הזזות בגיאומטריה
 .1המעגלים   , נחתכים בנקודות  Aו C .B -נקודה נתונה על המעגל  . הישרים
 ACו BC -חותכים שנית את  בנקודות  Dו.E -
הוכיחו כי הקטע שמחבר את  Cלמרכז המעגל  מאונך ל.DE -
 .2נתון משולש  .ABCנבחרו נקודות  Dו E -על הישרים  ABו AC -בהתאמה ,כך
שהמרובע  BCEDחסום במעגל שרדיוסו שווה לרדיוס המעגל החוסם את המשולש
 .ABCאמצע  BCיסומן ב .M -הישרים  DMו EM -חותכים את המעגל החוסם של
 ABCבנקודות  Pו ,Q-כך ש M -נמצאת בין  Dל P -ובין  Eל .Q -הוכיחו כי .AQ=AP
( .3א) משולש  ABCחסום במעגל שמרכזו  .Oהישרים  ABו AC -חותכים שנית את
המעגל החוסם של  BOCבנקודות  Dו E -בהתאמה .הנקודה הנגדית ל O -על מעגל זה
היא  .Kהוכיחו כי המרובע  ADKEהינו מקבילית.
(ב) הסיקו את למת התיכושקף:
במשולש  ABCהמשיקים למעגל החוסם בנקודות  Bו C -נפגשים בנקודה  .Tאמצע
הצלע  BCהיא  .Mאז מתקיים כי . BAM  CAT
 .4נתון משולש חד זוויות  .ABCבוחרים ישר כלשהו במישור ,ומשקפים אותו ביחס לכל
אחת מצלעות המשולש .יהי  Jמרכז המעגל החסום במשולש שמתקבל על ידי שלושת
הישרים .הוכיחו כי  Jנמצאת על המעגל החוסם של .ABC
 .5מחומשים  A1A2A3A4A5ו B1B2B3B4B5 -משוכללים (אורכי הצלעות  aוb -
בהתאמה).

א .נניח שהמספור הוא עם כיוון השעון בשני המחומשים .לכל  iבין  1ל ,5-נסמן בM i -
את אמצע  . Ai Biמה ניתן להגיד על המחומש ? M1M2M3M4M5
ב .נניח שהמספור באחד מהמחומשים הוא עם כיוון השעון ,ובמחומש האחר הוא נגד כיוון
השעון .בוחרים נקודה  N iעל הקטע  Ai Biכך ש . Ai Ni : Ni Bi  a : b -מה אפשר
להגיד על הנקודות ? N1 , N2 , N3 , N4 , N5
 .6במשולש  ABCמעבירים גובה  .ADנתונות נקודות  Eו F -ששונות מ ,D -כך ש
 EDFישר .נתון כי  . AEB  AFC  90נסמן את אמצעי  BCו EF-ב M -וN -
בהתאמה .הוכיחו כי . ANM  90
 .7נתון משולש  ,ABCבו  ADחוצה זווית .נתונה נקודה  Eעל הישר  ABכך ש-
 . ADE  90נתונה נקודה  Rעל  ADכך ש . AER  90 -התיכון מ A -במשולש
חותך את  DEבנקודה  .Sהוכיחו כי . SR  BC

