
 בני גורן

 

 הנדסת המישור –המעגל 

 

 יח"ל  4, דוגמאות ותרגילים עם מעגל לתלמידי  קובץ תיאוריה

יח"ל( חלק  א'    5-ו  4קובץ זה מיועד לבתי ספר שמלמדים בכיתה  י'  מהספר מתמטיקה  )

 .המעגל בכיתה  י'של  כל החומראדום( ורוצים ללמד את  –)כתום   806-ו  804שאלונים  

 קובץ זה נגיש לכל התלמידים בחינם וניתן גם להדפיס אותו.

  804שאלון    1-יח"ל( חלק  ב'  4כל החומר שמופיע בקובץ זה נלקח מהספר מתמטיקה  )הערה:  

 ( ורצוי ללמד אותו בכיתה  י"א.צהוב – כתום(  )481)

 

 

 התרגילים מופיעים בהמשך לעמוד זה.
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פר, שלישי

 הגדרת המעגל,—הנדסת המישור 
מיתרי4 ו,שתות

הגדרת המעגל

∫‰¯Ú‰ ˜ÂÒÚ Ì‰·˘ ÌÈ˜¯Ù‰ ÔÈ·Ó ÔÂ˘‡¯‰ ‡Â‰ ‰Ê ˜¯Ù    ÆÏ‚ÚÓ·˜¯Ù ÌÈ„ÓÂÏ˘ ÈÙÏ  
 ÏÚ „ÂÓÏÏ ÍÈ¯ˆ ‰ÊÒ¯Â‚˙ÈÙ ËÙ˘ÓÂ ÌÈÁË˘ ¨ÌÈÚ·Â¯Ó ¨ÌÈ˘ÏÂ˘ÓÆ˙ÂÈÁ‰ È¢ÙÚ ¨ÔÎ ÂÓÎ 

· ˙ÂÈÚ· ¯Â˙ÙÏ ¯˙ÂÓ ‰˜ÈËÓ˙Ó‰ ÏÚ ÁÂ˜ÈÙ‰‰È¯ËÓÂ‡È‚ ˙¯ÊÚ· Ì‚ ‰È¯ËÓÂÂ‚È¯ËÆ

‚ ÌÂ˜ÓÈ¯ËÓÂ‡È
ÆÈ¯ËÓÂ‡È‚ ÌÂ˜Ó ‚˘ÂÓ‰ ˙‡ ¯ÈÎÊ Ï‚ÚÓ Â‰Ó ¯È„‚˘ ÈÙÏ

‚‰∫‰¯„
ÆÈ¯ËÓÂ‡È‚ ÌÂ˜Ó ‡¯˜ ˙ÓÈÈÂÒÓ ‰ÂÎ˙ ˙ÂÏÚ· ˙Â„Â˜ Ï˘ ÛÒÂ‡

‚‰‚ÚÓ‰ ˙¯„Ï
ÆÏ‚ÚÓ Â‰Ó ÂÈ˘ÎÚ ¯È„‚

‚‰∫‰¯„

‰ÓÚ‚Ï —‚‰ ÌÂ˜Ó‰ ˘ ˙Â„Â˜‰ ÏÎ Ï˘ È¯ËÓÂ‡È· ˙Â‡ˆÓ·˜ ˜Á¯Ó‰„Â˜Ó ÚÂ
ÆÏ‚ÚÓ ‡¯˜ ‰ÚÂ·˜

 ˙‡¯˜ ‰ÚÂ·˜‰ ‰„Â˜‰ÆÏ‚ÚÓ‰ ÊÎ¯Ó

 ‰ÂÂ˘ ÚÂ·˜‰ ˜Á¯Ó‰ÆÏ‚ÚÓ‰ ÒÂÈ„¯Ï

  ˙Â‡· ÒÂÈ„¯‰ ˙‡ ÔÓÒÏ Ï·Â˜ÓRÆ

ÆÏ‚ÚÓÏ ˙Â¯Â˘˜‰ ˙ÂÙÒÂ ˙Â¯„‚‰ ‡È·

מרכז
המעגל

המעגל



 ה4ילו3 מספר זה הוא עבירה על החו+★) ב()1 חל+ — יח"ל 4 (מתמטי+ה בני גור! — כל הזכויות שמורות ©

‚‰∫˙Â¯„

¯„ÈÂÒ —ÏÚ˘ ‰„Â˜ ÌÚ Ï‚ÚÓ‰ ÊÎ¯Ó ˙‡ ¯·ÁÓ‰ ÚË˜ 
Æ‚ÂÁÓ Â‡ ÒÂÈ„¯ ‡¯˜ Ï‚ÚÓ‰

ÓÈ˙¯ —·ÁÓ‰ ÚË˜ ˘ ¯‚ÚÓ‰ ÏÚ˘ ˙Â„Â˜ È˙ÈÓ ‡¯˜ ÏÆ¯˙

˜ÂË¯ —Æ¯ËÂ˜ ‡¯˜ Ï‚ÚÓ‰ ÊÎ¯Ó Í¯„ ¯·ÂÚ‰ ¯˙ÈÓ 
 ‰ÂÂ˘ ¯ËÂ˜‰ÌÈÈÓÚÙÏ ÔÎÏÂ ÒÂÈ„¯‰ ÏÎ ÌÈ¯Ë˜‰ ÌÈÂÂ˘‰ÊÏ ‰Ê 

ÌÈˆÂÁÂÆ‰Ê ˙‡ ‰Ê 

˜˘˙ —‚ÚÓ‰Ó ˜ÏÁ ·˘ Ï˘ ÔÈ˘˜ ‡¯˜ ÂÈÏÚ˘ ˙Â„Â˜ È˙Æ˙
Ï‚ÚÓ‰ Û˜È‰ —Æ®≤π∂  ßÓÚ ‰‡¯©  ÆÏ‚ÚÓ‰ ÏÎ Í¯Â‡ Â‰Ê 

˙˘˜ Ï˘ Í¯Â‡‰ —Æ˙˘˜‰ Ï˘ ‰ˆ˜‰ ˙Â„Â˜ È˙˘ ÔÈ·˘ Ï‚ÚÓ‰ ˜ÏÁ Ï˘ Í¯Â‡‰ Â‰Ê 

∫˙Â¯Ú‰
®‡ ¯Â˘ÈÓ‰ ˙‡ ˜ÏÁÓ Ï‚ÚÓ ÏÎ‰˘ÂÏ˘Ï∫ÌÈ˜ÏÁ 

Ï‚ÚÓ‰ ÍÂ˙·˘ ˙Â„Â˜‰  ®±© —Ô˜Á¯Ó˘ ˙Â„Â˜‰ ÏÎ ‰Ï‡ 
  ‰„Â˜‰ ¯ÂÈˆ·©    ÆÒÂÈ„¯‰Ó ÔË˜ ÊÎ¯Ó‰ÓA    ÈÎ  ¨R < OAÆ®

Ï‚ÚÓ‰ ÏÚ˘ ˙Â„Â˜‰  ®≤© —Ô˜Á¯Ó˘ ˙Â„Â˜‰ ÏÎ ‰Ï‡ 
  ‰„Â˜‰ ¯ÂÈˆ·©    ÆÒÂÈ„¯Ï ‰ÂÂ˘ ÊÎ¯Ó‰ÓB    ÈÎ  ¨R Ω OBÆ®

Ï‚ÚÓ‰ ıÂÁÓ˘ ˙Â„Â˜‰  ®≥© —Ô˜Á¯Ó˘ ˙Â„Â˜‰ ÏÎ ‰Ï‡ 
  ‰„Â˜‰ ¯ÂÈˆ·©    ÆÒÂÈ„¯‰Ó ÏÂ„‚ ÊÎ¯Ó‰ÓC    ÈÎ  ¨R > OCÆ®

®· ÏÏ‚·˘ ·Ï ÌÈ˘Ï ·Â˘ÁÌÈÒÂÈ„¯‰ ÏÎ Ï˘ ÔÂÈÂÂ˘‰
È˘Â Ï‚ÚÓ‰ ÊÎ¯Ó· ÂÏ˘ „Á‡ „Â˜„Â˜˘ ˘ÏÂ˘Ó ÏÎ Ê‡
˘ÏÂ˘Ó ‡Â‰ Ï‚ÚÓ‰ ÏÚ Ì‰ ÂÏ˘ ÌÈ¯Á‡‰ ÌÈ„Â˜„Â˜‰

∫ÌÈÈ˜Â˘ ‰ÂÂ˘    BO Ω AO.

®‚ ‰˘ÚÓÏ ˙ÂÚ·Â˜ Ï‚ÚÓ‰ ÏÚ ˙Â„Â˜ È˙˘ ÏÎÈ˙˘Æ˙Â˙˘˜ 
 ˙Â˙˘˜‰ È˙˘ Ì‡ÔÈ‡˙Á‡ Ê‡  ®±∏≥  ßÓÚ ‰‡¯©  ÂÊÏ ÂÊ ˙ÂÂ˘ 

 ˙˘˜‰ ‡È‰ Ô‰Ó‰Ë˜‰ ˙˘˜‰ ‡È‰ ‰ÈÈ˘‰Â Æ‰ÏÂ„‚‰
 ÏÏÎ Í¯„· ÔÂÂÎ˙ ˙¯Á‡ ÔÈÈˆ ‡Ï Ì‡Æ‰Ë˜‰ ˙˘˜Ï

  ˙˘˜‰ ¯ÂÈˆ·ABÆ˙˘‚„ÂÓ‰ ˙˘˜‰ ‡È‰  
ÔÂÓÈÒ‰    ∫‡Â‰ Ï·Â˜Ó‰ AB

(

Æ

®„ ¯˙ÈÓ ÏÎÏ‰ÓÈ‡˙Ó‰È˙Âˆ˜˘ ˙˘˜ 
∫ÔÂÎ ÍÙÈ‰‰ Ì‚ ÆÂÏ˘ ‰ˆ˜‰ ˙Â„Â˜ Ô‰

 ˙˘˜ ÏÎÏÌÈ‡˙ÓÆ¯˙ÈÓ 
‡Ó‚Â„Ï —  ¯˙ÈÓ‰ ÔÓÂÒÓ ¯ÂÈˆ· ABÆ

  ‡È‰ ¯˙ÈÓÏ ‰ÓÈ‡˙Ó˘ ¯ÂÈˆ·˘ ˙˘˜‰AB

(

Æ

177

C

B

A

O

O — מרכז המעגל

BA

O

BA

BA

+שת

מיתר

מיתר

+שת

+וטר

רדיוס
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®‰ Ì‡˘ ÔÈÈˆ ß‚ ‰¯Ú‰Ï Í˘Ó‰·¯ËÂ˜ ÂÈ‡ ¯˙ÈÓ‰
 ˙˘˜‰ ‡È‰ ÂÏ ‰ÓÈ‡˙Ó‰ ˙˘˜‰ Ê‡ Ï‚ÚÓ·Æ‰Ë˜‰

 ‡Â‰ ¯˙ÈÓ‰ Ì‡¯ËÂ˜ Ï‚ÚÓ‰ ˙‡ ˜ÏÁÓ ‡Â‰ Ê‡ È˙˘Ï
˙ÂÂ˘ ˙Â˙˘˜ ‡È‰ Ô‰Ó ˙Á‡ ÏÎ˘ ˙ÈˆÁÓÆÏ‚ÚÓ‰ 

 ÌÈ‡¯˜ Ï¢Î ˙˘˜ ÌÚ ¯ËÂ˜‰ÆÏ‚ÚÓ ÈˆÁ

ÆÏ‚ÚÓ‰ ˙‡ ÌÈÈÈÙ‡Ó‰ ˙˜ÈÈÂ„Ó ‰ÁÎÂ‰ ‡ÏÏ ÌÈËÙ˘Ó È˘ ÂÈ˘ÎÚ ‡È·

∫ËÙ˘Ó

„¯Í ˘ÏÂ˘ ˜Â„Â˙ ˘‡ÈÔ Óˆ‡Â˙ ÚÏ È˘¯ ‡Á„ ÚÂ·¯ ÓÚ‚Ï ‡Á„ ÂÈÁÈ„Æ

 ¯·Ò‰‰—  ˙Â¯ˆÂÈ „Á‡ ¯˘È ÏÚ ÔÈ‡˘ ˙Â„Â˜ ˘ÂÏ˘Æ˘ÏÂ˘Ó‰‡¯©  Â„ÓÏ ¯·Î˘ ÈÙÎ  
 ˙˘ÂÏ˘  ®≥∂∏  ßÓÚ ß‡ ˜ÏÁ ‰Ò„‰ ¯ÙÒ·ÌÈÈÚˆÓ‡‰ ÌÈÎ‡‰ÌÈ˘‚Ù ˘ÏÂ˘Ó‰ ˙ÂÚÏˆÏ 

 ‰„Â˜·Æ‰„ÈÁÈÂ ˙Á‡ ˙‡ˆÓ ˙‡Ê ‰„Â˜  È„Â˜„Â˜Ó ÌÈÂÂ˘ ÌÈ˜Á¯Ó·‡È‰Â ˘ÏÂ˘Ó‰ 
ÊÎ¯Ó˘ÏÂ˘Ó‰ ÏÚ  Æ®ÒÂÈ„¯Ï ÌÈÂÂ˘ ÌÈ˜Á¯Ó‰©  Æ˙Â„Â˜‰ ˘ÂÏ˘ Í¯„ ¯·ÂÚ‰ Ï‚ÚÓ‰ 

 ‡Â‰˘ ÌÈ¯ÓÂ‡ÆÏ‚ÚÓ· ÌÂÒÁ

∫ËÙ˘Ó

ÎÏ ˘ÏÂ˘ ˜Â„Â˙ ˘Óˆ‡Â˙ ÚÏ ‰ÓÚ‚Ï ‡ÈÔ Óˆ‡Â˙ ÚÏ È˘¯ ‡Á„Æ

 ¯·Ò‰‰— ≠˘  ÁÈA  ¨B≠Â  CÏ‚ÚÓ ÏÚ ˙Â„Â˜ ˘ÂÏ˘ Ô‰  
  ÂÊÎ¯Ó˘O≠·  ˙ÂÓÂÒÓ˘ ˙ÂÈÂÊ‰  ÆD≠Â  E ˙ÂÈÂÊ Ô‰  ˙Â„ÁÔ‰ ÈÎ 

 ˙ÂÈÂÊÒÈÒ·    ∫ÌÈÈ˜Â˘ ÈÂÂ˘ ÌÈ˘ÏÂ˘Ó Ï˘ R Ω OB Ω OAÔÎÂ    
R Ω OC Ω OB ÔÎÏ    ÆÌÂÎÒ‰    E ´ D    ÔË˜ ˙ÈÂÊÓ ‰ÁÂË˘  ©ºÆ®±∏∞

  ˙Â„Â˜‰ ¯ÓÂÏÎA  ¨B≠Â  C  ‡ÏÆ„Á‡ ¯˘È ÏÚ ˙Â‡ˆÓ 

    ∫ÌÎÒÏ ÏÎÂ Â˜ ‡Â‰ Ï‚ÚÓ‰Ú˜ÂÌÆÚË˜ ÂÈ‡ ÂÓÓ ˜ÏÁ Û‡ ¯ÓÂÏÎ  Æ

∫‡Ó‚Â„
AB≠Â  AC  ÂÊÎ¯Ó˘ Ï‚ÚÓ· ÌÈ¯˙ÈÓ È˘ Ì‰  OÆ

    ∫ÔÂ˙AC Ω ABÆ
    ∫ÁÎÂ‰<) A2 Ω <) A1Æ

∫ÔÂ¯˙Ù
˙Â¯Â˘˜‰ ˙ÂÈÚ· ¯Â˙ÙÏ ÍÈ¯ˆ Ì‰·˘ ÌÈ¯˜Ó ‰·¯‰·

 È‡„Î Ï‚ÚÓÏÂÊÎ¯Ó ÌÚ Ï‚ÚÓ‰ ÏÚ˘ ˙Â„Â˜ ¯·ÁÏ
ÆÌÈÒÂÈ„¯ ˙¯·Ú‰ È¢ÚÌÈÒÂÈ„¯‰ ˙‡ ¯È·Ú ‰Ê ‰¯˜Ó·  

BO≠Â  CO≠˘  ¯ÂÎÊÂ  BO≠Â  CO  ÌÈÂÂ˘ÈÎ ‰ÊÏ ‰Ê 
ÆÏ‚ÚÓ· ÌÈÒÂÈ„¯ Ì‰È˘

ח4י מעגל

ED C
B

A

O

21

CB

A

O

21

CB

A

O
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 ¯Â·Ú∫‰ÁÎÂ‰Ï
  ÌÈ˘ÏÂ˘Ó‰ ˙‡ ÛÂÙÁAOB≠Â  AOCÆ

    AC   Ω AB®ÔÂ˙©      
    AO   Ω AO®˙Ù˙Â˘Ó ÚÏˆ©      }  CO   Ω BO®Ï‚ÚÓ· ÌÈÒÂÈ„¯©      

        
'AOC # 'AOB      ®ÆˆÆˆÆˆ È¢ÙÚ©

        
                  <) A2     Ω <) A1®ÌÈÙÙÂÁ ÌÈ˘ÏÂ˘Ó· ˙ÂÓÈ‡˙Ó ˙ÂÈÂÊ©      

      ÆÏ¢˘Ó

ÏÂˆÓ· ÌÂÒÁ Ú‚ÚÓÏ
∫®ÈÚÈ·˘ ˜¯Ù ‰‡¯©  ¯È„‚ ‰Ê ÛÈÚÒ ÌÈÈÒ˘ ÈÙÏ 

ÆÏ‚ÚÓ· ÌÂÒÁ ÚÏÂˆÓ ‡¯˜ Ï‚ÚÓ ÏÚ ÂÈ„Â˜„Â˜ ÏÎ˘ ÚÏÂˆÓ

 ÔÂ¯Á‡‰ ÈÙÏ˘ ËÙ˘Ó· ÂÈ‡¯˘ ÈÙÎÆÏ‚ÚÓ· ÌÂÒÁÏ ¯˘Ù‡ ˘ÏÂ˘Ó ÏÎÈ·‚Ï ¯·„‰ ÍÎ ‡Ï  
Æ®≤∑∂≠Â  ≤∂∑  ßÓÚ ‰‡¯©  Æ¯Á‡ ÚÏÂˆÓ Â‡ Ú·Â¯Ó

תרגילי4
(הגדרת המעגל)

 הגדרת המעגל—תרגילי4 יסודיי4 

(1AOB  הוא משולש שה+וד+וד  Oשלו הוא  

  ה3 עלB  וA7במרכז המעגל וה+וד+ודי3  

המעגל.  הי+8 המשולש הוא  25  ס"מ

  הוא  11  ס"מ.ABוהמיתר  

מ4א את רדיוס המעגל ואת +וטרו.

  הוא מלב: כ9 שה+וד+ודABCOהמרובע  2)

O  הוא במרכז המעגל, ה+וד+וד  Bעל  

  על רדיוסיC.3  וA7המעגל וה+וד+ודי3  

+וטר המעגל הוא  18  ס"מ.

.  נמ+.ACחשב את האלכסו:  א.

השל3 (עפ"י סעי8 א>):ב.

  על +שת המעגל שבי:B  של הנ+ודה    תלוי  ב   ACאור9 האלכסו:  
.C  וA7הרדיוסי3 העוברי3 דר9  

BA

O

C

BA

O
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  נמ4אות על מעגלC  וB7הנ+ודות  3)

  נמ4אתA.  הנ+ודה  Oשמרכזו  

.AC = ABמחו: למעגל.    נתו9:    

.A2 = <) A1 (>הוכח:    

).CO  וBO7    העבר את ה+טעי3  הדרכה:(

כל 2וטר במעגל גדול מכל מיתרהוכח:    4)

אחר שאיננו 2וטר.

.CD > AB(הדרכה:    4"ל:    

הסתמ; על כ; ש+וטר שווה לפעמיי3

).CODהרדיוס והתבונ9 במשולש  

(5AB7ו  BCה3 מיתרי3 במעגל  

.Oשמרכזו  

.B2 = <) B1 (>נתו9:    

.AO ˇ̌ BCהוכח:    

 הגדרת המעגל—תרגילי6 נוספי6 

(6AO7ו  BOה3 רדיוסי3 במעגל  

  היאC.  הנ+ודה  Oשמרכזו  

.OBנ+ודה כלשהי על  

).BO = AO    רמז:.    (AC < BCהוכח:    

(7AB  הוא +וטר במעגל שמרכזו  O  המיתר  .BE

  נפגשAD.  המש; המיתר  DOמ+ביל לרדיוס  

.C  בנ+ודה  BEע3 המש; המיתר  

    +טע אמ4עי3).רמז:.    (CD = ADהוכח:    א.

.CB = ABהוכח:    ב.

    היעזר בחישוב זויות).הדרכה:(

(8AB7ו  BCה3 שני מיתרי3 במעגל  

  נמ4אתA  כ; שהנ+ודה  Oשמרכזו  

.BCעל ה+שת ה+טנה  

.OCB > <) OAB (>הוכח:    א.

    העברהדרכה:.    (AB > BCהוכח:    ב.

).ABC  והתבונ9 במשולש  ACאת ה+טע  

180

C

BA

D

O

2
1

C

BA

O

C

BA

O

C B

A

D

E

O

C

BA

O

2
1

C

B

AO
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(9AB7ו  CD  ה3 שני מיתרי3 במעגל שמרכזו  O.

  נמ4אות בהתאמה על המיתריF3  וE7הנ+ודות  

AB7ו  CD  כ; שה+טע  EF  עובר דר; המרכז  O

.FO = EO    ,DF = BEומת+יי3:    

.CD = ABהוכח:    

  הוא +וטרAB  נתוO    :9במעגל שמרכזו  10)

.E  הוא מיתר שהמשכיה3 נחתכי3 בנ+ודה  CDו7

.AE < CEהוכח:    א.

,CO    העבר את ה+טע  הדרכה:(

  והסתמ; עלCOEהתבונ9 במשולש  

תכונת סכו3 שתי 4לעות במשולש).

.DE < BEהוכח:    ב.

(11AB7הוא +וטר  ו  BCהוא מיתר  

  הוא אנ;O  .DEבמעגל שמרכזו  

CO  והוא חות; את  BCלמיתר  

  כמתואר ב4יור.Fבנ+ודה  

.OF = ODהוכח:    

(הגדרת המעגל):תשובות  

.  א.  9  ס"מ.   ב.  לא,  מי+ומה2)  7  ס"מ,  14  ס"מ.    1)

זוית מרכזית, מיתרי6 ו2שתות

‚‰ÈÂÊ‰ ˙¯„ÈÊÎ¯Ó‰ ˙˙
ÆÏ‚ÚÓ· ˙ÂÈÂÊ Ï˘ ‚ÂÒ ÂÈ˘ÎÚ ¯È„‚

‚‰∫‰¯„

ÊÂÈ˙ Ó¯ÎÊÈ˙ —ÈÂÊ · ‡Â‰ ‰Ï˘ „Â˜„Â˜‰˘ ˙‚ÚÓ‰ ÊÎ¯ÓÈÂÊ ˙‡¯˜ ÏÈÊÎ¯Ó ˙Æ˙

∫‡Ó‚Â„Ï  ˙ÈÂÊ‰    AOB˙ÈÂÊ ‡È‰  
  ÂÊÎ¯Ó˘ Ï‚ÚÓ· ˙ÈÊÎ¯ÓOÆ

C

B

A

D

FE
O

C

BA

D

E
O

C B

A
D

F

E

O

BA

O
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∫˙Â¯Ú‰

®‡ÂÊ ÌÚ ÂÊ ˙Â„ÎÏ˙Ó ‰È˜Â˘˘ ˙ÈÊÎ¯Ó ˙ÈÂÊ
®˙ÈÂÊ‰ ÍÂ˙· ÌÈ‡ˆÓ ‰Ï˘ ÌÈÈ˜Â˘‰ ÈÎ˘Ó‰Â©

  ˙· ˙ÈÂÊ ‡È‰ºÆ≥∂∞
    ∫¯ÓÂÏÎ≠Ï  ˜ÏÂÁÓ Ï‚ÚÓ‰ºÆ≥∂∞

®· ÏÎ¯ËÂ˜˙ÂÈÊÎ¯Ó ˙ÂÈÂÊ È˙˘ ¯ˆÂÈ 
 ‡È‰ Ô‰Ó ˙Á‡ ÏÎ˘ ˙ÂÂ˘¨‰ÁÂË˘ ˙ÈÂÊ

  ˙· ¯ÓÂÏÎºÆ±∏∞

®‚ Ï‚ÚÓ‰ ÊÎ¯ÓÓ ÌÈ‡ˆÂÈ‰ ÌÈÒÂÈ„¯ È˘ÌÈ‡ˆÓ ‡Ï˘
¯ËÂ˜ Â˙Â‡ ÏÚ ‰˘ÚÓÏ ÌÈ¯ˆÂÈ ∫˙ÂÈÊÎ¯Ó ˙ÂÈÂÊ È˙˘

≠Ó  ‰Ë˜‰ ˙Á‡º≠Ó  ‰ÏÂ„‚‰ ˙Á‡Â  ±∏∞ºÆ±∏∞
 ‚˘ÂÓ· ‰ÂÂÎ‰ ˙¯Á‡ ÔÈÈˆ ‡Ï Ì‡¢˙ÈÊÎ¯Ó ˙ÈÂÊ¢‡È‰ 

 ˙ÈÂÊÏ≠Ó  ‰Ë˜‰ºÆ±∏∞

®„ ˙ÈÊÎ¯Ó ˙ÈÂÊ ÏÎÏÌÈÓÈ‡˙ÓÆÍÙÈ‰ÏÂ ¯˙ÈÓÂ ˙˘˜ 
 ˙ÈÂÊ‰˘ ÌÈ¯ÓÂ‡ ‰ÊÎ ‰¯˜Ó·˙Ú˘Æ¯˙ÈÓ‰ ÏÚÂ ˙˘˜‰ ÏÚ 

∫‡Ó‚Â„Ï  ˙ÈÂÊ‰    AOBÏÚ ˙Ú˘  
  ˙˘˜‰AB  ¯˙ÈÓ‰ ÏÚÂ  ®‰Ë˜‰©  AB

Æ®Ï‡Ó˘Ó ®±© ¯ÂÈˆ©

  ˙ÈÊÎ¯Ó‰ ˙ÈÂÊ‰ ¯˘‡ÎAOB‡È‰  
ÏÚ ˙Ú˘ ‡È‰ Ê‡ ‰ÏÂ„‚‰ ˙ÈÂÊ‰

  ˙˘˜‰ABÆ®Ï‡Ó˘Ó ®≤© ¯ÂÈˆ©  ‰ÏÂ„‚‰  

®‰˙ÈÂÊ‰˘ ‡È‰ ‰ÂÂÎ‰Â ¢˙ÂÏÚÓ Ï˘ ÌÈÈÂÒÓ ¯ÙÒÓ ˙· ˙˘˜¢ ÏÚ ¯·„Ï Ì‚ Ï·Â˜Ó
Æ˙ÂÏÚÓ ¯ÙÒÓ Â˙Â‡ ˙· ‡È‰ ˙˘˜‰ ÏÚ ˙Ú˘‰ ˙ÈÊÎ¯Ó‰

∫‡Ó‚Â„Ï  ˙˘˜‰    AB‡È‰ ¯ÂÈˆ·˘  
  ˙·º˙Ú˘‰ ˙ÈÊÎ¯Ó‰ ˙ÈÂÊ‰ ÈÎ  ±∞∞

  ˙· ‡È‰ ‰ÈÏÚºÆ±∞∞

∫·Ï ÌÈ˘    ÌÂ˘¯Ï ¯˘Ù‡    º Ω ±∞∞AB

(

Ì‚ ÌÂ˘¯Ï ¯˘Ù‡ È˘ „ˆÓ    ¨
 Ω Ó¢Ò µAB

(

ÆÓ¢Ò  µ  ‡Â‰ ˙˘˜‰ Í¯Â‡˘ ‰ÂÂÎ‰ Ô‡ÎÂ    

360º

180º
180º

100º
BA

O

BA
O

BA

O

(1)

(2)
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∫ß‡ ‡Ó‚Â„
‰ Ï„Â‚ ‰Ó  ‰ÂÂ‰Ó˘ ˙˘˜µ

±≤øÏ‚ÚÓ‰ Û˜È‰Ó  

∫ÔÂ¯˙Ù
≠·  ˙˘˜‰ ‰ÂÂ‰Ó˘ ˜ÏÁ‰ ˙‡ ÏÂÙÎº    Ï·˜Â  ≥∂∞º Ω ±µ∞º ≥∂∞• µ

±≤‡È‰ ˙˘˜‰ ¯ÓÂÏÎ    ¨

  ˙·ºÆ±µ∞

˘˜ ÔÂÈÂÂ˘·ÈÁ ¨˙Â˙˘˜ ¯ÂÒÈÁÂ ¯Â˙Â˙
 ÏÚ ¯·„Ï Ô˙È ˙ÂÈÂÊ ÔÂÈÂÂ˘Ï ‰ÓÂ„·Æ˙Â˙˘˜ ÔÂÈÂÂ˘

˙ÂÂ˘ ˙Â˙˘˜ —Ô˙Â‡ ÌÈ˘ Ì‡˘ ˙Â˙˘˜ È˙˘ 

Æ‰„ÎÏ˙˙ Ô‰ ÂÊ È·‚ ÏÚ ÂÊ

∫‡Ó‚Â„Ï    ÌÈÈ˜˙Ó ¯ÂÈˆ·    CD

(

 Ω AB

(

Æ

 ÏÚ ¯·„Ï Ô˙È ˙ÂÈÂÊ ¯ÂÒÈÁÂ ¯Â·ÈÁÏ ‰ÓÂ„·Æ˙Â˙˘˜ ¯ÂÒÈÁÂ ¯Â·ÈÁ

˙Â˙˘˜ ÌÂÎÒ —∫ÌÈÈ˜˙Ó ¯ÂÈˆ· ‡Ó‚Â„Ï 
AC

(

 Ω BC

(

 ´ AB

(

Æ

˙Â˙˘˜ È˘¯Ù‰ —∫ÌÂ˘¯Ï Ì‚ ¯˘Ù‡ 
BC

(

 — AC

(

 Ω AB

(

    ÔÎÂ    AB

(

 — AC

(

 Ω BC

(

Æ

ÆÂÊÏ ÂÊ ˙ÂÎÂÓÒ ÔÈ‡˘ ˙Â˙˘˜ Ï˘ ¯ÂÒÈÁÂ ¯Â·ÈÁ ÏÚ Ì‚ ¯·„Ï Ô˙È ˙ÂÈÂÊ ¯ÂÒÈÁÂ ¯Â·ÈÁ· ÂÓÎ

∫˙Â¯Ú‰
®‡ Ï‚ÚÓ‰ ˙‡ ˜ÏÁÓ ¯ËÂ˜ ÏÎ˘ „È‚‰Ï ¯˘Ù‡ Ì„Â˜‰ ßÓÚ·˘ ß· ‰¯Ú‰Ï Í˘Ó‰·È˙˘Ï

Æ˙ÂÂ˘ ˙Â˙˘˜
∫ÔÂÎ ÍÂÙ‰‰ ÔÂÂÈÎ‰ Ì‚

 Ì‡¯˙ÈÓ ˙Â˙˘˜ È˙˘Ï Ï‚ÚÓ‰ ˙‡ ˜ÏÁÓ Ï‚ÚÓ· ˙ÂÂ˘ ‡Â‰ Ê‡ Æ¯ËÂ˜

®·‰ÊÏ ‰Ê ÌÈÎÂ‡Ó‰ ÌÈ¯Ë˜ È˘

Æ˙ÂÂ˘ ˙Â˙˘˜  ¥≠Ï  Ï‚ÚÓ‰ ˙‡ ÌÈ˜ÏÁÓ
  ˙· ˙ÈÊÎ¯Ó ˙ÈÂÊÏ ˙ÎÈÈ˘ ˙˘˜ ÏÎºÆπ∞

 ‡Â‰ ˜ÏÁ ÏÎÆÏ‚ÚÓ Ú·¯

ÈÓÂ ˙ÂÈÊÎ¯Ó ˙ÂÈÂÊÌÈ¯˙
ÆÌ‰ÈÏÚ ˙ÂÚ˘‰ ˙ÂÈÂÊÏ ÌÈ¯˙ÈÓ ÔÈ·˘ ¯˘˜‰ ÏÚ ÂÈ˘ÎÚ „ÓÏ

C

B
A

D

C

B
A

C

B

A

D
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∫ËÙ˘Ó

ÚÏ ÓÈ˙¯ÈÌ ˘ÂÂÈÌ ˘ÚÂ˙ ÊÂÈÂ˙ Ó¯ÎÊÈÂ˙ ˘ÂÂ˙Æ

 ÁÈÎÂ‰Ï ÍÈ¯ˆ˘ ‰ÓÂ ÌÈÂ˙‰ ÁÂÒÈ∫˙ÈËÓ˙Ó ‰Ù˘·
AB≠Â  CD  ÂÊÎ¯Ó˘ Ï‚ÚÓ· ÌÈ¯˙ÈÓ Ì‰  OÆ

∫ÔÂ˙CD = ABÆ
∫Ï¢ˆ<) COD Ω <) AOBÆ

∫‰ÁÎÂ‰

  ÌÈ˘ÏÂ˘Ó‰ ˙‡ ÛÂÙÁAOB≠Â  CODÆ

    CD   Ω AB®ÔÂ˙©      
    CO   Ω AO®ÌÈÒÂÈ„¯©      }  DO   Ω BO®ÌÈÒÂÈ„¯©      

        
'COD # 'AOB      ®ÆˆÆˆÆˆ È¢ÙÚ©

        
                  <) COD Ω <) AOB    ®ÌÈÙÙÂÁ ÌÈ˘ÏÂ˘Ó· ˙ÂÓÈ‡˙Ó ˙ÂÈÂÊ©  

      ÆÏ¢˘Ó

 ˙‡ ÁÒÍÂÙ‰‰ ËÙ˘Ó‰Æ

∫ËÙ˘Ó

ÊÂÈÂ˙ Ó¯ÎÊÈÂ˙ ˘ÂÂ˙ ˘ÚÂ˙ ÚÏ ÓÈ˙¯ÈÌ ˘ÂÂÈÌÆ

∫‰¯Ú‰Æ±∏∑  ßÓÚ·  ∂  ÏÈ‚¯˙ ‰‡¯ ËÙ˘Ó‰ ˙ÁÎÂ‰Ï    

˘˜Â ˙ÂÈÊÎ¯Ó ˙ÂÈÂÊ˘˜ ¨˙Â˙ÈÓÂ ˙Â˙ÌÈ¯˙
ÔÈ·Â ˙Â˙˘˜Ï ˙ÂÈÊÎ¯Ó ˙ÂÈÂÊ ÔÈ·˘ ¯˘˜Ï ÌÈÒÁÈÈ˙Ó‰ ÌÈËÙ˘Ó È˘ ÂÈ˘ÎÚ ‡È·

Æ˙ÂÁÎÂ‰‰ ˙‡ Ô‡Î ‡È·‰Ï ÏÎÂ ‡Ï  ÆÌÈ¯˙ÈÓÏ ˙Â˙˘˜

∫ËÙ˘Ó

ÊÂÈÂ˙ Ó¯ÎÊÈÂ˙ ˘ÂÂ˙ ˘ÚÂ˙ ÚÏ ˜˘˙Â˙ ˘ÂÂ˙ ÂÏ‰ÈÙÍÆ

∫‡Ó‚Â„Ï    Ì‡    <) COD Ω <) AOB    Ê‡    CD

(

 Ω AB

(

¨
    Ì‡    ∫ÍÙÈ‰ÏÂCD

(

 Ω AB

(

    Ê‡    <) COD Ω <) AOBÆ

184

C

B

A

O

D

C

B

A
O

D



185 ה4ילו3 מספר זה הוא עבירה על החו+★) ב()1 חל+ — יח"ל 4 (מתמטי+ה בני גור! — כל הזכויות שמורות ©

∫ËÙ˘Ó

ÏÓÈ˙¯ÈÌ ˘ÂÂÈÌ Ó˙‡ÈÓÂ˙ ˜˘˙Â˙ ˘ÂÂ˙ ÂÏ‰ÈÙÍÆ

∫‡Ó‚Â„Ï    Ì‡    CD Ω AB    Ê‡    CD

(

 Ω AB

(

¨
    Ì‡    ∫ÍÙÈ‰ÏÂCD

(
 Ω AB

(

    Ê‡    CD Ω ABÆ

 ÔÈ·˘ ¯˘˜· ˘ÂÓÈ˘ ‰‡¯ ‰‡·‰ ‡Ó‚Â„·ÌÈ¯˙ÈÓÂ ˙Â˙˘˜Æ˙ÈÊÎ¯Ó ˙ÈÂÊ ‰˙Â‡ ÈÏÚ· 

∫ß· ‡Ó‚Â„
AB≠Â  CDÆÏ‚ÚÓ· ÌÈ¯˙ÈÓ È˘ Ì‰  

    ∫ÔÂ˙CD Ω ABÆ
    ∫ÁÎÂ‰AD Ω CBÆ

∫ÔÂ¯˙Ù

∫‰ÁÎÂ‰

CD

(

            Ω AB

(

  ÌÈÂÂ˘ ÌÈ¯˙ÈÓÏ©      CD) = (AB®˙ÂÂ˘ ˙Â˙˘˜ ˙ÂÓÈ‡˙Ó  
 }

 AC

(

        Ω AC

(

®‰ÓˆÚÏ ‰ÂÂ˘ ˙˘˜ ÏÎ©      
            

AC

(

 — CD

(

 Ω AC

(

 — AB

(

®˙ÂÂ˘ ˙Â˙˘˜Ó ˙ÂÂ˘ ˙Â˙˘˜ ¯ÂÒÈÁ©      
            

 AD

(

           Ω CB

(

            
    AD        Ω CB®ÌÈÂÂ˘ ÌÈ¯˙ÈÓ ÌÈÓÈ‡˙Ó ˙ÂÂ˘ ˙Â˙˘˜Ï©      

      ÆÏ¢˘Ó

· ÌÈÂÈÂÂ˘ È‡ÈÓ ¨˙ÂÈÊÎ¯Ó ˙ÂÈÂÊ ÔÈ˘˜Â ÌÈ¯˙˙Â˙
ÆÌÈÂÈÂÂ˘ È‡Ï ÌÈÒÁÈÈ˙Ó Ì‰Â ÌÈÓ„Â˜‰ ÌÈËÙ˘ÓÏ ÌÈÓÂ„ ÌÈ‡·‰ ÌÈËÙ˘Ó‰

∫ËÙ˘Ó

ÌÈ‡˙Ó‰ ¯˙ÈÓ‰ Ê‡ ‰ÈÈ˘ ˙ÈÊÎ¯Ó ˙ÈÂÊÓ ‰ÏÂ„‚ ¯˙ÂÈ ˙Á‡ ˙ÈÊÎ¯Ó ˙ÈÂÊ Ï‚ÚÓ· Ì‡
 ‰Ë˜‰ ˙ÈÂÊÏ ÌÈ‡˙Ó‰ ¯˙ÈÓ‰Ó ÏÂ„‚ ¯˙ÂÈ ‰ÏÂ„‚‰ ˙ÈÂÊÏÂÏ‰ÈÙÍÆ

∫‡Ó‚Â„Ï    Ì‡    <) COD > <) AOB    Ê‡    CD > AB¨

È‰ÏÂ    Ì‡    ∫ÍÙCD > AB    Ê‡    <) COD > <) AOBÆ
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∫ËÙ˘Ó

˙˘˜‰ Ê‡ ‰ÈÈ˘ ˙ÈÊÎ¯Ó ˙ÈÂÊÓ ‰ÏÂ„‚ ¯˙ÂÈ ˙Á‡ ˙ÈÊÎ¯Ó ˙ÈÂÊ Ï‚ÚÓ· Ì‡
 ‰Ë˜‰ ˙ÈÂÊÏ ‰ÓÈ‡˙Ó‰ ˙˘˜‰Ó ‰ÏÂ„‚ ¯˙ÂÈ ‰ÏÂ„‚‰ ˙ÈÂÊÏ ‰ÓÈ‡˙Ó‰ÂÏ‰ÈÙÍÆ

∫‡Ó‚Â„Ï    ®Ì„Â˜‰ ËÙ˘ÓÏ ¯ÂÈˆ ‰‡¯©    <) COD > <) AOB <=> CD

(

 > AB

(

Æ

∫ËÙ˘Ó

‰ÏÂ„‚‰ ˙˘˜Ï ÌÈ‡˙Ó‰ ¯˙ÈÓ‰ Ê‡ ‰ÈÈ˘ ˙˘˜Ó ‰ÏÂ„‚ ¯˙ÂÈ ˙Á‡ ˙˘˜ Ï‚ÚÓ· Ì‡
 ‰Ë˜‰ ˙˘˜Ï ÌÈ‡˙Ó‰ ¯˙ÈÓ‰Ó ÏÂ„‚ ¯˙ÂÈÂÏ‰ÈÙÍÆ

∫‡Ó‚Â„Ï    ®Ì„Â˜‰ ÈÙÏ˘ ËÙ˘ÓÏ ¯ÂÈˆ ‰‡¯©    CD

(

 > AB

(

 <=> CD > ABÆ

תרגילי*
(זוית מרכזית, מיתרי* ו.שתות)

 זוית מרכזית, מיתרי* ו.שתות—תרגילי* יסודיי* 

4מ4א את גודלה של +שת במעלות א3 החל+ שהיא מהווה מהי+6 המעגל הוא  1)
15

.

º.140מ4א איזה חל+ מהי+6 המעגל מהווה +שת שגודלה במעלות הוא  2)

  נמ4אותD  וA  ,B  ,C9הנ+ודות  3)

על המעגל.

BCנתו::    

(

 = AB

(

    ,DC

(

 = AD

(

.

  הוא +וטר במעגל.BDהוכח:    

מ4א את גודלה של הזוית המרכזיתא.4)

הנשענת על מיתר שאורכו שווה לרדיוס

.R) = (ABהמעגל.    

הוכח:    הי+6 המעגל גדול פי  6ב.

.ABמאור; ה+שת  

(5A  ,B9ו  C  ה: נ+ודות על מעגל שמרכזו  O.

.BC = AB    ,º = 55<) Cנתו::    

  ואתAOCחשב את הזוית המרכזית  א.

).BO    העבר את ה+טע  הדרכה:.    (ABCהזוית  

.AC < ABהוכח:    ב.

ג
●

 AC+בע מה נכו::    (1)  . 
1
2

 = AB  (2)    .AC

(

 
1
2

 = AB

(

.
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הוכח את המשפט  (ראה עמ>  184):6)

זויות מרכזיות שוות נשענות

על מיתרי* שווי*.

.COD = <) AOB (>(הדרכה:    נתו::    

).4DC = AB"ל:    

(7AO  הוא רדיוס במעגל שמרכזו  O  הנ+ודה  .B

  ה: על המעגל.D  וC9  והנ+ודות  AOהיא על  

.DB = CBנתו::    

ADהוכח:    

(

 = AC

(

    הוכח שהזויותהדרכה:.    (

המרכזיות הנשענות על ה+שתות הנ"ל שוות זו לזו).

(8AO9ו  BOה3 רדיוסי3 במעגל  

  שהיאC.  מהנ+ודה  Oשמרכזו  

  הורידו אנכיAB3 ה+שת  אמ6ע

CD9ו  CE.3לרדיוסי  

.CE = CDהוכח:    

 זוית מרכזית, מיתרי* ו.שתות—תרגילי* נוספי* 

(9ABהוא ה+וטר של ח4י מעגל  

C  וD9.  הנ+ודות  Oשמרכזו  

נמ4אות על +שת ח4י המעגל.

.CO ˇ̌ ADנתו::    

CBהוכח:    

(

  =DC

(

.

(10ABהוא +וטר במעגל.  הנ+ודות  

C9ו  D.נמ4אות על המעגל  

.CB = DC = ADנתו::    

חשב את זויות המרובע והוכח שהוא טרפז.א.

נתו: שהי+6 הטרפז הנ"ל הוא  40  ס"מ.ב.

חשב את +וטר המעגל.

(11AB9ו  CDה3 מיתרי3 במעגל  

השווי3 זה לזה.

.CB = ADהוכח:    

    הוכח שה+שתותהדרכה:(

AD9ו  CB.(שוות זו לזו  

C

B

A

D

O

C
B

A

D

O
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(12AB  ,AC5ו  AD3ה3 מיתרי  

,A2 = <) A1 (>במעגל.    נתו6:    

AC = AB.

  הוא +וטר במעגל.ADהוכח:    

    היעזר בחפיפתהדרכה:(

משולשי3 ובחיבור +שתות).

(זוית מרכזית, מיתרי0 ו/שתות):תשובות  

  (1º    .96  (27
º  ,60º  ,60º  ,120º.120  א.  º  ,140º    .110(10  א.  º    .60(5  א.  )4.    18

.ב.  16  ס"מ

אנ5 ממרכז המעגל למיתר

ÈÓ Ï˘ ˜Á¯Ó‰ÊÎ¯Ó‰Ó ¯˙
 Â‰Ó ‰ÏÈÁ˙ ¯È„‚˜Á¯Ó‰ ‰˘ÚÓÏ Â‰Ê  ÆÏ‚ÚÓ‰ ÊÎ¯ÓÓ ¯˙ÈÓ Ï˘ ‰„Â˜ Ï˘ ˜Á¯Ó‰

Æ¯˘ÈÓÆ®≥∂¥  ßÓÚ ß‡ ˜ÏÁ ‰Ò„‰ ¯ÙÒ· ‰‡¯©  

‚‰∫‰¯„

ÌÚ Ï‚ÚÓ‰ ÊÎ¯Ó ˙‡ ¯·ÁÓ‰ ÚË˜‰ Ï˘ ÂÎ¯Â‡
ÆÊÎ¯Ó‰Ó ¯˙ÈÓ‰ ˜Á¯Ó ‡¯˜ ÂÏ ÍÂ‡Ó‰Â ¯˙ÈÓ

ÈÓÏ ÊÎ¯Ó‰Ó Í‡¯˙
 Ï˘ ˙ÂÂÎ˙· ÂÈ˘ÎÚ ÔÂ„Í‡Æ¯˙ÈÓÏ Ï‚ÚÓ‰ ÊÎ¯ÓÓ 

∫ËÙ˘Ó

‡Í ÓÓ¯ÎÊ ‰ÓÚ‚Ï ÏÓÈ˙¯ ·ÓÚ‚Ï — ÁÂˆ‰ ‡˙ ‰ÓÈ˙¯¨ ÁÂˆ‰ ‡˙
‰ÊÂÈ˙ ‰Ó¯ÎÊÈ˙ ‰˘Ú˙ ÚÏ ‰ÓÈ˙¯ ÂÁÂˆ‰ ‡˙ ‰˜˘˙ ‰Ó˙‡ÈÓ‰
ÏÓÈ˙¯Æ

 ÁÈÎÂ‰Ï ÍÈ¯ˆ˘ ‰ÓÂ ÌÈÂ˙‰ ÁÂÒÈ∫˙ÈËÓ˙Ó ‰Ù˘·
AB  ÂÊÎ¯Ó˘ Ï‚ÚÓ· ¯˙ÈÓ ‡Â‰  OÆ
OD  ‰„Â˜· ¯˙ÈÓ‰ ˙‡ Í˙ÂÁ‰ ÒÂÈ„¯ ‡Â‰  CÆ

∫ÔÂ˙AB A OCÆ
∫Ï¢ˆBC Ω AC    ¨<) BOC Ω <) AOC    ÆBD

(

 Ω AD

(

Æ
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∫‰ÁÎÂ‰

  ˙‡ ¯·ÁA≠Â  B  Ï‚ÚÓ‰ ÊÎ¯Ó ÌÚ  O  ˘ÏÂ˘Ó‰  ÆAOB‡Â‰  
ÌÈÈ˜Â˘ ‰ÂÂ˘  ÈÎ AO≠Â  BO  ÚË˜‰ ÔÂ˙‰ È¢ÙÚ  ÆÌÈÒÂÈ„¯ Ì‰  OC

 ‡Â‰ÒÈÒ·Ï ‰·Â‚‰ Ì‚ ‡Â‰ ÔÎÏÂ Ï¢‰ ˘ÏÂ˘Ó· ¨ÒÈÒ·Ï ÔÂÎÈ˙‰
    ¯ÓÂÏÎBC Ω AC Ì‚ ‡Â‰ ÍÎÏ ÛÒÂ    Æ˘‡¯‰ ˙ÈÂÊ ‰ˆÂÁÔÎÏÂ 

<) BOC Ω <) AOC  ˙ÂÈÊÎ¯Ó‰ ˙ÂÈÂÊ‰Â ˙ÂÈ‰    ÆAOD≠Â  BOD˙ÂÂ˘  
    ¯ÓÂÏÎ ¨ÂÊÏ ÂÊ ˙ÂÂ˘ Ô‰ ˙ÂÚ˘ ˙ÂÈÂÊ‰ Ô‰ÈÏÚ˘ ˙Â˙˘˜‰ Ì‚ Ê‡ ÂÊÏ ÂÊBD

(

 Ω AD

(

Æ

      ÆÏ¢˘Ó

ÈÓÏ ÊÎ¯Ó‰Ó Í‡ ¯˙—ÌÈÎÂÙ‰‰ ÌÈËÙ˘Ó‰ 
 ÂÈ˘ÎÚ ÁÒÌÈÎÂÙ‰ ÌÈËÙ˘ÓÆÔÂ¯Á‡‰ ËÙ˘ÓÏ 

∫ËÙ˘Ó

˜ËÚ ‰ÓÁ·¯ ‡˙ Ó¯ÎÊ ‰ÓÚ‚Ï ÚÌ ‰‡ÓˆÚ ˘Ï ÓÈ˙¯ — Ó‡ÂÍ ÏÓÈ˙¯Æ

∫‰¯Ú‰Æ‡·‰ ßÓÚ·  ¥  ÏÈ‚¯˙ ‰‡¯ ËÙ˘Ó‰ ˙ÁÎÂ‰Ï    

∫ËÙ˘Ó

˜ËÚ ÓÓ¯ÎÊ ‰ÓÚ‚Ï ˘ÁÂˆ‰ ÊÂÈ˙ Ó¯ÎÊÈ˙ — ÁÂˆ‰ ‡˙ ‰ÓÈ˙¯ ˘ÚÏÈÂ
˘Ú˙ ‰ÊÂÈ˙ ÂÓ‡ÂÍ ÏÂÆ

∫‰¯Ú‰Æ‡·‰ ßÓÚ·  µ  ÏÈ‚¯˙ ‰‡¯ ËÙ˘Ó‰ ˙ÁÎÂ‰Ï    

∫ËÙ˘Ó

‡Í Ó‡ÓˆÚ ÓÈ˙¯ ·ÓÚ‚Ï ÚÂ·¯ „¯Í Ó¯ÎÊ ‰ÓÚ‚ÏÆ

∫‰¯Ú‰Æ‡·‰ ßÓÚ·  ∂  ÏÈ‚¯˙ ‰‡¯ ËÙ˘Ó‰ ˙ÁÎÂ‰Ï    

תרגילי0
(אנ5 ממרכז המעגל למיתר)

 אנ5 ממרכז המעגל למיתר—תרגילי0 יסודיי0 

(1AB  הוא מיתר במעגל שמרכזו  O  הרדיוס  .OC  חות: את  AB

  והוא ני4ב לו.Nבנ+ודה  

  הואNCנתו6:    +וטר המעגל הוא  26  ס"מ ואור: ה+טע  א.

.O  ממרכז המעגל  8AB  ס"מ.  חשב את מרח+ המיתר  

(ללא +שר לנתוני3 של סעי> א;).ב.

.AB.    מ4א את אור: המיתר  x = 3AN+10    ,x = AB—נתו6:    5

C BA

D

O

C

BA N

O
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(2AB  הוא מיתר במעגל שמרכזו  O.

.AB,    18 ס"מ = º = 45<) ABOנתו6:    

ABחשב את מרח+ המיתר  

ממרכז המעגל.

  היא אמ4ע המיתרCהנ+ודה  3)

AB  במעגל שמרכזו  O.

,º = 30<) ABOנתו6:    

.5CO ס"מ = 

חשב את +וטר המעגל.

הוכח את המשפט  (ראה בעמ; ה+וד3):4)

/טע המחבר את מרכז המעגל ע0

 מאונ5 למיתר.—האמ:ע של מיתר 

,BC = AC(הדרכה:    נתו6:    

).4AB A OC"ל:    

—/טע ממרכז המעגל שחו:ה זוית מרכזית הוכח את המשפט  (ראה בעמ; ה+וד3):    5)

חו:ה את המיתר שעליו נשענת הזוית ומאונ5 לו.

הוכח את המשפט  (ראה בעמ; ה+וד3):6)

אנ5 מאמ:ע מיתר במעגל עובר דר5

מרכז המעגל.

(הדרכה:    הורד אנ: ממרכז המעגל

למיתר והוכח שזהו האנ: האמ4עי למיתר).

(7AB5ו  CDה3 מיתרי3 במעגל  

  הוא +וטר והואO  .EFשמרכזו  

חו4ה את המיתרי3.

.CD ˇ̌ ABהוכח:    

(8AB5הוא +וטר  ו  CDהוא מיתר  

המאונ: לו.

.AD = ACהוכח:    א.

º.130  היא בת  CDנתו6 שה+שת  ב.

.ADחשב בת כמה מעלות ה+שת  

    היעזר בשוויו6 +שתות).הדרכה:(

B

A

45º
O

C BA

O

C BA

O

C

B

A

D

C

BA

D

F

E

O
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 אנ5 ממרכז המעגל למיתר—תרגילי0 נוספי0 

(9AB5ו  CD  ה3 מיתרי3 במעגל שמרכזו  O

.Nהמאונכי3 זה לזה שנחתכי3 בנ+ודה  

  ה6 בהתאמה אמ4עיF  וE5הנ+ודות  

.CD  וAB5המיתרי3  

  הוא מלבEOFN.6הסבר מדוע המרובע  א.

.ND  וCD5.    חשב את  OE,    5 ס"מ = CNנתו6:    2 ס"מ = ב.

.AN  וOF5.    חשב את  AE,    5.5 ס"מ = BNנתו6:    3 ס"מ = ג.

  מהמרכז?CD  מהמרכז ומהו מרח+ המיתר  ABמהו מרח+ המיתר  ד.

(אי6 4ור: לב4ע חישובי3 נוספי3).

(10AB5ו  AC 3במעגל שמרכזו  שווי0  ה3 שני מיתרי O  המש: הרדיוס  .BO  את המיתרחו:ה 

AC  בנ+ודה  D.

.AC  וAB5חשב את הזוית שבי6 שני המיתרי3  

(11AB  הוא +וטר במעגל שמרכזו  O.

.BCD  חו4ה את הזוית  CFהמיתר  

.CF  היא אמ4ע  Eהנ+ודה  

.DC = BCהוכח:    א.

.º = 10<) OFEנתו6:    ב.

).OC    העבר את ה+טע  הדרכה:.    (BDCחשב את זויות המשולש  

.BCD = <) EOF (>(ללא +שר לנתו6 של סעי> ב;)    הוכח:    ג.

(12AB  הוא +וטר במעגל שמרכזו  Oוהוא  

.E  בנ+ודה  CD את המיתר  חו:ה

.BE = OEנתו6:    

  הוא שווה 4לעות.ACDהוכח:    המשולש  א.

C  וO  ,D  ,B5הוכח:    המרובע ש+וד+ודיו ה3  ב.

הוא מעוי6.

ג
●

חשב את זויותיו של המעוי6.. 

(13AB  .הוא +וטר במעגל  DEFGהוא טרפז ישר זוית שבו  

GF ˇ̌ DE5ו    º = 90<) F  הנ+ודות)    .D5ו  Gנמ4אות על  

  נמ4אות על המעגל).F  וE5ה+וטר והנ+ודות  

).EF    העבר אנ: מאמ4ע  הדרכה:.    (BG = ADהוכח:    א.

    +טע האמ4עי3 בטרפזרמז:.    (AB < GF + DEהוכח:    ב.

שווה למח4ית סכו3 הבסיסי3).

C

B

A

DFN

OE

C

BA D

F

EO

C

B

A
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O
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(14AB5ו  AC  ה3 מיתרי3 במעגל שמרכזו  O.

  למיתריOK.3  וOL5מהמרכז הורידו אנכי3  

 CB ˇ̌ KL    ,CBהוכח:    א.
1
2

 = KL.

    +טע אמ4עי3 במשולש).רמז:(

.CB A OM.    הוכח:    AC ˇ̌ MLנתו9:    ב.

(אנ2 ממרכז המעגל למיתר):תשובות  

  ב.  14  ס"מ,º    .115(9  ב.  8)  20  ס"מ.    3)  9  ס"מ.    2)  14  ס"מ.    ב.  5  ס"מ.   1)  א.

º  ,50º  ,50º0.8  ב.  º    .60(11  10)12  ס"מ.   ג.  2.5  ס"מ,  8  ס"מ.   ד.  5  ס"מ,  2.5  ס"מ.    

