
 בני גורן

 

 הנדסת המישור –המעגל 

 

 יח"ל  5, 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.

  806שאלון    1-יח"ל( חלק  ב'  5כל החומר שמופיע בקובץ זה נלקח מהספר מתמטיקה  )הערה:  

 ירוק( ורצוי ללמד אותו בכיתה  י"א. –(  )אדום 581)

 

 

 התרגילים מופיעים בהמשך לעמוד זה.
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פר שביעי

 הגדרת המעגל,—הנדסת המישור 
מיתרי� ושתות

הגדרת המעגל

·Ò‰‚ÚÓ‰ ÏÚ ÈÏÏÎ ¯Ï
 ˜ÂÒÚ Ì‰·˘ ÌÈ˜¯Ù‰ ÔÈ·Ó ÔÂ˘‡¯‰ ‡Â‰ ‰Ê ˜¯ÙÏ‚ÚÓ·¯ÓÂÁ‰ ˙‡ ÌÈ„ÓÂÏ˘ ÈÙÏ  Æ

ÍÈ¯ˆ ®¯˘Ú „Á‡‰ „Ú ÈÚÈ·˘‰ ÌÈ˜¯ÙÏ ‰ÂÂÎ‰© Ï‚ÚÓ‰ ÏÚ ÌÈÂ˘‡¯‰ ÌÈ˜¯Ù‰ ˙˘ÓÁ·˘

 ÏÚ „ÂÓÏÏÌÈÚ·Â¯ÓÂ ÌÈ˘ÏÂ˘Ó ÌÈ¯ÙÒ· ÌÈÚÈÙÂÓ ‰Ï‡ ÌÈ‡˘Â  Æß‡ ˜ÏÁ ‰Ò„‰ ¨‰Ò„‰

∞≥μ∏∞∂≠Â  ∞≥μ∏∞¥  ÌÈÂÏ‡˘ ß‡ ˜ÏÁ ®„ÂÓÈÏ ˙Â„ÈÁÈ μ≠Â ¥© ‰˜ÈËÓ˙ÓÂ ß· ˜ÏÁÆ

 Ï¢‰ ÌÈ˜¯Ù‰ ˙˘ÓÁ·ÔÈ‡˜¯Ù‰Ó ÏÁ‰ ÌÈ˜¯Ù· ÌÈÚÈÙÂÓ˘ ÌÈ¯Á‡ ÌÈ‡˘Â· ˘ÂÓÈ˘ 

Æ¯˘Ú ÌÈ˘‰

 ÏÚ „ÂÓÏÏ ÍÈ¯ˆ ¯˘Ú ÌÈ˘‰ ˜¯Ù·˘ ¯ÓÂÁ‰ ˙‡ ÌÈ„ÓÂÏ˘ ÈÙÏËÙ˘ÓÂ ÌÈÁË˘

Ò¯Â‚˙ÈÙÆ

 ÏÚ „ÂÓÏÏ ÍÈ¯ˆ ¯˘Ú ‰Ú·¯‡‰ ˜¯Ù·˘ ¯ÓÂÁ‰ ˙‡ ÌÈ„ÓÂÏ˘ ÈÙÏ‰Èˆ¯ÂÙÂ¯Ù ¨˙ÂÎ˙

ÌÈ˘ÏÂ˘Ó ÔÂÈÓ„Â ˘ÏÂ˘Ó· ˙ÈÂÊ‰ ‰ˆÂÁÆ

‰Ú¯‰∫ ˙ÂÈÚ· ¯Â˙ÙÏ ¯˙ÂÓ ‰˜ÈËÓ˙Ó‰ ÏÚ ÁÂ˜ÈÙ‰ ˙ÂÈÁ‰ È¢ÙÚ    ·‚È‡ÂÓË¯È‰
˘Ï ‰ÓÈ˘Â¯ ˙¯ÊÚ· Ì‚ Ë¯È‚ÂÂÓË¯È‰Æ

‚ 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„‚
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‚‰∫‰¯„

‰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·

‚‰∫˙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®≥∏μ  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.
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®‚ ‰˘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‰ˆ˜‰ ˙Â„Â˜ Ô‰ ‰È˙Âˆ˜˘ ˙˘˜ 

 ˙˘˜ ÏÎÏ    ∫ÔÂÎ ÍÙÈ‰‰ Ì‚  ÆÂÏ˘ÌÈ‡˙ÓÆ¯˙ÈÓ 

‡Ó‚Â„Ï —  ¯˙ÈÓ‰ ÔÓÂÒÓ ¯ÂÈˆ· ABÆ

  ‡È‰ ¯˙ÈÓÏ ‰ÓÈ‡˙Ó˘ ¯ÂÈˆ·˘ ˙˘˜‰AB

(

Æ

®‰ 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‰  Æ≠Â   ˙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‰     ´     ÔË˜ ˙ÈÂÊÓ ‰ÁÂË˘  ©ºÆ®±∏∞

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

BA

BA

�שת

מיתר

ח�י מעגל

 C

B
A

O
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    ∫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

Ï‚ÚÓÏ ˙Â¯Â˘˜‰ ˙ÂÈÚ· ¯Â˙ÙÏ ÍÈ¯ˆ Ì‰·˘ ÌÈ¯˜Ó ‰·¯‰·

ÆÂÊÎ¯Ó ÌÚ Ï‚ÚÓ‰ ÏÚ˘ ˙Â„Â˜ Â¯·ÁÈ˘ ÌÈÒÂÈ„¯ ¯È·Ú‰Ï È‡„Î

  ˙Â„Â˜‰ ˙‡ Â¯·ÁÈ˘ ÌÈÒÂÈ„¯ ¯È·Ú ‰Ê ‰¯˜Ó·B≠Â  CÌÚ  

  ÊÎ¯Ó‰O≠˘  ¯ÂÎÊÂ  BO≠Â  CO  ÌÈÂÂ˘Ì‰È˘ ÈÎ ‰ÊÏ ‰Ê 

ÆÏ‚ÚÓ· ÌÈÒÂÈ„¯

 ¯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
∫®¯˘Ú „Á‡ ˜¯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 ÏÎ¯·„‰ ÍÎ ‡Ï  

Æ®≥∂∞≠Â  ≥¥π  ßÓÚ ‰‡¯©  Æ¯Á‡ ÚÏÂˆÓ Â‡ Ú·Â¯Ó È·‚Ï

Ï ‰¯Ú‰·‚‚¯˙‰ È∫ÌÈÏÈ
 ÌÈÏÈ‚¯˙Ï ÌÈ˜ÏÂÁÓ ÌÈÏÈ‚¯˙‰ ¨ÛÈÚÒ ÏÎ· ¨ÏÏÎ Í¯„·ÌÈÈ„ÂÒÈ ÌÈÏÈ‚¯˙ÏÂ ÌÈÙÒÂÆ

 ÌÈÏÈ‚¯˙ ˙¯˙ÂÎ‰ ˙Á˙ ÌÈÚÈÙÂÓ˘ ÌÈÏÈ‚¯˙‰ÌÈÈ„ÂÒÈ ÏÏÎ Í¯„· Ì‰ ÌÈÏ˜ È„ÌÈÏÈ‚¯˙‰  Æ

 ÌÈÏÈ‚¯˙ ˙¯˙ÂÎ‰ ˙Á˙ ÌÈÚÈÙÂÓ˘ÌÈÙÒÂ Ì‰ ÌÈ˘˜ ¯˙ÂÈ ˙ˆ˜ÌÈ˘Ï ·Â˘Á ˙‡Ê ÌÚ „ÁÈ  Æ

 ÌÈÏÈ‚¯˙‰ ˜¯˘ ·ÏÌÈÂ¯Á‡‰Â‡ ÛÈÚÒ ÏÎ Ï˘ ÂÙÂÒ· ÌÈÚÈÙÂÓ˘ ®ÌÈÙÒÂ‰ ÌÈÏÈ‚¯˙‰ ÔÈ·Ó© 

 ÌÈÏÈ‚¯˙ Ì‰ ÛÈÚÒ ˙˙ÌÈ˘˜ ˘È Ì‰·˘ ÌÈÙÈÚÒ·  Æ‰¯ÊÁ ÈÏÈ‚¯˙ÈÙÏ ®ÏÏÎ Í¯„·© ÔÈÈÂˆÓ 

 Ì‰˘ ÌÈ˘˜‰ ÌÈÏÈ‚¯˙‰ÏÈ‚¯‰Ó ÌÈ˘˜Æ

21

CB

A

O

21

CB

A

O
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תרגילי�
(הגדרת המעגל)

 הגדרת המעגל—תרגילי� יסודיי� 

  נמ�אות על מעגלC  ו�Bהנ�ודות  1)

  נמ�אתA.  הנ�ודה  Oשמרכזו  

.AC = ABמחו� למעגל.    נתו�:    

.A2 = <) A1 (>א.  הוכח:    

(ראה את סימו� הזויות ב�יור).

.AO  BCב.  הוכח:    

(2ABו�  BC  ה� מיתרי� במעגל שמרכזו  O.

OBC  חו�ה את הזוית  ABא.  הוכח:    א�  

.AO ˇ̌ BCאז    

ב
●

.  נסח והוכח את הטענה ההפוכה לזו

.�שמופיעה בסעי� א

CD  הוא �וטר  ו�O  ABבמעגל שמרכזו  3)

.Eהוא מיתר שהמשכיה� נחתכי� בנ�ודה  

  שווה לרדיוס המעגל.DEנתו� שה�טע  

.    חשב אתº = 18<) BODנתו�:    א.

.AOCהזוית  

)א
(ללא �שר לנתו� של סעי� ב.

.BOD = 3<) AOC (>הוכח:    

(4AB  הוא �וטר במעגל שמרכזו  O.

.DO  מ�ביל לרדיוס  BEהמיתר  

  נפגש ע� המש�ADהמש� המיתר  

.C  בנ�ודה  BEהמיתר  

.CD = ADהוכח:    א.

.CB = ABהוכח:    ב.

(5ABו�  BCה� שני מיתרי� במעגל  

  נמ�אתA  כ� שהנ�ודה  Oשמרכזו  

.BCעל ה�שת ה�טנה  

.OCB > <) OAB (>הוכח:    א.

.AB > BCהוכח:    ב.
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כל �וטר במעגל גדול מכל מיתרהוכח:    6)

אחר שאיננו �וטר.

).CD > AB(הדרכה:    �"ל:    

 הגדרת המעגל—תרגילי� נוספי� 

(7ABו�  CD  ה� שני מיתרי� במעגל שמרכזו  O.

  נמ�אות בהתאמה על המיתרי�F  ו�Eהנ�ודות  

ABו�  CD  שה�טע �O  עובר דר� המרכז  EF  כ

.FO = EO    ,DF = BEומת�יי�:    

.CD = ABהוכח:    

  הואAB  נתו�:    Oבמעגל שמרכזו  8)

  הוא מיתר שהמשכיה�CD�וטר  ו�

.Eנחתכי� בנ�ודה  

.AE < CEהוכח:    א.

.DE < BEהוכח:    ב.

(9ABהוא �וטר  ו�  BCהוא מיתר במעגל  

BC  הוא אנ� למיתר  O  .DEשמרכזו  

  כמתוארF  בנ�ודה  COוהוא חות� את  

ב�יור.    הוכח:

  הוא שווה שו�יי�.DOFהמשולש  א.

.CF = ADב.

(10AB  הוא �וטר במעגל שמרכזו  O  .C  היא נ�ודה על ה�וטר הנמ�את בי�  Aל�  O.

A  היא הנ�ודה  Cהוכח:    מבי� כל הנ�ודות שעל המעגל הנ�ודה ה�רובה ביותר לנ�ודה  

.B  היא הנ�ודה  Cוהנ�ודה הרחו�ה ביותר מהנ�ודה  

(הגדרת המעגל):תשובות  

º.54.  א  3)

זוית מרכזית, מיתרי� ו�שתות

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

C

BA

D

O

C

B
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D
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‚‰∫‰¯„

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

∫˙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‰
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∫‡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    

∫ß‡ ‡Ó‚Â„
  ‰ÂÂ‰Ó˘ ˙˘˜‰ Ï„Â‚ ‰Óμ

±≤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

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

ÆÂÊÏ ÂÊ

∫˙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˜
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®·‰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

∫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˙˘˜
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∫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

∫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

· ˙ÂÂÈÂÂ˘ È‡ÈÓ ¨˙ÂÈÊÎ¯Ó ˙ÂÈÂÊ ÔÈ˘˜Â ÌÈ¯˙˙Â˙
Æ˙ÂÂÈÂÂ˘ 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
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∫‡Ó‚Â„Ï    Ì‡    <) COD > <) AOB    Ê‡    CD > AB¨

    Ì‡    ∫ÍÙÈ‰ÏÂCD > AB    Ê‡    <) COD > <) AOBÆ

∫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� 

4מ�א את גודלה של �שת במעלות א� החל� שהיא מהווה מהי�� המעגל הוא  1)
15

.

º.140מ�א איזה חל� מהי�� המעגל מהווה �שת שגודלה במעלות הוא  2)

זויות מרכזיות שוות נשענות על מיתרי� שווי�.הוכח את המשפט  (ראה עמ�  269):    3)

(4AO  הוא רדיוס במעגל שמרכזו  O  הנ�ודה  .B

  ה� על המעגל.D  ו�C  והנ�ודות  AOהיא על  

    :�.DB = CBנתו

ADהוכח:    

(

 = AC

(

.

(5AOו�  BO  ה� רדיוסי� במעגל שמרכזו  O.

  הורידוAB ה�שת  אמ�ע  שהיא Cמהנ�ודה  

  לרדיוסי�.CE  ו�CDאנכי�  

.CE = CDא.  הוכח:    

    :�.AOB.    חשב את הזוית  DO = ADב.  נתו

.�נמ� את תשובת
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 זוית מרכזית, מיתרי� ו�שתות—תרגילי� נוספי� 

(6AB  הוא ה�וטר של ח�י מעגל שמרכזו  O.

  נמ�אות על �שת ח�יC  ו�Dהנ�ודות  

    :�.CO ˇ̌ ADהמעגל.    נתו

CBא.  הוכח:    
(

  =DC

(

.

  אתF  וב�BO  את אמ�ע  Eב.  נסמ�  ב�

.BD  ע�  CO     נ�ודת החיתו� של  

.EF = OEהוכח:    

(7AB  הוא �וטר במעגל.  הנ�ודות  Cו�  Dנמ�אות  

    :�.CB = DC = ADעל המעגל.    נתו

חשב את זויות המרובע והוכח שהוא טרפז.א.

נתו� שהי�� הטרפז הנ"ל הוא  40  ס"מ.ב.

חשב את �וטר המעגל.

(8ABו�  CDה� מיתרי� במעגל השווי�  

זה לזה.

.CB = ADא.  הוכח:    

    :�º = 120ADב.  נתו

(

    ,º = 155BD

(

.

CD     חשב את ה�שת  

(

AC  ואת ה�שת  

(

.

(9AB  ,ACו�  ADה� מיתרי�  

    :�,A2 = <) A1 (>במעגל.    נתו

AC = AB.

  הוא �וטר במעגל.ADהוכח:    

(10A  ,Bו�  C  נ�ודות על מעגל שמרכזו �.O  ה

    :�.BC = AB    , = <) Cנתו

  את הזוית המרכזיתהבע באמ�עות  א.

AOC.המסומנת ב�שת  

היעזר בתו�אה של סעי� א� ומ�א אתב.

.התחו� בו יכולה להיות הזוית  
  נמ�אי� עלCO  ו�AO  א� נתו� שהרדיוסי�  היעזר בתו�אה של סעי� א� ומ�א את  ג.

אותו ה�וטר.

  הוא:ABCO  א� הדלתו�  מ�א באיזה תחו� נמ�את  ד.

(1)  מרובע �מור (כמו ב�יור).

(2)  מרובע �עור.
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א� במעגל זוית מרכזית אחת יותרהוכח את המשפט:    11)

גדולה מזוית מרכזית שנייה אז המיתר המתאי� לזוית

הגדולה יותר גדול מהמיתר המתאי� לזוית ה�טנה ולהיפ�.

.COD > <) AOB (>(הדרכה למשפט הישר:    נתו�:    

º) 180 <) AOB < º0(    :ל"�    .CD > AB  סמ� נ�ודה    .E

ABעל  

(

).AE > AB    והוכח    COD = <) AOE (>  כ�    ש�

(זוית מרכזית, מיתרי� ו�שתות):תשובות  

  (1º    .96  (27
120.   ב.  16  ס"מ.º  ,60º  ,60º  ,120º  א.  º    .120(7  ב.  )5.    18

45º 90<  < º.45.   ד.  0º  (1).   ג.  360º 90<  < º.   ב.  4—º  א.  º  ,85º    .35(10  ב.  8)

  (2)º 45<  < º0.

אנ� 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  OCÆ

∫Ï¢ˆBC Ω AC    ¨<) BOC Ω <) AOC    ÆBD

(

 Ω AD

(

Æ
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∫‰ÁÎÂ‰

  ÌÈÒÂÈ„¯‰ ˙‡ ¯È·ÚAO≠Â  BO  ˘ÏÂ˘Ó‰  ÆAOB ‡Â‰  ‰ÂÂ˘

ÌÈÈ˜Â˘  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‰ËÓÏ ‰Ê 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‰ËÓÏ ‰Ê ßÓÚ·  ≤  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    

תרגילי�
(אנ� ממרכז המעגל למיתר)

 אנ� ממרכז המעגל למיתר—תרגילי� יסודיי� 

�טע המחבר את מרכז המעגל ע� האמ�עהוכח את המשפט  (ראה בעמ� זה למעלה):    1)

 מאונ� למיתר.—של מיתר 

—�טע ממרכז המעגל שחו�ה זוית מרכזית הוכח את המשפט  (ראה בעמ� זה למעלה):    2)

חו�ה את המיתר שעליו נשענת הזוית ומאונ� לו.

C BA

D

O
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אנ� מאמ�ע מיתר במעגל עובר דר� מרכז המעגל.הוכח את המשפט  (ראה בעמ� ה�וד�):    3)

(4ABו�  CDה� מיתרי� במעגל  

  הוא �וטר והואO  .EFשמרכזו  

חו�ה את המיתרי�.

.CD ˇ̌ ABא.  הוכח:    

.CDO > <) ABO (>ב.  נתו�:    

  הוא טרפז.ABDC     הוכח שהמרובע  

 אנ� ממרכז המעגל למיתר—תרגילי� נוספי� 

(5ABו�  CD  ה� מיתרי� במעגל שמרכזו  O

.Nהמאונכי� זה לזה שנחתכי� בנ�ודה  

  ה� בהתאמה אמ�עיF  ו�Eהנ�ודות  

.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�).

(6ABו�  AC במעגל שמרכזו  שווי�  ה� שני מיתרי� O  המש� הרדיוס  .BO  ה� את המיתרחו

AC  בנ�ודה  D.

AO1הוכח:    
2

 = OD.

(7AB  הוא �וטר במעגל שמרכזו  O  המיתר  .CFחו�ה את  

  והיא נמ�אתCF  היא אמ�ע  E.  הנ�ודה  BCDהזוית  

.B  ל�Oבי�  

.DC = BCהוכח:    א.

.BDC.    חשב את זויות המשולש  º = 10<) OFEנתו�:    ב.

.BCD = <) EOF (>(ללא �שר לנתו� של סעי� ב�)    הוכח:    ג.

(8AB  הוא �וטר במעגל שמרכזו  O ה  והוא� אתחו

.BE = OE.    נתו�:    E  בנ�ודה  CDהמיתר  

  הוא שווה �לעות.ACDהוכח:    המשולש  א.

C  ו�O  ,D  ,Bהוכח:    המרובע ש�וד�ודיו ה�  ב.

הוא מעוי�.

ג
●

חשב את זויותיו של המעוי�.. 
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(9AB  .הוא �וטר במעגל  DEFGהוא טרפז  

.º = 90<) F    ו�GF ˇ̌ DEישר זוית שבו    

  נמ�אות על ה�וטרG  ו�D(הנ�ודות  

  נמ�אות על המעגל).F  ו�Eוהנ�ודות  

.BG = ADהוכח:    א.

.AB < GF + DEהוכח:    ב.

(10ABו�  AC  ה� מיתרי� במעגל שמרכזו  O.

OK  ו�OLמהמרכז הורידו אנכי�  

למיתרי�.

 CB ˇ̌ KL    ,CBהוכח:    א.
1
2

 = KL.

.AC ˇ̌ MLנתו�:    ב.

.CB  OMהוכח:    

(אנ� ממרכז המעגל למיתר):תשובות  

º,50  ב.  7)  ב.  14  ס"מ,  12  ס"מ.   ג.  2.5  ס"מ,  8  ס"מ.   ד.  5  ס"מ,  2.5  ס"מ.    5)

º  ,50º80.

מיתרי� ומרח�יה� 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  OE    ¨CD  OFÆ

∫Ï¢ˆOF Ω OEÆ

∫‰¯Ú‰∫ÌÈÈ˜˙Ó Ì„Â˜‰ ÛÈÚÒ‰ È¢ÙÚ    

BE Ω AE    ¨DF Ω CFÆ

∫‰ÁÎÂ‰

  ÌÈÒÂÈ„¯‰ ˙‡ ¯È·ÚAO≠Â  CO

  ÌÈ˘ÏÂ˘Ó‰ ˙‡ ÛÂÙÁÂAEO≠Â  CFOÆ

B
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CO             Ω AO®ÌÈÒÂÈ„¯©      

CF             Ω AE    ∫ÔÂ˙    ¨ÌÈÂÂ˘ ÌÈ¯˙ÈÓ È‡ˆÁÎ©      CD Ω AB® } 
 º Ω π∞<) CFO Ω <) AEO        ∫ÔÂ˙©  AB  OE    ¨CD  OF®

           
      CFO  AEO      ®ÆÊÆˆÆˆ È¢ÙÚ©

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

      ÆÏ¢˘Ó
 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≤∑π  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

277

C

B

A

D
K

C

B

A

D

E F
K

O



278 ה�ילו� מספר זה הוא עבירה על החו�★) ב
	1 חל� — יח"ל 5 (מתמטי�ה בני גור� — כל הזכויות שמורות ©

· ˙ÂÂÈÂÂ˘ 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

 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  OE    ¨CD  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  OE    ¨CD  OFÆ

∫Ï¢ˆCD > ABÆ

∫‰ÁÎÂ‰

 ÁÈ‰ÏÈÏ˘·    ÌÈÈ˜˙Ó ‡Ï˘ CD > AB ÌÈÈ˜˙Ó Ì‡    Æ   CD = AB  ∫ËÙ˘Ó‰ È¢ÙÚ© Ï·˜  

    ®¢ÊÎ¯Ó‰Ó ÌÈÂÂ˘ ÌÈ˜Á¯Ó· ÌÈ‡ˆÓ ÌÈÂÂ˘ ÌÈ¯˙ÈÓ¢OF = OE ˙‡ÊÂ    ‰¯È˙ÒÆÔÂ˙Ï 

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

    ÌÈÈ˜˙Ó ÔÎÏCD > ABÆ
      ÆÏ¢˘Ó
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תרגילי�
(מיתרי� ומרח�יה� מהמרכז)

 מיתרי� ומרח�יה� מהמרכז—תרגילי� יסודיי� 

(1ABו�  CDה� שני מיתרי� במעגל  

  השווי� זה לזה כמתואר ב�יור.Oשמרכזו  

  ה� אמ�עי המיתרי�.F  ו�Eהנ�ודות  

CFE = <) AEF (>הוכח:    

—מיתרי� במעגל הנמ�אי� במרח�י� שווי� מהמרכז הוכח את המשפט:    2)

שווי� זה לזה.

(3ABו�  CDה� שני מיתרי� במעגל  

השווי� זה לזה שהמשכיה� נפגשי�

.Eבנ�ודה  

.DE = BEהוכח:    

(4ABו�  CDה� שני מיתרי� במעגל  

.E  הנחתכי� בנ�ודה  Oשמרכזו  

.E2 = <) E1 (>נתו�:    

(ראה את סימו� הזויות ב�יור).

.CD = ABא.  הוכח:    

.DB ˇ̌ ACב.  הוכח:    

 מיתרי� ומרח�יה� מהמרכז—תרגילי� נוספי� 

(5ABו�  CDה� שני מיתרי� במעגל  

  השווי� זה לזה.Oשמרכזו  

.O  עובר דר� המרכז  EFה�טע  

.FO = EOנתו�:    

  הוא מלב�.ABDCהוכח:    המרובע  

(6ABו�  CD  .ה� שני מיתרי� (לא מ�בילי�) במעגל שאינ� חותכי� זה את זה  EFהוא מיתר  

  בהתאמה.H  ו�G  בנ�ודות  CD  ו�AB את המיתרי�  שחו�ה

.CD = AB.    הוכח:    FH = EGא.  נתו�:    

.�ב.  הוכח את הטענה ההפוכה לזו שבסעי� א

C
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אי שוויונות בי� מיתרי� ומרח�יה� מהמרכז

(7ABו�  CDה� שני מיתרי� במעגל  

.K  הנחתכי� בנ�ודה  Oשמרכזו  

.CD  AB    ,<) K2 < <) K1נתו�:    

(ראה את סימו� הזויות ב�יור).

.CD < ABהוכח:    

(8ABו�  AC.ה� מיתרי� במעגל  

Dו�  E.ה� בהתאמה אמ�עי המיתרי�  

.AC > ABנתו�:    

.E1 < <) D1 (>הוכח:    

(ראה את סימו� הזויות ב�יור).

(9ABו�  AC  ה� מיתרי� במעגל שמרכזו  O.

.  המש�AB  היא אמ�ע המיתר  Mהנ�ודה  

.N  בנ�ודה  AC  חות� את המיתר  MOה�טע  

.NO = MOנתו�:    

.AB > ACא.  הוכח:    

.OD = 2AD  כ� שמת�יי�    AO  היא נ�ודה על  Dב.  

.AN  חו�ה את ה�טע  MD     הוכח:    המש� ה�טע  

AB  חו�ה את המיתרי�  EFהמיתר  10)

  בהתאמה.H  ו�G  בנ�ודות  CDו�

.FH < EGנתו�:    

.CD < ABהוכח:    

 הגדרת המעגל, מיתרי� ו�שתות—תרגילי� לחזרה 

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

 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˙˘˜

2
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 ˙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‰

תרגילי�
 הגדרת המעגל, מיתרי� ו�שתות)—(תרגילי� לחזרה 

CO  הרדיוס  Oבמעגל שמרכזו  1)

  חו�י� זה את זה.ABוהמיתר  

ACBOהוכח:    המרובע  א.

הוא מעוי�.

חשב את זויות המעוי�.ב.

(2AB  הוא מיתר במעגל שמרכזו  O.

משני ה�דדי�, בהמשכו של המיתר,

.BD = ACהי��ו �טעי� שווי�    

  חותכי� אתDO  ו�COה�טעי�  

.F  ו�Eהמעגל בנ�ודות  

.DF = CEא.הוכח:

.BF = AEב.
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(3AB מיתר במעגל שמרכזו    הואO  הרדיוס  .OC

.    נתו�:D  בנ�ודה  ABחו�ה את המיתר  

EC = DE = ODכמו כ� נתו� שהי�� המשולש    .

AEO  הוא  p.

  את �וטר המעגל.pהבע באמ�עות  

.(�(נמ� כל שלב בתשובת

4
●

 (ABCD  ה�וד�ודי� �C  ו�A  ,B  הוא מעוי�.  דר

עובר מעגל.

  של המעוי� נמ�אBDהוכח:    האלכסו�  א.

על �וטר של המעגל.

º = 80ABנתו�:    ב.

(

.    חשב את זויות המעוי�.

(5ABו�  CDה� מיתרי� במעגל הני�בי�  

  היאF  .Eזה לזה שנחתכי� בנ�ודה  

.BE = AE  כ� שמת�יי�    CDנ�ודה על  

  הוא �וטר במעגל.CDהוכח:    א.

.DF = CE    ,AB = EFנתו�:    ב.

ADחשב את גודל ה�שת  

(

  במעלות.

(6ABו�  CD  ה� שני מיתרי� במעגל שמרכזו  O

.  הנ�ודהKהמאונכי� זה לזה שנחתכי� בנ�ודה  

E  היא אמ�ע  AB  והנ�ודה  F  היא אמ�ע  CD.

,a = AK    ,b = BK    a) > (bנתו�:    

c = CK    ,d = DK    c) > (d.

  את הי�� המרובעd  ו�a  ,b  ,cהבע באמ�עות  

OEKF.(�.  (נמ� כל שלב בתשובת

(7AB  הוא מיתר במעגל שמרכזו  O  .Cו�  D  ה� נ�ודות על ה�שת ה�טנה  AB)  .Cבי�  

Aל�  D  הרדיוסי�  .(COו�  DO  חותכי� את המיתר  AB  בנ�ודות  Eו�  F.בהתאמה  

BDנתו�:    

(

 = AC

(

.

.CD ˇ̌ AB.    ב.   BF = AEהוכח:    א.   

(8AB  .הוא �וטר במעגל  ACו�  BD

.BD ˇ̌ ACה� מיתרי�.    נתו�:    

הוכח:

.BD = ACא.

  הוא �וטר במעגל.CDב.
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בתו� מעגל נתונה נ�ודה השונה מהמרכז.9)

 שלו.האמ�ע שעובר דר� הנ�ודה הוא המיתר שהנ�ודה היא ה�ט� ביותרהוכח:    המיתר 

    נית� לראות הדרכה בתשובה לתרגיל).הדרכה:(

  ה� שתי נ�ודות על המעגל הנמ�אות ב�דדי� שוני�D  ו�C  הוא �וטר במעגל.  ABא.10)

.ABשל  

?    נמ�. CD  ל�לא מאונ�  AB.  הא� ייתכ�  ש�CD  את  חו�ה  AB  נתו�  ש�(1)

.  הא� ייתכ�CD  ל�מאונ�  AB  (ללא �שר לנתו� של סעי� (1)).    נתו�  ש�(2)

?    נמ�. CD  את  לא חו�ה  ABש�

השל�:ב.

  למיתר או שהמיתר  א� �וטר במעגל חו�ה מיתר אז ה�וטר  (1)

 .הוא  

  את המיתר.  א� �וטר במעגל מאונ� למיתר אז ה�וטר  (2)

11  ה� תרגילי� יותר �שי� מהרגיל.—תרגילי�  15    הערה:

  מחל�Oבמעגל שמרכזו  11)

AB  את המיתר  OCהרדיוס  

.BD  ו�ADלשני �טעי�  

.AD < CD    ,BD < CDהוכח:    א.

CBנתו�:    ב.

(

 > AC

(

.

.DB > ADהוכח:    

(12ABC  הוא משולש החסו� במעגל שמרכזו  O

E  ו�D  היא �וטר.  הנ�ודות  BCכ� שה�לע  

.AC  ו�ABנמ�אות בהתאמה על ה�לעות  

.AB  OD    ,BC ˇ̌ DEנתו�:    

.AC  OEהוכח:    א.

.CO  את אמ�ע  H  וב�BO  את אמ�ע  Fסמ�  ב�ב.

  הוא מ�בילית.DEHFהוכח:    המרובע  

.DEHF  את הי�� המ�בילית  R.  הבע באמ�עות  Rנתו� שרדיוס המעגל הוא  ג.

(13AOו�  BOה� רדיוסי� ברבע מעגל  

  הני�בי� זה לזה.  הנ�ודהOשמרכזו  

D  נמ�את על המשכו של המיתר  BC.

.CD  ADנתו�:    

.CD = ADהוכח:    
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E  ו�D  חסו� במעגל.  הנ�ודות  ABCהמשולש  14)

.  הנ�ודותAC  ו�ABה� בהתאמה אמ�עי ה�לעות  

Fו�  G    שמת�יי� �AB  FD  נמ�אות על המעגל כ

.GE < FD.    נתו�:    AC  GEו�

.C > <) B (>הוכח:    א.

  וסמ� את נ�ודותFGשרטט ב�יור את ה�טע  ב.

  בהתאמה.L  ו�K  ב�AC  ו�ABהחיתו� שלו ע�  

  הוא שווה שו�יי�.AKLהוכח:    המשולש  

(15ABו�  AC  ה� מיתרי� במעגל שמרכזו  O  .D  היא נ�ודה על  ABש�  �.AB  ני�ב  ל�OD  כ

E  היא נ�ודה על  ACש�  �.F  נחתכי� בנ�ודה  CD  ו�BE.  ה�טעי�  AC  ני�ב  ל�OE  כ

.EF = 2BF    ,DF = 2CFהוכח:    א.

 BC נתו�:     ב.
1
3

 = AF    :הוכח    .AC  AB.

 הגדרת המעגל, מיתרי� ו�שתות):—(תרגילי� לחזרה תשובות  

º  ,60º  ,120º  ,60º    .120(3  p3  ב.  1)
.º    .45(6  c—d+a—b  ב.  )5.    4

  השונה מהמרכז.E  שנחתכי� בנ�ודה  CD  ו�AB    סמ� במעגל שני מיתרי�  הדרכה:  9)

R.3  ג.  12)  ב.  (1)  מאונ�, �וטר.   (2)  חו�ה.    CD < AB    .(10.  �"ל:  BE = AEנתו�:  

G

C
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פר שמיני

 זויות במעגל—הנדסת המישור 

זוית היפית

‚‰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

ה�שת ה�טנה
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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

∫ß‡ ‰¯˜Ó Ï˘ ‰ÁÎÂ‰

  ÔÓÒ Ì‡ Ω <) BAC    Ì‚ Ê‡     Ω <) ACO

    ÈÎCO Ω AOÆ®Ï‚ÚÓ· ÌÈÒÂÈ„¯©    

  ˙ÈÂÊ‰BOC ˙ÈÂÊ ‡È‰  ˙ÈÂˆÈÁ˘ÏÂ˘ÓÏ 

AOC    ÔÎÏÂ   Ω ≤ ´  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
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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

∫È¯˜ÈÚ‰ ËÙ˘Ó‰Ó Ï·˜˙Ó˘  ®≥¥π  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
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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

תרגילי�
(זוית היפית)

זוית היפית וזוית מרכזית הנשענות על אותה שת

 זוית היפית וזוית מרכזית הנשענות על אותה שת—תרגילי� יסודיי� 

  עפ"י הנתו� ב�יורי� הבאי�:מ�א את הזוית  1)

    מרכז המעגל (ג� בהמש�) מסומ� ע"י נ�ודה מודגשת).הערה:(

  עפ"י הנתוני� ב�יורי� הבאי�:  ו�מ�א את הזויות  2)

(3ABו�  ACה� מיתרי� במעגל  

  חות�BO.  הרדיוס  Oשמרכזו  

.D  בנ�ודה  ACאת המיתר  

.º = 72<) BDC    ,CO ˇ̌ ABנתו�:    

.B  ו�Aחשב את הזויות  

C

BA

D

E

ו. ה. ד.



110º 65º



70º

●

ג. ב. א.
●




95º





68º

92º 

60º
42º

ג. ב. א.


40º


55º



50º

C

B A
D

72º
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 זוית הי�פית וזוית מרכזית הנשענות על אותה �שת—תרגילי� נוספי� 

.O  חסו� במעגל שמרכזו  ABCהמשולש  4)

.º = 35<) CBOנתו�:    א.

  א� נתו�ABCחשב את זויות המשולש  

שני מ�רי�.שהוא שווה שו�יי�.  הבח� בי� 

CBOמה �רי� להיות גודל הזוית  ב.

 כדי שית�בל ר� מ�רה אחד?א
שבסעי� 

  ה� שני מיתרי� במעגל שהזויתAC  ו�AB  ו�וטרו  20  ס"מ.  Oנתו� מעגל שמרכזו  5)

.OC  BD  כ� שמת�יי�    OC  היא נ�ודה על  º  .15Dביניה� היא  

.BDחשב את אור� ה�טע  

(6ABCO  הוא מרובע ש�וד�ודיו  A  ,B�  נמ�אי�C  ו

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

.BC  נמ�את על המש� ה�לע  Dהנ�ודה  

.ABD = 2<) AOC (>הוכח:    א.

.C + <) A = <) ABC (>הוכח:    ב.

.º = 115<) C + <) Aנתו�:    ג.

.AOCחשב את הזוית  

(7AB�O  ה� שני מיתרי� במעגל שמרכזו  CD  ו

.AD  היא אמ�ע המיתר  Eהני�בי� זה לזה.  הנ�ודה  

.EAO = <) BDC (>הוכח:    א.

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

.    חשב את זויותBDC = 3<) ADC (>נתו�:    ג.

.ABDהמשולש  

זויות הי�פיות הנשענות על אותה �שת

 זויות הי�פיות הנשענות על אותה �שת—תרגילי� יסודיי� 

  הוא מ�בילית שדר� שלושהABCDהמרובע  8)

מ�וד�ודיה עובר מעגל שחות� את המש�

.E  בנ�ודה  DCה�לע  

  הוא שווה שו�יי�.BECהוכח:    המשולש  א.

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

).  חשב אתBE  ו�ADהחיתו� של  

זויות המ�בילית.
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(9ABC�  הואEDCB  הוא משולש שווה �לעות  ו

מלב� וה� חסומי� במעגל כמתואר ב�יור.

.DAC  ו�BECחשב את הזויות  א.

.DC = ADהוכח:    ב.

.CE ˇ̌ ADהוכח:    ג.

 זויות הי�פיות הנשענות על אותה �שת—תרגילי� נוספי� 

:  ו�מ�א עפ"י הנתו� ב�יורי� הבאי� את הזויות  10)

.AB) = (AC  הוא שווה שו�יי�    ABCהמשולש  11)

  וחות� אתACB  חו�ה את הזוית  CDהמיתר  

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

.ABCחשב את זויות המשולש  א.

.BE = DEהוכח:    ב.

(12ABC    הוא משולש שווה שו�יי� שבו  AC = AB  והוא חסו� במעגל.  הנ�ודה    Dנמ�את  

.E  חות� את המעגל בנ�ודה  CD = AC    .AD  כ�    ש�C  מה�ד של  BCעל המש� הבסיס  

.ABC  חו�ה את הזוית  BEהוכח:    א.

CEנתו�:    ב.

(

 = BC

(

.BAC.    חשב את הזוית  

(זוית הי�פית):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.

(3  º  ,24º    .48  .4)  אº  ,55º  ,62.5º  62.5  אוº  ,55º  ,55º   .70.ב  º   .30(5 .5  ס"מ  

º  ,60º.30  א.  º  ,35º  ,145º  ,35º    .145(9  ב.  º  ,36º  ,72º    .72(8ג.  º    .130  (7  ג.  6)

.º36   ב.  º  ,36º  ,72º   .72(12   א.  º  ,40º   .60(11  ג.10º  ,45º   .30)  ב.  

זוית הי�פית הנשענת על �וטר

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

CB

A

DE

ג. ב. א.
●
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∫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‰  Æ
∫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∞    ¯ÓÂÏÎ    Æº Ω μμÆ

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

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

  ÏÚAB    ∫ÌÈÈ˜˙Ó˘ ÍÎ   Ω     ¨ Ω Æ
    ∫ÁÎÂ‰ABÆ¯ËÂ˜ ‡Â‰  

∫ÔÂ¯˙Ù
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∫‰ÁÎÂ‰

  ˘ÏÂ˘Ó· ˙ÂÈÂÊ‰ ÌÂÎÒ È¢ÙÚABC    ÌÈÈ˜˙Ó  º Ω ±∏∞ ´  ´  ´     ÔÂ˙‰ ÈÙÏ    Æ Ω 
≠Â Ω     ÔÎÏ    º Ω ±∏∞≤ ´     Ï·˜  ¨≤≠·  ˜ÂÏÈÁ È¢Ú ¨Ô‡ÎÓ    Æ≤º Ω π∞ ´ ¯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� 

  בתרגילי� הבאי�:    (הנ�ודה המודגשת היא מרכז המעגל)מ�א את הזוית  1)

2
●

 (AB�  ה� �טרי� במעגל.CD  ו

?  נמ�.ACBDאיזה מרובע הוא המרובע  א.

