 .1המעגל
מעגל הוא קו סגור במישור ,שכל נקודה עליו נמצאת
במרחק שווה מנקודה במרכז.
נקודה זו נקראת מרכז המעגל.
מרחק הנקודות שעל המעגל ממרכזו נקראת רדיוס
המעגל.
כל קטע המחבר את נקודת המעגל עם מרכזו נקרא אף
הוא רדיוס .קטע המחבר שתי נקודות על המעגל נקרא
מיתר.
מיתר העובר דרך מרכז המעגל הוא קוטר.
מיתר העובר דרך מרכז המעגל מכונה קוטר.
משפט 1
קוטר המעגל שעובר דרך אמצע של מיתר מאונך לו.
הוכחה
 ABהוא מיתר במעגל ,ו C -אמצעו.
המשולש  AOBהוא שווה שוקיים שבסיסו AB
ושוקיים הן רדיוסים המעגל.
על פי תכונות התיכון לבסיס של משולש שווה שוקיים,
הקטע  OCהוא גם גובה המשולש.
לכן קוטר המעגל שעובר דרך אמצע המיתר מאונך לו.
משפט ( 2משפט הפוך)
אנך אמצעי למיתר המעגל הוא קוטר.
הוכחה
 ABהוא מיתר במעגל שמרכזו  ,Oו DK -אנך אמצעי לקטע
 .ABנבחר נקודה כלשהי על האנך ,נסמן אותה ב E -ונתבונן
במשולשים  AECו :BEC -הם ישרי זווית ובעלי ניצבים
שווים ( AC = CBכי  Cהוא אמצע הקטע ,ו CE -צלע משותפת).

גיאומטריה  -המעגל
1

לכן המשולשים הם חופפים ,AE = EB ,כלומר כל נקודות על האנך  DKמרוחקות
באופן שווה מקצות המיתר  ,ABביניהן גם הנקודה שעבורה  ,AO = OB = Rוהיא
מרכז המעגל  .Oמכאן מסיקים ש DK -הוא קוטר המעגל.

מ.ש.ל.

תרגילים ומשימות
 .1א .מנּו שני רדיוסים ,קוטר ,שלושה מיתרים ושני
חותכים של המעגל שבשרטוט.
ב .מהו חותך המעגל שבשרטוט ,העובר דרך נקודה M
שמחוץ למעגל ?
.2
.3
.4
.5

הוכיחו שכל קרן ,היוצאת ממרכז המעגל ,חותכת את
המעגל בנקודה אחת.
הוכיחו שכל ישר ,העובר דרך מרכז מעגל ,חותך את המעגל בשתי נקודות.
שרטטו מעגל ובֹו כמה מיתרים מקבילים.
האמצע של המיתרים האלה?
מהי התכונה המשותפת לנקודות
4
א .דרך נקודה על מעגל נתון עוברים 3קוטר ומיתר שאורכו
2
הזווית ביניהם.
שווה לרדיוס המעגל .מצאו את
1
מיתרים
שני
עוברים
נתון
מעגל
ב .דרך הנקודה על
-6
-5
-4
-3
-2
-1
1
2
3
4
5
-1
שאורכם שווה לרדיוס המעגל .מצאו את הזווית ביניהם.



-2

קטן מרדיוס המעגל.
 .2 .232מרחק מנקודה  Aלמרכז המעגל
-3
-4

4
הנקודה  Aחותך את המעגל.
הוכיחו כי כל ישר העובר דרך
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שעשועי מתמטיקה
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 .7כיצד לשרטט מעגל ללא מחוגה?
-2
קשה הרבה יותר לעשות זאת ללא מחוגה.
כידוע ,מעגל משרטטים במחוגה.
-3
-4
נכון שישנם מעטים המיומנים בכך ,כמו הצייר המפורסם אלברט דירר שבתנועת יד
אחת צייר מעגל כה מדויק שהבדיקה במחוגה לא הראתה סטייה ...
קיימת שיטה פשוטה המאפשרת לשרטט רבע מעגל על נייר משובץ.

גיאומטריה  -המעגל
2

השיטה נקראת " ,"3 – 1, 1 – 1, 1 – 3והיא פועלת כך:
מציירים נקודה בפינה של משבצת כלשהי,
סופרים שלוש משבצות ימינה (שמאלה) ואחת – מטה,
מציירים נקודה שנייה; סופרים משבצת אחת ימינה
(שמאלה) ואחת למטה ,ומציירים נקודה שלישית; סופרים
משבצת אחת ימינה ושלוש מטה ,ומציירים את הנקודה הרביעית .מעבירים את
העקומה דרך ארבע הנקודות ,ומקבלים רבע המעגל.
שאלה (קלה) :לכמה משבצות שווה רדיוס המעגל הזה? לכמה שווה הקוטר?
.8

מדוע פתחי ביוב עגולים?
רמז :היעזרו בתכונה ב' בהמשך העמוד.