מיתרי4 ומרח5יה4 מהמרכז

ÈÓÊÎ¯Ó‰Ó Ì‰È˜Á¯ÓÂ ÌÈ¯˙
ÆÏ‚ÚÓ‰ ÊÎ¯ÓÓ Ì‰È˜Á¯ÓÏ ÌÈ¯˙ÈÓ ÔÈ·˘ ¯˘˜· ÂÈ˘ÎÚ ÔÂ„

∫ËÙ˘Ó

ÓÈ˙¯ÈÌ ˘ÂÂÈÌ ·ÓÚ‚Ï Óˆ‡ÈÌ ·Ó¯Á˜ÈÌ ˘ÂÂÈÌ ÓÓ¯ÎÊ ‰ÓÚ‚ÏÆ

 ÁÈÎÂ‰Ï ÍÈ¯ˆ˘ ‰ÓÂ ÌÈÂ˙‰ ÁÂÒÈ∫˙ÈËÓ˙Ó ‰Ù˘·
AB≠Â  CD  ÂÊÎ¯Ó˘ Ï‚ÚÓ· ÌÈ¯˙ÈÓ Ì‰  OÆ

∫ÔÂ˙CD Ω AB    ¨AB A OE    ¨CD A OFÆ
∫Ï¢ˆOF Ω OEÆ

∫‰¯Ú‰∫ÌÈÈ˜˙Ó Ì„Â˜‰ ÛÈÚÒ‰ È¢ÙÚ    
BE Ω AE    ¨DF Ω CFÆ

∫‰ÁÎÂ‰

  ˙‡ ¯·ÁA≠Â  C  Ï‚ÚÓ‰ ÊÎ¯Ó ÌÚ  O

  ÌÈ˘ÏÂ˘Ó‰ ˙‡ ÛÂÙÁÂAEO≠Â  CFOÆ

CO             Ω AO®ÌÈÒÂÈ„¯©      
CF             Ω AE    ∫ÔÂ˙    ¨ÌÈÂÂ˘ ÌÈ¯˙ÈÓ È‡ˆÁÎ©      CD Ω AB® } 

 º Ω π∞<) CFO Ω <) AEO        ∫ÔÂ˙©  AB A OE    ¨CD A OF®
            
      'CFO # 'AEO      ®ÆÊÆˆÆˆ È¢ÙÚ©
            

OF             Ω OE®ÌÈÙÙÂÁ ÌÈ˘ÏÂ˘Ó· ˙ÂÓÈ‡˙Ó ˙ÂÚÏˆ©      

      ÆÏ¢˘Ó
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 Ì‚ ÌÈÈ˜ÍÂÙ‰‰ ËÙ˘Ó‰Æ

∫ËÙ˘Ó

ÓÈ˙¯ÈÌ ·ÓÚ‚Ï ‰Óˆ‡ÈÌ ·Ó¯Á˜ÈÌ ˘ÂÂÈÌ Ó‰Ó¯ÎÊ — ˘ÂÂÈÌ Ê‰ ÏÊ‰Æ

∫‰¯Ú‰Æ±πµ  ßÓÚ·  ¥  ÏÈ‚¯˙ ‰‡¯ ËÙ˘Ó‰ ˙ÁÎÂ‰Ï    

∫‡Ó‚Â„
AB≠Â  CDÏ‚ÚÓ· ÌÈ¯˙ÈÓ È˘ Ì‰  

  ‰„Â˜· ÌÈÎ˙Á˘ ‰ÊÏ ‰Ê ÌÈÂÂ˘‰KÆ
    ∫ÁÎÂ‰CK Ω AKÆ

∫ÔÂ¯˙Ù

 ˙‡ ÔÓÒÊÎ¯Ó‰≠·  O„È¯ÂÂ  
ÌÈÎ‡  OE≠Â  OFÌÈ¯˙ÈÓÏ  

AB≠Â  CDÆ‰Ó‡˙‰·  

 ¯Â·Ú∫‰ÁÎÂ‰Ï
∫ß‡ ·Ï˘   ÌÈ˘ÏÂ˘Ó‰ ˙‡ ÛÂÙÁOEK≠Â  OFKÆ

OK             Ω OK®˙Ù˙Â˘Ó ÚÏˆ©      
OF             Ω OE®ÊÎ¯Ó‰Ó ÌÈÂÂ˘ ÌÈ˜Á¯Ó· ÌÈ‡ˆÓ ÌÈÂÂ˘ ÌÈ¯˙ÈÓ©      } 

 º Ω π∞<) OFK Ω <) OEK    ®¯ÊÚ‰ ˙ÈÈ· È¢ÙÚ©  
            

  'OFK      # 'OEK      ®ÆÊÆˆÆˆ È¢ÙÚ©
            

FK             Ω EK®ÌÈÙÙÂÁ ÌÈ˘ÏÂ˘Ó· ˙ÂÓÈ‡˙Ó ˙ÂÚÏˆ©      

∫ß· ·Ï˘ CF              Ω AE®ÌÈÂÂ˘ ÌÈ¯˙ÈÓ È‡ˆÁÎ©      
 }  FK          Ω EK®ß‡ ·Ï˘· ÂÁÎÂ‰©      

            
CK             Ω AK®ÌÈÂÂ˘ ÌÈÚË˜Ï ÌÈÂÂ˘ ÌÈÚË˜ ¯Â·ÈÁ©      

      ÆÏ¢˘Ó

· ÌÈÂÈÂÂ˘ È‡ÈÓ ÔÈÊÎ¯Ó‰Ó Ì‰È˜Á¯ÓÂ ÌÈ¯˙
ÆÊÎ¯Ó‰Ó Â˜Á¯ÓÏ ¯˙ÈÓ Ï˘ ÂÏ„Â‚ ÔÈ· ¯˘˜‰ ˙‡ ÂÈ˘ÎÚ ‰‡¯

∫ËÙ˘Ó

‡Ì ·ÓÚ‚Ï ÓÈ˙¯ ‡Á„ ÈÂ˙¯ ‚„ÂÏ ÓÓÈ˙¯ ˘È ‡Ê Ó¯Á˜Â Ó‰Ó¯ÎÊ ˘Ï
‰ÓÈ˙¯ ‰‚„ÂÏ ÈÂ˙¯ ˜ËÔ ÓÓ¯Á˜Â Ó‰Ó¯ÎÊ ˘Ï ‰ÓÈ˙¯ ‰˜ËÔÆ
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 ÁÈÎÂ‰Ï ÍÈ¯ˆ˘ ‰ÓÂ ÌÈÂ˙‰ ÁÂÒÈ∫˙ÈËÓ˙Ó ‰Ù˘·
AB≠Â  CD  ÂÊÎ¯Ó˘ Ï‚ÚÓ· ÌÈ¯˙ÈÓ Ì‰  OÆ

∫ÔÂ˙CD > AB    ¨AB A OE    ¨CD A OFÆ
∫Ï¢ˆOF < OEÆ

∫‰ÁÎÂ‰

  ¯˙ÈÓ ‰·BG  ¯˙ÈÓÏ ‰ÂÂ˘‰  CD  ‰„Â˜‰˘ ÍÎ  G

  ˙˘˜‰ ÏÚ ˙‡ˆÓABÈÎ È¯˘Ù‡ ¯·„‰ Æ‰Ë˜‰  
    ÔÂ˙‰ È¢ÙÚCD > AB    Ì‚ ÔÎÏÂ    CD

(

 > AB

(

Æ
  Í‡ „È¯Â ÂÈ˘ÎÚOH  ¯˙ÈÓÏ  BG˙‡ Í˙ÂÁ Í‡‰  Æ

  ¯˙ÈÓ‰AB  ‰„Â˜·  I    ÆOI < OE  ÈÎ    OE‡Â‰  
  ˙ÈÂÊ‰ ¯˘È ˘ÏÂ˘Ó· ·ˆÈOEI  ¯˙È‰Ó ÔË˜ ‡Â‰Â  OIÆ
    ÌÈÈ˜˙Ó˘ ¯Â¯· ÔÎ ÂÓÎOH < OI    Ì‚ ÔÎÏÂ ®Â˜ÏÁÓ ÏÂ„‚ ÌÏ˘‰©    OH < OEÆ

  ÌÈ¯˙ÈÓ‰CD≠Â  BG    ¯ÓÂÏÎ ¨ÌÈÂÂ˘ ÊÎ¯Ó‰Ó Ì‰Ï˘ ÌÈ˜Á¯Ó‰ ÔÎÏÂ ÌÈÂÂ˘  OH Ω OFÆ
    ÌÈÈ˜˙Ó˘ Ô‡ÎÓOF < OEÆ

      ÆÏ¢˘Ó

 ˙‡ ÁÒÆÍÂÙ‰‰ ËÙ˘Ó‰

∫ËÙ˘Ó

‡Ì ·ÓÚ‚Ï Ó¯Á˜Â Ó‰Ó¯ÎÊ ˘Ï ÓÈ˙¯ ‡Á„ ÈÂ˙¯ ˜ËÔ ÓÓ¯Á˜Â
Ó‰Ó¯ÎÊ  ˘Ï ÓÈ˙¯ ˘È ‡Ê ‰ÓÈ˙¯ ‰¯‡˘ÂÔ ÈÂ˙¯ ‚„ÂÏ Ó‰ÓÈ˙¯
‰˘ÈÆ

 ÁÈÎÂ‰Ï ÍÈ¯ˆ˘ ‰ÓÂ ÌÈÂ˙‰ ÁÂÒÈ∫˙ÈËÓ˙Ó ‰Ù˘·
AB≠Â  CD  ÂÊÎ¯Ó˘ Ï‚ÚÓ· ÌÈ¯˙ÈÓ Ì‰  OÆ

∫ÔÂ˙OF < OE    ¨AB A OE    ¨CD A OFÆ
∫Ï¢ˆCD > ABÆ

∫‰ÁÎÂ‰

 ÁÈ‰ÏÈÏ˘·    ÌÈÈ˜˙Ó ‡Ï˘ CD > ABÆ
 ÌÈÈ˜˙Ó Ì‡   CD = AB  ÌÈ˜Á¯Ó· ÌÈ‡ˆÓ ÌÈÂÂ˘ ÌÈ¯˙ÈÓ¢    ∫ËÙ˘Ó‰ È¢ÙÚ© Ï·˜  

    ®¢ÊÎ¯Ó‰Ó ÌÈÂÂ˘OF = OE ˙‡ÊÂ    ‰¯È˙ÒÆÔÂ˙Ï 
    ÌÈÈ˜˙Ó Ì‡CD < AB    ÔÂ¯Á‡‰ ËÙ˘Ó‰ È¢ÙÚ Ï·˜    OF > OE ·Â˘ ˙‡ÊÂ    ‰¯È˙Ò

ÆÔÂ˙Ï
    ÌÈÈ˜˙Ó ÔÎÏCD > ABÆ

      ÆÏ¢˘Ó
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תרגילי4
(מיתרי4 ומרח5יה4 מהמרכז)

מיתרי4 ומרח5יה4 מהמרכז

 מיתרי4 ומרח5יה4 מהמרכז—תרגילי4 יסודיי4 

1
●

 (AB5ו  AC  ה3 מיתרי3 במעגל שמרכזו  O.

  ה9 בהתאמה אמ4עי המיתריE3  וD5הנ+ודות  

AB5ו  AC    :9נתו    .EO = DO.

  הוא דלתוADOE.9הוכח:    המרובע  א.

מה9 זויות הבסיס של הדלתו9?ב.

(2AB5ו  CD  ה3 שני מיתרי3 במעגל שמרכזו  O

  ה9 אמ4עיF  וE5השווי3 זה לזה.  הנ+ודות  

המיתרי3.    הוכח:

:  הוא שווה שו+ייEOF.3המשולש  א.

.E = Dב.

(3AB5ו  CD  ה3 שני מיתרי3 במעגל שמרכזו  O,השווי3 זה לזה  

  הK9  וL5.  הנ+ודות  Pמאונכי3 זה לזה ונחתכי3 בנ+ודה  

אמ4עי המיתרי3.

  הוא ריבוע.PLOKהוכח:    המרובע  א.

.    חשב את הי+: הריבוע.PD,    16 ס"מ = PCנתו9:    6 ס"מ = ב.

מהו המרח+ של המיתרי3 מהמרכז?ג.

 שווי4 זה לזה.—מיתרי4 במעגל הנמ9אי4 במרח5י4 שווי4 מהמרכז הוכח את המשפט:    4)

(הדרכה:    ראה 4יור בעמ;  192).

 מיתרי4 ומרח5יה4 מהמרכז—תרגילי4 נוספי4 

(5AB5ו  CDה3 שני מיתרי3 במעגל  

השווי3 זה לזה שהמשכיה3 נפגשי3

.Eבנ+ודה  

.DE = BEהוכח:    

(6AB5ו  CD3ה3 שני מיתרי  

  הנחתכיO3במעגל שמרכזו  

.Eבנ+ודה  

.E2 = <) E1 (>נתו9:    

.CD = ABהוכח:    

CB

A

D E
O
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(7AB5ו  CDה3 שני מיתרי3 במעגל  

י3 זה לזה.  השווOשמרכזו  

.O  עובר דר8 המרכז  EFה+טע  

.FO = EOנתו::    

.CD ˇ̌ ABהוכח:    

(8AB5ו  CD8ה3 שני מיתרי3 (לא מ+בילי3) במעגל שאינ3 חותכי3 זה את זה בתו  

  בהתאמה.H  וG5  בנ+ודות  CD  וAB5 את המיתרי3  שחו+ה  הוא מיתר EFהמעגל.  

.FH = EGנתו::    

).H  וE  ,G  ,F5    העבר רדיוסי3 ממרכז המעגל לנ+ודות  הדרכה:.    (CD = ABהוכח:    

אי שוויוני2 בי! מיתרי2 ומרח3יה2 מהמרכז

 אי שוויוני2 בי! מיתרי2 ומרח3יה2 מהמרכז—תרגילי2 יסודיי2 

(9AB5ו  CDה3 מיתרי3 במעגל  

  היא אמ4עE.  הנ+ודה  Oשמרכזו  

AB  והנ+ודה  F  היא אמ4ע  CD.

.E < Dנתו::    

.CD > ABהוכח:    

(10AB5ו  ACה3 מיתרי3 במעגל  

  היא אמ4עM.  הנ+ודה  Oשמרכזו  

  חותMO8.  המש8 ה+טע  ABהמיתר  

.N  בנ+ודה  ACאת המיתר  

.NO = MOנתו::    

.AB > ACהוכח:    

 אי שוויוני2 בי! מיתרי2 ומרח3יה2 מהמרכז—תרגילי2 נוספי2 

(11AB5ו  CDה3 שני מיתרי3 במעגל  

.K  הנחתכי3 בנ+ודה  Oשמרכזו  

.CD A AB    ,<) K2 < <) K1נתו::    

.CD < ABהוכח:    

(12AB5ו  AC.ה3 מיתרי3 במעגל  

D5ו  E.3ה: בהתאמה אמ4עי המיתרי  

.AC > ABנתו::    

.E1 < <) D1 (>הוכח:    
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(מיתרי2 ומרח3יה2 מהמרכז):תשובות  

.  ב.  20  ס"מ.   ג.  5  ס"מ3)

 הגדרת המעגל, מיתרי2 ו3שתות—בעיות שונות 

Æ˜¯Ù‰ Ï˘ „ÂÓÈÏ‰ ¯ÓÂÁ ÏÎ ÏÚ ÌÈÏÈ‚¯˙ ÏÏÂÎ ‰Ê ÛÈÚÒ

תרגילי2
 הגדרת המעגל, מיתרי2 ו3שתות)—(בעיות שונות 

 הגדרת המעגל, מיתרי2 ו3שתות—בעיות שונות  —תרגילי2 יסודיי2 

 5.: 3 : 2 :חיל+ו מעגל  ל45  +שתות שהיחסי3 בי: אורכיה: ה3    10 1)

מה גודל כל +שת במעלות?

  הוא מ+בילית ש+וד+ודABCOהמרובע  2)

  ושלושתOאחד שלה הוא במרכז המעגל  

האחרי3 ה3 על המעגל.

הוכח שהמרובע הוא מעוי: וחשב את זויותיו.

).BO    העבר את הרדיוס  הדרכה:(

  חסו3 במעגל.ABCמשולש  3)

AD.הוא +וטר  

CDנתו::    

(

 = BD

(

.

.AC = ABהוכח:    א.  

.AD A BC      ב.הוכח:

 הגדרת המעגל, מיתרי2 ו3שתות— בעיות שונות —תרגילי2 נוספי2 

(4AB5ו  CD  ה3 שני מיתרי3 במעגל שמרכזו  O

.Kהמאונכי3 זה לזה שנחתכי3 בנ+ודה  

,BK,    12 ס"מ = AKנתו::    6 ס"מ = 

.DK,    4 ס"מ = 18CK ס"מ = 

חשב את המרח+ של כל אחד מהמיתרי3

ממרכז המעגל.

B
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O

A

CB
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(5AB  הוא מיתר במעגל שמרכזו  O  הרדיוס  .OCחו4ה  

.EC = DE = OD.    נתו::    D  בנ+ודה  ABאת המיתר  

.AE = AOהוכח:    א.

נתו: ש+וטר המעגל הוא  18  ס"מ.ב.

.AOEחשב את הי+; המשולש  

(6ABא מיתר במעגל שמרכזו    הוO.

AB  היא אמ4ע  Cהנ+ודה  

.BO  היא אמ4ע  Dוהנ+ודה  

  שווה למח4יתCDהוכח:    ה+טע  

רדיוס המעגל.

7
●

 (ABCD  3הוא מעוי:.  דר8 ה+וד+ודי  A  ,B5ו  C

עובר מעגל.

  של המעוי: נמ4אBDהוכח:    האלכסו:  א.

על +וטר של המעגל.

º = 80ABנתו::    ב.

(

.    חשב את זויות המעוי:.

(8AB5ו  CD3ה3 מיתרי3 במעגל הני4בי  

  היאF  .Eזה לזה שנחתכי3 בנ+ודה  

.BE = AE  כ8 שמת+ייCD    3נ+ודה על  

  הוא +וטר במעגל.CDהוכח:    א.

.DF = CE    ,AB = EFנתו::    ב.

ADחשב את גודל ה+שת  

(

  במעלות.

    חשב את הזוית המרכזית המתאימה).הדרכה:(

 הגדרת המעגל, מיתרי2 ו3שתות):—(בעיות שונות תשובות  

(1  º  ,180º  ,36º  ,54º    .90(2  º  ,60º  ,120º  ,60º    .120(4    .ב.  24  ס"מ.5)  7  ס"מ,  3  ס"מ  

.º45  ב.  8)

 הגדרת המעגל, מיתרי2 ו3שתות—תרגילי2 לחזרה 

˘ÂÓ‰ ÌÂÎÈÒ‚∫È˘ÈÏ˘‰ ˜¯Ù‰ Ï˘ ÌÈÈ¯˜ÈÚ‰ ÌÈ

 Ï‚ÚÓ‰—‰„Â˜Ó ÚÂ·˜ ˜Á¯Ó· ˙Â‡ˆÓ˘ ˙Â„Â˜‰ ÏÎ Ï˘ È¯ËÓÂ‡È‚‰ ÌÂ˜Ó‰ 
Æ‰ÚÂ·˜
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 ˙‡¯˜ ‰ÚÂ·˜‰ ‰„Â˜‰ÆÏ‚ÚÓ‰ ÊÎ¯Ó ‡¯˜ ÚÂ·˜‰ ˜Á¯Ó‰ ÒÂÈ„¯Ì‚ ‡¯˜ ÍÎÂ 
ÏÚ˘ ˙Â„Â˜ È˙˘ ¯·ÁÓ‰ ÚË˜ ÆÏ‚ÚÓ‰ ÏÚ ‰„Â˜ ÌÚ ÊÎ¯Ó‰ ˙‡ ¯·ÁÓ‰ ÚË˜ ÏÎ

 ‡¯˜ Ï‚ÚÓ‰Æ¯˙ÈÓ ‡¯˜ ÊÎ¯Ó‰ Í¯„ ¯·ÂÚ‰ ¯˙ÈÓ Æ¯ËÂ˜È˙˘ ÔÈ·˘ Ï‚ÚÓ‰Ó ˜ÏÁ 
 ‡¯˜ ˙Â„Â˜Æ˙˘˜

 ˙ÈÊÎ¯Ó ˙ÈÂÊ—ÆÏ‚ÚÓ‰ ÊÎ¯Ó· ‰Ï˘ „Â˜„Â˜‰˘ ˙ÈÂÊ 

 ËÙ˘Ó—ÆÍÙÈ‰ÏÂ ˙ÂÂ˘ ˙ÂÈÊÎ¯Ó ˙ÂÈÂÊ ˙ÂÚ˘ ÌÈÂÂ˘ ÌÈ¯˙ÈÓ ÏÚ 

 ËÙ˘Ó—ÆÍÙÈ‰ÏÂ ˙ÂÂ˘ ˙Â˙˘˜ ÏÚ ˙ÂÚ˘ ˙ÂÂ˘ ˙ÂÈÊÎ¯Ó ˙ÂÈÂÊ 

 ËÙ˘Ó—ÆÍÙÈ‰ÏÂ ˙ÂÂ˘ ˙Â˙˘˜ ˙ÂÓÈ‡˙Ó ÌÈÂÂ˘ ÌÈ¯˙ÈÓÏ 

 ËÙ˘Ó—ÏÂ„‚‰ ¯˙ÈÓ‰ ÌÈ‡˙ÓÂ ‰ÏÂ„‚‰ ˙˘˜‰ ‰ÓÈ‡˙Ó ‰ÏÂ„‚‰ ˙ÈÊÎ¯Ó‰ ˙ÈÂÊÏ 
ÆÍÙÈ‰ÏÂ

 ÊÎ¯Ó‰Ó ¯˙ÈÓ ˜Á¯Ó—¯˙ÈÓ‰ ÌÚ Ï‚ÚÓ‰ ÊÎ¯Ó ˙‡ ¯·ÁÓ‰ ÚË˜‰ Ï˘ ÂÎ¯Â‡ 
ÆÂÏ ÍÂ‡ÓÂ

 ËÙ˘Ó— Ï‚ÚÓ· ¯˙ÈÓÏ Ï‚ÚÓ‰ ÊÎ¯ÓÓ Í‡ —˙ÈÂÊ‰ ˙‡ ‰ˆÂÁ ¨¯˙ÈÓ‰ ˙‡ ‰ˆÂÁ 
ÆÍÙÈ‰ÏÂ ¯˙ÈÓÏ ‰ÓÈ‡˙Ó‰ ˙˘˜‰ ˙‡ ‰ˆÂÁÂ ¯˙ÈÓ‰ ÏÚ ˙Ú˘‰ ˙ÈÊÎ¯Ó‰

 ËÙ˘Ó—ÆÍÙÈ‰ÏÂ ÊÎ¯Ó‰Ó ÌÈÂÂ˘ ÌÈ˜Á¯Ó· ÌÈ‡ˆÓ Ï‚ÚÓ· ÌÈÂÂ˘ ÌÈ¯˙ÈÓ 

 ËÙ˘Ó—Ï˘ ÊÎ¯Ó‰Ó Â˜Á¯Ó Ê‡ È˘ ¯˙ÈÓÓ ÏÂ„‚ ¯˙ÂÈ „Á‡ ¯˙ÈÓ Ï‚ÚÓ· Ì‡ 
ÆÍÙÈ‰ÏÂ ÔË˜‰ ¯˙ÈÓ‰ Ï˘ ÊÎ¯Ó‰Ó Â˜Á¯ÓÓ ÔË˜ ¯˙ÂÈ ÏÂ„‚‰ ¯˙ÈÓ‰

תרגילי2
 הגדרת המעגל, מיתרי2 ו3שתות)—(תרגילי2 לחזרה 

 הגדרת המעגל, מיתרי2 ו3שתות— תרגילי2 לחזרה —תרגילי2 יסודיי2 

(1AB5ו  BC  ה3 מיתרי3 במעגל שמרכזו  O.

.º = 35<) C    ,º = 35<) Aנתו::    

.BC = AB  והוכח:    ABCחשב את הזוית  א.

.AC < AB  ה+טנה והוכח:    AOCחשב את הזוית  ב.

(2AB  הוא +וטר במעגל שמרכזו  O  והוא חו4ה את המיתר  CD

.F  בנ+ודה  KL  חו4ה את המיתר  OG.  הרדיוס  Eבנ+ודה  

.FG,    3 ס"מ = EB,    4 ס"מ = AEנתו::    16 ס"מ = 

.KL  וCD5חשב את המרח+ מהמרכז של כל אחד מהמיתרי3  א.

 ?    נמ+.KL  או  CDאיזה מיתר גדול יותר:    ב.
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CO  הרדיוס  Oבמעגל שמרכזו  3)

  חו4י3 זה את זה.ABוהמיתר  

ACBOהוכח:    המרובע  א.

הוא מעוי7.

חשב את זויות המעוי7.ב.

 הגדרת המעגל, מיתרי* ו3שתות— תרגילי* לחזרה —תרגילי* נוספי* 

(4AB  הוא מיתר במעגל שמרכזו  Oמשני  .

ה4דדי3, בהמשכו של המיתר, הי+4ו +טעי3

DO  וCO9.    ה+טעיBD = AC  3שווי3    

.F  וE9חותכי3 את המעגל בנ+ודות  

.BF = AE  .    ב.DF = CEהוכח:    א.  

  הוא +וטרO  ABבמעגל שמרכזו  5)

  הוא מיתר שהמשכיהCD3ו9

DE.  נתו7 שה+טע  Eנחתכי3 בנ+ודה  

שווה לרדיוס המעגל.

.BOD = 3<) AOC (>הוכח:    

(6AB  הוא מיתר במעגל שמרכזו  O  .C9ו  D  ה7 נ+ודות על ה+שת ה+טנה  AB)  .C7בי  

A9ל  D  3הרדיוסי  .(CO9ו  DO  חותכי3 את המיתר  AB  בנ+ודות  E9ו  F.בהתאמה  

BDנתו7:    

(

 = AC

(

.

.BF = AEהוכח:    

(7AB  .הוא +וטר במעגל  AC9ו  BD

.BD ˇ̌ ACה3 מיתרי3.    נתו7:    

הוכח:

.BD = ACא.

  הוא +וטר במעגל.CDב.

(8AB  הוא +וטר במעגל שמרכזו  O.

KLה+וטר חו4ה את המיתרי3  

  בהתאמה.F  וE9  בנ+ודות  MNו9

.FO = EOנתו7:    

  הוא מלבKLMN.7הוכח:    המרובע  
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(9ABC  הוא משולש החסו3 במעגל שמרכזו  O

E  וD9  היא +וטר.  הנ+ודות  BCכ: שה4לע  

.AC  וAB9נמ4אות בהתאמה על ה4לעות  

.AB A OD    ,BC ˇ̌ DEנתו7:    

.AC A OEהוכח:    א.

    +טע האמ4עי3 במשולש)רמז:(

DEHF.    הוכח:    המרובע  CO  את אמ4ע  H  ובBO9  את אמ4ע  Fסמ7  ב9ב.

הוא מ+בילית.

.DEHF  את הי+; המ+בילית  R.  הבע באמ4עות  Rנתו7 שרדיוס המעגל הוא  ג.

    במשולש ישר זוית התיכו7 ליתר שווה למח4ית היתר).רמז:(

 הגדרת המעגל, מיתרי* ו3שתות):—(תרגילי* לחזרה תשובות  

º  ,60º  ,120º  ,60º.120  ב.  CD    .(3  א.  6  ס"מ,  7  ס"מ.   ב.  70º    .140(2.   ב.    º  א.1)

R.3  ג.  9)

CB

A

D E

O



202 ה4ילו3 מספר זה הוא עבירה על החו+★) ב()1 חל+ — יח"ל 4 (מתמטי+ה בני גור! — כל הזכויות שמורות ©

פר+ רביעי

 זויות במעגל—הנדסת המישור 

זוית הי+פית

‚‰ÈÂÊ‰ ˙¯„ÈÙ˜È‰‰ ˙˙
ÆÏ‚ÚÓ· ˙ÂÈÂÊ Ï˘ ÛÒÂ ‚ÂÒ ‰ÏÈÁ˙ ¯È„‚

‚‰∫‰¯„

ÊÂÈ˙ ‰È˜ÙÈ˙ —ÈÂÊ ‚ÚÓ‰ ÏÚ ‰Ï˘ „Â˜„Â˜‰˘ ˙Ï
Æ˙ÈÙ˜È‰ ˙ÈÂÊ ˙‡¯˜ Ï‚ÚÓ‰ ˙‡ ˙ÂÎ˙ÂÁ ‰È˜Â˘Â

‡Ó‚Â„Ï —  ˙ÈÂÊ‰ BAC¯ÂÈˆ·˘  
Æ˙ÈÙ˜È‰ ˙ÈÂÊ ‡È‰

∫˙Â¯Ú‰
®‡‰¯˜Ó· Ì‚ ¨˙ÈÊÎ¯Ó ˙ÈÂÊ Ï˘ ‰¯˜Ó· ÂÓÎ

  ˙ÈÙ˜È‰‰ ˙ÈÂÊ‰˘ ÌÈ¯ÓÂ‡ ‰ÊBAC  ˙Ú˘
˙˘˜‰ ÏÚ  BC‰Â˙ ¯˘‡Î˘ ‡Â‰ Ï„·‰‰  Æ

 ˜ÂÈ„· ˘È Ê‡ ˙˘˜˙Á‡ ˙ÈÊÎ¯Ó ˙ÈÂÊ˙Ú˘‰ 
 ˘È Ï·‡ ‰ÈÏÚ˙ÂÈÙ˜È‰ ˙ÂÈÂÊ ÛÂÒÈ‡˙ÂÚ˘‰ 

Æ‰ÈÏÚ

®· ˙ÈÙ˜È‰ ˙ÈÂÊ˘ ·Ï ÌÈ˘Ï ·Â˘Á˙Ú˘˘ ˙ÈÂÊ ‡È‰ ˙˘˜ ÏÚ ‡Ï ‰Ï˘ „Â˜„Â˜‰˘
Æ˙˘˜‰ ÏÚ ‡ˆÓ

∫‡Ó‚Â„Ï  „Â˜„Â˜‰    A  ˙ÈÙ˜È‰‰ ˙ÈÂÊ‰ Ï˘  BAC

  ˙˘˜‰ ÏÚ ˙Ú˘˘BC ‰Ë˜‰   ‡ÏÏÚ ‡ˆÓ
  ˙˘˜‰BC  Æ‰Ë˜‰  ‰ÓÂ„ ÔÙÂ‡·  „Â˜„Â˜‰ D

  ˙ÈÙ˜È‰‰ ˙ÈÂÊ‰ Ï˘BDC˙˘˜‰ ÏÚ ˙Ú˘˘  
  ‰ÏÂ„‚‰BC ‡Ï  ‰ÏÂ„‚‰ ˙˘˜‰ ÏÚ ‡ˆÓ BCÆ

C
B

A

C
B

A

ה+שת הגדולה
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ÈÂÊÈÙ˜È‰ ˙ÈÂÊÂ ˙ÈÊÎ¯Ó ˙Ú˘‰ ˙Ú ˙Â˘˜ ‰˙Â‡ Ï˙
˙ÈÙ˜È‰ ˙ÈÂÊÏ ˙ÈÊÎ¯Ó‰ ˙ÈÂÊ‰ ÔÈ· ¯˘˜‰ ˙‡ ‰‡¯Ó‰ È¯˜ÈÚ‰ ËÙ˘Ó‰ ˙‡ ÂÈ˘ÎÚ ÁÒ

Æ˙˘˜ ‰˙Â‡ ÏÚ ˙Ú˘‰

∫ËÙ˘Ó

ÊÂÈ˙ Ó¯ÎÊÈ˙ ·ÓÚ‚Ï ‚„ÂÏ‰ ÙÈ  ≤  ÓÎÏ ÊÂÈ˙ ‰È˜ÙÈ˙ ‰˘Ú˙ ÚÏ ‡Â˙‰
‰˜˘˙Æ

 ÁÈÎÂ‰Ï ÍÈ¯ˆ˘ ‰ÓÂ ÌÈÂ˙‰ ÁÂÒÈ∫˙ÈËÓ˙Ó ‰Ù˘·
∫ÔÂ˙  ˙ÈÂÊ‰BOC˙ÈÊÎ¯Ó ˙ÈÂÊ ‡È‰  

  ˙ÈÂÊ‰ÂBACÆ˙ÈÙ˜È‰ ˙ÈÂÊ ‡È‰  
∫Ï¢ˆ<) BAC≤ Ω <) BOCÆ

 ÔÈ· ÔÈÁ·∫ÌÈ¯˜Ó ‰˘ÂÏ˘
®‡Æ®‰ËÓÏ ÈÓÈ ¯ÂÈˆ ‰‡¯©  Æ˙ÈÙ˜È‰‰ ˙ÈÂÊ‰ È˜Â˘Ó ˙Á‡ ÏÚ ‡ˆÓ Ï‚ÚÓ‰ ÊÎ¯Ó
®·Æ®‰ËÓÏ ÈÚˆÓ‡ ¯ÂÈˆ ‰‡¯©  Æ˙ÈÙ˜È‰‰ ˙ÈÂÊ‰ È˜Â˘ ÔÈ· ‡ˆÓ Ï‚ÚÓ‰ ÊÎ¯Ó
®‚Æ®‰ËÓÏ ÈÏ‡Ó˘ ¯ÂÈˆ ‰‡¯©  Æ˙ÈÙ˜È‰‰ ˙ÈÂÊ‰ È˜Â˘Ï ıÂÁÓ ‡ˆÓ Ï‚ÚÓ‰ ÊÎ¯Ó
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C
B

A

O

ß·†‰¯˜Óß‚†‰¯˜Ó

C
B

A

O
A

ß‡†‰¯˜Ó

C
B

A

O

C
B

O

∫ß‡ ‰¯˜Ó Ï˘ ‰ÁÎÂ‰
  ÔÓÒ Ì‡D Ω <) BAC    Ì‚ Ê‡    D Ω <) ACO

    ÈÎCO Ω AOÆ®Ï‚ÚÓ· ÌÈÒÂÈ„¯©    
  ˙ÈÂÊ‰BOC ˙ÈÂÊ ‡È‰  ˙ÈÂˆÈÁ˘ÏÂ˘ÓÏ 

AOC    ÔÎÏÂ  D Ω ≤D ´ D Ω <) BOC¨
    ¯ÓÂÏÎ<) BAC Ω ≤<) BOCÆ

      ÆÏ¢˘Ó

∫ß· ‰¯˜Ó Ï˘ ‰ÁÎÂ‰
 ¯È·Ú¯ËÂ˜  AD∫ß‡ ‰¯˜Ó È¢ÙÚ  Æ

<) A1Ω ≤ <) O1    ÔÎÂ    <) A2 Ω ≤ <) O2∫Ï·˜ Ô‡ÎÓ    Æ
<) BAC Ω ≤<) A2) ´ <) A1 ( Ω ≤<) A2≤ ´ <) A1 Ω ≤<) O2 ´ <) O1 Ω <) BOCÆ

    ¯ÓÂÏÎ<) BAC Ω ≤<) BOCÆ
      ÆÏ¢˘Ó

C
B

A

2D
O

D

D

2

1

C
B

A

D

O
2

1
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∫ß‚ ‰¯˜Ó Ï˘ ‰ÁÎÂ‰
 ¯È·Ú¯ËÂ˜  AD∫ß‡ ‰¯˜Ó È¢ÙÚ  Æ
<) DACΩ ≤ <) DOC    ÔÎÂ    <) DAB Ω ≤ <) DOB∫Ï·˜ Ô‡ÎÓ    Æ

 Ω<) DAB≤ — <) DAC Ω ≤<) DOB — <) DOC Ω <) BOC

<) BAC Ω ≤<) DAB) — <) DAC (Ω ≤
    ¯ÓÂÏÎ<) BAC Ω ≤<) BOCÆ

      ÆÏ¢˘Ó

∫‰¯Ú‰
Æ‰ÈÏÚ ˙Ú˘‰ ˙ÈÊÎ¯Ó‰ ˙ÈÂÊ‰ Ï˘ ‰Ï„Â‚Ï ‰ÂÂ˘ ˙ÂÏÚÓ· ˙˘˜ Ï˘ ‰Ï„Â‚ ¨Â„ÓÏ˘ ÈÙÎ

∫‰‡·‰ ‰˜ÒÓ‰ ˙‡ ÁÒÏ ÏÎÂ ÔÂ¯Á‡‰ ËÙ˘Ó‰ È¢ÙÚ ÔÎÏ

Æ‰ÈÏÚ ˙Ú˘‰ ˙ÈÙ˜È‰ ˙ÈÂÊ ÏÎÓ  ≤  ÈÙ ‰ÏÂ„‚ ®˙ÂÏÚÓ·© Ï‚ÚÓ· ˙˘˜

∫ß‡ ‡Ó‚Â„
  ˙Â„Â˜‰A  ¨B≠Â  C  ÂÊÎ¯Ó˘ Ï‚ÚÓ ÏÚ ˙Â‡ˆÓ  OÆ

    ∫ÔÂ˙º Ω ≥µ<) CBO  ˙ÈÂÊ‰ ˙‡ ·˘Á    ÆAÆ
∫ÔÂ¯˙Ù

  ˘ÏÂ˘Ó‰BOC    ÈÎ ÌÈÈ˜Â˘ ‰ÂÂ˘ ‡Â‰  CO Ω BO

    ÔÎÏ    Æ®ÌÈÒÂÈ„¯ È˘©º Ω ±±∞º∑∞ —º Ω ±∏∞º≥µ • ≤ —º Ω ±∏∞<) BOCÆ
  ˙ÈÂÊ‰ ÔÂ¯Á‡‰ ËÙ˘Ó‰ È¢ÙÚBOC  ˙ÈÂÊ‰Ó  ≤  ÈÙ ‰ÏÂ„‚  A    ÔÎÏÂ  º Ω µµ±±∞º

≤ Ω <) AÆ

∫®≤∂µ  ßÓÚ ‰‡¯© ‡·‰ ËÙ˘Ó‰ ˙‡ ˘È‚„ ÌÂÈÒÏ
  ‡Â‰ ˙ÂÈ„‚ ˙ÂÈÂÊ È˙˘ ÏÎ ÌÂÎÒ Ï‚ÚÓ· ÌÂÒÁ‰ Ú·Â¯Ó·ºÆ±∏∞

Ú˘‰ ˙ÂÈÙ˜È‰ ˙ÂÈÂÊ˘˜ ‰˙Â‡ ÏÚ ˙Â˙
Æ‡·‰ ËÙ˘Ó‰ ˙‡ ‡È· ÔÂ¯Á‡‰ ËÙ˘Ó‰Ó ‰˜ÒÓÎ

∫ËÙ˘Ó

ÎÏ ‰ÊÂÈÂ˙ ‰‰È˜ÙÈÂ˙ ·ÓÚ‚Ï ‰˘ÚÂ˙ ÚÏ ‡Â˙‰ ˜˘˙ ˘ÂÂ˙ ÊÂ ÏÊÂÆ

∫‰ÁÎÂ‰
˙ÈˆÁÓÏ ˙ÂÂ˘ ˙ÂÈÙ˜È‰‰ ˙ÂÈÂÊ‰ ÏÎ

˙˘˜‰ ÏÚ ˙Ú˘‰ ˙ÈÊÎ¯Ó‰ ˙ÈÂÊ‰Ó
ÆÂÊÏ ÂÊ ˙ÂÂ˘ Ô‰ ÔÎÏÂ

      ÆÏ¢˘Ó

∫ß· ‡Ó‚Â„
ABCDÆÏ‚ÚÓ· ÌÂÒÁ‰ ÚÂ·È¯ ‡Â‰  

E  ˙˘˜‰ ÏÚ È‰˘ÏÎ ‰„Â˜ ‡È‰  ABÆ
  ˙ÈÂÊ‰ ˙‡ ·˘ÁDECÆ

C
B

A
D O

C B

A

35º
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BA

D

E
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∫ÔÂ¯˙Ù
  ÔÂÒÎÏ‡‰ ˙‡ ËË¯˘AC  ˙ÂÈÂÊ‰  ÆDAC≠Â  DEC

  ˙˘˜‰ ‰˙Â‡ ÏÚ ˙ÂÚ˘DCÆÂÊÏ ÂÊ ˙ÂÂ˘ Ô‰ ÔÎÏÂ  
º Ω ¥µ<) DACÚÏˆÏ ÔÂÒÎÏ‡ ÔÈ· ˙ÈÂÊ ‡È‰ ÈÎ    

    Ì‚ ÔÎÏÂ ÚÂ·È¯·º Ω ¥µ<) DECÆ

תרגילי5
(זוית הי+פית)

זוית הי+פית וזוית מרכזית הנשענות על אותה +שת

 זוית הי+פית וזוית מרכזית הנשענות על אותה +שת—תרגילי5 יסודיי5 

  עפ"י הנתו8 ב4יורי3 הבאיD:3מ4א את הזוית  1)

    מרכז המעגל (ג3 בהמש9) מסומ8 ע"י נ+ודה מודגשת).הערה:(

  עפ"י הנתוני3 ב4יורי3 הבאיE:3  ו:Dמ4א את הזויות  2)

3
●

.O  עובר מעגל שמרכזו  C  ו:A  ,Bדר9 הנ+ודות  ) 

.ABO  חו4ה את הזוית  AB = BO    ,BCנתו8:    

.ABOחשב את זויות המשולש  א.

.ABCחשב את זויות המשולש  ב.

.AC ˇ̌ BOהוכח:    ג.

ג. ב. א.

ו. ה. ד.

D

40º

D
55º

D

110º

D

50º

D 65º

D

70º

●

ג. ב. א.
●

E
D

95º

E

D

68º

92ºE D

60º
42º

C

BA

D

E

C

BA

O
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(4AB5ו  ACה3 מיתרי3 במעגל  

  חותBO8.  הרדיוס  Oשמרכזו  

.D  בנ+ודה  ACאת המיתר  

.º = 72<) BDC    ,CO ˇ̌ ABנתו::    

.B  וA5חשב את הזויות  

(5ABהוא מיתר במעגל השווה  

באורכו לרדיוס המעגל.

מ4א את גודלה של זוית הי+פית

.(C (>)חדה הנשענת על המיתר  

(6BC  הוא מיתר במעגל שמרכזו  O.

  היא זוית הי+פית כלשהיBACהזוית  

D.  הנ+ודה  BCהנשענת על ה+שת  

.BCהיא אמ4ע  

.DOC = <) BAC (>הוכח:    

(7AB  הוא מיתר במעגל שמרכזו  O

ו+וטרו 18  ס"מ.  זוית הי+פית

º.60הנשענת על המיתר היא בת  

ABחשב את מרח+ המיתר  

.Oממרכז המעגל  

 זוית הי0פית וזוית מרכזית הנשענות על אותה 0שת—תרגילי* נוספי* 

.O  חסו3 במעגל שמרכזו  ABCהמשולש  8)

.º = 35<) CBOנתו::    א.

  א3 נתו:ABCחשב את זויות המשולש  

שני מ0רי*.שהוא שווה שו+יי3.  הבח: בי: 

CBOמה 4רי8 להיות גודל הזוית  ב.

 כדי שית+בל ר+ מ+רה אחד?א(שבסעי; 

 עלהנשענת  היא זוית הי+פית ACBהזוית  9)

.O  במעגל שמרכזו  הגדולה  ABה+שת  

    (ה+טנה).D = <) AOBנסמ::    

.ACB  את הזוית  Dהבע באמ4עות  א.

.º30 + <) AOB = <) ACB  א3 נתו::    Dמ4א את  ב.
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(10ABCO  הוא מרובע ש+וד+ודיו  A  ,B5ו  C3נמ4אי  

  שלו הוא מרכז המעגל.Oעל המעגל וה+וד+וד  

.BC  נמ4את על המש8 ה4לע  Dהנ+ודה  

.ABD = 2<) AOC (>הוכח:    א.

.C + <) A = <) ABC (>הוכח:    ב.

.AOC.    חשב את הזוית  º = 115<) C + <) Aנתו::    ג.

(11AB5ו  CD  ה3 שני מיתרי3 במעגל שמרכזו  O

.AD  היא אמ4ע המיתר  Eהני4בי3 זה לזה.  הנ+ודה  

.EAO = <) BDC (>הוכח:    א.

.BAO = <) BDC (>נתו::    ב.

).AB  לO5    הורד אנ8  מ5הדרכה:.    (AD = ABהוכח:    

.BDC = 3<) ADC (>נתו::    ג.

    והבע את שתי הזויותx = <) BDC    סמ:    הדרכה:.  (ABDחשב את זויות המשולש  

).x  בעזרת  ABDהאחרות של המשולש  

זויות הי0פיות הנשענות על אותה 0שת

 זויות הי0פיות הנשענות על אותה 0שת—תרגילי* יסודיי* 

  חסו3 במעגל.ABCDהמרובע  12)

  יו4ריBD3  וAC5האלכסוני3  

8  זויות ע3 4לעות המרובע.

מ4א את זוגות הזויות השוות.  (נמ+).

  הוא מ+בילית שדר8 שלושהABCDהמרובע  13)

מ+וד+ודיה עובר מעגל שחות8 את המש8

.E  בנ+ודה  DCה4לע  

  הוא שווה שו+ייBEC.3הוכח:    המשולש  א.

  היא נ+ודתº = 70<) AFE)    .Fנתו::    ב.

).  חשב אתBE  וAD5החיתו8 של  

זויות המ+בילית.

(14ABC3הוא משולש שווה שו+יי  

AB) = (AC.החסו3 במעגל    

.B  חו4ה את הזוית  BDהמיתר  

.D = <) ACDנסמ::    

.A  את הזוית  Dהבע באמ4עות  

C

B

A

D

O

C

BA

D

E

O

2
1

3 4
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(15ABCהוא משולש שווה 4לעות  

  הוא מלב: וה3 חסומיEDCB3ו5

במעגל כמתואר ב4יור.

.DAC  וBEC5חשב את הזויות  א.

.DC = ADהוכח:    ב.

.CE ˇ̌ ADהוכח:    ג.

 זויות הי0פיות הנשענות על אותה 0שת—תרגילי* נוספי* 

:E  וD5מ4א עפ"י הנתו: ב4יורי3 הבאי3 את הזויות  16)

(17AB5ו  CD.ה3 מיתרי3 במעגל כמתואר ב4יור  

.E = Dנתו::    

הוכח:

DC = AB    ,AD ˇ̌ CB.

(18ABC    הוא משולש שווה שו+יי3 שבו  AC = AB  והוא חסו3 במעגל.  הנ+ודה    Dנמ4את  

.E  חות8 את המעגל בנ+ודה  CD = AC    .AD  כ8    שC5  מה4ד של  BCעל המש8 הבסיס  

).x = <) D    אפשר לסמ:    הדרכה:.    (ABC  חו4ה את הזוית  BEהוכח:    

.AB) = (AC  הוא שווה שו+ייABC    3המשולש  19)

  וחות8 אתACB  חו4ה את הזוית  CDהמיתר  

.AC ˇ̌ BD.    נתו::    E  בנ+ודה  ABהמיתר  

.ABCחשב את זויות המשולש  א.

.BE = DEהוכח:    ב.

(זוית הי0פית):תשובות  

º  ,84º.36  ג.º  ,95º   .170   2)  א.º   .50  ה.º   .125  ד.º   .260  ג.º   .35  ב.º   .50  1)  א.

(4  º  ,24º    .48  (5º    .30(7    .8)  א.    4.5  ס"מº  ,55º  ,62.5º  62.5  אוº  ,55º  ,55º.70

D  א.   º   .30(9  ב.
25—5º  .180.   בº    .100(10  .ג  º    .130  (11  .גº  ,36º  ,72º.72

º  ,35º  ,145º  ,35º.145  ב.  13).     (> = 5 (>,  8 (> = 3 (>,  6 (> = 2 (>,  7 (> = 1 (>  124)

(14  D45—5º    .180(15  .א  º  ,60º   .30  .16)  ב º  ,45º   .30.ג  º  ,40º   .60(19  .א   º  ,36º  ,72º.72

CB

A

DE

CB

A

D
E

ג. ב. א.
●E

D
35º

65º

40º

E
D

85º

50º
55º

E

D
75º115º

100º
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זוית הי0פית הנשענת על 0וטר

ÈÂÊÈÙ˜È‰ ˙Ú˘‰ ˙¯ËÂ˜ ÏÚ ˙
Æ‡·‰ ËÙ˘Ó‰ ‡È‰ ÔÂ¯Á‡‰ ËÙ˘Ó‰Ó ˙ÙÒÂ ‰·Â˘Á ‰˜ÒÓ

∫ËÙ˘Ó

ÊÂÈ˙ ‰È˜ÙÈ˙ ·ÓÚ‚Ï ‰˘Ú˙ ÚÏ ˜ÂË¯ ‰È‡ ÊÂÈ˙ È˘¯‰Æ

∫‰ÁÎÂ‰

˙ÈÙ˜È‰ ˙ÈÂÊÏ ‰ÓÈ‡˙Ó‰ ˙ÈÊÎ¯Ó‰ ˙ÈÂÊ‰
 ˙ÈÂÊ ‡È‰ ¯ËÂ˜ ÏÚ ˙Ú˘‰ ‰ÁÂË˘¯ÓÂÏÎ

  ˙· ‡È‰º˙Ú˘‰ ˙ÈÙ˜È‰ ˙ÈÂÊ ÏÎ ÔÎÏ  Æ±∏∞

    ˙· ‡È‰ ¯ËÂ˜ ÏÚº Ω π∞±∏∞º
≤Æ

      ÆÏ¢˘Ó

∫ß‡ ‡Ó‚Â„
AB  ÂÊÎ¯Ó˘ Ï‚ÚÓ· ¯ËÂ˜ ‡Â‰  OÆ

C≠Â  DÆÏ‚ÚÓ‰ ÏÚ ˙Â„Â˜ Ô‰  
    ∫ÔÂ˙º Ω ≥µ<) ADCÆ

  ˙ÈÂÊ‰ ˙‡ ·˘ÁBAC≠·  ˙ÓÂÒÓ‰  DÆ
∫ÔÂ¯˙Ù
<) ADC Ω <) ABC  ˙˘˜‰ ÏÚ ˙ÂÚ˘‰ ˙ÂÈÙ˜È‰ ˙ÂÈÂÊÎ    AC    ÔÎÏÂ    º Ω ≥µ<) ABCÆ

  ˙ÈÂÊ‰ACB  ¯ËÂ˜‰ ÏÚ ˙Ú˘ ‡È‰ ÈÎ ‰¯˘È ˙ÈÂÊ ‡È‰  AB  ˘ÏÂ˘Ó· ÔÎÏ  ÆABCÏ·˜  
º Ω µµº≥µ—º Ω π∞D    ¯ÓÂÏÎ    Æº Ω µµDÆ

ÈÂÊ ‰¯˘È ˙—Ú˘ ¯ËÂ˜ ÏÚ ˙
 Ì‚ ÍÂÙ‰‰ ËÙ˘Ó‰ÆÔÂÎ

∫ËÙ˘Ó

ÊÂÈ˙ ‰È˜ÙÈ˙ ‰˘ÂÂ‰  Ï≠º∞π  ˘Ú˙ ÚÏ ˜ÂË¯Æ

∫‰ÁÎÂ‰

  ˙· ‡È‰ ‰ÓÈ‡˙Ó‰ ˙ÈÊÎ¯Ó‰ ˙ÈÂÊ‰ºÆ¯ËÂ˜ ‡Â‰ ˙Ú˘ ‡È‰ ÂÈÏÚ ¯˙ÈÓ‰ ÔÎÏÂ  ±∏∞

      ÆÏ¢˘Ó

D

C

BA

D

35º
O
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∫ß· ‡Ó‚Â„
  ˘ÏÂ˘Ó‰ABC  ÆÏ‚ÚÓ· ÌÂÒÁ  D‰„Â˜ ‡È‰  

  ÏÚAB    ∫ÌÈÈ˜˙Ó˘ ÍÎ  J Ω D    ¨G Ω EÆ
    ∫ÁÎÂ‰ABÆ¯ËÂ˜ ‡Â‰  

∫ÔÂ¯˙Ù

∫‰ÁÎÂ‰

  ˘ÏÂ˘Ó· ˙ÂÈÂÊ‰ ÌÂÎÒ È¢ÙÚABC    ÌÈÈ˜˙Ó  º Ω ±∏∞G ´ E ´ J ´ D    ÔÂ˙‰ ÈÙÏ    ÆJ Ω D
≠ÂG Ω E    ÔÎÏ    º Ω ±∏∞G≤ ´ J    Ï·˜  ¨≤≠·  ˜ÂÏÈÁ È¢Ú ¨Ô‡ÎÓ    Æ≤º Ω π∞G ´ J¯ÓÂÏÎ    ¨
º Ω π∞<) ACB  ÔÂ¯Á‡‰ ËÙ˘Ó‰ È¢ÙÚ    ÆABÏ˜©  Æ‰¯˘È ˙ÈÂÊ ÂÈÏÚ ˙Ú˘ ÈÎ ¯ËÂ˜ ‡Â‰  

  ‰„Â˜‰˘ ˙Â‡¯ÏDÆ®Ï‚ÚÓ‰ ÊÎ¯Ó ‡È‰  

      ÆÏ¢˘Ó

תרגילי*
(זוית הי.פית הנשענת על .וטר)

זוית הי.פית הנשענת על .וטר

 זוית הי.פית הנשענת על .וטר—תרגילי* יסודיי* 

  בתרגילי3 הבאי3:    (הנ+ודה המודגשת היא מרכז המעגל)Dמ4א את הזוית  1)

(2AB  .הוא +וטר במעגל  Dהיא נ+ודה  

  היא נ+ודה על המעגל.Cעל ה+וטר  ו8

.DC = AC    ,º = 35<) Bנתו9:    א.

.DCBחשב את הזוית  

(ללא +שר לנתוני3 של סעי; א:)ב.

.DCB.    חשב את הזוית  AD = AC    ,º = 40<) Bנתו9:    

(3AB  הוא ה+וטר של ח4י מעגל שמרכזו  O.

.BC  נמ4את על המיתר  Dהנ+ודה  

.AC ˇ̌ ODנתו9:    

.BD = CD  .    ב.BC A ODהוכח:    א.  
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ג. ב. א.
D

36º 30º

D

D
50º

30º

C
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4
●

 (AB8ו  CD.ה3 +טרי3 במעגל  

?ACBDאיזה מרובע הוא המרובע  א.

נמ+.

איזה תנאי 4רי> להת+יי3 כדיב.

שהמרובע יהיה ריבוע?  נמ+.

(5AB  הוא +וטר במעגל.  הנ+ודה  C=נמ4את מחו  

CB.    ה+טע  AB = ACלמעגל כ> שמת+יי3    

.Dחות> את המעגל בנ+ודה  

.CD = BDהוכח:    א.  

.BAC  חו4ה את הזוית  AD המיתר     ב.הוכח:  

(6AB  .הוא ה+וטר של ח4י מעגל  Dהיא נ+ודה  

  חות> אתAB  .CB  מאונ>  לCD8  כ>  שAB8על  

.AB = CB.    נתוE    :9ח4י המעגל ג3 בנ+ודה  

.CBD # 'ABE'הוכח:    א.

נתו9:    רדיוס ח4י המעגל הוא  15  ס"מב.

.AD  הוא  9  ס"מ.    חשב את ה+טע  BEוה+טע  

 זוית הי.פית הנשענת על .וטר—תרגילי* נוספי* 

(7ABC.הוא משולש חד זוית החסו3 במעגל  

AD  הוא הגובה ל4לע  BC

  הוא +וטר.AEו8

.E = Dהוכח:    

(8AB8ו  CD  ה3 +טרי3 במעגל שמרכזו  O  המיתר  .EDמ+ביל  

.F  בנ+ודה  AB  חות> את ה+וטר  CE.  המיתר  ABל+וטר  

.AB A CE    ,EF = CFהוכח:    א.

.DE,    20 ס"מ = DOנתו9:    12 ס"מ = ב.

.BF  וAF8חשב את ה+טעי3  

  ב4יורי3 הבאי3:  (הנ+ודה המודגשת היא מרכז המעגל)Dמ4א את הזוית  9)

C

B

A

D

C

B A

D

C

BA D

E

ED

CB

A

D

E

O

C

BA

D

F

E

ג. ב. א.

D

50º
D

55º
65º

D

52º
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(10AB  .הוא +וטר במעגל  C8היא נ+ודה על המעגל  ו  M  היא נ+ודה על  AB:3כ> שמת+יי  

CM = AM.

).BC  וAC8    העבר את ה+טעי3  הדרכה:  היא מרכז המעגל.    (Mהוכח:    הנ+ודה  

 נשענת על .וטר—זוית ישרה 

 נשענת על .וטר— זוית ישרה —תרגילי* יסודיי* 

הוכח:    אלכסוניו של מלב9 החסו3 במעגל ה3 +טרי3 במעגל.11)

הוכח עפ"י הנתוני3 ב4יורי3 הבאי3 שהמיתר המודגש הוא +וטר במעגל:12)

 נשענת על .וטר— זוית ישרה —תרגילי* נוספי*  

(13AB  ,BC  ,CD8ו  BD.ה3 מיתרי3 במעגל  

.º = 90E + Dנתו9:    א.
  הוא +וטר במעגל.ABהוכח:    

  את נ+ודת החיתו> של המיתריO3נסמ9  ב8ב.

AB8ו  CD    :9נתו    .D = 2<) DOB.

  היא מרכז המעגל.Oהוכח:    הנ+ודה  

(14AB  .הוא מיתר במעגל  Cנ+ודה על המעגל  

.CN = BN = AN.    נתוAB    :9  נ+ודה על  Nו8

  הוא +וטר במעגלABהוכח:    

  היא מרכז המעגל.Nוהנ+ודה  

(15AB8ו  KL  ה3 מיתרי3 במעגל.  הנ+ודה  Nנמ4את  

MKL  חו4ה את הזוית  BK.  המיתר  KLעל המש>  

.MKN  חו4ה את הזוית  AKוהמיתר  

  הוא +וטר.ABהוכח:    המיתר  א.

