
 בני גורן

 

 הנדסת המישור -מעגל

 

 יח"ל 5-ו 4עם מעגל לתלמידי קובץ תרגילים 

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

לפני דמיון המעגל אדום( ורוצים ללמד את -)כתום  408-ו 404  ניםחלק א'  שאלו

 משולשים.  

 ידים בחינם וניתן גם להדפיס אותו.  קובץ זה נגיש לכל התלמ     

יח"ל(   5-ו 4ר מתמטיקה )כל התרגילים שמופיעים בקובץ זה נלקחו מהספ  הערה:

 .ירוק( ורצוי ללמד אותם בכיתה  י"א-)כחול  005שאלון   חלק ה' 

 

יח"ל(   4ספר מתמטיקה )צורה מאוד מפורטת בבנושא המעגל מופיע בכל החומר     

שאלון   1-יח"ל( חלק  ב'  5ובספר מתמטיקה ) אפור(-)כתום 404שאלון   1-'חלק  ב

 אדום(. -)ירוק  408

 

 פירוט התרגילים:

 כל התרגילים הם עם מעגל.  124-144בעמ'  

 .20,  11,  14,  7התרגילים שכוללים מעגל הם התרגילים הבאים:    141-151בעמ'  

,  12,  10,  11-28ם התרגילים הבאים:  התרגילים שכוללים מעגל ה  154-180בעמ'  

11. 

 כל התרגילים הם עם מעגל.   181-181בעמ'  

  

 

 

 התרגילים מופיעים בהמשך לעמוד זה.
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פר	 רביעי

 מעגל—הנדסת המישור 

הגדרת המעגל, מיתרי� ו	שתות

 ÌÚ ÌÈÏÈ‚¯˙ ÏÏÂÎ ÔÂ˘‡¯‰ ÛÈÚÒ‰  ÆÏ‚ÚÓ ÏÚ ÌÈÏÈ‚¯˙ ÏÏÂÎ ‰Ê ˜¯ÙÏ‚ÚÓ‰ ˙¯„‚‰
 ÏÚ ÌÈÏÈ‚¯˙ ÔÎÂ˙Â˙˘˜ ¨ÌÈ¯˙ÈÓ˙Â‡Ó‚Â„ ¨ÌÈ¯·Ò‰  ÆÏ‚ÚÓ‰ ÊÎ¯ÓÓ ÌÈ¯˙ÈÓ Ï˘ ÌÈ˜Á¯Ó‰Â 

 ¯ÙÒ· ÌÈÚÈÙÂÓ ÌÈÙÒÂ ÌÈÏÈ‚¯˙Âß· ˜ÏÁ ‰Ò„‰≤≤¥  ßÓÚ· —Æ±π≥

‚‰‚ÚÓ‰ ˙¯„ÈÓ ¨Ï˘˜Â ÌÈ¯˙˙Â˙
˘ÂÓ‰ ÌÂÎÈÒ‚ÌÈÈ¯˜ÈÚ‰ ÌÈ

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

 ˙‡¯˜ ‰ÚÂ·˜‰ ‰„Â˜‰ÆÏ‚ÚÓ‰ ÊÎ¯Ó ‡¯˜ ÚÂ·˜‰ ˜Á¯Ó‰ ÒÂÈ„¯ÏÎ Ì‚ ‡¯˜ ÍÎÂ 

Ï‚ÚÓ‰ ÏÚ˘ ˙Â„Â˜ È˙˘ ¯·ÁÓ‰ ÚË˜ ÆÏ‚ÚÓ‰ ÏÚ ‰„Â˜ ÌÚ ÊÎ¯Ó‰ ˙‡ ¯·ÁÓ‰ ÚË˜

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

 ‡¯˜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‰
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 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‰

תרגילי�
(הגדרת המעגל, מיתרי� ו	שתות)

הגדרת המעגל, מיתרי� ו	שתות

CD  הוא וטר  ו�O  ABבמעגל שמרכזו  1)

.Eהוא מיתר שהמשכיה� נחתכי� בנודה  

  שווה לרדיוס המעגל.DEנתו� שהטע  

.AOC.    חשב את זוית  º = 18<) BODנתו�:    א.

).א�(ללא שר לנתו� של סעי� ב.

.BOD = 3<) AOC (>הוכח:    

(2AB�ו  CDה� שני מיתרי� במעגל  

  נמ�אותF  ו�E.  הנודות  Oשמרכזו  

CD  ו�ABבהתאמה על המיתרי�  

O  עובר דר� המרכז  EFכ� שהטע  

.FO = EO    ,DF = BEומתיי�:    

.CD = ABהוכח:    

(3AB  וטר במעגל שמרכזו.  המיתרO  הוא 

BE  ביל לרדיוסAD.  המש� המיתר  DO  מ

.C  בנודה  BEנפגש ע� המש� המיתר  

טע אמ�עי�).רמז:.    (CD = ADהוכח:    א.    

    היעזרהדרכה:.    (CB = ABהוכח:    ב.

בחישוב זויות).

(4AB�וטר  ו  הוא מיתרBC  הוא 

  הוא אנ�O  .DEבמעגל שמרכזו  

CO  והוא חות� את  BCלמיתר  

.Fבנודה  

  הוא שווה שויי�.DOFהוכח:    המשולש  
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  הואAB  נתו�:    Oבמעגל שמרכזו  5)

וטר ו�CDהוא מיתר שהמשכיה�  

.Eנחתכי� בנודה  

    חברהדרכה:.    (AE < CEהוכח:    א.

).COE  והתבונ� במשולש  C  ע�  Oאת  

.DE < BEהוכח:    ב.

מיתרי� ומרח	יה� מהמרכז

(6AB�ו  CD  ה� מיתרי� במעגל שמרכזו  O

.Nהמאונכי� זה לזה שנחתכי� בנודה  

  ה� בהתאמה אמ�עיF  ו�Eהנודות  

.CD  ו�ABהמיתרי�  

  הוא מלב�.EOFNהסבר מדוע המרובע  א.

.ND  ו�CD.    חשב את  OE,    5 ס"מ = CNנתו�:    2 ס"מ = ב.

.AN  ו�OF.    חשב את  AE,    5.5 ס"מ = BNנתו�:    3 ס"מ = ג.

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

(אי� �ור� לב�ע חישובי� נוספי�).

(7AB�ו  CDה� שני מיתרי�  

במעגל השווי� זה לזה

שהמשכיה� נפגשי�

.Eבנודה  

.DE = BEהוכח:    

(8AB�ו  CDה� שני מיתרי�  

  הנחתכי�Oבמעגל שמרכזו  

.Eבנודה  

.E2 = <) E1 (>נתו�:    

.CD = ABהוכח:    

(9AB�ו  ACה� מיתרי� במעגל  

  היא אמ�עM.  הנודה  Oשמרכזו  

  חות�MO.  המש� הטע  ABהמיתר  

.N  בנודה  ACאת המיתר  

.NO = MOנתו�:    

.AB > ACהוכח:    
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(10AB�ו  CDה� שני מיתרי�  

  הנחתכי�Oבמעגל שמרכזו  

.Kבנודה  

.CD ⊥ AB    ,<) K2 < <) K1נתו�:    

.CD < ABהוכח:    

 הגדרת המעגל, מיתרי� ו	שתות—בעיות שונות 

(11AB  וטר במעגל שמרכזו אתחו�ה  והוא O  הוא 

.BE = OE.    נתו�:    E  בנודה  CDהמיתר  

  הוא שווה �לעות.ACDהוכח:    המשולש  א.

C  ו�O  ,D  ,Bהוכח:    המרובע שודודיו ה�  ב.

הוא מעוי�.

חשב את זויותיו של המעוי�.ג.

(12AB  .וטר במעגל  הוא טרפז ישר זויתDEFG  הוא 

G  ו�D.    (הנודות  º = 90<) F    ו�GF ˇ̌ DEשבו    

  נמ�אות על המעגל).F  ו�Eנמ�אות על הוטר והנודות  

.BG = ADהוכח:    א.

).EF    העבר אנ� מאמ�ע  הדרכה:(

.AB < GF + DEהוכח:    ב.

(13AB�ו  AC  ה� מיתרי� במעגל שמרכזו  O.

  למיתרי�.OK  ו�OLמהמרכז הורידו אנכי�  

 CB ˇ̌ KL    ,CBהוכח:    א.
1
2

 = KL.

טע אמ�עי�).רמז:(    

.CB ⊥ OM.    הוכח:    AC ˇ̌ MLנתו�:    ב.

 הגדרת המעגל, מיתרי� ו	שתות—הוכחת משפטי� 

הוכח את המשפט:14)

על מיתרי� שווי� נשענות זויות מרכזיות שוות ולהיפ�.

 בעמ�  201).הנדסה חל	 ב�(ראה בספר 

הוכח את המשפט:15)

 חו�ה את המיתר, חו�ה את הזוית המרכזית—אנ� ממרכז המעגל למיתר במעגל 

הנשענת על המיתר וחו�ה את ה	שת המתאימה למיתר.

 בעמ�  207).הנדסה חל	 ב�(ראה בספר 
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הוכח את המשפט:16)

מיתרי� שווי� במעגל נמ�אי� במרח�י� שווי� ממרכז המעגל ולהיפ�.

 בעמ�  211   ו�212).הנדסה חל� ב�(ראה בספר 

הוכח את המשפט:17)

א� במעגל מיתר אחד יותר גדול ממיתר שני אז מרח�ו מהמרכז של המיתר הגדול

יותר �ט� ממרח�ו מהמרכז של המיתר ה�ט�.