.9

קחו רצועת נייר מלבנית שניתן לכסותה בעיגול.
קפלו אותה סביב המרכז ,כפי שמתואר בשרטוט.
האם גם לאחר הקיפול אפשר לכסותה באמצעות אותו
העיגול?

 .11סדרו חמישה מטבעות באופן שכל אחד מהם ישיק לארבעת
האחרים.

תכונות נוספות של מעגל
א .המעגל יכול "לגלוש" על עצמו ,באופן שכל נקודה עליו
יכולה להתלכד עם כל נקודה אחרת .תכונה זו קיימת
רק במעגל ובישר (אולם הישר אינו קו סגור).
זו הסיבה לכך שחרב עשויה בצורת קשת של מעגל,
שאם לא כן היא לא תיכנס באופן מדויק לנדן (לנרתיק).
ב .קוטר מחלק את המעגל לשתי צורות חופפות ,כלומר
המעגל הוא סימטרי יחסית לקוטר (היעזרו בעובדה זו
לפתרון שאלה .)8
ג .הסיבה העיקרית לכך שגלגל עשוי בצורה של מעגל היא
כדי שהציר עליו מונחת העגלה יישאר בגובה קבוע
מהקרקע.

גיאומטריה  -המעגל
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 .2משיק למעגל
 2.1ישר ומעגל
נבדוק כמה נקודות משותפות יכולות להיות לישר
ולמעגל? אם הישר עובר דרך מרכז המעגל ,הוא חותך
אותו בשתי נקודות שהן קצות הקוטר הנמצא על הישר.

B

p

A

H
d

d<r
r

נניח שישר  pאינו עובר דרך מרכז  Oשל מעגל שרדיוסו .r

O

נשרטט אנך  OHלישר  pונסמן באות dDאת אורך האנך,
כלומר את המרחק ממרכז המעגל לישר.
נבדוק שלושה מקרים אפשריים:
א .d < r .על הישר  pנקצה שני קטעים  HAו HB -שאורכם

.

על פי משפט פיתגורס:

A

נמצאות על המעגל ,ולכן הן נקודות משותפות
מכאן מסיקים שהנקודות  AוB -
B

לישר  pולמעגל הנתון .כלומר כאשר מרחק ממרכז מעגל לישר קטן מרדיוס
המעגל ,אזי לישר ולמעגל יש שתי נקודות משותפות.
H
M
ב.

 .d = rבמקרה זה  ,OH = rכלומר נקודה  Hנמצאת

p

על המעגל ,ולכן היא משותפת לישר ולמעגל.

d=r

r

d

לישר  pולמעגל אין נקודות משותפות אחרות ,כיוון

O

A

שלכל נקודה  Mעל הישר השונה מ ,H -מתקיים:
D

B

( OM > OH = rבמשולש ,מול זווית גדולה נמצאת
H

הצלע הגדולה) .לכן הנקודה  Mאינה שייכת למעגל.
ג .d > r .במקרה זה  ,OH > rלכן לכל נקודה  Mעל
הישר  pמתקיים .OM > OH > r :כלומר ,הנקודה
 Mאינה שייכת למעגל.

p
d>r

d
O

כאשר מרחק ממרכז מעגל לישר גדול מרדיוס המעגל,
D
אזי לישר ולמעגל אין נקודות משותפות.
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M
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 2.2משיק למעגל
בסעיף הקודם הוכחנו שלישר ולמעגל יכולה להיות נקודה משותפת אחת ,שתי נקודות
משותפות או אף לא אחת.
הישר שיש לו נקודה משותפת אחת עם המעגל נקרא משיק למעגל ,והנקודה
המשותפת נקראת נקודת ההשקה.
נוכיח משפט על תכונת המשיק למעגל.
משפט 1
משיק למעגל מאונך לרדיוס בנקודת ההשקה.
הוכחה
 pמשיק למעגל שמרכזו בנקודה  ,Oו A-היא נקודת
p

ההשקה.