).º = 90<) AKB    הוכח:    הדרכה:(

  היאM.    הוכח:    הנ+ודה  AB ˇ̌ NLנתו9:    ב.

).BM = KM = AM    הוכח:    הדרכה:מרכז המעגל.    (

ג. ב. א.
55º

35º

43º
47º

75º

20º

35º

C

B

A

N

E

D
C

BA

D

K

BA

LN

M
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(זוית הי.פית הנשענת על .וטר):תשובות  
  ב.  2  ס"מ,8)  ב.  21  ס"מ.    º    .25(6  ב.º   .20  2)  א.º    .110  ג.º   .126  ב.º   .60  1)  א.

º.80  ג.º   .95  ב.9º   .64)  א.  22  ס"מ.    

זויות הי.פיות הנשענות על .שתות שוות

ÈÓÂ ˙ÂÈÙ˜È‰ ˙ÂÈÂÊÌÈ¯˙
˙ÂÚ˘ ¯ËÂ˜ ÂÈ‡˘ ¯˙ÈÓ ÏÚ  ÆÌÈ¯˙ÈÓÂ ˙ÂÈÙ˜È‰ ˙ÂÈÂÊ ÔÈ· ¯˘˜‰ ˙‡ ÂÈ˘ÎÚ ‰‡¯

˙ÈÂÊ Ï˘ ÌÂÎÒ‰  Æ˙ÂÂ˘ ˙Â‰˜ ˙ÂÈÙ˜È‰ ˙ÂÈÂÊ ÛÂÒÈ‡Â ˙ÂÂ˘ ˙Â„Á ˙ÂÈÙ˜È‰ ˙ÂÈÂÊ ÛÂÒÈ‡
  ‡Â‰ ¯˙ÈÓ Â˙Â‡ ÏÚ ˙ÂÚ˘‰ ‰‰˜ ˙ÈÂÊÂ ‰„ÁºÆ®≤∂µ  ßÓÚ ‰‡¯©  Æ±∏∞

∫ËÙ˘Ó

ÚÏ ÓÈ˙¯ÈÌ ˘ÂÂÈÌ ·ÓÚ‚Ï ˘ÚÂ˙ ÊÂÈÂ˙ ‰È˜ÙÈÂ˙ ©Á„Â˙ ‡Â ˜‰Â˙®
˘ÂÂ˙Æ

 ÁÈÎÂ‰Ï ÍÈ¯ˆ˘ ‰ÓÂ ÌÈÂ˙‰ ÁÂÒÈ∫˙ÈËÓ˙Ó ‰Ù˘·
  ˙ÂÈÂÊ‰E≠Â  F  ÌÈ¯˙ÈÓ‰ ÏÚ ‰Ó‡˙‰· ˙ÂÚ˘  AB≠Â  CDÆÏ‚ÚÓ·˘  

∫ÔÂ˙CD Ω ABÆ
∫Ï¢ˆ<) F Ω <) EÆ

∫‰ÁÎÂ‰

  ÌÈ¯˙ÈÓ‰AB≠Â  CD˙ÂÈÊÎ¯Ó‰ ̇ ÂÈÂÊ‰  ̈ ‰ÏÚÓÏ  ±∏¥  ßÓÚ·˘ ËÙ˘Ó‰ È¢ÙÚ ̈ ÔÎÏÂ ‰ÊÏ ‰Ê ÌÈÂÂ˘  
  ÌÈ¯˙ÈÓ‰ ÏÚ ˙ÂÚ˘˘AB≠Â  CD  ˙ÂÈÂÊ‰ Ì‚ ÔÎÏ  ÆÂÊÏ ÂÊ ˙ÂÂ˘  E≠Â  FÈÎ ÂÊÏ ÂÊ ˙ÂÂ˘  

Æ˙Â˙˘˜‰ Ô˙Â‡ ÏÚ ‰Ó‡˙‰· ˙ÂÚ˘ Ô‰Â ˙ÂÈ‰ ˙ÂÈÊÎ¯Ó‰ ˙ÂÈÂÊ‰Ó ˙ÈˆÁÓÏ ˙ÂÂ˘ Ô‰

      ÆÏ¢˘Ó

 ˙‡ ÁÒÆÍÂÙ‰‰ ËÙ˘Ó‰

∫ËÙ˘Ó

ÊÂÈÂ˙ ‰È˜ÙÈÂ˙ ˘ÂÂ˙ ·ÓÚ‚Ï — ˘ÚÂ˙ ÚÏ ÓÈ˙¯ÈÌ ˘ÂÂÈÌÆ

∫‰¯Ú‰Æ‡·‰ ßÓÚ·  ±  ÏÈ‚¯˙ ‰‡¯ ËÙ˘Ó‰ ˙ÁÎÂ‰Ï    

∫‡Ó‚Â„
AC≠Â  BDÆÏ‚ÚÓ· ÌÈ¯˙ÈÓ È˘ Ì‰  

    ∫ÔÂ˙BD ˇ̌ ACÆ
    ∫ÁÎÂ‰CD Ω ABÆ

C

B

A

D

F

E

C

B

A

D
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∫ÔÂ¯˙Ù

  ˙‡ ‰ÏÈÁ˙ ¯·ÁA  ÌÚ  DÆ‰ÁÎÂ‰Ï ¯Â·Ú ÍÎ ¯Á‡Â  

∫‰ÁÎÂ‰

  <) CAD Ω <) ADB®ÌÈÏÈ·˜Ó ÔÈ· ˙ÂÙÏÁ˙Ó ˙ÂÈÂÊ©      
       

      CD Ω ABÏÚ ˙ÂÚ˘ ˙ÂÂ˘ ˙ÂÈÙ˜È‰ ˙ÂÈÂÊ©      
 ®ÌÈÂÂ˘ ÌÈ¯˙ÈÓ

      ÆÏ¢˘Ó

∫‰¯Ú‰
  Ú·Â¯Ó‰ ‰Â¯Á‡‰ ‡Ó‚Â„· ÔÂ˙‰ È¢ÙÚACDB ‡Â‰ Ï‚ÚÓ· ÌÂÒÁ˘  ÆÊÙ¯ËÔÎ Ì‡ ÏÎÂ  

 ˙‡ ÁÒÏ‰˜ÒÓ‰∫‰‡·‰ 

ÆÌÈÈ˜Â˘ ‰ÂÂ˘ ÊÙ¯Ë ‡Â‰ Ï‚ÚÓ· ÌÂÒÁ˘ ÊÙ¯Ë ÏÎ

˘˜Â ˙ÂÈÙ˜È‰ ˙ÂÈÂÊ˙Â˙
Æ®‰ÁÎÂ‰ ‡ÏÏ© Ì˙Â‡ ÁÒ  Æ˙Â˙˘˜Ï Ì‚ ÌÈÂÎ ÌÈÂ¯Á‡‰ ÌÈËÙ˘Ó‰ È˘

∫ËÙ˘Ó

ÚÏ ˜˘˙Â˙ ˘ÂÂ˙ ˘ÚÂ˙ ÊÂÈÂ˙ ‰È˜ÙÈÂ˙ ˘ÂÂ˙Æ

∫ËÙ˘Ó

ÊÂÈÂ˙ ‰È˜ÙÈÂ˙ ˘ÂÂ˙ ·ÓÚ‚Ï — ˘ÚÂ˙ ÚÏ ˜˘˙Â˙ ˘ÂÂ˙Æ

תרגילי*
(זויות הי.פיות הנשענות על .שתות שוות)

 זויות הי.פיות הנשענות על .שתות שוות—תרגילי* יסודיי* 

הוכח את המשפט:    (ראה בעמ6 ה+וד3)1)

—זויות הי.פיות שוות במעגל 

נשענות על מיתרי* שווי*.

.F = <) E (>(הדרכה:    נתו7:    

).4CD = AB"ל:    
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  הוא ריבוע החסו3 במעגל.ABCDהמרובע  2)

.  הנ+ודהAB  היא אמ4ע ה+שת  Eהנ+ודה  

 F  היא נ+ודה כלשהי על ה+שת  DC.

חשב את הזויות הבאות:

<) AFB    ,<) BFE    ,<) AFD    ,<) EFC.

  הוא טרפז החסוABCD3המרובע  3)

.DC) ˇ̌ (ABבמעגל    

שווה שו.יי*.הוכח:    הטרפז הוא א.

השל3:    כל טרפז החסו3 במעגלב.

 .  הוא טרפז  

(4ABC.הוא משולש החסו3 במעגל  

.A  חו4ה את הזוית  ADהמיתר  

E  נ+ודה על  BC.

.BC A DEנתו7:    

.CE = BEהוכח:    

(5AD:ו  CE  ה3 גבהי3 במשולש חד זוית  ABC

החסו3 במעגל.  המשכי הגבהי3 חותכי3 את

.G  ו:Fהמעגל בנ+ודות  

.E = Dהוכח:    א.  
BG  ב.    הוכח:

(

 = BF

(

.

(6ABCהוא משולש שווה שו+יי3 החסו3 במעגל  

AC) = (AB  3המיתרי    .AB:ו  CN3נחתכי  

BN  כ; שמת+ייM    :3בנ+ודה  

(

 = AN

(

.

.º = 70<) ANCנתו7:    א.

.BMN  ו:BNCחשב את הזויות  

.D = <) ANC(ללא +שר לנתו7 של סעי> א6)    נתו7:    ב.

.BMN  ו:BNC  את הזויות  Dהבע באמ4עות  

 זויות הי.פיות הנשענות על .שתות שוות—תרגילי* נוספי* 

  נ+ודהE  עובר מעגל.  D  ו:A  ,B  ,Cדר; הנ+ודות  7)

AC  חות; את המיתר  BE.  ה+טע  ADעל המיתר  

.CD = BC    ,AE = AB.    נתוF    :7בנ+ודה  

.EF = BFהוכח:    א.

  הוא +וטר במעגל.AD.    הוכח:    CD ˇ̌ BEנתו7:    ב.

C
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E
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8
●

 (AB  ,BC  ,DE:ו  EF.ה3 מיתרי3 במעגל  

.BC A AB    ,EF A DEנתו7:    

+בע איזה מרובע הוא המרובע ש+וד+ודיו

  והוכח את תשובת;.F  ו:A  ,D  ,Cה3  

E  ו:A  ,B  ,C  ,Dהנ+ודות  9)

נמ4אות על המעגל.  המיתרי3

BE:ו  AD  נחתכי3 בנ+ודה  F.

.AE = AC    ,EF = BCנתו7:    

.AFE # 'ABC'הוכח:    א.  

.ED = BC     ב.הוכח: 

(10AB.הוא +וטר במעגל  

AC  ,AD  ,AE:ו  CD

ה3 מיתרי3 במעגל.

DEנתו7:    

(

 = BC

(

.

.CD A AEהוכח:    

(זויות הי.פיות הנשענות על .שתות שוות):תשובות  

(2  º  ,45º  ,22.5º  ,45º    .67.5(36)  א.+יי3.      ב.  שווה שו  º  ,40º   .105.ב  D2 —º  ,180D1.5.

זוית פנימית במעגל וזוית חי7ונית למעגל

ÈÂÊÈÓÈÙ ˙· ˙‚ÚÓÏ
ÆÏ‚ÚÓ· ˙ÈÓÈÙ ˙ÈÂÊ· ÔÂ„ ‰Ê ÛÈÚÒ·

‚‰∫‰¯„

ÊÂÈ˙ ÙÈÓÈ˙ — ÈÂÊ· ˙¯ˆÂ‰ ˙˘ ÔÈÈÓ È‚ÚÓ‰ ÍÂ˙· ÌÈÎ˙Á‰ ÌÈ¯˙ÈÂÊ ˙‡¯˜ Ï˙
ÈÓÈÙ· ˙‚ÚÓÆÏ

∫‡Ó‚Â„Ï  ‰„Â˜‰    EÍÂ˙ÈÁ‰ ˙„Â˜ ‡È‰  
  ÌÈ¯˙ÈÓ‰ Ï˘AB≠Â  CD  ˙ÈÂÊ  ÆBED‡È‰  

˙ÂÈÂÊ‰ ˘ÂÏ˘ ¯‡˘ Ì‚  ÆÏ‚ÚÓ· ˙ÈÓÈÙ ˙ÈÂÊ
ÌÈ¯˙ÈÓ‰ È˘ ÍÂ˙ÈÁ È¢Ú ˙Â¯ˆÂ˘ ˙ÂÙÒÂ‰

Æ˙ÂÈÓÈÙ ˙ÂÈÂÊ Ô‰ Ï¢‰
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∫ËÙ˘Ó

ÊÂÈ˙ ÙÈÓÈ˙ ·ÓÚ‚Ï ˘ÂÂ‰ ÏÒÎÂÌ ˘˙È ‰ÊÂÈÂ˙ ‰‰È˜ÙÈÂ˙ ‰˘ÚÂ˙ ÚÏ
‰˜˘˙Â˙ ‰ÎÏÂ‡Â˙ ·ÈÔ ˘Â˜È ‰ÊÂÈ˙ Â·ÈÔ ‰Ó˘ÎÈ‰ÔÆ

 ÁÈÎÂ‰Ï ÍÈ¯ˆ˘ ‰ÓÂ ÌÈÂ˙‰ ÁÂÒÈ∫˙ÈËÓ˙Ó ‰Ù˘·
∫ÔÂ˙AB≠Â  CDÏ‚ÚÓ· ÌÈ¯˙ÈÓ Ì‰  

  ‰„Â˜· ÌÈÎ˙Á‰EÆ
∫Ï¢ˆ<) D ´ <) A Ω <) BEDÆ

∫‰¯Ú‰  ˙ÈÂÊ‰  A  ˙Ú˘  ˙˘˜‰ ÏÚ BD ÔÈ· ‰‡ÂÏÎ‰ ˙˘˜‰ ‡È‰˘  ˙ÈÂÊ‰ È˜Â˘  BEDÆ
  ˙ÈÂÊ‰D  ˙Ú˘  ˙˘˜‰ ÏÚ AC ÔÈ· ‰‡ÂÏÎ‰ ˙˘˜‰ ‡È‰˘  ˙ÈÂÊ‰ È˜Â˘ ÈÎ˘Ó‰  BEDÆ

ÔÈ‡˘ ˙ÂÈÓÈÙ‰ ˙ÂÈÂÊ‰ È˙˘ ÌÂÎÒÏ ‰ÂÂ˘ ˘ÏÂ˘ÓÏ ˙ÈÂˆÈÁ ˙ÈÂÊ¢    ∫ËÙ˘Ó‰ ÏÚ ÍÓ˙Ò
Æ¢‰Ï ˙Â„ÂÓˆ

∫‰ÁÎÂ‰

  ˙ÈÂÊ‰BED  ˘ÏÂ˘ÓÏ ˙ÈÂˆÈÁ ˙ÈÂÊ ‡È‰  AED  ˙ÂÈÂÊ‰ È˙˘ ÌÂÎÒÏ ‰ÂÂ˘ ‡È‰ ÔÎÏÂ  A≠Â  D

Æ‰Ï ˙Â„ÂÓˆ ÔÈ‡˘ ˙ÂÈÓÈÙ‰ ˙ÂÈÂÊ‰ Ô‰˘

      ÆÏ¢˘Ó

∫‰¯Ú‰Æ˘¯ÂÙÓ· ˙‡Ê ÔÈÈˆÏ ÈÏ·Ó Ï‚ÚÓ· ˙ÈÓÈÙ ˙ÈÂÊ ÌÚ ÌÈÏÈ‚¯˙ ¯·Î Â¯˙Ù ‰˘ÚÓÏ     

ÈÂÊÈÂˆÈÁ ˙‚ÚÓÏ ˙Ï
ÆÏ‚ÚÓÏ ˙ÈÂˆÈÁ ˙ÈÂÊ È‰Ó ÂÈ˘ÎÚ ¯È„‚

‚‰∫‰¯„

ÊÂÈ˙ ÁÈˆÂÈ˙ —ÈÂÊ · ˙¯ˆÂ‰ ˙˘ ÈÎ˘Ó‰ ÔÈÈÓ È‚Ù‰ ÌÈ¯˙‚ÚÓÏ ıÂÁÓ ÌÈ˘Ï
ÆÏ‚ÚÓÏ ˙ÈÂˆÈÁ ˙ÈÂÊ ˙‡¯˜

∫‡Ó‚Â„Ï  ‰„Â˜‰    E‰˘È‚Ù‰ ˙„Â˜ ‡È‰  
  ÌÈ¯˙ÈÓ‰ ÈÎ˘Ó‰ Ï˘AB≠Â  CD  ˙ÈÂÊ  ÆBED

ÆÏ‚ÚÓÏ ˙ÈÂˆÈÁ ˙ÈÂÊ ‡È‰

∫ËÙ˘Ó

ÊÂÈ˙ ÁÈˆÂÈ˙ ÏÓÚ‚Ï ˘ÂÂ‰ Ï‰Ù¯˘ ˘·ÈÔ ˘˙È ‰ÊÂÈÂ˙ ‰‰È˜ÙÈÂ˙
‰˘ÚÂ˙ ÚÏ ‰˜˘˙Â˙ ‰ÎÏÂ‡Â˙ ·ÈÔ ˘Â˜È ‰ÊÂÈ˙Æ
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 ÁÈÎÂ‰Ï ÍÈ¯ˆ˘ ‰ÓÂ ÌÈÂ˙‰ ÁÂÒÈ∫˙ÈËÓ˙Ó ‰Ù˘·
∫ÔÂ˙AB≠Â  CDÏ‚ÚÓ· ÌÈ¯˙ÈÓ Ì‰  

  ‰„Â˜· ÌÈ˘‚Ù Ì‰ÈÎ˘Ó‰˘EÆ
∫Ï¢ˆ<) D — <) BAD Ω <) BEDÆ

∫‰¯Ú‰  ˙ÈÂÊ‰  BAD  ˙Ú˘  ˙˘˜‰ ÏÚ BD ˙˘˜‰ ‡È‰˘  ‰ÏÂ„‚‰ ÔÈ· ‰‡ÂÏÎ‰ È˜Â˘
  ˙ÈÂÊ‰BED  ˙ÈÂÊ‰  ÆD  ˙Ú˘  ˙˘˜‰ ÏÚ AC ˙˘˜‰ ‡È‰˘  ‰Ë˜‰ ÔÈ· ‰‡ÂÏÎ‰ È˜Â˘
  ˙ÈÂÊ‰BED∫ËÙ˘Ó‰ ÏÚ Ô‡Î Ì‚ ÍÓ˙Ò Ï‚ÚÓ· ˙ÈÓÈÙ‰ ˙ÈÂÊ‰ ÏÚ ËÙ˘Ó‰ ˙ÁÎÂ‰· ÂÓÎ  Æ

Æ¢‰Ï ˙Â„ÂÓˆ ÔÈ‡˘ ˙ÂÈÓÈÙ‰ ˙ÂÈÂÊ‰ È˙˘ ÌÂÎÒÏ ‰ÂÂ˘ ˘ÏÂ˘ÓÏ ˙ÈÂˆÈÁ ˙ÈÂÊ¢

∫‰ÁÎÂ‰

  ˙ÈÂÊ‰BAD  ˘ÏÂ˘ÓÏ ˙ÈÂˆÈÁ ˙ÈÂÊ ‡È‰  ADE  ˙ÂÈÂÊ‰ È˙˘ ÌÂÎÒÏ ‰ÂÂ˘ ‡È‰ ÔÎÏÂ  D≠Â  E

    ÔÎÏ    Æ‰Ï ˙Â„ÂÓˆ ÔÈ‡˘ ˘ÏÂ˘Ó· ˙ÂÈÓÈÙ‰ ˙ÂÈÂÊ‰ Ô‰˘<) D — <) BAD Ω <) BEDÆ

      ÆÏ¢˘Ó

תרגילי*
(זוית פנימית במעגל וזוית חי/ונית למעגל)

זוית פנימית במעגל

 זוית פנימית במעגל—תרגילי* יסודיי* 

  עפ"י הנתוני3 ב4יורי3 הבאי3:    (מרכז המעגל מודגש)Dמ4א את הזוית המסומנת  ב15)

 זוית פנימית במעגל—תרגילי* נוספי* 

ב4יור מ4ויירי3  6  מיתרי2.3)

 שמת+יי3:עפ"י ה/יורהוכח 

J = E + D)    .:העבר מיתרהדרכה    

דר9 שתי הנ+ודות המודגשות).

(3AB5ו  CDה3 שני מיתרי3 במעגל החותכי3 זה את זה  

.AD  היא נ+ודה על ה+שת  Eבתו9 המעגל.  

.E > D שמת+יי3:    עפ"י ה/יורהוכח א.
נסח במילי3 את הטענה שהוכחת בסעי; א:.ב.
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.  המיתריH3ה    נחתכי3 בנ+ודBD  וAC5המיתרי3  4)

AE5ו  BF  נחתכי3 בנ+ודה  G    :<נתו    .EF = CD.

  שוות זו לזו.G1  וH15הוכח:    הזויות הפנימיות  

).BC  וAF 5    העבר את המיתרי3  הדרכה:(

זוית חי/ונית למעגל

 זוית חי/ונית למעגל—תרגילי* יסודיי* 

    (הנ+ודה המודגשת היא מרכז המעגל):Dמ4א את הזוית המסומנת  ב55)

.E  נחתכי3 בנ+ודה  CD  וAB5המיתרי3  6)

  נפגשיCB3  וAD5המשכי המיתרי3  

.Fבנ+ודה  

AECהוכח:    הזוית הפנימית  

.AFCגדולה מהזוית החי4ונית  

 זוית חי/ונית למעגל—תרגילי* נוספי* 

  נחתכיDE3  וAB5המשכי המיתרי3  7)

BE  וCD5.  המשכי המיתריM  3בנ+ודה  

.  נתו> שהזויותNנחתכי3 בנ+ודה  

  שוות זו לזו.N  וM5החי4וניות  

.CE = AEהוכח:    

(8AB5ו  CD3ה3 שני מיתרי3 במעגל שהמשכיה3 נחתכי  

AB  היא נ+ודה כלשהי על ה+שת  E  .Fבנ+ודה  

כמתואר ב4יור.

  העבר מיתר מתאי3).רמז:.    (BFD < <) BED (>הוכח:    א.

נסח במילי3 את הטענה שהוכחת בסעי; א:.ב.

(זוית פנימית במעגל וזוית חי/ונית למעגל):תשובות  
  ב.  זוית פנימית במעגל גדולה מכל זוית הי+פית הנשענתº    .25(3  ג.º   .128  ב.º   .132  1)  א.

  ב.  זוית חי4ונית º   .15(8  ג.º   .25  ב.º   .150  5)  א.על ה+שת הכלואה בי> שו+י הזוית.    

למעגל +טנה מכל זוית הי+פית הנשענת על ה+שת הגדולה הכלואה בי> שו+י הזוית.
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 זויות במעגל—בעיות שונות 

Æ˜¯Ù‰ Ï˘ „ÂÓÈÏ‰ ¯ÓÂÁ ÏÎ ÏÚ ÌÈÏÈ‚¯˙ ÏÏÂÎ ‰Ê ÛÈÚÒ

תרגילי*
 זויות במעגל)—(בעיות שונות 

 זויות במעגל— בעיות שונות —תרגילי* יסודיי* 

BC  וAD5המיתרי3  1)

שווי3 זה לזה.

.DC ˇ̌ ABהוכח:    

(2AB5ו  AC  ה3 מיתרי3 במעגל שמרכזו  O.

.D  בנ+ודה  OB  חות9 את הרדיוס  ACהמיתר  

.º = 105<) ADB    ,º = 50<) BOCנתו>:    

.CO ˇ̌ ABהוכח:    א.

.COE  הוא +וטר במעגל.  חשב את הזוית  AEנתו>  ש5ב.

CEהוכח:    ג.

(

 = BC

(

.

D  וA  ,B  ,C5הנ+ודות  3)

.Oנמ4אות על מעגל שמרכזו  

,CAD = <) BOC (>נתו>:    

AD

(

 = 2DC

(

.

.DC ˇ̌ ABהוכח:    

(4A  ,B5ו  C  ה> נ+ודות על מעגל שמרכזו  O.

(ראה ב4יור את מי+ומ> של הנ+ודות

.E = D).    נתו>:    Oביחס למרכז  

.Dמ4א את  

 זויות במעגל— בעיות שונות —תרגילי* נוספי* 

DEF  וABC5המשולשי3  5)

חסומי3 במעגל.

.DF A AB    ,EF A ACנתו>:    

.DE = BCהוכח:    
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(6AB5ו  AC3ה3 מיתרי  

במעגל המאונכי3 זה לזה.

  ה>F  וE5הנ+ודות  

בהתאמה אמ4עי המיתרי3.

  שווה לרדיוס המעגל.EFהוכח:    ה+טע  

(7AD  הוא גובה במשולש חד זוית  ABC3החסו  

  חות9 אתAD  הוא +וטר.  המשAF  9במעגל.  

.Eהמעגל בנ+ודה  

.BC ˇ̌ FEהוכח:    א.  

    היעזרהדרכה:.    (A2 = <) A1 (>      ב.הוכח:

 בתכונה של טרפז החסו3 במעגל). הוכח:    ב.

(8ABC    3הוא משולש שווה שו+יי  AC) = (AB

.B  חו4ה את הזוית  BEהחסו3 במעגל.  המיתר  

.D  נפגשי3 בנ+ודה  BC  וAE5המשכי המיתרי3  

).x = <) EBC    סמ>    הדרכה:.    (AC = DCהוכח:    א.

  בכל אחד מהמ+רי3 הבאיD:3חשב את הזוית  ב.

CB  נתו>:    (2)  הוא +וטר.    BE  נתו>:    (1)

(

 = CE

(

.

(9AB5ו  CD  ה3 +טרי3 במעגל שמרכזו  O

.AC  היא נ+ודה על ה+שת  Kהני4בי3 זה לזה.  

.K3 = <) K2 = <) K1 (>הוכח:    א.

.º = 60<) KCDנתו>:    ב.

.KABחשב את הזוית  

(10ABC  הוא משולש החסו3 במעגל כ9 שה4לע  BC

BC  נמ4את על המשD  9היא +וטר.  הנ+ודה  

  חות9 את המעגלAD.    ה+טע  AC = CDכ9    ש5

.B  חו4ה את הזוית  BE.    נתו>:    Eבנ+ודה  

).x = <) D    סמ>    הדרכה:.    (Dחשב את הזוית  

(11AB  הוא +וטר במעגל שמרכזו  O.

AC  הוא מיתר המ+ביל לרדיוס  DO.

.E  נפגשי3 בנ+ודה  AC  וBD5המשכי  

    התבונ> בזויותרמז:.    (ED = CDהוכח:    א.  

).OBD  וABE5של המשולשי3               

.BDO = <) CDO (>   ב.הוכח:   
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 זויות במעגל):—(בעיות שונות תשובות  

.º    .75(10  º22.5  ב.  º   .30(2)  º    .36(9  (1)  ב.  º    .50(4  º    .120(8  ב.  2)

 זויות במעגל—תרגילי2 לחזרה 

˘ÂÓ‰ ÌÂÎÈÒ‚·¯‰ ˜¯Ù‰ Ï˘ ÌÈÈ¯˜ÈÚ‰ ÌÈ∫ÈÚÈ

 ˙ÈÙ˜È‰ ˙ÈÂÊ—ÆÏ‚ÚÓ‰ ˙‡ ˙ÂÎ˙ÂÁ ‰È˜Â˘Â Ï‚ÚÓ‰ ÏÚ ‰Ï˘ „Â˜„Â˜‰˘ ˙ÈÂÊ 

 È¯˜ÈÚ ËÙ˘Ó—ÏÚ ˙Ú˘‰ ˙ÈÙ˜È‰ ˙ÈÂÊ ÏÎÓ  ≤  ÈÙ ‰ÏÂ„‚ Ï‚ÚÓ· ˙ÈÊÎ¯Ó ˙ÈÂÊ 

Æ˙˘˜ ‰˙Â‡

 ËÙ˘Ó—ÆÂÊÏ ÂÊ ˙ÂÂ˘ ˙˘˜ ‰˙Â‡ ÏÚ ˙ÂÚ˘‰ Ï‚ÚÓ· ˙ÂÈÙ˜È‰‰ ˙ÂÈÂÊ‰ ÏÎ 

 ËÙ˘Ó—ÆÍÙÈ‰ÏÂ ‰¯˘È ˙ÈÂÊ ‡È‰ ¯ËÂ˜ ÏÚ ˙Ú˘‰ Ï‚ÚÓ· ˙ÈÙ˜È‰ ˙ÈÂÊ 

 ËÙ˘Ó—˙ÂÂ˘ ®˙Â‰˜ Â‡ ˙Â„Á© ˙ÂÈÙ˜È‰ ˙ÂÈÂÊ ˙ÂÚ˘ Ï‚ÚÓ· ÌÈÂÂ˘ ÌÈ¯˙ÈÓ ÏÚ 

ÆÍÙÈ‰ÏÂ

 ËÙ˘Ó—ÆÍÙÈ‰ÏÂ ˙ÂÂ˘ ˙ÂÈÙ˜È‰ ˙ÂÈÂÊ ˙ÂÚ˘ Ï‚ÚÓ· ˙ÂÂ˘ ˙Â˙˘˜ ÏÚ 

 ˙ÈÓÈÙ ˙ÈÂÊ—ÆÏ‚ÚÓ‰ ÍÂ˙· ÌÈÎ˙Á‰ ÌÈ¯˙ÈÓ È˘ ÔÈ· ˙¯ˆÂ‰ ˙ÈÂÊ 

 ËÙ˘Ó—ÏÚ ˙ÂÚ˘‰ ˙ÂÈÙ˜È‰‰ ˙ÂÈÂÊ‰ È˙˘ ÌÂÎÒÏ ‰ÂÂ˘ Ï‚ÚÓ· ˙ÈÓÈÙ ˙ÈÂÊ 

ÆÔ‰ÈÎ˘Ó‰Â ˙ÈÂÊ‰ È˜Â˘ ÔÈ· ˙Â‡ÂÏÎ‰ ˙Â˙˘˜‰

 ˙ÈÂˆÈÁ ˙ÈÂÊ—ÆÏ‚ÚÓÏ ıÂÁÓ ÌÈ˘‚Ù‰ ÌÈ¯˙ÈÓ È˘ ÈÎ˘Ó‰ ÔÈ· ˙¯ˆÂ‰ ˙ÈÂÊ 

 ËÙ˘Ó—˙ÂÚ˘‰ ˙ÂÈÙ˜È‰‰ ˙ÂÈÂÊ‰ È˙˘ ÔÈ·˘ ˘¯Ù‰Ï ‰ÂÂ˘ Ï‚ÚÓÏ ˙ÈÂˆÈÁ ˙ÈÂÊ 

Æ˙ÈÂÊ‰ È˜Â˘ ÔÈ· ˙Â‡ÂÏÎ‰ ˙Â˙˘˜‰ ÏÚ

תרגילי2
 זויות במעגל)—(תרגילי2 לחזרה 

 זויות במעגל— תרגילי2 לחזרה —תרגילי2 יסודיי2 

.BDC + <) ABD (>º = 90  החסו3 במעגל נתוABCD    :5במרובע  1)

הוכח:    אלכסוני המרובע מאונכי3 זה לזה.
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C  ו:A  ,Bדר9 הנ+ודות  2)

.Oעובר מעגל שמרכזו  

.C2 + <) B = 2<) BOC (>הוכח:    

(3ABC    הוא משולש שווה שו+יי3 שבו  AC = AB.וזוית הראש שלו היא זוית חדה    

  ואת הבסיסD  בנ+ודה נוספת  AC  עובר מעגל שחות9 את השו+  B  ו:Aדר9 הנ+ודות  

BC  בנ+ודה נוספת  E אמ5ע הבסיס.  שהיא

  הוא +וטר במעגל.ABהוכח:    א.  

.ABC  הוא גובה במשולש  BD    ב.הוכח:  

 זויות במעגל— תרגילי2 לחזרה —תרגילי2 נוספי2 

(4ABCD3הוא מרובע החסו3 במעגל שאלכסוניו נחתכי  

.BD = AC  השונה ממרכז המעגל.    נתוE    :5בנ+ודה  

  הוא טרפז שווה שו+ייABCD.3הוכח:    המרובע  א.

  4ריכה להיות שונה ממרכז המעגל?Eמדוע הנ+ודה  ב.

נמ+.

(5AB:ו  CD3ה3 שני מיתרי3 במעגל שנחתכי  

.CE = AE.    נתוE    :5בנ+ודה  

.BE = DEהוכח:    א.

).BD  ו:AC    העבר את המיתרי3  הדרכה:(

.CD = ABהוכח:    ב.

 ?    (ראה תרגיל +וד3).ACBDמה נית5 לומר על המרובע  ג.

(6ABCהוא משולש שווה שו+יי3 שבו  

AB = AC.והוא חסו3 במעגל    

.BC  נמ4את על המשD  9הנ+ודה  

AD  חות9 את המעגל בנ+ודה  E.

.E =  Dהוכח:    

(7ABC  .הוא משולש החסו3 במעגל  BDהוא  

.BD  היא אמ4ע ה+שת  Cמיתר כ9 שהנ+ודה  

.ABC = <) AED (>הוכח:    

)E  3היא נ+ודת החיתו9 של המיתרי  BD:ו  AC.(

).CD    העבר את המיתר  רמז:(
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(8AB:ו  AC3ה3 מיתרי3 במעגל הנחתכי  

.G  ו:F  בנ+ודות  DEע"י המיתר  

AB  היא אמ4ע ה+שת  Dנתו5:    הנ+ודה  

.AC  היא אמ4ע ה+שת  Eוהנ+ודה  

  הוא שווה שו+ייAFG.3הוכח:    המשולש  

,DEA = <) DAB (>    הוכח:    הדרכה:(

<) ADE = <) EAC.(

 זויות במעגל):—(תרגילי2 לחזרה תשובות  

  ג.  המרובע הוא טרפז5)  היא במרכז המעגל אז המרובע הוא מלבE  .5  ב.  א3 הנ+ודה  4)

שווה שו+יי3 או מלב5.

C
B

A

D F EG
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פר- חמישי

 המשי- למעגל—הנדסת המישור 

הגדרת המשי-

‚ÚÓÂ ¯˘È Ï˘ È„„‰‰ ·ˆÓ‰Ï
∫Ï‚ÚÓÂ ¯˘È Ï˘ È„„‰‰ ·ˆÓ‰ È·‚Ï ˙ÂÈÂ¯˘Ù‡ ˘ÂÏ˘ ˙ÂÓÈÈ˜

®±©Ï‚ÚÓ‰ ˙‡ Í˙ÂÁ ¯˘È‰ ‰ÊÎ ‰¯˜Ó·  Æ˙ÂÙ˙Â˘Ó ˙Â„Â˜ È˙˘ ˘È Ï‚ÚÓÏÂ ¯˘ÈÏ
 ‡¯˜ ‡Â‰ÂÁÂ˙ÍÆÆ®‰ËÓÏ ÈÓÈ ¯ÂÈˆ ‰‡¯©  

®≤©‡Â‰Â Ï‚ÚÓ· Ú‚Â ¯˘È‰ ‰ÊÎ ‰¯˜Ó·  Æ˙Ù˙Â˘Ó ˙Á‡ ‰„Â˜ ˘È Ï‚ÚÓÏÂ ¯˘ÈÏ
 ‡¯˜Ó˘È˜ÆÏ‚ÚÓÏ Æ®‰ËÓÏ ÈÚˆÓ‡ ¯ÂÈˆ ‰‡¯©  

®≥©Ï‚ÚÓ‰ ˙‡ Í˙ÂÁ ‡Ï ¯˘È‰ ‰ÊÎ ‰¯˜Ó·  Æ˙ÂÙ˙Â˘Ó ˙Â„Â˜ ÔÈ‡ Ï‚ÚÓÏÂ ¯˘ÈÏ
 ÌÈ‡¯˜ Ï‚ÚÓ‰Â ¯˘È‰  ÆÂ· Ú‚Â ‡ÏÂÊ¯ÈÌ ÆÆ®‰ËÓÏ ÈÏ‡Ó˘ ¯ÂÈˆ ‰‡¯© 

∫‰¯Ú‰
 ‡Â‰ ¯˘È Â‡ ÚË˜˘ ÌÂ˘¯Ï ÌÈˆÂ¯ ¯˘‡ÎÍ˙ÂÁ

Æ˙ÂÈ˙Â‡ ˘ÂÏ˘ ˙¯ÊÚ· ˙‡Ê ÌÂ˘¯Ï ¯˘Ù‡ Ï‚ÚÓÏ

∫¯ÂÈˆ· ‡Ó‚Â„Ï  ÚË˜‰    ABCÍ˙ÂÁ ‡Â‰  
  ÆÏ‚ÚÓÏA¨Ï‚ÚÓÏ ıÂÁÓ ‰„Â˜‰ ‡È‰  

B≠Â  CÍ˙ÂÁ‰ Ï˘ ÍÂ˙ÈÁ‰ ˙Â„Â˜ È˙˘ Ô‰  
ÆÏ‚ÚÓ‰ ÌÚ
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מ-רה  (3)

הישר משי-
למעגל

הישר והמעגל
זרי5

הישר חות7
את המעגל

מ-רה  (2) מ-רה  (1)

C B
A
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‚‰˜È˘Ó‰ ˙¯„
Æ‰¯„‚‰‰ ˙‡ ·Â˘ ‡È· ÔÎÏÂ ˜È˘Ó· ¯˜ÈÚ· ÔÂ„ ‰Ê ˜¯Ù·

‚‰∫‰¯„

Ó˘È˜ ÏÓÚ‚Ï —‚ÚÓ‰ ÌÚ ˙Ù˙Â˘Ó ‰„ÈÁÈÂ ˙Á‡ ‰„Â˜ ÂÏ ˘È˘ ¯˘È ‡¯˜ Ï
ÆÏ‚ÚÓÏ ˜È˘Ó

 ˙„Â˜ ˙‡¯˜ ˙Ù˙Â˘Ó‰ ‰„Â˜‰‰˜˘‰‰ ˙„Â˜ Â‡ ÆÚ‚Ó‰

‡Ó‚Â„Ï —  ¯˘È‰ m  ˜È˘ÓÏ‚ÚÓÏ 

  ÂÊÎ¯Ó˘O  ‰„Â˜·  A‡Â‰ ¯ÓÂÏÎ  Æ

Ú‚Â  ‰„Â˜· Ï‚ÚÓ· A  ‰„Â˜‰  ÆA

 ˙„Â˜ ‡È‰‰˜˘‰‰ ˙„Â˜ Â‡ ÆÚ‚Ó‰

ÈÂÊ· ˙ÒÂÈ„¯Ï ˜È˘Ó ÔÈ
Æ˜È˘Ó‰ ˙ÂÂÎ˙· ÔÂ„Ï ÂÈ˘ÎÚ ÏÈÁ˙

∫ËÙ˘Ó

Ó˘È˜ ÏÓÚ‚Ï Ó‡ÂÍ Ï¯„ÈÂÒ ‰Ù‚˘ ‡È˙Â ·˜Â„˙ ‰‰˘˜‰Æ

 ÁÈÎÂ‰Ï ÍÈ¯ˆ˘ ‰ÓÂ ÌÈÂ˙‰ ÁÂÒÈ∫˙ÈËÓ˙Ó ‰Ù˘·
  ‰„Â˜· ‡Â‰ Ï‚ÚÓ‰ ÊÎ¯ÓOÆ

∫ÔÂ˙  ¯˘È‰m  ‰„Â˜· Ï‚ÚÓÏ ˜È˘Ó  AÆ

∫Ï¢ˆAO A mÆ

∫‰ÁÎÂ‰

  ¯˘È‰ ÏÚ ˙Â‡ˆÓ˘ ˙Â„Â˜‰ ÏÎm„·ÏÓ  

  ‰„Â˜‰A ˙Â‡ˆÓ  ıÂÁÓ  ÔÎÏ  ÆÏ‚ÚÓÏ AO¨
 ˜Á¯Ó‰ ‡Â‰ ¨ÒÂÈ„¯ Â‰Ê˘¯˙ÂÈ· ¯ˆ˜‰ÔÈ· 

  Ï‚ÚÓ‰ ÊÎ¯ÓO¯˘È‰ ÏÚ˘ È‰˘ÏÎ ‰„Â˜Ï  

m≠˘  Ô‡ÎÓ  ÆAO  ÍÂ‡Ó  ¯˘ÈÏ m  Ì‡  ÆAO

  ¯˘ÈÏ ÍÂ‡Ó ‡Ïm  ÏÚ ˘È Ê‡  m  ÁÈ ¨˙¯Á‡ ‰„Â˜  B≠˘  ÍÎ  ¨BO  ¯˘ÈÏ ÍÂ‡Ó  m
    Ê‡ÂAO < BOÆÔÎ˙ÈÈ ‡Ï ‰ÊÂ    

      ÆÏ¢˘Ó

 ˙‡ ÁÒÆÍÂÙ‰‰ ËÙ˘Ó‰
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∫ËÙ˘Ó

È˘¯ ‰Ó‡ÂÍ Ï¯„ÈÂÒ ·˜ˆ‰Â ‰Â‡ Ó˘È˜ ÏÓÚ‚ÏÆ

 ÁÈÎÂ‰Ï ÍÈ¯ˆ˘ ‰ÓÂ ÌÈÂ˙‰ ÁÂÒÈ∫˙ÈËÓ˙Ó ‰Ù˘·
  ‰„Â˜· ‡Â‰ Ï‚ÚÓ‰ ÊÎ¯ÓOÆ

∫ÔÂ˙AO A mÆ

∫Ï¢ˆ  ¯˘È‰mÆÏ‚ÚÓÏ ˜È˘Ó  

∫‰ÁÎÂ‰

 ÁÈ‰ÏÈÏ˘·  ¯˘ÈÏ˘ m‰„Â˜ ˘È Ï‚ÚÓÏÂ  

≠·  ‰ÓÒ˘ ˙ÙÒÂ ˙Ù˙Â˘ÓB‰ÊÎ ‰¯˜Ó·  Æ

    Ï·˜BO Ω AOÌÈÂÂ˘ ÌÈÚË˜‰ È˘ ÈÎ©    Æ

  ˘ÏÂ˘Ó‰ ¯ÓÂÏÎ  Æ®Ï‚ÚÓ‰ ÒÂÈ„¯ÏABO‡Â‰  

ÌÈÈ˜Â˘ ‰ÂÂ˘≠Ï  ‰ÂÂ˘‰ ÒÈÒ· ˙ÈÂÊ ÂÏÂ ºÆπ∞

©º Ω π∞<) OAB ‰Ê ¯·„  Æ®ÔÂ˙‰ È¢ÙÚ    ÔÎ˙ÈÈ ‡Ï  ¯˘ÈÏ ÔÎÏÂ m˙ÙÒÂ ‰„Â˜ ÔÈ‡ Ï‚ÚÓÏÂ  

  ‰„Â˜Ï Ë¯Ù ˙Ù˙Â˘ÓA  ¯˘È‰ ¯ÓÂÏÎ  ÆmÆÏ‚ÚÓÏ ˜È˘Ó  

      ÆÏ¢˘Ó

∫‡Ó‚Â„
AB≠Â  Ï‚ÚÓ· ¯ËÂ˜ ‡Â‰  CD¯˙ÈÓ ‡Â‰  

  ‰„Â˜· Â˙Â‡ Í˙ÂÁ‰E  ¯˘È‰  Æn˜È˘Ó  

  ‰„Â˜· Ï‚ÚÓÏA    ∫ÔÂ˙    ÆDE Ω CEÆ

    ∫ÁÎÂ‰n ˇ̌ CDÆ

∫ÔÂ¯˙Ù

∫‰ÁÎÂ‰

  ‰„Â˜‰ ÔÂ˙‰ È¢ÙÚE  ¯˙ÈÓ‰ ÚˆÓ‡ ‡È‰  CD  ÔÎ ÂÓÎ  ÆAB¯·ÂÚ ‡Â‰ ÔÎÏÂ ¯ËÂ˜ ‡Â‰  

    Ï·˜ Ô‡ÎÓ  ÆÏ‚ÚÓ‰ ÊÎ¯Ó Í¯„AB A CDÚˆÓ‡‰ ÌÚ Ï‚ÚÓ‰ ÊÎ¯Ó ˙‡ ¯·ÁÓ‰ ÚË˜©    Æ

 ¯˙ÈÓ Ï˘—Æ®¯˙ÈÓÏ ÍÂ‡Ó 

  ¯˘È‰˘ Ì‚ ÔÂ˙n    ÔÎÏÂ Ï‚ÚÓÏ ˜È˘Ó  AB A n˘‚Ù‰ ÒÂÈ„¯Ï ÍÂ‡Ó Ï‚ÚÓÏ ˜È˘Ó©    Æ

Æ®‰˜˘‰‰ ˙„Â˜· Â˙È‡

    ÂÏ·È˜ Î¢‰Ò·AB A CD    Ì‚Â    AB A n    ÔÎÏ    n ˇ̌ CDÌÈÎÂ‡Ó ÌÈ¯˘È È˘ Ì‡©    Æ

Æ®‰ÊÏ ‰Ê ÌÈÏÈ·˜Ó Ì‰ Ê‡ È˘ÈÏ˘ ¯˘ÈÏ „Á‡ ÏÎ

      ÆÏ¢˘Ó
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תרגילי5
(הגדרת המשי-)

הזוית בי! משי- לרדיוס

 הזוית בי! משי- לרדיוס—תרגילי5 יסודיי5 

:    (מרכז המעגל מודגש)Dב4יורי3 הבאי3 נתו6 משי+ למעגל.  מ4א את הזוית  1)

(2AB  הוא +וטר במעגל שמרכזו  O.

BD  משי+ למעגל בנ+ודה  B.

  חות9 את המעגלADה+טע  

.BD ˇ̌ OC.    נתוC    :6בנ+ודה  

.ABDחשב את זויות המשולש  

).AOC    התבונ6 במשולש  הדרכה:(

O  נוגע במעגל שמרכזו  ABה+טע  3)

  חות9 אתBO.  ה+טע  Aבנ+ודה  

.Cהמעגל בנ+ודה  

.º = 30<) ABCנתו6:    

.BC = ACהוכח:    

).AO    העבר את הרדיוס  הדרכה:(

O  משי+ למעגל שמרכזו  ABה+טע  4)

  חות9 אתAO  וה+טע  Bבנ+ודה  

.CO = AC.    נתוC    :6המעגל בנ+ודה  

.BAOחשב את הזוית  

  הוא מ+בילית.ABCDהמרובע  5)

DC  היא +וטר וה4לע  ABה4לע  

.Cמשי+ה למעגל בנ+ודה  

חשב את זויות המ+בילית.

).C    העבר רדיוס ממרכז המעגל לנ+ודה  הדרכה:(

ג. ב. א.

D

60º

D

70º
D

40º

C

B

A

D

O

C

B
A

O

C

B A

O

C

BA

D
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6
●

 (AB  הוא +וטר במעגל שמרכזו  O.

BC  משי+ למעגל בנ+ודה  B.

AD  ני4ב להמש9 ה+טע  CO.

.C = <) A (>הוכח:    א.

CBO  ו:ADOהא3 המשולשי3  ב.

חופפי3?  נמ+.

 הזוית בי! משי- לרדיוס—תרגילי5 נוספי5 

.B,  יו4א משי+ למעגל הנוגע בו בנ+ודה  O,  הנמ4את מחו; למעגל שמרכזו  Aמנ+ודה  7)

.º = 20<) A.    נתוAO    :6  היא אמ4ע ה+טע  Cהנ+ודה  

 את תשוב9).נמ-.    (BCOחשב את הזוית  

(8AB  משי+ למעגל שמרכזו  O

  עוברAC.  ה+טע  Bבנ+ודה  

.    הוכח:Oדר9 המרכז  

.AO < ABא.

.BC < COב.

(9AB  משי+ למעגל שמרכזו  O

  חות9 אתAO.  ה+טע  Bבנ+ודה  

  הוא אנC  .CD9המעגל בנ+ודה  

.ABלמשי+  

.DCO  חו4ה את הזוית  BCהוכח:    המיתר  

  הוא טרפז ישר זויתABCDהמרובע  10)

º) = 90(<) A  +השו    .ADמשי+ה  

E   בנ+ודה  Oלמעגל שמרכזו  

  היא +וטר במעגל.BCוהשו+  

    +טע אמ4עי3).רמז:.    (DO = AOהוכח:    

ישר המאונ7 לרדיוסו ב-:הו

 ישר המאונ7 לרדיוסו ב-:הו—תרגילי5 יסודיי5 

הוכח עפ"י הנתוני3 ב4יור שהישר11)

המודגש הוא משי+ למעגל.

(מרכז המעגל מודגש).
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(12AB  .הוא +וטר במעגל  CDהוא  

.E  בנ+ודה  AB ע"י  שנח+המיתר 

.A  עובר דר8 הנ+ודה  mהישר  

.CD ˇ̌ mנתו9:    

  הוא משי+ למעגל.mהוכח:    הישר  

 ישר המאונ5 לרדיוסו ב3+הו—תרגילי. נוספי. 

(13AB  הוא +וטר במעגל שמרכזו  O  הנ+ודה  .C

  נמ4את עלEנמ4את על המעגל והנ+ודה  

.º = 30<) A    ,BE = BO.    נתוAB    :9המש8  

.C  משי+ למעגל בנ+ודה  CEהוכח:    

(14AB  .הוא +וטר במעגל  AC:ו  AD

  זה לזה.השווי.ה3 מיתרי3 במעגל 

.AD  נמ4את על המשE  8הנ+ודה  

.CAE  חו4ה את הזוית  AFנתו9:    

.A  משי+ למעגל בנ+ודה  AFהוכח:    

(הגדרת המשי3): תשובות 
º    .25(2  º  ,90º  ,45º    .45(4  º    .30(5  º  ,135º  ,45º  ,135º    .45(7  º.40  ג.º   .40  ב.º   .60  1)  א.

שני משי3י. למעגל

ÆÏ‚ÚÓÏ ıÂÁÓ˘ ‰„Â˜ ‰˙Â‡Ó ÌÈ‡ˆÂÈ‰ Ï‚ÚÓÏ ÌÈ˜È˘Ó È˘· ÂÈ˘ÎÚ ÔÂ„

∫ËÙ˘Ó

‡®˘È Ó˘È˜ÈÌ ÏÓÚ‚Ï ‰ÈÂˆ‡ÈÌ Ó‡Â˙‰ ˜Â„‰ ˘ÂÂÈÌ Ê‰ ÏÊ‰Æ
·®‰˜ËÚ ‰ÓÁ·¯ ‡˙ Ó¯ÎÊ ‰ÓÚ‚Ï ÚÌ ‰˜Â„‰ ˘ÓÓ‰ ÈÂˆ‡ÈÌ ˘È

‰Ó˘È˜ÈÌ ÁÂˆ‰ ‡˙ ‰ÊÂÈ˙ ˘·ÈÔ ‰Ó˘È˜ÈÌÆ

 ÁÈÎÂ‰Ï ÍÈ¯ˆ˘ ‰ÓÂ ÌÈÂ˙‰ ÁÂÒÈ∫˙ÈËÓ˙Ó ‰Ù˘·
  ‰„Â˜· ‡Â‰ Ï‚ÚÓ‰ ÊÎ¯ÓOÆ

∫ÔÂ˙AB  ‰„Â˜· Ï‚ÚÓÏ ˜È˘Ó  BÆ
AC  ‰„Â˜· Ï‚ÚÓÏ ˜È˘Ó  CÆ

∫Ï¢ˆÆ‡  AC Ω ABÆ
Æ·  <) A2 Ω <) A1Æ
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∫‰ÁÎÂ‰

  ˙‡ ¯·Á ËÙ˘Ó‰ ˙‡ ÁÈÎÂ‰Ï È„ÎB≠Â  C  ÊÎ¯Ó‰ ÌÚ  OÆ

  ÌÈ˘ÏÂ˘Ó‰ ˙‡ ÛÂÙÁ ÂÈ˘ÎÚABO≠Â  ACOÆ

 AO        Ω AO®˙Ù˙Â˘Ó ÚÏˆ©      

 CO        Ω BO®Ï‚ÚÓ· ÌÈÒÂÈ„¯©      } 
 º Ω π∞<) C Ω <) B    ÒÂÈ„¯Ï ÍÂ‡Ó Ï‚ÚÓÏ ˜È˘Ó©  

      ®‰˜˘‰‰ ˙„Â˜· Â˙È‡ ˘‚Ù‰

         
  'ACO # 'ABO      ®ÆÊÆˆÆˆ È¢ÙÚ©

         
    Æ‡  AC Ω AB®ÌÈÙÙÂÁ ÌÈ˘ÏÂ˘Ó· ˙ÂÓÈ‡˙Ó ˙ÂÚÏˆ©      

  }  Æ· <) A2 Ω <) A1®ÌÈÙÙÂÁ ÌÈ˘ÏÂ˘Ó· ˙ÂÓÈ‡˙Ó ˙ÂÈÂÊ©      

      ÆÏ¢˘Ó

∫‰¯Ú‰
    ‡·‰ ÔÂÈÂÂ˘‰ Ì‚ Ú·Â ‰ÁÎÂ‰‰Ó<) AOC Ω <) AOB  ¯˙ÈÓ‰ ˙‡ ¯È·Ú Ì‡ ¨ÍÎÏ ÛÒÂ    ÆBC

≠˘  ˙Â‡¯Ï Ï˜ Ê‡AO  ÍÂ‡Ó  ¯˙ÈÓÏ BC  ¨‰ˆÂÁ Â˙Â‡ ‰ˆÂÁÂ ˙‡ ˙˘˜‰ BCÆ

    ÌÈÈ˜˙Ó ÔÎ ÂÓÎ  Æ®≤≥¥  ßÓÚ·  ±≤  ÏÈ‚¯˙ ‰‡¯©<) ACB Ω <) ABCÆ

 Ï‚ÚÓÏ ˙ÒÁÈÈ˙Ó ‰‡·‰ ‡Ó‚Â„‰Æ˘ÏÂ˘Ó· ÌÂÒÁÆ®≤∂≤  ßÓÚ ‰‡¯© 

∫ß‡ ‡Ó‚Â„
  ˘ÏÂ˘Ó‰ABCÌÈÈ˜Â˘ ‰ÂÂ˘ ‡Â‰  

AC) = (AB˘ÏÂ˘Ó‰ ˙ÂÚÏˆ    Æ

  ˙Â„Â˜· Ï‚ÚÓÏ ˙Â˜È˘ÓD  ¨E≠Â  FÆ

Æ®˘ÏÂ˘Ó· ÌÂÒÁ Ï‚ÚÓ‰©

 Ω Ó¢Ò µ    ∫ÔÂ˙AE Ω Ó¢Ò ≥    ¨CEÆ

  ˘ÏÂ˘Ó‰ Û˜È‰ ˙‡ ·˘ÁABCÆ

∫ÔÂ¯˙Ù
 Ω Ó¢Ò µ    ∫ÌÈÈ˜˙Ó ®ß‡ ÛÈÚÒ© ÔÂ¯Á‡‰ ËÙ˘Ó‰Â ÔÂ˙‰ È¢ÙÚAE  =AD Ω Ó¢Ò ≥    ¨CF Ω CE¨

BF Ω BD Ω µ´≥ Ω Ó¢Ò ∏    ÔÎ ÂÓÎ   ÆCE ´ AE Ω AC Ω Ó¢Ò ∏    ÔÎÏÂ    ABÏ·˜ Ô‡ÎÓ    Æ

µ Ω Ó¢Ò ≥— Ω ∏AD — AB Ω BD Ω Ó¢Ò ≥    Ì‚ ÔÎÏ    ÆBF Ω ≥´≥ Ω Ó¢Ò ∂    ÔÎÂ    ÆCF ´ BF Ω BCÆ

 Ω Ó¢Ò ∏    ÂÏ·È˜ Î¢‰Ò·AC Ω AB Ω Ó¢Ò ∂    ¨BCÆ

  ˘ÏÂ˘Ó‰ Û˜È‰ ¯ÓÂÏÎABCÆ∏´∏´∂ Ω Ó¢Ò ≤≤    ‡Â‰  

2
1
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∫ß· ‡Ó‚Â„
AB  ¨AC≠Â  CD  ÂÊÎ¯Ó˘ Ï‚ÚÓÏ ÌÈ˜È˘Ó  O

  ˙Â„Â˜·B  ¨E≠Â  DÆ‰Ó‡˙‰·  
    ∫ÔÂ˙CD ˇ̌ ABÆ

    ∫ÁÎÂ‰º Ω π∞<) AOCÆ
∫ÔÂ¯˙Ù

∫‰ÁÎÂ‰

  º  Ω ±∏∞<) ECD ´ <) BAE    ¨ÌÈÏÈ·˜Ó ÔÈ· ˙ÂÈ„„ˆ „Á ˙ÂÈÂÊ©      CD ˇ̌ AB®
  <) BAE     

±
≤Ω  <) EAO     ©  AO  ˙ÈÂÊ ˙‡ ‰ˆÂÁ  BAEËÙ˘Ó‰ È¢ÙÚ  

 ®®ß· ÛÈÚÒ© ÔÂ¯Á‡‰ }   <) ECD 
±
≤Ω  <) ECO     ©  CO  ˙ÈÂÊ ˙‡ ‰ˆÂÁ  ECDËÙ˘Ó‰ È¢ÙÚ  

 ®®ß· ÛÈÚÒ© ÔÂ¯Á‡‰
             

 º   Ω π∞±∏∞º
≤ Ω <) ECD 

±
≤ ´ <) BAE 

±
≤ Ω <) ECO ´ <) EAO

             
 º            Ω π∞<) AOC  ˘ÏÂ˘Ó· ˙ÂÈÂÊ‰ ÌÂÎÒ È¢ÙÚ©      AOC®

      ÆÏ¢˘Ó

ÈÂÊ‚ÚÓ Ï˘ ‰ÈÈ‡¯ ˙Ï
∫¯È„‚ Ï‚ÚÓÏ ıÂÁÓ˘ ‰„Â˜Ó ÌÈ‡ˆÂÈ‰ Ï‚ÚÓÏ ÌÈ˜È˘Ó È˘ ÔÈ·˘ ˙ÈÂÊ‰ ÏÚ ÍÓ˙Ò‰·

‚‰∫‰¯„

ÊÂÈ˙ ¯‡ÈÈ‰ ˘Ï ÓÚ‚Ï —ÈÂÊ‰ ·˘ ˙˘ ÔÈ‚ÚÓÏ ÌÈ˜È˘Ó ÈÏ
ÌÈ‡Â¯ ‰·˘ ‰ÈÈ‡¯‰ ˙ÈÂÊ ‡È‰ Ï‚ÚÓÏ ıÂÁÓ ‰„Â˜Ó ÌÈ‡ˆÂÈ‰

Æ‰„Â˜‰Ó Ï‚ÚÓ‰ ˙‡

תרגילי.
(שני משי3י. למעגל)

שוויו! המשי3י.