איזה תנאי �רי� להת�יי� כדי שהמרובע יהיה ריבוע?  נמ�.ב.

(3AB�  מ�בילED.  המיתר  O  ה� �טרי� במעגל שמרכזו  CD  ו

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

.AB  CE    ,EF = CFהוכח:    א.

.a = 2DC    ,b = DEנתו�:    ב.

.b  ו�a  בעזרת  BF  ו�AFהבע את ה�טעי�  

 זוית הי�פית הנשענת על �וטר—תרגילי� נוספי� 

  ב�יורי� הבאי�:  (הנ�ודה המודגשת היא מרכז המעגל)מ�א את הזוית  4)

ג. ב. א.


36º 30º




50º

30º

ג. ב. א.
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(5AB  .הוא �וטר במעגל  C  ו�  היא נ�ודה על המעגלM  היא נ�ודה על  AB:כ� שמת�יי�  

CM = AM.

  היא מרכז המעגל.Mהוכח:    הנ�ודה  

(6AB  .הוא �וטר במעגל  Cו�  Dה� נ�ודות  

על המעגל משני �דדיו של ה�וטר. המשכי

.E  נפגשי� בנ�ודה  BD  ו�ACהמיתרי�  

.BE < CEהוכח:    א.  

.AE < DE    ב.הוכח:  

(7AB  הוא �וטר במעגל שמרכזו  O.

ADו�  BCה� מיתרי� שהזוית ה�הה  

º.120ביניה� היא  

  הוא שווה �לעות.CODהוכח:    המשולש  

 נשענת על �וטר—זוית ישרה 

 נשענת על �וטר— זוית ישרה —תרגילי� יסודיי� 

הוכח עפ"י הנתוני� ב�יורי� הבאי� שהמיתר המודגש הוא �וטר במעגל:8)

(9AB  ,BC  ,CDו�  BD.ה� מיתרי� במעגל  

.º = 90 + נתו�:    א.
  הוא �וטר במעגל.ABהוכח:    

  את נ�ודת החיתו� של המיתרי�Oנסמ�  ב�ב.

ABו�  CD    :נתו�    . = 2<) DOB.

  היא מרכז המעגל.Oהוכח:    הנ�ודה  

 נשענת על �וטר— זוית ישרה —תרגילי� נוספי�  

(10AB  .הוא מיתר במעגל  Cנ�ודה על המעגל  

.CN = BN = AN.    נתו�:    AB  נ�ודה על  Nו�

  הוא �וטר במעגלABהוכח:    

  היא מרכז המעגל.Nוהנ�ודה  
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(11ABו�  KL  ה� מיתרי� במעגל.  הנ�ודה  Nנמ�את על המש�  

KL  המיתר  .BK  חו�ה את הזוית  MKL  והמיתר  AKחו�ה  

.MKNאת הזוית  

  הוא �וטר.ABהוכח:    המיתר  א.

  היא מרכז המעגל.M.    הוכח:    הנ�ודה  AB ˇ̌ NLנתו�:    ב.

(זוית הי�פית הנשענת על �וטר):תשובות  

  ב.  º    .110(3  ג.º   .126  ב.º   .60  1)  א.
b
2—�a    ,

b
2+�a    .  .4)  אº   .25.ב  º   .95.ג  º80.

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®≥¥π  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  ≤∂π 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≤π∂  ßÓÚ·  ±  ÏÈ‚¯˙ ‰‡¯ ËÙ˘Ó‰ ˙ÁÎÂ‰Ï    
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∫‡Ó‚Â„
AC≠Â  BDÆ‰Â˘ Í¯Â‡ ÈÏÚ· Ï‚ÚÓ· ÌÈ¯˙ÈÓ È˘ Ì‰  

    ∫ÔÂ˙BD ˇ̌ ACÆ

    ∫ÁÎÂ‰CD Ω ABÆ

∫ÔÂ¯˙Ù

  ¯˙ÈÓ‰ ˙‡ ‰ÏÈÁ˙ ¯È·ÚADÆ‰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¯Á‡‰ ‡Ó‚Â„· ÚÈÙÂÓ˘ ¯ÂÈˆ‰ ˙‡ ‰‡¯© ˙ÈÏÏÎ ¯˙ÂÈ ‰˜ÒÓ ÁÒÏ Ô˙È ‰˘ÚÓÏ

  Ì‡AC≠Â  BD˘ Ì‰  ÈÓ È· ÌÈ¯˙‚ÚÓ Ï˘Ó˜·ÈÏÈÌ  Ú·Â¯Ó‰ Ê‡ ‰ÊÏ ‰Ê ACDB

Ê‡ ¯ËÂ˜ ‡Â‰ ÌÈÏÈ·˜Ó‰ ÌÈ¯˙ÈÓ‰Ó „Á‡ Ì‡  ÆÔ·ÏÓ Â‡ ÌÈÈ˜Â˘ ‰ÂÂ˘ ÊÙ¯Ë ‡Â‰

ÌÎ¯Â‡· ÌÈÂÂ˘ ÌÈÏÈ·˜Ó‰ ÌÈ¯˙ÈÓ‰ Ì‡  ÆÔ·ÏÓ ‡ÏÂ ÌÈÈ˜Â˘ ‰ÂÂ˘ ÊÙ¯Ë ‡Â‰ Ú·Â¯Ó‰

‡Â‰ Ú·Â¯Ó‰ Ê‡ ÌÎ¯Â‡· ÌÈÂ˘ ÌÈÏÈ·˜Ó‰ ÌÈ¯˙ÈÓ‰ Ì‡Â Ô·ÏÓ ‡Â‰ Ú·Â¯Ó‰ Ê‡

ÆÌÈÈ˜Â˘ ‰ÂÂ˘ ÊÙ¯Ë

˘˜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

C

B

A

D

C

B

A

D



296 ה�ילו� מספר זה הוא עבירה על החו�★) ב
	1 חל� — יח"ל 5 (מתמטי�ה בני גור� — כל הזכויות שמורות ©

תרגילי�
(זויות הי�פיות הנשענות על �שתות שוות)

 זויות הי�פיות הנשענות על �שתות שוות—תרגילי� יסודיי� 

הוכח את המשפט:    (ראה בעמ�  294)1)

 נשענות על מיתרי� שווי�.—זויות הי�פיות שוות במעגל 

E  הוא ריבוע החסו� במעגל.  הנ�ודה  ABCDהמרובע  2)

  היא נ�ודה כלשהיF.  הנ�ודה  ABהיא אמ�ע ה�שת  

.DCעל ה�שת  

חשב את הזויות הבאות:

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

(3ADו�  CE  ה� גבהי� במשולש חד זוית  ABCהחסו�  

.G  ו�Fבמעגל.  המשכי הגבהי� חותכי� את המעגל בנ�ודות  

  הוא שווה שו�יי�.BGFהוכח:    א.  המשולש  

.ABC = 2<) GBF (>  ב.    הוכח:

  נ�ודהE  עובר מעגל.  D  ו�A  ,B  ,Cדר� הנ�ודות  4)

AC  חות� את המיתר  BE.  ה�טע  ADעל המיתר  

.CD = BC    ,AE = AB.    נתו�:    Fבנ�ודה  

.EF = BFהוכח:    א.

  הוא �וטר במעגל.AD.    הוכח:    CD ˇ̌ BEנתו�:    ב.

 זויות הי�פיות הנשענות על �שתות שוות—תרגילי� נוספי� 

5
●

 (AB  ,BC  ,DEו�  EFה� מיתרי� במעגל, כמתואר  

    :�.BC  AB    ,EF  DEב�יור.    נתו

�בע איזה מרובע הוא המרובע ש�וד�ודיוא.

  והוכח את תשובת�.F  ו�A  ,D  ,Cה�  

ECהוכח:    ב.

(

+DE

(

= BF

(

 +AB

(

.

  נמ�אות על המעגל, כמתוארE  ו�A  ,B  ,C  ,Dהנ�ודות  6)

.F  נחתכי� בנ�ודה  AD  ו�BEב�יור.  המיתרי�  

    :�.AE = AC    ,EF = BCנתו

.AFE  ABCהוכח:    א.

.ED  לא מ�ביל  ל�BCנתו�  ש�ב.

  הוא טרפז שווה שו�יי�.BCDEהוכח:    המרובע  
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(7AB  .הוא �וטר במעגל  AC  ,AD  ,AEו�  CD

DEה� מיתרי� במעגל.    נתו�:    

(

 = BC

(

.

.CD  AEהוכח:    א.

CD  ו�AE  את החיתו� של  Fנסמ�  ב�ב.

.AD  את אמ�ע  Gוב�

.BAC = <) AFG (>הוכח:    

  נמ�אות על המעגל.D  ו�A  ,B  ,Cהנ�ודות  8)

2.    (ראה את סימו�A2 = <) A1 (>נתו�:    

הזויות ב�יור).

CDהוכח:    א.  

(

 = BC

(

.2

CD > BC.2    ב.הוכח:  

  עובר מעגל.D  ו�A  ,B  ,Cדר� הנ�ודות  9)

.E  בנ�ודה  BC  חות� את המיתר  ADהמיתר  

CDנתו�:    

(

 = BD

(

    ,AC

(

 > AB

(

.

.CE > BEהוכח:    

    פתור מבלי להיעזר בתכונת חו�ה זוית במשולש).הערה:(

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

(2  º  ,45º  ,22.5º  ,45º67.5.

זוית פנימית במעגל וזוית חי�ונית 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

:מ�א את הזוית המסומנת  ב�1)

ב�יור מ�ויירי�  6  מיתרי�.2)

 שמת�יי�:עפ"י ה�יורהוכח 

 =  + .

(3ABו�  CDה� שני מיתרי� במעגל החותכי�  

  היא נ�ודה עלEזה את זה בתו� המעגל.  

  כמתואר ב�יור.ADה�שת  

. >  שמת�יי�:    עפ"י ה�יורהוכח א.
נסח במילי� את הטענה שהוכחת בסעי� א�.ב.
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.H  נחתכי� בנ�ודה  BD  ו�ACהמיתרי�  4)

.G  נחתכי� בנ�ודה  BF  ו�AEהמיתרי�  

.EF = CDנתו�:    

G1  ו�H1הוכח:    הזויות הפנימיות  

שוות זו לזו.  (ראה את סימו� הזויות ב�יור).

(5ABו�  CDה� שני מיתרי�  

במעגל המאונכי� זה לזה.

ADהוכח:    

(

 + BC

(

 = BD

(

 + AC
(

Æ

זוית חי�ונית למעגל

:מ�א את הזוית המסומנת  ב�6)

  נחתכי�DE  ו�ABרי�  המשכי המית7)

BE  ו�CD.  המשכי המיתרי�  Mבנ�ודה  

.  נתו� שהזויותNנחתכי� בנ�ודה  

  שוות זו לזו.N  ו�Mהחי�וניות  

  נמ�אתDMהוכח:    כל נ�ודה על הישר  

.ND  ו�ADבמרח�י� שווי� מהישרי�  

(8ABו�  CDה� שני מיתרי� במעגל שהמשכיה�  

  נ�ודה כלשהי עלE  .Fנחתכי� בנ�ודה  

.ABה�שת  

.BFD < <) BED (>הוכח:    א.

נסח במילי� את הטענה שהוכחת בסעי� א�.ב.

(זוית פנימית במעגל וזוית חי�ונית למעגל):תשובות  

  ב.  זוית פנימית במעגל גדולה מכל זוית הי�פית הנשענתº    .50(3ג.  º   .40  ב.º   .30  1)  א.

  ב.  זוית חי�ונית º   .30(8  ג.º   .70  ב.º   .60  6)  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—תרגילי� לחזרה 

˘ÂÓ‰ ÌÂÎÈÒ‚ÈÓ˘‰ ˜¯Ù‰ Ï˘ ÌÈÈ¯˜ÈÚ‰ ÌÈ∫È

 ˙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

תרגילי�
 זויות במעגל)—(תרגילי� לחזרה 

1(ABC.הוא משולש החסו� במעגל  

BD  הוא מיתר כ� שהנ�ודה  C

.BDהיא אמ�ע ה�שת  

.ABC = <) AED (>הוכח:    

E)היא נ�ודת החיתו� של  

.AC)  ו�BDהמיתרי�  
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(2ABC  הוא משולש החסו� במעגל כ� שה�לע  BC

BC  נמ�את על המש�  Dהיא �וטר.  הנ�ודה  

  חות� את המעגלAD.    ה�טע  AC = CDכ�    ש�

.ABC  חו�ה את הזוית  BE.    נתו�:    Eבנ�ודה  

.Dחשב את הזוית  

DEF  ו�ABCהמשולשי�  3)

חסומי� במעגל.

.DF  AB    ,EF  ACנתו�:    

.DE = BCהוכח:    א.

.DC ˇ̌ BEהוכח:    ב.

(4ABCDהוא מרובע החסו� במעגל שאלכסוניו נחתכי�  

.BD = AC  השונה ממרכז המעגל.    נתו�:    Eבנ�ודה  

  הוא טרפז שווה שו�יי�.ABCDהוכח:    המרובע  א.

ב
●

  �ריכה להיות שונה ממרכז המעגל?Eמדוע הנ�ודה  . 

נמ�.

(5ABC    הוא משולש שווה שו�יי� שבו  AC = AB  דר� הנ�ודות    .Aו�  Bעובר מעגל  

ED.    נתו�:    E  בנ�ודה  BC  ואת הבסיס  D  בנ�ודה  ACשחות� את השו�  

(

 = BE

(

.

  הוא �וטר במעגל.ABהוכח:    (1)  א.

.ABC  הוא גובה במשולש  BD    (2)הוכח:  

OF.  חשב את היחס:  AE  ו�CO  את החיתו� של  F  את מרכז המעגל  וב�Oנסמ�  ב�ב.
OC

.

נמ� את תשובת�.

.O  נמ�אות על מעגל שמרכזו  D  ו�A  ,B  ,Cהנ�ודות  6)

CAD = <) BOC    ,AD (>נתו�:    

(

 = 2DC

(

.

.DC ˇ̌ ABהוכח:    א.

ABCDאיזה תנאי �רי� להת�יי� כדי שהמרובע  ב.

יהיה מלב�?

ABCDמהי הזוית החדה בי� אלכסוני המרובע  ג.

כאשר הוא מלב�?

כל הנ�ודות שב�יור ה� על המעגל.7)

CDנתו�:    

(

 = BC

(

 = AB

(

,

ED

(

 = FE

(

 = AF

(

.

.º = 60<) CAEהוכח:    
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(8AD  הוא גובה במשולש חד זוית  ABC.החסו� במעגל  

AF  הוא �וטר.  המש�  AD  חות� את המעגל בנ�ודה  E.

.CAE = <) BAF (>הוכח:    א.

  הוא טרפז שווה שו�יי�.BFECהוכח שהמרובע  ב.

    עלי� להוכיח שהמרובע לא יכול להיות מלב�.הערה:(

    מהי התכונה של אלכסוני מלב� החסו� במעגל?).רמז:

  מ�בילי� זה לזהCD  ו�ABהמיתרי�  9)

  מ�בילי� זה לזה.GH  ו�EFוהמיתרי�  

AFהוכח:   א.

(
+ AF

(
. + EB

(
= CH

(

+ GD

(

מה נית� לומר על המרובעי�ב.

ACDBו�    EFHG ?

  חות�BO.  המש�  O  חסו� במעגל שמרכזו  ABCמשולש  10)

.E  בנ�ודה  AB  חות� את  CO  והמש�  D  בנ�ודה  ACאת  

.A = 3<) BEC + <) BDC (>הוכח:    א.

.F  חות� את המעגל בנ�ודה נוספת שנסמ�  ב�CEהמש�  ב.

.G  חות� את המעגל בנ�ודה נוספת שנסמ�  ב�BDהמש�  

  הוא ריבוע.  חשב את סכו� הזויות:BCGFנתו� שהמרובע  

<) BEC + <) BDC.

(11ABו�  CD  ה� �טרי� במעגל שמרכזו  O.הני�בי� זה לזה  

K  היא נ�ודה על ה�שת  AC.

.    (ראה את סימו�K3 = <) K2 = <) K1 (>הוכח:    א.

הזויות ב�יור).

.KAB.    חשב את הזוית  º = 60<) KCDנתו�:    ב.

.KNC = <) KAB (>(ללא �שר לנתו� של סעי� ב�)    הוכח:    ג.

N)  היא נ�ודת החיתו� של ה�וטר  CD  והמיתר  (BK.

(12AB  .הוא מיתר, שהוא לא �וטר, במעגל  C על גבי ה�שת הגדולה  "הנעה"  היא נ�ודה AB.

.ACBב�ורה כזאת נו�רות אינסו� זויות הי�פיות  

  הנ"ל והוכח את תשובת�.ACBמ�א היכ� נמ�את נ�ודת הפגישה של כל חו�י הזויות  

BCב�יור נתו�:    13)

(

 = AB

(

.

. =  +  שמת�יי�    ה�יורהוכח עפ"י א.
(הנ�ודה המודגשת היא מרכז המעגל).

  שווה באורכו לרדיוסACנתו� שהמיתר  ב.

.  באמ�עות  המעגל.  הבע את  
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 היו�אי� מאותה נ�ודה.שוני�במעגל נתוני� שני מיתרי� 14)

הוכח:    המיתר שיו�א מהנ�ודה המשותפת של שני המיתרי� וחו�ה את הזוית שביניה�

 במעגל.�וטר יכול להיות לא

(15ABו�  AC  ה� מיתרי� במעגל הנחתכי� ע"י המיתר  DE

  היא אמ�ע ה�שתD.    נתו�:    הנ�ודה  G  ו�Fבנ�ודות  

AB  והנ�ודה  E  היא אמ�ע ה�שת  AC.

  הוא שווה שו�יי�.AFGהוכח:    המשולש  א.

CE  רדיוס המעגל),    R = AD)    Rנתו�:    ב.

(

 = BC

(

.

.AFGחשב את הזוית  

(16ABו�  CDה� מיתרי� המ�בילי�  

  חות� אתAEזה לזה.  המיתר  

.F  בנ�ודה  CDהמיתר  

.BDE = <) CFE (>הוכח:    

(17AB  הוא �וטר במעגל שמרכזו  O.

AC  הוא מיתר המ�ביל לרדיוס  DO.

.E  נפגשי� בנ�ודה  AC  ו�BDהמשכי  

.ED = CDהוכח:    א.  

.BDO = <) CDO (>   ב.הוכח:   

כל הנ�ודות שמסומנות ב�יור ה� על המעגל.18)

.AC = AB    ,<) CAE = <) BADנתו�:    

.AE = ADהוכח:    א.

.BAD = <) DAE    ,AD ˇ̌ CE (>נתו�:    ב.

.ABCחשב את זויות המשולש  

19  ה� ��ת יותר �שי� מהרגיל.—    תרגילי�  26הערה:

(19ABCהוא משולש שווה �לעות החסו� במעגל.  הנ�ודות  

Kו�  L  ה� אמ�עי ה�שתות  ABו�  AC  המיתר  .KL

.N  ו�M  בנ�ודות  AC  ו�ABחות� את ה�לעות  

.BC ˇ̌ KLהוכח:    א.  

  נמ�אי�BC  ו�KL המיתרי�       ב.הוכח:

  במרח�י� שווי� ממרכז המעגל.הוכח:    א.

.NL = MN = KM     ג.הוכח: 
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  ה�BE  ו�AD  חסו� במעגל.  ABCהמשולש  20)

  שנמ�אתHגבהי� במשולש שנחתכי� בנ�ודה  

בתו� המשולש.  המשכי הגבהי� חותכי� את

.G  ו�Fהמעגל בנ�ודות  

.AG = AH    ,BF = BHהוכח:    א.

  והמש� אותוCHשרטט ב�יור את ה�טע  ב.

  עד שיחתו� את המעגל בנ�ודהHמה�ד של  

.BI = BF.    הוכח:    Iשתסומ�  ב�

(21ABC.הוא משולש שווה �לעות החסו� במעגל  

D  היא נ�ודה כלשהי על ה�שת  BCהמיתר  .

CF  מ�ביל למיתר  BD  וחות� את המיתר  AD

.Eבנ�ודה  

  הוא שווה �לעות.DCEהוכח:    א.  המשולש  

  הוא מ�בילית.FEDB המרובע       ב.הוכח:

(22ABהוא �וטר במעגל  ו�  CD

.ABהוא מיתר המ�ביל  ל�

E  היא נ�ודה על  BCכ�  ש�  DE

.BCני�ב  ל�

.ABC = 2<) BDE (>הוכח:    

  חסו� במעגל.  המשכיABCהמשולש  23)

הגבהי� של המשולש חותכי� את המעגל

.F  ו�D  ,Eבנ�ודות  

.º = 50<) BAC    ,º = 70<) ABCנתו�:    א.

.DEFחשב את זויות המשולש  

(ללא �שר לנתוני� של סעי� א�)ב.

, = <) BAC    , = <) ABCנסמ�:    

 = <) ACB  הוכח שזויות המשולש    .DEF

2 —º    ,1802 —º    ,1802 —º.180ה�:    

(24ABC  .הוא משולש החסו� במעגל  BDו�  CEה� מיתרי� החו�י� בהתאמה את הזויות  

Bו�  C    :נתו�    .CE = BD.

.º = 60<) BAC    או    AC = ABהוכח:    

    נית� לראות הדרכה בתשובה לתרגיל).הדרכה:(
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(25AB  .הוא �וטר במעגל  CDו�  BE

ה� שני מיתרי� המ�בילי� זה לזה.

ABו�  CD  נחתכי� בנ�ודה  F.

BDנתו�:    
(

 = EB

(

.

הוכח:

  הוא שווה שו�יי�.ACFהמשולש  א.

  הוא מעוי�.FDBEהמרובע  ב.

(26ABC  .הוא משולש חד זוית החסו� במעגל  ADו�  CE

.M  הנחתכי� בנ�ודה  ABCה� גבהי� במשולש  

.G  ו�Fהמשכי הגבהי� חותכי� את המעגל בנ�ודות  

K  היא נ�ודה כלשהי על ה�שת  AC  המיתר  .FK

  חות�GK  והמיתר  L  בנ�ודה  BCחות� את ה�לע  

.N  בנ�ודה  ACאת ה�לע  

  נמ�אות על ישר אחד.N  ו�L  ,Mהוכח:    הנ�ודות  

    נית� לראות הדרכה בתשובה לתרגיל).הדרכה:(

 זויות במעגל):—(תרגילי� לחזרה תשובות  

(2  º    .22.5(5  .1  ב
  ב.  טרפזי� שוויº    .60(9  �רי� להיות �וטר.   ג.  AC  ב.  )6.    3

.BC  באמ�ע ה�שת ה�טנה  º    .75(12  ב.  º    .135(11  ב.  10)שו�יי� או מלבני�.    

º  ,80º  ,40º.60  א.  º  ,108º  ,36º    .36(23  ב.  º    .70(18  ב.  º+30    .2(15  ב.  13)

  היעזר בתרגיל  20הדרכה:  26)  למ�רה השני ראה את תרגיל  7  שבעמ�  302.    הדרכה:  24)

.ML = FL  ,MN = GNשבעמ� ה�וד� והוכח תחילה שמת�יי�  

נספח לפר� השמיני
זוית ראייה של �טע נתו�

Æ‰˙Â‡ ÌÈÂ· „ˆÈÎÂ ‰ÈÈ‡¯ ˙ÈÂÊ È‰Ó ¯ÂˆÈ˜· ¯È·Ò ‰Ê ÁÙÒ·

‚‰∫‰¯„
ÊÂÈ˙ ¯‡ÈÈ‰ —  ÚË˜ ÔÂ˙ BC  ‰„Â˜Â  AÆ

    ˙ÈÂÊ‰<) BAC Ω ‰ÈÈ‡¯‰ ˙ÈÂÊ ‡È‰    

  ÚË˜‰ ˙‡ ÌÈ‡Â¯ ‰·˘BC  ‰„Â˜‰Ó  AÆ

 ˙‡ ‡ÂˆÓÏ Ô˙È ‡·‰ ËÙ˘Ó‰ È¢ÙÚ˙Â„Â˜‰ ÏÎ Ô‰Ó˘ ÚË˜ ÌÈ‡Â¯‰ÈÈ‡¯ ˙ÈÂÊ· ÔÂ˙ 

Æ®ËÙ˘Ó‰ ˙‡ ÁÈÎÂ ‡Ï©  Æ‰Â˙

C

B

A

D
F

E

CB

A

D

F

E

N

M
G

K

L



CB

A
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∫ËÙ˘Ó
ÌÈ‡Â¯ Ô‰Ó˘ ˙Â„Â˜‰ ÏÎ Ï˘ È¯ËÓÂ‡È‚‰ ÌÂ˜Ó‰

˙Â˙˘˜ È˙˘Ó ·Î¯ÂÓ ‰Â˙ ‰ÈÈ‡¯ ˙ÈÂÊ· ÔÂ˙ ÚË˜

ÚË˜‰˘ ÍÎ ÌÈÂÂ˘ ÌÈÏ‚ÚÓ È˘Ó ˜ÏÁ Ô‰˘ ˙ÂÂ˘

‰Â˙‰ ‰ÈÈ‡¯‰ ˙ÈÂÊÂ ÌÈÏ‚ÚÓ· ¯˙ÈÓ ‡Â‰ ÔÂ˙‰

˙Á‡ ÏÚ ‰Ï˘ „Â˜„Â˜‰˘ ˙ÈÙ˜È‰ ˙ÈÂÊ ‡È‰

Æ¯˙ÈÓ‰ ÏÚ ˙Ú˘ ‡È‰Â ˙Â˙˘˜‰Ó

∫‰¯Ú‰
 ¯˘Ù‡Ó ‰Ê ËÙ˘Ó˙Â·ÏÈ¯ËÓÂ‡È‚‰ ÌÂ˜Ó‰ ˙‡ 

ÌÈËË¯˘Ó Æ‰ÈÈ‡¯‰ ˙ÈÂÊÂ ÚË˜‰ ÌÈÂ˙ ¯˘‡Î

‰ÈÈ‡¯‰ ˙ÈÂÊ È¢ÙÚ ÍÎ ¯Á‡Â ¯˙ÈÓÎ ÚË˜‰ ˙‡

‰ÓÈ‡˙Ó‰ ˙ÈÊÎ¯Ó‰ ˙ÈÂÊ‰ ˙‡ ÌÈ‡ˆÂÓ ‰Â˙‰

ÌÈÂ· ÔÎÓ ¯Á‡Ï  Æ≤  ÈÙ ‰ÓÓ ‰ÏÂ„‚ ‡È‰˘

  ÌÈÈ˜Â˘ ‰ÂÂ˘ ˘ÏÂ˘ÓBOC  ÂÒÈÒ·Â ‰ÚÂ„È ÂÏ˘ ˘‡¯‰ ˙ÈÂÊ˘  BCÌÈ‡ˆÂÓ ÍÎÂ ÔÂ˙  

  Ï‚ÚÓ‰ ÊÎ¯Ó ˙‡OÌÈËË¯˘Ó ‰ÓÂ„ ‰¯Âˆ·© Æ‰ÓÈ‡˙Ó‰ ˙˘˜‰ ˙‡ ÌÈËË¯˘Ó ÛÂÒ·Ï  Æ

Æ®‰ÈÈ˘‰ ˙˘˜‰ ˙‡

∫·Ï ÌÈ˘  ÚË˜‰ Ê‡ ‰¯˘È ‡È‰ ‰ÈÈ‡¯‰ ˙ÈÂÊ Ì‡    BCÆ¯ËÂ˜ ‡Â‰  
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פר� תשיעי

 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

מ�רה  (3)

הישר משי�
למעגל

הישר והמעגל
זרי�

הישר חות�
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  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  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  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  n˘‚Ù‰ ÒÂÈ„¯Ï ÍÂ‡Ó Ï‚ÚÓÏ ˜È˘Ó©    Æ

Æ®‰˜˘‰‰ ˙„Â˜· Â˙È‡

    ÂÏ·È˜ Î¢‰Ò·AB  CD    Ì‚Â    AB  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

A m

O

BA m

O
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תרגילי�
(הגדרת המשי�)

הזוית בי� משי� לרדיוס

 הזוית בי� משי� לרדיוס—תרגילי� יסודיי� 

(1AB  הוא �וטר במעגל שמרכזו  O  .BD�משי  

  חות� את המעגלAD.  ה�טע  Bלמעגל בנ�ודה  

.BD ˇ̌ OC.    נתו�:    Cבנ�ודה  

.ABDא.  חשב את זויות המשולש  

  אתF  וב�BC  את אמ�ע ה�שת  Eב.  נסמ�  ב�

.BD  ע� ה�טע  OEהחיתו� של המש�  

  הוא מ�בילית.OCDFהוכח שהמרובע  

O  משי� למעגל שמרכזו  ABה�טע  2)

  חות� אתAO  וה�טע  Bבנ�ודה  

.CO = AC.    נתו�:    Cהמעגל בנ�ודה  

.BAOחשב את הזוית  

  הוא מ�בילית.ABCDהמרובע  3)

DC  היא �וטר וה�לע  ABה�לע  

.Cמשי�ה למעגל בנ�ודה  

חשב את זויות המ�בילית.

4
●

 (AB  הוא �וטר במעגל שמרכזו  O.

BC  משי� למעגל בנ�ודה  B.

AD  ני�ב להמש� ה�טע  CO.

.C = <) A (>הוכח:    א.

CBO  ו�ADOהא� המשולשי�  ב.

חופפי�?  נמ�.

 הזוית בי� משי� לרדיוס—תרגילי� נוספי� 

(5AB  משי� למעגל שמרכזו  O

  עוברAC.  ה�טע  Bבנ�ודה  

.    הוכח:Oדר� המרכז  

.AO < ABא.

.BC < COב.

C

B

A

D

O

C

B A

O

C

BA

D

C

B

A

D
O

C

B

A
O
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(6AB  משי� למעגל שמרכזו  O  בנ�ודה  B.

.C  חות� את המעגל בנ�ודה  AOה�טע  

CD  �הוא אנ� למשי  AB.

.DCO  חו�ה את הזוית  BCא.  הוכח:    המיתר  

.A.    חשב את הזוית  º = 55<) A + <) CBDנתו�:    ב.

.90(<) A = (º  הוא טרפז ישר זוית    ABCDהמרובע  7)

E   בנ�ודה  O  משי�ה למעגל שמרכזו  ADהשו�  

  היא �וטר במעגל.BCוהשו�  

.DO = AOא.  הוכח:    

.BC = DC + ABב.  הוכח:    

(8AB  משי� למעגל שמרכזו  O  בנ�ודה  B  ה�טע  .AO

  נמ�את עלC.  הנ�ודה  Dחות� את המעגל בנ�ודה  

.AC = AB  כ� שמת�יי�:    AOהמש�  

.º = 45<) CBDא.  הוכח:    

.BO = AB.    הוכח:    CBDחו�ה את הזוית  AB  ב.  נתו�:    

.B,  יו�א משי� למעגל הנוגע בו בנ�ודה  O,  הנמ�את מחו� למעגל שמרכזו  Aמנ�ודה  9)

. = <) A.    נתו�:    AO  היא אמ�ע ה�טע  Cהנ�ודה  

.  (נמ� את תשובת�).  באמ�עות  BCOא.  הבע את הזוית  

  נמ�את על המעגל.C  עבורה הנ�ודה  ב.  מ�א את גודל הזוית  

  נמ�את:    (הוכח את תשובת�)C  הנ�ודה  ג.  מ�א לאילו ערכי  

(1)  מחו� למעגל.    (2)  בתו� המעגל.     

ישר המאונ� לרדיוסו ב��הו

(10AB  הוא �וטר במעגל שמרכזו  O  הנ�ודה  .C

  נמ�את עלEנמ�את על המעגל והנ�ודה  

.º = 30<) A    ,BE = BO.    נתו�:    ABהמש�  

.C  משי� למעגל בנ�ודה  CEהוכח:    

(11AB  .הוא �וטר במעגל  ACו�  AD

  זה לזה.השווי�ה� מיתרי� במעגל 

.AD  נמ�את על המש�  Eהנ�ודה  

.CAE  חו�ה את הזוית  AFנתו�:    

.A  משי� למעגל בנ�ודה  AFהוכח:    

C

BA

D

E O

C

B A

D

F

E

C

B

A

D

O

C

B

A D O

C

BA
30º

EO
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(הגדרת המשי):תשובות  

2º.30.   ב.    א.  º    .20(9  ב.  º  ,90º  ,45º    .45(2  º    .30(3  º  ,135º  ,45º  ,135º    .45(6  א.  1)

.º 30<  < º  (2)   .0º 90<  < º30ג.  (1)  

שני משיי� 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

∫‰ÁÎÂ‰

  ÌÈÒÂÈ„¯‰ ˙‡ ¯È·Ú ËÙ˘Ó‰ ˙‡ ÁÈÎÂ‰Ï È„ÎBO≠Â  COÆ

  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<) ACB Ω <) ABCÆ
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 Ï‚ÚÓÏ ˙ÒÁÈÈ˙Ó ‰‡·‰ ‡Ó‚Â„‰Æ˘ÏÂ˘Ó· ÌÂÒÁÆ®≥¥μ  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‰  

∫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‰·
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‚‰∫‰¯„

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 משיי� למעגל)

שוויו� המשיי�

 שוויו� המשיי�—תרגילי� יסודיי� 

בתרגילי� הבאי� נתוני� שני משי�י� למעגל היו�אי� מאותה נ�ודה.  הבע את הזוית  1)
:    (הנ�ודה המודגשת היא מרכז המעגל)באמ�עות הזוית  

2
●

 (ABו�  AC  משי�י� למעגל שמרכזו  Oבנ�ודות  

Bו�  C.שני המשי�י� מאונכי� זה לזה  .

ABOC�בע איזה מרובע הוא המרובע  

והוכח את תשובת�.

.AB) = (AC  הוא שווה שו�יי�    ABCהמשולש  3)

.F  ו��D  ,Eלעות המשולש משי�ות למעגל בנ�ודות  

.BC  היא אמ�ע הבסיס  Fהוכח שהנ�ודה  א.

.p  והי�� המשולש הוא  bנתו� ששו� המשולש היא  ב.
.AD  את ה�טע  p  ו�bהבע באמ�עות  

(4ABו�  AC  משי�י� למעגל בנ�ודות  Bו�  C.

  נמ�אתM  והנ�ודה  AB  נמ�את על  Kהנ�ודה  

.L  משי� למעגל בנ�ודה  KM  כ� שה�טע  ACעל  

    ורדיוס המעגלAB  KM    ,a = AKנתו�:    

.Rהוא  

.  נמ�.R  ו�a  בעזרת  AKMהבע את הי�� המשולש  



ג. ב. א.
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5
●

  נוגעותAD  ו�AB  הוא מ�בילית ש�לעותיה ABCDהמרובע  ) 

  על המעגל).C  בהתאמה.  (ה�וד�וד  D  ו�Bבמעגל בנ�ודות  

הוכח:    המ�בילית היא מעוי�.א.

חשב את זויות המעוי�.ב.

 שוויו� המשיי�—תרגילי� נוספי� 

(6BC  .הוא �וטר במעגל  ABמאונ� ל�  BC  הנ�ודה  .D

.E  משי� למעגל בנ�ודה  DE  כ� שה�טע  ABנמ�את על  

  נמ�אות על ישר אחד.C  ו�A  ,Eהנ�ודות  

.AB  היא אמ�ע ה�טע  Dא.  הוכח:    הנ�ודה  

.C = 2<) ADE (>ב.  הוכח:    

(7BC  הוא �וטר במעגל שמרכזו  Oשלוש מ�לעות המרובע  .

ABCD  משי�ות למעגל בנ�ודות  B  ,Cו�  E    .º) 90< <) A�(.
  חות� אתGO  וה�טע  AD  היא על ה�לע  Gהנ�ודה  

.AB ˇ̌ GO.    נתו�:    Fהמעגל בנ�ודה  

  הואGO  הוא טרפז ושה�טע  ABCDהוכח שהמרובע  א.

�טע האמ�עי�.

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

  משי�ותCD  ו�AB  ,BC  הוא מ�בילית ש�לעותיה  ABCDהמרובע  8)

.a = AE    ,b = AD  בהתאמה.    נתו�:    D  ו�E  ,Fלמעגל בנ�ודות  

.b  ו�aהבע את הי�� המ�בילית באמ�עות  א.
  את נ�ודת החיתו� של אלכסוני המ�בילית.  נתו�Mנסמ�  ב�ב.

.BMA  גדול  ב�7  ס"מ מהי�� המשולש  BMCשהי�� המשולש  

.b  ו�aכמו כ� נתו� שהי�� המ�בילית הוא  62  ס"מ.  מ�א את  

ח�יית הזוית שבי� המשיי�

 ח�יית הזוית שבי� המשיי�—תרגילי� יסודיי� 

:  באמ�עות הזוית  ב�יורי� הבאי� נתוני� שני משי�י� למעגל.  הבע את הזוית  9)
(הנ�ודה המודגשת היא מרכז המעגל)
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ג. ב. א.
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(10ABו�  AC  משי�י� למעגל שמרכזו  O

.C  ו�Bבנ�ודות  

הוכח:

 לו.ומאונ�  BC את המיתר  חו�ה  AOה�טע  א.

.BC את ה�שת  חו�ה  AOה�טע  ב.

 ח�יית הזוית שבי� המשי�י�—תרגילי� נוספי� 

  הוא מ�בילית ששלוש מ�לעותיהABCDהמרובע  11)

.Oנוגעות במעגל שמרכזו  

.º = 90<) AODא.  הוכח:    

.AD  את נ�ודת ההש�ה של ה�לע  Eב.  נסמ�  ב�

.OAB = <) DOE (>     הוכח:    

.O  משי�י� למעגל שמרכזו  n  ו�k  ,mהישרי�  12)

  בנ�ודותn  ו�m  חות� את הישרי�  kהישר  

Aו�  B    :בהתאמה.    נתו�  º = 90<) AOB.

.n ˇ̌ mא.  הוכח:    
.n ˇ̌ OC.    הוכח:    AB  את אמ�ע  Cב.  נסמ�  ב�

  עוברתABC  של המשולש  ABה�לע  13)

  משי�הAC.  ה�לע  Oדר� מרכז המעגל  

  משי�הBC  וה�לע  Dלמעגל בנ�ודה  

.º = 30<) A.    נתו�:    Bלמעגל בנ�ודה  

.CD = AD(2)    .  CO = AOא.  הוכח:    (1)  

OBב.  חשב את היחס:    
AB

.

4
●

 (1ABו�  AC  משי�י� למעגל שמרכזו  O  בנ�ודות  Bו�  C

EF.  ה�טע  D  חות� את המעגל בנ�ודה  AOבהתאמה.  ה�טע  

  הוא מעוי�.AEOF.  נתו� שהמרובע  Dמשי� למעגל בנ�ודה  

.AC  ו�ABחשב את הזוית שבי� המשי�י�  

AB) = (ABC    AC  של משולש שווה שו�יי�  ACה�לע  15)

  משי�ה למעגלAB.  ה�לע  Oעוברת דר� מרכז המעגל  

.L  משי�ה למעגל בנ�ודה  BC  וה�לע  Kבנ�ודה  

.AB  היא אמ�ע ה�לע  Kנתו� שהנ�ודה  

.ABCחשב את זויות המשולש  א.

.m = BL    ,n = LCנתו�:    ב.