 בעמ�  213).הנדסה חל� ב�(ראה בספר 

(הגדרת המעגל, מיתרי� ו�שתות):תשובות  

  ב.  14  ס"מ,  12  ס"מ.   ג.  2.5  ס"מ,  8  ס"מ.   ד.  5  ס"מ,  2.5 ס"מ.º    .54(6א.  1)  

º  ,60º  ,120º  ,60º.120  ג.  11)

זויות במעגל

 ÏÚ ÌÈÏÈ‚¯˙ ÏÏÂÎ ‰Ê ÛÈÚÒÏ‚ÚÓ· ˙ÂÈÊÎ¯ÓÂ ˙ÂÈÙ˜È‰ ˙ÂÈÂÊ˙Â‡Ó‚Â„ ¨ÌÈ¯·Ò‰  Æ

 ¯ÙÒ· ÌÈÚÈÙÂÓ ÌÈÙÒÂ ÌÈÏÈ‚¯˙Âß· ˜ÏÁ ‰Ò„‰≤µ∂  ßÓÚ· —Æ≤≤¥

· ˙ÂÈÂÊ‚ÚÓÏ
˘ÂÓ‰ ÌÂÎÈÒ‚ÌÈÈ¯˜ÈÚ‰ ÌÈ

 ˙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 
˙Â‡Æ˙˘˜ ‰

 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 — ÔÓÂÎÒ˘ Â‡ ˙ÂÂ˘ ˙ÂÈÙ˜È‰ ˙ÂÈÂÊ ˙ÂÚ˘ Ï‚ÚÓ· ÌÈÂÂ˘ ÌÈ¯˙ÈÓ ÏÚ
ºÏÂ  ±∏∞ÆÍÙÈ‰

 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 
ÏÚÆ˙ÈÂÊ‰ È˜Â˘ ÔÈ· ˙Â‡ÂÏÎ‰ ˙Â˙˘˜‰ 
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תרגילי�
(זויות במעגל)

זוית הי�פית וזוית מרכזית הנשענות על אותה �שת

(1AB�ו  ACל  ה� מיתרי� במעג

  חות�BO.  הרדיוס  Oשמרכזו  

.D  בנודה  ACאת המיתר  

.º = 72<) BDC    ,CO ˇ̌ ABנתו�:    

.B  ו�Aחשב את הזויות  

(2ABהוא מיתר במעגל השווה  

באורכו לרדיוס המעגל.

מ�א את גודלה של זוית היפית

.(C (>)חדה הנשענת על המיתר  

(3BC  הוא מיתר במעגל שמרכזו  O.

  היא זוית היפית כלשהיBACזוית  

D.  הנודה  BCהנשענת על השת  

.BCהיא אמ�ע  

.DOC = <) BAC (>הוכח:    

זויות הי�פיות הנשענות על אותה �שת

(4ABC    יי� שבוD    והוא חסו� במעגל.  הנודה  AC = AB  הוא משולש שווה שו

  חות� את המעגלCD = AC    .AD  כ�    ש�C  מה�ד של  BCנמ�את על המש� הבסיס  

.Eבנודה  

.ABC  חו�ה את זוית  BEהוכח:    

  הוא שווה שויי�ABCהמשולש  5)

AC) = (AB  המיתר    .CDחו�ה את  

AB  וחות� את המיתר  ACBזוית  

.AC ˇ̌ BD.    נתו�:    Eבנודה  

.ABCחשב את זויות המשולש  א.

.BE = DEהוכח:    ב.
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זוית הי�פית הנשענת על �וטר

(6AB  וטר במעגל שמרכזוD.  הנודה  O  הוא 

.AC ˇ̌ OD.   נתו�:    BCנמ�את על המיתר  

.BC ⊥ ODהוכח:    א.  

.BD = CD    ב.הוכח:  

AC1    ג.הוכח:  
2

 = OD.

(7AB  ודה  נמ�את מחו�C  הוא וטר במעגל.  הנ

CB.    הטע  AB = ACלמעגל כ� שמתיי�    

.Dחות� את המעגל בנודה  

.CD = BDהוכח:    א.  

.BAC  חו�ה את זוית  AD המיתר     ב.הוכח:  

(8ABC.הוא משולש החסו� במעגל  

AD  הוא הגובה ל�לע  BC

  הוא וטר.AEו�

.β = αהוכח:    

זויות הי�פיות הנשענות על �שתות שוות

  הוא טרפז החסו�ABCDהמרובע  9)

.DC) ˇ̌ (ABבמעגל    

שווה שו�יי�.הוכח:    הטרפז הוא 

  עובר מעגל.D  ו�A  ,B  ,Cדר� הנודות  10)

E  ודה על המיתרBE.  הטע  AD  נ

.F  בנודה  ACחות� את המיתר  

.CD = BC    ,AE = ABנתו�:    

.EF = BFהוכח:    א.

.CD ˇ̌ BEנתו�:    ב.

  הוא וטר במעגל.ADהוכח:    

  נמ�אות עלE  ו�A  ,B  ,C  ,Dהנודות  11)

  נחתכי�AD  ו�BEהמעגל.  המיתרי�  

.AE = AC    ,EF = BC.    נתו�:    Fבנודה  

.AFE ≅ ∆ABC∆הוכח:    א.  

.ED = BC     ב.הוכח: 

C

B A

D

βα

CB

A

D

E

C

BA

D

A B

D

C

O

C

B

A

D

F E

C

B

A

D

F
E



131 ה�ילו� מספר זה הוא עבירה על החו★ חל ה�) — (מתמטיה 4 ו�5 יח"ל בני גור� — כל הזכויות שמורות ©

(12AB.וטר במעגל  הוא 

AC  ,AD  ,AE�ו  CD

ה� מיתרי� במעגל.

DEנתו�:    
(

 = BC

(

.

.CD ⊥ AEהוכח:    

 זויות במעגל—בעיות שונות 

DEF  ו�ABCהמשולשי�  13)

חסומי� במעגל.

.DF ⊥ AB    ,EF ⊥ ACנתו�:    

.DE = BCהוכח:    

(14AB�ו  ACה� מיתרי�  

במעגל המאונכי� זה לזה.

  ה�F  ו�Eהנודות  

בהתאמה אמ�עי המיתרי�.

  שווה לרדיוס המעגל.EFהוכח:    הטע  

(15AD  הוא גובה במשולש  ABCהחסו�  

AD  הוא וטר.  המש�  AFבמעגל.  

.Eחות� את המעגל בנודה  

.BC ˇ̌ FEהוכח:    א.  

.A2 = <) A1 (>      ב.הוכח:

    היעזר בתרגיל  9  שבעמ� הוד�).הדרכה: ( הוכח:    ב.

(16AB  וטר במעגל שמרכזו.O  הוא 

AD�ו  BCה� מיתרי� שהזוית  

º.120ההה ביניה� היא  

  הוא שווה �לעות.CODהוכח:    המשולש  

). ABC    התבונ� במשולש  הדרכה:(

(17AB�ו  ACה� מיתרי� במעגל הנחתכי�  

.G  ו�F  בנודות  DEע"י המיתר  

AB  היא אמ�ע השת  Dנתו�:    הנודה  

.AC  היא אמ�ע השת  Eוהנודה  

  הוא שווה שויי�.AFGהוכח:    המשולש  
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(18AB�ו  CD  ה� שני מיתרי� במעגל שמרכזו  O

  היא אמ�עEהנודה  הני�בי� זה לזה.  

.ADהמיתר  

.EAO = <) BDC (>הוכח:    א.

.AD = AB.    הוכח:    BAO = <) BDC (>נתו�:    ב.

.    חשב את זויותBDC = 1.6<) ADC (>נתו�:    ג.

). x = <) BDC    סמ�    הדרכה:.    (ABDהמשולש  

  ה�BE  ו�AD  חסו� במעגל.  ABCהמשולש  19)

.  המשכיHגבהי� במשולש שנחתכי� בנודה  

.G  ו�Fהגבהי� חותכי� את המעגל בנודות  

.AG = AH    ,BF = BHהוכח:    א.

  והמש� אותוCHשרטט ב�יור את הטע  ב.

  עד שיחתו� את המעגל בנודהHמה�ד של  

.BI = BF.    הוכח:    Iשתסומ�  ב�

 זויות במעגל—הוכחת משפטי� 

הוכח את המשפט:20)

זוית מרכזית במעגל גדולה פי  2  מכל זוית הי�פית הנשענת על אותה �שת.

 בעמ�  225).הנדסה חל� ב�(ראה בספר 

הוכח את המשפט:21)

זוית הי�פית במעגל הנשענת על �וטר היא זוית ישרה.

הוכח את המשפט:22)

180  ולהיפ�.ºעל מיתרי� שווי� במעגל נשענות זויות הי�פיות שוות או שסכומ�  

(זויות במעגל):ובות  תש

  (1º  ,24º8    .4(2  º    .30(5  .א  º  ,36º  ,72º    .72(18  .ג  º  ,50º  ,65º.65

משי� למעגל

 ÏÚ ÌÈÏÈ‚¯˙ ÏÏÂÎ ‰Ê ÛÈÚÒÏ‚ÚÓÏ ˜È˘ÓÌÈÙÒÂ ÌÈÏÈ‚¯˙Â ˙Â‡Ó‚Â„ ¨ÌÈ¯·Ò‰  Æ

 ¯ÙÒ· ÌÈÚÈÙÂÓß· ˜ÏÁ ‰Ò„‰≤∏≥  ßÓÚ· —Æ≤µ∑
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‚ÚÓÏ ˜È˘ÓÏ
˘ÂÓ‰ ÌÂÎÈÒ‚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�
(משי� למעגל)

הזוית בי� משי� לרדיוס

(1AB  וטר במעגל שמרכזו  משיO  .BC  הוא 

.CO  ני�ב להמש� הטע  B  .ADלמעגל בנודה  

.C = <) A (>הוכח:    א.

  חופפי�?CBO  ו�ADOהא� המשולשי�  ב.

.נמ

(2AB  למעגל שמרכזו .B  בנודה  O  משי

.C  חות� את המעגל בנודה  AOהטע  

CD  .AB  הוא אנ� למשי

.DCO  חו�ה את זוית  BCהוכח:    המיתר  

). BO    העבר את הרדיוס  הדרכה:(

.90(<) A = (º  הוא טרפז ישר זוית    ABCDהמרובע  3)

  E   בנודה  O  נוגעת במעגל שמרכזו  ADהשו

    היא וטר במעגל.BCוהשו

.DO = AOהוכח:    א.

.BC = DC + ABהוכח:    ב.
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שני משי�י� למעגל

  הוא שווה שויי�ABCהמשולש  4)

AC) = (ABות.    �לעות המשולש משי

.F  ו�D  ,Eלמעגל בנודות  

.BD,    4 ס"מ = ADנתו�:    7 ס"מ = 

� המשולש  א..ABCחשב את הי

.BC  היא אמ�ע  Fהוכח שהנודה  ב.