 שוויו! המשי3י.—תרגילי. יסודיי. 

(1AB:ו  AC  משי+י3 למעגל שמרכזו  O  בנ+ודות  B:ו  C  .Dהיא  

º.70  הגדולה.  הזוית בי9 המשי+י3 היא  BCנ+ודה על ה+שת  

.BOCחשב את הזוית המרכזית  א.

).ABOC    היעזר בסכו3 הזויות של המרובע  הדרכה:(

.BDCחשב את הזוית ההי+פית  ב.

C

B A
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D
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:Dבתרגילי3 הבאי3 נתוני3 שני משי+י3 למעגל היו4אי3 מאותה נ+ודה.  מ4א את הזוית  2)

(3AB:ו  AC משי+י3 למעגל בנ+ודות  B:ו  C.

  היא נ+ודהº  .64Dהזוית בי9 המשי+י3 היא  

  הגדולה.BCעל ה+שת  

  במ+רי3 הבאיDBC:3חשב את זויות המשולש  

.BC = BDנתו9:             ב. .DC = DBנתו9:    א.

4
●

 (AB:ו  AC  משי+י3 למעגל שמרכזו  Oבנ+ודות  

B:ו  C.שני המשי+י3 מאונכי3 זה לזה  .

ABOC+בע איזה מרובע הוא המרובע  

והוכח את תשובת8.

  הוא שווה שו+ייABC3המשולש  5)

AC) = (AB4לעות המשולש משי+ות    .

.F  ו:D  ,Eלמעגל בנ+ודות  

.BD,    4 ס"מ = ADנתו9:    7 ס"מ = 

.ABCחשב את הי+; המשולש  א.

.BC  היא אמ4ע  Fהוכח שהנ+ודה  ב.

 שוויו! המשי3י.—תרגילי. נוספי. 

(6AB:ו  AC  משי+י3 למעגל בנ+ודות  B:ו  C.

  נמ4אתM  והנ+ודה  AB  נמ4את על  Kהנ+ודה  

.L  משי+ למעגל בנ+ודה  KM  כ8 שה+טע  ACעל  

.ACנתו9:    12 ס"מ = 

 את תשובת8).נמAKM)  .3חשב את הי+; המשולש  

  הוא מ+ביליתABCDהמרובע  7)

CD  ו:AB  ,BCש4לעותיה  

.D  ו:E  ,Fמשי+ות למעגל בנ+ודות  

.AD,    19 ס"מ = AEנתו9:    5 ס"מ = 

).x = BE    סמ9    הדרכה:.    (ABחשב את ה4לע  

ג. ב. א.
●

D
30º

D
50º

D
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8
●

  הוא מ+בילית ש4לעותיהABCDהמרובע  ) 

AB5ו  AD  נוגעות במעגל בנ+ודות  B5ו  D

  על המעגל).Cבהתאמה.  (ה+וד+וד  

הוכח:    המ+בילית היא מעוי9.א.

חשב את זויות המעוי9.ב.

(9BC  .הוא +וטר במעגל  AB5מאונ: ל  BC.

DE  כ: שה+טע  AB  נמ4את על  Dהנ+ודה  

C  וA  ,E5.  הנ+ודות  Eמשי+ למעגל בנ+ודה  

נמ4אות על ישר אחד.

.AB  היא אמ4ע ה+טע  Dהוכח:    הנ+ודה  

).BE    העבר את המיתר  הדרכה:(

(10BC  הוא +וטר במעגל שמרכזו  Oשלוש מ4לעות  .

.E  וB  ,C5  משי+ות למעגל בנ+ודות  ABCDהמרובע  

º) 90< <) A5(  הנ+ודה    .G  היא על ה4לע  ADוה+טע  

GO  חות: את המעגל בנ+ודה  F    :9נתו    .AB ˇ̌ GO.

  הוא טרפזABCDהוכח שהמרובע  א.

  הוא +טע האמ4עיGO.3ושה+טע  

  הוא  34  ס"מ.  חשב את רדיוס המעגל.ABCD    והי+; הטרפז  GFנתו9:    1 ס"מ = ב.

  את הי+; הטרפז).x    והבע באמ4עות  x = FO   סמ9    הדרכה: (

ח3יית הזוית שבי! המשי.י-

 ח3יית הזוית שבי! המשי.י-—תרגילי- יסודיי- 

:Dב4יורי3 הבאי3 נתוני3 שני משי+י3 למעגל.    מ4א את הזוית  11)

(12AB5ו  AC  משי+י3 למעגל שמרכזו  O

.C  וB5בנ+ודות  

הוכח:

 לו.ומאונBC  7 את המיתר  חו3ה  AOה+טע  א.

.BC את ה+שת  חו3ה  AOה+טע  ב.

234
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(13AB5ו  AC  משי+י3 למעגל שמרכזו  Oבנ+ודות  

B5ו  C  בהתאמה.  ה+טע  AOחות: את המעגל  

  מאונכי3 בהתאמה למשי+יDF3  וD  .DE5בנ+ודה  

AB5ו  AC.

.DF = DE    ,AF = AEהוכח:    

  היא נ+ודתO  .D  משי+ות למעגל שמרכזו  4ABCלעות המשולש  14)

.O  עובר דר: מרכז המעגל  AD.  ה+טע  BCההש+ה של ה4לע  

  הוא שווה שו+ייABC.3הוכח:    המשולש  א.

  את נ+ודת ההש+ה של ה4לעEסמ9  ב5ב.

AC    :9ע3 המעגל.    נתו  º = 80<) BAC.

.ADEחשב את זויות המשולש  

 ח3יית הזוית שבי! המשי.י-—תרגילי- נוספי- 

  הוא מ+ביליתABCDהמרובע  15)

ששלוש מ4לעותיה נוגעות במעגל

.Oשמרכזו  

.º = 90<) AODהוכח:    

  משי+י3 למעגלn  וk  ,m5הישרי3  16)

  חות: את הישריk3.  הישר  Oשמרכזו  

m5ו  n  בנ+ודות  A5ו  B.בהתאמה  

.º = 90<) AOBנתו9:    

.n ˇ̌ mהוכח:    

  עוברתABC  של המשולש  ABה4לע  17)

  משי+הAC.  ה4לע  Oדר: מרכז המעגל  

  משי+הBC  וה4לע  Dלמעגל בנ+ודה  

.º = 30<) A.    נתוB    :9למעגל בנ+ודה  

.CD = ADהוכח:    א.  

.CO = AO      ב.הוכח:

8
●

 (1AB5ו  AC  משי+י3 למעגל שמרכזו  O  בנ+ודות  B5ו  C

EF.  ה+טע  D  חות: את המעגל בנ+ודה  AOבהתאמה.  ה+טע  

  הוא מעויAEOF.9.  נתו9 שהמרובע  Dמשי+ למעגל בנ+ודה  

.AC  וAB5חשב את הזוית שבי9 המשי+י3  

).ABO    התבונ9 במשולש  הדרכה:(
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AB) = (ABC    AC  של משולש שווה שו+ייAC  3ה4לע  19)

  משי+ה למעגלAB.  ה4לע  Oעוברת דר: מרכז המעגל  

.L  משי+ה למעגל בנ+ודה  BC  וה4לע  Kבנ+ודה  

.AB  היא אמ4ע ה4לע  Kנתו9 שהנ+ודה  

.ABCחשב את זויות המשולש  א.

).BO = AO    הוכח:    הדרכה:(

.m = BL    ,n = LCנתו9:    ב.

.ABC  את הי+; המשולש  n  וm5הבע באמ4עות  

(שני משי.י- למעגל):תשובות  

º  ,58º  ,58º.64  ב.º  ,58º  ,61º   .61  3)  א.º    .105  ג.º   .145  2)  ב.110º    .55.   ב.  º  א.  1)

º.55  ב.º   .35  11)  א.  ב.  5  ס"מ.    10)  12  ס"מ.    7)  24  ס"מ.    6)  א.  30  ס"מ.    5)

.36n+m5.   ב.  º  ,72º  ,72ºא.  º  ,40º  ,25º    .115  (19  ב.  º    .150(14  ג.

זוית בי! משי. למיתר

ÆÛÒÂ ËÙ˘Ó ÁÈÎÂÂ ÁÒ

∫ËÙ˘Ó

‰ÊÂÈ˙ ·ÈÔ Ó˘È˜ ÏÓÈ˙¯ ·ÓÚ‚Ï ‰Ù‚˘ÈÌ ·˜Â„˙ ‰‰˘˜‰ ˘ÂÂ‰ ÏÊÂÈ˙
‰‰È˜ÙÈ˙ ‰˘Ú˙ ÚÏ ‰ÓÈ˙¯ ©ÓˆÈ„Â ‰˘È®Æ

 ÁÈÎÂ‰Ï ÍÈ¯ˆ˘ ‰ÓÂ ÌÈÂ˙‰ ÁÂÒÈ∫˙ÈËÓ˙Ó ‰Ù˘·
  ‰„Â˜· ‡Â‰ Ï‚ÚÓ‰ ÊÎ¯ÓOÆ

∫ÔÂ˙AB  ‰„Â˜· Ï‚ÚÓÏ ˜È˘Ó  BÆ
BD  ˙ÈÂÊÂ Ï‚ÚÓ· ¯˙ÈÓ ‡Â‰  BCD‡È‰  

  ¯˙ÈÓ‰ ÏÚ ˙Ú˘‰ ˙ÈÙ˜È‰ ˙ÈÂÊBDÆ
∫Ï¢ˆ<) BCD Ω <) ABDÆ

∫‰ÁÎÂ‰

  ¯ËÂ˜ ¯È·Ú ËÙ˘Ó‰ ˙‡ ÁÈÎÂ‰Ï È„ÎBE

  ˙‡ ¯·ÁÂE  ÌÚ  D  ˙ÂÈÂÊ‰  ÆBCD≠Â  BED

  ˙˘˜‰ ‰˙Â‡ ÏÚ ˙ÂÚ˘BD˙ÂÂ˘ Ô‰ ÔÎÏÂ  
    ¯ÓÂÏÎ ¨ÂÊÏ ÂÊ<) BED Ω <) BCDÔ‡ÎÓ    Æ

    ÌÈÈ˜˙Ó˘ ÁÈÎÂ‰Ï ˜ÈÙÒÓ˘<) BED Ω <) ABDÆ
∫˙‡Ê ÁÈÎÂ
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  ˘ÏÂ˘Ó· ÏÎ˙ÒBDE  ˙ÈÂÊ‰    ∫BDE ˙ÈÂÊ ‡È‰  ‰¯˘È ÏÚ ˙Ú˘ ‡È‰ ÈÎ ¯ËÂ˜‰  BEÆ
    ÔÎÏ<) BED — ºΩ π∞ <) DBEÆ

  ˙ÈÂÊ‰ABE ˙ÈÂÊ ‡È‰  ‰¯˘È ÔÈ· ˙ÈÂÊ ‡È‰ ÈÎ ÒÂÈ„¯Ï ˜È˘ÓÆ‰˜˘‰‰ ˙„Â˜· ÌÈ˘‚Ù‰ 
    ÔÎÏ<) BED Ω <) BED) — ºπ∞( — ºΩ π∞ <) DBE — ºΩ π∞ <) ABDÆ

    ÂÏ·È˜ ¯ÓÂÏÎ<) BED Ω <) ABD    ÔÎÏÂ    <) BCD Ω <) ABDÆ

      ÆÏ¢˘Ó

∫˙Â¯Ú‰
®‡ ‰ÂÂ˘ ˙ÈÙ˜È‰ ˙ÈÂÊÂ ˙ÂÈ‰˙ÈˆÁÓÏ˙˘˜‰ ‰˙Â‡ ÏÚ ˙Ú˘‰ ˙ÈÊÎ¯Ó‰ ˙ÈÂÊ‰Ó 

∫ÁÒÏ ÏÎÂ

˙ÈÂÊ‰Ó ˙ÈˆÁÓÏ ‰ÂÂ˘ ‰˜˘‰‰ ˙„Â˜· ÌÈ˘‚Ù‰ Ï‚ÚÓ· ¯˙ÈÓÏ ˜È˘Ó ÔÈ· ˙ÈÂÊ‰
Æ¯˙ÈÓÏ ‰ÓÈ‡˙Ó‰ ˙˘˜‰ ˙ÈˆÁÓÏÂ ¯˙ÈÓ‰ ÏÚ ˙Ú˘‰ ˙ÈÊÎ¯Ó‰

    ∫‡È‰ ˙ÂÚÓ˘Ó‰ Ì„Â˜‰ ËÙ˘Ó‰ Ï˘ ÌÈÂÓÈÒ·<) BOD 
±
≤ Ω <) ABD    ÔÎÂ    BD

(

 
±
≤ Ω <) ABDÆ

®· Ì‚ÍÂÙ‰‰ ËÙ˘Ó‰ ¯ÙÒ· ‰‡¯©  ÆÔÂÎ ÔÂ¯Á‡‰ ËÙ˘ÓÏ ß· ˜ÏÁ ‰Ò„‰±≥  ÏÈ‚¯˙ 
Æ®≤∑¥  ßÓÚ·

∫ß‡ ‡Ó‚Â„
  ‰„Â˜‰ÓAÏ‚ÚÓÏ ˜È˘Ó ‡ˆÂÈ  

  ‰„Â˜·B Í˙ÂÁÂ  ACDÆ
    ∫ÔÂ˙DB Ω ABÆ

    ∫ÁÎÂ‰BC Ω ACÆ
∫ÔÂ¯˙Ù

∫‰ÁÎÂ‰

    ÔÂ˙‰ È¢ÙÚDB Ω AB    ÔÎÏÂ    <) D Ω <) A  ˙ÈÂÊ‰    ÆABC  ˜È˘Ó‰ ÔÈ· ˙ÈÂÊ ‡È‰  AB

  ¯˙ÈÓÏBC  ˙ÈÂÊÏ ¨ÔÂ¯Á‡‰ ËÙ˘Ó‰ È¢ÙÚ ¨‰ÂÂ˘ ‡È‰ ÔÎÏÂ  D˙ÈÙ˜È‰ ˙ÈÂÊ ‡È‰˘ 
  ¯˙ÈÓ‰ ÏÚ ˙Ú˘‰BC    ¯ÓÂÏÎ  ¨<) D Ω <) ABCÏ·˜ ÂÏ·È˜˘ ÌÈÂÈÂÂ˘‰ È˘Ó    Æ

<) ABC Ω <) A    ÔÎÏÂ    BC Ω ACÆ

      ÆÏ¢˘Ó

∫ß· ‡Ó‚Â„
DE  ‰„Â˜· Ï‚ÚÓÏ ˜È˘Ó  AÆ

  ˙Â„Â˜‰B≠Â  CÆÏ‚ÚÓ‰ ÏÚ ˙Â‡ˆÓ  
    ∫ÔÂ˙BC ˇ̌ DEÆ

    ∫ÁÎÂ‰AC Ω ABÆ
∫ÔÂ¯˙Ù

CB

A
DE

C
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AD
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∫‰ÁÎÂ‰

 <) ACB   Ω <) DAC         ¨ÌÈÏÈ·˜Ó ÔÈ· ˙ÂÙÏÁ˙Ó ˙ÂÈÂÊ© BC ˇ̌ DE®
 }

 <) ABC Ω <) DAC˙ÈÙ˜È‰‰ ˙ÈÂÊÏ ‰ÂÂ˘ ¯˙ÈÓÏ ˜È˘Ó ÔÈ· ˙ÈÂÊ©      
®¯˙ÈÓ‰ ÏÚ ˙Ú˘‰     

         
<) ABC  Ω <) ACB    ˙È˘ÈÏ˘ ˙ÈÂÊÏ ˙ÂÂ˘‰ ˙ÂÈÂÊ È˙˘©   —®ÂÊÏ ÂÊ ˙ÂÂ˘ 

         
AC       Ω AB®˙ÂÂ˘ ˙ÂÚÏˆ ˙Â‡ˆÓ ˘ÏÂ˘Ó· ˙ÂÂ˘ ˙ÂÈÂÊ ÏÂÓ©      

      ÆÏ¢˘Ó

ÈÂÊ‰·˘ ˙‚ÚÓÏ ¯˘È ÔÈÏ
ÆÏ‚ÚÓ‰ ˙‡ Í˙ÂÁ ¯˘È‰˘ È‡˙· Ï‚ÚÓÏ ¯˘È ÔÈ·˘ ˙ÈÂÊ‰ È‰Ó ¯È„‚

‚‰∫‰¯„

‰ÊÂÈ˙ ˘·ÈÔ È˘¯ ÏÓÚ‚Ï —ÈÂÊ‰ ·˘ ®‰„Á‰© ˙ÔÈ
˙‡¯˜ ÍÂ˙ÈÁ‰ ˙„Â˜· Ï‚ÚÓÏ ˜È˘Ó‰ ÔÈ·Ï ¯˘È‰

ÆÏ‚ÚÓÏ ¯˘È‰ ÔÈ·˘ ˙ÈÂÊ‰

∫‰¯Ú‰  ‡È‰ Ï‚ÚÓÏ ÊÎ¯Ó‰ Í¯„ ¯·ÂÚ‰ ¯˘È ÔÈ·˘ ˙ÈÂÊ‰ ‰¯„‚‰‰ È¢ÙÚ    ºÔÈ·˘ ˙ÈÂÊ‰Â  π∞
  ‡È‰ Ï‚ÚÓÏ ˜È˘ÓºÆ∞

תרגילי*
(זוית בי! משי. למיתר)

 זוית בי! משי. למיתר—תרגילי* יסודיי* 

:Dב4יורי3 הבאי3 נתו6 משי+ למעגל.  מ4א את הזוית  1)

(2ABC  הוא משולש החסו3 במעגל שמרכזו  O.

  למעגל.DE  עובר משי+  Aדר9 הנ+ודה  

.AOC.    חשב את הזוית  º = 44<) DACנתו6:    א.

ב
●

.º = 57<) EABנתו6:    . 

.ABCחשב את זויות המשולש  

238

D

ג. ב. א.
●

D

35º

D+10º70º

D

105º

C

B

AD E

O

44º 57º
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  יו4א משי+ למעגל בנ+ודהBמהנ+ודה  3)

A  9וחות  BDC    :6נתו    .BD = AD.

  הוא שווה שו+ייABC.3הוכח:    המשולש  א.

.º = 80<) ADCנתו6:    ב.

.CADחשב את הזוית  

(4ABC  3הוא משולש.  דר9 ה+וד+ודי  A:ו  Cעובר  

,  ונוגע ב4לעD  בנ+ודה  ABמעגל שחות9 את ה4לע  

BC  בנ+ודה  C    :6נתו    .º = 75<) B    ,º = 45<) ACD.

  ה3 שווי שו+ייBDC.3  ו:ABCהוכח:    המשולשי3  

).BCD    מ4א תחילה את הזוית  הדרכה:(

5
●

 (ABC    הוא משולש שווה שו+יי3 שבו  AC = AB.

BC  נמ4א על המעגל וה4לע  Aה+וד+וד  

  חותכתAC.  ה4לע  Bמשי+ה למעגל  בנ+ודה  

  חו4ה אתBD.    נתוD    :6את המעגל בנ+ודה  

.ABCהזוית  

.ABCחשב את זויות המשולש  

  חסו3 במעגל.ABDהמשולש  6)

AC  משי+ למעגל בנ+ודה  A.

.BD  נמ4את על המשC  9הנ+ודה  

.B = 3<) C    ,BD = AB (>נתו6:    

.ABCחשב את זויות המשולש  

(7ABC.הוא משולש החסו3 במעגל  

.A  משי+ למעגל בנ+ודה  mהישר  

.AC = ABנתו6:    א.

.m  מ+ביל לישר  BCהוכח:    הבסיס  
.א(הוכח את הטענה ההפוכה לזו שבסעי; ב.

  חו4הADבמעגל שב4יור המיתר  8)

.AC  ו:ABאת הזוית שבי6 המיתרי3  

:Dהוכח:    המשי+ למעגל בנ+ודה  

.CD  ו:BDיו4ר זויות שוות ע3 המיתרי3  א.

.BCמ+ביל למיתר  ב.

BC

A

D

CB

A

D

CB

A

D

CB

A

D

CB

A

D

CB

A m
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 זוית בי! משי. למיתר—תרגילי* נוספי* 

(9AD  משי+ למעגל בנ+ודה  A  .BC.הוא +וטר  

.AC  נמ4את על המש9 המיתר  Eהנ+ודה  

.BC = AD    ,<) D = <) ACBנתו6:    

.AE = AB    ,DE ˇ̌ AB    ,DE A AEהוכח:    א.

.ABEחשב את הזוית  ב.

(10ABC  .הוא משולש החסו3 במעגל  KL+משי  

.AC = AB.    נתוC    :6למעגל בנ+ודה  

.BCK  חו4ה את הזוית  ACהוכח:    א.

.D = <) Aנסמ6:    ב.

.ACL  ו:BCK  את הזויות  Dהבע באמ4עות  

(11m:ו  n3ה3 שני ישרי3 המ+בילי  

זה לזה שמשי+י3 למעגל.

הוכח:    המיתר המחבר את נ+ודות ההש+ה

    בחר נ+ודה על המעגלהדרכה:הוא +וטר.    (

והעבר ממנה מיתר לכל אחת מנ+ודות ההש+ה).

(12AB:ו  CD3ה3 +טרי3 במעגל המאונכי  

.E  משי+ למעגל בנ+ודה  FEזה לזה.  

.CD  נמ4את על המשF  9הנ+ודה  

AE  חות9 את  CD  בנ+ודה  G.

.FE = FGהוכח:    

(13AB:ו  AC  נוגעי3 במעגל בנ+ודות  B:ו  C.

  הגדולהBC  נמ4את על ה+שת  Dהנ+ודה  

.AB  נמ4את על המשE  9והנ+ודה  

.BDC = 2<) CAE (>הוכח:    

).BC    העבר את המיתר  הדרכה:(

.AB) = (AC  הוא שווה שו+ייABC    3המשולש  14)

  חותכתAC.  השו+  B  משי+ה למעגל בנ+ודה  ABהשו+  

.E  והמשכה חות9 את המעגל בנ+ודה  Dאת המעגל בנ+ודה  

BD  הוא חו4ה זוית הבסיס  B  במשולש  ABC.

.CE = BCהוכח:    א.

.CBE.    חשב את הזוית  º = 105<) ADBנתו6:    ב.

CB

A

D

E

CB

A

K

L

m

n

C

BA

D

F

E
G

C

B

A

D

E

C B

A

D

E
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(15BC  הוא מיתר במעגל שמרכזו  O  .D  היא נ+ודה על ה+שת ה+טנה  BCכ9 שהרדיוס  

OD  מאונ9 למיתר  BC  המשי+ למעגל בנ+ודה  .B  9חות9 את המש  OD  מה4ד של  D

.Aבנ+ודה  

.ABC  חו4ה את הזוית  BDהוכח:    המיתר  

(זוית בי! משי. למיתר):בות  תשו

º.45  ב.   º    .60(6  º  ,100º  ,20º   .60(9  ב.  º    .88(3  א.  º    .60(2  ג.º   .55  ב.º   .75  1)  א.

D —º  ,180D  ב.  10)
2 + º    .90(14  .ב  º35.

 המשי. למעגל—בעיות שונות 

Æ˜¯Ù‰ Ï˘ „ÂÓÈÏ‰ ¯ÓÂÁ ÏÎ ÏÚ ÌÈÏÈ‚¯˙ ÏÏÂÎ ‰Ê ÛÈÚÒ

תרגילי*
 המשי. למעגל)—(בעיות שונות 

 המשי. למעגל— בעיות שונות —תרגילי* יסודיי* 

  נמ4אות במרח+יB3  ו:Aהנ+ודות  1)

.Oשווי3 ממרכז המעגל  

BD  ו:ACהוכח:    המשי+י3  

שווי3 זה לזה.

(2AB  .הוא +וטר במעגל  DCנוגע  

.DC A AD.    נתוC    :6במעגל בנ+ודה  

,A2 = <) A1 (>הוכח:    א.

ב
●

ABCהא3 המשולשי3  . 

  חופפי3?  נמ+.ACDו:

דר9 +4ותיו של מיתר3)

במעגל עוברי3 שני משי+י3.

.º = 180E + Dהוכח:    

C

BA

D

O

1 2

C B

A

D

E

D
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(4AB  .הוא מיתר במעגל  AC+משי  

ABC.  המשולש  Aלמעגל בנ+ודה  

.AC) = (ABהוא שווה שו+יי3    

.D  חותכת את המעגל בנ+ודה  BCה4לע  

.DB = ABנתו8:    

.ABCחשב את זויות המשולש  

5
●

  הוא משולש שווה שו+ייABC3המשולש  ) 

AC) = (ABשהי+פו  38  ס"מ  והוא    

.F  וD  ,E9חוס3 מעגל.  נ+ודות ההש+ה ה8  

.AEנתו8:    9 ס"מ = 

.ABCמ4א את 4לעות המשולש  

(6ABהוא +וטר במעגל שמרכזו  

O  .BC  ,AD9ו  CD3משי+י  

E  וB  ,A9למעגל בנ+ודות  

בהתאמה.

.º = 90<) DOCהוכח:    

 המשי2 למעגל— בעיות שונות —תרגילי* נוספי* 

  יו4אי3 משי+ למעגלAמהנ+ודה  7)

.ACD  וחות:  Bבנ+ודה  

  כ:DC  נמ4את על  Eהנ+ודה  

.DBC  חו4ה את הזוית  BEש9

.AE = ABהוכח:    

(8AB9ו  ACמשי+י3 למעגל  

.C  וB9  בנ+ודות  Oשמרכזו  

BD.הוא +וטר  

.AO ˇ̌ DCהוכח:    

).BC    העבר את המיתר  הדרכה:(

 המשי2 למעגל):—(בעיות שונות תשובות  
(4  º  ,108º  ,36º.36
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 המשי2 למעגל—תרגילי* לחזרה 

˘ÂÓ‰ ÌÂÎÈÒ‚∫È˘ÈÓÁ‰ ˜¯Ù‰ Ï˘ ÌÈÈ¯˜ÈÚ‰ ÌÈ

 Ï‚ÚÓÏ ˜È˘Ó—ÆÏ‚ÚÓ‰ ÌÚ ˙Ù˙Â˘Ó ‰„ÈÁÈÂ ˙Á‡ ‰„Â˜ ÂÏ ˘È˘ ¯˘È 
 ˙„Â˜ ˙‡¯˜ ˙Ù˙Â˘Ó‰ ‰„Â˜‰‰˜˘‰‰ ˙„Â˜ Â‡ Ú‚Ó‰Æ

 ËÙ˘Ó—ÆÍÙÈ‰ÏÂ Â‰ˆ˜· ÒÂÈ„¯Ï ÍÂ‡Ó Ï‚ÚÓÏ ˜È˘Ó 

 ËÙ˘Ó—Æ‰ÊÏ ‰Ê ÌÈÂÂ˘ ‰„Â˜ ‰˙Â‡Ó ÌÈ‡ˆÂÈ‰ Ï‚ÚÓÏ ÌÈ˜È˘Ó È˘ 

 ËÙ˘Ó—ÌÈ˜È˘Ó È˘ ÌÈ‡ˆÂÈ ‰ÓÓ˘ ‰„Â˜ ÌÚ Ï‚ÚÓ‰ ÊÎ¯Ó ˙‡ ¯·ÁÓ‰ ÚË˜‰ 
¨‰˜˘‰‰ ˙Â„Â˜ ˙‡ ¯·ÁÓ‰ ¯˙ÈÓÏ ÍÂ‡Ó ¨ÌÈ˜È˘Ó‰ ÔÈ·˘ ˙ÈÂÊ‰ ˙‡ ‰ˆÂÁ Ï‚ÚÓÏ

Æ‰ÓÈ‡˙Ó‰ ˙˘˜‰ ˙‡ ‰ˆÂÁÂ Â˙Â‡ ‰ˆÂÁ

 ËÙ˘Ó—˙ÈÂÊÏ ‰ÂÂ˘ ‰˜˘‰‰ ˙„Â˜· ÌÈ˘‚Ù‰ Ï‚ÚÓ· ¯˙ÈÓÏ ˜È˘Ó ÔÈ· ˙ÈÂÊ‰ 
Æ®È˘‰ Â„ÈˆÓ© ¯˙ÈÓ‰ ÏÚ ˙Ú˘‰ ˙ÈÙ˜È‰‰

תרגילי*
 המשי2 למעגל)—(תרגילי* לחזרה 

 המשי2 למעגל— תרגילי* לחזרה —תרגילי* יסודיי* 

  משי+ למעגלmהישר  1)

  והוא יו4רAבנ+ודה  

זויות שוות ע3 המיתרי3

AB9ו  AC.

.m ˇ̌ BC    ,AC = ABהוכח:    

(2ABC.הוא משולש החסו3 במעגל  

BD  משי+ למעגל בנ+ודה  B.

.AB  ני4ב ל4לע  CDה+טע  

.BC = BDנתו8:    

.AC = ABהוכח:    

(3AB  .הוא +וטר במעגל  BC9מאונ:  ל  AB.

AC  חות: את המעגל בנ+ודה  D  .Eנ+ודה  

).8יורעל המעגל (ראה 

.E = <) C (>הוכח:    

).E    מ4א זוית הי+פית השווה לזוית  הדרכה:(

C B

A
m

CB

A

D

CB

A

D

E
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  חסו3 במעגל כ:ABCהמשולש  4)

AD  היא +וטר.  ABשה4לע  

.  הנ+ודהAמשי+ למעגל בנ+ודה 

E  :נמ4את על המש  AC.

.BC = AD    ,AB = AEנתו8:    

.AB ˇ̌ DE    ,AD A DEהוכח:    

 המשי2 למעגל— תרגילי* לחזרה —תרגילי* נוספי* 

  משי+ למעגלABה+טע  5)

AC.  ה+טע  Bבנ+ודה  

עובר דר: מרכז המעגל.

.BC = ABנתו8:    

.ABCחשב את זויות המשולש  

(6AB  הוא +וטר במעגל.  הישר  n
משי+ למעגל.  מרח+י הנ+ודות

A9ו  B  3מהישר ה  a9ו  b.

  אתb  וa9הבע באמ4עות  

רדיוס המעגל.  נמ+ את תשובת:.

(7ABC    הוא משולש שווה שו+יי3 שבו  AC = AB  :והוא חסו3 במעגל.  דר    Aעובר  

.BC = AD  כ: שמת+ייAB    3  היא נ+ודה על המשי+ מה4ד של  Dמשי+ למעגל.  

.E  נחתכי3 בנ+ודה  DC  וAB9ה+טעי3  

.AC = BD    ,CE = DEהוכח:    

  הנמ4את מחו; למעגל יו4איA3מנ+ודה  8)

  וחות:B  המשי+ למעגל בנ+ודה  ABמשי+  

ACD    :8נתו    .º = 30<) D = <) A.

  הוא +וטר במעגל.CDהוכח:    א.

  שווה לרדיוס המעגל.BC   ב. הוכח:

  גדול פי  3  מרדיוס המעגל.AD ג.  הוכח: 

 המשי2 למעגל):—(תרגילי* לחזרה תשובות  

(5  º  ,30º  ,30º    .120(6  a+b
2

.

C

BA

D E

B

C A

BA
b

a n

C

B

A D30º30º
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פר+ שישי

 שני מעגלי2—הנדסת המישור 

מעגלי2 חותכי2 ומעגלי2 זרי2

˘ Ï˘ È„„‰‰ ·ˆÓ‰‚ÚÓ ÈÌÈÏ
 ˙ÂÓÈÈ˜  ÆÌÈÏ‚ÚÓ È˘ Ï˘ È„„‰‰ ·ˆÓ· ‰ÏÈÁ˙ ÔÂ„Æ˙ÂÈÂ¯˘Ù‡ ˘ÂÏ˘

‚‰∫˙Â¯„

®‡ÌÈ‡¯˜ ˙ÂÙ˙Â˘Ó ˙Â„Â˜ È˙˘ Ì‰Ï ˘È˘ ÌÈÏ‚ÚÓ È˘
 ÌÈÏ‚ÚÓÁÂ˙ÎÈÌÆ

®· ÌÈÏ‚ÚÓ ÌÈ‡¯˜ ˙Ù˙Â˘Ó ‰„Â˜ Û‡ Ì‰Ï ÔÈ‡˘ ÌÈÏ‚ÚÓ È˘Ê¯ÈÌÆ
®±© ÌÈÏ‚ÚÓ ÌÈ‡¯˜ Ì‰ È˘‰ ÍÂ˙· ‡ˆÓ „Á‡ Ï‚ÚÓ Ì‡ÙÈÓÈÈÌÆ

Æ®‰ËÓÏ ÈÓÈ ¯ÂÈˆ ‰‡¯©
®≤© ÌÈÏ‚ÚÓ ÌÈ‡¯˜ Ì‰ Û˙Â˘Ó ÊÎ¯Ó ˘È ÌÈÏ‚ÚÓ‰ È˘Ï Ì‡Ó¯ÎÊÈÈÌÆ

Æ®‰ËÓÏ ÈÚˆÓ‡ ¯ÂÈˆ ‰‡¯©
®≥© ÌÈÏ‚ÚÓ ÌÈ‡¯˜ Ì‰ È˘Ï ıÂÁÓ ‡ˆÓ „Á‡ Ï‚ÚÓ Ì‡ÁÈˆÂÈÈÌÆ

Æ®‰ËÓÏ ÈÏ‡Ó˘ ¯ÂÈˆ ‰‡¯©

®‚ ÌÈÏ‚ÚÓ ÌÈ‡¯˜ ˙Ù˙Â˘Ó ˙Á‡ ‰„Â˜ Ì‰Ï ˘È˘ ÌÈÏ‚ÚÓ È˘Ó˘È˜ÈÌÆ
 ˙„Â˜ ˙‡¯˜ ‰„Â˜‰‰˜˘‰‰ Â‡ ÆÚ‚Ó‰

®±© ÌÈ‡¯˜ Ì‰ È˘‰ ÍÂ˙· ‡ˆÓ „Á‡ Ï‚ÚÓ Ì‡Ó˘È˜ÈÌ Ó·ÙÈÌÆ
Æ®‡·‰ „ÂÓÚ‰ ˙ÏÈÁ˙· ÈÓÈ ¯ÂÈˆ ‰‡¯©

®≤© ÌÈ‡¯˜ Ì‰ È˘Ï ıÂÁÓ ‡ˆÓ „Á‡ Ï‚ÚÓ Ì‡Ó˘È˜ÈÌ Ó·ÁÂıÆ
Æ®‡·‰ „ÂÓÚ‰ ˙ÏÈÁ˙· ÈÏ‡Ó˘ ¯ÂÈˆ ‰‡¯©

(3)  מעגלי2 חי8וניי2(2)  מעגלי2 מרכזיי2(1)  מעגלי2 פנימיי2
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∫‰¯Ú‰ ÌÈÒÂÈ„¯ ÈÏÚ· ÌÈÏ‚ÚÓ È˘    ÌÈÂÂ˘ ÌÈ‡¯˜ ÆÌÈÂÂ˘ ÌÈÏ‚ÚÓ

ÌÈÊÎ¯Ó‰ ÚË˜

‚‰∫‰¯„

˜ËÚ ‰Ó¯ÎÊÈÌ —ÆÌÈÊÎ¯Ó‰ ÚË˜ ‡¯˜ ÌÈÏ‚ÚÓ‰ È˘ ÈÊÎ¯Ó ˙‡ ¯·ÁÓ‰ ÚË˜‰ 

≠·  ÏÂ„‚‰ Ï‚ÚÓ‰ ÒÂÈ„¯ ˙‡ ÔÓÒ Ì‡R≠·  ÔË˜‰ Ï‚ÚÓ‰ ÒÂÈ„¯ ˙‡  ¨r˙‡Â  
≠·  ÌÈÏ‚ÚÓ‰ ÈÊÎ¯ÓM≠Â  N  ÌÈÊÎ¯Ó‰ ÚË˜ È·‚Ï Ï·˜  MN ˙‡  ˙ÂÈÂ¯˘Ù‡‰∫˙Â‡·‰ 

®Ô˙Â‡ ÁÈÎÂ ‡Ï©

®‡∫ÌÈÎ˙ÂÁ ÌÈÏ‚ÚÓ

r  ´ R < MN < r — R

®·∫ÌÈ¯Ê ÌÈÏ‚ÚÓ
∫ÌÈÈÓÈÙ ÌÈÏ‚ÚÓ∫ÌÈÈÂˆÈÁ ÌÈÏ‚ÚÓ

r  — R < MNr  ´ R > MN

®‚∫ÌÈ˜È˘Ó ÌÈÏ‚ÚÓ
∫ÌÈÙ·Ó ÌÈ˜È˘Ó∫ıÂÁ·Ó ÌÈ˜È˘Ó

r  — R = MNr  ´ R = MN

(2)  מעגלי2 משי+י2 מבחו9(1)  מעגלי2 משי+י2 מבפני2

NM

NMNM

NMNM
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‚ÚÓ‚ÚÓÂ ÌÈÎ˙ÂÁ ÌÈÏÌÈ¯Ê ÌÈÏ
ÆÌÈ˜È˘Ó ÌÈÏ‚ÚÓ· ÔÂ„ ‡·‰ ÛÈÚÒ·  ÆÌÈ¯ÊÂ ÌÈÎ˙ÂÁ ÌÈÏ‚ÚÓ· ˜¯ ÔÂ„ ‰Ê ÛÈÚÒ ÛÂÒÏ „Ú

ÆÌÈÎ˙ÂÁ ÌÈÏ‚ÚÓ Ï˘ ÌÈÊÎ¯Ó‰ ÚË˜Ï ÒÁÈÈ˙Ó‰ ËÙ˘Ó‰ ˙‡ ÁÒ

∫ËÙ˘Ó

˜ËÚ ‰Ó¯ÎÊÈÌ ˘Ï ˘È ÓÚ‚ÏÈÌ Á˙ÎÈÌ¨ ‡Â ‰Ó˘ÎÂ¨ ÁÂˆ‰ ‡˙ ‰ÓÈ˙¯
‰Ó˘Â˙Û ÂÓ‡ÂÍ ÏÂÆ

∫‰¯Ú‰Æ‡·‰ ßÓÚ·  ≥  ÏÈ‚¯˙ ‰‡¯ ®ÔÂ˘‡¯‰ ‰¯˜ÓÏ© ËÙ˘Ó‰ ˙ÁÎÂ‰Ï    

∫‡Ó‚Â„
  ˙Â„Â˜· ÌÈÎ˙Á ¯ÂÈˆ·˘ ÌÈÏ‚ÚÓ‰ È˘A≠Â  BÆ

AC≠Â  ÏÂ„‚‰ Ï‚ÚÓ· ¯ËÂ˜ ‡Â‰  AD¯ËÂ˜ ‡Â‰  
ÆÔË˜‰ Ï‚ÚÓ·

  ˙Â„Â˜‰    ∫ÁÎÂ‰C  ¨B≠Â  DÆ„Á‡ ¯˘È ÏÚ ˙Â‡ˆÓ  
∫ÔÂ¯˙Ù

  ˙‡ ¯·Á ‰ÚË‰ ˙‡ ÁÈÎÂ‰Ï È„ÎA  ÌÚ  BÆ

∫‰ÁÎÂ‰

  º   Ω π∞<) ABC  ¯ËÂ˜‰ ÏÚ ˙Ú˘‰ ˙ÈÙ˜È‰ ˙ÈÂÊ©      AC®ÏÂ„‚‰ Ï‚ÚÓ·  
 }

 º Ω π∞<) ABD  ¯ËÂ˜‰ ÏÚ ˙Ú˘‰ ˙ÈÙ˜È‰ ˙ÈÂÊ©      AD®ÔË˜‰ Ï‚ÚÓ·  
        

º    Ω ±∏∞ºπ∞ ´º Ω π∞<) ABD ´ <) ABC Ω <) DBC

        
    ˙Â„Â˜‰B  ¨C≠Â  D  ˙ÈÂÊ ÈÎ©      „Á‡ ¯˘È ÏÚ ˙Â‡ˆÓ  BDC

    ®‰ÁÂË˘ ˙ÈÂÊ ‡È‰
      ÆÏ¢˘Ó

‚ÚÓÏ ÌÈ˜È˘ÓÌÈ¯ÊÂ ÌÈÎ˙ÂÁ ÌÈÏ
 È·‚Ï ˙ÂÈÂ¯˘Ù‡‰ ˙‡ ÌÎÒ∫ÌÈÙ˙Â˘Ó ÌÈ˜È˘Ó

®‡˘È ÌÈÎ˙Á ÌÈÏ‚ÚÓ È˘Ï
ÆÌÈÙ˙Â˘Ó ÌÈ˜È˘Ó È˘

®·ÌÈÈÊÎ¯ÓÂ ÌÈÈÓÈÙ ÌÈÏ‚ÚÓÏ
ÆÌÈÙ˙Â˘Ó ÌÈ˜È˘Ó ÔÈ‡

®‚˘È ÌÈÈÂˆÈÁ ÌÈÏ‚ÚÓ È˘Ï
ÆÌÈÙ˙Â˘Ó ÌÈ˜È˘Ó ‰Ú·¯‡

C

B

A

D
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ÈÂÊ‰·˘ ˙˘ ÔÈ‚ÚÓ ÈÌÈÏ
ÌÈÏ‚ÚÓ È˘ ÔÈ· ˙ÈÂÊ ¯È„‚‰Ï Ô˙È  ®≤≥∏  ßÓÚ ‰‡¯© Ï‚ÚÓÏ ¯˘È ÔÈ·˘ ˙ÈÂÊÏ ‰ÓÂ„·

ÆÌÈÎ˙Á

‚‰∫‰¯„

‰ÊÂÈ˙ ˘·ÈÔ ˘È ÓÚ‚ÏÈÌ Á˙ÎÈÌ —ÈÂÊ‰ ®‰„Á‰© ˙
˙ÈÂÊ‰ ˙‡¯˜ Ì‰Ï˘ ÍÂ˙ÈÁ ˙„Â˜· ÌÈÏ‚ÚÓÏ ÌÈ˜È˘Ó‰ ÔÈ·˘

ÆÌÈÏ‚ÚÓ‰ È˘ ÔÈ·˘

תרגילי2
(מעגלי2 חותכי2 ומעגלי2 זרי2)

המ8ב ההדדי של שני מעגלי2

 המ8ב ההדדי של שני מעגלי2—תרגילי2 יסודיי2 

.r,    3 ס"מ = R  ה3:    7 ס"מ = N  וM8הרדיוסי3 של שני מעגלי3 שמרכזיה3  1)
  (בס"מ) הוא:MNמ4א את המ4ב ההדדי של המעגלי3 א3 +טע המרכזי3  

2ה.14ד.5ג.10ב.4א.

    מ4א תחילה את הסכו3 וההפרש של הרדיוסי3 והיעזר בנוסחאות שבעמ9  246.הדרכה:(

נית: להיעזר ג3 בשרטוט).

.N  וM8מרכזי המעגלי3 ה3 בנ+ודות  2)

AB8ו  CD.3ה3 +טרי3 במעגלי  

).AD(כל הנ+ודות שב4יורי3 נמ4אות על ה+טע  

.AD,    27 ס"מ = BCנתו::    5 ס"מ = 

.MNחשב את אור; +טע המרכזי3  

הגדרת המעגל, מיתרי2 ומרח+יה2 מהמרכז (מעגלי2 חותכי2 וזרי2)

 הגדרת המעגל, מיתרי2 (מעגלי2 חותכי2 וזרי2)—תרגילי2 יסודיי2 

  חותכי3 זה את זהN  וM8שני המעגלי3 ב4יור שמרכזיה3  3)

.B  וA8בנ+ודות  

AB  חו4ה את המיתר המשות>  MNהוכח:    +טע המרכזי3  

  עB3  וA8    חבר, ע"י +טעי3,  את  הדרכה:ומאונ; לו.    (

).MBNAמרכזי המעגלי3 ושי3 לב איזה מרובע הוא המרובע  

D

CB
A D

NM

M

B

A

N
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(4AB8ו  CD3ה3 בהתאמה +טרי  

.Oבשני מעגלי3 מרכזיי3 שמרכז3  

  הואADBCהוכח:    המרובע  

מ+בילית.

נתוני3 שני מעגלי3 בעלי מרכז5)

  הוא מיתר במעגלO  .ABמשות>  

הגדול והוא חות; את המעגל ה+ט:

.D   וC8בנ+ודות  

.BD = ACהוכח:    

  היא אחת מנ+ודות החיתו; של שני מעגליA3הנ+ודה  6)

.  +טע המרכזי3 חות; את המעגליN3  וM8שמרכזיה3  

.º = 30<) AMK    ,º = 40<) ANL.    נתו::    L  וK8בנ+ודות  

.KALחשב את הזוית  

).NAK  וMAN  ,MAL8    חשב את הזויות  הדרכה:(

.Oנתוני3 שני מעגלי3 בעלי מרכז משות>  7)

AB8ו  CDה3 מיתרי3 במעגל הגדול  

וה3 חותכי3 את המעגל ה+ט: בהתאמה

.CD = AB.    נתו::    N  וK  ,L  ,M8בנ+ודות  

.MN = KLהוכח:    

 הגדרת המעגל, מיתרי2 (מעגלי2 חותכי2 וזרי2)—תרגילי2 נוספי2 

  היא אחת מנ+ודות החיתו; של שניAהנ+ודה  8)

  נמ4את עלB.  הנ+ודה  N  וM8מעגלי3 שמרכזיה3  

  נמ4את על המעגל ה+ט:Cהמעגל הגדול והנ+ודה  

.BC ˇ̌ MN.    נתו::    A  עובר דר;  BCכ; שה+טע  

 BCהוכח:    
1
2

 = MN.

זויות במעגל (מעגלי2 חותכי2 וזרי2)

 זויות במעגל (מעגלי2 חותכי2 וזרי2)—תרגילי2 יסודיי2 

  הואB  .AC  וA8שני מעגלי3 נחתכי3 בנ+ודות  9)

  הוא +וטר במעגל הימני.BD+וטר במעגל השמאלי  ו8

.BC ˇ̌ ADהוכח:    

).AB    העבר את ה+טע  הדרכה:(

C

B

A

D
O

C

BA

D

LK

O
N

M

CB A

M N

C B

A D

C
BA

D

O

NM

A

K L
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.B  וA8שני מעגלי3 נחתכי3 בנ+ודות  10)

AC8הוא +וטר במעגל הגדול  ו  AD

הוא +וטר במעגל ה+ט9.

D  וC  ,B8הוכח:    הנ+ודות  

נמ4אות על ישר אחד.

שני המעגלי3 שב4יור ה3 בעלי רדיוסי113)

  ה3 מיתרי3 במעגליDE.3  וAB8  שווי*.

.DE = ABנתו9:    א.

.DFE = <) ACB (>הוכח:    

הוכח את הטענה ההפוכה לזו שבסעי; א:.ב.

 זויות במעגל (מעגלי* חותכי* וזרי*)—תרגילי* נוספי* 

.B  וA8שני המעגלי3 שב4יור נחתכי3 בנ+ודות  12)

  היא מרכז המעגל הגדול והיא נמ4אתMהנ+ודה  

  הוא +וטר במעגלABעל המעגל ה+ט9.  ה+טע  

  נמ4את על המעגל הגדול.Cה+ט9.  הנ+ודה  

א
●

.ACBחשב את הזוית  . 

  שווה לרדיוס המעגל הגדול.ACנתו9  ש8ב.

.ABCמ4א את שתי הזויות האחרות של המשולש  

  היא מרכז המעגל הגדולMהנ+ודה  13)

.Nוהיא נמ4את על המעגל ה+ט9 שמרכזו  

.C  וB8שני המעגלי3 נחתכי3 בנ+ודות  

A  היא נ+ודה על המעגל שמרכזו  M

.N  היא נ+ודה על המעגל שמרכזו  Dו8

.º = 50<) BACנתו9:    

.BDCחשב את הזוית  

(14ABC    הוא משולש שווה שו+יי3 שבו  AC = AB

  היא מרכזAוהוא חסו3 במעגל ה+ט9.  הנ+ודה  

  הוא מיתר במעגל הגדול והואBDהמעגל הגדול.  

.Eחות> את המעגל ה+ט9 בנ+ודה  

 BEC (>הוכח:    א.  
1
2

 = <) BDC.

.DE = CE  .   בהוכח: 
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C
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המשי6 למעגל (מעגלי* חותכי* וזרי*)

 המשי6 למעגל (מעגלי* חותכי* וזרי*)—תרגילי* יסודיי* 

שני המעגלי3 שב4יור ה3 בעלי מרכז15)

  ה3 מיתריCD3  וO  .AB8משות;  

במעגל הגדול המשי+י3 למעגל ה+ט9.

.CD =  ABהוכח:    

.B  וA8שני מעגלי3 נחתכי3 בנ+ודות  16)

המשי+י3 למעגל הימני בנ+ודות

A8ו  Bחותכי3 את המעגל השמאלי  

.D  וC8ג3 בנ+ודות  

.AB ˇ̌ CDהוכח:    

 המשי6 למעגל (מעגלי* חותכי* וזרי*)—תרגילי* נוספי* 

(17AB8ו  CD3ה3 משי+י3 לשני מעגלי3 שוני  

.D  וA  ,B  ,C8  בנ+ודות  N  וM8שמרכזיה3  

.CD = ABהוכח:    א.

)  עובר דר>MNהוכח ש+טע המרכזי3 (ה+טע  ב.

  שהיא נ+ודת החיתו> של שני המשי+יK.3הנ+ודה  

  היא זוית שטוחה).MKN    הוכח שהזוית  הדרכה:(

  הוא טרפז שווה שו+ייADBC.3הוכח שהמרובע  ג.

  הואB  .AC  וA8שני מעגלי3 נחתכי3 בנ+ודות  18)

  למעגלAמיתר במעגל הימני והוא משי+ בנ+ודה  

  עובר ישר החות> אתBהשמאלי.  דר> הנ+ודה  

.E  וD8המעגלי3 בנ+ודות  

.CD ˇ̌ AEהוכח:    

).AB    העבר את המיתר  הדרכה:(

A.  דר>  B  וA8שני מעגלי3 נחתכי3 בנ+ודות  19)

עובר משי+ למעגל השמאלי שחות> את המעגל

  חות>BC.  המש> המיתר  Cהימני בנ+ודה  

.Dאת המעגל השמאלי ג3 בנ+ודה  

Cהוכח:    המשי+ למעגל הימני בנ+ודה  

.ADמ+ביל למיתר  

C
B

A
D

M
K

N

C
B

A

D

C

BA

D
O

C
B

A
D

C
B

A

D

E



252 ה4ילו3 מספר זה הוא עבירה על החו+★) ב()1 חל+ — יח"ל 4 (מתמטי+ה בני גור! — כל הזכויות שמורות ©

(20AB 3הוא משי+ משות; לשני מעגלי3 שמרכזיה  M8ו  N.

  הוא  10  ס"מ,  ה+וטרMה+וטר של המעגל שמרכזו  

  הוא  5  ס"מ ו+טע המרכזיN3של המעגל שמרכזו  

.    המשי+ המשות; השני נפגש עMN3הוא    7 ס"מ = 

.C  בנ+ודה  ABהמשי+  

    +טע אמ4עי3).רמז:.    (CNחשב את ה+טע  

(מעגלי* חותכי* ומעגלי* זרי*):תשובות  
  זרי3 חי4וניי3.ד.  חותכי3.   ג.  משי+י3 חי4וניי3.   ב.  משי+י3 פנימיי3.   1)  א.

  7  ס"מ.º  ,30º    .105(13  º    .80(20  ב.  º    .35(12  6)  16  ס"מ.    2)  זרי3 פנימיי3.    ה.

מעגלי* משי6י*

‚ÚÓ Ï˘ ÌÈÊÎ¯Ó‰ ÚË˜ÌÈ˜È˘Ó ÌÈÏ
 ÌÈÏ‚ÚÓ· ÂÈ˘ÎÚ ÔÂ„ÆÌÈ˜È˘Ó

∫ËÙ˘Ó

˜Â„˙ ‰‰˘˜‰ ˘Ï ˘È ÓÚ‚ÏÈÌ Ó˘È˜ÈÌ Óˆ‡˙ ÚÏ ˜ËÚ ‰Ó¯ÎÊÈÌ ‡Ì
‰ÓÚ‚ÏÈÌ Ó˘È˜ÈÌ Ó·ÁÂı ‡Â ÚÏ ‰Ó˘ÎÂ ‡Ì ‰ÓÚ‚ÏÈÌ Ó˘È˜ÈÌ Ó·ÙÈÌÆ

 ÁÈÎÂ‰Ï ÍÈ¯ˆ˘ ‰ÓÂ ÌÈÂ˙‰ ÁÂÒÈ∫˙ÈËÓ˙Ó ‰Ù˘·
®ıÂÁ·Ó ‰˜˘‰ È·‚Ï©

∫ÔÂ˙  Ì‰ÈÊÎ¯Ó˘ ÌÈÏ‚ÚÓ È˘M≠Â  NÌÈ˜È˘Ó‰  
  ‰„Â˜· ‰ÊÏ ‰ÊKÆ

∫Ï¢ˆ  ˙Â„Â˜‰M  ¨N≠Â  KÆ„Á‡ ¯˘È ÏÚ ˙Â‡ˆÓ  

∫‰ÁÎÂ‰

 ÁÈÎÂ‰ÏÈÏ˘·  ˙Â„Â˜‰ Ì‡ ÆM  ¨N≠Â  K

 Ï·˜˙Ó Ê‡ „Á‡ ¯˘È ÏÚ ÔÈ‡˘ÏÂ˘Ó  MNKÆ
È˙˘ ÌÂÎÒ˘ ÍÎ ÏÚ ÍÓ˙Ò‰· ¨„Á‡ „ˆÓ
˙È˘ÈÏ˘‰ ÚÏˆ‰Ó ÏÂ„‚ ˘ÏÂ˘Ó· ˙ÂÚÏˆ

    ÌÈÈ˜˙Ó˘ Ï·˜KN + MK < MNÆ
  ÔÈ· Â˜ÂÂ˜Ó‰ ÚË˜‰ ÏÚ ÏÎ˙Ò Ì‡ ¨È˘ „ˆÓ(M)≠Ï  (N)ÌÂÎÒÓ ÏÂ„‚ ‡Â‰˘ ‰‡¯  

    ¯ÓÂÏÎ  Æ®ÌÈÏ‚ÚÓÏ ıÂÁÓ ¯·ÂÚ Â˜ÏÁ© ÌÈÒÂÈ„¯‰KN + MK > MN ˙‡ÊÂ    Æ‰¯È˙Ò
  ˘ÏÂ˘Ó ÌÈÈ˜ ‡Ï ÔÎÏMNK  ˙Â„Â˜‰ ˘ÂÏ˘ ÏÎÂ  M  ¨N≠Â  KÆ„Á‡ ¯˘È ÏÚ ˙Â‡ˆÓ  

      ÆÏ¢˘Ó

∫‰¯Ú‰ÆÌÈÙ·Ó ÌÈ˜È˘Ó ÌÈÏ‚ÚÓ‰ ¯˘‡Î ‰ÓÂ„ ‰ÁÎÂ‰‰    

C

B

A

M N

M NK

(M) (N)
M NK
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‚ÚÓÏ ÌÈ˜È˘ÓÌÈ˜È˘Ó ÌÈÏ
 È·‚Ï ˙ÂÈÂ¯˘Ù‡‰ ˙‡ ÌÎÒ∫ÌÈÙ˙Â˘Ó ÌÈ˜È˘Ó®‡·‰ ßÓÚ·  ≥  ÏÈ‚¯˙ ‰‡¯©    

®‡˘È ÌÈÙ·Ó ÌÈ˜È˘Ó‰ ÌÈÏ‚ÚÓ È˘Ï
˙Â„Â˜ Í¯„ ¯·ÂÚ‰ Û˙Â˘Ó „Á‡ ˜È˘Ó

ÆÌÈÏ‚ÚÓ‰ È˘ Ï˘ Ú‚Ó‰

®·˘È ıÂÁ·Ó ÌÈ˜È˘Ó‰ ÌÈÏ‚ÚÓ È˘Ï
Ì‰Ó „Á‡  ÆÌÈÙ˙Â˘Ó ÌÈ˜È˘Ó ‰˘ÂÏ˘

ÆÌÈÏ‚ÚÓ‰ È˘ Ï˘ Ú‚Ó‰ ˙„Â˜ Í¯„ ¯·ÂÚ

∫‡Ó‚Â„
  ‰„Â˜· ıÂÁ·Ó ÌÈ˜È˘Ó‰ ÌÈÏ‚ÚÓ È˘ ÌÈÂ˙AÆ

B≠Â  C  ÚË˜‰˘ ÍÎ ÌÈÏ‚ÚÓ‰ ÏÚ ˙Â„Â˜ Ô‰  BC

  Í¯„ ¯·ÂÚA  ÆD≠Â  EÆÌÈÏ‚ÚÓ‰ ÏÚ ˙Â„Â˜  
    ∫ÁÎÂ‰<) AEC Ω <) ADBÆ

∫ÔÂ¯˙Ù

∫‰ÁÎÂ‰

  ‰„Â˜‰ Í¯„ ¯È·ÚA ˙‡  Û˙Â˘Ó‰ ˜È˘Ó‰È˘Ï 
≠·  ÂÓÒÂ ÌÈÏ‚ÚÓ‰GH˜È˘Ó ÔÈ· ˙ÈÂÊ‰˘ ÍÎ ÏÚ ÍÓ˙Ò‰·  Æ

∫Ï·˜ ¯˙ÈÓ‰ ÏÚ ˙Ú˘‰ ˙ÈÙ˜È‰‰ ˙ÈÂÊÏ ‰ÂÂ˘ ¯˙ÈÓÏ
<) ADB Ω <) BAG    ÔÎÂ    <) AEC Ω <) CAHÍÎÏ ÛÒÂ    Æ
<) CAH Ω <) BAG    ÔÎÏÂ ˙ÂÈ„Â˜„Â˜ ˙ÂÈÂÊÎ    <) AEC Ω <) ADBÆ

      ÆÏ¢˘Ó

תרגילי*
(מעגלי* משי6י*)

 מעגלי* משי6י*—תרגילי* יסודיי* 

שני המעגלי3 שב4יור משי+י3 מבפני3.  רדיוס המעגל1)

הגדול הוא  5  ס"מ ו+וטר המעגל ה+ט9 הוא  6  ס"מ.