.ABC  את הי�� המשולש  n  ו�mהבע באמ�עות  
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(16AD  הוא �וטר במעגל.  ה�לעות  AB  ,BC

  משי�ות למעגלABCD  של המרובע  CDו�

.) º) 90< <) C  בהתאמה.    D  ו�A  ,Eבנ�ודות  
  הוא טרפזABCDהוכח שהמרובע  א.

ישר זוית.

.    חשב באיזה יחסº = 60<) Cנתו�:    ב.

.BC  את השו�  Eמחל�ת הנ�ודה  

(שני משי�י� למעגל):תשובות  

.  א  1)
2 — º   .90ב  .

2 — º   .180ג  .
2

 + º    .90  (3ב.  
p
2 — b    .2  (4R+2a.2

.  א  9)  5  ס"מ,  19  ס"מ.    ..   בb+3a  .א8)    5  ס"מ.    .ב7)  
2 — º.45

1  .ב—º    .180  (13.  ג—º   .90.  ב
n+m.5  .36.   בº  ,72º  ,72º  .א  )15.    3

.EC : BE = 1 :   3.ב16)  

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  ˙ÈÂÊ‰Â 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

  ¯˙ÈÓ‰ ˙‡ÂDE  ˙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  ¯˙ÈÓÏ  BC  ˙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˜˘ ˙ÂÂÈÂÂ˘‰ 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

B

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� 

:.  מ�א את הזוית  B  משי� למעגל בנ�ודה  ABב�יורי� הבאי� ה�טע  1)

  יו�א משי� למעגל בנ�ודהBמהנ�ודה  2)

A  וחות�  BDC    :נתו�    .BD = AD.

  הוא שווה שו�יי�.ABCהוכח:    המשולש  א.

. = <) ADCנתו�:    ב.

.  בעזרת  CADהבע את הזוית  



ג. ב. א.
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3
●

 (ABC    הוא משולש שווה שו�יי� שבו  AC = AB.

BC  נמ�א על המעגל וה�לע  Aה�וד�וד  

  חותכתAC.  ה�לע  Bמשי�ה למעגל  בנ�ודה  

  חו�ה אתBD.    נתו�:    Dאת המעגל בנ�ודה  

.ABCהזוית  

.ABCחשב את זויות המשולש  

(4ABC.הוא משולש החסו� במעגל  

.A  משי� למעגל בנ�ודה  mהישר  

.    הוכח:AC = ABנתו�:    א.

.m  מ�ביל לישר  BCהבסיס  
הוכח את הטענה ההפוכה לזוב.

.א
שבסעי� 

(5AB  ,ADו�  AC�  ה� מיתרי� במעגל.  דר

  עובר משי� למעגל.Dהנ�ודה  

  חו�ה את הזוית שבי� המיתרי�ADנתו�:    א.

ABו�  AC  הוכח:    המשי� בנ�ודה    .D

.BCמ�ביל למיתר  

.א
הוכח את הטענה ההפוכה לזו שבסעי� ב.

(6BC  הוא מיתר במעגל שמרכזו  O  .D  היא נ�ודה על ה�שת ה�טנה  BCשהרדיוס �  כ

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

.Aבנ�ודה  

.ABC  חו�ה את הזוית  BDהוכח:    המיתר  

 זוית בי� משי� למיתר—תרגילי� נוספי� 

(7AD  משי� למעגל בנ�ודה  A  .BC.הוא �וטר  

.AC  נמ�את על המש� המיתר  Eהנ�ודה  

.BC = AD    ,<) D = <) ACBנתו�:    

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

.ABEחשב את הזוית  ב.

(8mו�  n.ה� שני ישרי� המ�בילי� זה לזה שמשי�י� למעגל  

הוכח:    המיתר המחבר את נ�ודות ההש�ה הוא �וטר.
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(9ABו�  CD.ה� �טרי� במעגל המאונכי� זה לזה  

FE  משי� למעגל בנ�ודה  E  הנ�ודה  .Fנמ�את  

  �.G  בנ�ודה  CD  חות� את  CD  .AEעל המש

.FE = FGא.  הוכח:    

.º = 54<) GFE + <) BAGב.  נתו�:    

.GFE     חשב את הזוית  

.AB) = (AC  הוא שווה שו�יי�    ABCהמשולש  10)

AC.  השו�  B  משי�ה למעגל בנ�ודה  ABהשו�  

  והמשכה חות� אתDחותכת את המעגל בנ�ודה  

B  הוא חו�ה זוית הבסיס  E  .BDהמעגל בנ�ודה  

.ABCבמשולש  

.CE = BCהוכח:    א.

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

(11ABו�  CD  ה� מיתרי� במעגל שמרכזו  O

  נמ�את עלEהמאונכי� זה לזה.  הנ�ודה  

  �  היא החיתו� שלF.  הנ�ודה  CDהמש

  �  משי�AE.  נתו�  ש�CD  ע�  BOהמש

.Aלמעגל בנ�ודה  

.BFE = <) BAE (>הוכח:    

(12AB  הוא �וטר במעגל שמרכזו  O  .CDהוא  

.D  משי� למעגל בנ�ודה  DEמיתר במעגל.  

.º = 90<) ADE + <) Cהוכח:    א.

.DE ˇ̌ BC    ,º = 40<) Bנתו�:    ב.

.ADEחשב את הזוית  

(13BCו�  BD  ה� מיתרי� במעגל שמרכזו  O

  �DO  והמש�  BCהשווי� זה לזה.  המש

  נמ�את עלE.  הנ�ודה  Aנחתכי� בנ�ודה  

AOש�  �.B  משי� למעגל בנ�ודה  BE  כ

.ABD  חו�ה את הזוית  BEהוכח:    א.

.BED.    חשב את הזוית  º = 15<) Aנתו�:    ב.

(זוית בי� משי� למיתר):תשובות  

3  ב.  º    .40(2  ג.º   .65  ב.º   .100  1)  א.
2≠—≠º    .180(7  .ב  º    .45(9  .ב  º    .36(10  .ב  º.35

º.40  ב.  º    .25(13  ב.  12)
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 המשי� למעגל—תרגילי� לחזרה 

˘ÂÓ‰ ÌÂÎÈÒ‚∫ÈÚÈ˘˙‰ ˜¯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�
 המשי� למעגל)—(תרגילי� לחזרה 

(1AB  .הוא �וטר במעגל  BCל�  �  חות� אתAB  .AC  מאונ

).�יור  היא נ�ודה על המעגל (ראה D  .Eהמעגל בנ�ודה  

.E = <) C (>הוכח:    א.

DEנתו�:    ב.

(

 = AE

(

. = <) EAD.    נסמ�:    

  ומ�א עפ"י התשובהBAC  את הזוית  הבע באמ�עות  

  כדי שיהיה פתרו� לבעיה.את התחו� בו �ריכה להיות  

(2AB  .הוא מיתר במעגל  AC�משי  

ABC.  המשולש  Aלמעגל בנ�ודה  

.AC) = (ABהוא שווה שו�יי�    

.D  חותכת את המעגל בנ�ודה  BCה�לע  

.DB = ABנתו�:    

.ABCחשב את זויות המשולש  

(3AB  �AB  היא אמ�ע ה�שת  C  עובר משי� למעגל.  הנ�ודה  A  הוא מיתר במעגל.  דר

ה�טנה.

  ומהמשי� הנ"ל.AB  נמ�את במרח�י� שווי� מהמיתר  Cהוכח:    הנ�ודה  

CB

A

D

E

CB

A

D



324 ה�ילו� מספר זה הוא עבירה על החו�★) ב
	1 חל� — יח"ל 5 (מתמטי�ה בני גור� — כל הזכויות שמורות ©

AB  חסו� במעגל כ� שה�לע  ABCהמשולש  4)

.A  משי� למעגל בנ�ודה ADהיא �וטר.  

.AC  נמ�את על המש�  Eהנ�ודה  

.BC = AD    ,AB = AEנתו�:    

.AB ˇ̌ DE    ,AD  DEהוכח:    

  חסו�ABCבתו� משולש  5)

מעגל. נ�ודות ההש�ה ה�

D  ,Eו�  Fהיחס בי�  .

ה�שתות הוא:

 7: 6 : = 5 FD

(

 : EF

(

 : DE

(

.

.ABCחשב את זויות המשולש  

(6ABו�  AC  משי�י� למעגל שמרכזו  O  בנ�ודות  Bו�  C שהזוית ביניה� היא �זוית �הה.  כ

  �.D  בנ�ודה  A  מה�ד של  AB  חות� את המש�  OCהמש

.AOC.    חשב את הזוית  º = 20<) ADCנתו�:    א.

.AOC.    חשב את הזוית  D = 2<) AOB (>(ללא �שר לנתו� של סעי� א�)    נתו�:    ב.

B  יו�אי� משי� למעגל בנ�ודה  Aמהנ�ודה  7)

  �E  שעובר דר� מרכז המעגל.  הנ�ודה  ACDוחות

,AD  AE.    נתו�:    DBנמ�את על המש� המיתר  

 = <) BAE.

.  נמ� את תשובת�.  באמ�עות  Eהבע את הזוית  א.

  הוא שווה שו�יי�.ABEהוכח שהמשולש  ב.

(8AB  הוא �וטר במעגל.  הישר  n.משי� למעגל  

.b    b) > (a  ו�a  מהישר ה�  B  ו�Aמרח�י הנ�ודות  

  את רדיוס המעגל.b  ו�aהבע באמ�עות  א.

.�נמ� את תשובת

  חות� את המעגל ג�n  לישר  Aהאנ�  מ�ב.

    ורדיוסAC.    נתו�:    16 ס"מ = Cבנ�ודה  

.  נמ�.b  ו�aהמעגל הוא  19  ס"מ.  חשב את  

(9ABC    הוא משולש שווה שו�יי� שבו  AC = AB  �  עוברA    והוא חסו� במעגל.  דר

.BC = AD  כ� שמת�יי�    AB  היא נ�ודה על המשי� מה�ד של  Dמשי� למעגל.  

.E  נחתכי� בנ�ודה  DC  ו�ABה�טעי�  

.AC = BD    ,CE = DEהוכח:    

C

B
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BA
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חו� למעגל יו�אי�  הנמ�את מAמנ�ודה  10)

  וחות�B  המשי� למעגל בנ�ודה  ABמשי�  

ACD    :נתו�    .º = 30<) D = <) A.

  הוא �וטר במעגל.CDהוכח:    א.

  שווה לרדיוס המעגל.BC   ב. הוכח:

  גדול פי  3  מרדיוס המעגל.AD ג.  הוכח: 

  וחות�B  יו�אי� משי� למעגל בנ�ודה  Aמהנ�ודה  11)

ACD  הנ�ודה  .E  נמ�את על  DC�  חו�ה אתBE  כ�  ש

.DBCהזוית  

.AE = ABהוכח:    א.

.BAC = <) EBC (>.    הוכח:    BC = BEנתו�:    ב.

.A  את הזוית  .    הבע באמ�עות   = <) Dנתו�:    ג.

(12AB�.C  ו�B  בנ�ודות  O  משי�י� למעגל שמרכזו  AC  ו

BD.הוא �וטר  

.AO ˇ̌ DCהוכח:    א.

AC  ו�ABמה �רי� להיות גודל הזוית שבי� המשי�י�  ב.

  יהיה מ�בילית?  הא� המ�ביליתAODCכדי שהמרובע  

במ�רה זה היא מעוי�?  נמ�.

(13AB  הוא �וטר במעגל.  המרובע  BDCEהוא  

.E  משי� למעגל בנ�ודה  DEמלב�.  האלכסו�  

הוכח:

  נמ�אות על ישר אחד.C  ו�A  ,Eהנ�ודות  א.

.B  משי� למעגל בנ�ודה  BCהאלכסו�  ב.

14  ה ��ת יותר �שי מהרגיל.—תרגילי  18    הערה:

(14AB  .הוא �וטר במעגל  CB�  משי�י�CD  ו

CB  ו�AD.  המשכי  D  ו�Bלמעגל בנ�ודות  

.Eנפגשי� בנ�ודה  

.E = 2<) DCB (>הוכח:    

(15AB�  בנ�ודותO  משי�י� למעגל שמרכזו  AC  ו

B�  חות� את המעגלAO  בהתאמה.  ה�טע  C  ו

  חות� את המשי�BD.  המש� המיתר  Dבנ�ודה  

AC  בנ�ודה  E    :נתו�    .AC  BE.

חשב את הזוית שבי� שני המשי�י�.
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(16ABהוא �וטר במעגל.  המשי� למעגל  

  בנ�ודהAB  חות� את המש�  Cבנ�ודה  

D  הנ�ודה  .E  נמ�את על המיתר  AC.

.ADC  חו�ה את הזוית  DEנתו�:    

.º = 45<) CEDהוכח:    

(17ABCD  הוא ריבוע.  דר� ה�וד�ודי�  A�D  ו

  וחות�E  בנ�ודה  BCעובר מעגל שנוגע ב�לע  

.F  בנ�ודה  DCאת ה�לע  

.º = 90<) AEFא.הוכח:

.    (ראה את סימו� הזויות ב�יור).A2 = <) A1 (>ב.

.BE = CEג.

(18AK�.C  ו�B  משי�י� למעגל בנ�ודות  AC  ו

AN  .עובר דר� מרכז המעגל  NKחות� את  

AN  חות� את  M  .MCהמעגל בנ�ודה  

.AC  AB    ,AC ˇ̌ NK.    נתו�:    Lבנ�ודה  

.NMLחשב את זויות המשולש  א.

  שווה לרדיוס המעגל.ALהוכח:    ה�טע  ב.

 המשי� למעגל):—(תרגילי לחזרה תשובות  

º.35  א.  º90—  ,2º 90<  < º    .45(2  º  ,108º  ,36º    .36(5  º  ,80º  ,60º    .40(6  ב.  1)

  א.  º    .36(7  ב.
2 — º    .90(8  .א  a+b

2
2  ג.  )11.   ב.  27  ס"מ,  11  ס"מ.    

3 — º.60

º  ,45º  ,67.5º.67.5  א.  º    .60(18  15)90,  לא.    º  ב.  12)

C

BA D
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פר עשירי

 שני מעגלי�—הנדסת המישור 

מעגלי� חותכי� ומעגלי� זרי�

˘ 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)  מעגלי� חי�וניי�(2)  מעגלי� מרכזיי�(1)  מעגלי� פנימיי�
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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)  מעגלי� משיי� מבחו�(1)  מעגלי� משיי� מבפני�

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
  ¯˙ÈÓ‰ ˙‡ ¯È·Ú ‰ÚË‰ ˙‡ ÁÈÎÂ‰Ï È„ÎABÆ

∫‰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·˘

תרגילי�
(מעגלי� חותכי� ומעגלי� זרי�)

המ�ב ההדדי של שני מעגלי�

.r,    3 ס"מ = R  ה�:    7 ס"מ = N  ו�Mהרדיוסי� של שני מעגלי� שמרכזיה�  1)
  (בס"מ) הוא:MNמ�א את המ�ב ההדדי של המעגלי� א� �טע המרכזי�  

2ה.14ד.5ג.10ב.4א.

.N  ו�Mמרכזי המעגלי� ה� בנ�ודות  2)

ABו�  CD.ה� �טרי� במעגלי�  

).AD(כל הנ�ודות שב�יורי� נמ�אות על ה�טע  

.AD,    27 ס"מ = BCנתו�:    5 ס"מ = 

.MNחשב את אור� �טע המרכזי�  

הגדרת המעגל, מיתרי� ומרחיה� מהמרכז (מעגלי� חותכי� וזרי�)

 הגדרת המעגל, מיתרי� (מעגלי� חותכי� וזרי�)—תרגילי� יסודיי� 

  חותכי�N  ו�Mשני המעגלי� ב�יור שמרכזיה�  3)

.B  ו�Aזה את זה בנ�ודות  

  חו�ה את המיתרMNהוכח:    �טע המרכזי�  

  �  ומאונ� לו.ABהמשות

(4ABו�  CDה� בהתאמה �טרי� בשני מעגלי�  

.Oמרכזיי� שוני� שמרכז�  

  הוא מ�בילית.ADBCהוכח:    המרובע  א.

הא� ייתכ� שהמרובע הנ"ל הוא מלב�?  נמ�.ב.

הא� ייתכ� שהמרובע הנ"ל הוא מעוי�?  נמ�.ג.
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  היא אחת מנ�ודות החיתו� של שניAהנ�ודה  5)

.  �טע המרכזי�N  ו�Mמעגלי� שמרכזיה�  

.L  ו�Kחות� את המעגלי� בנ�ודות  

.º = 30<) AMK    ,º = 40<) ANLנתו�:    

.KALחשב את הזוית  

 הגדרת המעגל, מיתרי� (מעגלי� חותכי� וזרי�)—תרגילי� נוספי� 

(6  �CD  ו�O  .ABנתוני� שני מעגלי� בעלי מרכז משות

ה� מיתרי� במעגל הגדול וה� חותכי� את המעגל ה�ט�

.CD = AB.    נתו�:    N  ו�K  ,L  ,Mבהתאמה בנ�ודות  

.MN = KL   הוכח:    א.

.KOM +<) BOD = <) LON  + <) AOC (>   ב.הוכח:    

  היא אחת מנ�ודות החיתו� של שניAהנ�ודה  7)

  נמ�את עלB.  הנ�ודה  N  ו�Mמעגלי� שמרכזיה�  

  נמ�את על המעגל ה�ט�Cהמעגל הגדול והנ�ודה  

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

 BCהוכח:    
1
2

 = MN.

זויות במעגל (מעגלי� חותכי� וזרי�)

 זויות במעגל (מעגלי� חותכי� וזרי�)—תרגילי� יסודיי� 

שני מעגלי� בעלי רדיוסי� שוני� נחתכי� בנ�ודות8)

Aו�  B  .ACהוא �וטר במעגל השמאלי  ו�  BDהוא  

�וטר במעגל הימני.

  הוא טרפז.ADBCהוכח:    המרובע  א.

איזה תנאי �רי� להת�יי� כדי שהמרובע הנ"לב.

יהיה מ�בילית?  נמ�.

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

  היאM.  הנ�ודה  B  ו�Aשני המעגלי� שב�יור נחתכי� בנ�ודות  9)

ABמרכז המעגל הגדול והיא נמ�את על המעגל ה�ט�.  ה�טע  

  נמ�את על המעגל הגדול.Cהוא �וטר במעגל ה�ט�.  הנ�ודה  

א
●

.ACBחשב את הזוית  . 

  שווה לרדיוס המעגל הגדול.  מ�א את שתי הזויותACנתו�  ש�ב.

.ABCהאחרות של המשולש  
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  היא מרכז המעגל הגדול והיא נמ�אתMהנ�ודה  10)

.  שני המעגלי� נחתכי�Nעל המעגל ה�ט� שמרכזו  

  היא נ�ודה על המעגל שמרכזוC  .A  ו�Bבנ�ודות  

Mו�  D  היא נ�ודה על המעגל שמרכזו  N.

.º = 50<) BACנתו�:    

.BDCחשב את הזוית  

(11ABC.הוא משולש שחסו�  במעגל ה�ט�  

  היא מרכז המעגל הגדול.  שני המעגלי�Aהנ�ודה  

  הוא מיתר במעגלC  .BD  ו�Bנחתכי� בנ�ודות 

.Eהגדול והוא חות� את המעגל ה�ט� בנ�ודה  

 BEC (>הוכח:    א.  
1
2

 = <) BDC.

.DE = CE  .   בהוכח: 

שני מעגלי� בעלי רדיוסי� שווי� נחתכי� בנ�ודות12)

Aו�  B  .ACהוא מיתר במעגל השמאלי שהמשכו חות�  

  היא נ�ודה על המעגלD  .Eאת המעגל הימני בנ�ודה  

  נמ�אות על ישר אחד.E  ו�C  ,Bהימני כ� שהנ�ודות  

.AE = ACהוכח:    א.

  הוא �וטר במעגל השמאלי.BCנתו� שהמיתר  ב.

.AD = ACהוכח:    

.º = 90<) CEDהוכח:    ג.

  נחתכי� בנ�ודותN  ו�Mשני מעגלי� שמרכזיה�  13)

Aו�  B  כ� שהמעגל שמרכזו  N  עובר דר� הנ�ודה  M.

ACהוא מיתר במעגל הימני והמשכו חות� את המעגל  

.Dהשמאלי בנ�ודה  

.CB = CDהוכח:    

המשי� למעגל (מעגלי� חותכי� וזרי�)

 המשי� למעגל (מעגלי� חותכי� וזרי�)—תרגילי� יסודיי� 

שני המעגלי� שב�יור ה� בעלי מרכז14)

  �  ה� מיתרי�CD  ו�O  .ABמשות

במעגל הגדול המשי�י� למעגל ה�ט�.

.CD =  ABהוכח:    

CB

A

D

50º

M

N

C

BA

D
O
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.B  ו�Aשני מעגלי� נחתכי� בנ�ודות  15)

המשי�י� למעגל הימני בנ�ודות

Aו�  Bחותכי� את המעגל השמאלי  

.D  ו�Cג� בנ�ודות  

.AB ˇ̌ CDהוכח:    

 המשי� למעגל (מעגלי� חותכי� וזרי�)—תרגילי� נוספי� 

(16ABו�  CDה� משי�י� לשני מעגלי� שוני� שמרכזיה�  

Mו�  N  בנ�ודות  A  ,B  ,Cו�  D.

.CD = ABהוכח:    א.

)  עובר דר�MNהוכח ש�טע המרכזי� (ה�טע  ב.

  שהיא נ�ודת החיתו� של שני המשי�י�.Kהנ�ודה  

  הוא טרפז שווה שו�יי�.ADBCהוכח שהמרובע  ג.

  הוא מיתרB  .AC  ו�Aשני מעגלי� נחתכי� בנ�ודות  17)

  למעגל השמאלי.Aבמעגל הימני והוא משי� בנ�ודה  

  עובר ישר החות� את המעגלי�Bדר� הנ�ודה  

.E  ו�Dבנ�ודות  

.CD ˇ̌ AEהוכח:    א.

ב
●

  את נ�ודת החיתו�M  נסמ�  ב�ADCEבמרובע  . 

?  נמ�.AMD.  מה גודל הזוית  ADC  ע� חו�ה הזוית  EADשל חו�ה הזוית  

  עוברA.  דר�  B  ו�Aשני מעגלי� נחתכי� בנ�ודות  18)

משי� למעגל השמאלי שחות� את המעגל הימני

  חות� את המעגלBC.  המש� המיתר  Cבנ�ודה  

.Dהשמאלי ג� בנ�ודה  

  מ�בילCהוכח:    המשי� למעגל הימני בנ�ודה  א.

.ADלמיתר  

.BC = DB.    נתו�:    E  חות� את המשי� למעגל הימני בנ�ודה  ABהמש� ה�טע  ב.

.DE = ACהוכח:    

(19AB לשני מעגלי� שמרכזיה� �.N  ו�M  הוא משי� משות

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

  הוא  5  ס"מ ו�טע המרכזי�Nשל המעגל שמרכזו  

.    המשי� המשות� השני נפגש ע�MNהוא    7 ס"מ = 

.C  בנ�ודה  ABהמשי�  

.CNחשב את ה�טע  

C
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M.  המשי� למעגל שמרכזו  B  ו�A  נחתכי� בנ�ודות  N  ו�Mשני מעגלי� שמרכזיה�  20)

  חות� אתAC.  המש� המיתר  C  ג� בנ�ודה  N  חות� את המעגל שמרכזו  Bבנ�ודה  

  חות� אתA  בנ�ודה  N.  המשי� למעגל שמרכזו  D  ג� בנ�ודה  Mהמעגל שמרכזו  

.E  בנ�ודה  BDהמיתר  

.DE = AEהוכח:    

  נחתכי� בנ�ודותN  ו�Mשני מעגלי� שמרכזיה�  21)

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

  חות� אתM  למעגל שמרכזו  Aהמשי� בנ�ודה  

.C  ג� בנ�ודה  Nהמעגל שמרכזו  

.AC = ABהוכח:    

(מעגלי� חותכי� ומעגלי� זרי�):תשובות  

  זרי� חי�וניי�.ד.  חותכי�.   ג.  משי�י� חי�וניי�.   ב.  משי�י� פנימיי�.   1)  א.

  ב.  שהמעגלי� יהיוº    .35(8  5)  ב.  לא.   ג.  כ�.    4)  16  ס"מ.    2)  זרי� פנימיי�.    ה.

  7  ס"מ.º  ,30º    .105(10  º    .80(19  ב.  9)בעלי רדיוסי� שווי�.    

מעגלי� משי�י�

‚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  KÏÚ ÔÈ‡  

 Ï·˜˙Ó Ê‡ „Á‡ ¯˘È˘ÏÂ˘Ó  MNK¨„Á‡ „ˆÓ  Æ

ÏÂ„‚ ˘ÏÂ˘Ó· ˙ÂÚÏˆ È˙˘ ÌÂÎÒ˘ ÍÎ ÏÚ ÍÓ˙Ò‰·

    ÌÈÈ˜˙Ó˘ Ï·˜ ˙È˘ÈÏ˘‰ ÚÏˆ‰ÓKN + MK < MNÆ

C

B

A

NM

M N
K

(M) (N)
M N

K
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  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‰‰    

‚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˙ÈÂÊ‰˘ ÍÎ ÏÚ ÍÓ˙Ò‰·  Æ

ÏÚ ˙Ú˘‰ ˙ÈÙ˜È‰‰ ˙ÈÂÊÏ ‰ÂÂ˘ ¯˙ÈÓÏ ˜È˘Ó ÔÈ·

    ∫Ï·˜ ¯˙ÈÓ‰<) ADB Ω <) BAG    ÔÎÂ    <) AEC Ω <) CAHÆ

    ÍÎÏ ÛÒÂ<) CAH Ω <) BAG˙ÂÈ„Â˜„Â˜ ˙ÂÈÂÊÎ    

    ÔÎÏÂ<) AEC Ω <) ADBÆ

      ÆÏ¢˘Ó
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תרגילי�
(מעגלי� משי�י�)

 מעגלי� משי�י�—תרגילי� יסודיי� 

שני המעגלי� שב�יור משי�י� מבפני�.  רדיוס המעגל1)

הגדול הוא  5  ס"מ ו�וטר המעגל ה�ט� הוא  6  ס"מ.

מהו אור� �טע המרכזי�?א.

מה יהיה אור� �טע המרכזי� א� המעגלי� ישי�ו מבחו�?ב.

כאשר שני מעגלי� משי�י� מבחו� �טע המרכזי� הוא  22  ס"מ וכאשר ה� משי�י�2)

מבפני� �טע המרכזי� הוא  8  ס"מ.

מ�א את הרדיוסי� של שני המעגלי�.א.

הא� מרכז המעגל הגדול נמ�א בתו� המעגל ה�ט� או מחו� למעגל ה�ט� כאשרב.

המעגלי� משי�י� מבפני�?  שרטט והסבר.

נתוני� שני מעגלי� המשי�י� מבחו�.א.3)

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

 משי� ג� למעגל השני.—לאחד משני המעגלי� 

    הסתמ� על כ� ש�טע המרכזי� עוברהדרכה:(

דר� נ�ודת המגע של שני המעגלי�).

הוכח את הטענה הנ"ל כאשר שני המעגלי� משי�י� מבפני�.ב.

  של גיזרת מעגלBO  ו�AOעל כל אחד מהרדיוסי�  4)

בנו ח�י מעגל.  ה�שתות של שני ח�אי המעגלי� נחתכות

.Cבנ�ודה  

  נמ�אות על ישר אחד.B  ו�A  ,Cא.  הוכח:    הנ�ודות  

  חות� את ה�שת של גיזרת המעגלOCב.  המש� ה�טע  

.Dבנ�ודה  

?  נמ� את תשובת�.AOBD(1)  איזה מרובע הוא המרובע  

).AOB (>  הוא מעוי�.  חשב את הזוית המרכזית של הגיזרה  (AOBD(2)  נתו� שהמרובע  

.Aשני המעגלי� שב�יור משי�י� מבפני� בנ�ודה  5)

  הואAM  היא מרכז המעגל הגדול.  Mהנ�ודה  

  שבמעגל הגדולAB�וטר במעגל ה�ט�.  המיתר  

.Cחות� את המעגל ה�ט� בנ�ודה  

.AB  MCהוכח:    א.  

.AC = BC      ב.    

C

A

BO

C

B

AM
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 מעגלי� משי�י�—תרגילי� נוספי� 

.Aשני המעגלי� שב�יור משי�י� מבפני� בנ�ודה  6)

ABהוא מיתר במעגל ה�ט� והמשכו חות� את  

.Cהמעגל הגדול בנ�ודה  

  והמשי�Bא.  הוכח:    המשי� למעגל ה�ט� בנ�ודה  

  מ�בילי� זה לזה.Cלמעגל הגדול בנ�ודה  

ב.  הוכח את הטענה שבסעי� א� למ�רה שהמעגלי�

.A     משי�י� מבחו� בנ�ודה  

  עוברי� שניK.  דר�  K  משי�י� מבחו� בנ�ודה  N  ו�Mשני מעגלי� שמרכזיה�  7)

  בנ�ודותN  ואת המעגל  C  ו�A  בנ�ודות  M  שחותכי� את המעגל  CD  ו�ABישרי�  

B�.D  ו

.BD ˇ̌ ACהוכח:    

.Aשני מעגלי� משי�י� מבפני� בנ�ודה  8)

ABהוא מיתר במעגל הגדול שחות� את  

AC.  המיתר  Mהמעגל ה�ט� בנ�ודה  

.Dחות� את המעגל ה�ט� בנ�ודה  

.BC ˇ̌ MDהוכח:    א.

  היא מרכז המעגל הגדול.Mנתו� שהנ�ודה  ב.

�  הוא �וטר במעגל ה�ט�.AM(1)  הוכח  ש

 BC(2)  הוכח:    
1
2

 = MD.

  הואC  .ABשני מעגלי� משי�י� מבחו� בנ�ודה  9)

  בהתאמה.B  ו�Aמשי� משות� למעגלי� בנ�ודות  

AB  חות� את  Cהמשי� המשות� למעגלי� בנ�ודה  

.Dבנ�ודה  

.BD = ADהוכח:    א.  

.º = 90<) ACB      ב.הוכח:

  משי�י� מבחו�N  ו�Mשני מעגלי� שמרכזיה�  10)

  הוא המשי� המשות� למעגלי�D  .ADבנ�ודה  

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

B�.C  בנ�ודה  N  משי� למעגל שמרכזו  AC  ו

.AC = ABהוכח:    א.

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

.BDCחשב את הזוית  ג.

C
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.Dשני מעגלי� נוגעי� זה בזה מבפני� בנ�ודה  11)

MDהוא רדיוס במעגל הגדול והוא �וטר  

  הוא מיתר במעגל הגדולABבמעגל ה�ט�.  

.Cוהוא משי� למעגל ה�ט� בנ�ודה  

.MD ˇ̌ ABנתו�:    

.BCMמ�א את זויות המשולש  

(מעגלי� משי�י�):תשובות  

ב.  (1)  דלתו�.4)    א.  15  ס"מ,  7  ס"מ.   ב.  מחו� למעגל.    2)א.  2  ס"מ.   ב.  8  ס"מ.    1)  

  (2)º    .120(10  .ב  º  .50.   גº    .130  (11º  ,30º  ,15º135.

 שני מעגלי�—תרגילי� לחזרה 

˘ÂÓ‰ ÌÂÎÈÒ‚∫È¯È˘Ú‰ ˜¯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‡

C BA

DM
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תרגילי�
 שני מעגלי�)—(תרגילי� לחזרה 

  משי�י� זה לזהM  ו�Nשני מעגלי� שמרכזיה�  1)

.Kמבחו� ומשי�י� מבפני� למעגל הגדול שמרכזו  

.p  הוא  KMNנתו� שהי�� המשולש  א.
.pהבע את רדיוס המעגל הגדול בעזרת  

הא� הי�� המשולש הנ"ל תלוי ברדיוסי� שלב.

שני המעגלי� ה�טני�?  נמ�.

נתוני� שני מעגלי� חי�וניי� שמרכזיה�2)

Mו�  N  ומעגל שלישי שמרכזו  K  רדיוסו  ,R

והוא משי� מבחו� לשני המעגלי� הנ"ל כמתואר

  חות� את המעגלי�MNב�יור.  �טע המרכזי�  

.a = AB.    נסמ�:    B  ו�Aהחי�וניי� בנ�ודות  

.R 2< aהוכח:    א.
?    הסבר. R = 2aכי�ד ייראה ה�יור א�    ב.

(3ABC  הוא משולש החסו� במעגל שמרכזו  O  על  .AOכ�וטר  

.F  ו�E  בנ�ודות  AC  ו�ABבנו מעגל נוס� שחות� את  

  ה� בהתאמה אמ�עי ה�לעותF  ו�Eהוכח:    הנ�ודות  א.

ABו�  AC.

  נמ�אותE,  ו�C  ,O.    הוכח:    הנ�ודות  FC = EFנתו�:    ב.

על ישר אחד.

שני המעגלי� שב�יור ה� מעגלי� מרכזיי� בעלי מרכז4)

AC  הוא �וטר במעגל הגדול.  המיתר  M  .ABמשות�  

.�שבמעגל הגדול משי� למעגל ה�ט

  שווה ל�וטר המעגל ה�ט�.BCהוכח:    אור� המיתר  א.

  מעבירי� משי� נוס� למעגל ה�ט�Aמהנ�ודה  ב.

  מעבירי� משי� נוס� למעגל ה�ט�.Cוג� מהנ�ודה  

  הוא שווה שו�יי�.ACD.    הוכח:    המשולש  Dשני המשי�י� נפגשי� בנ�ודה  

N  ו�Mשני מעגלי� שמרכזיה�  5)

  ה�B  ו�Aמשי�י� מבחו�.  

נ�ודות על המעגלי� כ� שה�טע

AB.נ�ודת המגע �  עובר דר

.BN ˇ̌ AMהוכח:    
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  נחתכי�N  ו�Mשני מעגלי� שמרכזיה�  6)

.  מעגל שלישי עובר דר�B  ו�Aבנ�ודות  

.B  ו�M  ,A  ,Nהנ�ודות  

  הוא �וטר במעגל השלישי.MNהוכח:    א.

N  ו�Mהוכח:    שני המעגלי� שמרכזיה�  ב.

  (ראה עמ�  330).נחתכי� בזוית ישרה.

AN  ו�AM    עלי� להוכיח תחילה  ש�הערה:(

ה� משי�י�).

.  ישר כלשהוB  ו�Aשני מעגלי� נחתכי� בנ�ודות  7)

  �.D  ו�C  וחות� את המעגלי� בנ�ודות  Bעובר דר

  איננה תלויה במי�ומ� שלCADהוכח:    הזוית  

לכל הישרי� שעוברי��בועה   והיא D  ו�Cהנ�ודות  

  �.Bדר

BD  ו�B  .AC  ו�Aשני מעגלי� נחתכי� בנ�ודות  8)

ה� מיתרי� במעגל הגדול שהמשכיה� חותכי�

  בהתאמה.F  ו�Eאת המעגל ה�ט� ג� בנ�ודות  

    :�.DF ˇ̌ CEנתו

  הוא מ�בילית.CEFDהוכח:    המרובע  א.

AD  א�  CEFDמה נית� לומר על המרובע  ב.

הוא �וטר?

שני מעגלי� בעלי רדיוסי� שווי� נוגעי� זה בזה9)

  עוברי� שני ישרי� החותכי�A.  דר�  Aבנ�ודה  

.E  ו�B  ,C  ,Dאת המעגלי� בנ�ודות  

  הוא מ�בילית.BCDEהוכח:    המרובע  א.

  מעבירי� מעגל שלישי.E  ו�A  ,Bדר� הנ�ודות  ב.

  הוא �וטר של המעגל השלישי.BEנתו�  ש�

  במ�רה כזה?  הוכח את תשובת�.BCDE(1)  איזה מרובע הוא המרובע  

(2)  הוכח:    רדיוס המעגל השלישי שווה לרדיוס של שני המעגלי� המשי�י�.

,  נוגע במעגל אחדA.  משי� משות�, מה�ד של  B  ו�Aשני מעגלי� נחתכי� בנ�ודות  10)

E  בנ�ודה  BD  חות� את המיתר  AC.  המש�  D  ובמעגל השני בנ�ודה  Cבנ�ודה  

  �.F  בנ�ודה  BC  חות� את המיתר  ADוהמש

.º = 180<) AFB + <) AEBהוכח:    
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11  ה� ��ת יותר �שי� מהרגיל.—תרגילי�  14הערה:    

  משי�י�N  ו�Mשני מעגלי� שמרכזיה�  11)

  הוא משי� משות�A  .BCמבחו� בנ�ודה  

  חות� אתABלמעגלי�.  המש� המיתר  

.D  ג� בנ�ודה  Nהמעגל שמרכזו  

  נמ�אות עלD  ו�C  ,Nהוכח:    הנ�ודות  

ישר אחד.

.  המעגל ה�ט� עוברC  ו�Bשני מעגלי� נחתכי� בנ�ודות  12)

CM  שהיא מרכז המעגל הגדול.  המש�  Mדר� הנ�ודה  

  חות� את המעגלA  .ABחות� את המעגל הגדול בנ�ודה  

.Dה�ט� בנ�ודה  

  הוא �וטר במעגל ה�ט�.CDהוכח:    א.

.CD = ADהוכח:    ב.

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

(13A.של שני מעגלי� �  היא אחת מנ�ודות החיתו

AB�הוא מיתר במעגל השמאלי והוא משי  

  הוא מיתר במעגלAC  למעגל הימני.  Aבנ�ודה  

  למעגל השמאלי.Aהימני והוא משי� בנ�ודה  

.E  ו�D  חות� את המעגלי� בנ�ודות  BCה�טע  

.AE = ADהוכח:    

    נית� לראות הדרכה בתשובה לתרגיל).הדרכה:(

העבירו את ארבעת המשי�י� המשותפי�14)

לשני מעגלי� חי�וניי�.  נ�ודות ההש�ה

  �.H  ו�A  ,B  ,C  ,D  ,E  ,F  ,Gה

  ה� נ�ודות חיתו�N,  ו�K  ,L  ,Mהנ�ודות  

של המשי�י�.

.LB = AKהוכח:    א.  

.EG = KL  .  בהוכח:  

 שני מעגלי�):—(תרגילי� לחזרה תשובות  

א.  1)  
p
ב.  המרובע הוא מלב�.AB    .  (8  תהיה על  K  ב.  הנ�ודה  )2.   ב.  לא.    2

(9    .�.BAC = <) AED (>  וג�  BAC = <) ADE (>    הוכח:    13)  הדרכה:  ב.  (1)  מעוי

C
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פר� אחד עשר

—הנדסת המישור 
מעגל חוס� ומעגל חסו�

מעגל חוס� 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¯˘

  ÌÈÒÂÈ„¯‰ ˙‡ ¯È·ÚÂAO≠Â  COÆ

    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

תרגילי�
(מעגל חוס� משולש)

 מעגל חוס� משולש—תרגילי� יסודיי� 

  היא מרכז המעגל החוס�Oהנ�ודה  1)

.ABCאת המשולש  

מ�א עפ"י הנתוני� ב�יור את זויות

.ABCהמשולש  

343

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

CB
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O

CB

A

2x

O xx

xx

2x

.

CB

A

O

30º

40º
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  היא מרכז המעגלOהנ�ודה  2)

.ABCהחוס� את המשולש  

,º = 80<) ABCנתו�:    

º = 60<) ACB.

.C1  ו�A1  ,B1חשב את הזויות  

(ראה את סימו� הזויות ב�יור).

