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מועד הבחינה
קיץ תשע"א

שאלה מס'
2

נושאים:
א.

גיאומטריה אנליטית – מקומות גיאומטריים.

ב.

אליפסה.

ג.

מפגש התיכונים

ד.

חלוקת קטע ביחס נתון

ה.

תיאור דינאמי )בתנועה( של המקום הגיאומטרי.

ו.

הרחבת השאלה  -ומה אם לא?
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משימה:
נקודה  Eנתונה הנקודה  Eעל האליפסה שמשוואתה
𝟔𝟑 = 𝟐𝒚𝟒  A .𝒙𝟐 +ו B-נקודות חיתוך עם הצירים

א .מצאו את המקום הגיאומטרי של מפגשי התיכונים
של המשולש . ABE

ב .הנקודות )𝒚  (√𝟐 ,נמצאות על המקום הגיאומטרי

שאת משוואתו מצאת .מצא את השטח של המצולע
שנוצר מנקודות אלו ומ A-ו.B-

א .שערו מהו המקום הגיאומטרי שהנקודה  Mיוצרת.
גררו את הנקודה  Eביישומון הדינאמי וצפו בעקבות הנקודה  .Mהאם צדקתם?
U

U

ב .מהו נקודות החיתוך עם הצירים של המקום הגיאומטרי שנוצר?
באיזה יחס מחלקות נקודות אלו את הצירים של האליפסה?
שערו לפיכך את משוואת העקום.
ג .סמנו את הנקודה  Mב (x,y)-הביעו את שיעורי הנקודה  Eבאמצעות  xו.y-
)היעזרו ביחס החלוקה של הנקודה  Mאת הקטע ( OE
מצאו את משוואת המקום הגיאומטרי שאת צורתו זיהיתם.
ד .הציגו את משוואת המקום הגיאומטרי.
מה ניתן לומר על שני המשולשים המוצגים?
ה .הציגו את המרובע  .ACBDאיזה מרובע קיבלתם? חשבו את שטחו.
ו .ומה אם לא?
 Pנקודה כלשהי על התיכון .שערו מהו המקום הגיאומטרי שהנקודה  Pיוצרת.
גררו את הנקודה  Eביישומון הדינאמי וצפו בעקבות הנקודה  .Pהאם צדקתם?
U

U

תארו כיצד ניתן למצוא את משוואת העקום.
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