מהו אור> +טע המרכזי3?א.

מה יהיה אור> +טע המרכזי3 א3 המעגלי3 ישי+ו מבחו=?ב.

C

B

A

D

E

H

G

C

B

A

D

E
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כאשר שני מעגלי3 משי+י3 מבחו5 +טע המרכזי3 הוא  22  ס"מ וכאשר ה3 משי+י23)

מבפני3 +טע המרכזי3 הוא  8  ס"מ.

מ4א את הרדיוסי3 של שני המעגלי3.א.

הא3 מרכז המעגל הגדול נמ4א בתו: המעגל ה+ט9 או מחו5 למעגל ה+ט9 כאשרב.

המעגלי3 משי+י3 מבפני3?  שרטט והסבר.

נתוני3 שני מעגלי3 המשי+י3 מבחו5.א.3)

הוכח:    ישר העובר דר: נ+ודת המגע ומשי+

 משי+ ג3 למעגל השני.—לאחד משני המעגלי3 

    הסתמ: על כ: ש+טע המרכזי3 עוברהדרכה:(

דר: נ+ודת המגע של שני המעגלי3).

הוכח את הטענה הנ"ל כאשר שני המעגלי3 משי+י3 מבפני3.ב.

BO  ו;AOעל כל אחד מהרדיוסי3  4)

של רבע עיגול בנו ח4אי מעגלי3

.Cהנפגשי3 בנ+ודה  

B  ו;A  ,Cהוכח:    הנ+ודות  

נמ4אות על ישר אחד.

  היא נ+ודה על אחדA  .Bשני מעגלי3 בעלי רדיוסי3 שווי3 נוגעי3 זה בזה מבחו5 בנ+ודה  5)

.A  עובר דר: הנ+ודה  BC  היא נ+ודה על המעגל השני כ: שה+טע  Cמהמעגלי3  ו;

    העבר את +טע המרכזי3).הדרכה:.    (AC = ABהוכח:    

.Aשני המעגלי3 שב4יור משי+י3 מבפני3 בנ+ודה  6)

  הואAM  היא מרכז המעגל הגדול.  Mהנ+ודה  

  שבמעגל הגדולAB+וטר במעגל ה+ט9.  המיתר  

.Cחות: את המעגל ה+ט9 בנ+ודה  

.AB A MCהוכח:    א.  

.AC = BC      ב.    

 מעגלי. משי3י.—תרגילי. נוספי. 

AC  ו;A  .ABשני המעגלי3 משי+י3 מבפני3 בנ+ודה  7)

ה3 מיתרי3 במעגל הגדול וה3 חותכי3 את המעגל ה+ט9

  בהתאמה.E  ו;Dבנ+ודות  

.DE ˇ̌ BCהוכח:    

).A דר: הנ+ודה  המשי3 המשות7    העבר את הדרכה:(
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.Aשני המעגלי3 שב4יור משי+י3 מבפני3 בנ+ודה  8)

ABהוא מיתר במעגל ה+ט9 והמשכו חות: את  

.Cהמעגל הגדול בנ+ודה  

  והמשי+Bהוכח:    המשי+ למעגל ה+ט9 בנ+ודה  

  מ+בילי3 זה לזה.Cלמעגל הגדול בנ+ודה  

.Kשני מעגלי3 נוגעי3 זה בזה מבחו5 בנ+ודה  9)

AK;הוא מיתר במעגל הגדול  ו  BKהוא  

B  ו;A  ,Kמיתר במעגל ה+ט9 כ: שהנ+ודות  

נמ4אות על ישר אחד.

  והמשי+Aהוכח:    המשי+ למעגל הגדול בנ+ודה  

  מ+בילי3 זה לזה.Bלמעגל ה+ט9 בנ+ודה  

  עוברי3 שני ישריK3.  דר:  K  משי+י3 מבחו5 בנ+ודה  N  ו;Mשני מעגלי3 שמרכזיה3  10)

AB;ו  CD  שחותכי3 את המעגל  M  בנ+ודות  A;ו  C  ואת המעגל  N  בנ+ודות  B;ו  D.

.BD ˇ̌ ACהוכח:    

  הוא +וטרA  .ABשני מעגלי3 משי+י3 מבפני3 בנ+ודה  11)

  הוא +וטר במעגל ה+טM  .AM.9במעגל הגדול שמרכזו  

.D  חות: את המעגל ה+ט9 בנ+ודה  ACהמיתר  

 BC ˇ̌ MD    ,BCהוכח:    
1
2

 = MD.

    +טע אמ4עי3).רמז:(

  הוא משי+C  .ABשני מעגלי3 משי+י3 מבחו5 בנ+ודה  12)

  בהתאמה.  המשי+B  ו;Aמשות> למעגלי3 בנ+ודות  

.D  בנ+ודה  AB  חות: את  Cהמשות> למעגלי3 בנ+ודה  

.BD = ADהוכח:    א.  

.º = 90<) ACB      ב.הוכח:

  משי+י3 מבחוN5  ו;Mשני מעגלי3 שמרכזיה3  13)

  הוא המשי+ המשות> למעגליD  .AD3בנ+ודה  

  בנ+ודהM  משי+ למעגל שמרכזו  D  ,ABבנ+ודה  

B;ו  AC  משי+ למעגל שמרכזו  N  בנ+ודה  C.

.AC = ABהוכח:    א.

.MAN.    חשב את הזוית  º = 100<) BACנתו9:    ב.

    היעזר בסכו3 הזויותהדרכה:.    (BDCחשב את הזוית  ג.

).AC = AD = AB  והסתמ: על כ: שמת+ייABDC    3במרובע  
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(מעגלי. משי3י.):תשובות  
50º.130.   ג.  º  ב.  13)  א.  15  ס"מ,  7  ס"מ.   ב.  מחו5 למעגל.    2)א.  2  ס"מ.   ב.  8  ס"מ.    1)  

 שני מעגלי.—תרגילי. לחזרה 

˘ÂÓ‰ ÌÂÎÈÒ‚∫È˘È˘‰ ˜¯Ù‰ Ï˘ ÌÈÈ¯˜ÈÚ‰ ÌÈ

 ÌÈÎ˙ÂÁ ÌÈÏ‚ÚÓ—Æ˙ÂÙ˙Â˘Ó ˙Â„Â˜ È˙˘ Ì‰Ï ˘È˘ ÌÈÏ‚ÚÓ 

 ÌÈ¯Ê ÌÈÏ‚ÚÓ—Æ˙Ù˙Â˘Ó ‰„Â˜ Û‡ Ì‰Ï ÔÈ‡˘ ÌÈÏ‚ÚÓ 

 ÌÈÈÓÈÙ ÌÈÏ‚ÚÓ—ÆÈ˘‰ ÍÂ˙· ‡ˆÓ „Á‡˘ ÌÈ¯Ê ÌÈÏ‚ÚÓ 

 ÌÈÈÊÎ¯Ó ÌÈÏ‚ÚÓ—ÆÛ˙Â˘Ó ÊÎ¯Ó Ì‰Ï ˘È˘ ÌÈÏ‚ÚÓ 

 ÌÈÈÂˆÈÁ ÌÈÏ‚ÚÓ—ÆÈ˘Ï ıÂÁÓ ‡ˆÓ „Á‡˘ ÌÈ¯Ê ÌÈÏ‚ÚÓ 

 ÌÈ˜È˘Ó ÌÈÏ‚ÚÓ—Æ˙Ù˙Â˘Ó ˙Á‡ ‰„Â˜ Ì‰Ï ˘È˘ ÌÈÏ‚ÚÓ 

 ÌÈÙ·Ó ÌÈ˜È˘Ó ÌÈÏ‚ÚÓ—ÆÈ˘‰ ÍÂ˙· ‡ˆÓ „Á‡˘ ÌÈ˜È˘Ó ÌÈÏ‚ÚÓ 

 ıÂÁ·Ó ÌÈ˜È˘Ó ÌÈÏ‚ÚÓ—ÆÈ˘Ï ıÂÁÓ ‡ˆÓ „Á‡˘ ÌÈ˜È˘Ó ÌÈÏ‚ÚÓ 

 ÌÈÊÎ¯Ó‰ ÚË˜—ÆÌÈÏ‚ÚÓ‰ ÈÊÎ¯Ó ˙‡ ¯·ÁÓ‰ ÚË˜‰ 

 ËÙ˘Ó—¯˙ÈÓ‰ ˙‡ ‰ˆÂÁ ¨ÂÎ˘Ó‰ Â‡ ¨ÌÈÎ˙Á ÌÈÏ‚ÚÓ È˘ Ï˘ ÌÈÊÎ¯Ó‰ ÚË˜ 

ÆÂÏ ÍÂ‡ÓÂ Û˙Â˘Ó‰

 ËÙ˘Ó—ÌÈÊÎ¯Ó‰ ÚË˜ ÏÚ ˙‡ˆÓ ÌÈ˜È˘Ó ÌÈÏ‚ÚÓ È˘ Ï˘ ‰˜˘‰‰ ˙„Â˜ 

ÆÌÈÙ·Ó ÌÈ˜È˘Ó ÌÈÏ‚ÚÓ‰ Ì‡ ÂÎ˘Ó‰ ÏÚ Â‡ ıÂÁ·Ó ÌÈ˜È˘Ó ÌÈÏ‚ÚÓ‰ Ì‡

תרגילי.
 שני מעגלי.)—(תרגילי. לחזרה 

 שני מעגלי.— תרגילי. לחזרה —תרגילי. יסודיי. 

  הואABנתוני3 שני מעגלי3 מרכזיי3.  1)

מיתר במעגל החי4וני שלא חות: את

  הוא מיתר במעגלCDהמעגל הפנימי.  

החי4וני שחות: את המעגל הפנימי.

.CD < ABהוכח:    

C

B

A

D
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(2ABCהוא משולש החסו3 במעגל שמרכזו  

O  על  .AO:כ+וטר בנו מעגל נוס> שחות  

.F  ו;E  בנ+ודות  AC  ו;ABאת  

  ה9 בהתאמהF  ו;Eהוכח:    הנ+ודות  

.AC  ו;ABאמ4עי ה4לעות  

).OF  ו;OE    העבר את ה+טעי3  הדרכה:(

נתוני3 שני מעגלי3 חי4וניי3 שמרכזיה33)

M;ו  N  ומעגל שלישי שמרכזו  K  רדיוסו  ,R

והוא משי+ מבחו5 לשני המעגלי3 הנ"ל. +טע

  חות: את המעגלי3 החי4ונייMN3המרכזי3  

.a = AB.    נסמB    :9  ו;Aבנ+ודות  

.R 2d aהוכח:    

  משי+יM3  ו;Nשני מעגלי3 שמרכזיה3  4)

זה לזה מבחו5 ומשי+י3 מבפני3 למעגל

.Kהגדול שמרכזו  

  שווהKMNהוכח שהי+> המשולש  א.

לפעמיי3 רדיוס המעגל הגדול.

הא3 הי+> המשולש הנ"ל תלוי ברדיוסי3ב.

של שני המעגלי3 ה+טני3?  נמ+.

N  ו;Mשני מעגלי3 שווי3 שמרכזיה3  5)

עוברי3 כל אחד דר: מרכזו של השני

.L  ו;Kונחתכי3 בנ+ודות  

  הוא מעויKNLM9הוכח שהמרובע  

וחשב את זויותיו.

 שני מעגלי.— תרגילי. לחזרה —תרגילי. נוספי. 

שני המעגלי3 שב4יור ה3 מעגלי63)

.Mמרכזיי3 בעלי מרכז משות>  

AB.הוא +וטר במעגל הגדול  

  שבמעגל הגדול משי+ACהמיתר  

למעגל ה+ט9.

  שווהBCהוכח:    אור: המיתר  

ל+וטר המעגל ה+ט9.
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N  ו;Mשני מעגלי3 שמרכזיה3  7)

  הB9  ו;Aמשי+י3 מבחו5.  

נ+ודות על המעגלי3 כ: שה+טע

AB.עובר דר: נ+ודת המגע  

.BN ˇ̌ AMהוכח:    

C.  משי+ משות> נוגע במעגל אחד בנ+ודה  B  ו;Aשני מעגלי3 נחתכי3 בנ+ודות  8)

.Dובמעגל השני בנ+ודה  

.º = 180<) CBD + <) CADהוכח:    

.B  ו;Aשני מעגלי3 נחתכי3 בנ+ודות  9)

AC;ו  BDה3 מיתרי3 במעגל הגדול  

שהמשכיה3 חותכי3 את המעגל ה+ט9

  בהתאמה.F  ו;Eג3 בנ+ודות  

.DF ˇ̌ CEנתו9:    

  הוא מ+בילית.CEFDהוכח:    המרובע  א.

  והסתמ: על תכונה של טרפז החסו3 במעגל).AB    העבר את המיתר  הדרכה:(

  הוא +וטר?AD  אCEFD  3מה נית9 לומר על המרובע  ב.

 שני מעגלי.):—(תרגילי. לחזרה תשובות  

  ב.  המרובע הוא מלבº  ,60º  ,120º  ,60º    .120(9.9  5)ב.  לא.    4)  

M

B

A

N
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פר, שביעי

—הנדסת המישור 
מעגל חוס3 ומעגל חסו3

מעגל חוס3 משולש

Æ˘ÏÂ˘Ó ÌÚ ÏÈÁ˙  ÆÌÈÚÏÂˆÓ· ÌÂÒÁ‰ Ï‚ÚÓ·Â ÌÈÚÏÂˆÓ ÌÒÂÁ‰ Ï‚ÚÓ· ÔÂ„ ‰Ê ˜¯Ù·
Æ˘ÏÂ˘Ó ÌÒÂÁ‰ Ï‚ÚÓ Ï˘ ‰¯„‚‰‰ ˙‡ ¯ÈÎÊ

‚‰∫‰¯„

ÓÚ‚Ï ÁÂÒÌ Ó˘ÂÏ˘ —‚ÚÓ‰ ·ÂÚ˘ Ï˘ÂÏ˘ Í¯„ ¯ÔÂ˙ ˘ÏÂ˘Ó Ï˘ ÂÈ„Â˜„Â˜ ˙
Æ˘ÏÂ˘Ó‰ ˙‡ ÌÒÂÁ‰ Ï‚ÚÓ‰ ‡¯˜

∫˙Â¯Ú‰
®‡ ˘ÏÂ˘Ó ‡¯˜ ˘ÏÂ˘Ó‰ÌÂÒÁ‰ÆÏ‚ÚÓ· 
®·ÆÂ˙Â‡ ÌÒÂÁ‰ „ÈÁÈÂ „Á‡ Ï‚ÚÓ ÌÈÈ˜ ÔÂ˙ ˘ÏÂ˘Ó ÏÎÏ  ¨±∑∏  ßÓÚ· ¯·Î ÂÈ‡¯˘ ÈÙÎ

‰È‰È ˘‚„‰ Ô‡Î Ï·‡ ¨˘ÏÂ˘Ó ÌÒÂÁ‰ Ï‚ÚÓ ÌÚ ÌÈÏÈ‚¯˙ ‰·¯‰ ¯·Î Â¯˙Ù ÌÓ‡
 ÏÚÆÌÒÂÁ‰ Ï‚ÚÓ‰ ÊÎ¯ÓÆÈ¯˜ÈÚ‰ ËÙ˘Ó‰ ˙‡ ¯ÈÎÊ  

∫ËÙ˘Ó

Ó¯ÎÊ ‰ÓÚ‚Ï ‰ÁÂÒÌ Ó˘ÂÏ˘ ‰Â‡ ÓÙ‚˘ ‰‡ÎÈÌ ‰‡ÓˆÚÈÈÌ ÏˆÏÚÂ˙
‰Ó˘ÂÏ˘Æ

∫˙Â¯Ú‰
®‡ ˘ÏÂ˘Ó·˙ÈÂÊ „Á ‡ˆÓ ÌÒÂÁ‰ Ï‚ÚÓ‰ ÊÎ¯Ó ÍÂ˙·ÆÍÙÈ‰ÏÂ ˘ÏÂ˘Ó‰ 

Æ®‡·‰ ßÓÚ‰ ˙ÏÈÁ˙· ÈÓÈ ¯ÂÈˆ ‰‡¯©
®· ˘ÏÂ˘Ó·˙ÈÂÊ ¯˘È ‡ˆÓ ÌÒÂÁ‰ Ï‚ÚÓ‰ ÊÎ¯Ó ¯˙È‰ ÚˆÓ‡·ÆÍÙÈ‰ÏÂ 

Æ®‡·‰ ßÓÚ‰ ˙ÏÈÁ˙· ÈÚˆÓ‡ ¯ÂÈˆ ‰‡¯©
®‚ ˘ÏÂ˘Ó·˙ÈÂÊ ‰‰˜ ‡ˆÓ ÌÒÂÁ‰ Ï‚ÚÓ‰ ÊÎ¯Ó ıÂÁÓÆÍÙÈ‰Ï ˘ÏÂ˘ÓÏ 

Æ®‡·‰ ßÓÚ‰ ˙ÏÈÁ˙· ÈÏ‡Ó˘ ¯ÂÈˆ ‰‡¯©
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∫‡Ó‚Â„
  ˘ÏÂ˘Ó‰ABC    ÌÈÈ˜Â˘ ‰ÂÂ˘ ‡Â‰  AC) Ω (ABÆ
  ‰„Â˜‰OÆ˘ÏÂ˘Ó‰ ˙‡ ÌÒÂÁ‰ Ï‚ÚÓ‰ ÊÎ¯Ó ‡È‰  

    ∫ÔÂ˙<) ABOΩ ≤ <) CBOÆ
  ˘ÏÂ˘Ó‰ ˙ÂÈÂÊ ˙‡ ·˘ÁABCÆ

∫ÔÂ¯˙Ù
 ÏÏÎ Í¯„· È‡„Î ‰Ê ‚ÂÒÓ ˙ÂÈÚ··˙‡ ËË¯˘Ï

ÌÒÂÁ‰ Ï‚ÚÓ‰˙ÂÂÎ˙· ¯ÊÚÈ‰ÏÂ ˘ÏÂ˘Ó‰ ˙‡ 
Æ˙ÂÚÂ„È‰ Ï‚ÚÓ‰

˘ÏÂ˘Ó‰ ˙‡ ÌÒÂÁ‰ Ï‚ÚÓ‰ ˙‡ ¨ÔÎ Ì‡ ¨ËË¯˘
  ÌÈ„Â˜„Â˜‰ ˙‡ ¯·ÁÂA≠Â  C  ÊÎ¯Ó‰ ÌÚ OÆ

    ÌÈÈ˜˙ÓCO Ω BO Ω AOÆ®ÌÈÒÂÈ„¯ ÌÏÂÎ ÈÎ©    
    ÔÓÒx Ω <) ABOÈÙÎ Ô‰ ˙ÂÈÂÊ‰ ¯‡˘ Ê‡Â    

  ÌÈ˘ÏÂ˘Ó‰©  Æ¯ÂÈˆ· ÔÓÂÒÓ˘AOB  ¨AOC≠Â  BOC

Æ®ÌÈÈ˜Â˘ ÈÂÂ˘ ÌÏÂÎ Ì‰
    ‡È‰ Ï·˜˘ ‰‡ÂÂ˘Ó‰º Ω ±∏∞x´x´x´≤x´≤x´x    ¯ÓÂÏÎ    Æº Ω ±∏∞x∏

    ÔÎÏÂº Ω ≤≤Æµx    Ô‡ÎÓ    Æº Ω ¥µx        ∫Ô‰ ˘ÏÂ˘Ó‰ ˙ÂÈÂÊ ÔÎÏ    Æ≤º  ¨¥µº  ¨∂∑ÆµºÆ∂∑Æµ

∫‰¯Ú‰¯ÙÒ· Ì‚ ‰‡¯ ˘ÏÂ˘Ó‰ ˙ÂÚÏˆÏ ÌÈÈÚˆÓ‡‰ ÌÈÎ‡‰ ˘‚ÙÓ ÏÚ ÌÈÏÈ‚¯˙    
ß‡ ˜ÏÁ ‰˜ÈËÓ˙ÓÆ

תרגילי3
(מעגל חוס3 משולש)

 מעגל חוס3 משולש—תרגילי3 יסודיי3 

  היא מרכז המעגל החוסO3הנ+ודה  1)

.ABCאת המשולש  

מ4א עפ"י הנתוני3 ב4יור את זויות

    שרטטהדרכה:.    (ABCהמשולש  

את המעגל החוס3 את המשולש).

260

(3)  משולש ,הה זוית(1)  משולש חד זוית (2)  משולש ישר זוית

CB

A

O

CB

A

2x
O xx

xx

2x

.

CB

A

O

30º

40º
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  היא מרכז המעגלOהנ+ודה  2)

.ABCהחוס3 את המשולש  

,º = 80<) ABCנתו8:    

º = 60<) ACB.

.C1  וA1  ,B19חשב את הזויות  

  ה3 שווי שו+ייBCD3  וABC9המשולשי3  3)

AC) = AB    ,BD = (BC    .AEהוא חו4ה  

.CD  הוא הגובה ל4לע  BF  וA9הזוית  

.O  נפגשי3 בנ+ודה  BF  וAE9המש:  

    הוכחהדרכה:.    (DO = BOהוכח:    

  היא מרכז המעגל החוסO3שהנ+ודה  

).BCDאת המשולש  

(4O  היא נ+ודה על היתר  AB  של משולש ישר זוית  ABC    º) = 90(<) C3כ: שמת+יי    

CO = BO.

    מרכזהדרכה:.    (ABC  היא מרכז המעגל החוס3 את המשולש  Oהוכח:    הנ+ודה  

המעגל החוס3 משולש ישר זוית הוא באמ4ע היתר).

 מעגל חוס3 משולש—תרגילי3 נוספי3 

F  ה3 מעויני3.  (הנ+ודה  DECF  וABCD9המרובעי3  5)

.AC  וEF9  היא החיתו: של  O).  הנ+ודה  BDנמ4את על  

  היא מרכז המעגל החוס3 אתOהוכח:    הנ+ודה  א.

.BDCהמשולש  

  היא מרכז המעגלFמ4א את המשולש שהנ+ודה  ב.

החוס3 אותו.

?  הסבר. ABGהיכ8 נמ4א מרכז המעגל החוס3 את המשולש  ג.

(6AB9הוא +וטר במעגל  ו  CDהוא מיתר שנח4ה  

.E  בנ+ודה  ABע"י  

  משי+ למעגל שחוס3 אתADהוכח:    המיתר  

BD    הוכח תחילה  ש9הדרכה:.    (BEDהמשולש  

).BEDהוא +וטר במעגל החוס3 את המשולש  

(מעגל חוס3 משולש):תשובות  

  (1º  ,50º  ,60º    .70(2  º  ,30º  ,50º    .10(5  .ב  ADC  ג.  באמ4ע   .AB.

1 CB

A

O
1

1

C B

A

D

F

E

O

C

BA

D

F

E

O
G

C

BA

D

E
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מעגל חסו3 במשולש

Æ˘ÏÂ˘Ó· ÌÂÒÁ‰ Ï‚ÚÓ· ÔÂ„Ï ¯Â·Ú

‚‰∫‰¯„

ÓÚ‚Ï ÁÒÂÌ ·Ó˘ÂÏ˘ —‚ÚÓ‰ ˘ÂÏ˘˘ ÏÏˆ ˙ÂÏ ˙Â˜È˘Ó ÔÂ˙ ˘ÏÂ˘Ó Ï˘ ÂÈ˙ÂÚ
Æ˘ÏÂ˘Ó· ÌÂÒÁ‰ Ï‚ÚÓ‰ ‡¯˜

∫˙Â¯Ú‰
®‡ ˘ÏÂ˘Ó ‡¯˜ ˘ÏÂ˘Ó‰ÌÒÂÁ‰ÆÏ‚ÚÓ 
®· Ï‚ÚÓ ÌÈÈ˜ ‡·‰ ËÙ˘Ó· ‰‡¯˘ ÈÙÎ„ÈÁÈÂ „Á‡ÆÔÂ˙ ˘ÏÂ˘Ó· ÌÂÒÁ‰ 

®‚ „ÈÓ˙ ‡ˆÓ ˘ÏÂ˘Ó· ÌÂÒÁ‰ Ï‚ÚÓ‰ ÊÎ¯ÓÍÂ˙·Æ˘ÏÂ˘Ó‰ 

®„ ˘ÏÂ˘Ó·˙ÂÚÏˆ ‰ÂÂ˘Æ≤∂µ  ßÓÚ·  π  ÏÈ‚¯˙ ‰‡¯ ÆÌÈ„ÎÏ˙Ó ÌÂÒÁ‰Â ÌÒÂÁ‰ Ï‚ÚÓ‰ ÊÎ¯Ó 

 ÏÚ ‰È‰È ˘‚„‰ Ô‡Î Ì‚ ¨Ì„Â˜‰ ÛÈÚÒ· ÂÓÎÆÌÂÒÁ‰ Ï‚ÚÓ‰ ÊÎ¯ÓËÙ˘Ó‰ ˙‡ ÁÒ 
ÆÈ¯˜ÈÚ‰

∫ËÙ˘Ó

Ó¯ÎÊ ‰ÓÚ‚Ï ‰ÁÒÂÌ ·Ó˘ÂÏ˘ ‰Â‡ ÓÙ‚˘ ÁÂˆÈ ‰ÊÂÈÂ˙ ˘Ï ‰Ó˘ÂÏ˘Æ

¯·Ò‰‰ — ˙˘ÂÏ˘  ®≥∑µ  ßÓÚ ß‡ ˜ÏÁ ‰Ò„‰ ¯ÙÒ· ‰‡¯© Â„ÓÏ ¯·Î˘ ÈÙÎ ˙ÈÂÊ‰ ÈˆÂÁ
 ‰„Â˜· ÌÈ˘‚Ù ˘ÏÂ˘Ó·Æ‰„ÈÁÈÂ ˙Á‡ ˙‡ˆÓ ÂÊ ‰„Â˜ ˙ÂÚÏˆÓ ÌÈÂÂ˘ ÌÈ˜Á¯Ó·

Æ˘ÏÂ˘Ó‰
ÌÈ˜Á¯ÓÏ ‰ÂÂ˘ ÂÒÂÈ„¯˘ Ï‚ÚÓ ËË¯˘ Ì‡

Ê‡ ˙ÂÈÂÊ‰ ÈˆÂÁ ˘‚ÙÓ ˙„Â˜· ÂÊÎ¯ÓÂ Ï¢‰

 ˘ÏÂ˘Ó‰ ˙ÂÚÏˆ ˘ÂÏ˘Ó ˙Á‡ ÏÎ˜È˘˙
Ï‚ÚÓÏ ‰„Â˜· Æ˙Á‡ÏÚ ˙¯Á‡ ‰„Â˜ ÏÎ 

 ‰È‰˙ ˙ÂÚÏˆ‰ıÂÁÓÆÏ‚ÚÓÏ 

∫‡Ó‚Â„
  ˘ÏÂ˘Ó ÍÂ˙·ABCÆÏ‚ÚÓ ÌÂÒÁ  

  Ô‰ ‰˜˘‰‰ ˙Â„Â˜D  ¨E≠Â  FÆ

    ∫ÔÂ˙º Ω ¥∞<) B    ¨º Ω ∂∞<) CÆ

  ˘ÏÂ˘Ó‰ ˙ÂÈÂÊ ˙‡ ·˘ÁDEFÆCB

A

D

F

E

40º 60º
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∫ÔÂ¯˙Ù
  ˘ÏÂ˘Ó· ÏÎ˙ÒBDF‰˙Â‡Ó ÌÈ‡ˆÂÈ‰ Ï‚ÚÓÏ ÌÈ˜È˘Ó È˘¢ ËÙ˘Ó‰ Ò¢Ú  Æ

    ÌÈÈ˜˙Ó˘ Ï·˜ ¢‰ÊÏ ‰Ê ÌÈÂÂ˘ ‰„Â˜BF Ω BD    ÔÂ˙‰ È¢ÙÚ  Æº Ω ¥∞<) B

    ÔÎÏÂº Ω ∑∞±∏∞º—†¥∞º
≤ Ω <) BDF‰ÂÂ˘ ¯˙ÈÓÏ ˜È˘Ó ÔÈ· ˙ÈÂÊ¢ ËÙ˘Ó‰ Ò¢Ú    Æ

    Ï·˜ ¢¯˙ÈÓ‰ ÏÚ ˙Ú˘‰ ˙ÈÙ˜È‰‰ ˙ÈÂÊÏº Ω ∑∞<) DEFÆ

  ˘ÏÂ˘Ó· ÏÎ˙Ò Ì‡ ¨‰ÓÂ„ ÔÙÂ‡·CEF    Ï·˜  º Ω ∂∞±∏∞º—†∂∞º
≤ Ω <) CEF

    ÔÎÏÂº Ω ∂∞<) EDF  ˘ÏÂ˘Ó· ÛÂÒ·Ï    ÆDEF    ∫Ï·˜  º Ω µ∞º)´∂∞º∑∞( —º Ω ±∏∞<) DFEÆ
∫ÌÂÎÈÒÏ  ˘ÏÂ˘Ó‰ ˙ÂÈÂÊ    DEF    Ô‰  º  ¨∑∞º  ¨∂∞ºÆµ∞

תרגילי3
(מעגל חסו3 במשולש)

מעגל חסו3 במשולש —תרגילי3 יסודיי3 

.ABC  היא מרכז המעגל החסו3 במשולש  Oב4יורי3 הבאי3 הנ+ודה  1)

.ABCמ4א עפ"י הנתוני3 ב4יור את זויות המשולש  

    מרכז המעגל החסו3 הוא מפגש חו4י הזויות).הדרכה:(

  חסו3 מעגל.ABCבתו: משולש  2)

.F  וD  ,E9נ+ודות ההש+ה ה8  

,ADנתו8:    8 ס"מ = 

.CF,    13 ס"מ = 20AB ס"מ = 

.ABCחשב את הי+; המשולש  

  שהי+פו  24  ס"מABCהמשולש  3)

חוס3 מעגל.  נ+ודות ההש+ה ה8

D  ,E9ו  F.

.ACנתו8:    9 ס"מ = 

.BDחשב את ה+טע  

ב. א.

O

C

A

B
35º

40º

O

30º
C

A

B

130º

C

B

AD

F E

CB

A

D

F
E
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  חסוABC3בתו5 משולש  4)

מעגל.  נ+ודות ההש+ה ה6

D  ,E:ו  F:6נתו    .

º = 50<) A    ,º = 70<) B.

.DEFחשב את זויות המשולש  

  היא מרכז המעגל החוסM3הנ+ודה  5)

  היאN  והנ+ודה  ABCאת המשולש  

.ABCמרכז המעגל החסו3 במשולש  

  נמ4אות על ישר אחד.N  ו:A  ,Mהנ+ודות  

  הוא שווה שו+ייABC.3הוכח:    המשולש  א.

ב
●

איזה תנאי 4רי5 להת+יי3 לגבי המרכזי3. 

M:ו  N.+כדי שהמשולש יהיה שווה 4לעות?  נמ  

 מעגל חסו* במשולש—תרגילי* נוספי* 

(6AB:ו  ACמשי+י3 למעגל בנ+ודות  

B:ו  C.בהתאמה  

BCהוכח:    נ+ודת האמ4ע של ה+שת  

.ABCהיא מרכז המעגל החסו3 במשולש  

  היא מרכז המעגל החוסM3הנ+ודה  7)

  היאN.  הנ+ודה  ABCאת המשולש  

.ABCמרכז המעגל החסו3 במשולש  

(המשולש לא שווה שו+יי3).

.    חשב את הזויות:º = 40<) Aנתו6:    

.BNC (>,    ב.  BMC (>א.

(8AB:ו  AC  משי+י3 למעגל שמרכזו  O

AB  בהתאמה.  המשC  5  ו:Bבנ+ודות  

.D  נחתכי3 בנ+ודה  COוהמש5  

  כ5 שמת+ייAO3  נמ4את על  Eהנ+ודה  

º = 45<) ECO.

  היא מרכז המעגלEהוכח:    הנ+ודה  א.

.ACDהחסו3 במשולש  

.D  חו4ה את הזוית  EDהוכח:    ב.
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CB

A

D

F

E

50º

70º

C B

A

N
M

C

B

A

CB

A

M

N
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B

A

D
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הוכח את הטענות הבאות לגבי משולש שווה 4לעות:9)

במשולש שווה 6לעות מרכז המעגל החוס*א.

ומרכז המעגל החסו* ה* באותה נ8ודה.

במשולש שווה 6לעות רדיוס המעגל החוס*ב.

2שווה  ל)
3

  הגובה של המשולש ורדיוס המעגל

1החסו* שווה  ל)
3

  הגובה של המשולש.

(מעגל חסו* במשולש):תשובות  

º  ,65º  ,55º.60  4)  3  ס"מ.    3)  66  ס"מ.    º  ,40º  ,80º    .60(2  ב.º  ,30º  ,70º   .80  1)  א.

.80º110.   ב.  º  א.  7)

מרובע חסו* במעגל

· ÌÂÒÁ‰ Ú·Â¯Ó Ï˘ ‰ÂÎ˙‰‚ÚÓÏ
ÆÏ‚ÚÓ· ÌÂÒÁ Ú·Â¯Ó Ï˘ ‰¯„‚‰‰ ˙‡ ¯ÈÎÊ

‚‰∫‰¯„

Ó¯Â·Ú ÁÒÂÌ ·ÓÚ‚Ï‚ÚÓ ÏÚ ÌÈ‡ˆÓ ÂÈ„Â˜„Â˜ ˙Ú·¯‡ ÏÎ˘ Ú·Â¯Ó ≠ ‡¯˜ Ï
Æ®‰ÓÈÒÁ ¯· Ú·Â¯Ó© Ï‚ÚÓ· ÌÂÒÁ Ú·Â¯Ó

 ˙ÈÈÈÙÂ‡‰ ‰ÂÎ˙‰ ˙‡ ÂÈ˘ÎÚ ÁÒÏÎÏ ÌÈÚ·Â¯Ó‰ ÌÈÓÂÒÁ‰ÆÏ‚ÚÓ· 

∫ËÙ˘Ó

·ÎÏ Ó¯Â·Ú ‰ÁÒÂÌ ·ÓÚ‚Ï ÒÎÂÌ ÎÏ ˘˙È ÊÂÈÂ˙ ‚„ÈÂ˙ ‰Â‡  º∞∏±Æ

 ÁÈÎÂ‰Ï ÍÈ¯ˆ˘ ‰ÓÂ ÌÈÂ˙‰ ÁÂÒÈ∫˙ÈËÓ˙Ó ‰Ù˘·
∫ÔÂ˙  Ú·Â¯Ó‰ABCD  ÂÊÎ¯Ó˘ Ï‚ÚÓ· ÌÂÒÁ  OÆ
∫Ï¢ˆº Ω ±∏∞<) C ´ <) AÆ

º Ω ±∏∞<) D ´ <) BÆ

∫‰ÁÎÂ‰

  ÌÈÒÂÈ„¯‰ ˙‡ ¯È·ÚBO≠Â  DO˙‡ ÔÓÒ  Æ
  ˙ÈÂÊBOD  ¯Â˙· ‰Ë˜‰  O1  ˙ÈÂÊ ˙‡Â  BOD

  ¯Â˙· ‰ÏÂ„‚‰O2∫ËÙ˘Ó‰ ÏÚ ÍÓ˙Ò  Æ
ÏÎÓ  ≤  ÈÙ ‰ÏÂ„‚ Ï‚ÚÓ· ˙ÈÊÎ¯Ó ˙ÈÂÊ¢
Æ¢˙˘˜ ‰˙Â‡ ÏÚ ˙Ú˘‰ ˙ÈÙ˜È‰ ˙ÈÂÊ

B C

A

DO

CB

A

DO 2

1
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    Ï·˜<) AΩ ≤ <) O1  ˙˘˜‰ ÏÚ ˙ÂÚ˘ Ô‰È˙˘ ÈÎ©    BDÆ®‰Ë˜‰  
    ‰ÓÂ„ ÔÙÂ‡·<) CΩ ≤ <) O2  ˙˘˜‰ ÏÚ ˙ÂÚ˘ Ô‰È˙˘ ÈÎ©    BDÆ®‰ÏÂ„‚‰  

    ÌÈÈ˜˙ÓÂ ˙ÂÈ‰º Ω ≥∂∞<) O2 ´ <) O1    Ì‚ Ê‡    º Ω ≥∂∞<) C≤ ´ <) AÔÎÏÂ    ≤
º Ω ±∏∞<) C ´ <) A    Ì‚˘ Ô‡ÎÓ    Æº Ω ±∏∞<) D ´ <) BÆ

      ÆÏ¢˘Ó

∫‰¯Ú‰
∫‰‡·‰ ‰ÚË‰ ˙‡ Ï·˜ ÈÚˆÓ‡‰ Í‡‰ ˙ÂÂÎ˙ È¢ÙÚ

˙ÂÚÏˆÏ ÌÈÈÚˆÓ‡‰ ÌÈÎ‡‰ ˙Ú·¯‡ ˘‚ÙÓ ‡Â‰ Ú·Â¯Ó ÌÒÂÁ‰ Ï‚ÚÓ‰ ÊÎ¯Ó
ÆÚ·Â¯Ó‰

 ¯·Ò‰‰— ÌÈ˘‚Ù Ï¢‰ ÌÈÎ‡‰ ‰ÓÈÒÁ ¯· Ú·Â¯Ó·© ÆÊÎ¯Ó‰ Í¯„ ¯·ÂÚ ¯˙ÈÓ ÚˆÓ‡Ó Í‡
Æ®˙Á‡ ‰„Â˜·

∫ß‡ ‡Ó‚Â„
  Ú·Â¯Ó‰ABCD  ‰„Â˜‰  ÆÏ‚ÚÓ ÌÂÒÁ  E˙‡ˆÓ  

  Í˘Ó‰ ÏÚCD    ÌÈÈ˜˙Ó˘ ÍÎ  AE Ω ADÆ
Æ‡    ∫ÁÎÂ‰<) E Ω <) BÆ
Æ·    ∫ÔÂ˙º Ω ±±µ<) C    ¨º Ω ∏µ<) BAEÆ

  ˙ÈÂÊ‰ ˙‡ ·˘ÁBÆ
∫ÔÂ¯˙Ù

Æ‡∫‰ÁÎÂ‰

∫ß‡ ·Ï˘  <) E         Ω <) ADE    ÔÂ˙‰ È¢ÙÚ©      AE Ω AD®
 }

 º Ω ±∏∞<) ADC ´ <) ADE®˙Â„ÂÓˆ ˙ÂÈÂÊ©      
             

º    Ω ±∏∞<) ADC ´ <) E  ˙ÈÂÊ ˙ÙÏÁ‰©      ADE®‰Ï ‰ÂÂ˘‰ ˙ÈÂÊ·  

∫ß· ·Ï˘  º   Ω ±∏∞<) ADC ´ <) B®Ï‚ÚÓ· ÌÂÒÁ Ú·Â¯Ó· ˙ÂÈ„‚ ˙ÂÈÂÊ ÌÂÎÒ©      
 }

 º   Ω ±∏∞<) ADC ´ <) E®ß‡ ·Ï˘· ÂÁÎÂ‰©      
             

           <) E Ω <) B

      ÆÏ¢˘Ó

Æ·    ÔÂ˙‰ È¢ÙÚº Ω ±±µ<) C    ÔÎÏÂ    º Ω ∂µ<) BADÚ·Â¯Ó· ˙ÂÈ„‚ ˙ÂÈÂÊ È˙˘ ÌÂÎÒ ÈÎ    
  ‡Â‰ Ï‚ÚÓ· ÌÂÒÁº    ÔÂ˙ ÔÎ ÂÓÎ  Æ±∏∞º Ω ∏µ<) BAE    ÔÎÏÂ    º Ω ≤∞º∂µ—º Ω ∏µ<) DAEÆ

  ˘ÏÂ˘Ó‰ADE    ÔÎÏÂ ÌÈÈ˜Â˘ ‰ÂÂ˘ ‡Â‰  º Ω ∏∞<) E    ÌÈÈ˜˙Ó˘ ÂÁÎÂ‰    Æ<) E Ω <) B
    ÔÎÏÂº Ω ∏∞<) BÆ

C

B

A

D E
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È Ê‡ ÌÈÈ˜Ó Ú·Â¯Ó Ì‡˘ ‰ÂÎ˙‰· Â˙Â‡ ÌÂÒÁÏ Ô˙‚ÚÓÏ
 ˙‡ ÂÈ˘ÎÚ ÁÒÍÂÙ‰‰ ËÙ˘Ó‰ÔÂ˙ Ú·Â¯Ó ÌÂÒÁÏ Ô˙È Ì‡ ÚÂ·˜Ï Ô˙È Â˙¯ÊÚ·˘ 

ÆÏ‚ÚÓ ÍÂ˙·

∫ËÙ˘Ó

‡Ì ·Ó¯Â·Ú È˘ ÊÂ‚ ‡Á„ ˘Ï ÊÂÈÂ˙ ‚„ÈÂ˙ ˘ÒÎÂÓÔ  º∞∏±  ‡Ê È˙Ô
ÏÁÒÂÌ ‡Â˙Â ·ÓÚ‚ÏÆ

 ÁÈÎÂ‰Ï ÍÈ¯ˆ˘ ‰ÓÂ ÌÈÂ˙‰ ÁÂÒÈ∫˙ÈËÓ˙Ó ‰Ù˘·
∫ÔÂ˙  Ú·Â¯ÓABCD    Â·˘  º Ω ±∏∞<) C ´ <) AÆ
∫Ï¢ˆ  ˙Â„Â˜‰ Í¯„ ¯·ÂÚ‰ Ï‚ÚÓ ÌÈÈ˜A  ¨B  ¨C≠Â  DÆ

∫‰ÁÎÂ‰

  ˙Â„Â˜‰ Í¯„ Ï‚ÚÓ ËË¯˘A  ¨B≠Â  DÆ
 ÏÎ Í¯„ ÈÎ È¯˘Ù‡ ‰Ê ¯·„˙Â„Â˜ ˘ÂÏ˘

„ÈÓ˙ ¯È·Ú‰Ï Ô˙È „Á‡ ¯˘È ÏÚ ÔÈ‡˘
 ÁÈ Æ„ÈÁÈÂ „Á‡ Ï‚ÚÓ‰ÏÈÏ˘·Ï‚ÚÓ‰˘ 
  ‰„Â˜‰ Í¯„ ¯·ÂÚ ‡ÏC‰„Â˜‰˘ ÁÈÂ  

C  ‰„Â˜‰˘ ‰¯˜ÓÏ ‰ÓÂ„ ‰ÁÎÂ‰‰© ÆÏ‚ÚÓ‰ ÍÂ˙· ‡È‰  CÆ®Ï‚ÚÓÏ ıÂÁÓ ‡È‰  
  ˙‡ ÍÈ˘Ó‰Ï ÏÎÂ ‰ÊÎ ‰¯˜Ó·BC  Ï˘ „ˆ‰Ó  C‰„Â˜· Ï‚ÚÓ‰ ˙‡ ÍÂ˙ÁÈ˘ „Ú  

≠·  ‰˙Â‡ ÔÓÒ˘E  Ú·Â¯Ó‰  ÆABEDÌÈÈ˜˙Ó Ì„Â˜‰ ËÙ˘Ó‰ È¢ÙÚ ÔÎÏÂ Ï‚ÚÓ· ÌÂÒÁ  
º Ω ±∏∞<) E ´ <) A    ÔÂ˙‰ È¢ÙÚ    Æº Ω ±∏∞<) C ´ <) A    ÔÎÏÂ    <) E Ω <) CÌ‡ Ï·‡    Æ

  ˘ÏÂ˘Ó· ÏÎ˙ÒDCE  ˙ÈÂÊ‰˘ ‰‡¯  C˘ÏÂ˘ÓÏ ˙ÈÂˆÈÁ ˙ÈÂÊ ‡È‰ ®Ú·Â¯Ó‰ Ï˘©  
    ÔÎÏÂ<) E > <) C ˙‡ÊÂ    ‰¯È˙ÒÆÂÏ·È˜˘ ‰ÓÏ 
∫‰˜ÒÓ  ˙Â„Â˜‰    A  ¨B  ¨C≠Â  DÆ„Á‡ Ï‚ÚÓ ÏÚ ˙Â‡ˆÓ  

      ÆÏ¢˘Ó

∫‰¯Ú‰
∫‰‡·‰ ‰ÚË‰ ˙‡ Ï·˜ ÈÚˆÓ‡‰ Í‡‰ ˙ÂÂÎ˙ È¢ÙÚ

Ê‡ ˙Á‡ ‰„Â˜· ÌÈ˘‚Ù ˙ÂÚÏˆÏ ÌÈÈÚˆÓ‡‰ ÌÈÎ‡‰ ˙Ú·¯‡ ÏÎ Ú·Â¯Ó· Ì‡
ÆÏ‚ÚÓ‰ ÊÎ¯Ó ‡È‰ Ï¢‰ ‰„Â˜‰Â Ï‚ÚÓ· Ú·Â¯Ó‰ ˙‡ ÌÂÒÁÏ ¯˘Ù‡

 ¯·Ò‰‰— ÆÚ·Â¯Ó‰ È„Â˜„Â˜Ó ÌÈÂÂ˘ ÌÈ˜Á¯Ó· ˙‡ˆÓ ‰„Â˜‰

∫ß· ‡Ó‚Â„
  Ú·Â¯Ó‰ABCD  ‰„Â˜‰  ÆÔ·ÏÓ ‡Â‰  E

  ÏÚ ˙‡ˆÓAD  ‰„Â˜‰Â  F  ÏÚ ˙‡ˆÓ  DCÆ
    ∫ÔÂ˙BF  ˙ÈÂÊ‰ ˙‡ ‰ˆÂÁ  ABC    ¨DF Ω DEÆ

  Ú·Â¯Ó‰ ˙‡    ∫ÁÎÂ‰ABFEÆÏ‚ÚÓ· ÌÂÒÁÏ ¯˘Ù‡  C

BA

D F

E

CB

A

D

E
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∫ÔÂ¯˙Ù

∫‰ÁÎÂ‰

    ÔÂ˙‰ È¢ÙÚBF  ˙ÈÂÊ‰ ˙‡ ‰ˆÂÁ  B    ÔÎÏÂ ‰¯˘È ˙ÈÂÊ ‡È‰˘  º Ω ¥µ<) FBCÆ
    Ì‚˘ Ï·˜ Ô‡ÎÓº Ω ¥µ<) BFC    ÈÎ©    º Ω π∞<) C  ˘ÏÂ˘Ó· ÂÈ˘ÎÚ ÏÎ˙Ò    Æ®DEFÆ

    ÔÂ˙‰ È¢ÙÚDF Ω DE©    ˙ÈÂÊ ¯˘ÈÂ ÌÈÈ˜Â˘ ‰ÂÂ˘ ‡Â‰ ˘ÏÂ˘Ó‰ ¯ÓÂÏÎ    Æº Ω π∞<) D®
    ÔÎÏÂº Ω ¥µ<) DFE    Ï·˜ Ô‡ÎÓ    Æº Ω π∞º¥µ—º¥µ—º Ω ±∏∞<) EFBÆ

  Ú·Â¯Ó‰ABCD    ÔÎÏÂ Ô·ÏÓ ‡Â‰  º Ω π∞<) A    ¯ÓÂÏÎ    ¨º Ω ±∏∞º´π∞º Ω π∞<) EFB ´ <) AÆ
  Ú·Â¯Ó· ˙ÂÈ„‚ ˙ÂÈÂÊ È˙˘ ÌÂÎÒ˘ ÂÏ·È˜ Î¢‰Ò·ABFE  ‡Â‰  ºËÙ˘Ó‰ È¢ÙÚ ÔÎÏÂ  ±∏∞

ÆÏ‚ÚÓ· Ú·Â¯Ó‰ ˙‡ ÌÂÒÁÏ ¯˘Ù‡ ÔÂ¯Á‡‰

      ÆÏ¢˘Ó

תרגילי*
(מרובע חסו* במעגל)

התכונה של מרובע החסו* במעגל

 התכונה של מרובע החסו* במעגל—תרגילי* יסודיי* 

  ב4יורי3 הבאיD:3מ4א את הזוית  1)

  חסו3 במעגל.ABCDהמרובע  2)

D  היא זוית חי4ונית למשולש  ACD.

.AD = ACנתו7:    

.E = Dהוכח:    א.
.º = 50<) CADנתו7:    ב.

.ABCחשב את הזוית  

  חסו3 במעגל.ABCDהמרובע  3)

E.היא זוית חי4ונית למרובע  

.D = 2Eנתו7:    

.DC = BCהוכח:    
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E

D

C

B

A

D

E

DC

B

A

D

ג. ב. א.

D

70º 45º

D

100º

105º

120ºD

105º

35º

115º
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.B = <) A (>  חסו3 במעגל.    נתוABCD    :7מרובע  4)

  הוא טרפז שווה שו+יי3 או מלבABCD.7הוכח:    המרובע  

E  חסו3 במעגל.  הנ+ודה  ABCDהמרובע  5)

.AB ˇ̌ EC.    נתוAD    :7נמ4את על המש9  

.BCD = <) CED (>הוכח:    א.

.º = 110<) A    ,º = 85<) Bנתו7:    ב.

.DCEחשב את הזוית  

  עפ"י הנתוני3 ב4יורי3 הבאי3:    (מרכז המעגל מודגש)E  ו:Dמ4א את הזויות  6)

 התכונה של מרובע החסו* במעגל—תרגילי* נוספי* 

7
●

 (AB:ו  AC  ה3 מיתרי3 במעגל שמרכזו  O.

E  בנ+ודה  AC  חות9 את  BOהמש9  

.D  בנ+ודה  AB  חות9 את  COוהמש9  

  אפשר לחסו3 במעגל.ADOEנתו7 שאת המרובע  

.BOCחשב את הזוית  

.B  ו:Aשני מעגלי3 נחתכי3 בנ+ודות  8)

  נמ4אות על המעגל הגדולD  ו:Cהנ+ודות  

  נמ4אות על המעגל ה+טF7  ו:Eוהנ+ודות  

A  עובר דר9 הנ+ודה  CEכ9 שה+טע  

.B  עובר דר9 הנ+ודה  DFוה+טע  

.EF ˇ̌ CDהוכח:    

.B  ו:Aשני מעגלי3 נחתכי3 בנ+ודות  9)

  נמ4אות על המעגל הגדולD  ו:Cהנ+ודות  

  נמ4את על המעגל ה+ט7 כ9 שה+טעEוהנ+ודה  

CE 9עובר דר  A  וה+טע   DE  9עובר דר  B.

Eהוכח:    המשי+ למעגל ה+ט7 בנ+ודה  

.CDמ+ביל למיתר  

C

BA

D

E

ג. ב. EDא.

20º
25º

E

D

55º
75º

E

D50º

55º

CB

A

D E

O

C

B

A

D

F

E

C

B

A

D

E
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  נמ4אות עלD  ו:A  ,B  ,Cהנ+ודות  10)

DC  והמשAB  9המעגל.  המש9  

BC.  המשE  9נפגשי3 בנ+ודה  

.F  נפגשי3 בנ+ודה  ADוהמש9  

.º = 35<) E    ,º = 45<) Fנתו7:    

.Aחשב את הזוית  

התכונה שא* מרובע מ8יי* אז נית! לחסו* אותו במעגל

 התכונה שא* מרובע מ8יי* אז נית! לחסו* אותו במעגל—תרגילי* יסודיי* 

1
●

D    ,º10—D    ,D    ,5º+70D.3 ה7:    לפי הסדרזויותיו של מרובע 1) 

  והסבר מדוע נית7 לחסו3 את המרובע במעגל.Dמ4א את  

+בע אילו מהמרובעי3 הבאי3 נית7 לחסו3 במעגל:12)

    במ+רי3 מסויימי3 מ4א את התנאי לכ9 שאפשר לחסו3 את המרובע במעגל).הערה:(

מ+בילית.ג.מלב7.ב.ריבוע.א.

דלתו7.ו.טרפז.ה.מעוי7.ד.

  הוא מ+בילית.ABCDהמרובע  13)

DC  נמ4את על ה4לע  Eהנ+ודה  

.AD = AEכ9 שמת+יי3    

הוכח:    אפשר לחסו3 במעגל

.ABCEאת המרובע  

F  ו:E  הוא ריבוע.  הנ+ודות  ABCDהמרובע    14)

.  ה+טעיBC3  ו:CDנמ4אות בהתאמה על ה4לעות  

AE:ו  DF  נחתכי3 בנ+ודה  G    :7נתו    .DE = CF.

  הוא בר חסימה.ABFGהוכח:    המרובע  א.

מ4א ב4יור שתי נ+ודות שה7 +4ות +וטרב.

של המעגל החוס3  (נמ+).

.O  חסו3 במעגל שמרכזו  ABCהמשולש  15)

DO.  המשBC  9  היא אמ4ע  Dהנ+ודה  

.E  בנ+ודה  ABחות9 את  

  אפשרAEOCהוכח:    את המרובע  

לחסו3 במעגל.

C

B

A D

35
º

45º
F

E

C

BA

D

F

E

G

C

BA

D E

CB

A

D

E

O
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 התכונה שא* מרובע מ8יי* אז נית! לחסו* אותו במעגל—תרגילי* נוספי* 

O  חסו3 במעגל שמרכזו  ABCהמשולש  16)

  נוגע במעגלDE  הוא +וטר.  ABכ9  ש:

.BC  נמ4את על המשD  9.  הנ+ודה  Eבנ+ודה  

.OE  ועל המשAC  9  נמ4את על  Fהנ+ודה  

  אפשר לחסו3 במעגל.CDEFהוכח:    את המרובע  א.

.DBO = <) CFO (>.    הוכח:    DE ˇ̌ ABנתו7:    ב.

,AB ̌ˇ (DC  הוא טרפז ישר זוית    ABCDהמרובע  17)

º = 90<) A (    .BK:ו  CLחו4י3 בהתאמה את  

.M  וה3 נחתכי3 בנ+ודה  C  ו:Bהזויות  

.KMLAהוכח:    אפשר לחסו3 במעגל את המרובע  א.

.KL  ו:AMהעבר את ה+טעי3  ב.

.AML = <) AKL (>הוכח:    

(18CD  משי+ למעגל בנ+ודה  D:ו  CBAהוא  

  היאE.  הנ+ודה  Oחות9 למעגל שמרכזו  

.ABאמ4ע  

הוכח:    המעגל העובר דר9 הנ+ודותא.

C  ,D:ו  E  עובר ג3 דר9 הנ+ודה  O.

.COD = <) CED (>הוכח:    ב.

היכ7 נמ4א מרכז המעגל הנ"ל?  נמ+.ג.

(19ABCD  הוא מרובע שבו ה4לע  ABמשי+ה  

  היא מיתרBC,  ה4לע  Bלמעגל בנ+ודה  

  חותכת את המעגלDCבמעגל וה4לע  

.AD ˇ̌ BE.    נתוE    :7בנ+ודה  

  אפשרABCDהוכח:    את המרובע  א.

לחסו3 במעגל.

.ABC = <) DEB (>הוכח:    ב.

(מרובע חסו* במעגל):תשובות  

º  ,115º.45   6)  א.º   .25  ב.  º    .115(5  ב.  º    .25(2  ג.º   .35  ב.º   .115  1)  א.

  לא (אלא א3 היא מלב7).ג.  כ7.   ב.  כ7.   12)  א.º  ,60º   .65(10   º    .50  ג.º  ,35º   .130  ב.