O

נניח שרדיוס לנקודת ההשקה  OA = rאינו מאונך
B

למשיק ,כלומר הזווית בינו לבין הישר  pחדה.
נשרטט אנך  OBלישר .p

r
A

כיוון שבמשולש ישר זווית  OBAהמרחק ממרכז המעגל לישר  pהוא הניצב  ,OBוהיתר
הוא הרדיוס  ,OAמסיקים ש.OB < r -
בסעיף הקודם הוכחנו שכאשר מרחק ממרכז מעגל לישר קטן מרדיוס המעגל ,אזי
לישר ולמעגל שתי נקודות משותפות .אולם דבר זה נוגד לנתון שהישר  pהוא משיק.
לכן ההנחה שהרדיוס אינו מאונך לישר הופרכה .המשפט הוכח.
משפט 2
קטעי המשיקים למעגל היוצאים מנקודה ,A
p

A

לנקודות ההשקה  Bו C -שווים.



C



שוות גם הזוויות בין המשיקים לבין הישר העובר דרך

2

מרכז המעגל ונקודה .A
הוכחה
על פי תכונות המשיק ,הזוויות  1ו 2 -ישרות ,לכן
המשולשים  ABOו ACO -ישרי rזווית .יש להם יתר
משותף וניצבים שווים ( ,)OB = OC = rלכן על פי

גיאומטריה  -המעגל
5

1

B

O

משפט פיתגורס ,שווים גם הניצבים  ABו ,AC -והמשולשים חופפים (צ.צ.צ).
אי לכך ,שוות גם הזוויות החדות .3 = 4

מ.ש.ל.

 2.3משיק לשני מעגלים
הגדרה שני מעגלים משיקים זה לזה בנקודה מסוימת אם יש להם משיק משותף
באותה נקודה .ההשקה נקראת פנימית (שרטוט א) ,אם מרכזי המעגלים נמצאים
באותו צד מהמשיק המשותף ,או חיצונית (שרטוט ב) ,אם מרכזי המעגלים נמצאים
בשני צדי המשיק.
C

E
O
B

א

D

ב

תרגילים ומשימות
 M .11היא נקודה מחוץ למעגל.
כמה משיקים למעגל זה עוברים דרכה? שרטטו משיקים אלה.
 .12דרך קצות הקוטר של מעגל עוברים שני משיקים .הוכיחו שהם מקבילים.
 .13רדיוס  OMשל מעגל שמרכזו  Oחוצה את המיתר .AB
הוכיחו כי משיק למעגל בנקודה  Mמקביל למיתר .AB
 .14כמה משיקים משותפים חיצוניים וכמה פנימיים אפשר לשרטט לשני המעגלים האלה?
שרטטו כמה מהם.

גיאומטריה  -המעגל
2

A

 .15שרטטו שני מעגלים וכל משיק משותף אפשרי ,באופן שמספרם יהיה:
ד4 .
ג3 .
ב2 .
א1 .

ה1 .

 .12כמה מעגלים יכולים להשיק לישר נתון בנקודה נתונה?
 .17בשרטוט משמאל נתון.PA = 10 cm :
מה אפשר לומר על שני המשיקים האחרים:
אPB .

ב?PC .

 .18שרטטו את כל המעגלים המשיקים לכל אחד
משלושת המעגלים שבשרטוט:

 .19נתונים שני מעגלים בעלי מרכז משותף .P
המיתר  ABשל המעגל הגדול משיק למעגל הקטן בנקודה .C
הוכיחו ש C -היא נקודה אמצעית של המיתר .AB
 .21הוכיחו משפט:
אם שני מעגלים משיקים ,אזי מרכזיהם ונקודת ההשקה שלהם נמצאים על ישר אחד
(ראו שרטוט בעמוד הבא).

גיאומטריה  -המעגל
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 .21 .536דרך נקודה  Aשל המעגל עוברים משיק ומיתר שאורכו שווה לרדיוס המעגל.
מצאו את הזווית ביניהם.
 .22 .535דרך קצות המיתר  ABשאורכו שווה לרדיוס המעגל ,עוברים שני משיקים הנפגשים
בנקודה  .Cמצאו את הזווית .ACB
 .23 .536הזווית בין קוטר המעגל  ABומיתר  ACשווה ל .30 -דרך נקודה  Cעובר משיק שחותך
את הישר  ABבנקודה  .Dהוכיחו כי המשולש  ACDהוא שווה שוקיים.
 .22 .538ישר  ABמשיק למעגל בעל רדיוס  Rשמרכזו  Oבנקודה  .Bמצאו את  ABאם נתון:
 2 = OAס"מ 1.5 = R ,ס"מ.
 .26 .536ישר  ABמשיק למעגל בעל רדיוס  Rשמרכזו  Oבנקודה .B
מצאו את  ABאם נתון 12 = R ,AOB = 60 :ס"מ.
 .25 .526נתונים :מעגל שמרכזו  ,Oהרדיוס שלו באורך  4.5ס"מ ונקודה .A
דרך הנקודה עוברים שני משיקים למעגל .מצאו את הזווית ביניהם ,אם  9 = OAס"מ.
 AB .26 .521ו AC -הם קטעי המשיקים למעגל שמרכזו ב ,O -והם עוברים דרך נקודה .A
מצאו את הזווית  ,BACאם ידוע שנקודה אמצעית של הקטע  AOנמצאת על המעגל.
.28 .522

נתונים :מעגל שמרכזו  Oונקודה p.A

A


בשרטוט נתון 3 = OB :ס"מ 2 = OA ,ס"מ.