  ה� שווי שו�יי�BCD  ו�ABCהמשולשי�  3)

AC) = AB    ,BD = (BC    .AEהוא חו�ה  

.CD  הוא הגובה ל�לע  BF  ו�Aהזוית  

.O  נפגשי� בנ�ודה  BF  ו�AEהמש�  

.DO = BOהוכח:    

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

CO = BO.

.ABC  היא מרכז המעגל החוס� את המשולש  Oהוכח:    הנ�ודה  

 מעגל חוס� משולש—תרגילי� נוספי� 

F  ה� מעויני�.  (הנ�ודה  DECF  ו�ABCDהמרובעי�  5)

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

  היא מרכז המעגל החוס� אתOהוכח:    הנ�ודה  א.

.BDCהמשולש  

  היא מרכז המעגלFמ�א את המשולש שהנ�ודה  ב.

החוס� אותו.

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

(6ABהוא �וטר במעגל  ו�  CDהוא מיתר  

.E  בנ�ודה  ABשנח�ה ע"י  

  משי� למעגל שחוס�ADהוכח:    המיתר  

.BEDאת המשולש  

.AD = AC = ABב�יור נתו�:    7)

הוכח:

  היא מרכז המעגלAהנ�ודה  א.

.BDCהחוס� את המשולש  

.BDC = 2<) BAC (>ב.

1
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  חסו� במעגל. מחו� למשולשABCהמשולש  8)

העלו אנכי� אמ�עיי� ל�לעות המשולש

.F  ו�D  ,Eשחותכי� את המעגל בנ�ודות  

.º = 50<) A    ,º = 70<) Bנתו�:    א.

.DEFחשב את זויות המשולש  

)א
(ללא �שר לנתוני� של סעי� ב.

. = <) A    , = <) B    , = <) Cנסמ�:    

  ה�:    DEFהוכח שזויות המשולש  

2

 — º    ,90

2

 — º    ,90

2

 — º.90

  שבתו� המשולש.O  נחתכי� בנ�ודה  ABCשלושת הגבהי� במשולש  9)

  שווי�BOC  ו�AOB  ,AOCהוכח:    הרדיוסי� של המעגלי� החוסמי� את המשולשי�  

.ABCזה לזה ושווי� לרדיוס המעגל שחוס� את המשולש  

    נית� לראות הדרכה בתשובה לתרגיל).(הדרכה:

(מעגל חוס� משולש):תשובות  

  (1º  ,50º  ,60º    .70(2  º  ,30º  ,50º    .10(5  .ב  ADC  ג.  באמ�ע   .AB    .  .8)  אº  ,65º  ,55º.60

    מ�א בכל מ�רה מיתר המשות� לשני מעגלי� והוכח שהזויות ההי�פיות הנשענות9)  הדרכה:

.עליו בשני המעגלי� שוות

מעגל חסו� 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≥¥∏  ßÓÚ·  ∏  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‰

CB
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∫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 ˙‡ ·˘ÁDEFÆ

∫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  ¨∂∞º∞Æμ

תרגילי�
(מעגל חסו� במשולש)

 מעגל חסו� במשולש—תרגילי� יסודיי� 

  היא מרכזOב�יור משמאל הנ�ודה  1)

.ABCהמעגל החסו� במשולש  

מ�א עפ"י הנתוני� ב�יור את זויות

.ABCהמשולש  

O

30º
C

A

B

130º

CB

A

D

F

E

40º 60º
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  חוס� מעגל.  נ�ודותP  שהי�פו  ABCהמשולש  2)

.a = AC.    נתו�:    F  ו�D  ,Eההש�ה ה�  

.a  ו�P  באמ�עות  BDא.  הבע את ה�טע  
.BC + AB,    15  ס"מ = BFב.  נתו�:    3  ס"מ = 

.a  ו�P     מ�א את  

  היא מרכזM.    הנ�ודה  A    , = <) B    ,) > ( (> =   נתו�:    ABCבמשולש חד זוית  3)

  היא מרכז המעגל החסו� במשולש.Nהמעגל החוס� את המשולש והנ�ודה  

.  ו�  בעזרת  MCNהבע את הזוית  

 מעגל חסו� במשולש—תרגילי� נוספי� 

(4ABו�  AC  משי�י� למעגל בנ�ודות  Bו�  C.בהתאמה  

  היא מרכזBCהוכח:    נ�ודת האמ�ע של ה�שת  א.

.ABCהמעגל החסו� במשולש  

  כדי שהנ�ודה הנ"לBACמה �רי� להיות גודל הזוית  ב.

?  נמ�.ABCתהיה ג� מרכז המעגל החוס� את המשולש  

  היא מרכז המעגל החוס� אתMהנ�ודה  5)

  היא מרכזN.  הנ�ודה  ABCהמשולש  

.  (המשולשABCהמעגל החסו� במשולש  

.A (>º = 40לא שווה שו�יי�).    נתו�:    

.BNC (>,    ב.  BMC (>  .חשב את הזויות:    א

(6ABו�  AC  משי�י� למעגל שמרכזו  O  בנ�ודות  Bו�  C

.D  נחתכי� בנ�ודה  CO  והמש�  ABבהתאמה.  המש�  

.º = 45<) ECO  כ� שמת�יי�    AO  נמ�את על  Eהנ�ודה  

  היא מרכז המעגלEמ�א את המשולש שהנ�ודה  א.

החסו� בו והוכח את תשובת�.

?  נמ�.DEמה נית� לומר על ה�טע  ב.

.O  נמ�אות על מעגל שמרכזו  D  ו�B  ,Cהנ�ודות  7)

  חות� אתBD    .AO  נמ�את על המש�  Aהנ�ודה  

.AC = AB.    נתו�:    Eהמעגל בנ�ודה  

CEהוכח:    א.

(

 = BE

(

.

  היא מרכז המעגלEמ�א את המשולש שהנ�ודה  ב.

החסו� בו והוכח את תשובת�.

  תהיהEג.  איזה תנאי �רי� להת�יי� כדי שהנ�ודה  

?  הסבר.ABCמרכז המעגל החוס� את המשולש  
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A

D

F
E

C

B

A

CB

A

M

N

C

B

A

D
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C

B
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הוכח את הטענות הבאות לגבי משולש שווה �לעות:8)

במשולש שווה �לעות מרכז המעגל החוס�א.

ומרכז המעגל החסו� ה� באותה נ�ודה.

במשולש שווה �לעות רדיוס המעגל החוס�ב.

2שווה  ל	
3

  הגובה של המשולש ורדיוס המעגל

1החסו� שווה  ל	
3

  הגובה של המשולש.

ABC  היא מרכז המעגל החוס� את המשולש  Mהנ�ודה  9)

.ABC  היא מרכז המעגל החסו� במשולש  Nוהנ�ודה  

  נמ�אות על ישר אחד.N  ו�A  ,Mהנ�ודות  

  הוא שווה שו�יי�.ABCהוכח:    המשולש  א.

ב
●

N  ו�Mאיזה תנאי �רי� להת�יי� לגבי המרכזי�  . 

כדי שהמשולש יהיה שווה �לעות?  נמ�.

.N  לנ�ודה  A  נמ�את בי� הנ�ודה  Mג.  נתו� שהנ�ודה  

..    מ�א באיזה תחו� נמ�את   = <) BACנסמ�:         
הוכח את תשובת�.

0
●

  הוא מעוי�ABCDהמרובע  1) 

  הוא דלתו�ACFEוהמרובע  

AE) = AC    ,EF = (CF.

  היא החיתו� שלOהנ�ודה  

.AF  ו�BDהאלכסוני�  

  והיא מרכז המעגלACE  היא מרכז המעגל החוס� את המשולש  Oהוכח:    הנ�ודה  א.

.ABCהחסו� במשולש  

G.  חשב את זויות המעוי� א� נתו� שהנ�ודה  G  ב�AF  ו�BCסמ� את החיתו� של  ב.

.ACEהיא מרכז המעגל החסו� במשולש  

(11ABC.הוא משולש  

הוכח:    �יי� מעגל המשי� ל�לע אחת שלא.

המשולש ולהמשכי שתי ה�לעות האחרות.

    נית� לראות הדרכה בתשובה לתרגיל).הדרכה:(

,  מרכז המעגל החסו�Aהוכח:    הנ�ודה  ב.

  ומרכז המעגל הנ"ל נמ�אי�ABCבמשולש  

על ישר אחד.

הוכח:    סכו� ה�טרי� של המעגלי� החוס� והחסו� במשולש ישר זוית שווה לסכו�12)

שני הני�בי� של המשולש.

C B

A

N

M

C

BA

D

F

E

O

CB

A
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O  חסו� במעגל.  הנ�ודה  ABCהמשולש  13)

 במשולש.  המשכיהחסו�היא מרכז המעגל 

  חותכי� את המעגלCO  ו�AO  ,BOה�טעי�  

  בהתאמה.F  ו�D  ,Eהחוס� בנ�ודות  

.º = 50<) A    ,º = 70<) Bנתו�:    א.

.DEFחשב את זויות המשולש  

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

  ה�:    DEFהוכח שזויות המשולש  
+

2
    ,

+
2

    ,
+

2
.

(מעגל חסו� במשולש):תשובות  

  (1º  ,40º  ,80º    .60  (2  .אa—
p
  )3.   ב.  24  ס"מ,  9  ס"מ.    2

—
2

º.60  ב.  )4.    

.ACD  ב.  D    .(7.   ב.  הוא חו�ה את הזוית  ACD  א.  80º    .110(6.   ב.  º  א.  5)

    הוכח ש�יימת נ�ודה שנמ�את  הדרכה:א.º 60<  < º    .0  (11  ג.  CE = BE = AE    .(9ג.  

.º  ,65º  ,55º60  13)  א.  והמשכי שתי ה�לעות האחרות.    BCבמרח�י� שווי� מה�לע  

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

A

B C

E
F

D

O

B C

A

DO
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∫‰ÁÎÂ‰

  ÌÈÒÂÈ„¯‰ ˙‡ ¯È·ÚBO≠Â  DO˙‡ ÔÓÒ  Æ

  ˙ÈÂÊ‰BOD  ¯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

    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

CB

A

DO 2

1

C

B

A

D E
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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

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˜‰
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∫ß· ‡Ó‚Â„
  Ú·Â¯Ó‰ABCD  ‰„Â˜‰  ÆÔ·ÏÓ ‡Â‰  E  ÏÚ ˙‡ˆÓ  AD

  ‰„Â˜‰ÂF  ÏÚ ˙‡ˆÓ  DC    ∫ÔÂ˙    ÆBF  ˙ÈÂÊ‰ ˙‡ ‰ˆÂÁ  ABC¨

DF Ω DE  Ú·Â¯Ó‰ ˙‡    ∫ÁÎÂ‰    ÆABFEÆÏ‚ÚÓ· ÌÂÒÁÏ ¯˘Ù‡  

∫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� 

  ב�יורי� הבאי�:מ�א את הזוית  1)

.B = <) A (>  חסו� במעגל.    נתו�:    ABCDמרובע  2)

  והוכח את תשובת�.ABCD�בע איזה מרובע יכול להיות המרובע  

  עפ"י הנתוני� ב�יורי� הבאי�:    (מרכז המעגל מודגש)  ו�מ�א את הזויות  3)

C

BA

D F

E

ג. ב. א.
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 התכונה של מרובע החסו� במעגל—תרגילי� נוספי� 

4
●

 (ABו�  AC  ה� מיתרי� במעגל שמרכזו  O  המש�  .BOחות�  

.D  בנ�ודה  AB  חות� את  CO  והמש�  E  בנ�ודה  ACאת  

  אפשר לחסו� במעגל.ADOEנתו� שאת המרובע  

.BOCחשב את הזוית  א.

.  חשב את היחס:    BC  את אמ�ע  Fנסמ�  ב�ב.
OF
AO

.

D  ו�C.  הנ�ודות  B  ו�Aשני מעגלי� נחתכי� בנ�ודות  5)

  נמ�אות עלF  ו�Eנמ�אות על המעגל הגדול והנ�ודות  

A  עובר דר� הנ�ודה  CEהמעגל ה�ט� כ� שה�טע  

.B  עובר דר� הנ�ודה  DFוה�טע  

.EF ˇ̌ CDהוכח:    א.

  הוא �וטר במעגל הימני אזBEהשל�:    א�  ב.

  הוא �וטר במעגל השמאלי.  הוכח את תשובת�.

D  ו�C.  הנ�ודות  B  ו�Aשני מעגלי� נחתכי� בנ�ודות  6)

  נמ�את על המעגלEנמ�אות על המעגל הגדול והנ�ודה  

  עוברDE   וה�טע  A  עובר דר� CEה�ט� כ� שה�טע  

.Bדר�  

.CD  מ�ביל למיתר  Eהוכח:    המשי� למעגל ה�ט� בנ�ודה  

  נמ�אות על המעגל.D  ו�A  ,B  ,Cהנ�ודות  7)

.E  נפגשי� בנ�ודה  DC  והמש�  ABהמש�  

.F  נפגשי� בנ�ודה  AD  והמש�  BCהמש�  

.º = 35<) E    ,º = 45<) Fנתו�:    

.Aחשב את הזוית  

(8ABCD  הוא מרובע החסו� במעגל שמרכזו  Oכ�  ש�  AB    :הוא �וטר.    נתו�  BC ˇ̌ DO.

.CD = AD.        ב.  CDO = <) ADO (>הוכח:        א.  

התכונה שא� מרובע מ�יי� אז נית� לחסו� אותו במעגל

 התכונה שא� מרובע מ�יי� אז נית� לחסו� אותו במעגל—תרגילי� יסודיי� 

�בע אילו מהמרובעי� הבאי� נית� לחסו� במעגל:9)

    במ�רי� מסויימי� מ�א את התנאי לכ� שאפשר לחסו� את המרובע במעגל).הערה:(

מ�בילית.ג.מלב�.ב.ריבוע.א.

דלתו�.ו.טרפז.ה.מעוי�.ד.

CB
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O  חסו� במעגל שמרכזו  ABCהמשולש  10)

  נוגע במעגלDE  הוא �וטר.  ABכ�  ש�

.BC  נמ�את על המש�  D.  הנ�ודה  Eבנ�ודה  

.OE  ועל המש�  AC  נמ�את על  Fהנ�ודה  

  אפשר לחסו� במעגל.CDEFהוכח:    את המרובע  א.

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

 התכונה שא� מרובע מ�יי� אז נית� לחסו� אותו במעגל—תרגילי� נוספי� 

F  ו�E  הוא ריבוע.  הנ�ודות  ABCDהמרובע    11)

.  ה�טעי�BC  ו�CDנמ�אות בהתאמה על ה�לעות  

AEו�  DF  נחתכי� בנ�ודה  G    :נתו�    .DE = CF.

  הוא בר חסימה.ABFGהוכח:    המרובע  א.

מ�א ב�יור שתי נ�ודות שה� ��ות �וטרב.

של המעגל החוס�  (נמ�).

.GBF = <) GAF (>הוכח:    ג.

.O  חסו� במעגל שמרכזו  ABCהמשולש  12)

AB  חות� את  DO.  המש�  BC  היא אמ�ע  Dהנ�ודה  

.Eבנ�ודה  

  אפשר לחסו� במעגל.AEOCהוכח:    את המרובע  א.

.CAO = <) BEO (>הוכח:    ב.

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

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

.M  וה� נחתכי� בנ�ודה  C  ו�Bהזויות  

.KMLAהוכח:    אפשר לחסו� במעגל את המרובע  א.

.AML = <) AKL (>הוכח:    ב.

מ�א מרובע נוס� ב�יור שהוא בר חסימה.ג.

הוכח את תשובת�.

(14CD  משי� למעגל בנ�ודה  Dו�  CBAהוא  

  היאE.  הנ�ודה  Oחות� למעגל שמרכזו  

.ABאמ�ע  

הוכח:    המעגל העובר דר� הנ�ודותא.

C  ,Dו�  E  עובר ג� דר� הנ�ודה  O.

.COD = <) CED (>הוכח:    ב.

היכ� נמ�א מרכז המעגל הנ"ל?  נמ�.ג.

C
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(15ABCD  הוא מרובע שבו ה�לע  ABמשי�ה  

  היא מיתר במעגלBC,  ה�לע  Bלמעגל בנ�ודה  

.E  חותכת את המעגל בנ�ודה  DCוה�לע  

.AD ˇ̌ BEנתו�:    

  הוא בר חסימה.ABCDהוכח:    המרובע  א.

.ABC = <) DEB (>הוכח:    ב.

:ABCD,    �בע היכ� נמ�א מרכז המעגל החוס� את המרובע  º 90< <) Dנתו�:    ג.

.ABC.    (3)  מחו� למשולש  ABC.    (2)  בתו� המשולש  AC(1)  על ה�טע  

נמ� את תשובת�.

  וחו�י הזויות החי�וניות שלD  נחתכי� בנ�ודה  C  ו�B  חו�י הזויות  ABCבמשולש  16)

B�.E  נחתכי� בנ�ודה  C  ו

.E  עובר ג� דר� הנ�ודה  D  ו�B  ,Cא.  הוכח:    המעגל העובר דר� הנ�ודות  

ב.  היכ� נמ�א מרכז המעגל הנ"ל?  נמ�.

(17BD�.ABC  ה� גבהי� במשולש  CE  ו

הוכח:    אפשר לחסו� במעגל אתא.

.CDEBהמרובע  

היכ� נמ�א מרכז המעגל החוס� הנ"ל?ב.

נמ�.

שני מעגלי� נוגעי� זה בזה מבחו�18)

F.  ישר העובר דר�  Fבנ�ודה  

.C  ו�Bחות� את המעגלי� בנ�ודות  

  נחתכי�CE  ו�BDהמשכי המיתרי�  

.Aבנ�ודה  

  הוא בר חסימה.ADFEהוכח:    המרובע  

(מרובע חסו� במעגל):תשובות  

º  ,115º.45  3)  א.  טרפז שווה שו�יי� או מלב�.    º    .25(2  ג.º   .35  ב.º   .115  1)  א.

  לא (אלא א�ג.  כ�.   ב.  כ�.   9)  א.BC    .(7  º    .50  ב.   º  ,60º   .65(5  ג.º  ,35º   .130  ב.

  בתנאיו. כ�.   —  בתנאי שהוא שווה שו�יי� ה.  לא  (אלא א� הוא ריבוע).   ד.היא מלב�).   

.CO  ג.  באמ�ע  .    KDCM(14  ג.  A  ,F    .(13  ב.  11) כ�.    —שזויות הבסיס ישרות 

.BCב.  באמ�ע  DE    .  (17  באמ�ע  16)  ג.  (3).    15)
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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˜‰ 
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D
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תרגילי�
(מרובע חוס� מעגל)

התכונה של מרובע החוס� מעגל

 התכונה של מרובע החוס� מעגל—תרגילי� יסודיי� 

  הוא טרפז שווה שו�יי�ABCDהמרובע  1)

.DC) ˇ̌ AB    ,BC = (ADהחוס� מעגל.    

    ורדיוס המעגל הוא  2  ס"מ.º = 30<) Aנתו�:    

חשב את הי�� הטרפז.

  הוא טרפז שווה שו�יי�ABCDהמרובע  2)

.DC) ˇ̌ AB    ,BC = (ADהחוס� מעגל.    

.º = 60<) Aנתו�:    

מ�א את �לעות הטרפז א� הי�פו הוא

40  ס"מ.

  חוס� מעגל.  (המעגלABCDהמרובע  3)

לא משורטט ב�יור).  נ�ודות ההש�ה

,º = 70<) A.    נתו�:    H  ו�E  ,F  ,Gה�  

º = 60<) B    ,º = 130<) C.

.EFGHחשב את זויות המרובע  

.O  חוס� מעגל שמרכזו  ABCDהמרובע  4)

.º = 180<) DOC + <) AOBהוכח:    א.

מבלי להסתמ� על סעי� א� הוכח:ב.

.OD  AO    אז ג�    OC  BOא�    

 התכונה של מרובע החוס� מעגל—תרגילי� נוספי� 

הוכח:    א� בטרפז שווה שו�יי� אפשר לחסו� מעגל אז �טע האמ�עי� שווה לשו�.5)

  הוא מעוי� החוס� מעגל.ABCDהמרובע  6)

הוכח:    ארבע נ�ודות ההש�ה ה� �וד�ודי� של מלב�.א.

הוכח:    אלכסוני המעוי� ואלכסוני המלב� נפגשי�ב.

במרכז המעגל הנ"ל.

.  הבע באמ�עותנתו� שהזוית החדה של המעוי� היא  ג.

.את הזוית החדה שבי� אלכסוני המלב�  
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הוכח:    בטרפז שווה שו�יי� שבו אלכסו� חו�ה את אחת מזויות הטרפז לא נית� לחסו�7)

מעגל.

הוכח:    בטרפז שווה שו�יי� שבו האלכסוני� מאונכי� זה לזה לא נית� לחסו� מעגל.8)

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

 התכונה שא� מרובע מ�יי� אז נית� לחסו� בתוכו מעגל—תרגילי� יסודיי� 

�בע באילו מהמרובעי� הבאי� נית� לחסו� מעגל:9)

    במ�רי� מסויימי� מ�א את התנאי לכ� שאפשר לחסו� מעגל במרובע).הערה:(

מ�בילית.ג.מלב�.ב.ריבוע.א.

דלתו�.ו.טרפז.ה.מעוי�.ד.

 התכונה שא� מרובע מ�יי� אז נית� לחסו� בתוכו מעגל—תרגילי� נוספי� 

.ACD  חו�ה את זוית  CE  הוא ריבוע.  ABCDהמרובע  10)

F  היא נ�ודה על  AC    :כ� שמת�יי�  EF = AF.

  אפשר לחסו� במעגל.EFCDהוכח:    את המרובע  א.

  אפשר לחסו� מעגל.EFCDהוכח:    במרובע  ב.

  את מרכז המעגל החוס� את המרובעMנסמ�  ב�ג.

EFCDוב�  N  את מרכז המעגל החסו� במרובע  EFCD.

.EC  נמ�אות על ה�טע  N  ו�Mהוכח:    (1)  הנ�ודות  

.E  ל�M  נמ�את בי�  N   (2)  הנ�ודה  הוכח: 

(11DE  הוא �טע אמ�עי� במשולש  ABC    :נתו�    .BC = 3AB + AC.

  אפשר לחסו� מעגל.DEBCהוכח:    במרובע  א.

DEBCהוכח:    המעגל שנית� לחסו� במרובע  ב.

  ה� אותו מעגל.ABCוהמעגל שנית� לחסו� במשולש  

,  מרכז המעגל החסו� במרובעAהוכח:    הנ�ודה  ג.

DEBC  ומרכז המעגל החסו� במשולש  ADEנמ�אי�  

על ישר אחד.

.AB) ̌ˇ (DC  הוא טרפז    ABCDהמרובע  12)

  שהוא �טעEF  נמ�את על ה�טע  Oהנ�ודה  

.EO = AE    ,FO = BFהאמ�עי� בטרפז.    נתו�:    

.ABCDהוכח:    אפשר לחסו� מעגל בטרפז  א.

  היא מרכז המעגל החסו�Oהוכח:    הנ�ודה  ב.

בטרפז.
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(מרובע חוס� מעגל):תשובות  

º  ,65º  ,95º  ,115º.85  3)  5  ס"מ,  10  ס"מ,  15  ס"מ,  10  ס"מ.    2)  32  ס"מ.    1)

  לא  (אלא א� היא מעוי�).ג.  לא  (אלא א� הוא ריבוע).   ב.  כ�.   9)  א..    ג.  6)  

.  כ�ו. כ�.   —  בתנאי שסכו� הבסיסי� שווה לסכו� השו�יי� ה.  כ�.   ד.

מ�ולע חסו� במעגל ומ�ולע 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‰
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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�
(מ�ולע חסו� במעגל ומ�ולע חוס� מעגל)

 מ�ולע חסו� במעגל ומ�ולע חוס� מעגל—תרגילי� יסודיי� 

במ�ולע משוכלל בעל  8  �לעות (מתומ�) חיברו את1)

מרכז המעגל החוס� ע� �וד�ודי המ�ולע ו�יבלו

8  משולשי�.

חשב את הזויות של אחד מהמשולשי� הנ"ל.א.

ב
●

סמ� ב�יור �טע שהוא רדיוס המעגל החסו� במתומ�.. 

כמו בסעי� א� של התרגיל ה�וד� כאשר המ�ולע הוא בעל:2)

15  �לעות.ג.10  �לעות.ב.9  �לעות.א.

(3ABCDE  הוא מחומש משוכלל החוס� מעגל שמרכזו  O.

  ה� נ�ודות ההש�ה.T  ו�P  ,Q  ,R  ,Sהנ�ודות  

חשב את הזויות של המשולשי� הבאי�:א.

  (1)ATP  (2)    TPR3)    
●

   (PQR  (4)    AOP.

ב
●

סמ� ב�יור �טע שהוא רדיוס המעגל החסו� במחומש. 

ו�טע שהוא רדיוס המעגל החוס� את המחומש.

 מ�ולע חסו� במעגל ומ�ולע חוס� מעגל—תרגילי� נוספי� 

(4ABCDEFGHהוא מ�ולע בעל  8  �לעות שוות החסו�  

.I  נחתכי� בנ�ודה  CH  ו�ADבמעגל.  האלכסוני�  

הסבר מדוע המ�ולע הוא מ�ולע משוכלל.א.

.ABCI  ו�ABCDחשב את זויות המרובעי�  ב.

איזה מרובע הוא כל אחד מהמרובעי� הנ"ל?  נמ�.ג.

  הוא מלב�.ABEFהוכח שהמרובע  ד.
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המ�ולע שב�יור הוא מ�ולע משוכלל5)

בעל  9  �לעות.  (ראה �יור).

.  ו�חשב את הזויות  א.
.ABCחשב את הזויות של המשולש  ב.

(6ABCDEFהוא משושה משוכלל החוס� מעגל  

  ה� שתיי� מנ�ודות ההש�ה.H  ו�O  .Gשמרכזו  

.aנתו� ש�לע המשושה היא  
  את:aהבע באמ�עות  

�וטר המעגל החוס� את המשושה.א.

.O  מהמרכז  CEמרח� ה�טע  ב.

.O  מהמרכז  GHמרח� המיתר  ג.

(מ�ולע 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)   .72º  ,54º  ,90º    .36(4  א.  (1)  3)

º  ,135º  ;45º  ,135º  ,45º  ,135º    .א.  5)45.   ג.  טרפז שווה שו�יי�;  מעוי�  º  ,20º.40

2a.   ב.  a  א.  º  ,80º  ,40º    .60(6ב.  
a 3.   ג.  2

4.

 מעגל חוס� ומעגל חסו�—תרגילי� לחזרה 

˘ÂÓ‰ ÌÂÎÈÒ‚∫¯˘Ú „Á‡‰ ˜¯Ù‰ Ï˘ 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 

363





C

B

A

C

B

A

D

F

E

G

O H



364 ה�ילו� מספר זה הוא עבירה על החו�★) ב
	1 חל� — יח"ל 5 (מתמטי�ה בני גור� — כל הזכויות שמורות ©

 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 

  הוא שווה שו�יי�ABCהמשולש  1)

AC) = (AB  הנ�ודות    .D  ,Eו�  F

נמ�אות על �לעות המשולש.

.B = 2<) DFE (>נתו�:    

.AFE = <) ADE (>הוכח:    

  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.

BC  והוא חות� את המיתר  ABCהמשולש  

  הוא רדיוסFG.  הוכח שה�טע  Gבנ�ודה  

.ABCבמעגל החסו� במשולש  

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.

.AGF = <) ADB (>ב.

ג
●

היכ� נמ�א מרכז המעגל החוס� את המרובע. 

ACFG.�נמ  ?
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N  ו�K  ,L  ,Mארבעה מעגלי� שמרכזיה�  4)

משי�י� כמתואר ב�יור.

KLMNהוכח:    חו�י הזויות במרובע  

נפגשי� בנ�ודה אחת.

  כ�M  חסו� במעגל שמרכזו  ABCהמשולש  5)

ABC  היא �וטר.  בתו� המשולש  BCשה�לע  

  חות� אתBN.  המש�  Nחסו� מעגל שמרכזו  

AM  בנ�ודה  D    :נתו�    .º= 35<) C  — <) BDM.

.BDMחשב את הזוית  

  חסו� במעגל.  דר� הנ�ודהABCהמשולש  6)

B  .עובר משי� למעגל  Dו�  Eה� נ�ודות על  

ABו�  AC  בהתאמה כ� שה�טע  DEמ�ביל  

למשי�.

הוכח:    המעגל החוס� את המשולשא.

ADC  עובר בנ�ודה  E.

  היא זוית �הה.ADCנתו� שהזוית  ב.

  היא זוית �הה.DECהוכח שהזוית  

(7AB  הוא �וטר במעגל שמרכזו  O.

AC  נוגע במעגל בנ�ודה  A  .Dהיא  

  מ�בילDO  כ� שה�טע  BCנ�ודה על  

  חות� את המעגלBC.  ה�טע  ACל�

.Eג� בנ�ודה  

.ABC  היא מרכז המעגל החוס� את המשולש  Dהוכח:    הנ�ודה  א.

.C.    חשב את הזוית  BDO  היא מרכז המעגל החוס� את המשולש  Eנתו� שהנ�ודה  ב.

ת� דוגמאות לשלושה מרובעי� שנית� לחסו� אות� במעגל ונית� לחסו� בתוכ� מעגל.8)

רשו� את התנאי� הדרושי�.

(9ABCDEF.הוא משושה החסו� במעגל  

.AFE = <) BCD (>נתו�:    

.ED ˇ̌ ABהוכח:    א.

איזה תנאי, המתייחס ל�לעות המשושה,ב.

  יהיה מ�ביל�CFרי� להת�יי� כדי  ש�

?  הוכח את תשובת�. ED  ו�ABל�
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  היאE  ו�BC  היא נ�ודה על  ABC  Dבמשולש  10)

.ED = BD  כ� שמת�יי�    ACנ�ודה על  

.BAC = <) CDE (>נתו�:    

.BAC  חו�ה את הזוית  ADהוכח:    א.

.EDF = <) CDF (>  כ�    ש�CE  נ�ודה על  Fנסמ�  ב�ב.

.EB ˇ̌ FDהוכח:    

.O  חסו� במעגל שמרכזו  ABCDהמרובע  11)

BE  משי� למעגל בנ�ודה  B  הנ�ודה  .F

  חו�הBE.  נתו�  ש�BCנמ�את על המש�  

.ABFאת הזוית  

.D = <) AOB (>הוכח:    

(12ABו�  AC  משי�י� למעגל שמרכזו  Oבנ�ודות  

Bו�  C  הנ�ודה  .D  היא אמ�ע  AO  הנ�ודה  .E

.º = 45<) OBE  כ�    ש�AOנמ�את על  

הוכח:

ABOCאפשר לחסו� במעגל את המרובע  א.

  היא מרכז המעגל.Dוהנ�ודה  

E  והנ�ודה  ABOCב.  אפשר לחסו� מעגל במרובע  

היא מרכז המעגל.

(13ABCDE  הוא מחומש משוכלל החוס� מעגל שמרכזו  O.

Mו�  N  ה� שתיי� מנ�ודות ההש�ה.  האלכסו�  AC

.K  בנ�ודה  MNחות� את ה�טע  

  הוא מ�בילית.MKCDהוכח שמרובע  א.

.Pנתו� שהי�� המחומש הוא  ב.

  את הי�� המ�בילית.Pהבע באמ�עות  

.  הנ�ודהN  ו�Mמרכזי שני מעגלי� ה� בנ�ודות  14)

K  היא אמ�ע המיתר  AB  והנ�ודה  Lהיא אמ�ע  

LN  והמש� ה�טע  MK.  המש� ה�טע  ACהמיתר  

.Oנחתכי� בנ�ודה  

  היא מרכז המעגל שחוס�Oהוכח:    הנ�ודה  א.

.C  ו�A  ,Bאת המשולש ש�וד�ודיו ה�  

BAC.    חשב את הזוית  º = 70<) MOLנתו�:    ב.

.BOCואת הזוית  
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.AB) = (AC  הוא שווה שו�יי�    ABCהמשולש  15)

AD  הוא חו�ה זוית הראש  A  .Eהיא נ�ודה  

.DE = DB  כ� שמת�יי�    ABעל  

ADEהוכח:    המעגל החוס� את המשולש  א.

  הוא �וטר במעגל.AC  ו�Cעובר דר� הנ�ודה  

.º = 90<) ADE + <) BACהוכח:    ב.

.DC = DEהוכח:    ג.

  חסו� מעגל.ABCבמשולש  16)

(המעגל לא משורטט ב�יור).  נ�ודות

.    נתו�:F  ו�D  ,Eההש�ה ה�  

,AC,    11 ס"מ = 10AB ס"מ = 

.9BC ס"מ = 

.CE  ו�AD  ,BFחשב את אורכי ה�טעי�  

  החסו� במעגל הוא שווה שו�יי�ABCהמשולש  17)

AC) = (AB    .E  נ�ודה כלשהי על ה�שת  AC.

.D  נפגשי� בנ�ודה  BC  ו�AEהמשכי המיתרי�  

.D = <) ACE (>הוכח:    א.

.º = 21<) CAD    ,<) ACE = <) BACנתו�:    ב.

.Dחשב את הזוית  

8
●

בטרפז שווה שו�יי� שבו נית� לחסו� מעגל, אחד מהבסיסי� גדול פי  3  מהבסיס השני.1) 

מ�א את זויות הטרפז.

(19ABו�  CDה� שני �טעי� שווי� שנחתכי�  

.DO = AO.    נתו�:    Oבנ�ודה  

  אפשר לחסו�ACBDהוכח:    את המרובע  

במעגל.

.B  ו�Aשני מעגלי� נחתכי� בנ�ודות  20)

  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:    
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.ABCהמעגל שב�יור חוס� את המשולש  21)

  היא מרכז המעגל החסו�Oהנ�ודה  

  חות� אתAO.  המש�  ABCבמשולש  

.Dהמעגל בנ�ודה  

.DO = BDהוכח:    

(22ABCDהוא 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.

(23ABCDEF.הוא משושה החסו� במעגל  

.º = 360<) E + <) C + <) Aהוכח:    

.ABC  חסו� במשולש  Oמעגל שמרכזו  24)

  עובר מעגלC  ו�B  ,Oדר� הנ�ודות  

.D  בנ�ודה  ACשחות� את ה�לע  

. = <) Aנסמ�:    

הוכח:    א.  

2

 + º = 90<) BOC.

.AD = AB     ב.הוכח: 

C  ו�A  ,Bשלושה מעגלי� שמרכזיה�  25)

משי�י� מבחו� זה לזה כמתואר ב�יור.

הוכח:    נ�ודות ההש�ה של המעגלי�

זה ע� זה ה� נ�ודות ההש�ה של המעגל

  העברהדרכה:.    (ABCהחסו� במשולש  

את המשי�י� המשותפי� למעגלי� דר�

נ�ודות ההש�ה).

במרובע מעבירי� את שני האלכסוני� כ� שנו�רי� ארבעה משולשי�.26)

הוכח:    מרכזי המעגלי� החוסמי� את המשולשי� הנ"ל ה� �וד�ודי� של מ�בילית.א.

ב
●

איזה תנאי �רי� ל�יי� המרובע כדי שהמ�בילית תהיה מלב�?  נמ�.. 
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.AB) = (AC  הוא שווה שו�יי�    ABCהמשולש  27)

AD  הוא הגובה לבסיס  BC  הנ�ודה  .M

היא מרכז המעגל החוס� את המשולש

ABC  והנ�ודה  Nהיא מרכז המעגל  

.ABCהחסו� במשולש  

  נמ�אותN  ו�Mהסבר מדוע הנ�ודות  א.

.ADעל  

.N  ל�A  נמ�את בי�  Mנתו� שהנ�ודה  ב.

.º 60< <) Aהוכח:    

  את ארבעתABCDהעבירו במרובע  28)

.EFGHחו�י הזויות ו�יבלו מרובע  

הוכח:    אפשר לחסו� במעגלא.

.EFGHאת המרובע  

 ית�בללא  ABCDבאיזה מרובע  ב.

  כנ"ל?  נמ�.EFGHמרובע  

29  ה� ��ת יותר �שי� מהרגיל.—תרגילי�  37הערה:    

(29ABו�  ACה� מיתרי� שווי� במעגל  

  חות�AO.  המש� ה�טע  Oשמרכזו  

.E  בנ�ודה  DCאת המיתר  

  הוא בר חסימה.DBOEהוכח:    המרובע  א.

. = <) BAC.    נסמ�:    AC = AEנתו�:    ב.

.DBOE  את זויות המרובע  הבע באמ�עות  

.DC ˇ̌ BO  עבורה    מ�א את  ג.

  משי�י�N  ו�Mשני מעגלי� שמרכזיה�  30)

  משי� למעגלA  .BCמבחו� בנ�ודה  

  חות�AB.  המש�  Bהשמאלי בנ�ודה  

  הוא �וטרD  .DEאת המעגל הימני בנ�ודה  

.C  בנ�ודה  BCבמעגל הימני והמשכו נפגש ע�  

הוכח:

.DC ˇ̌ BMא.

  עוברABCהמעגל החוס� את המשולש  ב.

.Eדר� הנ�ודה  
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(31ABCהוא משולש שווה שו�יי�  

AC) = (AB  .החסו� במעגל    Dו�  E

.  המשכיBCה� נ�ודות על הבסיס  

  חותכי� אתAE  ו�ADה�טעי�  

.G  ו�Fהמעגל בהתאמה בנ�ודות  

הוכח:    אפשר לחסו� במעגל את

.DEGFהמרובע  

  חסו� מעגל �ט�ABCבתו� משולש  32)

  נמ�א עלO.  המרכז  Oשמרכזו  

.BDCמעגל גדול שחוס� את המשולש  

.    חשב אתº = 65<) BDCנתו�:    א.

.Aהזוית  

(ללא �שר לנתו� של סעי� א�)ב.

.    הבע באמ�עות   = <) Dנסמ�    
.Aאת זוית  

3
●

 (3ABC    הוא משולש שווה שו�יי� שבו  AC = AB  .D  �היא נ�ודה על השו  ACכ�  

.DC = BC.    נתו�:    ABC  עובר דר� מרכז המעגל החוס� את המשולש  BDשה�טע  

.ABCחשב את זויות המשולש  

(34ABו�  CD  ה� �טרי� במעגל שמרכזו  O

  חות� אתDEהני�בי� זה לזה.  המיתר  

AB  בנ�ודה  H  ואת  AC  בנ�ודה  G.

.F  בנ�ודה  AC  חות� את  EOהרדיוס  

  המסומנתCOEמ�א את גודל הזוית  

  עבורה נית� לחסו� במעגל אתxב�

.FGHOהמרובע  

(35AD  ,BEו�  CFה� הגבהי� במשולש  

ABC  שנפגשי� בנ�ודה  Oשבתו�  

המשולש.

  היא מרכז המעגלOהוכח:    הנ�ודה  

הדרכה:.    (DEFהחסו� במשולש  

נית� לראות הדרכה בתשובה לתרגיל).
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(36ABCD.הוא מרובע החסו� במעגל  

  היא החיתו� של המשכיEהנ�ודה  

F.  הנ�ודה  BC  ו�ADהמיתרי�  

היא החיתו� של המשכי המיתרי�

ABו�  DC  חו�י הזויות  .Eו�  F

.Gנחתכי� בנ�ודה  

.º = 90<) EGFהוכח:    

  נמ�אות בהתאמהF  ו�D  ,Eהנ�ודות  37)

.ABCעל �לעות המשולש  

הוכח:    שלושת המעגלי� החוסמי�

CDE  ו�AEF  ,BDFאת המשולשי�  

נחתכי� בנ�ודה אחת.