  הוא מביליתABCDהמרובע  5)

CD  ו�AB  ,BCש�לעותיה  

.D  ו�E  ,Fמשיות למעגל בנודות  

.AD,    19 ס"מ = AEנתו�:    5 ס"מ = 

.ABחשב את ה�לע  

). x = BE    סמ�    הדרכה:(

(6BC  .וטר במעגל.BC  מאונ� ל�AB  הוא 

DE  כ� שהטע  AB  נמ�את על  Dהנודה  

C  ו�A  ,E.  הנודות  Eמשי למעגל בנודה  

נמ�אות על ישר אחד.

.AB  היא אמ�ע הטע  Dהוכח:    הנודה  

). BE    העבר את הטע  הדרכה:(

(7ABוטר במעגל שמרכזו  הוא 

O  .BC  ,AD�ו  CDי�  משי

E  ו�B  ,Aלמעגל בנודות  

בהתאמה.

.º = 90<) DOCהוכח:    

זוית בי� משי� למיתר

  יו�א משי למעגל בנודהBמהנודה  8)

A  וחות�  BDC    :נתו�    .BD = AD.

  הואABCהוכח:    המשולש  א.

שווה שויי�.

.α = <) ADCנתו�:    ב.

.CAD  את זוית  αהבע בעזרת  
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(9ABC.הוא משולש החסו� במעגל  

.A  משי למעגל בנודה  mהישר  

.AC = ABנתו�:    א.

.m  מביל לישר  BCהוכח:    הבסיס  
.א�הוכח את הטענה ההפוכה לזו שבסעי� ב.

(10ABC.הוא משולש החסו� במעגל  

KL  ודה.C  משי למעגל בנ

.AC = ABנתו�:    

.BCK  חו�ה את הזוית  ACהוכח:    א.

.α = <) Aנסמ�:    ב.

.ACL  ו�BCK  את הזויות  αהבע באמ�עות  

(11m�ו  nבילי� זה לזה  ה� שני ישרי� המ

שמשיי� למעגל.

הוכח:    המיתר המחבר את נודות ההשה

    בחר נודה על המעגלהדרכה:הוא וטר.    (

וחבר אותה ע� כל אחת מנודות ההשה).

(12AB�ו  CDטרי� במעגל  ה� 

  משיFEהמאונכי� זה לזה.  

F.  הנודה  Eלמעגל בנודה  

.CDנמ�את על המש�  

AE  חות� את  CD  ודה.G  בנ

.FE = FGהוכח:    

(13AB�ו  ACודות  נוגעי� במעגל בנ

B�ו  C  ודה  נמ�את עלD.  הנ

E  הגדולה והנודה  BCהשת  

.ABנמ�את על המש�  

.BDC = 2<) CAE (>הוכח:    

(14BC  הוא מיתר במעגל שמרכזו  O  .D  טנה  כ� שהרדיוסBC  היא נודה על השת ה

OD  מאונ� למיתר  BC  ודהD  מה�ד של  OD  חות� את המש�  B.  המשי למעגל בנ

.Aבנודה  

.ABC  חו�ה את זוית  BDהוכח:    המיתר  
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 משי למעגל—בעיות שונות 

AB  חסו� במעגל כ� שה�לע  ABCהמשולש  15)

.A  משי למעגל בנודה  ADהיא וטר.  

.AC  נמ�את על המש�  Eהנודה  

.BC = AD    ,AB = AEנתו�:    

.AB ˇ̌ DE    ,AD ⊥ DEהוכח:    

(16ABC    יי� שבוAC = AB  הוא משולש שווה שו

  עובר משי למעגל.Aוהוא חסו� במעגל.  דר�  

D  מה�ד של   כ� שמתיי�AB  היא נודה על המשי

BC = AD  טעי�.E  נחתכי� בנודה  DC  ו�AB.    ה

.AC = BD    ,CE = DEהוכח:    

  יו�אי� משי למעגלAמנודה  17)

.ACD  וחות�  Bבנודה  

  כ�DC  נמ�את על  Eהנודה  

.DBC  חו�ה את זוית  BEש�

.AE = ABהוכח:    

(18AB�ו  ACי� למעגל  משי

.C  ו�B  בנודות  Oשמרכזו  

BD.וטר  הוא 

.AO ˇ̌ DCהוכח:    

(19AB�ו  CD  ה� מיתרי� במעגל שמרכזו  Oהמאונכי�  

.  הנודהCD  נמ�את על המש�  Eזה לזה.  הנודה  

F  היא החיתו� של המש�  BO  ע�  CD�נתו�  ש  .AE

.Aמשי למעגל בנודה  

). BF    המש� את  רמז:.    (BFE = <) BAE (>הוכח:    

ABC    AC) = (AB  של משולש שווה שויי�  ACה�לע  20)

  משיה למעגלAB.  ה�לע  Oעוברת דר� מרכז המעגל  

.L  משיה למעגל בנודה  BC  וה�לע  Kבנודה  

.  חשב אתAB  היא אמ�ע ה�לע  Kנתו� שהנודה  א.

). ABO  התבונ� במשולש  רמז:.    (ABCזויות המשולש  

n  ו�m.    הבע באמ�עות  m = BL    ,n = LCנתו�:    ב.
� המשולש  .ABCאת הי
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(21BC  וטר במעגל שמרכזו.  שלוש מ�לעותO  הוא 

.E  ו�B  ,C  משיות למעגל בנודות  ABCDהמרובע  

  חות�GO  והטע  AD  היא על ה�לע  Gהנודה  

.AB ˇ̌ GO.    נתו�:    Fאת המעגל בנודה  

  הוא טרפזABCDהוכח שהמרובע  א.

  הוא טע האמ�עי�.GOושהטע  

� הטרפז  GFנתו�:    1 ס"מ = ב.  הוא  34  ס"מ.  חשב את רדיוס המעגל.ABCD    והי

    שני משיי� למעגל היו�אי� מאותה נודה שווי� זה לזה).רמז:(

(22AB  .וטר במעגל  משיי�CD  ו�CB  הוא 

CB  ו�AD.  המשכי  D  ו�Bלמעגל בנודות  

.Eנפגשי� בנודה  

.E = 2<) DCB (>הוכח:    

  והוכח תחילהBD   העבר את הטע  הדרכה: (

). ABD  שווה לזוית  Eשזוית  

(23AB  נוגע במעגל שמרכזו  O  ודה.  הטעB  בנ

AO  ודהC.  הנודה  D  חות� את המעגל בנ

.AC = AB  כ� שמתיי�:    AOנמ�את על המש�  

DO    המש� את  הדרכה:.    (º = 45<) CBDהוכח:    

  עד שיחתו� את המעגל.  סמ� את נודתOמה�ד של  

). DBE  והיעזר במשולש  Eהחיתו�  ב�

 משי למעגל—הוכחת משפטי� 

הוכח את המשפט:24)

שני משיי� למעגל היו�אי� מאותה נודה שווי� זה לזה.א.

הטע המחבר את מרכז המעגל ע� הנודה שממנה יו�אי� שני המשיי�ב.

חו�ה את הזוית שבי� המשיי�.

הוכח את המשפט:25)

הזוית בי� משי למיתר הנפגשי� בנודת ההשה שווה לזוית ההיפית הנשענת

על המיתר (מ�ידו השני).

 בעמ�  270).הנדסה חל ב�(ראה בספר 

(משי למעגל):תשובות  

α—º  ,180α  ב.  α1.5—º    .180(10  ב.  8)  12  ס"מ.    5)  א.  30  ס"מ.    4)  ב.  לא.    1)
2+º.90

  ב.  5  ס"מ.72n+m    .5(21.   ב.  º  ,36º  ,72º  א.  20)
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שני מעגלי�

 ÏÚ ÌÈÏÈ‚¯˙ ÏÏÂÎ ‰Ê ÛÈÚÒÌÈÏ‚ÚÓ È˘ÌÈÙÒÂ ÌÈÏÈ‚¯˙Â ˙Â‡Ó‚Â„ ¨ÌÈ¯·Ò‰  Æ

 ¯ÙÒ· ÌÈÚÈÙÂÓß· ˜ÏÁ ‰Ò„‰≥∞±  ßÓÚ· —Æ≤∏¥

˘‚ÚÓ ÈÌÈÏ
˘ÂÓ‰ ÌÂÎÈÒ‚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�)

מעגלי� חותכי� ומעגלי� זרי�

(1  �.Oנתוני� שני מעגלי� בעלי מרכז משות

AB�ו  CDה� מיתרי� במעגל הגדול  

וה� חותכי� את המעגל הט� בהתאמה

.CD = AB.    נתו�:    N  ו�K  ,L  ,Mבנודות  

.MN = KLהוכח:    

C

BA

D

LK

O
N

M
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  היא אחת מנודות החיתו� של שניAהנודה  2)

  נמ�את עלB.  הנודה  N  ו�Mמעגלי� שמרכזיה�  

  נמ�את על המעגל הט�Cהמעגל הגדול והנודה  

.BC ˇ̌ MN.    נתו�:    A  עובר דר�  BCכ� שהטע  

 BCהוכח:    
1
2

 = MN.

.B  ו�Aשני המעגלי� שב�יור נחתכי� בנודות  3)

  היא מרכז המעגל הגדול והיא נמ�אתMהנודה  

  הוא וטר במעגלABעל המעגל הט�.  הטע  

  נמ�את על המעגל הגדול.Cהט�.  הנודה  

.ACBחשב את זוית  א.

  שווה לרדיוס המעגל הגדול.ACנתו�  ש�ב.

.ABCמ�א את שתי הזויות האחרות של המשולש  

(4ABC    יי� שבוAC = AB  הוא משולש שווה שו

  היא מרכזAוהוא חסו� במעגל הט�.  הנודה  

  הוא מיתר במעגל הגדול והואBDהמעגל הגדול.  

.Eחות� את המעגל הט� בנודה  

 BEC (>הוכח:    א.  
1
2

 = <) BDCב    ..  DE = CE.

