משפט התלתן
 .1במשולש  ABCעל המשכי הצלעות  ,AB, ACמעבר ל ,A-נבחרו נקודות  D, Eבהתאמה
כך ש .BD = CE = BC-הוכיחו כי המעגלים  ABE, ACDנחתכים על חוצה הזווית של
.∠BAC
 .2יהי  Iמרכז המעגל החסום במשולש  .ABCתהי  Pנקודה בתוך המשולש המקיימת
 . PBA + PCA = PBC + PCBהראו כי  , AP  AIוכי שוויון מתקיים אם
ורק אם . P = I
 .3במשולש  ABCמרכז המעגל החסום הוא  Iומרכזי המעגלים החסומים מבחוץ הם
 . Ia , Ib , Icבטאו את  I a I 2 + Ib Ic2באמצעות  - Rהרדיוס של המעגל החוסם.
 .4על הקטע  BCנמצאת נקודה  .Tנקודה  Xנמצאת על האנך ל BC-בנקודה  ,Tכך
שהזווית  BXCקהה .נקודות  Fו E-הם השיקופים של  Tביחס לישרים  XBו.XC-
מרכז המעגל החוסם של  BXCהוא  .Oהראו כי . OFB = OEC
 BC .5הוא קוטר של מעגל שמרכזו  A .Oהיא נקודה כלשהי על המעגל המקיימת
 . AOC  60המיתר  EFהוא האנך האמצעי של  D .AOהיא אמצע הקשת AB
(הקצרה) .הישר דרך  Oשמקביל ל AD-פוגש את  ACבנקודה  .Jהוכח כי  Jהוא

מרכז המעגל החסום של .CEF
 .6הוכיחו שהקטעים הכחולים בציור שווי אורך.

 .7נתונים שני מעגלים ,אחד בתוך השני .מנקודה  Cעל
המעגל החיצוני מעבירים משיקים למעגל הפנימי,
שחותכים שנית את המעגל החיצוני בנקודות  Aו.B-
מצאו את המקום הגיאומטרי של מרכז המעגל החסום של
משולש ( ABCכשהנקודה  Cזזה על המעגל).
 .8נקודות  Kו L-נמצאות על הקשתות  ABו BC-של המעגל החוסם של  ,ABCכך
ש AC-מקביל ל .KL-נסמן את מרכזי המעגלים החסומים של  ABKוCBL-
באמצעות  Iו .J-תהא  Nאמצע הקשת  .ABCהראו כי  NIשווה ל.NJ-
 .9על הצלעות  BC, AC, ABנבחרו נקודות  D, E, Fכך שמתקיים
AE − AF = BF − BD = CD − CE
נסמן ב IA , IB , IC -את מרכזי המעגלים החסומים במשולשים AEF, BDF, CDE
בהתאמה .הוכיחו כי שמרכז המעגל החוסם את המשולש  IA IB ICמתלכד עם מרכז
המעגל החסום במשולש .ABC

 .10טרפז  )AD||BC( ABCDחסום במעגל  .ωהמעגל החסום במשולש  ABCמשיק
ל BC-בנקודה  Pוהמעגל החסום במשולש  ABDמשיק ל AD-בנקודה  .Qנסמן בX-
את אמצע הקשת  BCשלא מכילה את  Aוב Y-את אמצע הקשת  ADשלא מכילה את
 .Bהוכיחו כי  XPנחתך עם  YQעל .ω
 .11פרק א :משולש  ABCחסום במעגל .יהיו  Pו Q-אמצעי הקשתות מול  AוB-
בהתאמה .הישר  Q ,Pחותך את הצלעות  ACו BC-בנקודות  Uו .V-יהיה  Iמרכז המעגל
החסום במשולש  .ABCהוכיחו כי  CUIVמעוין.
פרק ב :נתון משולש  .ABCקודקודיו מחלקים את המעגל החוסם ל 3-קשתות ,ואמצעי
הקשתות הללו יסומנו ( R ,Q ,Pשל  AB ,AC ,BCבהתאמה) .הקטע  PQחותך הקטע
 BCב U-ואת הקטע  ACב .V-הקטע  QRחותך את הקטע  ACב W-ואת  ABב.X-
הקטע  PRחותך את הקטע  ABב Y-ואת הקטע  BCב.Z-
הוכיחו כי  WZ ,VY ,UXנפגשים בנקודה אחת.
פרק ג :משולש  ABCחסום במעגל  .Sאמצעי הקשתות  AB, CA, BCהם R ,Q ,P
בהתאמה .יהיו  S3 ,S2 ,S1מעגלים שמרכזיהם  R ,Q ,Pבהתאמה ושמשיקים לישרים
 AB, CA, BCבהתאמה .הוכיחו שניתן לבחור משיק חיצוני משותף לכל זוג מעגלים מבין
 , S3 ,S2 ,S1כך ששלושת המשיקים יפגשו בנקודה אחת.