    נית� לראות רמז בתשובה לתרגיל).רמז:(

 מעגל חוס� ומעגל חסו�):—(תרגילי� לחזרה תשובות  

(5   º    .40(7  .ב   º    .30(8ריבוע,  טרפז שווה שו�יי� שבו סכו� הבסיסי� שווה לסכו�  

p3  ב.  EF = DC    .((13  (או  BC = AF  ב.  9)השו�יי�,  דלתו� שזויות הבסיס שלו ישרות.    
5.

  ב.  במרובע שנית�º    .46(28  ב.  17)  6  ס"מ,  4  ס"מ,  5  ס"מ.    º  ,110º    .140(16  ב.  14)

  ,  ב.  29)לחסו� בתוכו מעגל.    
4 + º  ,90 — º  ,180

4 — º  .90.   גº    .72(32  .א  º.50

  הוכח תחילה שאפשר לחסו� במעגל את המרובעי�הדרכה:  2 — º    .180(34  º    .30(35 ב.

AEOF  ,BDOF  ,CDOE  לאחר מכ� הוכח שה�טעי�  .DO  ,EOו�  FOה� חו�י זויות במשולש  

DEF    .(37   :שניי� מהמעגלי� תמיד נחתכי�.רמז 
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פר� שני עשר

 שטחי—הנדסת המישור 
ומשפט פיתגורס במעגל

שטחי של מרובעי 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

תרגילי
(שטחי של מרובעי ומשולש במעגל)

.מתמטי�ה חל� א
    ראה ג תרגילי בספר הערה:

  חסו� ריבוע.Rבמעגל שרדיוסו  1)

  את שטח הריבוע.Rהבע באמ�עות  א.

  את שטחו שלRהבע באמ�עות  ב.

ריבוע שחוס� את המעגל.      

שטח משולש שווה למכפלתהוכח:    2)

מח�ית הי�� המשולש ברדיוס המעגל

החסו במשולש.

r • a+b+c(הדרכה:    �"ל:    
2

 = (S.

(3AB  הוא �וטר במעגל שמרכזו  O  .KMהוא  

.C  שחות� אותו בנ�ודה  ABמיתר המאונ�  ל�

.SAOM = SBOKהוכח:    א.

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

.BC  ו�KM.    חשב את  16SACM סמ"ר = 

  העוברABC  יו�אי� למעגל חות�  Aמהנ�ודה  4)

  המשי� למעגלADדר� מרכז המעגל ומשי�  

.º = 30<) ACD.    נתו�:    Dבנ�ודה  

.Aחשב את הזוית  א.

BCDחשב את היחס בי� שטח המשולש  ב.

.ACDלשטח המשולש  

(5ABCDהוא מרובע החסו� במעגל שבו  

BC > ABו�    CD > AD    .Eו�  Fה�  

  כ�AD  ו�ABבהתאמה נ�ודות על  

.CD = AF    ו�BC = AEשמת�יי�    

.SBCD = SAEFהוכח:    
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(6ABCהוא משולש החסו� במעגל שמרכזו  

O  כמתואר ב�יור.  הרדיוס  BOחות� את  

  חו�הAC.    נתו�:    D  בנ�ודה  ACה�לע  

.BCOאת הזוית  

.SABD = SCODהוכח:    

(7ABCD הוא טרפז שווה שו�יי�  �מעגלהחוס 

.O    DC) ˇ̌ (ABשמרכזו  

 SABCDהוכח:    א.

1
4

 = SBOC.

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

r • a+b.    הוכח:    rהמעגל  ב�
2

 = CO • BO.

.r  חסו� מעגל שרדיוסו  k2  ו�k1  ואלכסוניו ה�  aבמעוי� שה�לע שלו  8)

.ar = 4k2 • k1הוכח:    

(9ABCD  הוא מרובע החוס� מעגל שמרכזו  O.

.SAOD + SBOC = SDOC + SAOBהוכח:    א.

נתו� שהי�� המרובע הוא  40  ס"מב.

ושטחו  100  סמ"ר.    חשב את רדיוס

המעגל החסו� במרובע.

(10ABו�  AC  משי�י� למעגל שמרכזו  Oבנ�ודות  

Bו�  C  בהתאמה.  הנ�ודה  K  נמ�את על  ACכ�  

.AC  ומאונ�  ל�L  משי� למעגל בנ�ודה  KLש�

.SALC = SABOהוכח:    א.

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

.AKLחשב את שטח המשולש  

(11ABCDEFהוא משושה שכל זויותיו שוות ונתו�  

.ED = ABשאפשר לחסו� אותו במעגל.    נתו�:    

הוכח שהמשושה הוא משושה משוכלל.א.

.AB  היא אמ�ע ה�לע  Gהנ�ודה  ב.

.SGED = SAGEFהוכח:    

(שטחי� של מרובעי� ומשולש במעגל):תשובות  

 ב.  5  ס"מ.9) 2.     : 30.   ב.  º3  א.  4)  ב.  16  ס"מ,  16  ס"מ.    2R2    .4(3.   ב.  R2  א.  1)

 ב.  22.5  סמ"ר.10) 
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משפט פיתגורס במעגל

ÈÙ ËÙ˘Ó‚˙Ò¯Â
 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

ÆËÙ˘ÓÏ ‰ÁÎÂ‰ Ì‚ ‡È·Â ËÙ˘Ó‰ ˙‡ ¯ÈÎÊ ˙Â‡Ó‚Â„ ‡È·˘ ÈÙÏ    

ÈÙ ËÙ˘Ó‚˙∫Ò¯Â

·ÎÏ Ó˘ÂÏ˘ È˘¯ ÊÂÈ˙ ÒÎÂÌ ˘ËÁÈ
‰¯È·ÂÚÈÌ ‰·ÂÈÈÌ ÚÏ ‰Èˆ·ÈÌ
˘ÂÂ‰ Ï˘ËÁ ‰¯È·ÂÚ ‰·ÂÈ ÚÏ ‰È˙¯Æ

≠·  ÌÈ·ˆÈ‰ ˙‡ ÔÓÒ Ì‡a≠Â  b
≠·  ¯˙È‰ ˙‡Âc∫Ï·˜  

        ∫Ò¯Â‚˙ÈÙ ËÙ˘Óc2 Ω b2
 ´ a2Æ 

∫Ò¯Â‚˙ÈÙ ËÙ˘Ó Ï˘ ‰ÁÎÂ‰®˙ÂÙÒÂ ˙Â·¯ ˙ÂÁÎÂ‰ ˙ÂÓÈÈ˜©  

  ÂÚÏˆ˘ ÚÂ·È¯ ÍÂ˙·cÌÈ˘ÏÂ˘Ó  ¥  ÌÈËË¯˘Ó  

 ˙ÈÂÊ È¯˘ÈÌÈÙÙÂÁ  Ì‰ Ì‰Ï˘ ÌÈ·ˆÈ‰˘ a≠Â  b
  ‡Â‰ ¯˙È‰ÂcÊ‡ ÌÈÙÙÂÁ ÌÈ˘ÏÂ˘Ó‰˘ ¯Á‡Ó  Æ

 ‡Â‰ ÈÓÈÙ‰ Ú·Â¯Ó‰ÚÂ·È¯  ÂÚÏˆ˘ a—bÆ
 ÈÂˆÈÁ‰ ÚÂ·È¯‰ ÁË˘ ˙‡ ·˘Á∫ÌÈÎ¯„ È˙˘·

˙Ú·¯‡ ÈÁË˘ ¯Â·ÈÁ È¢Ú ‰ÈÈ˘ ÌÚÙÂ ‰ÓˆÚ· ÂÏ˘ ÚÏˆ‰ ˙ÏÙÎ‰ È¢Ú ˙Á‡ ÌÚÙ

    ∫Ï·˜    ÆÔË˜‰ ÚÂ·È¯‰ ÁË˘Â ÌÈ˘ÏÂ˘Ó‰c2 Ω a)2—(b ´ ab
≤

  • Æ¥

    ∫¯ÓÂÏÎc2 Ω a2´ab≤—b2´ab    ÔÎÏÂ    ≤c2 Ω b2´a2Æ

      ÆÏ¢˘Ó

∫ß‡ ‡Ó‚Â„
  ˘ÏÂ˘Ó‰ABC  ÂÊÎ¯Ó˘ Ï‚ÚÓ· ÌÂÒÁ  O

  ÚÏˆ‰˘ ÍÎ Ó¢Ò  ±∞  ÂÒÂÈ„¯ÂBCÆ¯ËÂ˜ ‡È‰  

 Ω Ó¢Ò  ±≤    ∫ÔÂ˙ACÆ

Æ‡  ÚÏˆ‰ ˙‡ ·˘ÁABÆ

Æ·  ˘ÏÂ˘Ó‰ ÁË˘ ˙‡ ·˘ÁABCÆ

Æ‚  ÌÈ˘ÏÂ˘Ó‰ ÈÁË˘ ˙‡ ·˘ÁABO≠Â  ACOÆ

b2

a2

c2

ac

b

b

c

aa

aa

b

b

b

c

c

c

CB

A

O
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∫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

  ÒÂÈ„¯‰ ˙‡ ¯È·ÚBOÒÂÈ„¯‰ ˙‡ ÔÓÒÂ  

≠·x  ˘ÏÂ˘Ó‰  ÆABOÈÎ ˙ÈÂÊ ¯˘È ‡Â‰  

  ˙ÈÂÊ‰ABOÔÈ· ˙ÈÂÊÎ ‰¯˘È ˙ÈÂÊ ‡È‰  

Æ‰˜˘‰‰ ˙„Â˜· ÌÈ˘‚Ù‰ ÒÂÈ„¯Ï ˜È˘Ó

    Ò¯Â‚˙ÈÙ ËÙ˘Ó È¢ÙÚ ÔÎÏAO2 Ω BO2 ´ AB2Æ

∫Ï·˜ ÔÂÓÈÒ‰ ÈÙÏÂ ÔÂ˙‰ ÈÙÏ

 Ω ±≤AB    ¨x Ω BO    ¨x— Ω ±∏AO    ‡È‰ ‰‡ÂÂ˘Ó‰ ÔÎÏÂ    x)2—±∏( Ω x2´2Æ±≤

    ∫‰‡ÂÂ˘Ó‰ ˙‡ ¯Â˙Ùx2´x≥∂— Ω ≥≤¥x2 Ω ±∏∞    ¯ÓÂÏÎ    ±¥¥´x Ω μ    ÔÎÏÂ    ≥∂xÆ
∫ÌÂÎÈÒÏÆÓ¢Ò  μ  ‡Â‰ Ï‚ÚÓ‰ ÒÂÈ„¯    

ÈÙ ËÙ˘ÓÏ ÍÂÙ‰‰ ËÙ˘Ó‰‚˙Ò¯Â
 ˙‡ ¯ÈÎÊ ÌÈÏÈ‚¯˙Ï ¯Â·Ú˘ ÈÙÏÒ¯Â‚˙ÈÙ ËÙ˘ÓÏ ÍÂÙ‰‰ ËÙ˘Ó‰∫

‡Ì ·Ó˘ÂÏ˘ ÒÎÂÌ ˘ËÁÈ ‰¯È·ÂÚÈÌ ‰·ÂÈÈÌ ÚÏ ˘˙È ˆÏÚÂ˙ ˘ÂÂ‰
Ï˘ËÁ ‰¯È·ÂÚ ‰·ÂÈ ÚÏ ‰ˆÏÚ ‰˘ÏÈ˘È˙ ‡Ê ‰Ó˘ÂÏ˘ ‰Â‡ È˘¯ ÊÂÈ˙Æ

Æ®‰ÏÂ„‚‰ ÚÏˆ‰ ‡È‰˘ ˙È˘ÈÏ˘‰ ÚÏˆ‰ ÏÂÓ ˙‡ˆÓ ‰¯˘È‰ ˙ÈÂÊ‰©
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תרגילי�
)במעגל(משפט פיתגורס 

 משפט פיתגורס—מיתרי� וזויות במעגל 

 משפט פיתגורס— מיתרי� וזויות במעגל —תרגילי� יסודיי� 

(1AB  הוא מיתר במעגל שמרכזו  Oורדיוסו  

AB  מאונ� למיתר  10OD  ס"מ.  הרדיוס  

.CD.    נתו�:    4 ס"מ = Cוחות� אותו בנ�ודה  

.ABחשב את אור� המיתר  

(2ABו�  CD  ה� שני מיתרי� במעגל שמרכזו  O

.Kהמאונכי� זה לזה שנחתכי� בנ�ודה  

  ה� אמ�עי המיתרי�.F  ו�Eהנ�ודות  

,EO,    15 ס"מ = ABנתו�:    40 ס"מ = א.

חשב את רדיוס המעגל.

.FO.    חשב את ה�טע  CDנתו�:    48 ס"מ = ב.

.O  ל�Kחשב את המרח� בי�  ג.

  חסו� במעגל שרדיוסו  5  ס"מABCהמשולש  3)

  הוא הגובהAD  היא �וטר.  BCכ� שה�לע  

.AC.    נתו�:    6 ס"מ = BCל�לע  

חשב את שטח המשולש.א.

.ADחשב את הגובה  ב.

 משפט פיתגורס— מיתרי� וזויות במעגל —תרגילי� נוספי� 

  ב�יורי� הבאי�:  (הנ�ודה המודגשת היא מרכז המעגל)xמ�א את ה�טע  4)

377

CB

A

D

C
BA

D

O

C

B

A

DF

E O

K

ב. א.
4

6
x

25x

40

8

4
x

ד.ג.

{

9

5

x

7.5



378 ה�ילו� מספר זה הוא עבירה על החו�★) ב
	1 חל� — יח"ל 5 (מתמטי�ה בני גור� — כל הזכויות שמורות ©

(5ABCDהוא טרפז (שווה שו�יי�) החסו� במעגל שרדיוסו  

13  ס"מ כ� שהבסיסי� נמ�אי� ב�דדי� שוני� של מרכז

.CD,    24 ס"מ = ABהמעגל.    נתו�:    10 ס"מ = 

(1)  גובה הטרפז.חשב את:א.

(2)  שטח הטרפז.

ענה על סעי� א� כאשר הבסיסי� נמ�אי�ב.

מאותו �ד של מרכז המעגל.

(6ABCD  הוא מלב� ש�וד�ודיו  Aו�  Bנמ�אי� על המעגל  

  (ראה �יור).EF  נמ�אי� 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 ואור�  

חשב את שטח המלב�.

  היא נ�ודהE  הוא מלב� החסו� במעגל.  ABCDא.7)

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

 נמ�אתלא  E    טענה זו נכונה ג� כאשר הנ�ודה  הערה:(

.(450  �על המעגל.  ראה תרגיל  14  בעמ

סכו� ריבועי המרח�י� של �וד�ודי מלב� החסו�הוכח:    ב.

במעגל מנ�ודה על המעגל שווה לפעמיי� ה�וטר בריבוע.

(8ABCD  הוא טרפז החסו� במעגל שרדיוסו  R

  הוא �וטר במעגל.ABכ� שהבסיס  

  את:a  ו�R.    הבע באמ�עות  a = 2DCנתו�:    

  הי�� הטרפז. שטח הטרפז.        ב.א.

    חסו� במעגלAB) = (ABC    ACמשולש שווה שו�יי�  9)

.    הגובה לבסיסR    º) 90< (<) A  ורדיוסו  Oשמרכזו  

.hהוא  
.ABC  את �לעות המשולש  h  ו�Rהבע באמ�עות  א.

ב
●

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

AB) = (ABC   ACמשולש שווה שו�יי�  10)

,ABחסו� במעגל.    נתו�:    40 ס"מ = 

.48BC ס"מ = 

חשב את רדיוס המעגל החוס� את

המשולש.
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 משפט פיתגורס—המשי� למעגל 

 משפט פיתגורס— המשי� למעגל —תרגילי� יסודיי� 

(11AB  משי� למעגל שמרכזו  O  בנ�ודה  B.

AO  חות� את המעגל בנ�ודה  C.

.AC,    8 ס"מ = ABנתו�:    12 ס"מ = 

חשב את רדיוס המעגל.א.

.AO  את אמ�ע  Dנסמ�  ב�ב.

.BD(1)  ה�טע  חשב את:

.ABD(2)  שטח המשולש  

O  הנמ�את במרח� של  25  ס"מ מהמרכז  Aמנ�ודה  12)

של מעגל יו�אי� שני משי�י� למעגל שאור� כל אחד

  ה� נ�ודות ההש�ה).C  ו�Bמה� הוא  20  ס"מ.  (

מ�א את רדיוס המעגל.א.

.ABOCחשב את שטח המרובע  ב.

.C  ו�Bחשב את המרח� בי� נ�ודות ההש�ה  ג.

    נית� להיעזר בשטח משולש).הערה:(

(13ABCD.הוא טרפז שווה שו�יי�  

  הוא �וטר במעגלDCהבסיס  

  משי�AB  והבסיס  Oשמרכזו  

למעגל.  רדיוס המעגל הוא  12  ס"מ.

.BOנתו�:    13 ס"מ = 

חשב את שטח הטרפז.

(14ABCD  הוא מלב�.  ה�לע  DC

נמ�את על �וטר של המעגל וה�לע

AD  משי�ה למעגל בנ�ודה  D.

.BC,    12 ס"מ = DCנתו�:    18 ס"מ = 

חשב את רדיוס המעגל.א.

Aחשב את אור� ה�טע המחבר את  ב.

ע� מרכז המעגל.

5
●

  משי� למעגל שמרכזוABה�טע  1) 

O = נתו�:    21 ס"מ    .AB,

.AO,    13 ס"מ = 20BO ס"מ = 

חשב את רדיוס המעגל.

C

B

AO

C

B A

O

C

BA

D O

BA

O

C

BA

D



380 ה�ילו� מספר זה הוא עבירה על החו�★) ב
	1 חל� — יח"ל 5 (מתמטי�ה בני גור� — כל הזכויות שמורות ©

 משפט פיתגורס— המשי� למעגל —תרגילי� נוספי� 

בתו� משולש ישר זוית שהני�בי� שלו16)

ה�  6  ס"מ  ו�8  ס"מ חסו� מעגל.

מ�א את רדיוס המעגל החסו�.

AC = AB  שבו    ABCבתו� משולש שווה שו�יי�  17)

חסו� מעגל.  (המעגל לא משורטט ב�יור).

Dו�  E  ה� בהתאמה נ�ודות ההש�ה של  BCו�  AC.

.BC  היא אמ�ע הבסיס  Dהוכח שהנ�ודה  א.

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

.ABC(1)  רדיוס המעגל החסו�.    (2)  בסיס המשולש  

מ�א את רדיוס המעגל החסו� במשולש שווה שו�יי� שבו השו� היא  10  ס"מ והבסיס18)

הוא  12  ס"מ.

b  ו�aטרפז שווה שו�יי� שבסיסיו ה�  19)
.Rחוס� מעגל שרדיוסו  

.R2 = 4abהוכח:    

(20ABCD  הוא ריבוע ש�לעו  a  הנ�ודות  .Cו�  D

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  

AB) = (AC  שהוא שווה שו�יי�    ABCבתו� משולש  21)

  היא אחת מנ�ודותO  .Dחסו� ח�י מעגל שמרכזו  

  חות� את �שת ח�י המעגלAOההש�ה.  ה�טע  

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

חשב את רדיוס ח�י המעגל.א.

ב
●

מ�א את �לעות המשולש.. 

22  ה� ��ת יותר �שי� מהרגיל.—    תרגילי�  25הערה:

(22ABCDהוא טרפז ישר זוית שהשו� ה��רה שלו  

משי�ה למעגל והשו� הארוכה שלו היא �וטר במעגל.

.a = AB    ,b = DCנסמ�:    

  את הי�� הטרפז ואת שטחו.b  ו�aהבע באמ�עות  

CB
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(23ABCD  �הוא טרפז.  השו  BCמשי�ה למעגל  

  הוא �וטר במעגל וה�וד�ודAB.  הבסיס  Bבנ�ודה  

D.נמ�א על המעגל.  רדיוס המעגל הוא  25  ס"מ  

.DCנתו�:    32 ס"מ = 

חשב את השטח וההי�� של הטרפז.

משולש שווה �לעותהמשולש שב�יור הוא 24)

  את רדיוסR.  נסמ�  ב�aשה�לע שלו היא  

  את רדיוסrהמעגל החוס� את המשולש  וב�

המעגל החסו� במשולש.    הוכח:

aא.   
3
3 = R        .   .בa

6
3 = r.

  חסומי� שני ח�אי מעגלAB  ו�וטרו  O,  מרכזו  Rבתו� ח�י מעגל שרדיוסו  25)

.  שני ח�אי המעגל נוגעי� בח�י המעגלO2  ו�O1שרדיוסיה� שווי� ומרכזיה� ה�  

.O  ונוגעי� זה בזה בנ�ודה  B  ו�Aהגדול בנ�ודות  

  נוגע בשני ח�אי המעגלי�O3מעגל שלישי שמרכזו  

.Cה�טני� ונוגע בח�י המעגל הגדול בנ�ודה  

.AB  מאונ� ל�וטר  O3  העובר דר�  COהוכח:    ה�טע  א.

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

 מעגל—ט ההפו� למשפט פיתגורס המשפ

(26ABC = הוא משולש החסו� במעגל.    נתו�:    21 ס"מ  AB = 20 ס"מ    ,AC,

.29BC ס"מ = 

.(�חשב את רדיוס המעגל.  (נמ� את תשובת

(27AB  הוא מיתר במעגל שמרכזו  O  .ורדיוסו  15  ס"מ  C.היא נ�ודה על המיתר  

.AC,    12 ס"מ = COנתו�:    9 ס"מ = 

.  (נמ� את תשובת�).ABחשב את אור� המיתר  

(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)  

  (1)  17  ס"מ.   (2)  289  סמ"ר.5)  א.  13.    ד.  18.   ג.  2.   ב.  1.   4)  א.ב.  4.8  ס"מ.    

.R) +(R2—a2a  א.  8)  600  סמ"ר.    6)  (1)  7  ס"מ.   (2)  119  סמ"ר.    ב.

  25  ס"מ.2hR2hR—h2   ,AB†=†AC =  = 2BC    .(10א.  2R2—2aR2 + a2 +R     .2(9ב.  
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  א.  15  ס"מ.   ב.  300  סמ"ר.12)  א.  5  ס"מ.   ב.  (1)  6.5  ס"מ.   (2)  15  סמ"ר.    11)

  2  ס"מ.16)  א.  13  ס"מ.   ב.  17.69  ס"מ.    14)  204  סמ"ר.    13)ג.  24  ס"מ.    

  ב.  (1)  17)
h2—a2

2h
   .)  (2

h2—a2

a
a3  20)  3  ס"מ.    )18.    

  א.  12  ס"מ.)21.    8

(22  b)+(a2 +ab   ,2b)+(a ab     .(23    .ב.  25)  984  סמ"ר,  136  ס"מ  R
3

14.5  ס"מ.  )26.    

.24  ס"מ27)  

 משפט פיתגורס במעגל—תרגילי� לחזרה 

ÆÏ‚ÚÓ· Ò¯Â‚˙ÈÙ ËÙ˘Ó ÏÚ ÌÈÒÒÂ·Ó‰ ‰¯ÊÁÏ ÌÈÏÈ‚¯˙ ÏÏÂÎ ‰Ê ÛÈÚÒ

תרגילי�
 משפט פיתגורס במעגל)—(תרגילי� לחזרה 

N  ו�Mשני מעגלי� שמרכזיה�  1)

ורדיוסיה� בהתאמה ה�  9  ס"מ

.�ו�4  ס"מ  משי�י� מבחו

.ABחשב את אור� המשי� המשות�  

אלכסוניו של מעוי� ה�2)

30  ס"מ  ו�40  ס"מ.

חשב את �וטר המעגל

החסו� במעוי�.

(3AB  משי� למעגל בנ�ודה  Bו�  ACDהוא  

  הוא �וטר.BDחות� למעגל כ� שה�טע  

    ורדיוס המעגלABנתו�:    12 ס"מ = 

הוא  4.5  ס"מ.

.DC  ו�ACחשב את ה�טעי�  

4
●

אחד מהני�בי� של משולש ישר זוית הוא  12  ס"מ ורדיוס המעגל החסו� בו הוא) 

2  ס"מ.

מ�א את הני�ב השני של המשולש.א.

מ�א את רדיוס המעגל החוס� את המשולש.ב.
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בתו� משולש ישר זוית שהיתר שלו5)

10  ס"מ חסו� רבע מעגל שמרכזו

ב�וד�וד הזוית הישרה ורדיוסו

4.8  ס"מ.  (ראה �יור).

מ�א את ני�בי המשולש.

O  יו�אי� למעגל שמרכזו  Aמהנ�ודה  6)

  העובר דר�ACD  וחות�  ABמשי�  

  נ�ודה על המעגל.Eמרכז המעגל.  

,AD,    18 ס"מ = ABנתו�:    12 ס"מ = 

.8CE ס"מ = 

.DOEחשב את שטח המשולש  

בתו� ריבוע חסו� רבע מעגל7)

שבתוכו חסו� מעגל כמתואר ב�יור.

xהוכח שה�טע המסומ�  ב�
שווה לרדיוס המעגל.

טרפז (שווה שו�יי�) חסו� במעגל.  הבסיסי� ה�  38  ס"מ  ו�58  ס"מ וה� עוברי�8)

ב�דדי� שוני� של המרכז.  כל שו� היא  26  ס"מ.

מ�א את רדיוס המעגל.

9  ה� ��ת יותר �שי� מהרגיל.—    תרגילי�  13הערה:

  ומרכזיה�Rשני מעגלי� שווי� שרדיוסיה�  9)

O1ו�  O2  משי�י� לישר  m  בנ�ודות  Aו�  B

.Cומשי�י� מבחו� זה לזה בנ�ודה  

  משי� לשני המעגלי�O3מעגל שלישי שמרכזו  

.mולישר  
O1  מאונ�  ל�CO3הוכח:    א. O2.

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

(10AB  הוא ה�וטר של ח�י מעגל שרדיוסו  Rהנ�ודות  .

Aו�  Bה� בהתאמה מרכזי שני מעגלי� שרדיוסיה�  

.  (בשרטוט מ�ויירי� ר� חל�י� משני המעגלי�).Rה�  

  את רדיוס המעגל המשי� מבפני�Rהבע באמ�עות  

לח�י המעגל ומשי� מבחו� לשני המעגלי� הנ"ל.
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(11ABCD  הוא ריבוע ש�לעו  aהנ�ודות  .

Cו�  Dה� בהתאמה המרכזי� של שני  

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

.EFGH  את �לע הריבוע  aהבע באמ�עות  

(12ABC    הוא משולש ישר זוית  º) = 90(<) A.

BCהמעגל שב�יור משי� ליתר  

.E  ו�Dולהמשכי הני�בי� בנ�ודות  

.AB,    3 ס"מ = ACנתו�:    4 ס"מ = 

.CE  ו�BDמ�א את ה�טעי�  א.

חשב את רדיוס המעגל.ב.

(13ABCDהוא ריבוע ששתי �לעות  

שלו משי�ות למעגל ושתי האחרות

חותכות את המעגל.  אחת מנ�ודות

.E  ע� המעגל היא  BCהחיתו� של ה�לע  

.BE,    17 ס"מ = CEנתו�:    8 ס"מ = 

חשב את רדיוס המעגל.

    תרגיל  14  הוא �שה במיוחד.הערה:

2  משי�י� מבפני�Rלרבע מעגל שהרדיוס שלו  14)

Rשני ח�אי מעגל שהרדיוס של כל אחד מה� הוא  

כמתואר ב�יור.

  את הרדיוס של המעגל שמשי�Rהבע באמ�עות  

מבחו� לשני ח�אי המעגל ומשי� מבפני� לרבע

המעגל.

 משפט פיתגורס במעגל):—(תרגילי� לחזרה תשובות  

  12  סמ"ר.6)  6  ס"מ,  8  ס"מ.    5)  9.6  ס"מ,  5.4  ס"מ.    3)  24  ס"מ.    2)  12  ס"מ.    1)

R  ב.  9)  29.07  ס"מ.    8)
4    .(10  R

4    .(11  a 3
  א.  3  ס"מ,  2  ס"מ.   ב.  6  ס"מ.)12.    5

�R  14)  13  ס"מ.    13)
4—2 2

6— 2
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פר� שלושה עשר

—הנדסת המישור 
הי�� המעגל ושטחו

הי�� המעגל ושטחו, אור� �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±¥   (    R= 2 P

 ÁË˘‰ S Ï˘  Ï‚ÚÓ  ÂÒÂÈ„¯˘ R∫‡Â‰   R2=  S

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

R  •  
180

 = 

ÁË˘‰  S Ï˘  ‰¯ÊÈ‚  ˙ÈÊÎ¯Ó ˙ÈÂÊÏ ‰ÓÈ‡˙Ó‰ 
  ÂÒÂÈ„¯˘ Ï‚ÚÓ·R∫‡Â‰  

R2
  •  

360
 = S

תרגילי�
(הי�� המעגל ושטחו, אור� �שת ושטח גיזרה)

 הי�� המעגל ושטחו, אור� �שת ושטח גיזרה—תרגילי� יסודיי� 

.מתמטי�ה חל� א
    ראה ג� תרגילי� בספר הערה:

הי�� המעגל ושטחו

חשב את הי�פו ושטחו של מעגל שרדיוסו  10  ס"מ.1)
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12  ס"מ.  חשב את שטחו.הי�פו של מעגל הוא  2)

49  סמ"ר.  חשב את הי�פו.שטחו של מעגל הוא  3)

אור� �שת

נתו� מעגל שרדיוסו  6  ס"מ.4)

º.72חשב את אור� ה�שת המתאימה לזוית המרכזית בת  

25  סמ"ר.נתו� מעגל ששטחו  5)

3.5  ס"מ.חשב את הזוית המרכזית המתאימה ל�שת שאורכה  

? Rמהו הי�פו של ח�י מעגל שרדיוסו  6)

3מהו הי�פו של  7)
4

? R  מעגל שרדיוסו  

שטח גיזרה

נתו� מעגל שרדיוסו  9  ס"מ.8)

º.100חשב את שטח הגיזרה שהזוית המרכזית שלה היא  

20  ס"מ.נתו� מעגל שהי�פו  9)

45  סמ"ר.חשב את הזוית המרכזית של גיזרה א� שטחה הוא  

המעגל ה�ט� משי� למעגל הגדול ועובר10)

.Rדר� מרכזו.  רדיוס המעגל הגדול הוא  

  את ההי�� (כוללRהבע באמ�עות  

החל� הפנימי) של ה�ורה האפורה

ואת שטחה.

Rבתו� רבע מעגל שרדיוסו  11)

בנו ח�י מעגל ש�וטרו מתלכד

ע� רדיוס רבע המעגל.

 את ההי��Rהבע באמ�עות  

והשטח של ה�ורה האפורה.
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 הי�� המעגל ושטחו, אור� �שת ושטח גיזרה—תרגילי� נוספי� 

חשב את היחס בי� שטח12)

המעגל החסו� בריבוע

לבי� שטח הריבוע.

Rנתוני�  4  מעגלי� שווי� בעלי רדיוס  13)

המשי�י� מבחו� כמתואר ב�יור.

  את שטח ה�ורהRהבע באמ�עות  

האפורה.

כמו בתרגיל ה�וד� אבל נתוני�  3  מעגלי�.14)

.Rמנ�ודה מחו� למעגל יו�אי� שני משי�י� למעגל שרדיוסו  15)

  את ההי�� והשטח של ה�ורה הנמ�את בי� שני המשי�י� והמעגל:Rהבע באמ�עות  

  חסו� מעגלRבתו� גזרה שהיא חל� ממעגל שרדיוסו  16)

הנוגע ברדיוסי� וב�שת הגזרה.  הזוית המרכזית של

º.60הגזרה היא  

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

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

של ה�ורה האפורה.

(הי�� המעגל ושטחו, אור� �שת ושטח גיזרה):תשובות  

36  סמ"ר).  113.10  סמ"ר.  (2)100  סמ"ר).    20  ס"מ),  314.16  סמ"ר  (  62.83  ס"מ  (1)

 º    .126(6  R + R    .2(7  R  5)2.4  ס"מ.      4)14  ס"מ).      43.98  ס"מ.  (3)

3
2 +�R.2

(8      .9)22.5  סמ"ר  º    .162(10  R  ,3R2
 

3
4    .11(  R+R  ,R2

�


8    .12(  

4.

(13  R2
 —R2    .4(14  R2

 


2

— R2
�32�R    ב.)3    .15 +

2R
3

   ,R2

3
— R2

�R  א.  )3     .16
3.

R+R  ,2R2ב.  
 


18.

RR

60º

ב. א.

60º

●
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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·˘ ¯ÂÙ‡‰ ˜ÏÁ‰ 

∫‰¯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‡∫          r2—   R2 = S  Æ

תרגילי�
(מ�טע, טבעת)

מ�טע

 מ�טע—תרגילי� יסודיי� 

בתו� מעגל חסו� מלב� ששתי �לעות1)

סמוכות שלו ה�  6  ס"מ  ו�8  ס"מ.

חשב את רדיוס המעגל.א.

חשב את ההי�� (כולל הפנימי)ב.

והשטח של ה�ורה האפורה.

מיתר
מ�טע
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  חסו� במעגלABCהמשולש  2)

  היא �וטר.ABכ� שה�לע  

,ACנתו�:    12 ס"מ = 

.5BC ס"מ = 

חשב את ההי�� (כולל הפנימי)

ואת השטח של ה�ורה האפורה.

 מ�טע—תרגילי� נוספי� 

  את ההי�� והשטח של המ�טע:  (מרכז המעגל מודגש)Rהבע באמ�עות הרדיוס  3)

Rב�יור נתוני� שני מעגלי� בעלי רדיוס  4)

.  כל מעגל חות� אתN  ו�Mכזיה�  שמר

השני במרכזו.

 את ההי�� והשטח שלRהבע באמ�עות  

ה�ורה האפורה.

הבע באמ�עות רדיוס המעגל5)

Rאת ההי�� והשטח של  

ה�ורה האפורה.  (מרכז

המעגל מודגש).

טבעת

 טבעת—תרגילי� יסודיי� 

חשב את שטחה של טבעת שרדיוס המעגל הפנימי שלה הוא  3  ס"מ ורדיוס המעגל החי�וני6)

שלה הוא  8  ס"מ.

33  סמ"ר.  רדיוס המעגל הפנימי הוא  4  ס"מ.שטחה של טבעת הוא  7)

מ�א את רדיוס המעגל החי�וני.
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נתונה טבעת.  ידוע שרדיוס המעגל החי�וני גדול  ב�4  ס"מ מרדיוס המעגל הפנימי.8)

בכמה גדול ההי�� החי�וני של הטבעת מההי�� הפנימי שלה?

 טבעת—תרגילי� נוספי� 

נתונה טבעת.  סכו� הרדיוסי� של המעגלי� הוא  8  ס"מ וההפרש בי� הרדיוסי� הוא9)

3  ס"מ.

 את הרדיוסי�.מבלי למ�ואמ�א את שטח הטבעת 

מ�א את השטחי� של הטבעות שב�יורי� הבאי�:10)

 למעגל הפנימי).ג
 ו�ב
 ישר משי� למעגל החי�וני וב�יורי� א
(ב�יור 

.Oשני המעגלי� שב�יור ה� בעלי מרכז משות�  11)

רדיוס המעגל החי�וני גדול פי  2  מרדיוס המעגל

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

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

הוכח:    שטח ה�ורה האפורה שווה לשטחב.

המעגל הפנימי.

(מ�טע, טבעת):תשובות  

42.25  סמ"ר.—13  ס"מ,  30  2+30)25  סמ"ר.    —104  ס"מ,  8  א.  5  ס"מ.   ב.  1+28)

R  .3)  א
2

R2  ,     R +    R  .ב   .    R2
†—        ,     R +

4
3 2R2

2

4

2
3

3.    R2
†—

3
    4(  R4

3
  ,R2

 

2
3

 — R2
  

2
3

.

(5   R2 + R 
6

 + R  ,R2
 

4
3

 + R2

2
 — R2

 


12

    .6(      .8)  7  ס"מ.    7)55  סמ"ר  .8  ס"מ

(9      .10)  א.24  סמ"ר     .21.ג      .36(11  .א  R+2R2.

 הי�� המעגל ושטחו—תרגילי� לחזרה 

ÆÂÁË˘Â Ï‚ÚÓ‰ Û˜È‰ Ï˘ ˜¯Ù‰ ÏÎ ÏÚ ‰¯ÊÁÏ ÌÈÏÈ‚¯˙ ÏÏÂÎ ‰Ê ÛÈÚÒ

BA
120º

O

ג. ב. א.
●

2

12

12

★

120º 3
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תרגילי�
 הי�� המעגל ושטחו)—(תרגילי� לחזרה 

 הי�� המעגל ושטחו— תרגילי� לחזרה —תרגילי� יסודיי� 

  בנויי�Rעל �וטר של מעגל שרדיוסו  1)

שני ח�אי מעגלי� זהי� כמתואר ב�יור.

  את ההי�� והשטחRהבע באמ�עות  

של ה�ורה האפורה.

  עוברות שתי �שתות שלaבתו� ריבוע ש�לעו  2)

רבע מעגל.

  את הי�� ה�ורה האפורה.aהבע באמ�עות  א.

  את שטח ה�ורה האפורה.aהבע באמ�עות  ב.

.b  ו�aבתו� מעגל חסו� מלב� ששתי �לעות סמוכות שלו ה�  3)

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


4.

 הי�� המעגל ושטחו— תרגילי� לחזרה —תרגילי� נוספי� 

  חסו�ABCבמשולש ישר זוית  4)

רבע מעגל כמתואר ב�יור.    נתו�:

.AC,    8 ס"מ = 10AB ס"מ = 

חשב רדיוס רבע המעגל.א.

חשב את השטח של ה�ורהב.

האפורה.

בתו� משולש ישר זוית שהני�בי�5)

שלו  15  ס"מ  ו�8  ס"מ חסו� מעגל.

חשב את רדיוס המעגל.א.

חשב את השטח של ה�ורהב.

האפורה.

על ה�לעות של משולש ישר זוית6)

בנו ח�אי מעגלי� כמתואר ב�יור.

הוכח:    סכו� שטחי ח�אי המעגלי�

שבנויי� על הני�בי� שווה לשטח

ח�י המעגל שבנוי על היתר.

8

15

RR

a

a

CB

A
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על �לעותיו של משולש ישר זוית7)

בנו ח�אי מעגלי�.

הוכח:    השטח האפור שווה

לשטח המשולש.

 1.:72  סמ"ר.  היחס בי� רדיוסי המעגלי� היו�רי� את הטבעת הוא     3שטח טבעת הוא  8)

חשב את רוחב הטבעת.  (ההפרש בי� הרדיוסי�).

  חסו� משולשRבתו� מעגל שרדיוסו  9)

שווה �לעות.    הוכח:

ב�יור נתוני� ריבוע, מעגל החוס�10)

את הריבוע ומעגל החסו� בריבוע.

א
●

חשב את היחס בי� שטח המעגל. 

החוס� לשטח המעגל החסו�.

הוכח:    שטח הטבעת שבי� שניב.

המעגלי� שווה לשטח המעגל הפנימי.

ב�יור נתוני� משולש שווה �לעות,11)

מעגל החוס� את המשולש ומעגל

החסו� במשולש.

חשב את היחס בי� שטח המעגל החוס�

 4.:לשטח המעגל החסו� והראה שהוא    1 

 הי�� המעגל ושטחו):—(תרגילי� לחזרה תשובות  

(1  R  ,2R2
a2—a2.   ב.  a  א.  )2.    4

24  סמ"ר.—5.76  א.  4.8  ס"מ.   ב.  )4.    2

  6  ס"מ.8)60  סמ"ר.    —9  א.  3  ס"מ.   ב.  5)

�לע המשולש היא    R    .א.