שני המעגלי� שב�יור ה� בעלי מרכז5)

  �  ה� מיתרי�CD  ו�O  .ABמשות

במעגל הגדול המשיי� למעגל הט�.

.CD =  ABהוכח:    

.B  ו�Aשני מעגלי� נחתכי� בנודות  6)

המשיי� למעגל הימני בנודות

A�ו  Bחותכי� את המעגל השמאלי  

.D  ו�Cג� בנודות  

.AB ˇ̌ CDהוכח:    

  הואB  .AC  ו�Aשני מעגלי� נחתכי� בנודות  7)

  למעגלAמיתר במעגל הימני והוא משי בנודה  

  עובר ישר החות� אתBהשמאלי.  דר� הנודה  

.E  ו�Dהמעגלי� בנודות  

.CD ˇ̌ AEהוכח:    

    היעזר במשפט על הזוית בי� משי למיתר).הדרכה:(

CB A

M N

C

BA

M

CB

A
D

E

C

BA

D
O

C
B

A
D

C
B

A

D

E
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מעגלי� משי	י�

BO  ו�AOעל כל אחד מהרדיוסי�  8)

של רבע עיגול בנו ח�אי מעגלי�

.Cהנפגשי� בנודה  

B  ו�A  ,Cהוכח:    הנודות  

נמ�אות על ישר אחד.

.Aשני המעגלי� שב�יור משיי� מבפני� בנודה  9)

  הואAM  היא מרכז המעגל הגדול.  Mהנודה  

וטר במעגל הט�.  המיתר  ABשבמעגל הגדול  

.Cחות� את המעגל הט� בנודה  

.AB ⊥ MCהוכח:    א.  

.AC = BC  ב.הוכח:    

A  .ABשני המעגלי� משיי� מבפני� בנודה  10)

  ה� מיתרי� במעגל הגדול וה� חותכי�ACו�

  בהתאמה.E  ו�Dאת המעגל הט� בנודות  

    העבר אתהדרכה:.    (DE ˇ̌ BCהוכח:    

). A דר� הנודה  המשי	 המשות�

.Kשני מעגלי� נוגעי� זה בזה מבחו� בנודה  11)

AK�הוא מיתר במעגל הגדול  ו  BKהוא מיתר  

  נמ�אותB  ו�A  ,Kבמעגל הט� כ� שהנודות  

על ישר אחד.

  והמשיAהוכח:    המשי למעגל הגדול בנודה  

  מבילי� זה לזה.Bלמעגל הט� בנודה  

  עוברי� שני ישרי�K.  דר�  K  משיי� מבחו� בנודה  N  ו�Mשני מעגלי� שמרכזיה�  12)

AB�ו  CD  שחותכי� את המעגל  M  ודות.D  ו�B  בנודות  N  ואת המעגל  C  ו�A  בנ

.BD ˇ̌ ACהוכח:    

  הואA  .ABשני מעגלי� משיי� מבפני� בנודה  13)

וטר במעגל הגדול שמרכזו  M  .AMוטר במעגל  הוא 

.D  חות� את המעגל הט� בנודה  ACהט�.  המיתר  

 BC ˇ̌ MD    ,BCהוכח:    
1
2

 = MD.

טע אמ�עי�).רמז:(    
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  הואC  .ABשני מעגלי� משיי� מבחו� בנודה  14)

  בהתאמה.B  ו�Aמשי משות� למעגלי� בנודות  

  חות� אתCהמשי המשות� למעגלי� בנודה  

AB  ודה.D  בנ

.º = 90<) ACB  .    ב.BD = ADהוכח:    א.  

 שני מעגלי�—בעיות שונות 

  משיי�N  ו�Mשני מעגלי� שמרכזיה�  15)

  .�  ה� נודות על המעגלי�B  ו�Aמבחו

  עובר דר� נודת המגע.ABכ� שהטע  

.BN ˇ̌ AMהוכח:    

C.  משי משות� נוגע במעגל אחד בנודה  B  ו�Aשני מעגלי� נחתכי� בנודות  16)

.Dובמעגל השני בנודה  

.º = 180<) CBD + <) CADהוכח:    

.  המעגל הט� עובר דר�C  ו�Bשני מעגלי� נחתכי� בנודות  17)

  חות� אתCM  שהיא מרכז המעגל הגדול.  המש�  Mהנודה  

.D  חות� את המעגל הט� בנודה  A  .ABהמעגל הגדול בנודה  

  הוא וטר במעגל הט�.CDהוכח:    א.

). º = 90<) ABC    הוכח:    הדרכה:(

.CD = ADהוכח:    ב.

.AB ˇ̌ MN  את מרכז המעגל הט�.    הוכח:    Nסמ�  ב�ג.

  נחתכי� בנודותN  ו�Mשני מעגלי� שמרכזיה�  18)

A�ו  B  ודה.M  נמ�את על המעגל שמרכזו  N.  הנ

  חות� אתM  למעגל שמרכזו  Aהמשי בנודה  

.C  ג� בנודה  Nהמעגל שמרכזו  

    חבר את אמ�עיהדרכה:.    (AC = ABהוכח:    

  והוכחN  ע� המרכז  AC  ו�ABהמיתרי�  

שהמיתרי� נמ�אי� במרחי� שווי� מהמרכז).

 שני מעגלי�—הוכחת משפטי� 

הוכח את המשפט:19)

	טע המרכזי� של שני מעגלי� נחתכי�, או המשכו, חו�ה את המיתר המשות�

ומאונ� לו.

C

B
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(שני מעגלי�):תשובות  

45º  ,30º.105.   ב.  º  א.  3)

מעגל חוס� וחסו�

 ÏÚ ÌÈÏÈ‚¯˙ ÏÏÂÎ ‰Ê ÛÈÚÒÌÂÒÁÂ ÌÒÂÁ Ï‚ÚÓÌÈÚÏÂˆÓ·Â ÌÈÚ·Â¯Ó· ¨˘ÏÂ˘Ó· 

 ¯ÙÒ· ÌÈÚÈÙÂÓ ÌÈÙÒÂ ÌÈÏÈ‚¯˙Â ˙Â‡Ó‚Â„ ¨ÌÈ¯·Ò‰  ÆÌÈÏÏÎÂ˘Óß· ˜ÏÁ ‰Ò„‰ßÓÚ· 

≥≥∑—Æ≥∞≤

‚ÚÓÂ ÌÒÂÁ ÏÌÂÒÁ
˘ÂÓ‰ ÌÂÎÈÒ‚ÌÈÈ¯˜ÈÚ‰ ÌÈ

 ˘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· 
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תרגילי�
(מעגל חוס� וחסו�)

מעגל חוס� משולש

F  ה� מעויני�.  (הנודה  DECF  ו�ABCDהמרובעי�  1)

.AC  ו�EF  היא החיתו� של  O).  הנודה   BDנמ�את על  

  היא מרכז המעגל החוס� אתOהוכח:    הנודה  א.

.BDCהמשולש  

  היא מרכז המעגלFמ�א את המשולש שהנודה  ב.

החוס� אותו.

?  הסבר. ABGהיכ� נמ�א מרכז המעגל החוס� את המשולש  ג.

  חסו� במעגל. מחו� למשולש העלוABCהמשולש  2)

אנכי� אמ�עיי� ל�לעות המשולש שחותכי� את

.F  ו�D  ,Eהמעגל בנודות  

.º = 50<) A    ,º = 70<) Bנתו�:    א.

.DEFחשב את זויות המשולש  

    המש� את האנכי� האמ�עיי� לתו�הדרכה:(

,  ה� נפגשי� במרכז המעגל).ABCהמשולש  

.A    ,β = <) B    ,γ = <) C (> = α).    נסמ�:    א�(ללא שר לנתוני� של סעי� ב.

  ה�:    DEFהוכח שזויות המשולש  
α
2

 — º    ,90
β
2

 — º    ,90
γ
2

 — º.90

מעגל חסו� במשולש

.O  חסו� מעגל שמרכזו  ABCבתו� משולש  3)

.D  היא  BCנודת ההשה של ה�לע  

.E  בנודה  BC  חות� את ה�לע  AOהמש�  

.º = 30<) C    ,º = 100<) Bנתו�:    א.

.DOEחשב את זוית  

).א�(ללא שר לנתו� של סעי� ב.

).    הוכח:     β = <) B    ,γ = <) C)    . γ > βנסמ�:    
β—γ

2
 = <) DOE.

(4AB�ו  AC  י� למעגל שמרכזוC  ו�B  בנודות  O  משי

.D  נחתכי� בנודה  CO  והמש�  ABבהתאמה.  המש�  

.º = 45<) ECO  כ� שמתיי�    AO  נמ�את על  Eהנודה  

  היא מרכז המעגל החסו�Eהוכח:    הנודה  א.

.ACDבמשולש  

.D  חו�ה את הזוית  EDהוכח:    ב.

C

BA

D

F

E

O
G

CB

A

D

F
E

CB

A

D E

O

C

B

A

D
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  נמ�אות על מעגלD  ו�B  ,Cהנודות  5)

  נמ�את עלA.  הנודה  Oשמרכזו  

  חות� את המעגלBD  .AOהמש�  

.AC = AB.    נתו�:    Eבנודה  

CEהוכח:    א.
(

 = BE

(

.

  היא מרכזEהוכח:    הנודה  ב.

.ACDהמעגל החסו� במשולש  

התכונה של מרובע החסו� במעגל

E  חסו� במעגל.  הנודה  ABCDהמרובע  6)

.AB ˇ̌ EC.    נתו�:    ADנמ�את על המש�  

.BCD = <) CED (>הוכח:    א.

.º = 110<) A    ,º = 85<) Bנתו�:    ב.

