 𝐷-וחותך
שנית את הישרים 𝐶𝐵  𝐴𝐵,בנקודות 𝐹  .𝐸,נסמן ב 𝐻 -את מפגש הגבהים במשולש
𝐹𝐸𝐷 .נתון שהישרים 𝐶𝐴  𝐸𝐹,ו 𝐷𝑂 -נפגשים בנקודה .הוכיחו כי המשולשים 𝐻𝐹𝐸
ו 𝐴𝐵𝐶 -דומים.
 1.5נתונות נקודות 𝐶  𝐴, 𝐵,על ישר כך ש 𝐴, 𝐵, 𝐶 -ממוקמות על הישר בסדר זה .יהי
מעגל  Ωשעובר ב 𝐴, 𝐵-ומרכזו 𝑂 .תהי 𝐷 נקודה על המעגל החוסם של 𝐵𝑂𝐴.
הוכיחו כי המעגל 𝐷𝐶𝐴 משיק ל Ω-אם ורק אם המעגל 𝐷𝐶𝐵 משיק ל.Ω-
 1.6נתונים שני מעגלים  𝜔1 , 𝜔2שנחתכים בנקודות 𝐵  .𝐴,תהי 𝐶 נקודה על המשיק
ל 𝜔1 -ב 𝐴-כך ש .∠𝐶𝐵𝐴 = 90∘ -ישר 𝑙 עובר דרך 𝐶 ונחתך עם  𝜔2בנקודות 𝑄 .𝑃,
הישרים 𝐴𝑄  𝑃𝐴,נחתכים עם  𝜔1שנית בנקודות 𝑌  .𝑋,נסמן את עקב האנך מ𝐴-
ל 𝑙 -ב .𝑍 -הוכיחו כי 𝑍  𝑋, 𝑌,נמצאות על ישר אחד.
 1.7יהי 𝐶𝐵𝐴 משולש שווה שוקיים 𝐼 .𝐴𝐵 = 𝐴𝐶 ,הוא מרכז המעגל החסום
במשולש .נתון מעגל 𝜔 שמשיק ל 𝐴𝐼 -ב 𝐼 -ועובר ב 𝜔 .𝐶 -נחתך שנית עם הצלע 𝐶𝐴
בנקודה 𝑄 ועם המעגל 𝐶𝐵𝐴 בנקודה 𝐷 .נסמן ב 𝑀, 𝑁-את אמצעי הקטעים
𝑄𝐶  .𝐴𝐵,הוכיחו כי 𝑁𝑀  𝐵𝐶, 𝐴𝐷,נפגשים בנקודה אחת.
 1.8נתון מרובע 𝐷𝐶𝐵𝐴 ובו 𝐶𝐵 = 𝐷𝐴 .תהי 𝐸 נקודה על הצלע 𝐶𝐵 ותהי 𝐹 נקודה
על הצלע 𝐷𝐴 כך ש .𝐵𝐸 = 𝐷𝐹 -האלכסונים 𝐷𝐵  𝐴𝐶,נפגשים ב .𝑃-הישר 𝐹𝐸 נחתך
עם הישרים 𝐷𝐵  𝐴𝐶,בנקודות 𝑅  𝑄,בהתאמה .הוכיחו שכאשר 𝐹  𝐸,זזות על
הצלעות ,המעגל 𝑅𝑄𝑃 עובר בנקודה קבועה בנוסף ל.𝑃-

𝟐 𝑶𝑴𝑰.
 2.1על הצלעות 𝐶𝐴  𝐴𝐵,של משולש 𝐶𝐵𝐴 נבחרו נקודות 𝐸  𝐷,כך ש 𝐵𝐶𝐸𝐷-חסום
במעגל .הקטעים 𝐷𝐶  𝐵𝐸,נפגשים בנקודה 𝐹 .נסמן ב 𝐼 -את מרכז המעגל החסום
ב 𝐴𝐷𝐸 -וב 𝐽-את מרכז המעגל החסום ב .𝐹𝐷𝐸 -הוכיחו כי הישר 𝐽𝐼 עובר באמצע
הקשת הקטנה ⏜
𝐸𝐷 במעגל 𝐷𝐸𝐶𝐵.