שטח המשולש הוא    R2       .ב.

R2.ג.
 —        R2    השטח האפור הוא

27
4

3

27
4
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פר� ארבעה עשר

—הנדסת המישור 
פרופור�יה ותכונת חו�ה זוית

של משולש במעגל,
דמיו� משולשי� במעגל

פרופור�יה ותכונת חו�ה זוית של משולש במעגל

 ¯ÙÒ·ß‡ ˜ÏÁ ‰˜ÈËÓ˙Ó    ∫ÌÈ‡˘Â‰ ˙Ë¯ÂÙÓ ‰¯Âˆ· ÌÈÚÈÙÂÓ ‰Èˆ¯ÂÙÂ¯Ù

 ¨®ÂÈ˙Â·Á¯‰Â ÒÏ˙ ËÙ˘Ó©˙ÈÂÊ ‰ˆÂÁ ˙ÂÎ˙ ÌÈ˘ÏÂ˘Ó ÔÂÈÓ„ ¨˘ÏÂ˘Ó·ÔÂ„ ‰Ê ˜¯Ù·  Æ

 Ï¢‰ ÌÈ‡˘Â·Ï‚ÚÓ·˙ÈÎÂ˙· ‡Ï ‡Â‰ ˘ÏÂ˘ÓÏ ˙ÈÂˆÈÁ ˙ÈÂÊ ‰ˆÂÁ ˙ÂÎ˙ ‡˘Â‰  Æ

ÆÌÈ„ÂÓÈÏ‰

˘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· ˙ÈÓÈÙ
n
m    ÌÈÈ˜˙Ó Ì‡  

n
m Ω AC

CB
Æ

 ÚË˜ Ï˘ ˙ÈÂˆÈÁ ‰˜ÂÏÁ—  ‰„Â˜ C  ÚË˜ Ï˘ Í˘Ó‰ ÏÚ ˙‡ˆÓ‰  AB˙˜ÏÁÓ  

  Ï˘ ÒÁÈ· ˙ÈÂˆÈÁ ‰˜ÂÏÁ Â˙Â‡
n
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˘‰
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תרגילי�
(פרופור�יה ותכונת חו�ה זוית של משולש במעגל)

משפט תלס והרחבותיו והמשפט ההפו� במעגל

.מתמטי�ה חל� א
    ראה ג� תרגילי� בספר הערה:

.B  ו�Aשני המעגלי� שב�יור נחתכי� בנ�ודות  1)

CDAו�  CFBה� חותכי� למעגל השמאלי שחותכי�  

  בהתאמה.G  ו�Eאת המעגל הימני ג� בנ�ודות  

.EG ˇ̌ DFהוכח:    א.

CFהוכח:    ב.
FG

CD
DE

=.

שני המעגלי� שב�יור משי�י� מבפני�2)

  ה� מיתרי�AC  ו�A  .ABבנ�ודה  

במעגל הגדול שחותכי� את המעגל ה�ט�

  בהתאמה.E  ו�Dבנ�ודות  

.BD • AE = CE • ADהוכח:    

(3ABC    הוא משולש ישר זוית  BC)  (AC

שבו חסו� ח�י מעגל שמרכזו על היתר

כמתואר ב�יור.

הבע את רדיוס ח�י המעגל  באמ�עות הני�בי�

aו�  b.

AB  חוס� ח�י מעגל כ� שה�לע  ABCDמרובע  4)

  משי�ותDA  ו�BC  ,CDהיא �וטר וה�לעות  

ל�שת ח�י המעגל.  אלכסוני המרובע נחתכי�

.  רדיוס ח�י המעגל הוא  6  ס"מOבנ�ודה  

.AD) (BC >  הוא  13  ס"מ.    CDואור� ה�לע  

.OA : COחשב את היחס    

(5ABהוא �וטר במעגל  ו�  ACDהוא  

  ה�G  ו�E  ,Fמשולש החסו� במעגל.  

.AD  ו�AB  ,ACבהתאמה נ�ודות על  

.AC  EF    ,AD  EGנתו�:    

.CD ˇ̌ FGהוכח:    
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תכונת חו�ה זוית של משולש והמשפט ההפו� במעגל

(AB)  יו�אי� משי�  Aמהנ�ודה  6)
.ACD  וחות�  Bלמעגל בנ�ודה  

.DC = BCנתו�:    

הוכח:    
AC
BC

AB
BD

=.

במשולש שווה שו�יי� הבסיס הוא7)

18  ס"מ והשו� היא  15  ס"מ.

חשב את רדיוס המעגל החסו�

במשולש בעזרת תכונת חו�ה הזוית

במשולש.

  שחסו� במעגלABCDבמרובע  8)

.Kהאלכסוני� נחתכי� בנ�ודה  

נתו�:    
BK
KD

BC
CD

=.

.ACB = <) ABD (>הוכח:    א.

.DAK — <) BAK = <) BKA — <) BKC (>הוכח:    ב.

  נמ�אות עלE  ו�B  ,C  ,Dהנ�ודות  9)

CD  ו�BEהמעגל.  המשכי המיתרי�  

  הוא חו�ה הזויתA  .BDנפגשי� בנ�ודה  

B  במשולש  ABC = נתו�:    6 ס"מ    .DE,

.AB,    12 ס"מ = 9BC ס"מ = 

.ACחשב את  

  היא מרכז המעגל החסו� במשולשOהנ�ודה  10)

  נמ�אתD.    הנ�ודה  ABC    º) = 90(<) Bישר זוית  

.O  עובר דר� הנ�ודה  CD  כ� שה�טע  ABעל הני�ב  

.BD,    4 ס"מ = BCנתו�:    12 ס"מ = 

.ADחשב את  א.

.ABCחשב את רדיוס המעגל החסו� במשולש  ב.

1
●

 (1AD  הוא הגובה לבסיס  BC  במשולש שווה שו�יי�  ABC    שבו  AC = AB  על    .AD

.DO,    4.8 ס"מ = AO,    10.2 ס"מ = BC.    נתו�:    16 ס"מ = Oנמ�את נ�ודה  

.ABC  היא מרכז המעגל החסו� במשולש  Oהוכח:    הנ�ודה  א.

?  נמ�. AB  מה�לע  Oמהו מרח� הנ�ודה  ב.
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.O  חסו� במעגל שמרכזו  ABCהמשולש  12)

KO  הוא רדיוס החות� את ה�לע  BC

AK  והוא מאונ� לה.  המיתר  Mבנ�ודה  

.    נתו�:N  בנ�ודה  BCחות� את ה�לע  

.BC,    10 ס"מ = AC,    12 ס"מ = 8AB ס"מ = 

.NMחשב את  א.

.ABC  את מרכז המעגל החסו� במשולש  Pנסמ�  ב�ב.

חשב את היחס:    
NP
PA

.    נמ�.

(13ABו�  AC  ה� משי�י� למעגל שמרכזו  O

AC  והמש�  BO.  המש�  C  ו�Bבנ�ודות  

,AB.    נתו�:    12 ס"מ = Dנחתכי� בנ�ודה  

.8CD ס"מ = 

חשב את רדיוס המעגל.

  משי�ותABC  של משולש  AC  ו�ABה�לעות  14)

  עוברת דר�BC.  ה�לע  Oלמעגל שמרכזו  

.AC,    10 ס"מ = AB.    נתו�:    14 ס"מ = Oהמרכז  

חשב את היחס:    א.
SABO

SACO
.

.    חשב את רדיוס המעגל.SABCנתו�:    60 סמ"ר = ב.

15  ה� ��ת יותר �שי� מהרגיל.—    תרגילי�  17הערה:

.ABC במשולש  המעגל החסו�  היא מרכז Oהנ�ודה  15)

  שחות� אתBC  עובר �טע המ�ביל ל�לע  Oדר�  

.    נתו�:E  ו�D  בנ�ודות  AB  ו�ACה�לעות  

.DE,    9 ס"מ = AE,    10 ס"מ = 5AD ס"מ = 

.EO  ו�DOחשב את ה�טעי�  א.

.BCחשב את  ב.

 אתהמעגל החוס�  היא מרכז Oהנ�ודה  16)

.AC) = (AB  שהוא שווה שו�יי�    ABCהמשולש  

BC  עובר �טע המ�ביל לבסיס  Oדר�  

.E  ו�Dשחות� את השו�יי� בנ�ודות  

.BC,    24 ס"מ = ABנתו�:    20 ס"מ = 

.DEחשב את ה�טע  
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  הוא �וטרDE  חסו� במעגל.  ABCהמשולש  17)

BC  והמש�  AD.  המש�  BCהמאונ� ל�לע  

.G  בנ�ודה  BC  חות� את  F  .AEנפגשי� בנ�ודה  

H  היא נ�ודה על  AF    :כ� שמת�יי�  AC ˇ̌ BH.

.AB = BHהוכח:    א.

    נית� לראות רמז בתשובה לתרגיל).רמז:(

הוכח:    ב.
FB
FC

 = 
BG
GC

.

זוית של משולש במעגל):(פרופור�יה ותכונת חו�ה תשובות  

(3  ab
a+b

  א.  5  ס"מ.   ב.  3  ס"מ.10)  14  ס"מ.    9)  4.5  ס"מ.    7)4.     :   9)4.    

1  א.  1  ס"מ.   ב.  12)
7  א.  14)  6  ס"מ.    )13.    2

  א.  3  ס"מ,  6  ס"מ.)15.   ב.  5  ס"מ.    5

.   זוית הי�פית הנשענת על �וטר היא ישרהרמז:   א.  17)  18.75  ס"מ.    16)ב.  14.4  ס"מ.    

 מיתרי� וזויות—דמיו� משולשי� במעגל 

 ÌÈ˘ÏÂ˘Ó ÔÂÈÓ„· ÔÂ„Ï ¯Â·ÚÆÏ‚ÚÓ· ˙Â¯Â˘˜‰ ˙ÂÈÚ·· ÔÂ„ ‰ÏÈÁ˙  Æ˙ÂÈÂÊÂ ÌÈ¯˙ÈÓÏ

˘ÂÓ‰ ÌÂÎÈÒ‚∫ÌÈÈ¯˜ÈÚ‰ ÌÈËÙ˘Ó‰Â ÌÈ

 ÌÈÓÂ„ ÌÈ˘ÏÂ˘Ó—˘ÂÏ˘Â ˙ÂÈÂÊ‰ ˘ÂÏ˘ ‰Ó‡˙‰· ˙ÂÂ˘ Ì‰·˘ ÌÈ˘ÏÂ˘Ó È˘ 

Æ˙ÂÈÂÈˆ¯ÂÙÂ¯Ù ˙ÂÚÏˆ‰

 ®ÚÏˆ ¨˙ÈÂÊ ¨ÚÏˆ© ÔÂ˘‡¯ ÔÂÈÓ„ ËÙ˘Ó—˙ÂÚÏˆ È˙˘ ÌÈ˘ÏÂ˘Ó È˘· Ì‡ 

ÆÌÈÓÂ„ ÌÈ˘ÏÂ˘Ó‰ Ê‡ ‰Ó‡˙‰· ‰ÂÂ˘ Ô‰ÈÈ· ˙ÈÂÊ‰Â ˙ÂÈÂÈˆ¯ÂÙÂ¯Ù

 ®˙ÈÂÊ ¨˙ÈÂÊ© È˘ ÔÂÈÓ„ ËÙ˘Ó—‰Ó‡˙‰· ˙ÂÂ˘ ˙ÂÈÂÊ È˙˘ ÌÈ˘ÏÂ˘Ó È˘· Ì‡ 

ÆÌÈÓÂ„ ÌÈ˘ÏÂ˘Ó‰ Ê‡

 ®ÚÏˆ ¨ÚÏˆ ¨ÚÏˆ© È˘ÈÏ˘ ÔÂÈÓ„ ËÙ˘Ó—˙ÂÚÏˆ‰ ˘ÂÏ˘ ÌÈ˘ÏÂ˘Ó È˘· Ì‡ 

ÆÌÈÓÂ„ ÌÈ˘ÏÂ˘Ó‰ Ê‡ ˙ÂÈÂÈˆ¯ÂÙÂ¯Ù

 ËÙ˘Ó—ÌÈ‰·‚ ¨ÌÈÓÈ‡˙Ó ÌÈÂÎÈ˙ ¨˙ÂÓÈ‡˙Ó ˙ÂÈÂÊ ÈˆÂÁ ÌÈÓÂ„ ÌÈ˘ÏÂ˘Ó· 

ÆÔÂÈÓ„‰ ÒÁÈ ÂÓÎ ‰ÊÏ ‰Ê ÌÈÒÁÈÈ˙Ó ÌÈÙ˜È‰‰Â ÌÈÓÈ‡˙Ó

 ËÙ˘Ó—ÆÔÂÈÓ„‰ ÒÁÈ ÚÂ·È¯Î ‰ÊÏ ‰Ê ÌÈÒÁÈÈ˙Ó ÌÈÓÂ„ ÌÈ˘ÏÂ˘Ó ÈÁË˘ 
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∫‡Ó‚Â„
  ˙Â„Â˜‰A  ¨B  ¨C≠Â  DÏÚ ˙Â‡ˆÓ  

  ÆÏ‚ÚÓ‰AC  ‰„Â˜‰  Æ¯ËÂ˜ ‡Â‰  E

  ¯˙ÈÓ‰ ÏÚ ˙‡ˆÓBD    ∫ÔÂ˙    ÆBD  AEÆ

Æ‡    ∫ÁÎÂ‰ADC  AEBÆ

Æ· Ω Ó¢Ò ∂    ∫ÔÂ˙AB Ω Ó¢Ò ¥    ¨BE¨

 Ω Ó¢Ò ±∞DCÆÏ‚ÚÓ‰ ÒÂÈ„¯ ˙‡ ·˘Á    Æ

∫ÔÂ¯˙Ù

Æ‡  ÌÈ˘ÏÂ˘Ó‰˘ ÁÈÎÂAEB≠Â  ADCÆÌÈÓÂ„  

∫ß‡ ·Ï˘     ºπ∞ Ω <) AEB    ÔÂ˙©      BD  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     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  ABC¨

M  ˙‡ ÌÒÂÁ‰ Ï‚ÚÓ‰ ÊÎ¯Ó  ABC¨

N  ˙‡ ÌÒÂÁ‰ Ï‚ÚÓ‰ ÊÎ¯Ó  DEFÆ

∫Ï¢ˆBC
EF

ΩBM
EN

Æ

D

FECB

A

NM

C

B
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∫‰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

∫ß· ·Ï˘     CM
FN

ΩBM
EN

     ÈÎ©     CM Ω BM    ÔÎÂ    FN Ω EN®

 
}

 <) ENFΩ  <) BMC®ß‡ ·Ï˘· ÂÁÎÂ‰©      

        
ENF     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� 

.מתמטי�ה חל� א
    ראה ג� תרגילי� בספר הערה:

(1ABו�  BC  ה� מיתרי� במעגל שמרכזו  O.

  ה� בהתאמה אמ�עי המיתרי�E  ו�Dהנ�ודות  

ABו�  BC  ה�טע    .AE  עובר דר� המרכז  O.

.AB  OD    ,BC  AEהוכח:    א.  

.AEB  ADO  .   בהוכח: 

  הוא �וטר.AB  חסו� במעגל כ�  ש�ABCמשולש  2)

Dו�  E  ה� נ�ודות על ה�לעות  ABו�  BCכ�  

.AB  DEשמת�יי�:    

.EBD  ABCהוכח:    א.

  הואBEנתו� שרדיוס המעגל הוא  15  ס"מ.  אור�  ב.

.AD  הוא  8  ס"מ.  חשב את  12CE  ס"מ ואור�  
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.ADE  ו�ABC  יו�אי� שני חותכי� למעגל  Aמהנ�ודה  3)

.ABE  ADCהוכח:    א.

,DE,    5 ס"מ = ADנתו�:    3 ס"מ = ב.

.BC.    חשב את  2AB ס"מ = 

חשב את היחס    ג.
SADC

SABE
.

(4ABו�  CD  ה� שני מיתרי� במעגל הנחתכי� בנ�ודה  E.

.CBE  ADEהוכח:    א.

.BC,    10 ס"מ = AE,    12 ס"מ = ADנתו�:    8 ס"מ = ב.

מ�א עפ"י הנתוני� הנ"ל את ה�טע שנית� לחשב את אורכו

וחשב את אורכו.

  עובר מעגל.D  ו�A  ,B  ,Cדר� הנ�ודות  5)

.  הוכח:AC  היא אמ�ע ה�שת  Bהנ�ודה  

.BDC  ADEא.

.ECD  ABDב.

.DBA  ABEג.

  חסו� במעגל.  המשכיABCDהמרובע  6)

.E  נחתכי� בנ�ודה  DC  ו�ABה�לעות  

.CBE  ADEהוכח:    א.

,AB,    4 ס"מ = AEנתו�:    6 ס"מ = ב.

.CD.    חשב את  5DE ס"מ = 

7
●

  נמ�אות על המעגל.D  ו�A  ,B  ,Cהנ�ודות  ) 

BD  הוא �וטר.  ה�טע  BE  מאונ� למיתר  AC.

.DBC  ABEהוכח:    א.

AB,    5 ס"מ = DCנתו�:    12 ס"מ = ב.

.BE  ו�AEורדיוס המעגל  10  ס"מ.    חשב את  

  היא �וטר.AB  חסו� במעגל כ� שה�לע  ABCDהמרובע  8)

.AE  מאונ�  ל�CE  כ�  ש�AD  נמ�את על המש� ה�לע  Eהנ�ודה  

.CDE  ABCהוכח:    א.

.a  הוא  CD  וה�טע  Rנתו� שרדיוס המעגל הוא  ב.

  את היחס    a  ו�Rהבע באמ�עות  
SCDE

SABC
.

CD  א� נתו�  ש�ABCDמה נית� לומר על המרובע  ג.

?  הוכח את תשובת�. ACEחו�ה את הזוית  
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 מיתרי� וזויות— דמיו� משולשי� במעגל —תרגילי� נוספי� 

ABC  נמ�אות על המעגל.  המשולש  E  ו�A  ,B  ,Dהנ�ודות  9)

  חו�ה אתAD.    המיתר  AC) = (ABהוא שווה שו�יי�    

.BC  נמ�את על המש� הבסיס  E.  הנ�ודה  BCהבסיס  

.DE  ACהוכח:    א.

.DE  ע�  AC  את החיתו� של המש�  Fנסמ�  ב�ב.

.CE • DF = FC • ADהוכח:    

  היא �וטר.AB  חסו� במעגל כ� שה�לע  ABCהמשולש  10)

DE.  המיתר  F  בנ�ודה  DE  חו�ה את המיתר  ABה�וטר  

,AG.    נתו�:    6 ס"מ = G  בנ�ודה  ACחות� את ה�לע  

.BF,    4 ס"מ = 1.5GC ס"מ = 

  ואת רדיוס המעגל.AFמ�א את  א.

S.  הבע באמ�עות  ABC  את שטח המשולש  Sנסמ�  ב�ב.

.CBFGאת שטח המרובע  

  נמ�את עלE  חסו� במעגל.  הנ�ודה  ABCDהמרובע  11)

.ADהמש� ה�לע  

.EDC  ABCהיעזר בנתוני� שב�יור והוכח:    א.

.CE.    חשב את  ACנתו�:    8 ס"מ = ב.

. = <) BAD    , = <) BCEנסמ�:    ג.

  את הזויות הבאות:  ו�הבע באמ�עות  

  (1)<) ACB  (2)    .<) ACD.

.AB) = (AC  שחסו� במעגל הוא שווה שו�יי�    ABCהמשולש  12)

.B  ל�A  היא נ�ודה כלשהי על ה�שת ה�טנה בי�  Dהנ�ודה  

.E  בנ�ודה  BC  נפגש ע� המש� הבסיס  ADהמש� המיתר  

.ABE  ADBהוכח:    א.

.AD.    חשב את  DE,    7 ס"מ = ACנתו�:    12 ס"מ = ב.

S.  הבע באמ�עות  BDE  את שטח המשולש  Sנסמ�  ב�ג.

.ABE  ו�ADBאת שטחי המשולשי�  

(13AB  הוא �וטר במעגל שמרכזו  O  הנ�ודות  .Cו�  Dנמ�אות  

  נמ�אתE.  הנ�ודה  Bעל המעגל מ�דדי� שוני� של הנ�ודה  

BD.    נתו�:    DOעל  

(

 = 2BC

(

    ,DO  BE.

.EBC  חו�ה את הזוית  ABהוכח:    א.

.OBE  משטח המשולש  AOCמ�א פי כמה גדול שטח המשולש  ב.

.AB  CF.    הוכח:    F  חות� את המעגל בנ�ודה נוספת שנסמ� אותה  ב�BEהמש�  ג.
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.O    חסו� במעגל שמרכזו  AC = AB  בעל זוית ראש חדה שבו    ABCמשולש שווה שו�יי�  14)

AD  הוא �וטר במעגל שחות� את הבסיס  BC  בנ�ודה  E  .F  �היא נ�ודה על השו  AC

.AC  מאונ�  ל�FOכ�  ש�

.AF.    חשב את  DE,    3.6 ס"מ = AEנתו�:    6.4 ס"מ = א.

.AOFחשב את שטח המשולש  ב.

(15ABC    הוא משולש ישר זוית שבו  BC  AB    .Dו�  E  ה� נ�ודות על ה�לעות  ACו�  BC

.EDC  ABCבהתאמה.    נתו�:    

הוכח:

  אפשר לחסו� במעגל.ABEDאת המרובע  א.

.AB < DEב.

.ADB = <) AEB (>ג.

16  ה� ��ת יותר �שי� מהרגיל.—    תרגילי�  19הערה:

c  ו�a  ,b  ש�לעותיו ה�  ABCמשולש חד זוית  16)
h  הוא הגובה  R  .ADחסו� במעגל שרדיוסו  

  הוא �וטר במעגל.BC  .BEל�לע  

.BAE  ADCהוכח:    א.

הוכח:    ב.
h
c = b

2R.

      שטח משולש:הוכח את הנוסחה הבאה לחישוב ג.
a  •  b  •  c

4R
 = S  .

AC = AB  שבו    ABCמשולש שווה שו�יי�  17)

וזוית הראש שלו היא זוית �הה חסו� במעגל

  בנ�ודהBC  חות� את הבסיס  O  .AOשמרכזו  

D  הנ�ודה  .E  �נמ�את על המש� השו  AC

.CE  מאונ�  ל�BEכ�  ש�

.EBA  DBOהוכח:    א.

.OBD.    חשב את זוית  º = 75<) EBOנתו�:    ב.

BC) = (ABC    ACמשולש שווה שו�יי�  18)

  היא אמ�עDחסו� במעגל.  הנ�ודה  

  חות�CD.  המש� המיתר  CBה�שת  

.E  בנ�ודה  ABאת המש� ה�לע  

.AEC = <) DAC (>הוכח:    א.

.CE • DC = AC2הוכח:    ב.
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  הוא מ�בילית.  (ה�וד�ודי�ABCDהמרובע  19)

A  ,Bו�  C  .(נמ�אי� על המעגל  Gהיא נ�ודה  

AD.  המש� ה�לע  ACכלשהי על ה�שת הגדולה  

.  המש� ה�לעE  בנ�ודה  CGנפגש ע� המיתר  

DC  נפגש ע� המיתר  AG  בנ�ודה  F.

.AGE  ADFהוכח:    א.

ADF  וכ� שיחס הדמיו� בי� המשולש  CF  היא אמ�ע ה�טע  Dנתו� שהנ�ודה  ב.

  לבי� שטחDEGF 2.  חשב את היחס בי� שטח המרובע  :  הוא  AGE 3למשולש  

.ABCDהמ�בילית  

 מיתרי� וזויות):—(דמיו� משולשי� במעגל תשובות  

9  ב.  10  ס"מ.   ג.  3)  ב.  22  ס"מ.    2)
  ב.  7  ס"מ.CE    .(6  ב.  15 ס"מ = )4.    4

  ב.  8)
a2

4R2    .א.  5  ס"מ,  4.5  ס"מ.   ב.  )10.   ג.  טרפז שווה שו�יי�   S5
  ב.  6.4  ס"מ.)11.    9

S9    ב.  9  ס"מ.   ג.  º180—+  (2)   .—2—º    .360(12ג.  (1)  
7  ,S 

16
  ב.  2.)13.    7

. 5:  ב.  º    .20(19 8  ב.  17)  א.  4  ס"מ.   ב.  6  סמ"ר.    14)

 משי�—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  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     AED®ÆÊÆÊ ÔÂÈÓ„‰ ËÙ˘Ó È¢ÙÚ©      

      ÆÏ¢˘Ó
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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¥∞π  ßÓÚ·  ≤≤  ÏÈ‚¯˙ ‰‡¯ ËÙ˘Ó‰ ˙ÁÎÂ‰Ï    

תרגילי�
 משי�)—(דמיו� משולשי� במעגל 

 משי�— דמיו� משולשי� במעגל —תרגילי� יסודיי� 

(1ABC  הוא משולש החסו� במעגל כ� שה�לע  AB

  נמ�את על המש� ה�לעDהיא �וטר.  הנ�ודה  

BC  כ� שה�טע  AD  משי� למעגל בנ�ודה  A.

.DBA  ABCהוכח:    א.  

.DAC  ABC      ב.הוכח:

D  חסו� במעגל.  הנ�ודה  ABCהמשולש  2)

AD  כ� שה�טע  BCנמ�את על המש� ה�לע  

.Aמשי� למעגל בנ�ודה  

.CAD  ABDהוכח:    א.

.DC,    8 ס"מ = ADנתו�:    4 ס"מ = ב.

.BCחשב את  

C

BA
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D B
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ABCבתו� משולש ישר זוית  3)

º) = 90(<) Cחסו� רבע מעגל    

כמתואר ב�יור.    נתו�:

.BC,    10 ס"מ = 15AC ס"מ = 

חשב את רדיוס רבע המעגל.

(4ABDהוא משולש החסו� במעגל כ�  ש�  AB

.BDC  ABDהוא �וטר.    נתו�:    

הוכח:

  הוא טרפז ישר זוית.ABCDהמרובע  א.

.B  משי� למעגל בנ�ודה  BCב.

(5AB  הוא משי� פנימי בנ�ודות  Aו�  Bלמעגלי�  

  חות�MN.  �טע המרכזי�  N  ו�Mשמרכזיה�  

  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�טעי�  

  חסומי�Aבתו� זוית שה�וד�וד שלה  6)

שני מעגלי� זרי� כמתואר ב�יור.  נ�ודות

.C  ו�Bההש�ה של אחת משו�י הזוית ה�  

BC,    3 ס"מ = ABנתו�:    4 ס"מ = 

ורדיוס המעגל ה�ט� הוא  1  ס"מ.

חשב את רדיוס המעגל הגדול.א.

  למרכז המעגל הגדול.Aחשב את המרח�  מ�ב.

  למעגלABC  יו�אי� חות�  Aמהנ�ודה  7)

  המשי�AE  ומשי�  Oשעובר דר� המרכז  

  נמ�את עלD.  הנ�ודה  Eלמעגל בנ�ודה  

  משי�CD  כ� שה�טע  AEהמש� המשי�  

.Cלמעגל בנ�ודה  

.ADC  AOEהוכח:    א.

AOE.    מ�א את יחס הדמיו� בי� המשולש  BC,    20 ס"מ = DCנתו�:    16 ס"מ = ב.

.ADCלמשולש  

? EOCD  לשטח המרובע  AOEמהו היחס בי� שטח המשולש  ג.
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  חותכת את המעגל בנ�ודותABC  של משולש  ACה�לע  8)

Eו�  C  ועוברת דר� המרכז  O  ה�לע  .BCמשי�ה למעגל  

AB  היא אחת מנ�ודות החיתו� של ה�לע  C  .Dבנ�ודה  

.AC  DOע� המעגל.  (ראה �יור).    נתו�:    

.ABC  ADOהוכח:    א.

.BC,    10 ס"מ = AEנתו�:    3 ס"מ = ב.

חשב את רדיוס המעגל.

 משי�— דמיו� משולשי� במעגל —תרגילי� נוספי� 

(9ABו�  AC  משי�י� למעגל שמרכזו  Oבנ�ודות  

Bו�  C  הנ�ודה  .D  נמ�את על המש� ה�טע  AB

.AO  מאונ� ל�טע  DOכ� שה�טע  

הוכח ששני המשולשי� שב�יור דומי�.א.

.DB,    2 ס"מ = ADנתו�:    10 ס"מ = ב.

חשב את רדיוס המעגל.

  היא הנ�ודהAD  .F  את אמ�ע  Eנסמ�  ב�ג.

.EOF = <) BOF (>  כ� שמת�יי�:    BEעל  

.EFחשב את  

0
●

BC) = (ABC    ACמשולש שווה שו�יי�  1) 

  מ�ביל לשו�DAחסו� במעגל.  הישר  

BC  והישר  DB  משי� למעגל בנ�ודה  B.

.BAD  CBAהוכח:    א.

.AD,    6 ס"מ = BCנתו�:    13.5 ס"מ = ב.

.ABחשב את  

(ללא �שר לנתוני� של סעי� ב�)ג.

DECB  ע� המעגל.  הוכח שהמרובע  AD  את נ�ודת החיתו� השנייה של  Eנסמ�  ב�

הוא מ�בילית.

E  חסו� במעגל.  הנ�ודה  ABCDהמרובע  11)

AE  כ� שה�טע  BCנמ�את על המש� ה�לע  

.A  ומשי� למעגל בנ�ודה  CDמ�ביל ל�לע  

.EBA  ABDהוכח:    א.

.DE  ו�AB  את החיתו� של  Fנסמ�  ב�ב.

.a = AB    ,b = EF    ,c = FDנתו�:    

EB  את  c  ו�a  ,bהבע באמ�עות  

.BDואת  
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  נמ�אתE  חסו� במעגל.  הנ�ודה  ABCהמשולש  12)

  נמ�את על המש�D  והנ�ודה  ABעל המש� ה�לע  

  וה�טעBC  מ�ביל ל�לע  DE  כ� שה�טע  ACה�לע  

CE  משי� למעגל בנ�ודה  C.

.ABC  ECDהוכח:    א.

.DE.    חשב את  CD,    9 ס"מ = ACנתו�:    16 ס"מ = ב.

(ללא �שר לנתוני� של סעי� ב�)    נתו�:    ג.
BC
ED

= 3
4

    ,CD
ED

= 1
2

.

.ABC  למשולש  ECDחשב את יחס הדמיו� בי� המשולש  

.Aשני מעגלי� משי�י� מבחו� בנ�ודה  13)

  עוברי� ישרי� החותכי�Aדר� הנ�ודה  

.E  ו�B  ,C  ,Dאת המעגלי� בנ�ודות  

.AC • AD = AE • ABהוכח:    א.

.a = BC    ,b = AD    ,c = AEנתו�:    ב.

.AB  את  c,  ו�a  ,bהבע באמ�עות  

AD  נמ�את על המש� ה�לע  E    חסו� במעגל.  הנ�ודה  CD = BC  שבו    ABCDמרובע  14)

.C  משי� למעגל בנ�ודה  CE  כ� שה�טע  Dמה�ד של  

.CDE  ABCהוכח:    א.

.BC.    חשב את  DE,    2 ס"מ = ABנתו�:    8 ס"מ = ב.

.SCDE  את  b  ו�a.    הבע באמ�עות  a = SACE    ,b = SABCD    ,a) > (bנתו�:    ג.

AB) = (AC  הוא שווה שו�יי�    ABCהמשולש  15)

  ה� שתיי�D  ו�O  .Eוהוא חוס� מעגל שמרכזו  

מנ�ודות ההש�ה.

.ABD  AOEהוכח:    א.

.BC,    16 ס"מ = ABנתו�:    17 ס"מ = ב.

חשב את רדיוס המעגל.

.(380  �(ראה ג� תרגיל  18  בעמ

.BDOEחשב את שטח המרובע  ג.

  משי�BD  חסו� במעגל.  ABCהמשולש  16)

.Bלמעגל בנ�ודה  

היעזר בנתוני� שב�יור והוכח:א.

BC  חו�ה את הזוית  ACD.

.CDחשב את  ב.

?  נמ�. C  משי� למעגל בנ�ודה  CDהא�  ג.
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.AB) = (AC  הוא שווה שו�יי�    ABCהמשולש  17)

  חותכתBC  היא �וטר במעגל וה�לע  ACה�לע  

  היא נ�ודה על ה�לעN  .Mאת המעגל בנ�ודה  

AB  כ� שה�טע  MN  משי� למעגל בנ�ודה  N.

.AB  MNהוכח:    א.

.CAN = <) DMN (>.    הוכח:    BN  את אמ�ע  Dנסמ�  ב�ב.

(18ABו�  AC  משי�י� למעגל שמרכזו  O  בנ�ודות  Bו�  C.

  והמשכו חות�D  חות� את המעגל בנ�ודה  AOה�טע  

.Eאת המעגל בנ�ודה  

הוכח ששני המשולשי� שב�יור דומי�.א.

    ורדיוס המעגלABנתו�:    6 ס"מ = ב.

.ADהוא  4.5  ס"מ.    חשב את  

.OF.  חשב את  BC  ו�AE  את החיתו� של  Fנסמ�  ב�ג.

9
●

  הוא מיתרB  .AC  ו�Aשני מעגלי� נחתכי� בנ�ודות  1) 

.Aבמעגל הימני שמשי� למעגל השמאלי בנ�ודה  

ADהוא מיתר במעגל השמאלי שמשי� למעגל הימני  

.BC,    20 ס"מ = AB.    נתו�:    12 ס"מ = Aבנ�ודה  

.BDחשב את  א.

DC  חות� את  B)מה�ד של  (  ABהמש�  ב.

DE.  חשב את היחס    Eבנ�ודה שנסמ�  ב�
EC

.    נמ�.

.AB) = (AC  הוא שווה שו�יי�    ABCהמשולש  20)

AB.  השו�  C  משי�ה למעגל בנ�ודה  ACהשו�  

  והמשכה חות� אותוFחותכת את המעגל בנ�ודה  

  חות� את המעגלBC.  המש� הבסיס  Dבנ�ודה  

.    הוכח:Eבנ�ודה  

EF.    ב.  BE • CE = DE2א.

(

 = DE

(

.

.90(<) C = (º  הוא ישר זוית    ABCהמשולש  21)

  וחותכתO  עוברת דר� מרכז המעגל  ABה�לע  

  חותכתBC.  ה�לע  D  ו�Bאת המעגל בנ�ודות  

  משי�ה למעגלAC.  ה�לע  Fאת המעגל בנ�ודה  

.G  נחתכי� בנ�ודה  EO  ו�E  .DFבנ�ודה  

  הוא מלב�.ECFGהוכח:    המרובע  א.

.    חשב את �לעות המלב�.DB,    10 ס"מ = BFנתו�:    6 ס"מ = ב.

.AE  ו�ADחשב את ה�טעי�  ג.
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(22:(404  �הוכח את המשפט  (ראה עמ

הרדיוסי� של מעגלי� החסומי�

במשולשי� דומי� מתייחסי� זה לזה

כמו יחס הדמיו� שבי� המשולשי�.

(23AB  הוא מיתר במעגל שמרכזו  O  הנ�ודה  .C

  נמ�את עלD.  הנ�ודה  ABהיא אמ�ע המיתר  

.B  משי� למעגל בנ�ודה  DB  כ� שה�טע  OCהמש�  

הוכח:    שני המשולשי� שב�יור דומי�.א.

.OD,    25 ס"מ = ABנתו�:    24 ס"מ = ב.

חשב את רדיוס המעגל.

(24ABו�  AC  משי�י� למעגל בנ�ודות  Bו�  C.

D:היא  נ�ודה על המעגל כ� שמת�יי�  

BC = BD.

הוכח:    שני המשולשי� שב�יור דומי�.א.

  הוא  24  ס"מABCנתו� שהי�� המשולש  ב.

  הוא  16  ס"מ.BDCוהי�� המשולש  

מ�א את ה�לעות של שני המשולשי� הנ"ל.

25  ה� ��ת יותר �שי� מהרגיל.—תרגילי�  27    הערה:

AB.    השו�  AB) = (AC  הוא שווה שו�יי�    ABCהמשולש  25)

.E  והמשכה חות� אותו בנ�ודה  Dחותכת את המעגל בנ�ודה  

.C  משי�ה למעגל בנ�ודה  ACהשו�  

.ACE  ADCהוכח:    א.

.ABC  במשולש  AB  הוא התיכו� לשו�  CDנתו�:    ב.

.DE  את המיתר  b.    הבע באמ�עות  b = ACנסמ�:    

.SADC = 3SDCEהוכח:    ג.

  משי�ותABC  של משולש  AC  ו�ABה�לעות  26)

BC  בהתאמה.  ה�לע  E  ו�Bלמעגל בנ�ודות  

עוברת דר� מרכז המעגל וחותכת אותו בנ�ודה

  כ� שה�טעAC  היא נ�ודה על  D  .Fנוספת  

FD  משי� למעגל בנ�ודה  D:נתו�    .

.FC,    5 ס"מ = 20AC ס"מ = 

.FD  ו�ABחשב את  א.

חשב את רדיוס המעגל.ב.

409

D

H

N

FECB

A

M

G

C
BA

D

O

C

B

A

D

CB

A

D

E

CB

A

D

F
E



410 ה�ילו� מספר זה הוא עבירה על החו�★) ב
	1 חל� — יח"ל 5 (מתמטי�ה בני גור� — כל הזכויות שמורות ©

N  ו�Mשני מעגלי� שמרכזיה�  27)

משי�י� כל אחד ל�לע אחת

ולהמשכי שתי ה�לעות האחרות

.ABCשל משולש  

.ACN  AMBהוכח:    

 משי�):—(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.  4  ס"מ.   ג.  9)  ב.  6  ס"מ.    8)25.     : 5.   ג.  39 :   ב.  78)
 a  ב.  )111  ס"מ.    3

b
c,

a 
c
b

2  ב.  15  ס"מ.   ג.  12).    
  ב.  )13.    3

ab
b+c

  ב.  4  ס"מ.   ג.  )14.    
b—a

3
.

  ב.  3  ס"מ.18)  ב.  6.75  ס"מ.   ג.  לא.    16)  ב.  4.8  ס"מ.   ג.  38.4  סמ"ר.    15)

1  ב.  2  ס"מ,  4  ס"מ.   ג.  21)ג.  2.7  ס"מ.    
32  ס"מ,  3

  ב.  15  ס"מ  או)623  ס"מ.    3

b.1.5  ב.  25)  ב.  9  ס"מ,  9  ס"מ,  6  ס"מ;  6  ס"מ,  6  ס"מ,  4  ס"מ.    24)20  ס"מ.    

  א.  12  ס"מ,  3  ס"מ.   ב.  6  ס"מ.26)

 דמיו� משולשי� במעגל—בעיות שונות 

ÆÏ‚ÚÓ· ÌÈ˘ÏÂ˘Ó ÔÂÈÓ„ Ï˘ „ÂÓÈÏ‰ ¯ÓÂÁ ÏÎ ÏÚ ÌÈÏÈ‚¯˙ ÏÏÂÎ ‰Ê ÛÈÚÒ

תרגילי�
 דמיו� משולשי� במעגל)—(בעיות שונות 

AB  חסו� במעגל כ�  ש�ABCהמשולש  1)

.C  משי� למעגל בנ�ודה  DCהוא �וטר.  

.DC  AD    ,a = AC    ,b = ABנתו�:    

  את:b  ו�aהבע באמ�עות  

  לשטחADCהיחס בי� שטח המשולש  א.