  בתנאי שזויותו. כ7.   —  בתנאי שהוא שווה שו+יי3 ה.  לא  (אלא א3 הוא ריבוע).   ד.

.CO  ג.  באמ4ע  A  ,F    .(18  ב.  14) כ7.    —הבסיס ישרות 

C

B
A

D E

C

BA

D

F

E

O

C

BA

D

L

K

M

C

B

A

D

E
O
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מרובע חוס- מעגל

‚ÚÓ ÌÒÂÁ‰ Ú·Â¯Ó Ï˘ ‰ÂÎ˙‰Ï
ÆÏ‚ÚÓ ÌÒÂÁ Ú·Â¯Ó˘ ‰¯˜Ó· ÂÈ˘ÎÚ ÔÂ„

‚‰∫‰¯„

Ó¯Â·Ú ÁÂÒÌ ÓÚ‚Ï —Ïˆ ÏÎ˘ Ú·Â¯Ó ‚ÚÓÏ ˙Â˜È˘Ó ÂÈ˙ÂÚÌÒÂÁ Ú·Â¯Ó ‡¯˜ Ï
Æ®ÌÈ˜È˘Ó Ú·Â¯Ó© Ï‚ÚÓ

 ˙ÈÈÈÙÂ‡‰ ‰ÂÎ˙‰ ˙‡ ÁÒÏÎÏ ÌÈÚ·Â¯Ó‰ ÌÈÓÒÂÁ˘ÆÏ‚ÚÓ 

∫ËÙ˘Ó

·Ó¯Â·Ú ÁÂÒÌ ÓÚ‚Ï ÒÎÂÌ ÊÂ‚ ‡Á„ ˘Ï ˆÏÚÂ˙ ‚„ÈÂ˙ ˘ÂÂ‰ ÏÒÎÂÌ
‰ÊÂ‚ ‰˘ÈÆ

 ÁÈÎÂ‰Ï ÍÈ¯ˆ˘ ‰ÓÂ ÌÈÂ˙‰ ÁÂÒÈ∫˙ÈËÓ˙Ó ‰Ù˘·
∫ÔÂ˙ABCDÆÏ‚ÚÓ ÌÒÂÁ‰ Ú·Â¯Ó ‡Â‰  
∫Ï¢ˆBC ´ AD Ω CD ´ ABÆ

∫‰ÁÎÂ‰

Ï‚ÚÓÏ ÌÈ˜È˘Ó È˘¢    ∫ËÙ˘Ó‰ ÏÚ ÍÓ˙Ò
Æ¢‰ÊÏ ‰Ê ÌÈÂÂ˘ ‰„Â˜ ‰˙Â‡Ó ÌÈ‡ˆÂÈ‰

Æ˙ÂË˜ ˙ÂÈ˙Â‡· ÌÈÂÂ˘‰ ÌÈÚË˜‰ ˙‡ ÔÓÒ
    ∫Ï·˜d ´ c ´ b ´ a Ω CD ´ ABÆ

    ∫ÔÎÂc ´ b ´ d ´ a Ω BC ´ ADÆ
    ¯ÓÂÏÎBC ´ AD Ω CD ´ ABÆ

      ÆÏ¢˘Ó

∫‰¯Ú‰
∫‰‡·‰ ‰ÚË‰ ˙‡ Ï·˜ ˙ÈÂÊ‰ ‰ˆÂÁ ˙ÂÂÎ˙ È¢ÙÚ

ÆÚ·Â¯Ó‰ Ï˘ ˙ÂÈÂÊ‰ ÈˆÂÁ ˙Ú·¯‡ ˘‚ÙÓ ‡Â‰ Ú·Â¯Ó· ÌÂÒÁ‰ Ï‚ÚÓ‰ ÊÎ¯Ó

¯·Ò‰‰ —ÆÌÈÈ˜Â˘‰Ó ÌÈÂÂ˘ ÌÈ˜Á¯Ó· ˙‡ˆÓ ˙ÈÂÊ ‰ˆÂÁ ÏÚ ‰„Â˜ ÏÎ 
Æ®˙Á‡ ‰„Â˜· ÌÈ˘‚Ù ˙ÂÈÂÊ‰ ÈˆÂÁ ÏÎ ÌÈ˜È˘Ó Ú·Â¯Ó·©
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∫‡Ó‚Â„
  Ú·Â¯Ó‰ABCD‰ÂÂ˘ ÊÙ¯Ë ‡Â‰  

  ÆÏ‚ÚÓ ÌÒÂÁ‰ ÌÈÈ˜Â˘DC) ˇ̌ AB¨
BC Ω (AD.ÆÓ¢Ò  ≤¥  ‡Â‰ ÊÙ¯Ë‰ Û˜È‰    

    ∫ÔÂ˙º Ω ≥∞<) DÆ

ÆÏ‚ÚÓ‰ ÒÂÈ„¯ ˙‡ ·˘Á

∫ÔÂ¯˙Ù

  ‰·Â‚ „È¯ÂAE  „Â˜„Â˜‰Ó  A  ÒÈÒ·Ï  DC Ê‡ Ï‚ÚÓ ÌÒÂÁ ÊÙ¯Ë‰Â ˙ÂÈ‰  ÆÌÂÎÒ

ÌÈÒÈÒ·‰ ÌÂÎÒÏ ‰ÂÂ˘ ÌÈÈ˜Â˘‰ ÔÎÏÂ ÌÈÈ˜Â˘‰ ÌÂÎÒ ‡Â‰ Û˜È‰Ó ˙ÈˆÁÓ¨ÊÙ¯Ë‰ 

 Ω Ó¢Ò ±≤    ¯ÓÂÏÎ≤¥
≤ Ω BC ´ AD Ω Ó¢Ò ∂    ‡Â‰ ˜Â˘ ÏÎ Í¯Â‡˘ Ô‡ÎÓ    ÆBC Ω ADÆ

AE  Ï˘ ˙ÈÂÊ ÏÂÓ ·ˆÈ ‡Â‰  º¨¯˙È‰ ˙ÈˆÁÓÏ ‰ÂÂ˘ ‡Â‰ ÔÎÏÂ ˙ÈÂÊ ¯˘È ˘ÏÂ˘Ó·  ≥∞

 Ω Ó¢Ò ≥    ¯ÓÂÏÎ∂
≤ Ω AE  Ê‡ ‰ÊÏ ‰Ê ÌÈÏÈ·˜Ó ÌÈÒÈÒ·‰Â ˙ÂÈ‰    ÆAE¯ËÂ˜Ï ‰ÂÂ˘  

 Ω Ó¢Ò ±Æµ    ‡Â‰ ÒÂÈ„¯‰ ÔÎÏ  ÆÏ‚ÚÓ‰≥
≤    Æ©Æ®≤¥∞  ßÓÚ·  ±±  ÏÈ‚¯˙ Ì‚ ‰‡¯

∫‰¯Ú‰
∫®‰ÂÎ ‰ÎÂÙ‰‰ ‰ÚË‰ Ì‚© ‰‡·‰ ‰˜ÒÓ‰ ˙‡ Ï·˜ ‰Â¯Á‡‰ ‡Ó‚Â„‰ È¢ÙÚ

ÆÌÈÚˆÓ‡‰ ÚË˜Ï ‰ÂÂ˘ ˜Â˘ ÏÎ Ï‚ÚÓ ÌÒÂÁ˘ ÌÈÈ˜Â˘ ‰ÂÂ˘ ÊÙ¯Ë·

È Ê‡ ÌÈÈ˜Ó Ú·Â¯Ó Ì‡˘ ‰ÂÎ˙‰‚ÚÓ ÂÎÂ˙· ÌÂÒÁÏ Ô˙Ï
 ˙‡ ÁÒÍÂÙ‰‰ ËÙ˘Ó‰Ú·Â¯Ó ÍÂ˙· Ï‚ÚÓ ÌÂÒÁÏ Ô˙È Ì‡‰ ÚÂ·˜Ï Ô˙È Â˙¯ÊÚ·˘ 

ÆËÙ˘Ó‰ ˙‡ ÁÈÎÂ ‡Ï  ÆÔÂ˙

∫ËÙ˘Ó

‡Ì ·Ó¯Â·Ú ˜ÓÂ¯ ÒÎÂÌ ÊÂ‚ ‡Á„ ˘Ï ˆÏÚÂ˙ ‚„ÈÂ˙ ˘ÂÂ‰ ÏÒÎÂÌ ‰ÊÂ‚
‰˘È ‡Ê ‡Ù˘¯ ÏÁÒÂÌ ÓÚ‚Ï ·Ó¯Â·ÚÆ

∫‰¯Ú‰
∫‰‡·‰ ‰ÚË‰ ˙‡ Ï·˜ ˙ÈÂÊ‰ ‰ˆÂÁ ˙ÂÂÎ˙ È¢ÙÚ

ÌÂÒÁÏ ¯˘Ù‡ Ê‡ ˙Á‡ ‰„Â˜· ÌÈ˘‚Ù ˙ÂÈÂÊ‰ ÈˆÂÁ ˙Ú·¯‡ ÏÎ ¯ÂÓ˜ Ú·Â¯Ó· Ì‡
ÆÌÂÒÁ‰ Ï‚ÚÓ‰ ÊÎ¯Ó ‡È‰ Ï¢‰ ‰„Â˜‰Â Ú·Â¯Ó· Ï‚ÚÓ

¯·Ò‰‰ —ÆÚ·Â¯Ó‰ ˙ÂÚÏˆÓ ÌÈÂÂ˘ ÌÈ˜Á¯Ó· ˙‡ˆÓ ‰„Â˜‰ 

C

BA

D
30º
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תרגילי-
(מרובע חוס- מעגל)

התכונה של מרובע החוס- מעגל

 התכונה של מרובע החוס- מעגל—תרגילי- יסודיי- 

  הוא טרפז שווה שו+ייABCD3המרובע  1)

.DC) ˇ̌ AB    ,BC = (ADהחוס3 מעגל.    

    ורדיוס המעגל הוא  2  ס"מ.º = 30<) Aנתו6:    

חשב את הי+9 הטרפז.

  הוא טרפז שווה שו+ייABCD3המרובע  2)

.DC) ˇ̌ AB    ,BC = (ADהחוס3 מעגל.    

.º = 60<) Aנתו6:    

מ4א את 4לעות הטרפז א3 הי+פו הוא

40  ס"מ.

הי+פו של טרפז הוא  36  ס"מ והוא חוס3 מעגל.3)

חשב את אור: +טע האמ4עי3 של הטרפז.

4
●

  חסו3 מעגלABCDבתו: מרובע  ) 

,º = 90<) DAB.    נתוO    :6שמרכזו  

º = 120<) ABC    ,º = 70<) BCD.

חשב את הזויות של המשולשי3

AOB  ,BOC  ,COD;ו  AOD.

  חוס3 מעגל.ABCDהמרובע  5)

.H  ו;E  ,F  ,Gנ+ודות ההש+ה ה6  

,º = 70<) A    ,º = 60<) Bנתו6:    

º = 130<) C.

.EFGHחשב את זויות המרובע  

  חוס3 מעגלABCDהמרובע  6)

.Oשמרכזו  

.º = 180<) DOC + <) AOBהוכח:    

C

BA

D

30º

C

BA

D

60º

C

B
A

D

O

C

BA

D

F

E

H

G

C

BA

D

O
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 התכונה של מרובע החוס- מעגל—תרגילי- נוספי- 

הוכח:    א3 בטרפז שווה שו+יי3 אפשר לחסו3 מעגל אז +טע האמ4עי3 שווה לשו+.7)

  הוא מעויABCD6המרובע  8)

החוס3 מעגל.

הוכח:    ארבע נ+ודות ההש+ה

ה6 +וד+ודי3 של מלב6.

התכונה שא- מרובע מ8יי- אז נית! לחסו- בתוכו מעגל

 התכונה שא- מרובע מ8יי- אז נית! לחסו- בתוכו מעגל—תרגילי- יסודיי- 

2    ס"מ1x+ 16    ס"מ, שו+ שנייה היא   —x3בטרפז שווה שו+יי3 שו+ אחת היא    9)

2.5    ס"מ.x—ו+טע האמ4עי3 הוא    0.5

הוכח שאפשר לחסו3 מעגל בטרפז.א.

מ4א את בסיסי הטרפז א3 אחד מהבסיסי3 גדול מהשני  ב;6  ס"מ.ב.

+בע באילו מהמרובעי3 הבאי3 נית6 לחסו3 מעגל:10)

    במ+רי3 מסויימי3 מ4א את התנאי לכ: שאפשר לחסו3 מעגל במרובע).הערה:(

מ+בילית.ג.מלב6.ב.ריבוע.א.

דלתו6.ו.טרפז.ה.מעוי6.ד.

 התכונה שא- מרובע מ8יי- אז נית! לחסו- בתוכו מעגל—תרגילי- נוספי- 

  חו4הCE  הוא ריבוע.  ABCDהמרובע  11)

AC  היא נ+ודה על  ACD  .Fאת זוית  

.EF = AFכ: שמת+יי3:    

הוכח:

  אפשר לחסו3 במעגל.EFCDאת המרובע  א.

  אפשר לחסו3 מעגל.EFCDבמרובע  ב.

(12DE3הוא +טע אמ4עי  

.ABCבמשולש  

.BC = 3AB + ACנתו6:    

DEBCהוכח:    במרובע  

אפשר לחסו3 מעגל.

C

BA

D

C

BA

D

F

E

C B

A

D E
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(מרובע חוס/ מעגל):תשובות  

º  ,65º,95  5)  9  ס"מ.    3)  5  ס"מ,  10  ס"מ,  15  ס"מ,  10  ס"מ.    2)  32  ס"מ.    1)

º  ,115º   .85  (9     .לאג.  לא  (אלא א3 הוא ריבוע).   ב.  כ5.   10)  א.10  ס"מ,  4  ס"מ  

 כ5.—  בתנאי שסכו3 הבסיסי3 שווה לסכו3 השו+יי3 ה.  כ5.   ד.(אלא א3 היא מעוי5).   

  כ5.ו.

מ5ולע חסו/ במעגל ומ5ולע חוס/ מעגל

 ÔÂ„ ‰Ê ÛÈÚÒ·ÏÏÎÂ˘Ó ÚÏÂˆÓ· Ï‚ÚÓ· ÌÂÒÁ‰ ÏÏÎÂ˘Ó ÚÏÂˆÓ·ÂÆÏ‚ÚÓ ÌÒÂÁ‰ 
Æ‰¯„‚‰‰ ˙‡ ‰ÏÈÁ˙ ¯ÈÎÊ

ÓˆÂÏÚ Ó˘ÂÎÏÏ —ÏÂˆÓ Ïˆ ÏÎÂ ÂÈ˙ÂÈÂÊ ÏÎ˘ ÚÏÂˆÓ ‡¯˜ ÂÊÏ ÂÊ ˙ÂÂ˘ ÂÈ˙ÂÚÚ
ÆÏÏÎÂ˘Ó

Æ˙ÈÓÈÙ ˙ÈÂÊ ÏÎ Ï˘ ‰Ï„Â‚ Â‰Ó ¯ÈÎÊ

  ÏÚ· ÏÏÎÂ˘Ó ÚÏÂˆÓ· ˙ÈÂÊ ÏÎ Ï„Â‚n    ‡Â‰ ˙ÂÚÏˆ  180º (n —2)
nÆ

ÆÌÈËÙ˘Ó ‰ÓÎ ÂÈ˘ÎÚ ÁÒ

∫ËÙ˘Ó

‡Ì ÓÁÏ˜ÈÌ ÓÚ‚Ï  Ï≠n  ˜˘˙Â˙ ˘ÂÂ˙ ÂÓÁ·¯ÈÌ ‡˙ ˜Â„Â˙ ‰ÁÏÂ˜‰
·ÊÂ ‡Á¯ ÊÂ Ó˜·ÏÈÌ ÓˆÂÏÚ Ó˘ÂÎÏÏ ·ÚÏ  n  ˆÏÚÂ˙Æ

 ˜Ù˙ÒÂ ËÙ˘Ó‰ ˙‡ ÁÈÎÂ ‡Ï∫ÈÏÏÎ ¯·Ò‰·
˙ÂÈÂÊ‰ ÏÎ˘ ÍÎ ÏÚ ÔÎÂ ÌÈÂÂ˘ ÌÈ¯˙ÈÓ ÌÈÓÈ‡˙Ó ˙ÂÂ˘ ˙Â˙˘˜Ï˘ ÍÎ ÏÚ ÌÈÎÓ˙ÒÓ

≤  ‰Î¯Â‡ ˙˘˜ ÏÎ©  Æ˙ÂÂ˘ ˙Â˙˘˜ ÏÚ ˙ÂÚ˘ ÚÏÂˆÓ‰ Ï˘ ˙ÂÈÓÈÙ‰—nÆ®˙ÂË˜ ˙Â˙˘˜  

∫ËÙ˘Ó

ÎÏ ÓˆÂÏÚ Ó˘ÂÎÏÏ ‡Ù˘¯ ÏÁÒÂÌ ·ÓÚ‚ÏÆ

 ˜Ù˙Ò Ô‡Î Ì‚∫ÈÏÏÎ ¯·Ò‰·
ÚÏÂˆÓ‰ È„Â˜„Â˜ ˙‡ ÌÈ¯·ÁÓ ÔÎÓ ¯Á‡Ï  ÆÚÏÂˆÓ‰ Ï˘ ˙ÂÎÂÓÒ ˙ÂÈÂÊ È˙˘ ÈˆÂÁ ÌÈ¯È·ÚÓ

‰„Â˜‰˘ ÌÈ˘ÏÂ˘Ó ˙ÙÈÙÁ ˙¯ÊÚ· ÌÈÁÈÎÂÓÂ Ï¢‰ ˙ÂÈÂÊ‰ ÈˆÂÁ È˘ Ï˘ ˘‚ÙÓ‰ ˙„Â˜ ÌÚ
 ˙‡ˆÓ Ï¢‰ÚÏÂˆÓ‰ È„Â˜„Â˜Ó ÌÈÂÂ˘ ÌÈ˜Á¯Ó·˙‡ ÌÒÂÁ‰ Ï‚ÚÓ Ï˘ ÂÊÎ¯Ó ‡È‰ ÔÎÏÂ 

ÆÚÏÂˆÓ‰

276
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∫ËÙ˘Ó

·ÎÏ ÓˆÂÏÚ Ó˘ÂÎÏÏ ‡Ù˘¯ ÏÁÒÂÌ ÓÚ‚ÏÆ

 ˙‡ ‡È·∫ÈÏÏÎ‰ ¯·Ò‰‰
  ÆÏ‚ÚÓ· ÚÏÂˆÓ‰ ˙‡ ÌÂÒÁÏ ¯˘Ù‡ Ì„Â˜‰ ËÙ˘Ó‰ ÈÙÏ˙ÂÚÏˆ‰ÌÈ¯˙ÈÓ Ô‰ ÚÏÂˆÓ‰ Ï˘ 

 ˙Â‡ˆÓ Ô‰ Ê‡ ÂÊÏ ÂÊ ˙ÂÂ˘ Ô‰Â ˙ÂÈ‰ ¨ÌÒÂÁ‰ Ï‚ÚÓ·ÌÈÂÂ˘ ÌÈ˜Á¯Ó·ÔÎÏÂ ÊÎ¯Ó‰Ó 

 ¯ÓÂÏÎ  ÆÚÏÂˆÓ· ÌÂÒÁ‰ Ï‚ÚÓ ÌÈÈ˜—Ï‚ÚÓ‰ ÊÎ¯Ó ÌÚ „ÎÏ˙Ó ÌÒÂÁ‰ Ï‚ÚÓ‰ ÊÎ¯Ó 

ÆÌÂÒÁ‰

∫ÌÎÒÏ ÏÎÂ

ÆÏ‚ÚÓ· ÌÂÒÁÏ ¯˘Ù‡ ÏÏÎÂ˘Ó ÚÏÂˆÓ ÏÎ
ÆÏ‚ÚÓ ÌÂÒÁÏ ¯˘Ù‡ ÏÏÎÂ˘Ó ÚÏÂˆÓ ÏÎ·

ÆÌÈ„ÎÏ˙Ó ÚÏÂˆÓ· ÌÂÒÁ‰ Ï‚ÚÓ‰ ÊÎ¯ÓÂ ÚÏÂˆÓ‰ ˙‡ ÌÒÂÁ‰ Ï‚ÚÓ‰ ÊÎ¯Ó

‡Ó‚Â„Ï — ÌÈËË¯Â˘Ó ¯ÂÈˆ· ‰˘Â˘Ó
¨ÏÏÎÂ˘ÓÏ‚ÚÓ‰Â Â˙Â‡ ÌÒÂÁ˘ Ï‚ÚÓ‰ 

‰˙Â‡· Ì‰ ÌÈÏ‚ÚÓ‰ ÈÊÎ¯Ó  ÆÂ· ÌÂÒÁ˘

Æ‰„Â˜

  ‡Â‰ ÚÏÂˆÓ‰ ˙‡ ÌÒÂÁ‰ Ï‚ÚÓ‰ ÒÂÈ„¯R

  ‡Â‰ ÚÏÂˆÓ· ÌÂÒÁ‰ Ï‚ÚÓ‰ ÒÂÈ„¯ÂrÆ

∫‰¯Ú‰
  ÏÚ· ÏÏÎÂ˘Ó ÚÏÂˆÓ ÏÎn≠Ï  ˜ÏÁÏ ¯˘Ù‡ ˙ÂÚÏˆ  nÌÈÈ˜Â˘ ÈÂÂ˘ ÌÈ˘ÏÂ˘Ó  

Ï˘ ÌÂÒÁ‰Â ÌÒÂÁ‰ Ï‚ÚÓ‰ ÊÎ¯Ó· ‡Â‰ Ì‰Ï˘ ˘‡¯‰ „Â˜„Â˜˘ ¨‰ÊÏ ‰Ê ÌÈÙÙÂÁ‰

ÆÚÏÂˆÓ‰

    ∫‡Â‰ Ï¢Î ÌÈÈ˜Â˘ ‰ÂÂ˘ ˘ÏÂ˘Ó Ï˘ ˘‡¯‰ ˙ÈÂÊ Ï„Â‚360º 

n   .

∫‡Ó‚Â„
ÆÏÏÎÂ˘Ó ˘ÓÂÁÓ· ˙ÈÓÈÙ ˙ÈÂÊ Ï˘ ‰Ï„Â‚ ˙‡ ‡ˆÓ

∫ÔÂ¯˙Ù

ß‡ Í¯„ —  ÏÚ· ¯ÂÓ˜ ÚÏÂˆÓ· ˙ÂÈÓÈÙ‰ ˙ÂÈÂÊ‰ ÌÂÎÒ n    ‡Â‰ ˙ÂÚÏˆ  )≤—º(nÆ±∏∞

ÏÏÎÂ˘Ó ˘ÓÂÁÓ· ˙ÂÈÓÈÙ‰ ˙ÂÈÂÊ‰ ÌÂÎÒ ÔÎÏ  Æ®≤∞∑  ßÓÚ ß‡ ˜ÏÁ ‰Ò„‰ ¯ÙÒ· ‰‡¯©

    ‡Â‰º≥ Ω µ¥∞ • º Ω ±∏∞)≤—µº(˙ÂÂ˘ ÏÏÎÂ˘Ó ˘ÓÂÁÓ· ˙ÂÈÓÈÙ‰ ˙ÂÈÂÊ‰ ÏÎ    Æ±∏∞

    ‡Â‰ ˙ÈÂÊ ÏÎ Ï„Â‚ ÔÎÏÂº Ω ±∞∏µ¥∞º
µÆ

Rr
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ß· Í¯„ —≠·  ÔÓÒ O˙‡ ÌÒÂÁ‰ Ï‚ÚÓ‰ ÊÎ¯Ó ˙‡  
ÆÌÈ„Â˜„Â˜Ï Ï‚ÚÓ‰ ÊÎ¯ÓÓ ÌÈÒÂÈ„¯ ¯È·ÚÂ ˘ÓÂÁÓ‰

 ÌÈ˘ÏÂ˘Ó  µ  ÌÈÏ·˜˙Ó ˙‡ÊÎ ‰¯Âˆ·ÌÈÈ˜Â˘ ÈÂÂ˘
ÌÈÙÙÂÁ‰  ˘ÏÂ˘Ó· Ï˘ÓÏ ÏÎ˙Ò  Æ‰ÊÏ ‰Ê AOBÆ

  ˙ÈÂÊ‰AOBÏ‚ÚÓ· ˙ÈÊÎ¯Ó ˙ÈÂÊ ‡È‰  

    ‡Â‰ ‰Ï„Â‚ ÔÎÏÂº Ω ∑≤≥∂∞º
µ Ω <) AOBÆ

  ˘ÏÂ˘Ó‰AOB    ÔÎÏÂ ÌÈÈ˜Â˘ ‰ÂÂ˘ ‡Â‰  º Ω µ¥±∏∞º—†∑≤º
≤ Ω <) ABOÌ‚˘ Ï·˜ Ô‡ÎÓ    Æ

º Ω µ¥<) CBO    ÔÎÏ    ¨º Ω ±∞∏º´µ¥º Ω µ¥<) ABCÆÌ„Â˜ ÂÏ·È˜˘ ‰‡ˆÂ˙ ‰˙Â‡ ˙‡ÊÂ    

תרגילי/
(מ5ולע חסו/ במעגל ומ5ולע חוס/ מעגל)

מ5ולע חסו/ במעגל ומ5ולע חוס/ מעגל —תרגילי/ יסודיי/ 

במ4ולע משוכלל בעל  8  4לעות (מתומ5) חיברו את1)

מרכז המעגל החוס3 ע3 +וד+ודי המ4ולע ו+יבלו

8  משולשי3.

חשב את הזויות של אחד מהמשולשי3 הנ"ל.א.

סמ5 ב4יור +טע שהוא רדיוס המעגל החסו3 במתומ5.ב.

כמו בסעי: א9 של התרגיל ה+וד3 כאשר המ4ולע הוא בעל:2)

15  4לעות.ג.10  4לעות.ב.9  4לעות.א.

(3ABCDE  הוא מחומש משוכלל החוס3 מעגל שמרכזו  O.

  ה5 נ+ודות ההש+ה.T  ו;P  ,Q  ,R  ,Sהנ+ודות  

חשב את הזויות של המשולשי3 הבאי3:א.

  (1)ATP  (2)    TPR3)    
●

   (PQR  (4)    AOP.

סמ5 ב4יור +טע שהוא רדיוס המעגל החסו3 במחומשב.

ו+טע שהוא רדיוס המעגל החוס3 את המחומש.

 מ5ולע חסו/ במעגל ומ5ולע חוס/ מעגל—תרגילי/ נוספי/ 

(4ABCDEFGH3הוא מ4ולע בעל  8  4לעות שוות החסו  

.I  נחתכי3 בנ+ודה  CH  ו;ADבמעגל.  האלכסוני3  

הסבר מדוע המ4ולע הוא מ4ולע משוכלל.א.

.ABCI  ו;ABCDחשב את זויות המרובעי3  ב.

איזה מרובע הוא כל אחד מהמרובעי3 הנ"ל?  נמ+.ג.

  הוא מלבABEF.5הוכח שהמרובע  ד.

C

BA

D

E
O

C

B

A

D
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E

P

S
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A

D

F
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המ4ולע שב4יור הוא מ4ולע משוכלל5)

בעל  9  4לעות.

הדרכה:.    (E  ו;Dחשב את הזויות  א.

שרטט את המעגל החוס3 את המ4ולע).

.ABCחשב את הזויות של המשולש  ב.

(6ABCDEFהוא משושה משוכלל החוס3 מעגל  

  ה5 שתיי3 מנ+ודות ההש+ה.H  ו;O  .Gשמרכזו  

.aנתו5 ש4לע המשושה היא  
  את:aהבע באמ4עות  

+וטר המעגל החוס3 את המשושה.א.

.O  מהמרכז  CEמרח+ ה+טע  ב.

.O  מהמרכז  GHמרח+ המיתר  ג.

(מ5ולע חסו/ במעגל וחוס/ מעגל):תשובות  

º  ,24º  ,78º.78  ג.º  ,36º  ,72º   .72  ב.º  ,40º  ,70º   .70  2)  א.º  ,45º  ,67.5º    .67.5א.  1)  

º  ,45º,135  ב.  º  ,108º  ,36º  (2)   .36º  ,36º  ,72º  (4)   .36º  ,54º  ,90º    .36(4  א.  (1)  3)

º  ,135º  ;45º  ,135º  ,45º  ,135º    .5א.  5)45.   ג.  טרפז שווה שו+יי3;  מעוי  º  ,20º.40

2a.   ב.  a  א.  º  ,80º  ,40º    .60(6ב.  
a 3.   ג.  2

4.

 מעגל חוס/ ומעגל חסו/—בעיות שונות 

Æ˜¯Ù‰ Ï˘ „ÂÓÈÏ‰ ¯ÓÂÁ ÏÎ ÏÚ ÌÈÏÈ‚¯˙ ÏÏÂÎ ‰Ê ÛÈÚÒ

תרגילי/
 מעגל חוס/ ומעגל חסו/)—(בעיות שונות 

 מעגל חוס/ ומעגל חסו/—בעיות שונות  —תרגילי/ יסודיי/ 

.AB) = (AC  הוא שווה שו+ייABC    3המשולש  1)

  נמ4אות על 4לעות המשולש.F  ו;D  ,Eהנ+ודות  

.B = 2<) DFE (>נתו5:    

.ADFEהוכח:    אפשר לחסו3 במעגל את המרובע  

D    והבע באמ4עות  D = <) A    סמ5    הדרכה:(
).DFEאת הזוית  
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(2AD5ו  CE  ה3 גבהי3 במשולש  ABC

  שבתו9 המשולש.Fהנפגשי3 בנ+ודה  

.BFD = <) BED (>הוכח:    

    הוכח שאפשר לחסו3הדרכה:(

).EFDBבמעגל את המרובע  

  כM9  חסו3 במעגל שמרכזו  ABCהמשולש  3)

ABC  היא +וטר.  בתו9 המשולש  BCשה4לע  

  חותBN9.  המשN  9חסו3 מעגל שמרכזו  

.º = 40<) C.    נתו::    D  בנ+ודה  AMאת  

.BDMחשב את הזוית  

  חסו3 במעגל.  דרABC9המשולש  4)

  עובר משי+ למעגל.Bהנ+ודה  

  מ+ביל למשי+.DEה+טע  

ADECהוכח:    את המרובע  

אפשר לחסו3 במעגל.

  הוא דלתו: החסוABCD3המרובע  5)

.CB) = AB    ,CD = (ADבמעגל.    

הוכח:

  הוא +וטר.BDא.

 ABC (>ב.
1
2

 = <) DAC.

(6AB  הוא +וטר במעגל שמרכזו  O.

AC  נוגע במעגל בנ+ודה  A  .Dהיא  

  מ+בילDO  כ9 שה+טע  BCנ+ודה על  

  חות9 את המעגלBC.  ה+טע  ACל5

.Eג3 בנ+ודה  

    הוכחהדרכה:.    (ABC  היא מרכז המעגל החוס3 את המשולש  Dהוכח:    הנ+ודה  א.

  הוא ישר זוית ואחר כ9 הסתמ9 על תכונת +טע האמ4עיABC.(3תחילה שהמשולש  

.C.    חשב את הזוית  BDO  היא מרכז המעגל החוס3 את המשולש  Eנתו: שהנ+ודה  ב.

 מעגל חוס- ומעגל חסו-— בעיות שונות —תרגילי- נוספי- 

(7ABCD    הוא טרפז שבו  DC ˇ̌ AB  והוא חוס3 מעגל שמרכזו    O.

.º = 90<) BOC = <) AODהוכח:    
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(8ABCDEF.הוא משושה החסו3 במעגל  

.AFE = <) BCD (>נתו::    

.ED ˇ̌ ABהוכח:    

).BE    העבר אלכסו:  הדרכה:(

B  וA5.  דרB  9  וA5שני מעגלי3 נחתכי3 בנ+ודות  9)

עוברי3 ישרי3 החותכי3 את המעגלי3 בנ+ודות

C  ,D  ,E5ו  F    ::נתו    .<) EBA = <) CAB.

  הוא טרפז שווה שו+ייCDFE3הוכח:    המרובע  

או מלב:.

BC  היא נ+ודה על  ABC  Dבמשולש  10)

  כ9 שמת+ייAC3  היא נ+ודה על  Eו5

ED = BD.

.BAC = <) CDE (>נתו::    

.BAC  חו4ה את הזוית  ADהוכח:    

.O  חסו3 במעגל שמרכזו  ABCDהמרובע  11)

BE  משי+ למעגל בנ+ודה  B  הנ+ודה  .F

  חו4הBE.  נתו:  שBC5נמ4את על המש9  

.ABFאת הזוית  

.D = <) AOB (>הוכח:    

(12AB5ו  ACמשי+י3 למעגל שמרכזו  

O  בנ+ודות  B5ו  C  הנ+ודה  .D

  נמ4אתE.  הנ+ודה  AOהיא אמ4ע  

.º = 45<) OBE  כ9    שAO5על  

הוכח:

  היא מרכז המעגל.D  והנ+ודה  ABOCאפשר לחסו3 במעגל את המרובע  א.

  היא מרכז המעגל.E  והנ+ודה  ABOCב.  אפשר לחסו3 מעגל במרובע  

(13ADהוא התיכו: ליתר במשולש ישר זוית  

ABC    º) = 90(<) A  בתו9 המשולש    .ABD

.E  בנ+ודה  BDחסו3 מעגל הנוגע ב4לע  

.DE = BEנתו::    

.Cחשב את הזוית  

281

C

B A

F

D E

C

B

A
D

F

E

C B

A

D

E

C

BA

D

FE

O

C

B

A
DE

O

CB

A

DE



282 ה4ילו3 מספר זה הוא עבירה על החו+★) ב()1 חל+ — יח"ל 4 (מתמטי+ה בני גור! — כל הזכויות שמורות ©

(14ABCDE  הוא מחומש משוכלל החוס3 מעגל שמרכזו  O.

M5ו  N  :ה: שתיי3 מנ+ודות ההש+ה.  האלכסו  AC

.K  בנ+ודה  MNחות9 את ה+טע  

  הוא מ+בילית.MKCDהוכח שמרובע  א.

.Pנתו: שהי+; המחומש הוא  ב.

  את הי+; המ+בילית.Pהבע באמ4עות  

  היאK.  הנ+ודה  N  וM5מרכזי שני מעגלי3 ה3 בנ+ודות  15)

.AC  היא אמ4ע המיתר  L  והנ+ודה  ABאמ4ע המיתר  

.O  נחתכי3 בנ+ודה  LN  והמש9 ה+טע  MKהמש9 ה+טע  

  היא מרכז המעגל שחוס3 אתOהוכח:    הנ+ודה  א.

.C  וA  ,B5המשולש ש+וד+ודיו ה3  

BAC.    חשב את הזוית  º = 70<) MOLנתו::    ב.

.  (היעזר בתו4אה של סעי; א>).BOCואת הזוית  

.AB) = (AC  הוא שווה שו+ייABC    3המשולש  16)

AD  הוא חו4ה זוית הראש  A  .Eהיא נ+ודה  

.DE = DB  כ9 שמת+ייAB    3על  

ADEהוכח:    המעגל החוס3 את המשולש  א.

  הוא +וטר במעגל.AC  וC5עובר דר9 הנ+ודה  

).º = 180<) ACD + <) AED    4"ל    הדרכה:(

.º = 90<) ADE + <) BACהוכח:    ב.

  חסו3 מעגל.  נ+ודותABCבמשולש  17)

.    נתו::F  וD  ,E5ההש+ה ה:  

,AC,    11 ס"מ = 10AB ס"מ = 

.9BC ס"מ = 

.CE  וAD  ,BF5חשב את אורכי ה+טעי3  

  החסו3 במעגל הוא שווה שו+ייABC3המשולש  18)

AC) = (AB    .E  נ+ודה כלשהי על ה+שת  AC.

.D  נפגשי3 בנ+ודה  BC  וAE5המשכי המיתרי3  

).BE   העבר את המיתר  הדרכה: .    (D = <) ACE (>הוכח:    

 מעגל חוס- ומעגל חסו-):—(בעיות שונות תשובות  

(3  º    .75(6  .ב  º    .30(13  º    .30(14  .ב  P 3
  6  ס"מ,º  ,110º    .140(17 ב.   )15.    5

4  ס"מ,  5  ס"מ.
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 מעגל חוס- ומעגל חסו-—תרגילי- לחזרה 

˘ÂÓ‰ ÌÂÎÈÒ‚·˘‰ ˜¯Ù‰ Ï˘ ÌÈÈ¯˜ÈÚ‰ ÌÈ∫ÈÚÈ

 ˘ÏÂ˘Ó ÌÒÂÁ Ï‚ÚÓ—Æ˘ÏÂ˘Ó‰ Ï˘ ÂÈ„Â˜„Â˜ ˙˘ÂÏ˘ Í¯„ ¯·ÂÚ˘ Ï‚ÚÓ‰ 

 ËÙ˘Ó—˙ÂÚÏˆÏ ÌÈÈÚˆÓ‡‰ ÌÈÎ‡‰ ˘‚ÙÓ ‡Â‰ ˘ÏÂ˘Ó ÌÒÂÁ‰ Ï‚ÚÓ‰ ÊÎ¯Ó 
Æ˘ÏÂ˘Ó‰

 ˘ÏÂ˘Ó· ÌÂÒÁ Ï‚ÚÓ—ÆÂÏ ˙Â˜È˘Ó ˘ÏÂ˘Ó‰ ˙ÂÚÏˆ ˘ÂÏ˘˘ Ï‚ÚÓ‰ 

 ËÙ˘Ó—Æ˘ÏÂ˘Ó‰ Ï˘ ˙ÂÈÂÊ‰ ÈˆÂÁ ˘‚ÙÓ ‡Â‰ ˘ÏÂ˘Ó· ÌÂÒÁ‰ Ï‚ÚÓ‰ ÊÎ¯Ó 

 Ï‚ÚÓ· ÌÂÒÁ Ú·Â¯Ó—ÆÏ‚ÚÓ‰ ÏÚ ÂÈ„Â˜„Â˜ ˙Ú·¯‡ ÏÎ˘ Ú·Â¯Ó 

 ËÙ˘Ó—  ‡Â‰ ˙ÂÈ„‚ ˙ÂÈÂÊ È˙˘ ÏÎ ÌÂÎÒ Ï‚ÚÓ· ÌÂÒÁ‰ Ú·Â¯Ó ÏÎ· ºÆ±∏∞

 ÍÂÙ‰ ËÙ˘Ó—  ÔÓÂÎÒ˘ ˙ÂÈ„‚ ˙ÂÈÂÊ Ï˘ „Á‡ ‚ÂÊ ˘È Ú·Â¯Ó· Ì‡ ºÔ˙È Ê‡  ±∏∞
ÆÏ‚ÚÓ· Â˙Â‡ ÌÂÒÁÏ

 Ï‚ÚÓ ÌÒÂÁ Ú·Â¯Ó—ÆÏ‚ÚÓÏ ˙Â˜È˘Ó ÂÈ˙ÂÚÏˆ ÏÎ˘ Ú·Â¯Ó 

 ËÙ˘Ó—‚ÂÊ‰ ÌÂÎÒÏ ‰ÂÂ˘ ˙ÂÈ„‚ ˙ÂÚÏˆ Ï˘ „Á‡ ‚ÂÊ ÌÂÎÒ Ï‚ÚÓ ÌÒÂÁ Ú·Â¯Ó· 
ÆÈ˘‰

 ÍÂÙ‰ ËÙ˘Ó—ÌÂÎÒÏ ‰ÂÂ˘ ˙ÂÈ„‚ ˙ÂÚÏˆ Ï˘ „Á‡ ‚ÂÊ ÌÂÎÒ ¯ÂÓ˜ Ú·Â¯Ó· Ì‡ 
ÆÚ·Â¯Ó· Ï‚ÚÓ ÌÂÒÁÏ ¯˘Ù‡ Ê‡ È˘‰ ‚ÂÊ‰

 ËÙ˘Ó—ÆÏ‚ÚÓ· ÌÂÒÁÏ ¯˘Ù‡ ÏÏÎÂ˘Ó ÚÏÂˆÓ ÏÎ 

 ËÙ˘Ó—ÆÏ‚ÚÓ ÌÂÒÁÏ ¯˘Ù‡ ÏÏÎÂ˘Ó ÚÏÂˆÓ ÏÎ· 

תרגילי-
 מעגל חוס- ומעגל חסו-)—(תרגילי- לחזרה 

 מעגל חוס- ומעגל חסו-— תרגילי- לחזרה —תרגילי- יסודיי- 

.AB) = (AC  הוא שווה שו+ייABC    3המשולש  1)

  היא מרכז המעגל החוס3 אתOהנ+ודה  

  חות9 אתBO.  המש9 ה+טע  ABCהמשולש  

.D = <) A.    נסמ::    D  בנ+ודה  ACהשו+  

  את הזויות הבאות:Dהבע באמ4עות  

<) ABD    ,<) BDC    ,<) BOC.

D

CB

A

D
O
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  חסו� במעגל.ABCהמשולש  2)

.F  נחתכי� בנ�ודה  BE  ו�ADהמיתרי�  

  היא מרכז המעגל החסו�Fנתו� שהנ�ודה  

.ABCבמשולש  

CDהוכח:    א.

(
 = BD

(

    ,CE

(

 = AE

(

.

  הוא �וטר במעגל החוס� אתADנתו�  ש�ב.

.AC = AB.    הוכח:    ABCהמשולש  

BC  חסו� במעגל כ� שה�לע  ABCהמשולש  3)

  והיאBC  נמ�את על  Fהיא �וטר.  הנ�ודה  

.G  נחתכי� בנ�ודה  DE  ו�DE  .ABאמ�ע המיתר  

הוכח:

  אפשר לחסו� במעגל.ACFGאת המרובע  א.

  של המרובע).F  ו�A    התבונ� בזויות  הדרכה:(

.AGF = <) ADB (>ב.

 מעגל חוס� ומעגל חסו�— תרגילי� לחזרה —תרגילי� נוספי� 

.B  ו�Aשני מעגלי� נחתכי� בנ�ודות  4)

  נמ�אות על המעגל ה�ט�D  ו�Cהנ�ודות  

  נמ�אות על המעגל הגדולF  ו�Eוהנ�ודות  

B  עובר דר� הנ�ודה  CFכ� שה�טע  

.A  עובר דר� הנ�ודה  DEוה�טע  

.EF ˇ̌ CDהוכח:    

.ABCהמעגל שב�יור חוס� את המשולש  5)

  היא מרכז המעגל החסו�Oהנ�ודה  

  חות� אתAO.  המש�  ABCבמשולש  

.Dהמעגל בנ�ודה  

.DO = BDהוכח:    

).BO    העבר את ה�טע  הדרכה:(

(6ABCDהוא טרפז החסו� במעגל שמרכזו  

O  .Eו�  F.ה� נ�ודות על השו�יי�  

.AD  OE    ,BC  OFנתו�:    

†DC ˇ̌ EF    ,AB†+†DCהוכח:    א.

2
 = EF.

.C = 2<) EOF (>הוכח:    ב.
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(7ABCDEF.הוא משושה החסו3 במעגל  

.º = 360<) E + <) C + <) Aהוכח:    

.ABC  חסו3 במשולש  Oמעגל שמרכזו  8)

  עובר מעגלC  וB  ,O6דר: הנ+ודות  

.D  בנ+ודה  ACשחות: את ה4לע  

.D = <) Aנסמ9:    

הוכח:    א.  
D
2 + º = 90<) BOC.

.AD = AB     ב.הוכח: 

 מעגל חוס- ומעגל חסו-):—(תרגילי- לחזרה תשובות  

(1  D61
2  ,D61

2  ,1D.2

C
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CB
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פר, שמיני

 שטחי2—הנדסת המישור 
ומשפט פיתגורס במעגל

שטחי2 של מרובעי2 ומשולש במעגל

 ÌÚ ÌÈÏÈ‚¯˙ ÏÏÂÎ ‰Ê ˜¯ÙÏ‚ÚÓ· Ò¯Â‚˙ÈÙ ËÙ˘ÓÂ ÌÈÁË˘ÏÏÂÎ ÔÂ˘‡¯‰ ÛÈÚÒ‰  Æ
ÌÈÙÒÂ ÌÈÏÈ‚¯˙Â ˙Â‡Ó‚Â„ ¨ÌÈ¯·Ò‰  ÆÏ‚ÚÓ· ˘ÏÂ˘ÓÂ ÌÈÚ·Â¯Ó ÈÁË˘ ÌÚ ÌÈÏÈ‚¯˙

 ¯ÙÒ· ÌÈÚÈÙÂÓß· ˜ÏÁ ‰Ò„‰≥∂∑  ßÓÚ· —ÌÈÏÏÂÎ‰ ÌÈÏÈ‚¯˙ ÌÈÚÈÙÂÓ ÔÎ ÂÓÎ  Æ≥≥∏
 ¯ÙÒ· ÌÈÁË˘Æß‡ ˜ÏÁ ‰˜ÈËÓ˙Ó

Æ˙ÂÈ¯˜ÈÚ‰ ˙Â‡ÁÒÂ‰ ˙‡ ·Â˘ ¯ÈÎÊ

˘ÏÂ˘ÓÂ ÌÈÚ·Â¯Ó Ï˘ ÌÈÁË˘

 ÁË˘ÚÂ·È¯‰ÓˆÚ· ÚÏˆ‰ ˙ÏÙÎÓÏ ‰ÂÂ˘ 

ÆÂÓˆÚ· ÔÂÒÎÏ‡ ˙ÏÙÎÓ ˙ÈˆÁÓÏ Â‡
 a2 ΩS                    Â‡                    

k2

2
 Ω S

 ÁË˘ Ô·ÏÓÆ˙ÂÎÂÓÒ ˙ÂÚÏˆ È˙˘ ˙ÏÙÎÓÏ ‰ÂÂ˘b • a Ω S

 ÁË˘ ˙ÈÏÈ·˜ÓÆ‰ÈÏ‡ „¯ÂÓ‰ ‰·Â‚· ÚÏˆ ˙ÏÙÎÓÏ ‰ÂÂ˘ha • a Ω S

 ÁË˘ ˘ÏÂ˘ÓÆ‰ÈÏ‡ „¯ÂÓ‰ ‰·Â‚· ÚÏˆ ˙ÏÙÎÓ ˙ÈˆÁÓÏ ‰ÂÂ˘a  •  ha
2

 Ω S

 ÁË˘ ÊÙ¯ËÆ‰·Â‚· ÌÈÒÈÒ·‰ ÌÂÎÒ ˙ÏÙÎÓ ˙ÈˆÁÓÏ ‰ÂÂ˘(a+b)  •  h
2

 Ω S

 ÁË˘ ÌÈÎÂ‡Ó ÂÈÂÒÎÏ‡˘ Ú·Â¯Ó˙ÈˆÁÓÏ ‰ÂÂ˘

ÆÌÈÂÒÎÏ‡‰ ˙ÏÙÎÓ
k1  •  k2

2
 Ω S
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 ÁË˘ ÔÈÂÚÓ‰·Â‚· ÚÏˆ‰ ˙ÏÙÎÓÏ ‰ÂÂ˘

ÆÌÈÂÒÎÏ‡‰ ˙ÏÙÎÓ ˙ÈˆÁÓÏ Â‡
h • a Ω S                    Â‡                    

k1  •  k2

2
 Ω S

תרגילי2
(שטחי2 של מרובעי2 ומשולש במעגל)

.מתמטי,ה חל, א(    ראה ג2 תרגילי2 בספר הערה:

במעגל שרדיוסו  6  ס"מ חסו3 ריבוע.1)

חשב את שטח הריבוע.א.

חשב את שטחו של ריבוע שחוס3ב.

את המעגל.

שטח משולש שווה למכפלת מח8יתהוכח:    2)

הי,: המשולש ברדיוס המעגל החסו2 במשולש.

r • a+b+c(הדרכה:    4"ל:    
2

 = Sחל+ את    ,

).BOC  וAOB  ,AOC7המשולש לשלושה משולשי3  

(3AB  הוא +וטר במעגל שמרכזו  O  .KM8הוא מיתר המאונ  

.C  שחות8 אותו בנ+ודה  ABל7

.SAOM = SBOKהוכח:    א.

.KM.    חשב את  SBOK,    40 סמ"ר = ABנתו::    20 ס"מ = ב.

.BC.    חשב את  SACMנתו::    16 סמ"ר = ג.

  העובר דרABC8  יו4אי3 למעגל חותA  8מהנ+ודה  4)

.D  המשי+ למעגל בנ+ודה  ADמרכז המעגל ומשי+  

.º = 30<) ACDנתו::    

.Aחשב את הזוית  א.

.ACD  לשטח המשולש  BCDחשב את היחס בי: שטח המשולש  ב.

(5ABCD    הוא מרובע החסו3 במעגל שבו  BC > AB

AD  וAB7  ה: בהתאמה נ+ודות על  F  וCD > AD    .E7ו7

.CD = AF    וBC = AE7כ8 שמת+יי3    

  הורד גובהAEF    במשולש  הדרכה:.    (SBCD = SAEFהוכח:    

).DC  להמשB  8  הורד גובה  מBDC7  ובמשולש  AF  לE7מ7
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(6AB7ו  AC  משי+י3 למעגל שמרכזו  Oבנ+ודות  

B7ו  C  בהתאמה.  הנ+ודה  K  נמ4את על  AC

.AC  ומאונ8  לL7  משי+ למעגל בנ+ודה  KLכ8  ש7

  שווה לרדיוס המעגל.KLהוכח:    א.

.SALC = SABOהוכח:    ב.

.SABO,    35 סמ"ר = ABנתו::    14 ס"מ = ג.

חשב את:

.AKL(1)  רדיוס המעגל.    (2)  שטח המשולש  

(7ABC  הוא משולש החסו3 במעגל שמרכזו  O

AC  חות8 את ה4לע  BOכמתואר ב4יור.  הרדיוס  

.BCO  חו4ה את הזוית  AC.    נתו::    Dבנ+ודה  

.SABD = SCODהוכח:    

).BC ˇ̌ AO  והוכח    שAO7    העבר את הרדיוס  הדרכה:(

(8ABCD 3מעגלהחוס2  הוא טרפז שווה שו+יי 

.O    DC) ˇ̌ (ABשמרכזו  

 SABCDהוכח:    א.

1
4

 = SBOC.

    כדי להביע את שטח המשולשהדרכה:(

BOC7הורד גובה  מ  O7ל  BC.(

  ואת רדיוסb  וa7נסמ: את הבסיסי3  ב7ב.

r • a+b.    הוכח:    rהמעגל  ב7
2

 = CO • BO.

.r  חסו3 מעגל שרדיוסו  k2  וk17  ואלכסוניו הa  3במעוי: שה4לע שלו  9)

.ar = 4k2 • k1הוכח:    

(10ABCD  הוא מרובע החוס3 מעגל שמרכזו  O.

.SAOD + SBOC = SDOC + SAOBהוכח:    א.

נתו: שהי+; המרובע הוא  40  ס"מב.

ושטחו  100  סמ"ר.    חשב את רדיוס

המעגל החסו3 במרובע.

(שטחי2 של מרובעי2 ומשולש במעגל):תשובות  

.2 : 303.   ב.  º  א.  4)  ב.  16  ס"מ.   ג.  16  ס"מ.    3)  א.  72  סמ"ר.   ב.  144  סמ"ר.    1)

 ב.  5  ס"מ.10)   ג.  (1)  5  ס"מ.   (2)  22.5  סמ"ר.    6)
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משפט פיתגורס במעגל

 ÌÈ˘ÂÓÈ˘ ‰‡¯ ‰Ê ÛÈÚÒ·Ï‚ÚÓ· Ò¯Â‚˙ÈÙ ËÙ˘ÓÏÌÈÏÈ‚¯˙Â ˙Â‡Ó‚Â„ ¨ÌÈ¯·Ò‰  Æ
 ¯ÙÒ· ÌÈÚÈÙÂÓ ÌÈÙÒÂß· ˜ÏÁ ‰Ò„‰≥∏∏  ßÓÚ· — ¯ÙÒ·Â  ≥∂∏Æß‡ ˜ÏÁ ‰˜ÈËÓ˙Ó

∫ß‡ ‡Ó‚Â„
  ˘ÏÂ˘Ó‰ABC  ÂÊÎ¯Ó˘ Ï‚ÚÓ· ÌÂÒÁ  OÓ¢Ò  ±∞  ÂÒÂÈ„¯Â  

  ÚÏˆ‰˘ ÍÎBC Ω Ó¢Ò  ±≤    ∫ÔÂ˙    Æ¯ËÂ˜ ‡È‰  ACÆ
Æ‡  ÚÏˆ‰ ˙‡ ·˘ÁABÆ
Æ·  ˘ÏÂ˘Ó‰ ÁË˘ ˙‡ ·˘ÁABCÆ
Æ‚  ÌÈ˘ÏÂ˘Ó‰ ÈÁË˘ ˙‡ ·˘ÁABO≠Â  ACOÆ

∫ÔÂ¯˙Ù
Æ‡  ˘ÏÂ˘Ó‰ABC  ˙ÈÂÊ‰ ÈÎ ˙ÈÂÊ ¯˘È ‡Â‰  BAC¯ËÂ˜ ÏÚ ˙Ú˘‰ ˙ÈÙ˜È‰ ˙ÈÂÊ ‡È‰  

    ∫Ï·˜ Ò¯Â‚˙ÈÙ ËÙ˘Ó È¢ÙÚ Æ‰¯˘È ˙ÈÂÊ ‡È‰ ÔÎÏÂBC2 Ω AC2 ´ AB2ÒÂÈ„¯Â ˙ÂÈ‰    Æ
  ¯ËÂ˜‰ Ê‡ Ó¢Ò  ±∞  ‡Â‰ Ï‚ÚÓ‰BC Ω Ó¢Ò ±≤    ÔÂ˙‰ È¢ÙÚ  ÆÓ¢Ò  ≤∞  ‡Â‰  AC

    ÔÎÏÂ2 Ω ≤∞2±≤ ´ AB2 Ω ≤µ∂    Ï·˜ Ô‡ÎÓ    ÆAB2 Ω Ó¢Ò ±∂    ÔÎÏÂ    ABÆ

Æ·  ˘ÏÂ˘Ó‰ABC∫‡Â‰ ÂÁË˘ ÔÎÏÂ ˙ÈÂÊ ¯˘È ‡Â‰  

 ¯¢ÓÒ π∂AC  •  AB
≤Ω ±≤  •  ±∂

≤Ω ΩSABCÆ

Æ‚  ÌÈ˘ÏÂ˘Ó‰ ÈÁË˘ ˙‡ ·˘ÁÏ È„ÎABO≠Â  AOC  Í¯Âˆ ÔÈ‡ ·˘ÁÏ ÆÌÈ‰·‚
  ‰„Â˜‰O  ÚˆÓ‡ ‡È‰  BC  ÔÎÏÂ  AO  ÚÏˆÏ ÔÂÎÈ˙‰ ‡Â‰  BC  ˘ÏÂ˘Ó·  ABCÆ

 ÍÎ ÏÚ ÍÓ˙ÒÁË˘ ÈÂÂ˘ ÌÈ˘ÏÂ˘Ó È˘Ï Â˙Â‡ ˜ÏÁÓ ˘ÏÂ˘Ó· ÔÂÎÈ˙˘∫Ï·˜Â 
π∂ Ω ¯¢ÓÒ ¥∏ •  

±
≤ Ω SABC 

±
≤ Ω SACO Ω SABOÆ

∫ß· ‡Ó‚Â„
  ÚË˜‰AB  ÂÊÎ¯Ó˘ Ï‚ÚÓÏ ˜È˘Ó  O

  ‰„Â˜·B  ÚË˜‰  ÆAOÌÈÎ˙ÂÁ ÂÎ˘Ó‰Â  
  ˙Â„Â˜· ‰Ó‡˙‰· Ï‚ÚÓ‰ ˙‡C≠Â  DÆ

 Ω Ó¢Ò ±≤    ∫ÔÂ˙AB Ω Ó¢Ò ±∏   ¨ADÆ
ÆÏ‚ÚÓ‰ ÒÂÈ„¯ ˙‡ ·˘Á

∫ÔÂ¯˙Ù
  ‰„Â˜‰ ˙‡ ¯·ÁB  ÊÎ¯Ó‰ ÌÚ  O˙‡ ÔÓÒÂ  

≠·  ÒÂÈ„¯‰x  ˘ÏÂ˘Ó‰  ÆABO˙ÈÂÊ ¯˘È ‡Â‰  
  ˙ÈÂÊ ÈÎABOÔÈ· ˙ÈÂÊÎ ‰¯˘È ˙ÈÂÊ ‡È‰  

Æ‰˜˘‰‰ ˙„Â˜· ÌÈ˘‚Ù‰ ÒÂÈ„¯Ï ˜È˘Ó
    Ò¯Â‚˙ÈÙ ËÙ˘Ó È¢ÙÚ ÔÎÏAO2 Ω BO2 ´ AB2Æ
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 Ω ±≤    ∫Ï·˜ ÔÂÓÈÒ‰ ÈÙÏÂ ÔÂ˙‰ ÈÙÏAB    ¨x Ω BO    ¨x— Ω ±∏AO‰‡ÂÂ˘Ó‰ ÔÎÏÂ    
    ‡È‰x)2—±∏( Ω x2´2    ∫‰‡ÂÂ˘Ó‰ ˙‡ ¯Â˙Ù    Æ±≤x2´x≥∂— Ω ≥≤¥x2¯ÓÂÏÎ    ±¥¥´
 Ω ±∏∞x Ω µ    ÔÎÏÂ    ≥∂xÆ

∫ÌÂÎÈÒÏÆÓ¢Ò  µ  ‡Â‰ Ï‚ÚÓ‰ ÒÂÈ„¯    

תרגילי*
)במעגל(משפט פיתגורס 

משפט פיתגורס —מיתרי* וזויות במעגל 

 משפט פיתגורס— מיתרי* וזויות במעגל —תרגילי* יסודיי* 

(1AB  הוא מיתר במעגל שמרכזו  O

ODורדיוסו  10  ס"מ.  הרדיוס  

  וחות7 אותוABמאונ7 למיתר  

.CD.    נתו9:    4 ס"מ = Cבנ+ודה  

.ABחשב את אור7 המיתר  

(2AB:ו  CD  ה3 שני מיתרי3 במעגל שמרכזו  O

.Kהמאונכי3 זה לזה שנחתכי3 בנ+ודה  

  ה9 אמ4עי המיתריF.3  ו:Eהנ+ודות  

,EO,    15 ס"מ = ABנתו9:    40 ס"מ = א.