 2.2יהי משולש 𝐶𝐵𝐴 ומעגל 𝜔 שמשיק לצלעות 𝐶𝐴  𝐴𝐵,בנקודות 𝐸  𝐷,בהתאמה
כך ש .𝐵𝐷 + 𝐶𝐸 < 𝐵𝐶 -על הצלע 𝐶𝐵 נבחרו נקודות 𝐺  𝐹,כך
ש .𝐵𝐹 = 𝐵𝐷, 𝐶𝐺 = 𝐶𝐸 -הקטעים 𝐺𝐷 ו 𝐸𝐹 -נפגשים בנקודה 𝐾 .נסמן ב 𝑁-את
הנקודה על הקשת ⏜
𝐸𝐷 של 𝜔 כך שהמשיק ב 𝑁-ל 𝜔-מקביל ל .𝐵𝐶 -הוכיחו כי מרכז
המעגל החסום ב 𝐴𝐵𝐶 -נמצא על הישר 𝑁𝐾.
 2.3משולש 𝐶𝐵𝐴 חסום במעגל  Ωשמרכזו 𝑂 .תהי 𝐸 נקודה על הצלע 𝐶𝐵 כך
ש 𝑂𝐸 -מקביל לחוצה הזווית של 𝐶𝐴𝐵∠ ותהי 𝐷 נקודה על חוצה זווית זה כך
ש ∠𝐷𝐸𝐵-ישרה .תהי 𝐾 נקודה על הקרן 𝐵𝐸 כך ש .𝐸𝐾 = 𝐸𝐴-המעגל 𝐷𝐾𝐴 נחתך
עם 𝐶𝐵 בנקודות 𝑃  𝐾,ועם  Ωבנקודות 𝑄  .𝐴,הוכיחו כי 𝑄𝑃 משיק ל.Ω-
 2.4יהי משולש 𝐶𝐵𝐴 ו 𝐼, 𝐼𝐴 -מרכזי המעגל החסום והמעגל החסום מבחוץ במשולש.
נסמן ב 𝑁-את אמצע הקשת ⏜
𝐶𝐴𝐵 𝐴𝐼 .נחתך עם 𝑁𝐶  𝐵𝑁,בנקודות 𝑌  𝐴′ .𝑋,זו
הנקודה הנגדית ל 𝐴-על המעגל החוסם של 𝐶𝐵𝐴 .הוכיחו כי המעגלים 𝐴𝐼 𝐼𝐴′
ו 𝑁𝑋𝑌-משיקים.
𝟑 𝑶𝑴𝑰.
 3.1מרכז המעגל החסום ב 𝐴𝐵𝐶 -יסומן ב 𝐼 -ומרכז המעגל החוסם ב 𝐵𝐷, 𝐶𝐸 .𝑂-הם
חוצי הזוויות במשולש ו 𝑆-היא אמצע הקשת ⏜
𝐶𝐵 במעגל החוסם .האנכים
האמצעים של 𝐸𝐶  𝐵𝐷,נפגשים בנקודה 𝑉 .תהי 𝑋 נקודה על האנך האמצעי של 𝑆𝑂
המקיימת ש .𝑋𝑂 ⊥ 𝑆𝑉 -הוכיחו כי 𝐼𝑋 = 𝐴𝑋.
 𝐻 3.2הוא מפגש הגבהים במשולש 𝐶𝐵𝐴 .נסמן ב 𝐵′-את השיקוף של 𝐵 ביחס
ל 𝐶𝐴 -וב 𝐶′-את השיקוף של 𝐶 ביחס ל .𝐴𝐵-הישרים 𝐶𝐵 ו 𝐵′ 𝐶 ′-נחתכים בנקודה
𝑇 .המשיקים למעגל החוסם של 𝐶𝐵𝐴 ב 𝐵, 𝐶 -נחתכים בנקודה 𝑋 .הוכיחו כי 𝑋𝐻
מאונך ל.𝐴𝑇-

בתאבון!