.ABCהמשולש  

.ADאור� ה�טע  ב.

  הוא הגובהAD  חסו� במעגל.  ABCהמשולש  2)

.AC  ע� ה�לע    והוא יו�ר זוית  BCל�לע  

.AB  ע� ה�לע    יו�ר זוית  AEהמיתר  

.DC • AE = BE • ACהוכח:    א.

?  נמ�. AEמה נית� לומר על המיתר  ב.
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(3AB  הוא �וטר במעגל שמרכזו  O  הנ�ודה  .E

  חו�ה אתAB.  ה�וטר  BCהיא אמ�ע המיתר  

.F  בנ�ודה  CDהמיתר  

.DAF  BOEהוכח:    א.

  שווי�CD  ו�CBהא� במ�רה שהמיתרי�  ב.

המשולשי� הנ"ל ג� חופפי�?  נמ�.

p = DFנתו�:    ג.
AD

  את היחס בי� �וטר המעגל החוס� את המשולשp.    הבע באמ�עות  

BCF  לבי� רדיוס המעגל שב�יור ומרכזו  O.נמ� את תשובת�  .

(4AB  .הוא �וטר במעגל  CBמשי� למעגל  

  היא נ�ודה על המעגל כ�B  .Dבנ�ודה  

.AB  מ�ביל  ל�CDש�

.CD • AB = BD2הוכח:    א.

ABCD.    שטח המרובע  BCנתו�:    12 ס"מ = ב.

הוא  204  סמ"ר.  מ�א את רדיוס המעגל.

  שהיא מרכזM.  המעגל ה�ט� עובר דר� הנ�ודה  Aשני מעגלי� משי�י� מבפני� בנ�ודה  5)

  הוא מיתר במעגלM  .AC  הוא �וטר במעגל הגדול העובר דר� הנ�ודה  ABהמעגל הגדול.  

.Dהגדול החות� את המעגל ה�ט� בנ�ודה  

.ABC  לשטח המשולש  DMBCחשב את היחס בי� שטח המרובע  א.

  לשטחBCE.  חשב את היחס בי� שטח המשולש  CM  ו�BD  את החיתו� של  Eנסמ�  ב�ב.

.DMBCהמרובע  

(6AB  משי� למעגל שמרכזו  O  בנ�ודה  B  .AO

  נמ�אתD.  הנ�ודה  Cחות� את המעגל בנ�ודה  

.C  משי� למעגל בנ�ודה  DC  כ�  ש�ABעל  

.AOB  ADCהוכח:    א.

.a = AD    ,b = DB    b) > (aנתו�:    ב.

  את רדיוס המעגל.b  ו�aהבע באמ�עות  

  משי�י�N  ו�Mשני מעגלי� שמרכזיה�  7)

  .�  הוא משי� חי�וניABזה לזה מבחו

.C  ו�Bהמשי� לשני המעגלי� בנ�ודות  

.AN,    12 ס"מ = MNנתו�:    8 ס"מ = 

חשב את הרדיוסי� של המעגלי�.א.

.BCNMחשב את שטח המרובע  ב.

  מעבירי�D  את נ�ודת ההש�ה המשותפת של שני המעגלי�.  דר� הנ�ודה  Dנסמ�  ב�ג.

.DE.  חשב את ה�טע  E  בנ�ודה  ABמשי� משות� למעגלי� שחות� את המשי�  
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  הוא חו�הCD  חסו� במעגל.  ABCהמשולש  8)

  חות� את המעגלCD.  המש�  ACBהזוית  

.a = AC    ,b = CE    ,c = CB.    נתו�:    Eבנ�ודה  

.DE  את  c  ו�a  ,bהבע בעזרת  א.

  את התנאי ש�רי�c  ו�a  ,bהבע בעזרת  ב.

להת�יי� כדי שיהיה פתרו� לבעיה.

(9AC  משי� למעגל שמרכזו  O  בנ�ודה  C.

.BC  היא אמ�ע המיתר  Dהנ�ודה  

BC,    12 ס"מ = BC  ABנתו�:    

ורדיוס המעגל הוא  10  ס"מ.

.AB  ו�ACחשב את  א.

  כ�AC  את הנ�ודה על  Eנסמ�  ב�ב.

.BEC.    חשב את שטח המשולש  º = 45<) ABEש�

נתוני� שני משולשי� דומי�.  הי�פו של משולש אחד הוא  42  ס"מ ורדיוס המעגל החסו�10)

בו הוא  4  ס"מ.  שטחו של המשולש השני הוא  189  סמ"ר.

מ�א את הי�פו של המשולש השני ואת רדיוס המעגל החסו� בו.

.90(<) C = (º  הוא ישר זוית    ABCהמשולש  11)

  עובר מעגל שחות� את היתרCדר� ה�וד�וד  

  הוא �וטר במעגל.CD  כ�  ש�E  ו�Dבנ�ודות  

.ACE  ABCהוכח:    א.

.< a = BC    ,b = AC    b) (aנסמ�:    ב.

  בשתי דרכי�:CE  את  b  ו�aהבע באמ�עות  

(1)  בהסתמ� על דמיו� המשולשי� הנ"ל.

(2)  בהסתמ� על השטח של משולש.

b  ו�a.    הבע באמ�עות  DB = CDנתו�:    ג.
.DEאת ה�טע  

(12ABCDהוא מרובע החסו� במעגל.  המשכי ה�לעות  

ADו�  BC  נפגשי� בנ�ודה  E  הנ�ודה  .Fנמ�את על  

.BC  מ�ביל ל�לע  AF  כ� שה�טע  CDהמש� ה�לע  

.BE,    12 ס"מ = AF,    9 ס"מ = ADנתו�:    8 ס"מ = 

.CE  ואת  DEחשב את  א.

  את שטחS.    הבע באמ�עות  S = SCDEנתו�:    ב.

.ABCFהמרובע  
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EF  חסו� ח�י מעגל כ� שה�וטר  ABCבמשולש  13)

  הוא הגובהAD  כמתואר ב�יור.  BCמ�ביל ל�לע  

.G  בנ�ודה  EF  והוא חות� את ה�וטר  BCל�לע  

EFהוכח:    א.
BC

AG
AD

=.

.BC,    12 ס"מ = ADנתו�:    10 ס"מ = ב.

חשב את �וטר ח�י המעגל.

AEGחשב את היחס בי� שטח המשולש  ג.

.BDGEלשטח המרובע  

(14ABCD    הוא טרפז  DC) ˇ̌ (ABדר� הנ�ודות    .

A  ,Bו�  D  עובר מעגל כ� שה�לע  BCמשי�ה למעגל  

BD    ,AD.    נתו�:    6 ס"מ = Bבנ�ודה  
BC

= 5
8

.

.DC  ו�ABחשב את הבסיסי�  א.

  את:S.    הבע באמ�עות  S = SABDנסמ�:    ב.

  (1)SBDC  (2)    .SABCD.

.B  ו�A  נחתכי� בנ�ודות  N  ו�Mשני מעגלי� שמרכזיה�  15)

.C  בנ�ודה  AB  חות� את ה�טע  MN�טע המרכזי�  

.  המש�D  חות� את המעגל השמאלי בנ�ודה  MNהמש�  

AD  חות� את המעגל הימני בנ�ודה  E  הנ�ודה  .Fהיא  

  לשטחABD.  נתו� שהיחס בי� שטח המשולש  AEאמ�ע  

 9.:  הוא  AFNC 8המרובע  

.NF : ABמ�א את היחס  

  הוא שווה שו�יי�.ABCהמשולש  16)

.BC,    12 ס"מ = AC = ABנתו�:    10 ס"מ = 

חשב את הרדיוס של המעגל החסו� ע"יא.

הבסיס והמשכי השו�יי�.

ב
●

חשב את המרח� בי� נ�ודות ההש�ה של. 

המשכי השו�יי�.

(17ABהוא �וטר במעגל הימני והוא משי� למעגל השמאלי  

  חות� את המעגלOB.  ה�טע  A  בנ�ודה  Oשמרכזו  

.D  ואת המעגל השמאלי בנ�ודה  Cהימני בנ�ודה  

    ורדיוס המעגל הימני  2.5  ס"מ.BCנתו�:    4 ס"מ = 

חשב את רדיוס המעגל השמאלי.א.

.CDחשב את  ב.
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AB) = (ABC    ACבתו� משולש שווה שו�יי�  18)

  ה� נ�ודות על השו�יי�E  ו�Dחסו� מעגל.  

.BC  משי� למעגל ומ�ביל לבסיס  DEכ� שה�טע  

.BC,    24 ס"מ = ABנתו�:    15 ס"מ = 

.DEחשב את  

(19ABCהוא משולש החסו� במעגל.  הנ�ודות  

Dו�  E  נמ�אות על ה�לעות  ABו�  ACכ�  

,ACB  ADE.    נתו�:    AB  מאונ�  ל�DEש�

,    DB,    6 ס"מ = 3EC ס"מ = 
SADE

SDBCE
= 1

3
.

.SDBCEחשב את רדיוס המעגל ואת  

0
●

אחת מנ�ודות החיתו� של שני מעגלי� היא2) 

  ה� �טרי� המאונכי�AC  ו�A  .ABהנ�ודה  

  חות� מעגל אחדAזה לזה.  ישר העובר דר�  

.E  ומעגל שני בנ�ודה  Dבנ�ודה  

.DC • BE = AE • ADהוכח:    א.

,BE,    15 ס"מ = DEנתו�:    8 ס"מ = ב.

.AE  ואת  AD.    חשב את  16DC ס"מ = 

חשב את הרדיוס של כל אחד מהמעגלי�.ג.

(21AD  הוא חו�ה הזוית  BAC  במשולש  ABC.

  עובר מעגל שחות� אתAדר� הנ�ודה  

BC  כ� שה�לע  F  ו�Eהמשולש בנ�ודות  

.Dמשי�ה למעגל בנ�ודה  

.DEC  AFDהוכח:    א.

.CE • AF = DE2  ב.הוכח:  

BF  ג.הוכח:  
CE

BD
DC

=.

(22AD  הוא הגובה ל�לע  BCבמשולש  

  החסו� במעגל.ABCחד זוית  

,DC,    6 ס"מ = ACנתו�:    10 ס"מ = 

.12AB ס"מ = 

חשב את �וטר המעגל.

    נית� לפתור את התרגילהערה:(

ג� בעזרת טריגונומטריה).
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.AB) = (AC  הוא שווה שו�יי�    ABCהמשולש  23)

AC.  השו�  B  משי�ה למעגל בנ�ודה  ABהשו�  

  והמשכה חות� אתDחותכת את המעגל בנ�ודה  

.Eהמעגל בנ�ודה  

.AEB  ABDהוכח:    א.

.ABC  חו�ה את הזוית  BDנתו�:    ב.

.CE = BCהוכח:    

  את יחס הדמיו� בי� המשולשb  ו�a.    הבע באמ�עות  a = BC    ,b = ABנסמ�:    ג.

ABD  למשולש  AEB.

  את היחס    b  ו�aהבע באמ�עות  ד.
SBDC

SBCE
.

 דמיו� משולשי� במעגל):—(בעיות שונות תשובות  

  א.  1)
a2

b2  .ב   .
a2

b
  ב.  13  ס"מ  אוp    .2(4  ב.  כ�.   ג.  3)  ב.  הוא �וטר.    )2.    

  ב.  6)4.     : 3.   ב.  9 :   א.  54)12.5  ס"מ.    
a—b
a2—b2b.7    (.א.  3  ס"מ,  5  ס"מ  

b2—ac  א.  )8  ס"מ.    415  סמ"ר.   ג.  60ב.  
b

  א.  15  ס"מ,  9  ס"מ.ac > b2    .(9.   ב.  

6ב.  
ab  ב.  11)  63  ס"מ,  6  ס"מ.    )3010  סמ"ר.    7

a2+ b2
.   ג.  

a2—b2

a2+b2
1
2

.

S711  א.  5.5  ס"מ,  6.1875  ס"מ.   ב.  12)
25. :   ב.  7.5  ס"מ.   ג.  39)13.    121

64  א.  3.75  ס"מ,  9.6  ס"מ.   ב.  (1)  14)
25

S  (2)   .S89
25

  א.  12  ס"מ.16)6.     :   5)15.    

2  18)  א.  3.75  ס"מ.   ב.  1.5  ס"מ.    17)
  15  ס"מ.22)  5  ס"מ,  18  סמ"ר.    )219  ס"מ.    3

b  ג.  23)
a+b  .ד   .b

a+b.

 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

CB

A

D

E
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תרגילי�
 דמיו� משולשי� במעגל)—(תרגילי� לחזרה 

(1ABC  הוא משולש החסו� במעגל כ� שה�לע  AB

AB  נמ�את על המש�  Eהיא �וטר.  הנ�ודה  

.EB  DE  כ�    ש�AC  נמ�את על המש�  Dוהנ�ודה  

  גדולAD    וכ� שה�טע  a = BC    ,b = DEנתו�:    

.dמרדיוס המעגל  ב�
  את רדיוס המעגל.d  ו�a  ,bהבע באמ�עות  א.

איזה תנאי �רי� להת�יי� כדי שיהיה פתרו�ב.

לבעיה?

(2ABCו�  DBCה� שני משולשי� החסומי�  

.DC  נמ�את על המש�  Eבמעגל.  הנ�ודה  

נתו�:    
AC
DE

AB
BD

=.

BCהוכח:    א.  
BE

 
AB
BD

=.

.CBE = <) ACD (>  .   בהוכח: 

.O  חסו� במעגל שמרכזו  ABCהמשולש  3)

  ה� בהתאמה אמ�עיE  ו�Dהנ�ודות  

DO.  המש� ה�טע  BC  ו�ABה�לעות  

.F  בנ�ודה  ACחות� את ה�לע  

,BC,    24 ס"מ = ABנתו�:    18 ס"מ = 

.20DF ס"מ = 

.OEחשב את  א.

.OF  ואת  DOחשב את  ב.

(4ABו�  AC  משי�י� למעגל שמרכזו  O

BO.  המש� הרדיוס  C  ו�Bבנ�ודות  

.D  בנ�ודה  ACחות� את המש�  

E  היא נ�ודה על  ADכ�  ש�  EOחו�ה  

.CODאת הזוית  

.º = 90<) AOEהוכח:    א.  

.AOE  ABO        ב.  

.DOA  DEO  .   גהוכח: 

416
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  נמ�אות על המעגלD  ו�A  ,B  ,Cהנ�ודות  5)

AD  נמ�אות על המיתר  F  ו�Eוהנ�ודות  

,AD  BE    ,AD  CFכמתואר ב�יור.    נתו�:    

AC < AB    ,CD

(

 = BD

(

.

הוכח:    א.  
BE
CF = AB

AC
.

.SACF < SABE  .        ב

.SACD < SABD  .        ג

(6ABCD    הוא טרפז החסו� במעגל  AD) ˇ̌ (BC.

E  נ�ודה על המעגל.  המיתר  CEחות� את  

.F  בנ�ודה  ADהמיתר  

.CDF  BEDהוכח:    א.

.AB • BD = CF • BEהוכח:    ב.

.AB) = (AC  הוא שווה שו�יי�    ABCהמשולש  7)

AB  והשו�  A  משי�ה למעגל בנ�ודה  ACהשו�  

D.  הנ�ודה  B  ו�Aחותכת את המעגל בנ�ודות  

.ABהיא אמ�ע ה�שת הגדולה  

ADBC    ושטח המרובע  a = DB    ,b = BCנתו�:    

.Sהוא  

ADB  את שטח המשולש  S  ו�a  ,bהבע באמ�עות  

.ABCואת שטח המשולש  

(8ABCD  הוא מרובע החסו� במעגל.  הנ�ודה  E

  משי� למעגלBE  כ�  ש�DCנמ�את על המש�  

.BC = AB.    נתו�:    Bבנ�ודה  

.CE • AD = AB2הוכח:    א.

.    הוכח:    AD ˇ̌ BCנתו�:    ב.
AD
BC

 = 
DC
CE

.

(9ABC    הוא משולש שווה שו�יי� שבו  CB = AB

  חות� את ה�לעBDוהוא חסו� במעגל.  המיתר  

BC  בנ�ודה  E.

.BD • BE = CB • ABהוכח:    א.

.BD  את אמ�ע  Fנסמ�  ב�ב.

.a = AB    ,b = DEנתו�:    

.BF  את ה�טע  b  ו�aהבע באמ�עות  

A

B

C

D

E

F

CB

A DF

E

C
B

A

D

C

B

A

D

E

C

B

A

D

E
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(10ABCDEהוא מחומש שכל �לעותיו שוות  

ונית� לחסו� בתוכו מעגל.  האלכסוני�

ACו�  BE  נחתכי� בנ�ודה  F:הוכח    .

המחומש הוא מחומש משוכלל.א.

.AC • AF = AB2ב.

.CE • AF = FC • ABג.

(11ADBו�  AEC.ה� חותכי� למעגל  

CEנתו�:    

(

 = DE

(

    ,<) ABC 
1
2

 = <) BAC.

.BEC  ABCהוכח:    א.

.AC,    9 ס"מ = BCנתו�:    6 ס"מ = ב.

.CEחשב את  

.ABחשב את  ג.

.AC  ו�AB  נמ�אות בהתאמה על ה�לעות  E  ו�D  חסו� במעגל.  הנ�ודות  ABCמשולש  12)

.AE • AC = AD • ABנתו�:    

.A  מ�ביל לישר המשי� למעגל בנ�ודה  DEהוכח:    ה�טע  א.

  הוא בר חסימה.BDECהוכח:    המרובע  ב.

(13ABCD    הוא טרפז ישר זוית  DC) ˇ̌ AB    ,DC < (AB.

.E  משי�ה למעגל בנ�ודה  BCהשו� ה��רה  

AD  .הוא מיתר במעגל  EFני�ב  ל�  AD.

.FAE  CEDהוכח:    א.

.BEA  FDEהוכח:    ב.

  והרוחבDCהוכח:    שטח המלב� שהאור� שלו הוא  ג.

.FE  שווה לשטח הריבוע שה�לע שלו היא  ABשלו הוא  

B  ו�A  הנמ�את מחו� לישר.  דר� הנ�ודות  B  ונ�ודה נוספת  Aנתוני� ישר ועליו נ�ודה  14)

B  הוא  8  ס"מ ומרח� הנ�ודה  AB.  אור� המיתר  Aעובר מעגל שנוגע בישר הנ"ל בנ�ודה  

מהישר הנ"ל הוא  5  ס"מ.

חשב את רדיוס המעגל.

15  ה� ��ת יותר �שי� מהרגיל.—    תרגילי�  16הערה:

(15ABCDהוא מרובע החסו� במעגל  

.Eשאלכסוניו נחתכי� בנ�ודה  

.DC • AD = BC • ABנתו�:    

.BE = DEהוכח:    

C

B

A

D

F

E

C

B
A

D

F

E

C

BA D

E

C

B
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  הוא מיתר במעגל הגדול המשי� למעגלA  .BCשני מעגלי� משי�י� מבפני� בנ�ודה  16)

  חות�AC.  המיתר  E  חות� את המעגל ה�ט� בנ�ודה  AB.  המיתר  Dה�ט� בנ�ודה  

.Fאת המעגל ה�ט� בנ�ודה  

.DAF  BDEהוכח:    א.  

  .   בהוכח: 
CD
BD

AC
AB

=.

שי� במעגל):דמיו� משול — (תרגילי� לחזרהתשובות  

  א.  1)
ad

2b—a
S  7)  א.  5.4  ס"מ.   ב.  9.6  ס"מ,  10.4  ס"מ.    a > b    .2(3.   ב.  

a
a+b

,

S
b

a+b
 b2+4a2+(b(  ב.  )9.    

1
  6.4  ס"מ.14)  ב.  4  ס"מ.   ג.  7.5  ס"מ.    )11.    4
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פר� חמישה עשר

—הנדסת המישור 
פרופור�יות במשולש ישר זוית

ובמעגל

פרופור�יות במשולש ישר זוית

‚‰ ˙ÂÎ˙ÈÏ ‰·Â· ¯˙ÈÂÊ ¯˘È ˘ÏÂ˘Ó˙
 ÔÂ„ ‰Ê ÛÈÚÒ·Æ˙ÈÂÊ ¯˘È ˘ÏÂ˘Ó· ˙ÂÈˆ¯ÂÙÂ¯Ù·‚˘ÂÓ· ˘ÂÓÈ˘ ˘È ÌÈËÙ˘Ó·  

ÏËÈ‰ ‚˘ÂÓ·Â È¯ËÓÂ‡È‚ ÚˆÂÓÓ ¯ÙÒ· ‰‡¯© ß‡ ˜ÏÁ ‰˜ÈËÓ˙ÓÆ®

Æ˙Â¯„‚‰‰ ˙‡ ¯ÈÎÊ

‚‰∫‰¯„

  ¯ÙÒÓ‰c  ÌÈ¯ÙÒÓ‰ Ï˘ È¯ËÓÂ‡È‚‰ ÚˆÂÓÓ‰ ‡Â‰  a≠Â  bÌÈÈ˜˙Ó Ì‡  

ab Ω c    Æ)0     >     a ¨̈̈̈̈ b ̈¨̈̈̈ (cÆ

‚‰∫‰¯„

‰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· 

אנ� 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  DAC  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   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   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  DBA¨˙ÂÈÂÈˆ¯ÂÙÂ¯Ù ˙ÂÚÏˆ‰˘ Ï·˜ ÔÂÈÓ„‰Ó    Æ

    ∫¯ÓÂÏÎ
DA
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)  (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

�לע}
הריבוע

�לע שנייה
של המלב�

�לע אחת
של המלב�
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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         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˘ÎÚ Ω <) CAD Ω <) B    ¨ Ω <) C Ω <) BAD  ˘ÏÂ˘Ó·    ÆABC∫ÌÈÈ˜˙Ó  

º Ω ±∏∞ ´  ´  ´     ¯ÓÂÏÎ    ¨º Ω ±∏∞≤ ´     Ï·˜  ≤≠·  ˜ÏÁ Ì‡    Æ≤º Ω π∞ ´ Æ
    ÌÈÈ˜˙Ó˘ ·Ï ÌÈ˘ ´  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    ÆABC  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�
(פרופור�יות במשולש ישר זוית)

הגובה ליתר הוא הממו�ע הגיאומטרי של היטלי הני�בי� על היתר

 הגובה ליתר הוא הממו�ע הגיאומטרי—תרגילי� יסודיי� 

  ואת שטח המשולש החי�וני בתרגילי� הבאי�:xמ�א את ה�טע  1)

(2BD  הוא הגובה ליתר  AC  במשולש ישר זוית  ABC

CB)  (AB.

.CD,    4 ס"מ = ADנתו�:    10 ס"מ = א.

.  (דיי� עד שתיABCחשב את שטח המשולש  

ספרות אחרי הנ�ודה העשרונית).

)א
(ללא �שר לנתוני� של סעי� ב.

.SABC,    180 סמ"ר = ACנתו�:    30 ס"מ = 

.CD    .AD) < (CD  ו�AD  ואת ה�טעי�  DBחשב את הגובה  

424
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(3ABCDהוא מעוי� שאלכסוניו  

  הואO  .EFנחתכי� בנ�ודה  

.Oגובה העובר דר� הנ�ודה  

,DFנתו�:    8 ס"מ = 

.12EF ס"מ = 

חשב את שטח המעוי�.

,AB ̌ˇ (ABCD    ACבטרפז ישר זוית  4)

DC  (ADהאלכסוני� נחתכי�    

  וה� ני�בי� זה לזה.Oבנ�ודה  

.DO,    9 ס"מ = BOנתו�:    4 ס"מ = 

.ACחשב את האלכסו�  א.

חשב את שטח הטרפז.ב.

    אי� �ור� למ�וא את הגובה והבסיסי�).הערה:(

  הוא מלב�.  מה�וד�ודי�ABCDהמרובע  5)

Bו�  D  הורידו אנכי�  BEו�  DF  לאלכסו�  AC.

.BE,    12 ס"מ = EFנתו�:    7 ס"מ = 

חשב את שטח המלב�.א.

חשב את הי�� המלב�.ב.

ABC    º) = 90(<) Cבתו� משולש ישר זוית  6)
  של המלב�CE.  האלכסו�  CDEFחסו� מלב�  

.a = EF    ,b = BD.    נתו�:    ABמאונ� ליתר  

  את:b  ו�aהבע באמ�עות  

  של המלב�.FCה�לע  א.

.ABCשטח המשולש  ב.

ABC    AC) = (ABבתו� משולש שווה שו�יי�  ) 7

  של המלב�DF.  האלכסו�  DEFGחסו� מלב�  

,BC.    נתו�:    30 ס"מ = ABמאונ� לשו�  

  של המלב� ארוכה  ב�5  ס"מEFוה�לע  

.FCמה�טע  

  של המלב�.  (מ�א אתDGחשב את ה�לע  א.

שתי האפשרויות).

.ABCחשב את שטח המשולש  ב.

C

BA

D F

E

O

C

BA

D

O

C

BA

D

F

E
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A

D
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A

D

F

E
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(8AB  .הוא �וטר במעגל  C  היא נ�ודה כלשהי על  AB.

Dש�  �.AB  מאונ�  ל�DC  היא נ�ודה על המעגל כ

.CB • AC = CD2הוכח:    א.

.AB,    22.5 ס"מ = DCנתו�:    9 ס"מ = ב.

.BC    BC) > (AC  ואת  ACחשב את  

  ממרכז המעגל.ADחשב את מרח� המיתר  ג.

 הגובה ליתר הוא הממו�ע הגיאומטרי—תרגילי� נוספי� 

  ב�יורי� הבאי�:y  ו�xמ�א את ה�טעי� המסומני�  ב�9)

(10ABCD    הוא טרפז שבו  DC ˇ̌ ABוהוא חוס� מעגל    

.H  ו�E  ,F  ,G.    נ�ודות ההש�ה ה�:    R  ורדיוסו  Oשמרכזו  

.º = 90<) AODא.הוכח:

.R2 = DH • AHב.

.CF • BF = DH • AHג.

ד.
CG
DG

AE
BE

=.

(11ABCD    הוא טרפז שבו  DC ˇ̌ AB.והוא חוס� מעגל    

.H  ו�E  ,F  ,Gנ�ודות ההש�ה ה�:    

.DG,    8 ס"מ = AEנתו�:    4.5 ס"מ = 

חשב את רדיוס המעגל.א.

.GC    .GC) < (EB  ו�EB.    חשב את  BCנתו�:    15 ס"מ = ב.

  את החיתו� שלK  את מרכז המעגל  וב�Oנסמ�  ב�ג.

COו�  BG    חשב את היחס  .
GK
KB

.�.    נמ� את תשובת

(12BD  הוא הגובה ל�לע  AC  במשולש ישר זוית  ABC

BC)  (AB    .DE  הוא הגובה ל�לע  AB  במשולש  ABD.

נתו�:    
25
16

BC
ED

=    ,
5

.10AC ס"מ =  12

.BDחשב את  א.

.DEחשב את  ב.

.DF.    חשב את  FC = DF  כ� שמת�יי�:    BC  היא נ�ודה על  Fג.

C

BA

D

F

E

O

H

G

C BA

D

C

BA

D

F

E

G

H
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    חסו� ריבוע90(<) A = (ABC    ºבמשולש ישר זוית  13)

DEFG = נתו�:    20 ס"מ    .BG = 5 ס"מ    ,FC.

חשב את �לע הריבוע.א.

). ECF  BDG    הוכח:    הדרכה:(

.BC  הוא הגובה ליתר  AHנתו�  ש�ב.

.AHחשב את  

.CH    .CH) > (BH  ו�BHחשב את ה�טעי�  ג.

  הוא שווה שו�יי�ABCהמשולש  14)

AC) = (AB    .BCהוא �וטר של ח�י מעגל  

.E  ו�Dשחות� את השו�יי� בנ�ודות  

DEFG.הוא מלב� החסו� בח�י המעגל  

.BC,    6 ס"מ = ABנתו�:    5 ס"מ = 

מ�א את �לעות המלב�.

א� גובה ל�לע הוא הממו�ע הגיאומטרי של היטלי שתי ה�לעות על ה�לע
אז המשולש ישר זוית

 א� הגובה ל�לע הוא הממו�ע הגיאומטרי— המשפט ההפו� —תרגילי� יסודיי� 

ב�יורי� הבאי� נתו� משולש ובתוכו גובה.15)

הוכח שהזוית שמסומנת ב�שת היא זוית ישרה:

(16AD  הוא הגובה ל�לע  BC  במשולש  ABC.(המשולש �.  (הגובה עובר בתו

  הוא  125  סמ"ר.ABC    ושטח המשולש  DC,    20 ס"מ = BDנתו�:    5 ס"מ = 

  הוא ישר זוית.ABCהוכח:    המשולש  

(17ABו�  CDה� שני מיתרי� במעגל המאונכי� זה לזה  

.CE2 = BE • AE.    נתו�:    Eשנחתכי� בנ�ודה  

  הוא �וטר במעגל.ABהוכח:    א.

.DE = CEהוכח:    ב.

.R    ורדיוס המעגל הוא  a = AC    ,b = BCנתו�:    ג.

.CD  את  R  ו�a  ,bהבע באמ�עות  

CB

A

D

F

E

HG

CB

A

D

F

E

G

C

BA

D
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 א� הגובה ל�לע הוא הממו�ע הגיאומטרי— המשפט ההפו� —תרגילי� נוספי� 

הסבר עפ"י הנתוני� ב�יור מדוע18)

המשפט שבעמ�  422  נכו� ר� בתנאי

שהגובה עובר בתו� המשולש.

(כלומר:    היטלי שתי ה�לעות

ה� על ה�לע ולא על המשכה).

ני�ב הוא הממו�ע הגיאומטרי של היתר והיטל הני�ב על היתר (משפט
או�לידס)

 ני�ב הוא הממו�ע הגיאומטרי—תרגילי� יסודיי� 

  עפ"י הנתו� ב�יורי� הבאי�:xמ�א את ה�טע  19)

  חסו� במעגל שרדיוסו  25  ס"מABCמשולש  20)

  היא �וטר.BC  כ� שה�לע  Oומרכזו  

AD  הוא הגובה ל�לע  BC  .D)  נמ�את על  (OC.

.ODנתו�:    7 ס"מ = 

.AD  ואת  ACחשב את  א.

  כ� שמת�יי�:AC  נ�ודה על  Eב.

  אתF.    נסמ�  ב�15AE ס"מ = 

.AF.  חשב את  BE  ו�AOהחיתו� של  

(21AB הוא משי� למעגל בנ�ודה  B�  הוא חות�ACD  ו

,DC  הוא �וטר.    נתו�:    9 ס"מ = BDלמעגל.  

.7AC ס"מ = 

חשב את רדיוס המעגל.א.

.  המש�BC  את אמ�ע ה�שת  Eנסמ�  ב�ב.

DE  חות� את  AB�.F  בנ�ודה שנסמ�  ב

חשב את היחס    
BF
FA

.
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 ני�ב הוא הממו�ע הגיאומטרי—תרגילי� נוספי� 

(22ABCD.הוא ריבוע החוס� מעגל  

E�  ה� שתיי� מנ�ודות ההש�ה.F  ו

.G  חות� את המעגל בנ�ודה  BEה�טע  

.BG • BE = BF2הוכח:    א.

.  הבע באמ�עותaנתו� ש�לע הריבוע היא  ב.

a  את  BG�BG  וחשב את היחס    GE  ו
GE

.

על ה�לעות של משולש ישר זוית בנו ריבועי�.23)

המש� הגובה ליתר מחל� את הריבוע שבנוי

על היתר לשני מלבני�.

.S3 = S1    ,S4 = S2הוכח:    

(פרופור�יות 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)

2+ (aa(b.   ב.  ab  א.  6)
b

 

1
2

2  א.  10  ס"מ  או  )7.    
6  ס"מ.   ב.  300  סמ"ר  או 3

  6,  3.ג.  3,  6.   ב.  4,  1.   9)  א.  ב.  18  ס"מ,  4.5  ס"מ.   ג.  5.03  ס"מ.    8)900  סמ"ר.    

4  א.  6  ס"מ.   ב.  3  ס"מ,  12  ס"מ.   ג.  11)
1  א.  5  ס"מ.   ב.  4  ס"מ.   ג.  )12.    5

3  ס"מ.8

,DE  1.68 ס"מ = 14)  א.  10  ס"מ.   ב.  14  ס"מ.   ג.  28  ס"מ,  7  ס"מ.    13)

ab  ג.  2.88GD    .(17 ס"מ = 
2R

  א.  30  ס"מ,  24  ס"מ.20)  8.    ג.  6.93.   ב.  5.     א.)19.    

2ב.  
3  א.  6  ס"מ.   ב.  )1621  ס"מ.    3

a  ב.  )22.    4
52

  ,2a
5

  ,1
4.

פרופור�יות במעגל

ÈÓ Ï˘ ‰ÂÎ˙‰· ÌÈ¯˙‚ÚÓÏ
 ÔÂ„ ‰Ê ÛÈÚÒ·Ï‚ÚÓ· ˙ÂÈˆ¯ÂÙÂ¯Ù· ÁÒÂ ‰˘ÂÏ˘ËÙ˘Ó‰ ÌÚ ÏÈÁ˙ ÆÌÈËÙ˘Ó 

ÆÔÂ˘‡¯‰

∫ËÙ˘Ó

‡Ì ·ÓÚ‚Ï ˘È ÓÈ˙¯ÈÌ Á˙ÎÈÌ ‡Ê ÓÎÙÏ˙ ˜ËÚÈ ÓÈ˙¯ ‡Á„ ˘ÂÂ‰
ÏÓÎÙÏ˙ ˜ËÚÈ ‰ÓÈ˙¯ ‰˘ÈÆ
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 ÁÈÎÂ‰Ï ÍÈ¯ˆ˘ ‰ÓÂ ÌÈÂ˙‰ ÁÂÒÈ∫˙ÈËÓ˙Ó ‰Ù˘·

∫ÔÂ˙AB≠Â  CDÏ‚ÚÓ· ÌÈ¯˙ÈÓ Ì‰  

  ‰„Â˜· ÌÈÎ˙Á˘EÆ

∫Ï¢ˆDE • CE Ω BE • AEÆ

∫‰ÁÎÂ‰

  ÌÈ˘ÏÂ˘Ó‰˘ ‰ÏÈÁ˙ ÁÈÎÂADE≠Â  CBEÆÌÈÓÂ„  

   <) C     Ω <) A  ˙˘˜‰ ÏÚ ˙ÂÚ˘‰ ˙ÂÈÙ˜È‰ ˙ÂÈÂÊ©      BD®

 }
 <) CEB Ω <) AED®˙ÂÈ„Â˜„Â˜ ˙ÂÈÂÊ©      

         
CBE     ADE®ÆÊÆÊ ÔÂÈÓ„‰ ËÙ˘Ó È¢ÙÚ©      

         

   AE
CE

DE
BE

Ω  ÌÈÓÂ„ ÌÈ˘ÏÂ˘Ó· ˙ÂÓÈ‡˙Ó ˙ÂÚÏˆ©     —®˙ÂÈÂÈˆ¯ÂÙÂ¯Ù 

         
DE  • CE Ω BE • AE    ÈÙ ÏÙÎ©      BE • CE®

      ÆÏ¢˘Ó

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

  ‰„Â˜‰CÆ¯˙ÈÓ‰ ÏÚ ˙‡ˆÓ   

 Ω Ó¢Ò ∑    ∫ÔÂ˙AC Ω Ó¢Ò ∏    ¨BC¨

 Ω Ó¢Ò μOCÆ

ÆÏ‚ÚÓ‰ ÒÂÈ„¯ ˙‡ ·˘Á

∫ÔÂ¯˙Ù

 ÔÂ¯Á‡‰ ËÙ˘Ó· ¯ÊÚÈ‰Ï È„ÎÍÈ¯‡˙‡ 

OC Ï·˜˘ ÍÎ ÂÈ„„ˆ È˘Ó  ¯ËÂ˜  EFÆ

  ÌÈÚË˜‰EO≠Â  FOÈÎ ‰ÊÏ ‰Ê ÌÈÂÂ˘  

    ÔÓÒ Ì‡ ÆÌÈÒÂÈ„¯ Ì‰È˘x Ω EO

´μ    Ê‡x Ω ECμ    ÂÏÈ‡Â    —xΩ  FCÆ

    ÌÈÈ˜˙Ó ÔÂ¯Á‡‰ ËÙ˘Ó‰ È¢ÙÚBC • AC Ω FC • EC

∏    ‡È‰ ‰‡ÂÂ˘Ó‰ ÔÎÏÂ •  Ω ∑)μ—)(x´μ(x≤μ Ω μ∂    ¯ÓÂÏÎ    ¨—x2 Ω ∏±    ÔÎÏ    ¨x2

π    ˙ÂÂ¯˙Ù‰Â  Ω x1,2Æ

∫ÌÂÎÈÒÏÆÓ¢Ò  π  ‡Â‰ ÒÂÈ„¯‰    

∫‰‡·‰ ‰˜ÒÓ‰ ˙‡ ˜ÈÒ‰Ï ÏÎÂ ‡Ó‚Â„‰ Ï˘ ÔÂ¯˙Ù‰Ó

C

B

A

D

E

C

B

A

O

O C

B

A

FE

8

5
7

x
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˜ÒÓ∫‰

ÂÒÂÈ„¯˘ Ï‚ÚÓ ÍÂ˙· ˙‡ˆÓ ‰„Â˜ Ì‡

R  ˜Á¯Ó·  dÈÚË˜ ˙ÏÙÎÓ Ê‡ ÂÊÎ¯ÓÓ  

Ï„Â‚ ‡È‰ ÂÊ ‰„Â˜· ÌÈÎ˙Á‰ ÌÈ¯˙ÈÓ‰

≠Ï    ‰ÂÂ˘‰ ÚÂ·˜ d2
 — R2Æ

‚ÚÓÏ ÌÈÎ˙ÂÁ Ï˘ ‰ÂÎ˙‰Ï
 ËÙ˘Ó‰ ˙‡ ÁÒÆÈ˘‰

∫ËÙ˘Ó

‡Ì Ó˜Â„‰ ˘ÓÁÂı ÏÓÚ‚Ï ÈÂˆ‡ÈÌ ˘È ÁÂ˙ÎÈÌ ÏÓÚ‚Ï ‡Ê ÓÎÙÏ˙
ÁÂ˙Í ‡Á„ ·ÁÏ˜Â ‰ÁÈˆÂÈ ˘ÂÂ‰ ÏÓÎÙÏ˙ ‰ÁÂ˙Í ‰˘È ·ÁÏ˜Â ‰ÁÈˆÂÈÆ

∫‰¯Ú‰Ï ‡È‰ ¢Í˙ÂÁ¢ ‚˘ÂÓ· Ô‡Î ‰ÂÂÎ‰    ÚË˜„ÚÂ Í˙ÂÁ‰ ‡ˆÂÈ ‰ÓÓ ‰„Â˜‰Ó˘ 

ÆÏ‚ÚÓ‰ ÌÚ Í˙ÂÁ‰ Ï˘ ‰˜ÂÁ¯‰ ÍÂ˙ÈÁ‰ ˙„Â˜Ï

 ÁÈÎÂ‰Ï ÍÈ¯ˆ˘ ‰ÓÂ ÌÈÂ˙‰ ÁÂÒÈ∫˙ÈËÓ˙Ó ‰Ù˘·

∫ÔÂ˙ADB≠Â  AECÆÏ‚ÚÓÏ ÌÈÎ˙ÂÁ Ì‰  

∫Ï¢ˆAE • AC Ω AD • ABÆ

∫‰ÁÎÂ‰

  ÌÈ˘ÏÂ˘Ó‰˘ ‰ÏÈÁ˙ ÁÈÎÂABC≠Â  AEDÆÌÈÓÂ„  

∫ß‡ ·Ï˘   º Ω ±∏∞<) CED ´ <) ABC®Ï‚ÚÓ· ÌÂÒÁ‰ Ú·Â¯Ó· ˙ÂÈ„‚ ˙ÂÈÂÊ ÌÂÎÒ©      

 } º Ω ±∏∞<) CED ´ <) AED®˙Â„ÂÓˆ ˙ÂÈÂÊ©      

             
<) AED       Ω <) ABC

∫ß· ·Ï˘   <) A     Ω <) A®˙Ù˙Â˘Ó ˙ÈÂÊ©      

 }
 <) AED Ω <) ABC®ß‡ ·Ï˘· ÂÁÎÂ‰©      

         
AED     ABC®ÆÊÆÊ ÔÂÈÓ„‰ ËÙ˘Ó È¢ÙÚ©      

         