.DCEחשב את זוית  

.B  ו�Aשני מעגלי� נחתכי� בנודות  7)

  נמ�אות על המעגל הגדולD  ו�Cהנודות  

  נמ�אות על המעגל הט�F  ו�Eוהנודות  

A  עובר דר� הנודה  CEכ� שהטע  

.B  עובר דר� הנודה  DFוהטע  

.EF ˇ̌ CDהוכח:    

.B  ו�Aשני מעגלי� נחתכי� בנודות  8)

  נמ�אות על המעגל הגדולD  ו�Cהנודות  

  נמ�את על המעגל הט� כ�Eוהנודה  

DE   והטע  A  עובר דר� CEשהטע  

.Bעובר דר�  

Eהוכח:    המשי למעגל הט� בנודה  

.CDמביל למיתר  

  נמ�אות על המעגל.D  ו�A  ,B  ,Cהנודות  9)

.E  נפגשי� בנודה  DC  והמש�  ABהמש�  

.F  נפגשי� בנודה  AD  והמש�  BCהמש�  

.º = 35<) E    ,º = 45<) Fנתו�:    

.Aחשב את זוית  

). DCF = <) BCE = <) A (>    שי� לב שמתיי�    הדרכה:(
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התכונה שא� מרובע מ�יי� אז נית� לחסו� אותו במעגל

  הוא ריבוע.  הנודותABCDהמרובע    10)

E�ו  Fנמ�אות בהתאמה על ה�לעות  

CD�ו  BC  טעי�  נחתכי�DF  ו�AE.  ה

.DE = CF.    נתו�:    Gבנודה  

  הוא בר חסימה.ABFGהוכח:    המרובע  א.

מ�א ב�יור שתי נודות שה� �ות וטרב.

.(של המעגל החוס�  (נמ

.O  חסו� במעגל שמרכזו  ABCהמשולש  11)

DO.  המש�  BC  היא אמ�ע  Dהנודה  

.E  בנודה  ABחות� את  

  אפשרAEOCהוכח:    את המרובע  

לחסו� במעגל.

  כ�O  חסו� במעגל שמרכזו  ABCהמשולש  12)

.E  נוגע במעגל בנודה  DE  הוא וטר.  ABש�

F.  הנודה  BC  נמ�את על המש�  Dהנודה  

.OE  ועל המש�  ACנמ�את על  

  אפשר לחסו�CDEFהוכח:    את המרובע  א.

במעגל.

.DBO = <) CFO (>.    הוכח:    DE ˇ̌ ABנתו�:    ב.

,AB ̌ˇ (DC  הוא טרפז ישר זוית    ABCDהמרובע  13)

º = 90<) A (    .BK�ו  CLחו�י� בהתאמה את  

.M  וה� נחתכי� בנודה  C  ו�Bהזויות  

הוכח:    אפשר לחסו� במעגל אתא.

.KMLAהמרובע  

.K  ע�  L  ואת  M  ע�  Aחבר את  ב.

.AML = <) AKL (>הוכח:    

(14ABCD  הוא מרובע שבו ה�לע  ABה למעגל  משי

DC  היא מיתר במעגל וה�לע  BC,  ה�לע  Bבנודה  

.AD ˇ̌ BE.    נתו�:    Eחותכת את המעגל בנודה  

  אפשר לחסו�ABCDהוכח:    את המרובע  א.

במעגל.

.ABC = <) DEB (>הוכח:    ב.
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התכונה של מרובע החוס� מעגל

  חוס� מעגלABCDהמרובע  15)

.Oשמרכזו  

.º = 180<) DOC + <) AOBהוכח:    

(16.הוכח:    א� בטרפז שווה שויי� אפשר לחסו� מעגל אז טע האמ�עי� שווה לשו

התכונה שא� מרובע מ�יי� אז נית� לחסו� בתוכו מעגל

,K  ,Lארבעה מעגלי� שמרכזיה�  17)

M�ו  N.י� כמתואר ב�יור  משי

  אפשרKLMNהוכח:    במרובע  

לחסו� מעגל.

(18DEטע אמ�עי�  הוא 

.ABCבמשולש  

.BC = 3AB + ACנתו�:    

DEBCהוכח:    במרובע  

אפשר לחסו� מעגל.

מ�ולע חסו� במעגל ומ�ולע חוס� מעגל

(19ABCDEהוא מחומש משוכלל החוס�  

  ה� שתיי�N  ו�O  .Mמעגל שמרכזו  

  חות�ACמנודות ההשה.  האלכסו�  

.K  בנודה  MNאת הטע  

  הוא מבילית.MKCDהוכח שמרובע  א.

� המחומש הוא  ב..Pנתו� שהי

� המבילית.Pהבע באמ�עות    את הי

(20ABCDEF.הוא משושה שווה �לעות החסו� במעגל  

.KLMNOPחל מאלכסוניו יו�רי� משושה  

  הואABCDEFהסבר מדוע המשושה  א.

משושה משוכלל.

  אפשרKLMNOPהוכח:    את המשושה  ב.

לחסו� במעגל ואפשר לחסו� בתוכו מעגל.

    הוכח שהמשושה הוא משוכלל).הדרכה:(
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 מעגל חוס� וחסו�—בעיות שונות 

שווה שויי�  הוא ABCהמשולש  21)

AC) = (AB  ודותF  ו�D  ,E.    הנ

נמ�אות על �לעות המשולש.

.B = 2<) DFE (>נתו�:    

הוכח:    אפשר לחסו� במעגל את

.ADFEהמרובע  

  חסו� במעגל.ABCהמשולש  22)

  עובר משי למעגל.Bדר� הנודה  

  מביל למשי.DEהטע  

  אפשרADECהוכח:    את המרובע  

לחסו� במעגל.

.ABC  חסו� במשולש  Oמעגל שמרכזו  23)

  עובר מעגלC  ו�B  ,Oדר� הנודות  

.D  בנודה  ACשחות� את ה�לע  

.α = <) Aנסמ�:    

הוכח:    א.  
α
2

 + º = 90<) BOC.

.AD = AB     ב.הוכח: 

BC  היא נודה על  ABC  Dבמשולש  24)

  כ� שמתיי�AC  היא נודה על  Eו�

ED = BD    :נתו�    .<) BAC = <) CDE.

.BAC  חו�ה את זוית  ADהוכח:    

  הואABDE    הוכח שהמרובע  הדרכה:(

בר חסימה).

  חסו� מעגל ט� שמרכזוABCבתו� משולש  25)

O  המרכז  .Oנמ�א על מעגל גדול שחוס�  

.BDCאת המשולש  

.A.    חשב את זוית  º = 65<) BDCנתו�:    א.

). BOC    מ�א תחילה את זוית  הדרכה:(

).א�(ללא שר לנתו� של סעי� ב.

.A  את זוית  α.    הבע באמ�עות  α = <) Dנסמ�    
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O.    הנודה  AB) ̌ˇ (DC  הוא טרפז    ABCDהמרובע  26)

  שהוא טע האמ�עי� בטרפז.EFנמ�את על הטע  

.EO = AE    ,FO = BFנתו�:    

.ABCDהוכח:    אפשר לחסו� מעגל בטרפז  א.

טע האמ�עי� בטרפז שווה למח�יתרמז:(    

סכו� הבסיסי�).

O    הוכח שהנודה  הדרכה:  היא מרכז המעגל החסו� בטרפז.    (Oהוכח:    הנודה  ב.

היא מפגש חו�י הזויות של הטרפז).

  היאO  חסו� במעגל.  הנודה  ABCהמשולש  27)

 במשולש.  המשכי הטעי�החסומרכז המעגל 

AO  ,BO�ו  COחותכי� את המעגל החוס�  

.F  ו�D  ,Eבנודות  

.º = 50<) A    ,º = 70<) Bנתו�:    א.

.DEFחשב את זויות המשולש  

CF  ו�AD  ,BE    שי� לב שהמיתרי�  הדרכה:(

). ABCחו�י� את זויות המשולש  

.A    ,β = <) B    ,γ = <) C (> = α).    נסמ�:    א�(ללא שר לנתוני� של סעי� ב.

  ה�:    DEFהוכח שזויות המשולש  
β+γ

2
    ,

α+γ
2

    ,
α+β

2
.

  מעגל חוס וחסו—הוכחת משפטי

הוכח את המשפט:28)

º.180בכל מרובע החסו במעגל סכו כל שתי זויות נגדיות הוא  

 בעמ�  311).הנדסה חל� ב�(ראה בספר 

הוכח את המשפט:29)

במרובע חוס מעגל סכו זוג אחד של �לעות נגדיות שווה לסכו הזוג השני.

 בעמ�  320).הנדסה חל� ב�(ראה בספר 

(מעגל חוס וחסו):תשובות  

º    .25(9  º.50  ב.  º    .35(6  א.  º  ,65º  ,55º    .60(3  א.  AB    .(2.   ג.  באמ�ע  ADC  ב.  1)

P3  ב.  A  ,F    .(19  ב.  10)
º  ,65º  ,55º.60  א.  α2—º    .180(27  ב.º   .50  א.  )25.    5
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פר� חמישי

—הנדסת המישור 
שטחי� ומשפט פיתגורס

שטחי� של מרובעי� ומשולש

ÏÈ‚¯˙ ÏÏÂÎ ÔÂ˘‡¯‰ ÛÈÚÒ‰  ÆÒ¯Â‚˙ÈÙ ËÙ˘ÓÂ ÌÈÁË˘ ÌÚ ÌÈÏÈ‚¯˙ ÏÏÂÎ ‰Ê ˜¯ÙÌÈ

 ÌÚ˘ÏÂ˘ÓÂ ÌÈÚ·Â¯Ó ÈÁË˘ ¯ÙÒ· ÌÈÚÈÙÂÓ ÌÈÙÒÂ ÌÈÏÈ‚¯˙Â ˙Â‡Ó‚Â„ ¨ÌÈ¯·Ò‰  Æ‰Ò„‰

ß· ˜ÏÁ≥∂∑  ßÓÚ· —Æ≥≥∏

˘ÏÂ˘ÓÂ ÌÈÚ·Â¯Ó Ï˘ ÌÈÁË˘
˘ÂÓ‰ ÌÂÎÈÒ‚ÌÈÈ¯˜ÈÚ‰ ÌÈ

 ÁË˘ÚÂ·È¯Æ‰ÓˆÚ· ÚÏˆ‰ ˙ÏÙÎÓÏ ‰ÂÂ˘ a2 Ω S

 ÁË˘ Ô·ÏÓÆ˙ÂÎÂÓÒ ˙ÂÚÏˆ È˙˘ ˙ÏÙÎÓÏ ‰ÂÂ˘b • a Ω S

 ÁË˘ ˙ÈÏÈ·˜ÓÆ‰Ï˘ ‰·Â‚· ÚÏˆ ˙ÏÙÎÓÏ ‰ÂÂ˘ha • a Ω S

 ÁË˘ ˘ÏÂ˘ÓÆ‰Ï˘ ‰·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

 ÁË˘ ÔÈÂÚÓ‰·Â‚· ÚÏˆ‰ ˙ÏÙÎÓÏ ‰ÂÂ˘

ÆÌÈÂÒÎÏ‡‰ ˙ÏÙÎÓ ˙ÈˆÁÓÏ Â‡
h • a Ω S                    Â‡                    

k1  •  k2

2
 Ω S
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תרגילי�
(שטחי� של מרובעי� ומשולש)

שטחי� של ריבוע, מלב�, מ�בילית, מעוי� ומשולש

  הוא מבילית.ABCDהמרובע  1)

K�ו  Lודות כלשה� הנמ�אות  ה� נ

.BC  ו�ABבהתאמה על ה�לעות  

.SDKC = SALDהוכח:    

    התיכו� ל�לע במשולשהוכח:א.2)

מחל� את המשולש לשני משולשי�

שווי שטח.

