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  שעתיים וחצי: זמן הבחינה

  .יש לענות על כל השאלות ולתת הצדקה והסבר
  

 .ות הרמוניותלה הזאת עוסקת ברביעיאהש .1
,נניח שישרים   .א ,a b cבנה ישר . ים הם קונקורנטdיה י כאשר רביע, , ,a b c d היא 

  .הרמונית

 ).א( כדי לאייר את הבניה בסעיף ים שרטוט סדרתתנו  .ב

)נניח שמתקיים יחס הרמוני   .ג , , , )H A B C D זאת אומרת רביעייה , , ,A B C D היא 

, מצא שבעה סידורים נוספים של נקודות.  הרמונית , ,A B C D כאשר היחס ההרמוני 

 .מתקיים

  .הוכח ?Dנקודה רביעית הרמוניתהמהי . AB היא נקודה אמצעית של קטעC- שנניח   .ד

  

),,,( יהי  .2 kDCBAR  כאשר , חס הכפול של נקודות על ישר מרוכב פרואקטיביי∞=A  ,

0B = ,1C 3תהי נקודה   .=

ik

k
D e
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5k,...,1  כאשר,   = = .  

  רבעיה התמורות של תחת כלמהם הערכים האפשריים של היחס הכפול   .א

),,,( kDCBA    1כאשרk = ?  

2kכאשר  מהם הערכים האפשריים של היחס הכפול   .ב = ?  

) תהי  .ג )f k מספר טוטאלי של ערכים שונים זה מזה של היחס הכפול תחת כל    

),,,(התמורות של  רבעיה   kDCBA   .  חשב( )f kכפונקציה מפורשת של    

5k,...,1 אינדקסה =.   

  

 : חתך חרוט אחד לשני כלהלןקטיבית השולחתיומצא טרנספורמציה פר .3

2מעגל   .א 2 1x y+ 2פרבולה הי ל= 2 1X Y− =. 

2מעגל   .ב 2 1x y+ 2 לפרבולה = 1Y X= +.  

1xyהיפרבולה   .ג 2פסה  לאלי= 24 1X Y+ =. 

  

,יהיו  .4 'p pנתבונן בנקודות .  ממשיקטיביי ישרים שונים במישור פרו, ,A B C p∈ וגם 

', ', ' 'A B C p∈. 

 .Pappusנסח ביטוי מפורט של משפט , בסימנים דלעיל  .א

  .'ל סעיף אשרטט ציור מדויק המהווה איור למשפט ש  .ב

ונסח ביטוי מדויק של משפט , תרגם נקודות לישרים וגם קולינאריות לקונקורנטיות  .ג

 .Pappus למשפט דואלי

 .'שרטט ציור מדויק המהווה איור למשפט של סעיף ג  .ד

  

 .הבעיה הזאת עוסקת בפולאריות .5

   .Ω  על חתך חרוט Pascalהצג ניסוח מדויק של משפט   .א

  . Ωכאן פולאריות היא ביחס לחתך החרוט  . Pascalנסח משפט פולארי למשפט   .ב

  . Pascalפולארי למשפט הערוך שרטוט המתאר את המשפט   .ג

  .נסח והוכח משפט ההדדיות לגבי פולריות  .ד

  

   !בהצלחה 