חשב את רדיוס המעגל.

.FO.    חשב את ה+טע  CDנתו9:    48 ס"מ = ב.

.O  ל:Kחשב את המרח+ בי9  ג.

BC  חסו3 במעגל שרדיוסו  5  ס"מ כ7 שה4לע  ABCהמשולש  3)

.AC.    נתו9:    6 ס"מ = BC  הוא הגובה ל4לע  ADהיא +וטר.  

חשב את שטח המשולש.א.

).AB    מ4א תחילה את  הדרכה:(

.ADחשב את הגובה  ב.

(4ABC  הוא משולש החסו3 במעגל שמרכזו  Oו+וטרו  15  ס"מ  

.AC  היא +וטר.    נתו9:    12 ס"מ = ABכ7 שה4לע  

.ABCחשב את שטח המשולש  א.

.BCO  ו:ACOחשב את שטחי המשולשי3  ב.

    אי9 4ור7 לחשב גבהי3 ונית9 להסתמ7 על כ7הדרכה:(

).AB  היא אמ4ע  Oשהנ+ודה  
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 משפט פיתגורס— מיתרי* וזויות במעגל —תרגילי* נוספי* 

  ב4יורי3 הבאי3:  (הנ+ודה המודגשת היא מרכז המעגל)xמ4א את ה+טע  5)

(6ABCDהוא טרפז (שווה שו+יי3) החסו3 במעגל שרדיוסו  

13  ס"מ כ7 שהבסיסי3 נמ4אי3 ב4דדי3 שוני3 של מרכז

.CD,    24 ס"מ = ABהמעגל.    נתו9:    10 ס"מ = 

הדרכה:(1)  גובה הטרפז.    (חשב את:א.

העבר גובה דר7 מרכז המעגל).(1)  

(2)  שטח הטרפז.

ענה על סעי> א; כאשר הבסיסי3 נמ4אי3ב.

מאותו 4ד של מרכז המעגל.

(7ABCD  הוא מלב9 ש+וד+ודיו  A:ו  Bנמ4אי3 על המעגל  

  (ראה 4יור).EF  נמ4אי3 על מיתר  D  ו:Cו+וד+ודיו  

  הוא  6  ס"מ.O  ממרכז המעגל  EFמרח+ המיתר  

  הוא  40  ס"מ.ABרדיוס המעגל הוא  29  ס"מ ואור7  

).BO    העבר את הרדיוס  הדרכה:חשב את שטח המלב9.    (

משפט פיתגורס—המשי8 למעגל 

 משפט פיתגורס— המשי8 למעגל —תרגילי* יסודיי* 

(8AB  משי+ למעגל שמרכזו  Oורדיוסו  5  ס"מ  

.AB.    נתו9:    12 ס"מ = Bבנ+ודה  

.AOחשב את  א.

.ACחשב את  ב.

  של מעגל יו4אי3 שני משי+יO3  הנמ4את במרח+ של  25  ס"מ מהמרכז  Aמנ+ודה  9)

  ה9 נ+ודות ההש+ה).C  ו:Bלמעגל שאור7 כל אחד מה3 הוא  20  ס"מ.  (

מ4א את רדיוס המעגל.א.

.ABOCחשב את שטח המרובע  ב.

חשב את המרח+ בי9 נ+ודות ההש+ה.ג.

AD  מאונ7 ל+טע  BC    ה+טע  הדרכה:(

ונח4ה על ידו.  נית9 להיעזר בשטח משולש).

ג. ב. א.
4

6
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 משפט פיתגורס— המשי8 למעגל —תרגילי* נוספי* 

(10ABCD.3הוא טרפז שווה שו+יי  

  הוא +וטר במעגלDCהבסיס  

  משי+AB  והבסיס  Oשמרכזו  

למעגל.  רדיוס המעגל הוא  12  ס"מ.

.BOנתו9:    13 ס"מ = 

חשב את שטח הטרפז.

(11ABCD  הוא מלב9.  ה4לע  DC

נמ4את על +וטר של המעגל וה4לע

AD  משי+ה למעגל בנ+ודה  D.

.BC,    12 ס"מ = DCנתו9:    18 ס"מ = 

חשב את רדיוס המעגל.א.

Aחשב את אור7 ה+טע המחבר את  ב.

ע3 מרכז המעגל.

2
●

  משי+ למעגל שמרכזוABה+טע  1) 

O = נתו9:    21 ס"מ    .AB,

.AO,    13 ס"מ = 20BO ס"מ = 

חשב את רדיוס המעגל.

בתו7 משולש ישר זוית שהני4בי3 שלו13)

ה3  6  ס"מ  ו:8  ס"מ חסו3 מעגל.

מ4א את היתר של המשולש.א.

מ4א את רדיוס המעגל החסו3.ב.

x    סמ9 את הרדיוס  ב:הדרכה:(
והסתמ7 על כ7 ששני משי+י3 היו4אי3

מנ+ודה שמחו= למעגל שווי3 זה לזה).

90(<) B = (ABC    ºבמשולש ישר זוית  14)
חסו3 מעגל.  אחת מנ+ודות ההש+ה

,CD.    נתו9:    3 ס"מ = Dהיא הנ+ודה  

.10AD ס"מ = 

חשב את רדיוס המעגל החסו3 ואת שטח המשולש.

    ראה הדרכה לתרגיל ה+וד3).הדרכה:(
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AC = AB  שבו    ABCבתו7 משולש שווה שו+יי3  15)

  ה9 שתיי3 מנ+ודות ההש+ה.E  ו:Dחסו3 מעגל.  

   ומרכז המעגל נמ4אBC  היא אמ4ע  D(הנ+ודה  

.a = AE    ,h = AD).    נסמAD    :9על  

  את:h  ו:aהבע באמ4עות  

רדיוס המעגל החסו3.א.

).AOE  והתבונ9 במשולש  EO  את מרכז המעגל, העבר את ה+טע  O    סמ9  ב:הדרכה:(

    אי9 4ור7 להיעזר בסעי> א; כדי לענות על סעי> ב;).הערה:.    (ABCבסיס המשולש  ב.

מ4א את רדיוס המעגל החסו3 במשולש16)

עפ"י הנתוני3 שב4יור.

    מ4א תחילה את הגובה לבסיסהדרכה:(

והיעזר בהדרכה של התרגיל ה+וד3.  נית9

להיעזר ג3 בתכונת חו4ה זוית במשולש).

  חוסb3  ו:aטרפז שווה שו+יי3 שבסיסיו  17)

.Rמעגל שרדיוסו  

    הורד גבהי3הדרכה:.    (R2 = 4abהוכח:    

מ+4ות הבסיס ה+ט9 והיעזר בתכונה של מרובע

החוס3 מעגל).

 מעגל—המשפט ההפו9 למשפט פיתגורס 

(18ABC = הוא משולש החסו3 במעגל.    נתו9:    21 ס"מ  AB = 20 ס"מ    ,AC,

.29BC ס"מ = 

חשב את רדיוס המעגל.  (נמ+ את תשובת7).

(19AB  הוא מיתר במעגל שמרכזו  O  .ורדיוסו  15  ס"מ  C.היא נ+ודה על המיתר  

.AC,    12 ס"מ = COנתו9:    9 ס"מ = 

.  (נמ+ את תשובת7).ABחשב את אור7 המיתר  

 משפט פיתגורס במעגל—בעיות שונות 

  ורדיוסיהN3  ו:Mשני מעגלי3 שמרכזיה3  20)

בהתאמה ה3  9  ס"מ  ו :4  ס"מ  משי+י3 מבחו=.

.ABחשב את אור7 המשי+ המשות>  

    שרטט את הרדיוסי3 ב4יור).הדרכה:(

M

BA

N

CB

A

D

E
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12

10

b

a



 ה4ילו3 מספר זה הוא עבירה על החו+★) ב()1 חל+ — יח"ל 4 (מתמטי+ה בני גור! — כל הזכויות שמורות ©

אלכסוניו של מעוי5 ה3  30  ס"מ21)

ו407  ס"מ.

חשב את +וטר המעגל החסו3 במעוי5.

    מ4א תחילה את 4לע המעוי5הדרכה:(

והיעזר בשטח של משולש).

(22AB  משי+ למעגל בנ+ודה  B7ו  ACDהוא  

  הוא +וטר.    נתוBD:5חות: למעגל כ: שה+טע  

    ורדיוס המעגל הוא  4.5  ס"מ.12AB ס"מ = 

.ADמ4א את ה+טע  א.

.DC  וAC7חשב את ה+טעי3  ב.

  בעזרתBC    מ4א תחילה את  הדרכה:(

).ABCשטח המשולש  

אחד מהני4בי3 של משולש ישר זוית הוא  12  ס"מ23)

ורדיוס המעגל החסו3 בו הוא  2  ס"מ.

מ4א את הני4ב השני ואת היתר של המשולש.א.

    שני משי+י3 היו4אי3 מאותה נ+ודהרמז:(

שווי3 זה לזה).

מ4א את רדיוס המעגל החוס3 את המשולש.ב.

O  יו4אי3 למעגל שמרכזו  Aמהנ+ודה  24)

  העובר דר:ACD  וחות:  ABמשי+  

  היא נ+ודה על המעגל.Eמרכז המעגל.  

.AD,    18 ס"מ = ABנתו5:    12 ס"מ = 

חשב את רדיוס המעגל.א.

).ABO    היעזר במשולש  הדרכה:(

.CEנתו5:    8 ס"מ = ב.

.DOEחשב את שטח המשולש  

בתו: משולש ישר זוית שהיתר שלו25)

10  ס"מ חסו3 רבע מעגל שמרכזו

ב+וד+וד הזוית הישרה ורדיוסו

4.8  ס"מ.  (ראה 4יור).

מ4א את ני4בי המשולש.

    נית5 להיעזר בשטח המשולש).הדרכה:(
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(משפט פיתגורס במעגל):תשובות  

  א.  24  סמ"ר.3)  א.  25  ס"מ.   ב.  7  ס"מ.   ג.  16.55  ס"מ.    2)16  ס"מ.    1)  

  18.ג.  2.   ב.  1.   5)  א.  א.  54  סמ"ר.   ב.  27  סמ"ר,  27  סמ"ר.    4)ב.  4.8  ס"מ.    

  600  סמ"ר.7)  (1)  7  ס"מ.   (2)  119  סמ"ר.    ב.  (1)  17  ס"מ.   (2)  289  סמ"ר.   6)  א.

  א.  15  ס"מ.   ב.  300  סמ"ר.   ג.  24  ס"מ.9)  א.  13  ס"מ.   ב.  8  ס"מ.    8)

  א.  10  ס"מ.   ב.  2  ס"מ.13)  א.  13  ס"מ.   ב.  17.69  ס"מ.    11)  204  סמ"ר.    10)

h2—a2  15)  2  ס"מ,  30  סמ"ר.    14)

2h
h2—a2.   ב.א.

a
  14.5  ס"מ.18)  3  ס"מ.    )16    .

  א.  15  ס"מ.   ב.  9.6  ס"מ,  5.4  ס"מ.22)  24  ס"מ.    21)  12  ס"מ.    20)  24  ס"מ.    19)

  6  ס"מ,25)  א.  5  ס"מ.   ב.  24  סמ"ר.    24)  א.  5  ס"מ,  13  ס"מ.   ב.  6.5  ס"מ.    23)

8  ס"מ.
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פר- תשיעי

—הנדסת המישור 
הי-6 המעגל ושטחו

הי-6 המעגל ושטחו, אור8 -שת ושטח גיזרה

 ¯ÙÒ·ß‡ ˜ÏÁ ‰˜ÈËÓ˙Ó˙˘˜ Í¯Â‡ ¨Ï‚ÚÓ‰ ÁË˘ ¨Ï‚ÚÓ‰ Û˜È‰ ÌÈ‡˘Â‰ ÌÈÚÈÙÂÓ 
Æ˙ÂÈ¯˜ÈÚ‰ ˙Â‡ÁÒÂ‰ ˙‡ ¯ÈÎÊ  Æ‰¯ÊÈ‚ ÁË˘Â

‚ÚÓ Ï˘ ÁË˘‰Â Û˜È‰‰˘˜ Í¯Â‡ ¨Ï‚ ÁË˘Â ˙∫‰¯ÊÈ

Û˜È‰‰  P Ï˘  Ï‚ÚÓ  ÂÒÂÈ„¯˘ R∫‡Â‰  ) ≥Æ±¥|   (S   D SSR= 2 P

 ÁË˘‰ S Ï˘  Ï‚ÚÓ  ÂÒÂÈ„¯˘ R∫‡Â‰  D SSR2=  S

Í¯Â‡‰    Ï˘  ˙˘˜  ˙ÈÊÎ¯Ó ˙ÈÂÊÏ ‰ÓÈ‡˙Ó‰ D
  ÂÒÂÈ„¯˘ Ï‚ÚÓ·R∫‡Â‰  

SSR  •  DD
180

 = 

ÁË˘‰  S Ï˘  ‰¯ÊÈ‚  ˙ÈÊÎ¯Ó ˙ÈÂÊÏ ‰ÓÈ‡˙Ó‰ D
  ÂÒÂÈ„¯˘ Ï‚ÚÓ·R∫‡Â‰  

SSR2
  •  DD

360
 = S

תרגילי:
(הי-6 המעגל ושטחו, אור8 -שת ושטח גיזרה)

 הי-6 המעגל ושטחו, אור8 -שת ושטח גיזרה—תרגילי: יסודיי: 

.מתמטי-ה חל- א(    ראה ג: תרגילי: בספר הערה:

הי-6 המעגל ושטחו

חשב את הי+פו ושטחו של מעגל שרדיוסו  10  ס"מ.1)
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12  ס"מ.  חשב את שטחו.Sהי+פו של מעגל הוא  2)

49  סמ"ר.  חשב את הי+פו.Sשטחו של מעגל הוא  3)

אור8 -שת

נתו7 מעגל שרדיוסו  6  ס"מ.4)

º.72חשב את אור9 ה+שת המתאימה לזוית המרכזית בת  

25  סמ"ר.Sנתו7 מעגל ששטחו  5)

3.5  ס"מ.Sחשב את הזוית המרכזית המתאימה ל+שת שאורכה  

? Rמהו הי+פו של ח4י מעגל שרדיוסו  6)

3מהו הי+פו של  7)
4

? R  מעגל שרדיוסו  

שטח גיזרה

נתו7 מעגל שרדיוסו  9  ס"מ.8)

º.100חשב את שטח הגיזרה שהזוית המרכזית שלה היא  

20  ס"מ.Sנתו7 מעגל שהי+פו  9)

45  סמ"ר.Sחשב את הזוית המרכזית של גיזרה א3 שטחה הוא  

המעגל ה+ט7 משי+ למעגל הגדול ועובר10)

.Rדר9 מרכזו.  רדיוס המעגל הגדול הוא  

  את ההי+: (כוללRהבע באמ4עות  

החל+ הפנימי) של ה4ורה האפורה

ואת שטחה.

Rבתו9 רבע מעגל שרדיוסו  11)

בנו ח4י מעגל ש+וטרו מתלכד

ע3 רדיוס רבע המעגל.

 את ההי+:Rהבע באמ4עות  

והשטח של ה4ורה האפורה.
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 הי-6 המעגל ושטחו, אור8 -שת ושטח גיזרה—תרגילי: נוספי: 

חשב את היחס בי7 שטח12)

המעגל החסו3 בריבוע

לבי7 שטח הריבוע.

חשב את היחס בי7 שטח13)

המעגל החוס3 ריבוע

לבי7 שטח הריבוע.

Rנתוני3  4  מעגלי3 שווי3 בעלי רדיוס  14)

המשי+י3 מבחו; כמתואר ב4יור.

.האפורה  את שטח ה4ורה Rהבע באמ4עות  

    מרכזי המעגלי3 יו4רי3 ריבוע).הדרכה:(

מנ+ודה מחו; למעגל יו4אי3 שני משי+י153)

.  הזוית בי7 המשי+יR3למעגל שרדיוסו  

º.90היא  

  את ההי+: והשטח שלRהבע באמ4עות  

ה4ורה הנמ4את בי7 שני המשי+י3 והמעגל.

(הי-6 המעגל ושטחו, אור8 -שת ושטח גיזרה):תשובות  

36  סמ"ר).S  113.10  סמ"ר.  (2)100  סמ"ר).    20S  ס"מ),  314.16  סמ"ר  (S  62.83  ס"מ  (1)

 º    .126(6  SR + R    .2(7  SR  5)2.4  ס"מ.    S  4)14  ס"מ).    S  43.98  ס"מ.  (3)
3
2 +<R.2

(8  S    .9)22.5  סמ"ר  º    .162(10  SR  ,3SR2
 

3
4    .11(  R+SR  ,R2

<

S
8    .12(  S

4    .13(  S
2.

(14  SR2
 —R2    .4(15  RS2<+<R  ,2R2S

4<—<R2.

מ-טע, טבעת

ÚË˜Ó

‚‰∫‰¯„

Ó˜ËÚ —‰ÓÈ‡˙Ó‰ ˙˘˜Ï ¯˙ÈÓ ÔÈ· Ï·‚ÂÓ‰ Ï‚ÚÓ‰Ó ˜ÏÁ 
ÆÚË˜Ó ‡¯˜ ÂÏ

‡Ó‚Â„Ï —ÆÚË˜Ó ‡Â‰ ¯ÂÈˆ·˘ Â˜ÂÂ˜Ó‰ ˜ÏÁ‰ 

מיתר
מ-טע
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∫‰¯Ú‰ ·˘ÁÏ È„Î    ÁË˘ Ï˘ ÚË˜Ó ÌÈ¯ÒÁÓ ‰¯ÊÈ‚‰ ÁË˘Ó˙‡ ¯˙ÈÓÏ ‰ÓÈ‡˙Ó‰ 
˘ÏÂ˘Ó‰ ÁË˘Æ‰¯ÊÈ‚‰ Ï˘ ÌÈÒÂÈ„¯‰ È˘Â ¯˙ÈÓ‰ È¢Ú Ï·‚ÂÓ‰ 

˙Ú·Ë

‚‰∫‰¯„

Ë·Ú˙ —Û˙Â˘Ó ÊÎ¯Ó ÈÏÚ· ÌÈÏ‚ÚÓ È˘ ÔÈ· ˙Ï·‚ÂÓ‰ ‰¯Âˆ 
Æ˙Ú·Ë ˙‡¯˜

‡Ó‚Â„Ï —Æ˙Ú·Ë ‚ˆÈÈÓ ¯ÂÙ‡‰ ˜ÏÁ‰ Ï‡Ó˘Ó ¯ÂÈˆ· 

ÆÈÂˆÈÁ‰ Ï‚ÚÓ‰ ÁË˘Ó ÈÓÈÙ‰ Ï‚ÚÓ‰ ÁË˘ ¯ÂÒÈÁ È¢Ú Ï·˜˙Ó ˙Ú·Ë ÁË˘

∫ËÙ˘Ó

˘ËÁ Ë·Ú˙ ‰ÓÂ‚·Ï˙ ·ÈÔ ˘È ÓÚ‚ÏÈÌ ˘‰¯„ÈÂÒÈÌ ˘Ï‰Ì ‰Ì  r  Â≠R

R) < (r    ‰Â‡∫        D SS r2—  D SSR2 = S  Æ

תרגילי:
(מ-טע, טבעת)

מ-טע

 מ-טע—תרגילי: יסודיי: 

בתו9 מעגל חסו3 מלב7 ששתי 4לעות1)

סמוכות שלו ה7  6  ס"מ  ו>8  ס"מ.

חשב את רדיוס המעגל.א.

חשב את ההי+: (כולל הפנימי)ב.

והשטח של ה4ורה האפורה.

  חסו3 במעגלABCהמשולש  2)

  היא +וטר.ABכ9 שה4לע  

,ACנתו7:    12 ס"מ = 

.5BC ס"מ = 

חשב את ההי+: (כולל הפנימי)

ואת השטח של ה4ורה האפורה.

BA

C
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 מ1טע—תרגילי* נוספי* 

  את ההי+7 והשטח של המ+טע:  (מרכז המעגל מודגש)Rהבע באמ4עות הרדיוס  3)

טבעת

 טבעת—תרגילי* יסודיי* 

חשב את שטחה של טבעת שרדיוס המעגל הפנימי שלה הוא  3  ס"מ ורדיוס המעגל החי4וני4)

שלה הוא  8  ס"מ.

33  סמ"ר.  רדיוס המעגל הפנימי הוא  4  ס"מ.Sשטחה של טבעת הוא  5)

מ4א את רדיוס המעגל החי4וני.

נתונה טבעת.  ידוע שרדיוס המעגל החי4וני גדול  ב49  ס"מ מרדיוס המעגל הפנימי.6)

בכמה גדול ההי+7 החי4וני של הטבעת מההי+7 הפנימי שלה?

 טבעת—תרגילי* נוספי* 

נתונה טבעת.  סכו3 הרדיוסי3 של המעגלי3 הוא  8  ס"מ וההפרש בי: הרדיוסי3 הוא  3  ס"מ.7)

 את הרדיוסי3.מבלי למ5ואמ4א את שטח הטבעת 

מ4א את השטחי3 של הטבעות שב4יורי3 הבאי8:3)

 למעגל הפנימי).ג( ו9ב( ישר משי+ למעגל החי4וני וב4יורי3 א((ב4יור 

.Oשני המעגלי3 שב4יור ה3 בעלי מרכז משות7  9)

רדיוס המעגל החי4וני גדול פי  2  מרדיוס המעגל

.º = 120<) AOB.    נתו::    Rהפנימי שהוא  

  את ההי+7 של ה4ורה האפורה.Rהבע באמ4עות  א.

הוכח:    שטח ה4ורה האפורה שווה לשטח המעגל הפנימי.ב.

300
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(מ1טע, טבעת):תשובות  

42.25  סמ"ר.S—13  ס"מ,  S30  2+30)25  סמ"ר.    S—104  ס"מ,  S8  א.  5  ס"מ.   ב.  1+28)

R  .3)  אS
2R2  ,     R +    SR  .ב   .    R2

†—        ,     R +
4
3 2R2

2
S
4

2
3

3.    R2
†—S

3
    4(  S.55  סמ"ר

SR+2R.2  א.  S    .36(9  ג.S   .21  8)  א.24  סמ"ר.    S  7)8  ס"מ.    S  6)  7  ס"מ.    5)

 הי1: המעגל ושטחו—תרגילי* לחזרה 

ÆÂÁË˘Â Ï‚ÚÓ‰ Û˜È‰ Ï˘ ˜¯Ù‰ ÏÎ ÏÚ ‰¯ÊÁÏ ÌÈÏÈ‚¯˙ ÏÏÂÎ ‰Ê ÛÈÚÒ

תרגילי*
 הי1: המעגל ושטחו)—(תרגילי* לחזרה 

 הי1: המעגל ושטחו— תרגילי* לחזרה —תרגילי* יסודיי* 

  בנוייR3על +וטר של מעגל שרדיוסו  1)

שני ח4אי מעגלי3 זהי3 כמתואר ב4יור.

  את ההי+7 והשטחRהבע באמ4עות  

של ה4ורה האפורה.

  עוברות שתי +שתות של רבע מעגל.aבתו; ריבוע ש4לעו  2)

  את הי+7 ה4ורה האפורה.aהבע באמ4עות  א.

  את שטח ה4ורה האפורה.aהבע באמ4עות  ב.

    העבר אלכסו: בריבוע שיח4ה אתהדרכה:(

השטח הנ"ל).

.b  וa9בתו; מעגל חסו3 מלב: ששתי 4לעות סמוכות שלו ה:  3)

ab —b2) ´ (a2הוכח:    סכו3 שטחי ארבעת המ+טעי3 שבי: המעגל למלב: הוא:    
 

S
4.

 הי1: המעגל ושטחו— תרגילי* לחזרה —תרגילי* נוספי* 

  חסוABC3במשולש ישר זוית  4)

רבע מעגל כמתואר ב4יור.    נתו::

.AC,    8 ס"מ = 10AB ס"מ = 

חשב רדיוס רבע המעגל.א.

חשב את השטח של ה4ורה האפורה.ב.

RR

a

a

CB

A
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בתו; משולש ישר זוית שהני4בי53)

שלו  15  ס"מ  ו89  ס"מ חסו3 מעגל.

חשב את רדיוס המעגל.א.

חשב את השטח של ה4ורהב.

האפורה.

על ה4לעות של משולש ישר זוית6)

בנו ח4אי מעגלי3 כמתואר ב4יור.

הוכח:    סכו3 שטחי ח4אי המעגלי3

שבנויי3 על הני4בי3 שווה לשטח

ח4י המעגל שבנוי על היתר.

1. : 72  סמ"ר.  היחס בי: רדיוסי המעגלי3 היו4רי3 את הטבעת הוא    S3שטח טבעת הוא  7)

חשב את רוחב הטבעת.  (ההפרש בי: הרדיוסי3).

 הי1: המעגל ושטחו):—(תרגילי* לחזרה תשובות  

(1  SR  ,2R2S
a2—a2S.   ב.  Sa  א.  )2.    4

24  סמ"ר.—S5.76  א.  4.8  ס"מ.   ב.  )4.    2

  6  ס"מ.7)60  סמ"ר.    —S9  א.  3  ס"מ.   ב.  5)

8

15
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פר, עשירי

 פרופור4יה ותכונת—הנדסת המישור 
חו4ה זוית של משולש במעגל, דמיו!

משולשי8 במעגל

פרופור4יה ותכונת חו4ה זוית של משולש במעגל

 ¯ÙÒ·ß‡ ˜ÏÁ ‰˜ÈËÓ˙Ó    ∫ÌÈ‡˘Â‰ ˙Ë¯ÂÙÓ ‰¯Âˆ· ÌÈÚÈÙÂÓ ‰Èˆ¯ÂÙÂ¯ÙËÙ˘Ó© 
 ¨®ÂÈ˙Â·Á¯‰Â ÒÏ˙˙ÈÂÊ ‰ˆÂÁ ˙ÂÎ˙ ÌÈ˘ÏÂ˘Ó ÔÂÈÓ„ ¨˘ÏÂ˘Ó·ÌÈ‡˘Â· ÔÂ„ ‰Ê ˜¯Ù·  Æ

 Ï¢‰Ï‚ÚÓ·ÆÌÈ„ÂÓÈÏ‰ ˙ÈÎÂ˙· ‡Ï ‡Â‰ ˘ÏÂ˘ÓÏ ˙ÈÂˆÈÁ ˙ÈÂÊ ‰ˆÂÁ ˙ÂÎ˙ ‡˘Â‰  Æ

˘ÂÓ‰ ÌÂÎÈÒ‚∫ÌÈÈ¯˜ÈÚ‰ ÌÈËÙ˘Ó‰Â ÌÈ

 ÍÂÙ‰‰ ËÙ˘Ó‰Â ÒÏ˙ ËÙ˘Ó—ÌÈˆ˜Ó ˙ÈÂÊ È˜Â˘ ÌÈÎ˙ÂÁ‰ ÌÈÏÈ·˜Ó ÌÈ¯˘È È˘ 

ÆÍÙÈ‰ÏÂ ÌÈÂÈˆ¯ÂÙÂ¯Ù ÌÈÚË˜ Ô‰ÈÏÚ

 ÚË˜ Ï˘ ˙ÈÓÈÙ ‰˜ÂÏÁ—  ‰„Â˜ C  ÚË˜ ÏÚ ˙‡ˆÓ‰  AB‰˜ÂÏÁ Â˙Â‡ ˙˜ÏÁÓ  

  Ï˘ ÒÁÈ· ˙ÈÓÈÙn
m    ÌÈÈ˜˙Ó Ì‡  n

m Ω AC
CB

Æ

 ËÙ˘Ó—ÒÁÈ· ˙ÈÓÈÙ ‰˜ÂÏÁ ˙ÈÂÊ‰ ÏÂÓ˘ ÚÏˆ‰ ˙‡ ˜ÏÁÓ ˘ÏÂ˘Ó· ˙ÈÂÊ ‰ˆÂÁ 

ÆÍÙÈ‰ÏÂ ˙ÈÂÊ‰ ˙‡ ˙Â‡ÏÂÎ‰ ˙ÂÚÏˆ‰ È˙˘ ÔÈ·˘ ÒÁÈÏ ‰ÂÂ˘‰

תרגילי8
(פרופור4יה ותכונת חו4ה זוית של משולש במעגל)

משפט תלס והרחבותיו והמשפט ההפו9 במעגל

.מתמטי,ה חל, א(    ראה ג8 תרגילי8 בספר הערה:
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.B  וA8שני המעגלי3 שב4יור נחתכי3 בנ+ודות  1)

CDA8ו  CFB3ה3 חותכי3 למעגל השמאלי שחותכי  

  בהתאמה.G  וE8את המעגל הימני ג3 בנ+ודות  

.EG ˇ̌ DFהוכח:    א.

).AB   העבר את המיתר המשות9  הדרכה: (

CFהוכח:    ב.
FG

CD
DE

=.

.Aשני המעגלי3 שב4יור משי+י3 מבפני3 בנ+ודה  2)

AB8ו  ACה3 מיתרי3 במעגל הגדול שחותכי3 את  

  בהתאמה.E  וD8המעגל ה+ט: בנ+ודות  

.BC ˇ̌ DEהוכח:    א.

).A    העבר את המשי+ המשות9 בנ+ודה  הדרכה:(

.BD • AE = CE • ADהוכח:    ב.

(3ABC    הוא משולש ישר זוית  BC) A (AC

שבו חסו3 ח4י מעגל שמרכזו על היתר

כמתואר ב4יור.

הבע את רדיוס ח4י המעגל  באמ4עות הני4בי3

a8ו  b)    . :סמ: את הרדיוס  ב8הדרכה   x.(

AB  חוס3 ח4י מעגל כ; שה4לע  ABCDמרובע  4)

  משי+ותDA  וBC  ,CD8היא +וטר וה4לעות  

ל+שת ח4י המעגל.  אלכסוני המרובע נחתכי3

.  רדיוס ח4י המעגל הוא  6  ס"מOבנ+ודה  

.AD) (BC >  הוא  13  ס"מ.    CDואור; ה4לע  

.AD  וBC8מ4א את ה4לעות  א.

).BC  מה4לע  AD  ומ4א תחילה בכמה גדולה ה4לע  AD  לC8    העבר אנ;  מ8הדרכה:(

.OA : COחשב את היחס    ב.

(5AB8הוא +וטר במעגל ו  ACDהוא  

  ה:G  וE  ,F8משולש החסו3 במעגל.  

.AD  וAB  ,AC8בהתאמה נ+ודות על  

.AC A EF    ,AD A EGנתו::    

.CD ˇ̌ FGהוכח:    

    זויות הי+פיות הנשענות על +וטר).רמז:(

304

C
B

A

D

G

E

F

C

B

A

D
E

C

B A

D

O

C
B

A

D
E

F G

CB

A

a

b



305 ה4ילו3 מספר זה הוא עבירה על החו+★) ב()1 חל+ — יח"ל 4 (מתמטי+ה בני גור! — כל הזכויות שמורות ©

תכונת חו4ה זוית של משולש והמשפט ההפו9 במעגל

(AB)  יו4אי3 משי+  Aמהנ+ודה  6)
.ACD  וחות;  Bלמעגל בנ+ודה  

.DC = BCנתו::    

הוכח:    
AC
BC

AB
BD

=.

    זוית בי: משי+ למיתר).רמז:(

במשולש שווה שו+יי3 הבסיס הוא7)

18  ס"מ והשו+ היא  15  ס"מ.

חשב את רדיוס המעגל החסו3

במשולש בעזרת תכונת חו4ה הזוית

    מ4א תחילההדרכה:במשולש.    (

את הגובה לבסיס).

  שחסו3 במעגלABCDבמרובע  8)

.Kהאלכסוני3 נחתכי3 בנ+ודה  

נתו::    
BK
KD

BC
CD

=.

.ACB = <) ABD (>הוכח:    

  נמ4אות עלE  וB  ,C  ,D8הנ+ודות  9)

CD  וBE8המעגל.  המשכי המיתרי3  

  הוא חו4ה הזויתA  .BDנפגשי3 בנ+ודה  

B  במשולש  ABC = נתו::    6 ס"מ    .DE,

.AB,    12 ס"מ = 9BC ס"מ = 

.ACחשב את  

  היא מרכז המעגל החסו3 במשולשOהנ+ודה  10)

D.    הנ+ודה  ABC    º) = 90(<) Bישר זוית  

  עוברCD  כ; שה+טע  ABנמ4את על הני4ב  

,BC.    נתו::    12 ס"מ = Oדר; הנ+ודה  

.4BD ס"מ = 

חשב את היחס  א.
AC
AD

.

    משפט פיתגורס).רמז:.    (ADחשב את  ב.

DB

A
C

18

1515

CB

A

D
E

C

B

A

D
K

CB
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  הואO  .KO  חסו3 במעגל שמרכזו  ABCהמשולש  11)

  והוא מאונ; לה.M  בנ+ודה  BCרדיוס החות; את ה4לע  

.    נתו::N  בנ+ודה  BC  חות; את ה4לע  AKהמיתר  

.BC,    10 ס"מ = AC,    12 ס"מ = 8AB ס"מ = 

.NMחשב את  

).NC  וBN8    מ4א תחילה את  הדרכה:(

(12AB8ו  AC  ה3 משי+י3 למעגל שמרכזו  Oבנ+ודות  

B8ו  C  ;המש  .BO  ;והמש  AC  נחתכי3 בנ+ודה  D.

.CD,    8 ס"מ = ABנתו::    12 ס"מ = 

    מ4א תחילההדרכה:חשב את רדיוס המעגל.    (

).AO.  לאחר מכ: העבר את ה+טע  BD  וAD8את  

  משי+ותABC  של משולש  AC  וAB8ה4לעות  13)

  עוברת דר;BC.  ה4לע  Oלמעגל שמרכזו  

.AC,    10 ס"מ = AB.    נתו::    14 ס"מ = Oהמרכז  

חשב את היחס:    א.
SABO

SACO
.

.    חשב את:SABCנתו::    60 סמ"ר = ב.

.    (2)  רדיוס המעגל.ACO(1)  שטח המשולש  

זוית של משולש במעגל):(פרופור4יה ותכונת חו4ה תשובות  

(3  ab
a+b

  א.  10.3)  14  ס"מ.    9)  4.5  ס"מ.    7)4.     :   א.  4  ס"מ,  9  ס"מ.   ב.  9)4.    

7  א.  13)  6  ס"מ.    12)  1  ס"מ.    11)ב.  5  ס"מ.    
.1)  25  סמ"ר.   (2)  5  ס"מ(.   ב.  5

 מיתרי8 וזויות—דמיו! משולשי8 במעגל 

 ÌÈ˘ÏÂ˘Ó ÔÂÈÓ„· ÔÂ„Ï ¯Â·ÚÆÏ‚ÚÓ· ˙Â¯Â˘˜‰ ˙ÂÈÚ·· ÔÂ„ ‰ÏÈÁ˙ Æ˙ÂÈÂÊÂ ÌÈ¯˙ÈÓÏ

∫‡Ó‚Â„
  ˙Â„Â˜‰A  ¨B  ¨C≠Â  DÏÚ ˙Â‡ˆÓ  
  ÆÏ‚ÚÓ‰AC  ‰„Â˜‰  Æ¯ËÂ˜ ‡Â‰  E

  ¯˙ÈÓ‰ ÏÚ ˙‡ˆÓBD    ∫ÔÂ˙    ÆBD A AEÆ
Æ‡    ∫ÁÎÂ‰'ADC a 'AEBÆ
Æ· Ω Ó¢Ò ∂    ∫ÔÂ˙AB Ω Ó¢Ò ¥    ¨BE¨

 Ω Ó¢Ò ±∞DCÆÏ‚ÚÓ‰ ÒÂÈ„¯ ˙‡ ·˘Á    Æ

CB

A

N

K

M
O

C

B

A

DO

CB

A

O

C

B

A

DE
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∫ÔÂ¯˙Ù
Æ‡  ÌÈ˘ÏÂ˘Ó‰˘ ÁÈÎÂAEB≠Â  ADCÆÌÈÓÂ„  

∫ß‡ ·Ï˘     ºπ∞ Ω <) AEB    ÔÂ˙©      BD A AE®
   }

 ºπ∞ Ω <) ADC  ¯ËÂ˜‰ ÏÚ ˙Ú˘‰ ˙ÈÙ˜È‰ ˙ÈÂÊ©      AC®
          

<) ADC   Ω <) AEB

∫ß· ·Ï˘       <) C Ω <) B  ˙˘˜‰ ‰˙Â‡ ÏÚ ˙Ú˘‰ ˙ÈÙ˜È‰ ˙ÈÂÊ©      AD®
 }

 <) ADCΩ  <) AEB®ß‡ ·Ï˘· ÂÁÎÂ‰©      
          

'ADC    a 'AEB®ÆÊÆÊ ÔÂÈÓ„‰ ËÙ˘Ó È¢ÙÚ©      

Æ·    ∫Ï·˜ ÔÂÈÓ„‰ÓEB
DC

ΩAB
AC

    ÔÓÒÂ ÌÈÂ˙‰ ˙‡ ·Èˆ Ì‡    Æx Ω ACÏ·˜    

Ω∂
x

¥
±∞ Ω ±µ    ‡Â‰ ‰‡ÂÂ˘Ó‰ ÔÂ¯˙Ù    Æx Ω ∑Æµ    ‡Â‰ ÒÂÈ„¯‰ ÔÎÏÂ    ΩAC

≤
±µ
≤Æ

∫ÌÂÎÈÒÏÆÓ¢Ò  ∑Æµ  ‡Â‰ Ï‚ÚÓ‰ ÒÂÈ„¯    

 ÒÁÈÈ˙Ó‰ ËÙ˘Ó‰ ˙‡ ÂÈ˘ÎÚ ÁÒÌÈÒÂÈ„¯Ï ÌÈÏ‚ÚÓ Ï˘ ÌÈÓÒÂÁ‰ÌÈ˘ÏÂ˘Ó 
ÆÌÈÓÂ„

∫ËÙ˘Ó

‰¯„ÈÂÒÈÌ ˘Ï ÓÚ‚ÏÈÌ ‰ÁÂÒÓÈÌ Ó˘ÂÏ˘ÈÌ „ÂÓÈÌ Ó˙ÈÈÁÒÈÌ Ê‰ ÏÊ‰
ÎÓÂ ÈÁÒ ‰„ÓÈÂÔ ˘·ÈÔ ‰Ó˘ÂÏ˘ÈÌÆ

 ÁÈÎÂ‰Ï ÍÈ¯ˆ˘ ‰ÓÂ ÌÈÂ˙‰ ÁÂÒÈ∫˙ÈËÓ˙Ó ‰Ù˘·
∫ÔÂ˙'DEF a 'ABC¨

M  ˙‡ ÌÒÂÁ‰ Ï‚ÚÓ‰ ÊÎ¯Ó  'ABC¨
N  ˙‡ ÌÒÂÁ‰ Ï‚ÚÓ‰ ÊÎ¯Ó  'DEFÆ

∫Ï¢ˆBC
EF

ΩBM
ENÆ

∫‰ÁÎÂ‰
  ÌÈ˘ÏÂ˘Ó‰˘ ÁÈÎÂBMC≠Â  ENF∫ÌÈÓÂ„  

∫ß‡ ·Ï˘   <) A  ≤ Ω <) BMC˙ÈÙ˜È‰ ˙ÈÂÊÓ  ≤  ÈÙ ‰ÏÂ„‚ ˙ÈÊÎ¯Ó‰ ˙ÈÂÊ‰©      
      ®˙˘˜‰ ‰˙Â‡ ÏÚ ˙Ú˘‰

     <) D≤ Ω <) ENF®Ï¢Î©      
 

}
 <) D     Ω <) A®ÌÈÓÂ„ ÌÈ˘ÏÂ˘Ó· ˙ÂÓÈ‡˙Ó ˙ÂÈÂÊ©      
         

<) ENF   Ω <) BMC

D

FECB

A

NM
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∫ß· ·Ï˘     CM
FN

ΩBM
EN     ÈÎ©     CM Ω BM    ÔÎÂ    FN Ω EN®

 }
 <) ENFΩ  <) BMC®ß‡ ·Ï˘· ÂÁÎÂ‰©      
         

'ENF    a 'BMC®ÆˆÆÊÆˆ ÔÂÈÓ„‰ ËÙ˘Ó È¢ÙÚ©      
         

     BC
EF

ΩBM
EN ˙ÂÓÈ‡˙Ó‰ ˙ÂÚÏˆ‰ ÌÈÓÂ„ ÌÈ˘ÏÂ˘Ó·©     

  ®˙ÂÈÂÈˆ¯ÂÙÂ¯Ù

      ÆÏ¢˘Ó

תרגילי*
 מיתרי* וזויות)—(דמיו! משולשי* במעגל 

 מיתרי* וזויות— דמיו! משולשי* במעגל —תרגילי* יסודיי* 

.מתמטי6ה חל6 א(    ראה ג* תרגילי* בספר הערה:

3.  +וטר המעגל שחוס3 את המשולש הגדול : יחס הדמיו7 בי7 שני משולשי3 דומי3 הוא  14)

הוא  20  ס"מ.

מ4א את רדיוס המעגל שחוס3 את המשולש ה+ט7.

(2AB9ו  BC  ה3 מיתרי3 במעגל שמרכזו  O.

  ה7 בהתאמה אמ4עיE  וD9הנ+ודות  

  עוברAE.    ה+טע  BC  וAB9המיתרי3  

.Oדר: המרכז  

.AB A OD    ,BC A AEהוכח:    א.  

.AEB a 'ADO'  .   בהוכח: 

AB  חסו3 במעגל כ:  שABC9משולש  3)

  ה7 נ+ודות על ה4לעותE  וD9הוא +וטר.  

AB9ו  BC    :3כ: שמת+יי  AB A DE.

.EBD a 'ABC'הוכח:    א.

נתו7 שרדיוס המעגל הוא  15  ס"מ.ב.

CE  הוא  12  ס"מ ואור:  BEאור:  

.ADהוא  8  ס"מ.  חשב את  
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.ADE  וABC9  יו4אי3 שני חותכי3 למעגל  Aמהנ+ודה  4)

.ABE a 'ADC'הוכח:    א.

,DE,    5 ס"מ = ADנתו7:    3 ס"מ = ב.

.BC.    חשב את  2AB ס"מ = 

חשב את היחס    ג.
SADC

SABE
.

(5AB9ו  CD  ה3 שני מיתרי3 במעגל הנחתכי3 בנ+ודה  E.

.CBE a 'ADE'הוכח:    א.

.BC,    10 ס"מ = AE,    12 ס"מ = ADנתו7:    8 ס"מ = ב.

מ4א עפ"י הנתוני3 הנ"ל את ה+טע שנית7 לחשב את אורכו

וחשב את אורכו.

  עובר מעגל.D  וA  ,B  ,C9דר: הנ+ודות  6)

.  הוכח:AC  היא אמ4ע ה+שת  Bהנ+ודה  

.BDC a 'ADE'א.

.ECD a 'ABD'ב.

.DBA a 'ABE'ג.

  חסו3 במעגל.  המשכיABCDהמרובע  7)

.E  נחתכי3 בנ+ודה  DC  וAB9ה4לעות  

.CBE a 'ADE'הוכח:    א.

,AB,    4 ס"מ = AEנתו7:    6 ס"מ = ב.

.CD.    חשב את  5DE ס"מ = 

8
●

  נמ4אות על המעגל.D  וA  ,B  ,C9הנ+ודות  ) 

BD  הוא +וטר.  ה+טע  BE  מאונ: למיתר  AC.

.DBC a 'ABE'הוכח:    א.

AB,    5 ס"מ = DCנתו7:    12 ס"מ = ב.

.BE  וAE9ורדיוס המעגל  10  ס"מ.    חשב את  

  היא +וטר.AB  חסו3 במעגל כ: שה4לע  ABCDהמרובע  9)

.AE  מאונ:  לCE9  כ:  שAD9  נמ4את על המש: ה4לע  Eהנ+ודה  

.CDE a 'ABC'הוכח:    א.

.a  הוא  CD  וה+טע  Rנתו7 שרדיוס המעגל הוא  ב.

  את היחס    a  וR9הבע באמ4עות  
SCDE

SABC
.

CD  א3 נתו7  שABCD9מה נית7 לומר על המרובע  ג.

?  הוכח את תשובת:.ACEחו4ה את הזוית  
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 מיתרי* וזויות— דמיו! משולשי* במעגל —תרגילי* נוספי* 

  נמ4אותE  וA  ,B  ,D9הנ+ודות  10)

  הוא שווהABCעל המעגל.  המשולש  

AD.    המיתר  AC) = (ABשו+יי3    

E.  הנ+ודה  BCחו4ה את הבסיס  

.BCנמ4את על המש: הבסיס  

.DE A ACהוכח:    

AB  חסו3 במעגל כ: שה4לע  ABCהמשולש  11)

DE  חו4ה את המיתר  ABהיא +וטר.  ה+וטר  

AC  חות: את ה4לע  DE.  המיתר  Fבנ+ודה  

,AG.    נתו7:    6 ס"מ = Gבנ+ודה  

.BF,    4 ס"מ = 1.5GC ס"מ = 

  ואת רדיוס המעגל.AFמ4א את  

  נמ4אתE  חסו3 במעגל.  הנ+ודה  ABCDהמרובע  12)

.ADעל המש: ה4לע  

.EDC a 'ABC'היעזר בנתוני3 שב4יור והוכח:    א.

.CE.    חשב את  ACנתו7:    8 ס"מ = ב.

.D = <) BAD    ,E = <) BCEנסמ7:    ג.

.E  וD9  באמ4עות  ACBהבע את הזוית  

  שחסו3 במעגל הוא שווה שו+ייABC3המשולש  13)

AC) = (AB  הנ+ודה    .Dהיא נ+ודה כלשהי על  

AD.  המש: המיתר  B  לA9ה+שת ה+טנה בי7  

.E  בנ+ודה  BCנפגש ע3 המש: הבסיס  

.ABE a 'ADB'הוכח:    א.

.DE,    7 ס"מ = ACנתו7:    12 ס"מ = ב.

.ADחשב את  

(14AB  הוא +וטר במעגל שמרכזו  Oהנ+ודות  .

C9ו  D3נמ4אות על המעגל מ4דדי3 שוני  

.DO  נמ4את על  E.  הנ+ודה  Bשל הנ+ודה  

BDנתו7:    

(

 = 2BC

(

    ,DO A BE.

.EBC  חו4ה את הזוית  ABהוכח:    א.

ABCמ4א פי כמה גדול שטח המשולש  ב.

.OBEמשטח המשולש  
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    חסו3 במעגלAC = AB  בעל זוית ראש חדה שבו    ABCמשולש שווה שו+יי3  15)

  היאE  .F  בנ+ודה  BC  הוא +וטר במעגל שחות: את הבסיס  O  .ADשמרכזו  

.AC  מאונ:  לFO9  כ:  שAC9נ+ודה על השו+  

.AEC a 'AFO'הוכח:    א.

.AF.    חשב את  DE,    3.6 ס"מ = AEנתו7:    6.4 ס"מ = ב.

(16ABC    הוא משולש ישר זוית שבו  BC A AB    .D9ו  Eה7 נ+ודות על ה4לעות  

AC9ו  BC    :7בהתאמה.    נתו  'EDC a 'ABC:הוכח    .

  אפשר לחסו3 במעגל.ABEDאת המרובע  א.

    בדו+ את היחסי3 בי7 ה4לעות המתאימות).הדרכה:.    (AB < DEב.

 מיתרי* וזויות):—(דמיו! משולשי* במעגל תשובות  

9  ב.  10  ס"מ.   ג.  4)  ב.  22  ס"מ.    3)  7.5  ס"מ.    1)
.CE  ב.  15 ס"מ = )5.    4

  ב.  9)  ב.  7  ס"מ.    7)
a2

4R2    .35  ס"מ,  4.5  ס"מ.)11.   ג.  טרפז שווה שו+יי  

  ב.  4  ס"מ.15)  ב.  4.   14)   ב.  9  ס"מ.    º180—E+D    .(13  ב.  6.4  ס"מ.   ג.  12)

 משי6—דמיו! משולשי* במעגל 

 ˙ÂÏÏÂÎ‰Â ÌÈ˘ÏÂ˘Ó ÔÂÈÓ„ ÏÚ ˙ÂÒÒÂ·Ó‰ ˙ÂÈÚ·Ï ¯Â·Ú˜È˘ÓÆÏ‚ÚÓÏ 

∫‡Ó‚Â„
  Ú·Â¯Ó‰ABCD‰„Â˜‰  ÆÏ‚ÚÓ· ÌÂÒÁ  

E  ÚÏˆ‰ Í˘Ó‰ ÏÚ ˙‡ˆÓ  DCÍÎ  
  ÚË˜‰˘AE  ‰„Â˜· Ï‚ÚÓÏ ˜È˘Ó  AÆ

    ∫ÔÂ˙<) ADB Ω <) ADEÆ
  Æ‡    ∫ÁÎÂ‰'BAD a 'AEDÆ

    ∫ÁÎÂ‰Æ·  BC ˇ̌ AEÆ
∫ÔÂ¯˙Ù

Æ‡∫‰ÁÎÂ‰
   <) ADB Ω <) ADE®ÔÂ˙©      
 }

 <) ABDΩ  <) DAE˙ÈÙ˜È‰‰ ˙ÈÂÊÏ ‰ÂÂ˘ ¯˙ÈÓÏ ˜È˘Ó ÔÈ· ˙ÈÂÊ©      
    ®¯˙ÈÓ‰ ÏÚ ˙Ú˘‰

          
'BAD    a 'AED®ÆÊÆÊ ÔÂÈÓ„‰ ËÙ˘Ó È¢ÙÚ©      

      ÆÏ¢˘Ó

CB

A

D

E
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Æ·∫‰ÁÎÂ‰
     <) BAD   Ω <) AED®ß‡ ÛÈÚÒÓ Ú·Â©      
 }

 º±∏∞  Ω<) BAD ´ <) BCD®Ï‚ÚÓ· ÌÂÒÁ‰ Ú·Â¯Ó· ˙ÂÈ„‚ ˙ÂÈÂÊ ÌÂÎÒ©      
              
º ±∏∞  Ω<) AED ´ <) BCD

              
BC              ˇ̌ AE˙ÂÈ„„ˆ „Á ˙ÂÈÂÊ È˙˘ Ï˘ ÌÂÎÒ‰ Ì‡©      

       ‡Â‰º®ÌÈÏÈ·˜Ó ÌÈ¯˘È‰ Ê‡  ±∏∞

      ÆÏ¢˘Ó

 ÒÁÈÈ˙Ó‰ ËÙ˘Ó‰ ˙‡ ÁÒ ÌÂÈÒÏÌÈÒÂÈ„¯Ï ÌÈÏ‚ÚÓ Ï˘ ÌÈÓÂÒÁ‰ÌÈ˘ÏÂ˘Ó· 
ÆÌÈÓÂ„

∫ËÙ˘Ó

‰¯„ÈÂÒÈÌ ˘Ï ÓÚ‚ÏÈÌ ‰ÁÒÂÓÈÌ ·Ó˘ÂÏ˘ÈÌ „ÂÓÈÌ Ó˙ÈÈÁÒÈÌ Ê‰ ÏÊ‰
ÎÓÂ ÈÁÒ ‰„ÓÈÂÔ ˘·ÈÔ ‰Ó˘ÂÏ˘ÈÌÆ

∫‰¯Ú‰Æ≥±∂  ßÓÚ·  ≤≤  ÏÈ‚¯˙ ‰‡¯ ËÙ˘Ó‰ ˙ÁÎÂ‰Ï    

תרגילי*
 משי1)—(דמיו! משולשי* במעגל 

 משי1— דמיו! משולשי* במעגל —תרגילי* יסודיי* 

(1ABC  הוא משולש החסו3 במעגל כ5 שה4לע  AB

  נמ4את על המש5 ה4לעDהיא +וטר.  הנ+ודה  

BC  כ5 שה+טע  AD  משי+ למעגל בנ+ודה  A.

.DBA a 'ABC'הוכח:    א.  

.DAC a 'ABC'      ב.הוכח:

D  חסו3 במעגל.  הנ+ודה  ABCהמשולש  2)

AD  כ5 שה+טע  BCנמ4את על המש5 ה4לע  

.Aמשי+ למעגל בנ+ודה  

.CAD a 'ABD'הוכח:    א.

.DC,    8 ס"מ = ADנתו9:    4 ס"מ = ב.

.BCחשב את  
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ABCבתו5 משולש ישר זוית  3)

º) = 90(<) Cחסו3 רבע מעגל    

כמתואר ב4יור.    נתו9:

.BC,    10 ס"מ = 15AC ס"מ = 

חשב את רדיוס רבע המעגל.

(4ABD:הוא משולש החסו3 במעגל כ5  ש  AB

.BDC a 'ABD'הוא +וטר.    נתו9:    

הוכח:

  הוא טרפז ישר זוית.ABCDהמרובע  א.

.B  משי+ למעגל בנ+ודה  BCב.

(5AB  הוא משי+ פנימי בנ+ודות  A:ו  B3למעגלי  

  חותMN5.  +טע המרכזיN  3  ו:Mשמרכזיה3  

  ואורכו  24  ס"מ.  רדיוסC  בנ+ודה  ABאת  

המעגל השמאלי הוא  7  ס"מ ורדיוס המעגל הימני

הוא  5  ס"מ.

.NC  ו:MCחשב את אורכי ה+טעי3  

  חסומיA3בתו5 זוית שה+וד+וד שלה  6)

שני מעגלי3 זרי3 כמתואר ב4יור.  נ+ודות

.C  ו:Bההש+ה של אחת משו+י הזוית ה9  

BC,    3 ס"מ = ABנתו9:    4 ס"מ = 

ורדיוס המעגל ה+ט9 הוא  1  ס"מ.

חשב את רדיוס המעגל הגדול.א.

  למרכז המעגל הגדול.Aחשב את המרח+  מ:ב.

  למעגלABC  יו4אי3 חותA  5מהנ+ודה  7)

  המשי+AE  ומשי+  Oשעובר דר5 המרכז  

  נמ4את עלD.  הנ+ודה  Eלמעגל בנ+ודה  

  משי+CD  כ5 שה+טע  AEהמש5 המשי+  

.Cלמעגל בנ+ודה  

.ADC a 'AOE'הוכח:    א.

AOE.    מ4א את יחס הדמיו9 בי9 המשולש  BC,    20 ס"מ = DCנתו9:    16 ס"מ = ב.

.ADCלמשולש  

? EOCD  לשטח המרובע  AOEמהו היחס בי9 שטח המשולש  ג.
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  חותכת את המעגל בנ+ודותABC  של משולש  ACה4לע  8)

E:ו  C  ועוברת דר5 המרכז  O  ה4לע  .BCמשי+ה למעגל  

AB  היא אחת מנ+ודות החיתו5 של ה4לע  C  .Dבנ+ודה  

.AC A DOע3 המעגל.  (ראה 4יור).    נתו9:    

.ABC a 'ADO'הוכח:    א.

.BC,    10 ס"מ = AEנתו9:    3 ס"מ = ב.

חשב את רדיוס המעגל.

(9AB:ו  AC  משי+י3 למעגל שמרכזו  O  בנ+ודות  B:ו  C.

DO  כ5 שה+טע  AB  נמ4את על המש5 ה+טע  Dהנ+ודה  

.AOמאונ5 ל+טע  

הוכח ששני המשולשי3 שב4יור דומי3.א.

.DB,    2 ס"מ = ADנתו9:    10 ס"מ = ב.

.AOחשב את  

0
●

BC) = (ABC    ACמשולש שווה שו+יי3  1) 

  מ+ביל לשו+DAחסו3 במעגל.  הישר  

BC  והישר  DB  משי+ למעגל בנ+ודה  B.

.BAD a 'CBA'הוכח:    א.

.AD,    6 ס"מ = BCנתו9:    13.5 ס"מ = ב.

.ABחשב את  

(ללא +שר לנתוני3 של סעי> ב;)ג.