.DC = BD(הדרכה:    נתו�:    

). �SADC = SABD"ל:    

נסח והוכח את הטענה ההפוכה לזו שבסעי� א�.ב.

האלכסוני� במ�בילית מחל�י� אותה לארבעה משולשי� שווי שטח.הוכח:    3)

  הוא טרפז שהבסיסי�ABCDהמרובע  4)

.  אלכסוני הטרפזDC  ו�ABשלו ה�  

.Oנחתכי� בנודה  

.SABC = SABDהוכח:    א.  

.SBOC = SAOD  .   בהוכח: 

  הוא מלב�.ABCDהמרובע  5)

  ה� בהתאמהG  ו�Fהנודות  

.BE  ו�AEאמ�עי הטעי�  

.FG = GC + DFהוכח:    א.  

.SABCD = SAEB  .   בהוכח: 

(6K  ודה כלשהי על האלכסו�AC  היא נ

.ABCDבמבילית  

  שווה לשטחABKהוכח:    שטח המשולש  

  שווהBKC  ושטח המשולש ADKהמשולש  

    הורדהדרכה:.    (DKCלשטח המשולש  

). AC  לאלכסו�  D  ו�Bגבהי�  מ�
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שטח משולש שווה למכפלתהוכח:    7)

מח�ית הי�� המשולש ברדיוס המעגל

החסו� במשולש.

r • a+b+c(הדרכה:    �"ל:    
2

 = Sאת ,    חל

).BOC  ו�AOB  ,AOCהמשולש לשלושה משולשי�  

D  הנודה  ABCבמשולש שווה שויי�  8)

E.  הנודה  BCהיא אמ�ע הבסיס  

  F  והנודה  ACנמ�את על השו

    מה�דABנמ�את על המש� השו

.BF = CE  כ� שמתיי�    Bשל  

.SBFD = SCEDהוכח:    

AEFG  ו�ABCDהמרובעי�  9)

ה� ריבועי�.

ABGהוכח:    המשולשי�  

  ה� שווי שטח.AEDו�

במשולש העבירו את שלושת10)

התיכוני�.

הוכח:    ששת המשולשי� הפנימיי�

שהתבלו ה� שווי שטח.

  הוא מעוי� והמרובעי�ABCDהמרובע  11)

DCFE�ו  DBGH.ה� מלבני�  

הוכח:    המלבני� ה� שווי שטח.

    חשב את שטח המעוי� בשתי דרכי�).הדרכה:(

שטח טרפז

(12EF  טע האמ�עי� בטרפז.ABCD  הוא 

EF  מחל את הטע  BDהאלכסו�  

לשני טעי�:    2 ס"מ  ו�6  ס"מ.

  הוא  18  סמ"ר.ABFEשטח הטרפז  

.ABCDחשב את שטח הטרפז  

CB
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(13AEיי�  הוא גובה בטרפז שווה שו

ABCD = נתו�:    8 ס"מ    .AE,

.10CE ס"מ = 

חשב את שטח הטרפז.

(14EF  טע האמ�עי� בטרפז.ABCD  הוא 

.EF  נמ�את על  Oהנודה  

הוכח:

 SABCDא.
1
2

 = SDOC + SAOB.

.SBOC + SAOD = SDOC + SAOBב.

(15ABCD  ודותF  ו�E  הוא טרפז.  הנ

.EF  נודה על  Gה� אמ�עי הבסיסי�.  

.SEBCF = SAEFDהוכח:    א.  

.SBCG = SADG  .   בהוכח: 

    היעזר בחיסור שטחי�).הדרכה:(

 שטחי� של מרובעי� ומשולש—בעיות שונות 

  היא נודה כלשהי עלKהנודה  16)

.ABCD  במבילית  BDהאלכסו�  

  ה�KTCP  ו�ASKRהמרובעי�  

מביליות.

.SKTCP = SASKRהוכח:    

(17ABCDודה  הוא מרובע כלשהו.  הנ

E  ה�לע �  כ�BC  נמ�את על המש

.BD  מביל לאלכסו�  AEשהטע  

ABCDהוכח:    שטח המרובע  

.DECשווה לשטח המשולש  

(18ABCDיי�  הוא טרפז שווה שו

.O    DC) ˇ̌ (ABהחוס� מעגל שמרכזו  

 SABCDהוכח:    א.

1
4

 = SBOC.

  ואת רדיוסb  ו�aנסמ� את הבסיסי�  ב�ב.

r • a+b.    הוכח:    rהמעגל  ב�
2

 = CO • BO.
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(19AB  וטר במעגל שמרכזו  הואO  .KM  הוא 

.C  שחות� אותו בנודה  ABמיתר המאונ�  ל�

.SAOM = SBOKהוכח:    א.

,SBOK,    40 סמ"ר = ABנתו�:    20 ס"מ = ב.

.BC  ו�KM.    חשב את  16SACM סמ"ר = 

(20AB�ו  AC  י� למעגל שמרכזו  בנודותO  משי

B�ו  C  ודהAC  נמ�את על  K  בהתאמה.  הנ

.AC  ומאונ�  ל�L  משי למעגל בנודה  KLכ�  ש�

.SALC = SABOהוכח:    א.

.SABO,    35 סמ"ר = ABנתו�:    14 ס"מ = ב.

.AKLחשב את שטח המשולש  

  כאורכ�ABCהאריכו את �לעותיו של משולש  21)

,DEF    .CF) = CB    ,BE = BAויבלו משולש  

AD = (AC.

.SABC = 7SDEFהוכח:    

CE  ו�AF  ,BD    העבר את הטעי�  הדרכה:(

). DEFוהתבונ� בשבעת המשולשי� שבתו� המשולש  

 שטחי� של מרובעי� ומשולש—הוכחת משפטי� 

הוכח את המשפט:22)

שטח מ�בילית שווה למכפלת �לע בגובה שלה.

 בעמ�  342).הנדסה חל� ב�(ראה בספר 

הוכח את המשפט:23)

שטח משולש שווה למח�ית מכפלת �לע בגובה שלה.

 בעמ�  346).הנדסה חל� ב�(ראה בספר 

הוכח את המשפט:24)

שטח טרפז שווה למח�ית מכפלת סכו� הבסיסי� בגובה הטרפז.

 בעמ�  355).הנדסה חל� ב�(ראה בספר 

(שטחי� של מרובעי� ומשולש):תשובות  

טע במשולש המחבר ודוד ע� ה�לע שמולו ומחל את המשולש לשני משולשי�ב.  2)  

  ב.  16  ס"מ,  16  ס"מ.19)  80  סמ"ר.    13)  48  סמ"ר.    12)שווי שטח הוא התיכו� ל�לע.    

  ב.  22.5  סמ"ר.20)
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משפט פיתגורס

· ¯ÊÚÈ‰Ï ÍÈ¯ˆ Ì‰·˘ ÌÈÏÈ‚¯˙ ÏÏÂÎ ‰Ê ÛÈÚÒÒ¯Â‚˙ÈÙ ËÙ˘Ó˙Â‡Ó‚Â„ ¨ÌÈ¯·Ò‰  Æ

 ¯ÙÒ· ÌÈÚÈÙÂÓ ÌÈÙÒÂ ÌÈÏÈ‚¯˙Âß· ˜ÏÁ ‰Ò„‰≥∏∏  ßÓÚ· —¥∞±  ßÓÚ·Â  ≥∂∏—Æ≥π¥

ÈÙ ËÙ˘Ó‚˙Ò¯Â
˘ÂÓ‰ ÌÂÎÈÒ‚ÌÈÈ¯˜ÈÚ‰ ÌÈ

 Ò¯Â‚˙ÈÙ ËÙ˘Ó—ÌÈÚÂ·È¯‰ ÈÁË˘ ÌÂÎÒ ˙ÈÂÊ ¯˘È ˘ÏÂ˘Ó ÏÎ· 

Æ¯˙È‰ ÏÚ ÈÂ·‰ ÚÂ·È¯‰ ÁË˘Ï ‰ÂÂ˘ ÌÈ·ˆÈ‰ ÏÚ ÌÈÈÂ·‰c2 Ω b2
 ´ a2

 Ò¯Â‚˙ÈÙ ËÙ˘ÓÏ ÍÂÙ‰‰ ËÙ˘Ó‰—ÌÈÈÂ·‰ ÌÈÚÂ·È¯‰ ÈÁË˘ ÌÂÎÒ ˘ÏÂ˘Ó· Ì‡ 

‡Â‰ ˘ÏÂ˘Ó‰ Ê‡ ˙È˘ÈÏ˘‰ ÚÏˆ‰ ÏÚ ÈÂ·‰ ÚÂ·È¯‰ ÁË˘Ï ‰ÂÂ˘ ˙ÂÚÏˆ È˙˘ ÏÚ

Æ˙ÈÂÊ ¯˘È

  ÂÚÏˆ˘ ÚÂ·È¯·a‡Â‰ ÔÂÒÎÏ‡‰ Í¯Â‡  a2 Ω k

  ÂÚÏˆ˘ ˙ÂÚÏˆ ‰ÂÂ˘ ˘ÏÂ˘Ó·a‡Â‰ ‰·Â‚‰a2
3

 Ω h

‡Â‰ ÁË˘‰Âa2
4
3

 Ω S

תרגילי�
(משפט פיתגורס)

משפט פיתגורס במשולשי�

:xמ�א בתרגילי� הבאי� את הטע המסומ�  ב�1)

154

ב. א.