   AB
AE

AC
AD

Ω  ÌÈÓÂ„ ÌÈ˘ÏÂ˘Ó· ˙ÂÓÈ‡˙Ó ˙ÂÚÏˆ©     —®˙ÂÈÂÈˆ¯ÂÙÂ¯Ù 

         
AE  • AC Ω AD • AB    ÈÙ ÏÙÎ©      AD • AE®

      ÆÏ¢˘Ó

dR

C

B
A

D

E
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∫ß· ‡Ó‚Â„
ACB  ÂÊÎ¯Ó˘ Ï‚ÚÓÏ Í˙ÂÁ ‡Â‰  OÆ

  ÚË˜‰AO  ‰„Â˜· Ï‚ÚÓ‰ ˙‡ Í˙ÂÁ  DÆ

 Ω Ó¢Ò ≥    ∫ÔÂ˙AC Ω Ó¢Ò π    ¨BC¨

 Ω Ó¢Ò ≤ADÆÏ‚ÚÓ‰ ÒÂÈ„¯ ˙‡ ·˘Á    Æ

∫ÔÂ¯˙Ù

AO ‡Â‰  Í˙ÂÁ ‡Ï Ì‡ Ï·‡ Ï‚ÚÓÏ ÍÈ¯‡Â˙Â‡ 

  ‰„Â˜· Ï‚ÚÓ‰ ˙‡ ÍÂ˙ÁÈ˘ „ÚE≠˘  Ï·˜  AE

 ‡Â‰Í˙ÂÁ    ÔÎ ÂÓÎ  ÆÏ‚ÚÓÏ DO Ω EDÌ‰ ÈÎ    

    ÔÓÒ  ÆÌÈÒÂÈ„¯x Ω DO´≤    Ê‡Â    x Ω ≤AEÆ

∫‡È‰ ‰‡ÂÂ˘Ó‰ ÔÂ¯Á‡‰ ËÙ˘Ó‰ È¢ÙÚ

)´≤x≤(±≤ Ω ≤ • ´¥    ÔÎÏ    Æ≥x Ω ≥≤    Ô‡ÎÓ    ¨≥∂ Ω ¥x Ω ∏    ¯ÓÂÏÎ    ¨¥xÆ
∫ÌÂÎÈÒÏÆÓ¢Ò  ∏  ‡Â‰ Ï‚ÚÓ‰ ÒÂÈ„¯    

‚ÚÓÏ ˜È˘ÓÂ Í˙ÂÁ Ï˘ ‰ÂÎ˙‰Ï
 ËÙ˘ÓÏ ¯Â·ÚÆÈ˘ÈÏ˘‰

∫ËÙ˘Ó

‡Ì Ó˜Â„‰ ˘ÓÁÂı ÏÓÚ‚Ï ÈÂˆ‡ÈÌ ÁÂ˙Í ÂÓ˘È˜ ÏÓÚ‚Ï ‡Ê ÓÎÙÏ˙
‰ÁÂ˙Í ·ÁÏ˜Â ‰ÁÈˆÂÈ ˘ÂÂ‰ Ï¯È·ÂÚ ‰Ó˘È˜Æ

 ÁÈÎÂ‰Ï ÍÈ¯ˆ˘ ‰ÓÂ ÌÈÂ˙‰ ÁÂÒÈ∫˙ÈËÓ˙Ó ‰Ù˘·

∫ÔÂ˙ADC≠Â  Ï‚ÚÓÏ Í˙ÂÁ ‡Â‰  AB

  ‰„Â˜· Ï‚ÚÓÏ ˜È˘Ó ‡Â‰BÆ

∫Ï¢ˆAB2 Ω AD • ACÆ

∫‰ÁÎÂ‰

  ÌÈ˘ÏÂ˘Ó‰˘ ÁÈÎÂACB≠Â  ABDÆÌÈÓÂ„  

   <) A     Ω <) A®˙Ù˙Â˘Ó ˙ÈÂÊ©      

 }
 <) ABD Ω <) ACB˙ÈÙ˜È‰‰ ˙ÈÂÊÏ ‰ÂÂ˘ ¯˙ÈÓÏ ˜È˘Ó ÔÈ· ˙ÈÂÊ©      

      ®¯˙ÈÓ‰ ÏÚ ˙Ú˘‰
         

ABD     ACB®ÆÊÆÊ ÔÂÈÓ„‰ ËÙ˘Ó È¢ÙÚ©      
         

   AC
AB

AB
AD

Ω  ÌÈÓÂ„ ÌÈ˘ÏÂ˘Ó· ˙ÂÓÈ‡˙Ó ˙ÂÚÏˆ©     —®˙ÂÈÂÈˆ¯ÂÙÂ¯Ù 

         
AB2    Ω AD • AC    ÈÙ ÏÙÎ©      AD • AB®

      ÆÏ¢˘Ó
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‰˜ÒÓ‰ ˙‡ ÁÒÏ ÌÈÂ¯Á‡‰ ÌÈËÙ˘Ó‰ È˘ È¢ÙÚ ÏÎÂ  ¥≥±  ßÓÚ·˘ ‰˜ÒÓÏ ‰ÓÂ„·

∫‰‡·‰

˜ÒÓ∫‰

  ÂÒÂÈ„¯˘ Ï‚ÚÓÏ ıÂÁÓ ˙‡ˆÓ ‰„Â˜ Ì‡R

  ˜Á¯Ó·dÌÈÎ˙ÂÁ‰ ˙ÏÙÎÓ Ê‡ ÂÊÎ¯ÓÓ  

‡È‰ ÈÂˆÈÁ‰ Ì˜ÏÁ· ÂÊ ‰„Â˜Ó ÌÈ‡ˆÂÈ‰

≠Ï    ‰ÂÂ˘‰ ÚÂ·˜ Ï„Â‚ R2
 — d2Ï„Â‚©    Æ

Æ®‰„Â˜‰Ó ‡ˆÂÈ‰ ˜È˘Ó‰ ÚÂ·È¯Ï ‰ÂÂ˘ ‰Ê

∫ß‚ ‡Ó‚Â„
  ˘ÏÂ˘Ó·ABC  ˙ÂÚÏˆ‰  AC≠Â  BC˙Â˜È˘Ó  

  ˙Â„Â˜· Ï‚ÚÓÏD≠Â  B  ÚÏˆ‰  Æ‰Ó‡˙‰·  AB

  ‰„Â˜· Ï‚ÚÓ‰ ˙‡ ˙Î˙ÂÁE Ω Ó¢Ò ∂    ∫ÔÂ˙    ÆBE¨

 Ω Ó¢Ò μBC Ω Ó¢Ò π    ¨AC  ˙‡ ·˘Á    ÆAEÆ

∫ÔÂ¯˙Ù

  ‰„Â˜‰ÓC Ω Ó¢Ò μ    ÔÎÏÂ Ï‚ÚÓÏ ÌÈ˜È˘Ó È˘ ÌÈ‡ˆÂÈ  BC Ω DCÔÂ˙‰ ÈÙÏ    Æ

 Ω Ó¢Ò πACμ Ω Ó¢Ò ¥    ÔÎÏÂ    — Ω πAD  ‰„Â˜‰Ó    ÆAÍ˙ÂÁÂ ˜È˘Ó ÌÈ‡ˆÂÈ  

    ∫ÌÈÈ˜˙Ó ÔÂ¯Á‡‰ ËÙ˘Ó‰ È¢ÙÚ ÔÎÏÂ Ï‚ÚÓÏAD2 Ω AB • AE    ÔÓÒ Ì‡    Æx Ω AE

    ÔÂ˙‰ È¢ÙÚ Ê‡x Ω ∂´AB    ‡È‰ ‰‡ÂÂ˘Ó‰ ÔÎÏÂ    2 Ω ¥x)∂´x(Æ

±∂ Ω ∞    ‡È‰ ˙ÈÚÂ·È¯‰ ‰‡ÂÂ˘Ó‰—x´∂x2 Ω ≤    Ì‰ ˙ÂÂ¯˙Ù‰    Æx1∏    ¨— Ω x2Æ

∫ÌÂÎÈÒÏ Ω Ó¢Ò ≤    AEÆ

תרגילי�
(פרופור�יות במעגל)

א� במעגל שני מיתרי� נחתכי� אז מכפלת �טעי מיתר אחד שווה למכפלת
�טעי המיתר השני

 מכפלת �טעי מיתרי�—תרגילי� יסודיי� 

:xבתרגילי� הבאי� מ�ויירי� מיתרי� הנחתכי� בתו� מעגל.  מ�א את ה�טע  1)

 הנ�ודה המודגשת היא מרכז המעגל)ג
 ו�ב
(בסעיפי� 

{R d

CB

A

D

E

6

x 3.5

x+2

ג. ב. 4}א. 9

x

15

2 5x

12
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  עוברי� שניOבמעגל שמרכזו  2)

  שנחתכי�CD  ו�ABמיתרי�  

  מאונ�OE.  ה�טע  Eבנ�ודה  

,AB.    נתו�:    12 ס"מ = ABלמיתר  

.13DC ס"מ = 

.EC    CE) > (DE  ו�DEחשב את  

(3AO  הוא רדיוס במעגל שמרכזו  Oורדיוסו  

E  הוא מיתר במעגל.  הנ�ודה  15CD ס"מ.  

.CD  ועל המיתר  AOנמ�את על המש�  

.DE,    14 ס"מ = CEנתו�:    4 ס"מ = 

.OEחשב את ה�טע  א.

.O  מהמרכז  CDחשב את מרח� המיתר  ב.

(4ABCהוא משולש שווה שו�יי�  

AC) = (AB.החסו� במעגל    

  חו�ה את ה�לעותDEהמיתר  

ABו�  AC  בנ�ודות  Fו�  G.בהתאמה  

.AC,    12 ס"מ = BCנתו�:    10 ס"מ = 

.DEחשב את אור� המיתר  

(5ABו�  CDה� שני מיתרי�  

.Eבמעגל הנחתכי� בנ�ודה  

,AEנתו�:    4 ס"מ = 

.CD,    11 ס"מ = 6BE ס"מ = 

.CE    .DE) > (CEחשב את  א.

חשב את:ב.

  (1)
SCEB

SAED
          .)  (2

SBED

SCEA
.

  חסו� במעגל.ABCהמשולש  6)

.E  בנ�ודה  AB  חות� את  CDהמיתר  

BDנתו�:    

(

 = AD

(

    ,
5
3

AC
BC

=,

.DC,    17 ס"מ = 16AB ס"מ = 

.DE    EC) < (DEחשב את  

C

A

D

O E

C

B

AD

O

E

C B

A

D
F

E
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B

A

D

E

CB

A
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 מכפלת �טעי מיתרי�—תרגילי� נוספי� 

  ב�יורי� הבאי�:xמ�א את ה�טע  7)

(8ABו�  CDה� שני מיתרי� במעגל המאונכי� זה  

,AB.    נתו�:    13 ס"מ = Eלזה שנחתכי� בנ�ודה  

  מהמרכזAB    ומרח� המיתר  15CD ס"מ = 

הוא  4.5  ס"מ.

.AE    AE) > (BE  ו�BEחשב את  א.

  מהמרכז.CDמ�א את מרח� המיתר  ב.

CE  ו�BD  חסו� במעגל.  ABCהמשולש  9)

.Mה� תיכוני� במשולש שנחתכי� בנ�ודה  

Fו�  Gה� בהתאמה נ�ודות החיתו� של המשכי  

,ACהתיכוני� ע� המעגל.    נתו�:    12 ס"מ = 

7MF    ,1 ס"מ = 
3

.6GE ס"מ = 

.EC    DF) > (MDחשב את  

(10ABCD    הוא טרפז  DC) ˇ̌ (ABששלושה    

מ�וד�ודיו נמ�אי� על המעגל.  אלכסוני

AC.  האלכסו�  Eהטרפז נחתכי� בנ�ודה  

.Fחות� את המעגל ג� בנ�ודה  

.DE2 = EF • CEהוכח:    

(11ABלשני מעגלי� �  הוא המיתר המשות

.  (ראה �יור).  �טעN  ו�Mשמרכזיה�  

  חות� את המעגל הימניMNהמרכזי�  

C  בנ�ודה  AB,  את המיתר  Dבנ�ודה  

.    נתו�:Eואת המעגל השמאלי בנ�ודה  

.CE,    2 ס"מ = DC,    4 ס"מ = 24MN ס"מ = 

חשב את הרדיוסי� של המעגלי�.

C

B A

D

E

CB

A

D

F
E

M

G

ג. ב. א.
●

8
x+2
x

10
x
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א� מנ�ודה שמחו� למעגל יו�אי� שני חותכי� למעגל אז מכפלת חות� אחד
בחל�ו החי�וני שווה למכפלת החות� השני בחל�ו החי�וני

 חותכי� למעגל—תרגילי� יסודיי� 

:xבתרגילי� הבאי� מ�ויירי� חותכי� למעגל.  מ�א את  12)

 הנ�ודה המודגשת היא מרכז המעגל)ג
(בסעי� 

מנ�ודה מחו� למעגל יו�אי� שני חותכי� למעגל13)

ו�טע שמחבר את הנ�ודה ע� מרכז המעגל.

מ�א את רדיוס המעגל עפ"י הנתוני� ב�יור.

(הנתוני� בס"מ).

(14ADBו�  AEC.ה� חותכי� למעגל  

,BD,    8 ס"מ = ADנתו�:    4 ס"מ = 

.13CE ס"מ = 

.ACחשב את  א.

.BC.    חשב את  DEנתו�:    2.5 ס"מ = ב.

.AB) = (AC  הוא שווה שו�יי�    ABCהמשולש  15)

  חות� אתBC  היא �וטר.  הבסיס  ACהשו�  

  חותכת את המעגלAB.  השו�  Dהמעגל בנ�ודה  

.BC,    12 ס"מ = AC.    נתו�:    18 ס"מ = Eבנ�ודה  

.AE  ו�BEחשב את  א.

.DEחשב את  ב.

.CEחשב את  ג.

 חותכי� למעגל—תרגילי� נוספי� 

  ב�יורי� הבאי�:xמ�א את ה�טע  16)
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  היא מיתרABC  של משולש  BCה�לע  17)

  חותכות אתAC  ו�ABבמעגל.  ה�לעות  

.  הנ�ודהE  ו�Dהמעגל בהתאמה בנ�ודות  

F  נמ�את על ה�לע  AB  שה�טע �EF  כ

,AC.    נתו�:    10 ס"מ = BCמ�ביל ל�לע  

.EF,    9 ס"מ = AB,    12 ס"מ = 15BC ס"מ = 

.ADחשב את  א.

.DFחשב את  ב.

  הוא שווה שו�יי�ACOהמשולש  18)

AO) = (AC  הנ�ודה    .Oהיא  

  חותכתACמרכז המעגל.  השו�  

.C  ו�Bאת המעגל בנ�ודות  

.AB,    5 ס"מ = COנתו�:    6 ס"מ = 

.BCחשב את ה�טע  

9
●

 (1AB.הוא המיתר המשות� לשני מעגלי�  

.AB  נמ�את על המש�  Cהנ�ודה  

CFDו�  CGE.ה� חותכי� למעגלי� בהתאמה  

.CG • CE = CF • CDהוכח:    א.

,DF,    6 ס"מ = CFנתו�:    4 ס"מ = ב.

.CG.    חשב את  3GE ס"מ = 

FGחשב את היחס    ג.
DE

.�.    נמ� את תשובת

  היא מיתר במעגל.ABC  של משולש  BCה�לע  20)

  חותכות את המעגל בהתאמהAC  ו�ABה�לעות  

C  הוא חו�ה הזוית  DC.  המיתר  E  ו�Dבנ�ודות  

  ה�:ABC.  �לעות המשולש  ABCבמשולש  

.BC,    8 ס"מ = AC,    12 ס"מ = 10AB ס"מ = 

.CEחשב את  א.

  אתF  וסמ�  ב�BEשרטט ב�יור את המיתר  ב.

.a = BE.    נתו�:    CDנ�ודת החיתו� שלו ע�  

.CF • DF  את המכפלה    aהבע באמ�עות  

(21ABCו�  ADE  ה� שני חותכי� למעגל היו�אי� מנ�ודה  A.מחו� למעגל  

 1    :�.BC : AB 5    ,: = 3 DE : AD 2 = :נתו

.AE : ACחשב את היחס    
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(22ABו�  AC  .ה� שני מיתרי� המאונכי� זה לזה במעגל שרדיוסו  6.5  ס"מ  Dהיא נ�ודה  

  חות� את המעגלBD.  ה�טע  C  מה�ד של  ACהנמ�את מחו� למעגל על המש� ה�טע  

.CD,    4 ס"מ = AB.    נתו�:    12 ס"מ = Eבנ�ודה  

.CDE.            ג.   חשב את שטח המשולש  CE.            ב.   חשב את  DEחשב את  א.

א� מנ�ודה שמחו� למעגל יו�אי� חות� ומשי� למעגל אז מכפלת החות� בחל�ו
החי�וני שווה לריבוע המשי�

 חות� ומשי� למעגל—תרגילי� יסודיי� 

:xבתרגילי� הבאי� מ�ויירי� משי� וחות� למעגל.  מ�א את  23)

 הנ�ודה המודגשת היא מרכז המעגל)ג
(בסעי� 

.AB) = (AC  הוא שווה שו�יי�    ABCהמשולש  24)

  חותכת אתAC  נמ�את על המעגל.  ה�לע  Aהנ�ודה  

.B  נוגעת במעגל בנ�ודה  BC.  ה�לע  D  המעגל בנ�ודה

.BC,    4 ס"מ = ABנתו�:    8 ס"מ = 

.AD  ו�CDחשב את  א.

.BDחשב את  ב.

AB) = (AC  הוא שווה שו�יי�    ABCהמשולש  25)

.D  ו�Cוהוא משי� למעגל בנ�ודות  

.E  חותכת את המעגל בנ�ודה  ACהשו�  

    :�.a = AC    ,b = BC    b) 2< a < (bנתו

.b  ו�a  בעזרת  CE  ואת  AEהבע את  א.
ב
●

.b 2< a < bהסבר את תנאי ההגבלה    .

A  הוא שווה �לעות.  הנ�ודה  ABCהמשולש  26)

  ה� נ�ודות החיתו�E  ו�Dנמ�את על המעגל.  

  ע� המעגל בהתאמה.AB  ו�ACשל ה�לעות  

F  היא נ�ודת ההש�ה של ה�לע  BC.

.CF,    3 ס"מ = AEנתו�:    5 ס"מ = 

.ADחשב את אור� המיתר  

ג. ב. א.
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C.  הנ�ודה  B  ו�Aשני מעגלי� נחתכי� בנ�ודות  27)

  משי�י�CE  ו�AB  .CDנמ�את על המש� ה�טע  

  בהתאמה.E  ו�Dלמעגלי� בנ�ודות  

.CE = CDהוכח:    א.

  (שלא מסומנת ב�יור) היא נ�ודהFהנ�ודה  ב.

.CE = CF  כ� שמת�יי�:    ABעל  

  היא מרכז המעגל החוס� אותו.  נמ�.Cמ�א את המשולש שהנ�ודה  (1)

ACD1 (>הוכח:    (2)
2

 = <) FED.

  נמ�א על המעגל.  ה�לעותABC  של משולש  Aה�וד�וד  28)

ABו�  AC  חותכות את המעגל בהתאמה בנ�ודות  Dו�  E.

  נמ�אתO.  הנ�ודה  F  נוגעת במעגל בנ�ודה  BCה�לע  

,FC,    4 ס"מ = AE.    נתו�:    6 ס"מ = AFעל  

.BD    ,FO = 2AO,    2.5 ס"מ = 7.5AD ס"מ = 

.ABC  היא מרכז המעגל החסו� במשולש  Oהוכח:    הנ�ודה  

(29AB  .הוא המיתר המשות� לשני מעגלי�  CDהוא  

.D  ו�Cמשי� המשות� לשני המעגלי� בנ�ודות  

  �.E  בנ�ודה  CD  חות� את  ABהמש

.CD  היא אמ�ע  Eהוכח:    הנ�ודה  א.

 CD.    הוכח:    BE = CDנתו�:    ב.
1
4

 = AE.

(30AB�  הוא �וטר במעגל הגדול והוא עובר דר

  .�AB  היא נ�ודה על  Cמרכז המעגל ה�ט

  היא נ�ודה על המעגל הגדול כ� שה�טעDו�

DC  בנ�ודה �.  המיתרC  משי� למעגל ה�ט

DG  בנ�ודות �.F  ו�E  חות� את המעגל ה�ט

.DE • DF = BC • ACהוכח:    

 חות� ומשי� למעגל—תרגילי� נוספי� 

:xב�יורי� הבאי� מ�ויירי� משי�י�, חותכי� ומיתרי�.  מ�א את  31)

 הנ�ודה המודגשת היא מרכז המעגל)ב
(בסעי� 
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  היא מיתרAD  הוא מלב�.  ה�לע  ABCDהמרובע  32)

.E  חותכת את המעגל בנ�ודה  ABבמעגל.  ה�לע  

.F  משי�ה למעגל בנ�ודה  BCה�לע  

.BC  היא אמ�ע ה�לע  Fהוכח שהנ�ודה  א.

.BC,    12 ס"מ = ABנתו�:    16 ס"מ = ב.

חשב את �וטר המעגל.

  וסמ� את נ�ודתBDשרטט ב�יור את האלכסו�  ג.

.DH.    חשב את  Hהחיתו� שלו ע� המעגל  ב�

.90(<) C = (º  הוא ישר זוית    ABCהמשולש  33)

  חות�AB  נמ�את על המעגל.  היתר  Aהנ�ודה  

  משי� למעגלBC.  הני�ב  Dאת המעגל בנ�ודה  

.F  חות� את המעגל בנ�ודה  AC.  הני�ב  Eבנ�ודה  

.BE,    10 ס"מ = CF,    3 ס"מ = AFנתו�:    9 ס"מ = 

  הוא �וטר במעגל.ADהוכח:    א.

.BAC  הוא חו�ה הזוית  AEהוכח:    ב.

(34432  � וב�יור היעזר במשפט שבעמ

משפט פיתגורס.כדי להוכיח את 

b  משי� למעגל,  הני�ב  aהני�ב  
.  (הנ�ודהcהוא רדיוס והיתר הוא  

המודגשת היא מרכז המעגל).

.AB) = (AC  הוא שווה שו�יי�    ABCהמשולש  35)

AC.  השו�  B  נוגע במעגל בנ�ודה  BCהבסיס  

AB.  המש� השו�  Dחותכת את המעגל בנ�ודה  

,BC.    נתו�:    6 ס"מ = Eחות� את המעגל בנ�ודה  

.AE,    2.5 ס"מ = 3DC ס"מ = 

.ABחשב את השו�  

(פרופור�יות במעגל):תשובות  

  א.  13  ס"מ.3)  9  ס"מ,  4  ס"מ.    2)  3.    ג.8.   ב.    3  או  12.   1)  א.

4א.  8  ס"מ.   ב.  (1)  5)    13  ס"מ.    4)ב.  12  ס"מ.    
1   .)  (2

9
  7.3)  א.  5  ס"מ.    )6.    16

  11  ס"מ,  19  ס"מ.11)  9  ס"מ.    9)  א.  9  ס"מ,  4  ס"מ.   ב.  2.5  ס"מ.    8)  2.    ג.

  א.  16  ס"מ.   ב.  10  ס"מ.14)  8.5  ס"מ.    13)  3.    ג.11.   ב.    6.   12)  א.

2  ג.  12.   ב.  7.   16)  א.  א.  4  ס"מ,  14  ס"מ.   ב.  6  ס"מ.   ג.  11.31  ס"מ.    15)
3.

a2  א.  7  ס"מ.   ב.  20)  4  ס"מ.    18)  א.  5  ס"מ.   ב.  2.2  ס"מ.    17)
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  7.5.ג.7.   ב.    5.   23)  א.  א.  2.4  ס"מ.   ב.  3.2  ס"מ.   ג.  3.84  סמ"ר.    22)

  א.  25)  א.  2  ס"מ,  6  ס"מ.   ב.  4  ס"מ.    24)
(a—b)2

a  ,2ab—b2

a    .26(.8  ס"מ  

  ב.  18.25  ס"מ.   ג.  18.2  ס"מ.32)  2.    ג.6.   ב.    2.   31)  א..    FDEב.  (1)  27)  

.  4.5  ס"מ  או  8  ס"מ35)

—תרגילי� לחזרה 
פרופור�יות במשולש ישר זוית ובמעגל

˘ÂÓ‰ ÌÂÎÈÒ‚∫¯˘Ú ‰˘ÈÓÁ‰ ˜¯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„

 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

 ËÙ˘Ó—˙ÏÙÎÓ˘ ÍÎ ‰Ê ˙‡ ‰Ê ÌÈ˜ÏÁÓ Ï‚ÚÓ‰ ÍÂ˙· ÌÈÎ˙Á‰ Ï‚ÚÓ· ÌÈ¯˙ÈÓ È˘ 

ÆÈ˘‰ ¯˙ÈÓ‰ ÈÚË˜ ˙ÏÙÎÓÏ ‰ÂÂ˘ „Á‡ ¯˙ÈÓ ÈÚË˜

 ËÙ˘Ó—Í˙ÂÁ ˙ÏÙÎÓ Ê‡ Ï‚ÚÓÏ ÌÈÎ˙ÂÁ È˘ ÌÈ‡ˆÂÈ Ï‚ÚÓÏ ıÂÁÓ˘ ‰„Â˜Ó Ì‡ 

ÆÈÂˆÈÁ‰ Â˜ÏÁ· È˘‰ Í˙ÂÁ‰ ˙ÏÙÎÓÏ ‰ÂÂ˘ ÈÂˆÈÁ‰ Â˜ÏÁ· „Á‡

 ËÙ˘Ó—Í˙ÂÁ‰ ˙ÏÙÎÓ Ê‡ Ï‚ÚÓÏ ˜È˘ÓÂ Í˙ÂÁ ÌÈ‡ˆÂÈ Ï‚ÚÓÏ ıÂÁÓ˘ ‰„Â˜Ó Ì‡ 

Æ˜È˘Ó‰ ÚÂ·È¯Ï ‰ÂÂ˘ ÈÂˆÈÁ‰ Â˜ÏÁ·

—תרגילי� לחזרה 
פרופור�יות במשולש ישר זוית ובמעגל

בטרפז שווה שו�יי� האלכסוני� מאונכי� לשו�יי�.  גובה הטרפז הוא  12  ס"מ והבסיס1)

הגדול הוא  25  ס"מ.

חשב את ההי�� והשטח של הטרפז.
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AB    ,DC = (BC = (ABCD    ADבדלתו�  2)

,BC)  ABזויות הבסיס ה� ישרות    

DC  (AD  האלכסוני� נחתכי� בנ�ודה    .O.

.CO,    4.5 ס"מ = ADנתו�:    10 ס"מ = 

חשב את שטח הדלתו�.

  חות� את ה�לעAM.  המש� ה�טע  ABC  היא מפגש התיכוני� במשולש  Mהנ�ודה  3)

BC  בנ�ודה  D  דר� הנ�ודות  .A  ,Mו�  C  עובר מעגל כ� שה�לע  BCמשי�ה למעגל  

.Cבנ�ודה  

BC 3 = AD.2הוכח:    

.AC  BE  כ� שמת�יי�    AC  נמ�את על האלכסו�  E  הנ�ודה  ABCDבמ�בילית  4)

.a = AE    ,b = CE    ,a2+ab = ABנתו�:    

הוכח:    המ�בילית היא מלב�.א.

.b  ו�aהבע את שטח המלב� באמ�עות  ב.

5
●

 (AB  הוא �וטר במעגל שחות� את המיתר  CD

  חות�CG  ומאונ� לו.  המיתר  Eבנ�ודה  

,CD.    נתו�:    16 ס"מ = F  בנ�ודה  ABאת  

.CF,    10 ס"מ = 4BE ס"מ = 

מ�א איזו נ�ודה ב�יור היא מרכז המעגל

והוכח את תשובת�.

  היאAB  הוא ריבוע.  ה�לע  ABCDהמרובע  6)

  חותכת את המעגלBCמיתר במעגל.  ה�לע  

 משי�ה למעגל.CD.  ה�לע  Cבנ�ודה  

  היאCDהוכח שנ�ודת ההש�ה של ה�לע  א.

באמ�ע ה�לע.

  את:a.  הבע באמ�עות  aנתו� ש�לע הריבוע היא  ב.

.    (2)  רדיוס המעגל.BE(1)  המיתר  

(7AB  .לשני מעגלי� �  הואCD  הוא מיתר המשות

G  בנ�ודה  ABמיתר במעגל הגדול שחות� את  

  חות�CD.  המש�  Eואת המעגל ה�ט� בנ�ודה  

.Fאת המעגל ה�ט� בנ�ודה  

הוכח:    
CE
DF

 = 
EG
GD

.
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(8ABו�  CD  ה� מיתרי� במעגל שנחתכי� בנ�ודה  E 10    :9 = :.    נתו� AE : BE,

 5: = 2 DE : CE.

.CD : ABמ�א את היחס:    

(9ABCו�  ADE.ה� חותכי� למעגל  

.DE,    6 ס"מ = ADנתו�:    4 ס"מ = 

  גדול פי  3  משטחBCEDשטח המרובע  

.ABDהמשולש  

.BC  ו�ABחשב את  א.

מהו אורכו של משי� למעגל היו�אב.

? Aמהנ�ודה  

במשולש ישר זוית הגובה ליתר מחל� את היתר לשני �טעי�.10)

 4.    מ�א את היחס בי� ני�בי המשולש.:נתו� שהיחס בי� שני ה�טעי� הנ"ל    9 א.

.b : a)  נתו� שהיחס בי� שני ה�טעי� הנ"ל הוא    א
(ללא �שר לנתו� של סעי� ב.
  את היחס בי� הני�בי�.b  ו�aהבע באמ�עות  

(11ABC  הוא משולש שווה שו�יי�.  �וד�וד הראש  A

  חותכת את המעגל בנ�ודהABנמ�א על המעגל.  השו�  

D  הבסיס  .BC  משי� למעגל בנ�ודה  C:נתו�    .

  הוא  50  ס"מ.ABC    והי�� המשולש  15AD ס"מ = 

.ABCחשב את �לעות המשולש  

משני �וד�ודי� נגדיי� של מלב� (שהוא לא ריבוע) מורידי� אנכי� לאלכסו� שלא עובר דר�12)

ה�וד�ודי�.  נ�ודות החיתו� של האנכי� ע� האלכסו� מחל�ות אותו לשלושה �טעי�

.a : b : aשהיחסי� ביניה� ה�    

  את היחס בי� רוחב המלב� לאור� המלב�.b  ו�aהבע באמ�עות  

.ACD  וחות�  B  שמחו� למעגל יו�אי� משי� למעגל בנ�ודה  Aמנ�ודה  13)

.AD  AB    ,a = AB    ,b = AC    b) > (aנתו�:    

  את רדיוס המעגל.b  ו�aהבע באמ�עות  

(14AB  הוא מיתר במעגל.  נ�ודה  C  למעגל על המש� המיתר �.B  מה�ד של  AB  נמ�את מחו

    ורדיוס המעגל הוא  4  ס"מ.BC • ACנתו�:    9 סמ"ר = א.

  ממרכז המעגל.Cחשב את מרח� הנ�ודה  

.R    והרדיוס  d = BC • AC)    נסמ�    א
(ללא �שר לנתו� של סעי� ב.

  ממרכז המעגל.C  את מרח� הנ�ודה  R  ו�dהבע באמ�עות  
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(15AB  הוא משי� למעגל שמרכזו  O  בנ�ודה  B.

ACD  הוא חות� למעגל שחות� את ה�וטר  FG

,AC,    4 ס"מ = AB.    נתו�:    6 ס"מ = Eבנ�ודה  

.2CE = OE ס"מ = 

.DEחשב את  א.

חשב את רדיוס המעגל.ב.

  הואB  .ABשני מעגלי� משי�י� מבפני� בנ�ודה  16)

  הוא �וטר במעגל ה�ט�.BC�וטר במעגל הגדול  ו�

AD  .הוא מיתר במעגל הגדול  DCו�  AEמשי�י�  

  בהתאמה.E  ו�Cלמעגל ה�ט� בנ�ודות  

  הוא שווה שו�יי�.ADEהוכח:    המשולש  

  הוא אנ�DE  חסו� במעגל.  ABCמשולש  17)

,BC.    נתו�:    12 ס"מ = BCאמ�עי ל�לע  

.AE,    4.4 ס"מ = 10BE ס"מ = 

חשב את רדיוס המעגל.

18  ה ��ת יותר �שי מהרגיל.—    חל� מהתרגילי  28הערה:

.DE • BE = CE • AE.    נתו�:    E  האלכסוני� נחתכי� בנ�ודה  ABCDבמרובע  18)

  הוא בר חסימה.ABCDהוכח:    המרובע  

(19ABCD    הוא טרפז שווה שו�יי�  DC) ˇ̌ (AB.

.D  משי� למעגל בנ�ודה  DCהבסיס ה�ט�  

AB  משי�ה ג� היא למעגל.  הבסיס  BCהשו�  

a = DC.    נתו�:    Eחות� את המעגל בנ�ודה  

  את:a  הוא גובה בטרפז.  הבע באמ�עות  CEוכ�  ש�

    נית� לראות הדרכה בתשובה לתרגיל).הדרכה:.    (ABהבסיס  א.

.BCאת השו�  ב.

  משי�י� מבפני�N  ו�Mשני מעגלי� שמרכזיה�  20)

  הוא משי� משות� למעגלי�.B  .ABבנ�ודה  

ACDהוא חות� למעגל הגדול שמשי� למעגל ה�ט�  

  של המעגל הגדול.M  ועובר דר� המרכז  Eבנ�ודה  

.AC,    3 ס"מ = ABנתו�:    9 ס"מ = 

חשב את רדיוס המעגל הגדול.א.

חשב את רדיוס המעגל ה�ט�.ב.
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1
●

 (2AB  הוא משי� למעגל בנ�ודה  Bו�  ACDהוא חות�  

למעגל.

.    מ�א את היחסי�AB : AC 2 = :נתו�:    3 א.

.CD : AC  (2)    .SBCD : SABCהבאי�:    (1)  

)א
(ללא �שר לנתו� של סעי� ב.

.k = AB : ACנתו�:    

.k2)—1( : k2 = SBCD : SABCהוכח:    

  חסומי� שני ח�איABבתו� ח�י מעגל ש�וטרו  22)

  וה�AC  ו�BCמעגלי� שה�טרי� שלה� ה�  

משי�י� מבחו� זה לזה ומבפני� לח�י המעגל

  נ�ודהAB)  .D  ני�ב ל�וטר  CDהגדול.  ה�טע  

על �שת ח�י המעגל).

  שווה לשטחCDהוכח:    שטח המעגל ש�וטרו  

האפור.

    חסו�AB) = (ABC    ACבתו� משולש שווה שו�יי�  23)

  הוא �וטר של ח�י מעגל שחות� אתDEFG  .BGמלב�  

.a  שווה  ל�BC.  הבסיס  E  בנ�ודה  ABהשו�  
נתו� שהגובה לבסיס שווה לבסיס.א.

  את רדיוס ח�י המעגל.aהבע באמ�עות  

)א
(ללא �שר לנתו� של סעי� ב.

a 6נתו�:    
17

 = EFמ�א את היחס שבי� הגובה    .

לבסיס לבי� הבסיס.

שני המעגלי� שב�יור ה� מעגלי� בעלי מרכז24)

  .�  ה� מיתרי� במעגל ה�ט�AC  ו�ABמשות

שהמשכיה� חותכי� את המעגל הגדול בנ�ודות

Dו�  E.בהתאמה  

.CE • AE = BD • ADהוכח:    

  כ� שה�טעB  ו�Aשני מעגלי� נחתכי� בנ�ודות  25)

AB  .הוא �וטר במעגל ה�ט�  CDהוא מיתר במעגל  

  היא נ�ודהK  .N  בנ�ודה  ABהגדול הנח�ה ע"י  

.AB  ני�ב  ל�NKעל המעגל ה�ט� כ�  ש�

.DK = NKהוכח:    א.  

.º = 90<) CND  ב.הוכח:    

C

B

A

D

KN

C

B

A
D

CB A

D

C B

A

D

F

E

G

CB

A

D
E



446 ה�ילו� מספר זה הוא עבירה על החו�★) ב
	1 חל� — יח"ל 5 (מתמטי�ה בני גור� — כל הזכויות שמורות ©

(26AD  הוא חו�ה הזוית  BACבמשולש  

ABC  דר�  .A  ,Bו�  Dעובר מעגל שחות�  

D  ו�A  ,C.  דר�  F  בנ�ודה  ACאת  

.E  בנ�ודה  ABעובר מעגל שחות� את  

.CF = BEהוכח:    

(27CD  הוא חו�ה הזוית  ACBבמשולש  

.ABC    AC) = (ABשווה שו�יי�  

  עובר מעגלC  ו�A  ,Dדר� הנ�ודות  

  מה�דBCשחות� את המש� ה�לע  

.E  בנ�ודה  Cשל  

.BE = ADהוכח:    

(28ABC  הוא משולש החסו� במעגל שמרכזו  O

D  היא �וטר.  מהנ�ודה  BCכ� שה�לע  

  שחות�BC  העלו אנ�  ל�O  ל�Cשנמ�את בי�  

,  את המעגל בנ�ודהE  בנ�ודה  ABאת ה�לע  

F  ואת המש� ה�לע  AC  בנ�ודה  G.

DG • DE = DFהוכח:     2.

    נית� לראות הדרכה בתשובה לתרגיל).הדרכה:(

 פרופור�יות במשולש ישר זוית ובמעגל):—(תרגילי לחזרה תשובות  

a 3ב.  a    .  (6  (1))+(abb  ב.  4)  75  סמ"ר.    2)62  ס"מ,  192  סמ"ר.    1)  
4   .)  (2a 5

8.

.b : a  ב. 2.   :  3 א.  10)  א.  5  ס"מ,  3  ס"מ.   ב.  6.32  ס"מ.    9) 19.    :  21 8)

a  12)20  ס"מ,  20  ס"מ,  10  ס"מ.    11)  
a+b

    .13(  
a2+b2

2b
  5  ס"מ.  א.)14.    

הדרכה:(a  .3  א.  19)  7.5  ס"מ.    17)  א.  3  ס"מ.   ב.  3.16  ס"מ.    )R2+d    .15  ב.

a 5  א.  23)  א.  12  ס"מ.   ב.  4.5  ס"מ.    a31+(    .(20(.   ב.  D)הורד גובה מהנ�ודה  
12.

DC • BD = DF    הוכח תחילה שמת�יי�    הדרכה:  28) 3.    : 2  או  4 :  3 ב. 2.
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