DECB  ע3 המעגל.  הוכח שהמרובע  AD  את נ+ודת החיתו5 השניה של  Eנסמ9  ב:

).º = 180<) ADB + <) CEA    הוכח:    הדרכה:הוא מ+בילית.    (

  חסו3 במעגל.ABCDהמרובע  11)

  נמ4את על המש5 ה4לעEהנ+ודה  

BC  כ5 שה+טע  AE  מ+ביל ל4לע  CD

.Aומשי+ למעגל בנ+ודה  

.EBA a 'ABD'הוכח:    

 משי1— דמיו! משולשי* במעגל —תרגילי* נוספי* 

E  חסו3 במעגל.  הנ+ודה  ABCהמשולש  12)

  נמ4אתD  והנ+ודה  ABנמ4את על המש5 ה4לע  

  מ+בילDE  כ5 שה+טע  ACעל המש5 ה4לע  

.C  משי+ למעגל בנ+ודה  CE  וה+טע  BCל4לע  
(המש5 השאלה בעמ; הבא)
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.AED a 'ABC  (2)    .'AED a 'ECD  (3)    .'ABC a 'ECD'הוכח:    (1)  א.

.DE.    היעזר בדמיו9 מס;  (2)  וחשב את  CD,    9 ס"מ = ACנתו9:    16 ס"מ = ב.

BC(ללא +שר לנתוני3 של סעי> ב;)    נתו9:    ג.
ED

= 3
4

    ,CD
ED

= 1
2

.

.ABC  למשולש  ECDחשב את יחס הדמיו9 בי9 המשולש  

.Aשני מעגלי3 משי+י3 מבחו= בנ+ודה  13)

  עוברי3 ישרי3 החותכיA3דר5 הנ+ודה  

.E  ו:B  ,C  ,Dאת המעגלי3 בנ+ודות  

ADהוכח:    
AE

AB
AC

=.

AD  נמ4את על המש5 ה4לע  E    חסו3 במעגל.  הנ+ודה  CD = BC  שבו    ABCDמרובע  14)

.C  משי+ למעגל בנ+ודה  CE  כ5 שה+טע  Dמה4ד של  

.CDE a 'ABC'הוכח:    א.

.BC.    חשב את  DE,    2 ס"מ = ABנתו9:    8 ס"מ = ב.

AB) = (AC  הוא שווה שו+ייABC    3המשולש  15)

  ה9 שתייD3  ו:O  .Eוהוא חוס3 מעגל שמרכזו  

מנ+ודות ההש+ה.

.ABD a 'AOE'הוכח:    א.

.BC,    16 ס"מ = ABנתו9:    17 ס"מ = ב.

חשב את רדיוס המעגל.

(ראה ג3 תרגיל  16  בעמ;  293).

  משי+BD  חסו3 במעגל.  ABCהמשולש  16)

.Bלמעגל בנ+ודה  

.BDC a 'ABC'היעזר בנתוני3 שב4יור והוכח:    א.

.ACD  חו4ה את הזוית  BCהוכח:    ב.

.CDחשב את  ג.

?  נמ+.C  משי+ למעגל בנ+ודה  CDהא3  ד.

.AB) = (AC  הוא שווה שו+ייABC    3המשולש  17)

  חותכתBC  היא +וטר במעגל וה4לע  ACה4לע  

  היא נ+ודה על ה4לעN  .Mאת המעגל בנ+ודה  

AB  כ5 שה+טע  MN  משי+ למעגל בנ+ודה  N.

.ANC a 'AMN'הוכח:    א.

.AB A MNהוכח:    ב.
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(18AB5ו  AC  משי+י3 למעגל שמרכזו  O

  חות9 אתAO.  ה+טע  C  וB5בנ+ודות  

  והמשכו חות9 אתDהמעגל בנ+ודה  

.Eהמעגל בנ+ודה  

הוכח ששני המשולשי3 שב4יור דומי3.א.

    ורדיוס המעגלABנתו::    6 ס"מ = ב.

.ADהוא  4.5  ס"מ.    חשב את  

9
●

.B  וA5שני מעגלי3 נחתכי3 בנ+ודות  1) 

ACהוא מיתר במעגל הימני שמשי+ למעגל  

  הוא מיתר במעגלA  .ADהשמאלי בנ+ודה  

.Aהשמאלי שמשי+ למעגל הימני בנ+ודה  

.CAB a 'ADB'הוכח:    א.

.BC,    20 ס"מ = ABנתו::    12 ס"מ = ב.

.BDחשב את  

.AB) = (AC  הוא שווה שו+ייABC    3המשולש  20)

.C  משי+ה למעגל בנ+ודה  ACהשו+  

F  חותכת את המעגל בנ+ודה  ABהשו+  

.  המשD9והמשכה חות9 אותו בנ+ודה  

.E  חות9 את המעגל בנ+ודה  BCהבסיס  

הוכח:

EF.    ג.  BE • CE = DE2.    ב.  CDE a 'DBE'א.

(

 = DE

(

.

.90(<) C = (º  הוא ישר זוית    ABCהמשולש  21)

  וחותכתO  עוברת דר9 מרכז המעגל  ABה4לע  

  חותכתBC.  ה4לע  D  וB5את המעגל בנ+ודות  

  משי+ה למעגלAC.  ה4לע  Fאת המעגל בנ+ודה  

.G  נחתכי3 בנ+ודה  EO  וE  .DF5בנ+ודה  

  הוא מלב:.ECFGהוכח:    המרובע  א.

.    חשב את 4לעות המלב:.DB,    10 ס"מ = BFנתו::    6 ס"מ = ב.

.AE  וAD5חשב את ה+טעי3  ג.

הוכח את המשפט  (ראה עמ;  312):22)

הרדיוסי* של מעגלי* החסומי*

במשולשי* דומי* מתייחסי* זה לזה

כמו יחס הדמיו! שבי! המשולשי*.

(המש9 השאלה בעמ; הבא)
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  מרכז המעגלABC  ,N'  מרכז המעגל החסו3  בDEF a 'ABC    .M5'    נתו!:(הדרכה:    

BC   6"ל:   נ+ודות הש+ה בהתאמה.    H  וDEF  .G5'החסו3  ב5
EF

MG
NH

.    הסתמ9 על=

כ9 שמרכז המעגל החסו3 הוא מפגש חו4י הזויות וכ: על כ9 שגבהי3 מתאימי3 במשולשי3

דומי3 מתייחסי3 זה לזה כמו יחס הדמיו: שבי: משולשי3).

(23AB  הוא מיתר במעגל שמרכזו  O  הנ+ודה  .C

  נמ4אתD.  הנ+ודה  ABהיא אמ4ע המיתר  

  משי+ למעגלDB  כ9 שה+טע  OCעל המש9  

.Bבנ+ודה  

הוכח:    שני המשולשי3 שב4יור דומי3.א.

.OD,    25 ס"מ = ABנתו::    24 ס"מ = ב.

חשב את רדיוס המעגל.

CD,    הבע את  x = OC    סמ:    הדרכה:(

).OC  ומ4א תחילה את ה+טע  xבאמ4עות  

(24AB5ו  AC  משי+י3 למעגל בנ+ודות  B5ו  C.

D:3היא  נ+ודה על המעגל כ9 שמת+יי  

BC = BD.

.BDC a 'ABC'הוכח:    א.

  הוא  24  ס"מABCנתו: שהי+> המשולש  ב.

  הוא  16  ס"מ.BDCוהי+> המשולש  

מ4א את ה4לעות של שני המשולשי3 הנ"ל.

  בהסתמ9 על יחסx  באמ4עות  AB  ואת  AC    והבע את  x = BC    סמ:    הדרכה:(

).ABCהדמיו: בי: המשולשי3.  לאחר מכ: היעזר בהי+> של המשולש  

 משי7):—(דמיו! משולשי* במעגל תשובות  

  א.  1.75  ס"מ.   ב.  7.22  ס"מ.6)  14  ס"מ,  10  ס"מ.    5)  6  ס"מ.    3)  ב.  6  ס"מ.    2)

2  ב.  15  ס"מ.   ג.  12)  ב.  8.94  ס"מ.    9)  ב.  6  ס"מ.    8)25.     : 5.   ג.  39 :   ב.  78)
3.

  ב.  3  ס"מ.18)  ג.  6.75  ס"מ.   ד.  לא.    16)  ב.  4.8  ס"מ.    15)  ב.  4  ס"מ.    14)

1  ב.  2  ס"מ,  4  ס"מ.   ג.  21)
32  ס"מ,  3

  ב.  15  ס"מ  או  20  ס"מ.)623  ס"מ.    3

.  ב.  9  ס"מ,  9  ס"מ,  6  ס"מ;  6  ס"מ,  6  ס"מ,  4  ס"מ24)

 דמיו! משולשי* במעגל—בעיות שונות 

ÆÏ‚ÚÓ· ÌÈ˘ÏÂ˘Ó ÔÂÈÓ„ Ï˘ „ÂÓÈÏ‰ ¯ÓÂÁ ÏÎ ÏÚ ÌÈÏÈ‚¯˙ ÏÏÂÎ ‰Ê ÛÈÚÒ
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תרגילי*
 דמיו! משולשי* במעגל)—(בעיות שונות 

 דמיו! משולשי* במעגל— בעיות שונות —תרגילי* יסודיי* 

  הוא +וטר.AB  חסו3 במעגל כ9  שABC5המשולש  1)

DC  משי+ למעגל בנ+ודה  C    ::נתו    .DC A AD.

.ACB a 'ADC'הוכח:    א.

.a = AC    ,b = ABנתו::    ב.

  את היחס בי: שטחb  וa5הבע באמ4עות  

.ACB  לשטח המשולש  ADCהמשולש  

  הואAD  חסו3 במעגל.  ABCהמשולש  2)

  עD3  והוא יו4ר זוית  BCהגובה ל4לע  

  עD3  יו4ר זוית  AE.  המיתר  ACה4לע  

.ABה4לע  

.ABE a 'ADC'הוכח:    א.

?  נמ+.AEמה נית: לומר על המיתר  ב.

(3AB  הוא +וטר במעגל שמרכזו  O  הנ+ודה  .E

  חו4ה אתAB.  ה+וטר  BCהיא אמ4ע המיתר  

.F  בנ+ודה  CDהמיתר  

.DAF a 'BOE'הוכח:    א.

  שוויCD3  וCB5הא3 במ+רה שהמיתרי3  ב.

המשולשי3 הנ"ל ג3 חופפי3?  נמ+.

  הוא חו4ה הזויתCD  חסו3 במעגל.  ABCהמשולש  4)

ACB  9המש  .CD  חות9 את המעגל בנ+ודה  E.

.ECB a 'ACD'הוכח:    א.

,CE,    25 ס"מ = ACנתו::    20 ס"מ = ב.

.CD.    חשב את  15CB ס"מ = 

(5AC  משי+ למעגל שמרכזו  O  בנ+ודה  C.

.BC  היא אמ4ע המיתר  Dהנ+ודה  

.BC A ABנתו::    

.CDO a 'ABC'הוכח:    א.

    ורדיוס המעגלBCנתו::    12 ס"מ = ב.

.AB  וAC5הוא  10  ס"מ.    חשב את  
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(6AB  .הוא +וטר במעגל  CBמשי+ למעגל  

  היא נ+ודה על המעגל כB  .D9בנ+ודה  

.AB  מ+ביל  לCD5ש5

.CD • AB = BD2הוכח:    א.

.CD,    5 ס"מ = ABנתו::    20 ס"מ = ב.

.ABCDחשב את שטח הטרפז  

  שהיא מרכזM.  המעגל ה+ט: עובר דר9 הנ+ודה  Aשני מעגלי3 משי+י3 מבפני3 בנ+ודה  7)

  הוא מיתר במעגלM  .AC  הוא +וטר במעגל הגדול העובר דר9 הנ+ודה  ABהמעגל הגדול.  

.Dהגדול החות9 את המעגל ה+ט: בנ+ודה  

.ABC  לשטח המשולש  DMBCחשב את היחס בי: שטח המרובע  

(8AB  משי+ למעגל שמרכזו  O  בנ+ודה  B  .AO

  נמ4אתD.  הנ+ודה  Cחות9 את המעגל בנ+ודה  

.C  משי+ למעגל בנ+ודה  DC  כ9  שAB5על  

.AOB a 'ADC'הוכח:    א.

    ורדיוס המעגלACנתו::    8 ס"מ = ב.

.ADהוא  5  ס"מ.    חשב את  

  משי+יN3  וM5שני מעגלי3 שמרכזיה3  9)

  הוא משי+ חי4וניABזה לזה מבחו=.  

.C  וB5המשי+ לשני המעגלי3 בנ+ודות  

.AN,    12 ס"מ = MNנתו::    8 ס"מ = 

חשב את הרדיוסי3 של המעגלי3.

(10ABCD    הוא טרפז החסו3 במעגל  AD) ˇ̌ (BC.

E  נ+ודה על המעגל.  המיתר  CEחות9 את  

.F  בנ+ודה  ADהמיתר  

.CDF a 'BED'הוכח:    

 דמיו! משולשי* במעגל— בעיות שונות —תרגילי* נוספי* 

נתוני3 שני משולשי3 דומי3.  הי+פו של משולש אחד הוא  42  ס"מ ורדיוס המעגל11)

החסו3 בו הוא  4  ס"מ.  שטחו של המשולש השני הוא  189  סמ"ר.

    ראה תרגיל  2הדרכה:מ4א את הי+פו של המשולש השני ואת רדיוס המעגל החסו3 בו.    (

בעמ;  287).

C

B

A

D

O

C
B

A
M N

C

BA

D

CB

A DF

E



 ה4ילו3 מספר זה הוא עבירה על החו+★) ב()1 חל+ — יח"ל 4 (מתמטי+ה בני גור! — כל הזכויות שמורות ©

.90(<) C = (º  הוא ישר זוית    ABCהמשולש  12)

  עובר מעגל שחות6 את היתרCדר6 ה+וד+וד  

  הוא +וטר במעגל.CD  כ6  שE9  וD9בנ+ודות  

.ACE a 'ABC'הוכח:    א.

.a = BC    ,b = ACנסמ::    ב.

.CE  את  b  וa9הבע באמ4עות  

(13ABCDהוא מרובע החסו3 במעגל.  המשכי ה4לעות  

AD9ו  BC  נפגשי3 בנ+ודה  E  הנ+ודה  .Fנמ4את על  

.BC  מ+ביל ל4לע  AF  כ6 שה+טע  CDהמש6 ה4לע  

.EBA a 'ADF'הוכח:    א.

,AF,    9 ס"מ = ADנתו::    8 ס"מ = ב.

.DE.    חשב את  12BE ס"מ = 

EF  חסו3 ח4י מעגל כ6 שה+וטר  ABCבמשולש  14)

BC  הוא הגובה ל4לע  BC  .ADמ+ביל ל4לע  

.G  בנ+ודה  EFוהוא חות6 את ה+וטר  

.ABC a 'AEF'הוכח:    א.

EFהוכח:    ב.
BC

AG
AD

=.

.BC,    12 ס"מ = ADנתו::    10 ס"מ = ג.

חשב את +וטר ח4י המעגל.

(15ABCD    הוא טרפז  DC) ˇ̌ (AB.

  עובר מעגל כD6  וA  ,B9דר6 הנ+ודות  

.B  משי+ה למעגל בנ+ודה  BCשה4לע  

.BDC a 'ABD'הוכח:    א.

BD    ,ADנתו::    6 ס"מ = ב.
BC

= 5
8

.DC  וAB9.    חשב את הבסיסי3  

.SBDC  (2)    .SABCD  את:    S  (1).    הבע באמ4עות  S = SABDנסמ::    ג.

 דמיו! משולשי/ במעגל):—(בעיות שונות תשובות  

  ב.  1)
a2

b2    .2(    .ב.  15  ס"מ,  9  ס"מ.5)  ב.  12  ס"מ.    4)  ב.  כ:.    3)  ב.  +וטר  

2  ב.  8)3.     :   74)  ב.  108.25  סמ"ר.    6)
  63  ס"מ,11)  3  ס"מ,  5  ס"מ.    )    89  ס"מ.3

  ב.  12)6  ס"מ.    
ab

a2+ b2    .13(    .ב.  3.75  ס"מ,15)  ג.  7.5  ס"מ.    14)  ב.  5.5  ס"מ  

9.664  ס"מ.   ג.  (1)  
25S  (2)   .S89

25.
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 דמיו! משולשי/ במעגל—תרגילי/ לחזרה 

˘ÂÓ‰ ÌÂÎÈÒ‚∫ÌÈÈ¯˜ÈÚ‰ ÌÈ

 ËÙ˘Ó—ÂÓÎ ‰ÊÏ ‰Ê ÌÈÒÁÈÈ˙Ó ÌÈÓÂ„ ÌÈ˘ÏÂ˘Ó ÌÈÓÒÂÁ‰ ÌÈÏ‚ÚÓ Ï˘ ÌÈÒÂÈ„¯‰ 

ÆÌÈ˘ÏÂ˘Ó‰ ÔÈ·˘ ÔÂÈÓ„‰ ÒÁÈ

 ËÙ˘Ó—ÂÓÎ ‰ÊÏ ‰Ê ÌÈÒÁÈÈ˙Ó ÌÈÓÂ„ ÌÈ˘ÏÂ˘Ó· ÌÈÓÂÒÁ‰ ÌÈÏ‚ÚÓ Ï˘ ÌÈÒÂÈ„¯‰ 

ÆÌÈ˘ÏÂ˘Ó‰ ÔÈ·˘ ÔÂÈÓ„‰ ÒÁÈ

תרגילי/
 דמיו! משולשי/ במעגל)—(תרגילי/ לחזרה 

 דמיו! משולשי/ במעגל— תרגילי/ לחזרה —תרגילי/ יסודיי/ 

(1ABC  הוא משולש החסו3 במעגל כ6 שה4לע  AB

AB  נמ4את על המשE  6היא +וטר.  הנ+ודה  

.EB A DE  כ6    שAC9  נמ4את על המשD  6והנ+ודה  

.ADE a 'ABC'הוכח:    א.

DE,    8 ס"מ = BCנתו::    12 ס"מ = ב.

  גדול מרדיוס המעגלADוכ: שה+טע  

ב2.59  ס"מ.    מ4א את רדיוס המעגל.

(2ABC9ו  DBC3ה3 שני משולשי3 החסומי  

.DC  נמ4את על המשE  6במעגל.  הנ+ודה  

נתו::    
AC
DE

AB
BD

=.

.DBE a 'ABC'הוכח:    א.  

.CBE = <) ABD (>  .   בהוכח: 

.O  חסו3 במעגל שמרכזו  ABCהמשולש  3)

  ה: בהתאמה אמ4עיE  וD9הנ+ודות  

DO.  המש6 ה+טע  BC  וAB9ה4לעות  

.F  בנ+ודה  ACחות6 את ה4לע  

.OEB a 'ADF'הוכח:    א.

,BC,    24 ס"מ = ABנתו::    18 ס"מ = ב.

.OE.    חשב את  20DF ס"מ = 

.OF  ואת  DOחשב את  ג.
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.AB) = (AC  הוא שווה שו+ייABC    3המשולש  4)

AB  והשו+  A  משי+ה למעגל בנ+ודה  ACהשו+  

D.  הנ+ודה  B  וA9חותכת את המעגל בנ+ודות  

.ABהיא אמ4ע ה+שת הגדולה  

הוכח ששני המשולשי3 שב4יור דומי3.א.

.    הבע באמ4עותa = DB    ,b = BCנתו::    ב.

a9ו  bאת היחס שבי: שטח המשולש השמאלי  

לשטח המשולש הימני.

(5ABCD  הוא מרובע החסו3 במעגל.  הנ+ודה  E

  משי+ למעגלBE  כ6  שDC9נמ4את על המש6  

.BC = AB.    נתו::    Bבנ+ודה  

.CBE a 'ADB'הוכח:    א.  

.CE • AD = AB2  .   בהוכח: 

 דמיו! משולשי/ במעגל— תרגילי/ לחזרה —תרגילי/ נוספי/ 

(6ABC    הוא משולש שווה שו+יי3 שבו  CB = AB

  חות6 את ה4לעBDוהוא חסו3 במעגל.  המיתר  

BC  בנ+ודה  E.

    העבר אתהדרכה:.    (BD • BE = BC2הוכח:    

).BCD a 'BEC'  והוכח:    CDה+טע  

E  וD9  חסו3 במעגל.  הנ+ודות  ABCמשולש  7)

.AC  וAB9נמ4אות בהתאמה על ה4לעות  

.AE • AC = AD • ABנתו::    

.AED a 'ABC'הוכח:    א.

  מ+ביל לישר המשי+DEהוכח:    ה+טע  ב.

.Aלמעגל בנ+ודה  

(8AB9ו  AC  משי+י3 למעגל שמרכזו  O

BO.  המש6 הרדיוס  C  וB9בנ+ודות  

.D  בנ+ודה  ACחות6 את המש6  

E  היא נ+ודה על  AD9כ6  ש  EOחו4ה  

.CODאת הזוית  

.º = 90<) AOEהוכח:    א.  

.AOE a 'ABO'        ב.  

.DOA a 'DEO'  .   גהוכח: 
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(9AB.הוא מיתר במעגל שאורכו  8  ס"מ  

AC  משי+ למעגל בנ+ודה  A  .BCהוא  

  מהמשי+ והוא שווה  5  ס"מ.Bמרח+ הנ+ודה  

    העבר +וטרהדרכה:חשב את רדיוס המעגל.    (

.D  וסמ: את +4הו השני של ה+וטר  בA9דר6  

).BDלאחר מכ: העבר את המיתר 

(10ABCD+הוא טרפז ישר זוית.  השו  

.E  משי+ה למעגל בנ+ודה  BCה+4רה  

AD  .הוא מיתר במעגל  EF9ני4ב  ל  AD.

.FAE a 'CED'הוכח:    א.  

.BEA a 'FDE'  .   בהוכח: 

.FE2 = DC • AB  .   גהוכח: 

    היעזר בסעיפי3 א; ו9ב;).הדרכה:  (      הוכח: 

  נמ4אות על המעגלD  וA  ,B  ,C9הנ+ודות  11)

  כמתואר ב4יור.AD  נמ4אות על המיתר  F  וE9והנ+ודות  

AD A BE    ,AD A CF    ,AC < AB    ,CDנתו::    

(

 = BD

(

.

הוכח:    א.  
BE
CF = AB

AC
.

.S'ACF < S'ABE  .        ב

.S'ACD < S'ABD  .        ג

 דמיו! משולשי/ במעגל):—(תרגילי/ לחזרה תשובות  

a  ב.  4)  ב.  5.4  ס"מ.   ג.  9.6  ס"מ,  10.4  ס"מ.    3)  ב.  7.5  ס"מ.    1)
b    .9(.6.4  ס"מ  
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פר/ אחד עשר

—הנדסת המישור 
פרופור7יות במשולש ישר זוית

פרופור7יות במשולש ישר זוית

‚‰ ˙ÂÎ˙ÈÏ ‰·Â· ¯˙ÈÂÊ ¯˘È ˘ÏÂ˘Ó˙
 ÔÂ„ ‰Ê ˜¯Ù·Æ˙ÈÂÊ ¯˘È ˘ÏÂ˘Ó· ˙ÂÈˆ¯ÂÙÂ¯Ù·‚˘ÂÓ· ˘ÂÓÈ˘ ˘È ÌÈËÙ˘Ó·  

ÏËÈ‰ ‚˘ÂÓ·Â ®Â‰Ó ¯ÈÎÊ „ÈÈÓ˘© È¯ËÓÂ‡È‚ ÚˆÂÓÓ ¯ÙÒ· ‰‡¯© ß‡ ˜ÏÁ ‰˜ÈËÓ˙ÓÆ®

∫˙Â¯Ú‰
®‡∫¯ÈÎÊ  ¯ÙÒÓ‰cÈ¯ËÓÂ‡È‚‰ ÚˆÂÓÓ‰ ‡Â‰   Ï˘   ÌÈ¯ÙÒÓ‰a≠Â  bÌÈÈ˜˙Ó Ì‡  

ab Ω cÆ    ) ∞> a ¨ b ¨ (cÆ

®· ‡˘Â‰Ï‚ÚÓ· ˙ÂÈˆ¯ÂÙÂ¯Ù‡˘Â „ÂÓÏÏ Ô˙È  ÆÏ¢ÁÈ ¥≠Ï ÌÈ„ÂÓÈÏ‰ ˙ÈÎÂ˙· ‡Ï ‡Â‰ 

Æµ≥¥  ßÓÚÓ ÏÁ‰ ß· ˜ÏÁ ‰Ò„‰ ¯ÙÒ‰Ó ‰Ê

‚‰∫‰¯„

‰ÈËÏ —Ô˙È ¯˘ÈÏ ıÂÁÓ ‰„Â˜Â ¯˘È ÌÈÂ˙ ¯˘‡Î 
 ‰„Â˜‰ Í¯„ ¯È·Ú‰Ï‡Í  ¯˘ÈÏÂÓ˘ÂÙÚ Æ¯˘ÈÏ

ÌÚ Í‡‰ Ï˘ ÍÂ˙ÈÁ‰ ˙„Â˜ ÔÈ·˘ ¯˘È‰ ÏÚ ÚË˜‰
¯˘È‰ ÌÚ ÚÙÂ˘Ó‰ Ï˘ ÍÂ˙ÈÁ‰ ˙„Â˜ ÔÈ·Ï ¯˘È‰

 ‡¯˜‰ÈËÏ ‰Ó˘ÂÙÚ ÚÏ ‰È˘¯Æ

Æ®≥∂≥  ßÓÚ ß‡ ˜ÏÁ ‰Ò„‰ ¯ÙÒ· Ì‚ ‰‡¯©

 Ï˘ ‰ÂÎ˙Ï ÒÁÈÈ˙Ó‰ ËÙ˘Ó ÂÈ˘ÎÚ ÁÒ¯˙ÈÏ ‰·Â‚‰Æ˙ÈÂÊ ¯˘È ˘ÏÂ˘Ó· 

אנ5 משופע

ישר

נ+ודה

היטל
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∫ËÙ˘Ó

‡®·Ó˘ÂÏ˘ È˘¯ ÊÂÈ˙ ‰‚Â·‰ ÏÈ˙¯ ÓÁÏ˜ ‡˙ ‰Ó˘ÂÏ˘ Ï˘È Ó˘ÂÏ˘ÈÌ
„ÂÓÈÌ ˘ÎÏ ‡Á„ Ó‰Ì „ÂÓ‰ ÏÓ˘ÂÏ˘ ‰Ó˜Â¯ÈÆ
·®·Ó˘ÂÏ˘ È˘¯ ÊÂÈ˙ ‰‚Â·‰ ÏÈ˙¯ ‰Â‡ ‰ÓÓÂˆÚ ‰‚È‡ÂÓË¯È ˘Ï ‰ÈËÏÈ
‰Èˆ·ÈÌ ÚÏ ‰È˙¯Æ

 ÁÈÎÂ‰Ï ÍÈ¯ˆ˘ ‰ÓÂ ÌÈÂ˙‰ ÁÂÒÈ∫˙ÈËÓ˙Ó ‰Ù˘·
  ˘ÏÂ˘Ó‰ABC    ˙ÈÂÊ ¯˘È ‡Â‰  º) Ω π∞(<) AÆ

∫ÔÂ˙AD  ¯˙ÈÏ ‰·Â‚‰ ‡Â‰  BCÆ
©BD≠Â  DCÆ®¯˙È‰ ÏÚ ‰·Â‚‰ ÈÏËÈ‰ Ì‰  

∫Ï¢ˆ  Æ‡'ABC a 'DAC a 'DBAÆ
Æ·  DC • BD Ω AD2Æ

Æ‡∫‰ÁÎÂ‰

  ÌÈ˘ÏÂ˘Ó‰˘ ÁÈÎÂDBA≠Â  DACÆÌÈÓÂ„  
   <) CDA = <) BDA≠˘  ÔÂ˙©      AD®‰·Â‚ ‡Â‰  
 }

 <) DAC   = <) B    ÈÎ©      º Ω π∞<) C ´ <) B    Ì‚Â    º Ω π∞<) C ´ <) DAC®
         

'DAC  a 'DBA®ÆÊÆÊ ÔÂÈÓ„‰ ËÙ˘Ó È¢ÙÚ©      

  ÌÈ˘ÏÂ˘Ó‰˘ ÁÈÎÂ ÂÈ˘ÎÚDBA≠Â  ABCÆÌÈÓÂ„  
   <) B      = <) B®˙Ù˙Â˘Ó ˙ÈÂÊ©      
 }

 <) BAC = <) ADB≠˘  ÔÂ˙©      AD    ÔÎÂ ‰·Â‚  º Ω π∞<) A®
         

'ABC  a 'DBA®ÆÊÆÊ ÔÂÈÓ„‰ ËÙ˘Ó È¢ÙÚ©      

  ÌÈ˘ÏÂ˘Ó‰˘ ÂÁÎÂ‰DBA≠Â  DAC  ÌÈ˘ÏÂ˘Ó‰˘ ÔÎÂ ÌÈÓÂ„  DBA≠Â  ABC¨ÌÈÓÂ„  
  ÌÈ˘ÏÂ˘Ó‰ Ì‚ ÔÎÏDAC≠Â  ABCÆÌÈÓÂ„  

      ÆÏ¢˘Ó

Æ·∫‰ÁÎÂ‰

    ∫ÌÈÈ˜˙Ó˘ ÂÁÎÂ‰'DAC a 'DBA¨˙ÂÈÂÈˆ¯ÂÙÂ¯Ù ˙ÂÚÏˆ‰˘ Ï·˜ ÔÂÈÓ„‰Ó    Æ

    ∫¯ÓÂÏÎDA
DC

ΩDB
DA

BA
AC

ΩÏ·˜ Ï‡Ó˘Ó˘ ÌÈÒÁÈ‰ È˘ ÔÈ·˘ ÔÂÈÂÂ˘‰Ó    Æ

    ‡Â‰˘ Û˙Â˘Ó‰ ‰ÎÓ· ÏÙÎ ¯Á‡ÏDC • DA    ÔÂÈÂÂ˘‰ ˙‡    DA2 Ω DC • DB¨

    ¯ÓÂÏÎDC • BD Ω AD2    ÌÂ˘¯Ï ¯˘Ù‡    ÆBD†•†DCΩ  ADÆ

      ÆÏ¢˘Ó
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∫‡Ó‚Â„
AD  ¯˙ÈÏ ‰·Â‚‰ ‡Â‰  BC  ˙ÈÂÊ ¯˘È ˘ÏÂ˘Ó·  ABC

AC) A (AB  ÚË˜‰ ˙‡ ¯ÂÈˆ· ÌÈÂ˙‰ È¢ÙÚ ‡ˆÓ    ÆBD

≠·  ÔÓÂÒÓ‰xÆ
∫ÔÂ¯˙Ù
    Ì‡x Ω BD    Ê‡    x— Ω ≤∂CDÔÂ¯Á‡‰ ËÙ˘Ó‰ È¢ÙÚ    Æ

    ∫ÌÈÈ˜˙ÓDC • BD Ω AD2    ¯ÓÂÏÎ    ¨x)—≤∂x( Ω 2Æ±≤
´±¥¥ Ω ∞    ‡È‰ ˙Ï·˜˙Ó‰ ‰‡ÂÂ˘Ó‰x≤∂—x2Ì‰ ˙ÈÚÂ·È¯‰ ‰‡ÂÂ˘Ó‰ ˙ÂÂ¯˙Ù    Æ

 Ω ∏x1 Ω ±∏    ¨x2≠˘    ÁÈ Ì‡    ÆCD > BD Ω ±∏    Ï·˜    BDÆ

∫˙Â¯Ú‰
®‡ ‡Ó‚Â„‰Ó ˙Â‡¯Ï Ï˜˘ ÈÙÎ—¨‰Èˆ¯ÂÙÂ¯Ù· ˘ÂÓÈ˘‰ ¯ÓÂÏÎ ¨Ï¢‰ ËÙ˘Ó· ˘ÂÓÈ˘‰ 

¨È˘ „ˆÓ  Æ˙ÂÚÏˆ‰ ÔÈ· ÌÈÒÁÈ‰ ˙‡ ÌÂ˘¯ÏÂ ÌÈ˘ÏÂ˘Ó ÔÂÈÓ„ ÁÈÎÂ‰Ï Í¯Âˆ‰ ˙‡ ÍÒÂÁ
ÌÈ˘ÏÂ˘Ó ÔÂÈÓ„ ˙¯ÊÚ· Ì‚ ¯Â˙ÙÏ Ô˙È ‰Ê ˜¯Ù· ÌÈÚÈÙÂÓ˘ ÌÈÏÈ‚¯˙‰Ó ‰·¯‰˘ ¯Â¯·

Æ‰Î „Ú ÂÈ˘Ú˘ ÈÙÎ

®· ËÙ˘Ó ˙¯ÊÚ· Ì‚ ¯Â˙ÙÏ Ô˙È ‰Â¯Á‡‰ ‡Ó‚Â„‰ ˙‡ÆÒ¯Â‚˙ÈÙ¨Ï¢‰ ÌÈÂÓÈÒ‰ È¢ÙÚ  
  ˘ÏÂ˘Ó·ABD    ∫ÌÈÈ˜˙Ó  AB2 Ω 2´±≤x2

  ˘ÏÂ˘Ó·ADC    ∫ÌÈÈ˜˙Ó  AC2 Ω 2´±≤x)2—≤∂(
  ˘ÏÂ˘Ó· ÔÎÏÂABC    ∫ÌÈÈ˜˙Ó  2 Ω ≤∂2´±≤x)2—≤∂(´2´±≤x2Æ

ÔÂ¯Á‡‰ ËÙ˘Ó· ˘ÂÓÈ˘‰  ÆÌ„Â˜ ÂÏ·È˜˘ ‰‡ÂÂ˘Ó ‰˙Â‡ ‡È‰ ˙ÈÚÂ·È¯‰ ‰‡ÂÂ˘Ó‰
ÆÍ˘Ó‰Ï Ì‚ ‰ÂÎ ÂÊ ‰¯Ú‰  ÆÔÂ¯˙Ù‰ Í¯„ ˙‡ ¯ˆ˜Ó Â„ÓÏ˘

®‚‰‚ÂÁÓÂ Ï‚¯Ò ˙¯ÊÚ· ˙Â·Ï ¯˘Ù‡Ó ÔÂ¯Á‡‰ ËÙ˘Ó‰
ÆÔÂ˙ Ô·ÏÓ Ï˘ ÁË˘Ï ÂÁË˘· ‰ÂÂ˘‰ ÚÂ·È¯˙Â˘ÚÏ È„Î  

ÂÊ· Ô·ÏÓ‰ Ï˘ ˙ÂÎÂÓÒ ˙ÂÚÏˆ È˙˘ ®¯˘È ÏÚ© ÌÈˆ˜Ó ˙‡Ê
 ÌÈÂ· Ï·˜˙Ó‰ ÚË˜‰ ÏÚÂ ÂÊ ¯Á‡Ï‚ÚÓ ÈˆÁÚË˜‰˘ ÍÎ 

 ‡Â‰¯ËÂ˜Ô·ÏÓ‰ ˙ÂÚÏˆ È˙˘ ÔÈ·˘ ¯Â·ÈÁ‰ ˙„Â˜Ó  ÆÂÏ˘ 
 ÌÈÏÚÓÆÍ‡ÁË˘Ï ÂÁË˘· ‰ÂÂ˘‰ ÚÂ·È¯‰ ÚÏˆ ‡Â‰ Ï¢‰ Í‡‰ ÔÂ¯Á‡‰ ËÙ˘Ó‰ È¢ÙÚ  

Æ‰¯˘È ˙ÈÂÊ ‡È‰ ¯ËÂ˜ ÏÚ ˙Ú˘‰ ˙ÈÙ˜È‰ ˙ÈÂÊ˘ ÍÎ ÏÚ ÌÈÎÓ˙ÒÓ  ÆÔ·ÏÓ‰

ÈÂÊ ¯˘È ‡Â‰ ˘ÏÂ˘Ó˘ ÌÈÁÈÎÂÓ ‰˙¯ÊÚ·˘ ‰ÂÎ˙˙
 ˙‡ ÁÒÍÂÙ‰‰ ËÙ˘Ó‰ÆÌ„Â˜‰ ËÙ˘ÓÏ 

∫ËÙ˘Ó

‡Ì ·Ó˘ÂÏ˘ ‰‚Â·‰ Ï‡Á˙ Ó‰ˆÏÚÂ˙ ÚÂ·¯ ·˙ÂÍ ‰Ó˘ÂÏ˘ Â‰Â‡
‰ÓÓÂˆÚ ‰‚È‡ÂÓË¯È ˘Ï ‰ÈËÏÈ ˘˙È ‰ˆÏÚÂ˙ ‰‡Á¯Â˙ ÚÏ ˆÏÚ ÊÂ
‡Ê ‰Ó˘ÂÏ˘ ‰Â‡ È˘¯ ÊÂÈ˙Æ

CB

A

D {12

x

26

4לע}
הריבוע

4לע שנייה
של המלב8

4לע אחת
של המלב8
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∫‰¯Ú‰˙ÂÚÏˆ‰ È˙˘ ÈÏËÈ‰ ¯ÓÂÏÎ ¨˘ÏÂ˘Ó‰ ÍÂ˙· ¯·ÂÚ ‰·Â‚‰˘ È‡˙· ÔÂÎ ËÙ˘Ó‰    
 Ô‰ÚÏˆ‰ ÏÚÆ®≥≥±  ßÓÚ·  ±∂  ÏÈ‚¯˙ ‰‡¯©  Æ‰Î˘Ó‰ ÏÚ ‡ÏÂ 

 ÁÈÎÂ‰Ï ÍÈ¯ˆ˘ ‰ÓÂ ÌÈÂ˙‰ ÁÂÒÈ∫˙ÈËÓ˙Ó ‰Ù˘·
AD  ÚÏˆÏ ‰·Â‚‰ ‡Â‰  BC˘ÏÂ˘Ó·  

ABCÆ˘ÏÂ˘Ó‰ ÍÂ˙· ¯·ÂÚ ‡Â‰Â  
∫ÔÂ˙DC • BD Ω AD2Æ
∫Ï¢ˆº Ω π∞<) BACÆ

∫‰ÁÎÂ‰

    ÔÂ˙‰ ˙‡DC • BD Ω AD2    ‡·‰ ÔÙÂ‡· ÌÂ˘¯Ï ¯˘Ù‡    DC
AD

ΩAD
BD

Æ
  ÌÈ˘ÏÂ˘Ó‰˘ ÂÈ˘ÎÚ ÁÈÎÂABD≠Â  CAD∫ÌÈÓÂ„  

   ºπ∞ Ω <) CDA Ω <) ADB≠˘  ÔÂ˙©      AD®‰·Â‚ ‡Â‰  

   }            
DC
AD

ΩAD
BD

 ®ÔÂ˙‰Ó Ú·Â©     

              
'CAD        a 'ABD®ÆˆÆÊÆˆ ÔÂÈÓ„‰ ËÙ˘Ó È¢ÙÚ©      

              
         <) CAD Ω <) B®ÌÈÓÂ„ ÌÈ˘ÏÂ˘Ó· ˙ÂÓÈ‡˙Ó ˙ÂÈÂÊ©      
 }

 <) C       Ω  <) BAD®ÌÈÓÂ„ ÌÈ˘ÏÂ˘Ó· ˙ÂÓÈ‡˙Ó ˙ÂÈÂÊ©      

    ∫ÔÓÒ ÂÈ˘ÎÚE Ω <) CAD Ω <) B    ¨J Ω <) C Ω <) BAD  ˘ÏÂ˘Ó·    ÆABC∫ÌÈÈ˜˙Ó  
º Ω ±∏∞J ´ E ´ J ´ E    ¯ÓÂÏÎ    ¨º Ω ±∏∞J≤ ´ E    Ï·˜  ≤≠·  ˜ÏÁ Ì‡    Æ≤º Ω π∞J ´ EÆ

    ÌÈÈ˜˙Ó˘ ·Ï ÌÈ˘J ´ E Ω <) BAC    ÔÎÏÂ    º Ω π∞<) BACÆ

      ÆÏ¢˘Ó

Ò„ÈÏ˜Â‡ ËÙ˘Ó
Æ®ÍÂÙ‰ ËÙ˘Ó ÌÈÈ˜ ‰Ê ËÙ˘ÓÏ Ì‚© ÆÒ„ÈÏ˜Â‡ ËÙ˘Ó ‡¯˜‰ ÛÒÂ ËÙ˘Ó ÁÒ

∫®Ò„ÈÏ˜Â‡© ËÙ˘Ó

·Ó˘ÂÏ˘ È˘¯ ÊÂÈ˙ Èˆ· ‰Â‡ ‰ÓÓÂˆÚ ‰‚È‡ÂÓË¯È ˘Ï ‰È˙¯ Â˘Ï ‰ÈËÏÂ
˘Ï Èˆ· Ê‰ ÚÏ ‰È˙¯Æ

 ÁÈÎÂ‰Ï ÍÈ¯ˆ˘ ‰ÓÂ ÌÈÂ˙‰ ÁÂÒÈ∫˙ÈËÓ˙Ó ‰Ù˘·
  ˘ÏÂ˘Ó‰ABC    ˙ÈÂÊ ¯˘È ‡Â‰  º) Ω π∞(<) AÆ

∫ÔÂ˙AD  ¯˙ÈÏ ‰·Â‚‰ ‡Â‰  BCÆ

∫Ï¢ˆBD • BC Ω AB2    ¨CD • BC Ω AC2Æ

CB

A

D

CB

A

D
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∫‰ÁÎÂ‰

    ÌÈÈ˜˙Ó˘ ÁÈÎÂBD • BC Ω AB2    ÌÈÈ˜˙Ó ¯·Î ÂÈ‡¯˘ ÈÙÎ    Æ'ABC a 'DBAÆ

    Ï·˜ ÔÂÈÓ„‰ÓBA
BC

ΩDB
AB

    ¯ÓÂÏÎ    ¨BD • BC Ω AB2Æ

    ÌÈÁÈÎÂÓ ‰ÓÂ„ ‰¯Âˆ·CD • BC Ω AC2Æ

      ÆÏ¢˘Ó

ÆÔÂ¯Á‡‰ ËÙ˘Ó‰ Ï˘ ÛÒÂ ÁÂÒÈ ‡È·

∫®Ò„ÈÏ˜Â‡© ËÙ˘Ó

·Ó˘ÂÏ˘ È˘¯ ÊÂÈ˙ ˘ËÁ ‰¯È·ÂÚ ‰·ÂÈ ÚÏ Èˆ· ˘ÂÂ‰ Ï˘ËÁ ‰ÓÏ·Ô
˘ˆÏÚÂ˙ÈÂ ‰Ô ‰È˙¯ Â‰ÈËÏÂ ˘Ï Èˆ· Ê‰ ÚÏ ‰È˙¯Æ

תרגילי*
(פרופור0יות במשולש ישר זוית)

הגובה ליתר הוא הממו0ע הגיאומטרי של היטלי הני0בי* על היתר

 הגובה ליתר הוא הממו0ע הגיאומטרי—תרגילי* יסודיי* 

  ואת שטח המשולש החי4וני בתרגילי3 הבאיx:3מ4א את ה+טע  1)

(2BD  הוא הגובה ליתר  AC  במשולש ישר זוית  ABC

CB) A (AB.

.CD,    4 ס"מ = ADנתו7:    10 ס"מ = א.

.  (דיי+ עד שתיABCחשב את שטח המשולש  

ספרות אחרי הנ+ודה העשרונית).

).א((ללא +שר לנתוני3 של סעי9 ב.

.SABC,    180 סמ"ר = ACנתו7:    30 ס"מ = 

.CD    .AD) < (CD  ו:AD  ואת ה+טעיDB  3חשב את הגובה  

328

ג. ב. א.
●
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9

x4

x
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(3ABCDהוא מעוי7 שאלכסוניו  

  הואO  .EFנחתכי3 בנ+ודה  

.Oגובה העובר דר; הנ+ודה  

,DFנתו7:    8 ס"מ = 

.12EF ס"מ = 

חשב את שטח המעוי7.

,AB ̌ˇ (ABCD    ACבטרפז ישר זוית  4)

DC A (AD3האלכסוני3 נחתכי    

  וה3 ני4בי3 זה לזה.Oבנ+ודה  

.DO,    9 ס"מ = BOנתו7:    4 ס"מ = 

.ACחשב את האלכסו7  א.

חשב את שטח הטרפז.ב.

    אי7 4ור; למ4וא את הגובה והבסיסי3).הערה:(

  הוא מלב7.  מה+וד+ודיABCD3המרובע  5)

B:ו  D  3הורידו אנכי  BE:ו  DF  7לאלכסו  AC.

.BE,    12 ס"מ = EFנתו7:    7 ס"מ = 

חשב את שטח המלב7.א.

).x    ומ4א תחילה את  x = CE    סמ7    הדרכה:(

חשב את הי+9 המלב7.ב.

ABCבתו; משולש ישר זוית  6)

º) = 90(<) C  7חסו3 מלב    CDEF.

.AB  של המלב7 מאונ; ליתר  CEהאלכסו7  

.BD,    27 ס"מ = EFנתו7:    3 ס"מ = 

  של המלבFC.7מ4א את ה4לע  א.

.ABCחשב את שטח המשולש  ב.

7
●

ABCבתו; משולש שווה שו+יי3  ) 

AC) = (AB  7חסו3 מלב    DEFG.

.AB  של המלב7 מאונ; לשו+  DFהאלכסו7  

.DE,    20 ס"מ = BGנתו7:    5 ס"מ = 

  של המלבDG.7חשב את ה4לע  א.

.ABCחשב את שטח המשולש  ב.

C
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D F
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(8AB  .הוא +וטר במעגל  Cנ+ודה כלשהי  

DC  נ+ודה על המעגל כ;  ש:AB  .Dעל  

.ABמאונ;  ל:

.CB • AC = CD2הוכח:    א.

.AC,    18 ס"מ = DCנתו7:    9 ס"מ = ב.

חשב את רדיוס המעגל.

 הגובה ליתר הוא הממו0ע הגיאומטרי—תרגילי* נוספי* 

  ב4יורי3 הבאיy:3  ו:xמ4א את ה+טעי3 המסומני3  ב:9)

(10ABCD    הוא טרפז שבו  DC ˇ̌ ABוהוא חוס3 מעגל    

.H  ו:E  ,F  ,G.    נ+ודות ההש+ה הR    :7  ורדיוסו  Oשמרכזו  

.º = 90<) AODא.הוכח:

.R2 = DH • AHב.

).H  עO  3    חבר את  הדרכה:(

.CF • BF = DH • AHג.

ד.
CG
DG

AE
BE

=.

(11ABCD    הוא טרפז שבו  DC ˇ̌ AB.והוא חוס3 מעגל    

.H  ו:E  ,F  ,Gנ+ודות ההש+ה ה7:    

.DG,    8 ס"מ = AEנתו7:    4.5 ס"מ = 

חשב את רדיוס המעגל.א.

    ראה את התרגיל ה+וד3).הדרכה:(

.GC    .GC) < (EB  ו:EB.    חשב את  BCנתו7:    15 ס"מ = ב.

(12BD  הוא הגובה ל4לע  AC  במשולש ישר זוית  ABC

BC) A (AB    .DE  הוא הגובה ל4לע  AB  במשולש  ABD.

נתו7:    
25
16

BC
ED

=    ,
5

.10AC ס"מ =  12

).CD  ו:AD    מ4א תחילה את  הדרכה:.    (BDחשב את  א.

.DEחשב את  ב.

ג. ב. א.
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1.5

x
12

yx

9

12

21 y

C BA

D

C

BA

D

F

E

O

H

G

C

BA

D

F

E

G

H

C

B

A D

E



331 ה4ילו3 מספר זה הוא עבירה על החו+★) ב()1 חל+ — יח"ל 4 (מתמטי+ה בני גור! — כל הזכויות שמורות ©

א* גובה ל0לע הוא הממו0ע הגיאומטרי של היטלי שתי ה0לעות על ה0לע
אז המשולש ישר זוית

 א* הגובה ל0לע הוא הממו0ע הגיאומטרי— המשפט ההפו9 —תרגילי* יסודיי* 

ב4יורי3 הבאי3 נתו7 משולש ובתוכו גובה.13)

הוכח שהזוית שמסומנת ב+שת היא זוית ישרה:

(14AD הגובה ל4לע    הואBC  במשולש  ABC.(הגובה עובר בתו; המשולש)  .

  הוא  125  סמ"ר.ABC    ושטח המשולש  DC,    20 ס"מ = BDנתו7:    5 ס"מ = 

  הוא ישר זוית.ABCהוכח:    המשולש  

(15AB:ו  CDה3 שני מיתרי3 במעגל המאונכי3 זה לזה  

.CE2 = BE • AE.    נתוE    :7שנחתכי3 בנ+ודה  

  הוא +וטר במעגל.ABא.הוכח:

.DE = CEב.

 א* הגובה ל0לע הוא הממו0ע הגיאומטרי— המשפט ההפו9 — נוספי*תרגילי* 

הסבר עפ"י הנתוני3 ב4יור מדוע16)

המשפט שבעמ>  326  נכו7 ר+ בתנאי

שהגובה עובר בתו; המשולש.

(כלומר:    היטלי שתי ה4לעות

ה7 על ה4לע ולא על המשכה).

ני0ב הוא הממו0ע הגיאומטרי של היתר והיטל הני0ב על היתר (משפט או:לידס)

 ני0ב הוא הממו0ע הגיאומטרי—תרגילי* יסודיי* 

  עפ"י הנתו7 ב4יורי3 הבאיx:3מ4א את ה+טע  17)

ג. ב. }א.
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  חסו3 במעגל שרדיוסוABCמשולש  18)

BC  כ7 שה4לע  25O  ס"מ ומרכזו  

.BC  הוא הגובה ל4לע  ADהיא +וטר.  

.ODנתו8:    7 ס"מ = 

.AD  ואת  ACחשב את  

(19ABהוא משי+ למעגל בנ+ודה  

B:ו  ACD.הוא חות7 למעגל  

BD:8הוא +וטר.    נתו  

.AC,    7 ס"מ = 9DC ס"מ = 

חשב את רדיוס המעגל.

 ני4ב הוא הממו4ע הגיאומטרי—תרגילי* נוספי* 

(20ABCD.הוא ריבוע החוס3 מעגל  

E:ו  F.ה8 שתיי3 מנ+ודות ההש+ה  

.G  חות7 את המעגל בנ+ודה  BEה+טע  

.BG • BE = BF2הוכח:    

על ה4לעות של משולש ישר זוית בנו ריבועי21.3)

המש7 הגובה ליתר מחל+ את הריבוע שבנוי

על היתר לשני מלבני3.

.S3 = S1    ,S4 = S2הוכח:    

(פרופור4יות במשולש ישר זוית):תשובות  
  12  ס"מ,  24  ס"מ,  6  ס"מ.ב.  44.27  סמ"ר.   2)  א.  4  או  9,  39.    ג.  27,  135.   1)  א.

  א.  300  סמ"ר.   ב.  70  ס"מ.5)  א.  19.5  ס"מ.   ב.  126.75  סמ"ר.    4)  150  סמ"ר.    3)

  6,  3.ג.  3,  6.   ב.  4,  1.   9)  א.  ב.  11.25  ס"מ.    8)  א.  9  ס"מ.   ב.  150  סמ"ר.    6)

  17.5)  א.  א.  5  ס"מ.   ב.  4  ס"מ.    12)  א.  6  ס"מ.   ב.  3  ס"מ,  12  ס"מ.    11)

  6  ס"מ.19)  30  ס"מ,  24  ס"מ.    18)  2.    ג.  6.93.   ב.

 פרופור4יות במשולש ישר זוית—תרגילי* לחזרה 

˘ÂÓ‰ ÌÂÎÈÒ‚∫¯˘Ú „Á‡‰ ˜¯Ù‰ Ï˘ ÌÈÈ¯˜ÈÚ‰ ÌÈ

 ËÙ˘Ó—ÌÈ˘ÏÂ˘Ó È˘Ï ˘ÏÂ˘Ó‰ ˙‡ ˜ÏÁÓ ¯˙ÈÏ ‰·Â‚‰ ˙ÈÂÊ ¯˘È ˘ÏÂ˘Ó· 
ÆÈ¯Â˜Ó‰ ˘ÏÂ˘ÓÏ ‰ÓÂ„ Ì‰Ó „Á‡ ÏÎ˘ ÌÈÓÂ„
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 ËÙ˘Ó—ÈÏËÈ‰ Ï˘ È¯ËÓÂ‡È‚‰ ÚˆÂÓÓ‰ ‡Â‰ ¯˙ÈÏ ‰·Â‚‰ ˙ÈÂÊ ¯˘È ˘ÏÂ˘Ó· 
Æ¯˙È‰ ÏÚ ÌÈ·ˆÈ‰

 ÍÂÙ‰ ËÙ˘Ó—ÚˆÂÓÓ‰ ‡Â‰Â ̆ ÏÂ˘Ó‰ ÍÂ˙· ̄ ·ÂÚ ̇ ÂÚÏˆ‰Ó ̇ Á‡Ï ‰·Â‚‰ ̆ ÏÂ˘Ó· Ì‡ 
Æ˙ÈÂÊ ¯˘È ˘ÏÂ˘Ó‰ Ê‡ ÂÊ ÚÏˆ ÏÚ ˙Â¯Á‡‰ ˙ÂÚÏˆ‰ È˙˘ ÈÏËÈ‰ Ï˘ È¯ËÓÂ‡È‚‰

 ®Ò„ÈÏ˜Â‡© ËÙ˘Ó—¯˙È‰ Ï˘ È¯ËÓÂ‡È‚‰ ÚˆÂÓÓ‰ ‡Â‰ ·ˆÈ ˙ÈÂÊ ¯˘È ˘ÏÂ˘Ó· 
Æ¯˙È‰ ÏÚ ‰Ê ·ˆÈ Ï˘ ÂÏËÈ‰ Ï˘Â

תרגילי*
 פרופור4יות במשולש ישר זוית)—(תרגילי* לחזרה 

 פרופור4יות במשולש ישר זוית— תרגילי* לחזרה —תרגילי* יסודיי* 

(1AD  הוא הגובה ליתר  BC  במשולש ישר זוית  ABC    º) = 90(<) A  הנ+ודה    .Dמחל+ת  

.AD.    נתו8:    24 ס"מ = 16DC : BD =  :   ביחס של    BC9את ה4לע  

.ABC  ואת שטח המשולש  BCחשב את ה4לע  

.AC A BE  כ7 שמת+ייAC    3  נמ4את על האלכסוE  8  הנ+ודה  ABCDבמ+בילית  2)

.CE,    4 ס"מ = AE,    5 ס"מ = BE ס"מ = 20נתו8:    

הוכח:    המ+בילית היא מלב8.א.

חשב את שטח המלב8.ב.

AB) ̌ˇ (ABCD    DCבטרפז שווה שו+יי3  3)

  הואAEהאלכסוני3 מאונכי3 לשו+יי3.  

,DEגובה בטרפז.    נתו8:    9 ס"מ = 

.16CE ס"מ = 

חשב את ההי+; והשטח של הטרפז.

AB    ,DC = (BC = (ABCD    ADבדלתו8  4)

,BC) A ABזויות הבסיס ה8 ישרות    

DC A (AD  האלכסוני3 נחתכי3 בנ+ודה    .O.

.CO,    4.5 ס"מ = ADנתו8:    10 ס"מ = 

.ACחשב את האלכסו8  א.

.BDחשב את האלכסו8  ב.

חשב את שטח הדלתו8.ג.
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(5AD  הוא הגובה ליתר  BC  במשולש ישר זוית  ABC    º) = 90(<) A = נתו8:    6 ס"מ    .AC,

.9BD ס"מ = 

.DCחשב את  א.

.ABCמ4א את זויותיו החדות של המשולש  ב.

 פרופור4יות במשולש ישר זוית— תרגילי* לחזרה —תרגילי* נוספי* 

במשולש ישר זוית הגובה ליתר מחל+ את היתר לשני +טעי6.3)

4.    מ4א את היחס בי8 ני4בי המשולש. : נתו8 שהיחס בי8 שני ה+טעי3 הנ"ל    9א.

.b : a)  נתו8 שהיחס בי8 שני ה+טעי3 הנ"ל הוא    א((ללא +שר לנתו8 של סעי; ב.
  את היחס בי8 הני4ביb.3  ו:aהבע באמ4עות  

מעגל שרדיוסו  6  ס"מ7)

.ABCDחסו3 במעוי8  

ACאור7 האלכסו8  

הוא  15  ס"מ.

.BDמ4א את אור7 האלכסו8  

משני +וד+ודי3 נגדיי3 של מלב8, שהוא8)

לא ריבוע, מורידי3 אנכי3 לאלכסו8.

נ+ודות החיתו7 של האנכי3 ע3 האלכסו8

מחל+ות אותו לשלושה +טעי3 שהיחסי3

1. : 3 : ביניה3 ה3    1

מהו היחס בי8 שתי 4לעות סמוכות של המלב8?

  הAD3  ו:B  .AC  ו:Aשני מעגלי3 נחתכי3 בנ+ודות  9)

+טרי3 במעגלי3 המאונכי3 זה לזה.

  נמ4אות על ישר אחד.D  ו:C  ,Bהוכח:    הנ+ודות  א.

n  ו:m.    הבע באמ4עות  m = CB    ,n = BDנסמ8:    ב.
  ואת הרדיוסי3 של המעגליACD.3את שטח המשולש  

 פרופור4יות במשולש ישר זוית):—(תרגילי* לחזרה תשובות  

  62  ס"מ,  192  סמ"ר.3)  ב.  40.25  סמ"ר.    2)  50  ס"מ,  600  סמ"ר.    1)

º  ,60º.30  א.  3  ס"מ.  ב.  5)  א.  12.5  ס"מ.   ב.  12  ס"מ.   ג.  75  סמ"ר.    4)

 m)+(mn n  ב.  9)1.     :   82)  20  ס"מ.    )b : a    .7  ב.2.    :   3א.  6)
1
2  ,m2+mn 

1
2,

n2+mn 
1
2.
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