15

29

6

x

30

25
7

x

2ג.

5

x

11

ד.

x15 20



155 ה�ילו� מספר זה הוא עבירה על החו★ חל ה�) — (מתמטיה 4 ו�5 יח"ל בני גור� — כל הזכויות שמורות ©

  הוא שווה שויי�ABCהמשולש  2)

AC) = (AB    .BD  הוא הגובה לשו

AC:טעי�  והוא מחל אותה לשני 

.DC,    2 ס"מ = 7AD ס"מ = 

.ABC  של המשולש  BCחשב את הבסיס  

(3AD  הוא הגובה ל�לע  BC  במשולש  ABC.

,AC,    17 ס"מ = ABנתו�:    10 ס"מ = 

.21BC ס"מ = 

.ADחשב את הגובה  א.

,    הבע אתx = BD    סמ�    הדרכה:(

DC  באמ�עות  xוהיעזר במשפט  

). ADC  ו�ABDפיתגורס למשולשי�  

.ABCחשב את שטח המשולש  ב.

במשולש שווה שויי� הגובה לבסיס הוא  12  ס"מ והי� המשולש הוא  48  ס"מ.4)

מ�א את:

�לעות המשולש.        ב.  שטח המשולש.        ג.  הגובה לשו.א.

משפט פיתגורס במרובעי�

.O  האלכסוני� נחתכי� בנודה  ABCDבמלב�  5)

E  ודה על.BD ⊥ EO  כ� שמתיי�    AB  היא נ

,DO,    15 ס"מ = ADנתו�:    18 ס"מ = 

.11.25EO ס"מ = 

.AEחשב את הטע  

שטח של מעוי� הוא  96  סמ"ר ואחד מאלכסוניו הוא  12  ס"מ.6)

חשב את האלכסו� השני.א.

חשב את �לע המעוי�.ב.

חשב את גובה המעוי�.ג.

.DC) ˇ̌ (AB  הוא שווה שויי�    ABCDהטרפז  7)

.C  חו�ה את זוית  ACהאלכסו�  

.DC,    33 ס"מ = ABנתו�:    15 ס"מ = 

חשב את הי� הטרפז.א.

חשב את שטח הטרפז.ב.

.ACחשב את האלכסו�  ג.
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  נחתכי�ABCDהאלכסוני� במבילית  8)

OK  הורידו אנ�  O.  מהנודה  Oבנודה  

,AK.    נתו�:    15 ס"מ = ABל�לע  

.AD,    13 ס"מ = 10KB ס"מ = 

חשב את שטח המבילית.

(9O  ריבוע �ABCD  היא נודה בתו

הנמ�את במרחי� שווי� מה�לע

AB  ודי�.D  ו�C  ומהוד

DO) = CO = (EO.

.a  באמ�עות �לע הריבוע  EOהבע את  

האלכסו� הגדול במעוי� הוא  20  ס"מ וגובה המעוי� הוא  12  ס"מ.10)

    שרטט את הגובה מחו� למעוי�).הדרכה:חשב את �לע המעוי�.    (א.

חשב את האלכסו� השני.ב.

 מיתרי� וזויות—משפט פיתגורס במעגל 

(11AB  הוא מיתר במעגל שמרכזו  O.

AB  מאונ� למיתר  ODהרדיוס  

.    נתו�:Cוחות� אותו בנודה  

.CD,    4 ס"מ = 16AB ס"מ = 

.xחשב את רדיוס המעגל המסומ�  ב�

  חסו� במעגל שרדיוסו  5  ס"מABCהמשולש  12)

  הוא הגובהAD  היא וטר.  BCכ� שה�לע  

.AC.    נתו�:    6 ס"מ = BCל�לע  

.ABCחשב את שטח המשולש  א.

.ADחשב את הגובה  ב.

(13ABCDיי�) החסו�  הוא טרפז (שווה שו

במעגל שרדיוסו  13  ס"מ כ� שהבסיסי�

נמ�אי� ב�דדי� שוני� של מרכז המעגל.

.CD,    24 ס"מ = ABנתו�:    10 ס"מ = 

חשב את:    (1)  גובה הטרפז.    (2)  שטח הטרפז.א.

ענה על סעי� א� כאשר הבסיסי� נמ�אי� מאותוב.

�ד של מרכז המעגל.
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(14ABCD  ודיו  נמ�אי� עלB  ו�A  הוא מלב� שוד

.EF  נמ�אי� על מיתר  D  ו�Cהמעגל וודודיו  

O  ממרכז המעגל  EF(ראה �יור).  מרח המיתר  

  �ABהוא  6  ס"מ.  רדיוס המעגל הוא  29  ס"מ ואור

הוא  40  ס"מ.

חשב את שטח המלב�.

  היא נודהE  הוא מלב� החסו� במעגל.  ABCDא.15)

.DE2 + BE2 = CE2 + AE2כלשהי על המעגל.    הוכח:    

סכו� ריבועי המרח�י� של �וד�ודיהוכח:    ב.

מלב� החסו� במעגל מנ�ודה על המעגל שווה

לפעמיי� ה�וטר בריבוע.

    חסו� במעגלABC    AC) = (ABמשולש שווה שויי�  16)

.h.    הגובה לבסיס הוא  R    º) 90< (<) Aשרדיוסו  
.ABC  את �לעות המשולש  h  ו�Rהבע באמ�עות  א.

).C  ע�  O    חבר את המרכז  הדרכה:(

ב
●

.h    ו�8 ס"מ = Rמ�א את ה�לעות א�    6.25 ס"מ = . 

ABC    AC) = (ABמשולש שווה שויי�  17)

,ABחסו� במעגל.    נתו�:    40 ס"מ = 

.48BC ס"מ = 

חשב את רדיוס המעגל החוס� את המשולש.

). A    העבר וטר דר�  הדרכה:(

 משי�—משפט פיתגורס במעגל 

(18AB  למעגל שמרכזו .B  בנודה  O  משי

.C  חות� את המעגל בנודה  AOהטע  

.AC,    8 ס"מ = ABנתו�:    12 ס"מ = 

חשב את רדיוס המעגל.

(19ABCD  הוא מלב�.  ה�לע  DCוטר  נמ�את על 

.D  משיה למעגל בנודה  ADשל המעגל וה�לע  

.BC,    12 ס"מ = DCנתו�:    18 ס"מ = 

חשב את רדיוס המעגל.א.

  ע� מרכז המעגל.Aחשב את אור� הטע המחבר את  ב.
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שלובתו� משולש ישר זוית שהני�בי� 20)

ה�  6  ס"מ  ו�8  ס"מ חסו� מעגל.

מ�א את רדיוס המעגל החסו�.

    שני משיי� היו�אי� מנודהרמז:(

שמחו� למעגל שווי� זה לזה).

AC = AB  שבו    ABCבתו� משולש שווה שויי�  21)

  ה� שתיי� מנודות ההשה.E  ו�Dחסו� מעגל.  

    :�  את:h  ו�a.    הבע באמ�עות  a = AE    ,h = ADנסמ

  את מרכזO    סמ�  ב�הדרכה:רדיוס המעגל החסו�.    (א.

). AOE  והתבונ� במשולש  O  ע�  Eהמעגל, חבר את  

.ABCבסיס המשולש  ב.

  חוס�b  ו�aטרפז שווה שויי� שבסיסיו  22)

.Rמעגל שרדיוסו  

.R2 = 4abהוכח:    

    הורד גבהי� מ�ות הבסיס הט�).הדרכה:(

(23ABCD  הוא ריבוע ש�לעו  a  ודותD  ו�C.  הנ

ה� בהתאמה המרכזי� של רבעי מעגל שהרדיוס

.  המעגל שב�יור משי לשני רבעיaשלה� הוא  

  של הריבוע.DCהמעגל ול�לע  

  את רדיוס המעגל.aהבע באמ�עות  

AC) = (AB  שהוא שווה שויי�    ABCבתו� משולש  24)

  היא אחתD  כמתואר ב�יור.  Oחסו� ח�י מעגל שמרכזו  

  חות� את שת ח�י המעגלAOמנודות ההשה.  הטע  

.AD,    16 ס"מ = AE.    נתו�:    8 ס"מ = Eבנודה  

חשב את רדיוס ח�י המעגל.א.

ב
●

מ�א את �לעות המשולש.. 

(25ABCDרה שלו�  הוא טרפז ישר זוית שהשו ה

משיה למעגל והשו הארוכה שלו היא וטר במעגל.

    :�.a = AB    ,b = DC    ,a) > (bנסמ

� הטרפז.b  ו�aהבע באמ�עות  א.  את הי

b  ו�a    הבע תחילה באמ�עות  הדרכה:(
את רדיוס המעגל).

  את שטח הטרפז.b  ו�aהבע באמ�עות  ב.
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  חסומי� שני ח�אי מעגל שרדיוסיה�AB  ווטרו  O,  מרכזו  Rבתו� ח�י מעגל שרדיוסו  26)

.  שני ח�אי המעגל נוגעי� בח�י המעגל הגדול בנודותO2  ו�O1שווי� ומרכזיה� ה�  

A�ו  B  ודה  נוגעO3.  מעגל שלישי שמרכזו  O  ונוגעי� זה בזה בנ

.Cבשני ח�אי המעגלי� הטני� ונוגע בח�י המעגל הגדול בנודה  

.AB  מאונ� לוטר  O3  העובר דר�  COהוכח:    הטע  א.

.O3  את רדיוס המעגל שמרכזו  Rהבע באמ�עות  ב.

O1O    היעזר במשולש  הדרכה:( O3 .(

 משפט פיתגורס—בעיות שונות 

(27AD  ,BE�ו  CFה� התיכוני�  

.    נתו�:ABCבמשולש  

CF ⊥ BE = 12 ס"מ    ,BE,

.9CF ס"מ = 

.AD  ואת התיכו�  BCחשב את ה�לע  

(28ABCDשאלכסוניו נחתכי� �  הוא מלב

,DC ⊥ OE    ,OC ⊥ BF.    נתו�:    Oבנודה  

.BF ס"מ = 2OE    ,15 ס"מ = 

.�חשב את שטח המלב

). CF    מ�א תחילה את הטע  הדרכה:(

(29BD  .    (הגובה עוברAC = AB  שבו    ABC  במשולש שווה שויי�  AC  הוא הגובה לשו

    :�.BC = 2ABבתו� המשולש).    נתו

  בשתי דרכי�).BD    הבע את  הדרכה:.    (CD = 7ADהוכח:    

בתו� ריבוע חסו� רבע מעגל שבתוכו30)

חסו� מעגל כמתואר ב�יור.

  שווהxהוכח שהטע המסומ�  ב�

לרדיוס המעגל.

    סמ� את רדיוס המעגלהדרכה:(

). r = x  והראה    ש�rב�

.h  והגובה ליתר הוא  b  ו�aבמשולש ישר זוית הני�בי� ה�  31)

הוכח:    
1
a2 + 1

b2 = 1
h2. 

    חשב את שטח המשולש בשתי דרכי�).הדרכה:(

O3
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(32AB  וטר של ח�י מעגל שרדיוסו.  הנודותR  הוא ה

A�ו  Bבהתאמה מרכזי שני מעגלי� שרדיוסיה� �  ה

.  (בשרטוט מ�ויירי� ר חלי� משני המעגלי�).Rה�  

  את רדיוס המעגל החסו� בי� ח�יRהבע באמ�עות  

    היעזר במשולשהדרכה:המעגל ושני המעגלי� הנ"ל.    (

). AB,  מרכז המעגל ואמ�ע הטע  Aשודודיו ה�  

(33ABCD  הוא ריבוע ש�לעו  aודות.  הנ

C�ו  Dבהתאמה המרכזי� של שני �  ה

.aרבעי מעגל שהרדיוס שלה� הוא  
  הוא ריבוע.  (ראה �יור).EFGHהמרובע  

.EFGH  את �לע הריבוע  aהבע באמ�עות  

). DFG    היעזר במשולש  הדרכה:(

המשפט ההפו� למשפט פיתגורס

במבילית שתי �לעות סמוכות ה�  5  ס"מ  ו�12  ס"מ.  אחד מהאלכסוני� הוא  13  ס"מ.34)

.�הוכח שהמבילית היא מלב

אלכסוניה של מבילית ה�  16  ס"מ  ו�30  ס"מ ואחת מה�לעות היא  17  ס"מ.35)

.�הוכח שהמבילית היא מעוי

(36DC  הוא הגובה ל�לע  AB  במשולש  ABC.

,AD,    8 ס"מ = ABנתו�:    12.5 ס"מ = 

.6CD ס"מ = 

  הוא ישר זוית.ABCהוכח שהמשולש  

 משפט פיתגורס—הוכחת משפטי� 

הוכח את משפט פיתגורס:37)

בכל משולש ישר זוית סכו� שטחי הריבועי� הבנויי� על הני�בי� שווה לשטח

הריבוע הבנוי על היתר.

 בעמ�  368  וכ� תרגיל  7  בעמ�  399).הנדסה חל� ב�(ראה בספר 

.a2 הוא  האלכסו�  אור� a ש�לעו  בריבועהוכח:    38)

 a הוא    הגובה  a ש�לעו  שווה �לעותהוכח:    במשולש 39)
2
a2 הוא    השטח    ו3

 

4
3.
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C
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גורס):(משפט פיתתשובות  

  א.  8  ס"מ.   ב.  84  סמ"ר.3)  6  ס"מ.    2)  12.    ד.  10.   ג.  11.   ב.  25.   א.  1)

  5.25  ס"מ.5)  א.  15  ס"מ,  15  ס"מ,  18  ס"מ.   ב.  108  סמ"ר.   ג.  14.4  ס"מ.    4)

  א.  78  ס"מ.   ב.  288  סמ"ר.7)  א.  16  ס"מ.   ב.  10  ס"מ.   ג.  9.6  ס"מ.    6)

a5  9)  300  סמ"ר.    8)ג.  26.83  ס"מ.    
  10  ס"מ.11)  א.  12.5  ס"מ.   ב.  15  ס"מ.    )10.    8

  (1)  7  ס"מ.ב.  (1)  17  ס"מ.   (2)  289  סמ"ר.   א.  13)  א.  24  סמ"ר.   ב.  4.8  ס"מ.    12)

.2hR2hR—h2   ,AB†=†AC =  = 2BCא.  16)  600  סמ"ר.    14)(2)  119  סמ"ר.    

  2  ס"מ.20)  א.  13  ס"מ.   ב.  17.69  ס"מ.    19)  5  ס"מ.        18)  25  ס"מ.17)

(21  
h2—a2

2h
.   ב.א.

h2—a2

a
.    23(  a3

a2 +ab .2)+(b  א.  25)  א.  12  ס"מ.    )24.    8

R  ב.  b)+(a ab     .(26ב.  
R  32)  61.97  סמ"ר.    28)  10  ס"מ,  15  ס"מ.    )27.    3

4.

(33  a 3
5.

הי�� המעגל ושטחו

 ÏÚ ÌÈÏÈ‚¯˙ ÏÏÂÎ ‰Ê ÛÈÚÒÂÁË˘Â Ï‚ÚÓ‰ Û˜È‰ÌÈÙÒÂ ÌÈÏÈ‚¯˙Â ˙Â‡Ó‚Â„ ¨ÌÈ¯·Ò‰  Æ

 ¯ÙÒ· ÌÈÚÈÙÂÓß· ˜ÏÁ ‰Ò„‰¥±≤  ßÓÚ· —Æ¥∞≤

‚ÚÓ‰ Û˜È‰ÂÁË˘Â Ï
˘ÂÓ‰ ÌÂÎÈÒ‚ÌÈÈ¯˜ÈÚ‰ ÌÈ

Û˜È‰‰  P Ï˘  Ï‚ÚÓ  ÂÒÂÈ„¯˘ R∫‡Â‰  α ππR= 2 P

Í¯Â‡‰  K Ï˘  ˙˘˜  ˙ÈÊÎ¯Ó ˙ÈÂÊÏ ‰ÓÈ‡˙Ó‰ α
  ÂÒÂÈ„¯˘ Ï‚ÚÓ·R∫‡Â‰  ππR  •  αα

180
 = K

 ÁË˘‰ S Ï˘  Ï‚ÚÓ  ÂÒÂÈ„¯˘ R∫‡Â‰  α ππR2=  S

ÁË˘‰  G Ï˘  ‰¯Ê‚  ˙ÈÊÎ¯Ó ˙ÈÂÊÏ ‰ÓÈ‡˙Ó‰ α
  ÂÒÂÈ„¯˘ Ï‚ÚÓ·R∫‡Â‰  ππR2

  •  αα
360

 = G

ÁË˘‰  S Ï˘  ˙Ú·ËÌÈÏ‚ÚÓ È˘ ÔÈ· ˙Ï·‚ÂÓ‰ 

  Ì‰ Ì‰Ï˘ ÌÈÒÂÈ„¯‰˘r≠Â  R    R) < (r∫‡Â‰    α ππ r2—  α ππR2 =  S
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תרגילי�
(הי�� המעגל ושטחו)

.b  ו�aבתו� מעגל חסו� מלב� ששתי �לעות סמוכות שלו ה�  1)

ab —b2) ´ (a2הוכח:    סכו� שטחי ארבעת המטעי� שבי� המעגל למלב� הוא:    
 

π
4.

ABCבמשולש ישר זוית  2)

חסו� רבע מעגל.    נתו�:

.AC,    8 ס"מ = 10AB ס"מ = 

מ�א את רדיוס רבע המעגל.א.

חשב את השטח המווו.ב.

(3  �.Oשני המעגלי� שב�יור ה� בעלי מרכז משות

רדיוס המעגל החי�וני גדול פי  2  מרדיוס המעגל

.º = 120<) AOB.    נתו�:    Rהפנימי שהוא  

� של ה�ורה המוווות.Rהבע באמ�עות  א.  את ההי

הוכח:    שטח ה�ורה המוווות שווה לשטחב.

המעגל הפנימי.

על �לעותיו של משולש ישר זוית בנו ח�אי4)

מעגלי� כמתואר ב�יור.

הוכח:    השטח המווו שווה לשטח המשולש.

    היעזר במשפט פיתגורס).הדרכה:(

ב�יור נתוני� ריבוע, מעגל החוס�5)

את הריבוע ומעגל החסו� בריבוע.

חשב את היחס בי� שטח המעגלא.

החוס� לשטח המעגל החסו�.

הוכח:    שטח הטבעת שבי� שניב.

המעגלי� שווה לשטח המעגל הפנימי.

ב�יור נתוני� משולש שווה �לעות,6)

מעגל החוס� את המשולש ומעגל

החסו� במשולש.

חשב את היחס בי� שטח המעגל

החוס� לשטח המעגל החסו�.
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  חסו� מעגלRבתו� גזרה שהיא חל ממעגל שרדיוסו  7)

הנוגע ברדיוסי� ובשת הגזרה.  הזוית המרכזית של

º.60הגזרה היא  

  את רדיוס המעגל החסו� בגזרה.Rהבע באמ�עות  א.

� (כולל הפנימי) והשטחRהבע באמ�עות  ב.  את ההי

של ה�ורה המוווות.

84  סמ"ר.  היחס בי� סכו� הרדיוסי� של המעגלי� היו�רי� את הטבעתπשטח טבעת הוא  8)

7לבי� הפרש הרדיוסי� הוא  
3

.

מ�א את רדיוסי שני המעגלי� שיו�רי� את הטבעת.

(הי�� המעגל ושטחו):ת  תשובו

 4.:  1 6) 2.    :  א.  πR+2R    .2(5 1  א.  3)24  סמ"ר.   —π5.76  א.  4.8  ס"מ.   ב.  2)

R  א.  7)
πR+R  ,2R2.   ב.  3

 
π
  10  ס"מ,  4  ס"מ.)8.    18

RR

60º