C



2

מצאו את 3 ,AC ,AB :ו.4 -
1

 .26 .523הישרים  ABו AC -משיקים למעגל שמרכזו בO -
בנקודות  Bו.C -

r

מצאו את  BCאם נתון כי  OAB = 30ו 5 = AB -ס"מ.

גיאומטריה  -המעגל
8

B

O

 .36 .522הישרים  MAו MB -משיקים למעגל שמרכזו ב O -בנקודות  Aו.B -
נקודה  Cסימטרית לנקודה  Oיחסית לנקודה .B
הוכיחו כי .AMC = 3BMC
 .31 .526דרך קצות הקוטר  ABשל מעגל נתון עוברים אנכים  AA1ו BB1 -למשיק שאינו מאונך
לקוטר  .ABהוכיחו כי נקודת ההשקה היא נקודה אמצעית של הקטע .A1B1
 .32 .525במשולש  ABCהזווית  Bישרה.
הוכיחו כי:
א .הישר  BCמשיק למעגל בעל רדיוס  ABשמרכזו ב;A -
ב .הישר  ABמשיק למעגל בעל רדיוס  CBשמרכזו ב;C -
ג .הישר  AСאינו משיק למעגלים שמרכזם ב ,B -והם בעלי רדיוסים  BAו.BC -
 .33 .526קטע  AHהוא אנך מנקודה  Aלישר שעובר דרך מרכז המעגל  Oשהרדיוס שלו  3ס"מ.
האם הישר  AHמשיק למעגל זה במקרים הבאים:
א 5 = OA .ס"מ 4 = AH ,ס"מ;

ב 4 = OA ,HAO = 45 .ס"מ;

ג 6 = OA ,HAO = 30 .ס"מ ?
 .32 .528בנו משיק למעגל שמרכזו בנקודה :O
א .כאשר הוא מקביל לישר נתון;

ב .כאשר הוא מאונך לישר נתון.

 .35המרחק מנקודה  Eלמרכז המעגל  Aהוא  21ס"מ.
רדיוס המעגל  5ס"מ .ישר העובר דרך נקודה  Eמשיק למעגל בנקודה  .Bמצאו את
אורך הקטע .EB
 .32כל אחד מהמעגלים שבשרטוט משיק לשני האחרים.
נתון.BC = 18 cm ,AC = 14 cm ,AB = 10 cm :
מצאו את הרדיוסים של המעגלים.

גיאומטריה  -המעגל
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 .37נתונים שני מעגלים בעלי מרכז משותף ורדיוסים 11
ו 22 -ס"מ.
שרטטו ישר משיק למעגל הקטן .מצאו את אורך
הקטע של ישר זה בין נקודת החיתוך עם המעגל
הגדול לנקודת ההשקה עם הקטן.

 .38בשרטוט משמאל נתון AB :קוטר המעגל שמרכזו
בנקודה  ;Pהישר  mמשיק למעגל זה בנקודה ;T
הקטעים  ADו BC -מאונכים ל.m -
הוכיחו כי .PD = PC
 .36שני המעגלים שמרכזם בנקודות  Pו S -משיקים לישר
 mבנקודה  .Qחותך המעגל הגדול עובר דרך  Pומשיק
למעגל הקטן בנקודה  .Tהוא גם חותך את הישר m
בנקודה  .Rמצאו את  QRאם הרדיוסים הם 8 :ס"מ
ו 3 -ס"מ בהתאם.
 .41 45.1ישר  ABמשיק למעגל שמרכזו  .Oרדיוס המעגל  5ס"מ
( Aנקודת ההשקה).
מצאו את  OBאם נתון.AB = 12 cm :

 .41 45.2ישר  ABמשיק למעגל שמרכזו  ,Oבנקודה .B
רדיוס המעגל  15ס"מ.
מצאו את  ABאם נתון.OA = 17 cm :
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 .42 45.3ישרים  ABו AC -משיקים למעגל בנקודות B
ו C -בהתאמה .רדיוס המעגל  8ס"מ.
נתון.BAC = 60 :
מצאו את  ABו.AC -

 .43 45.4ישרים  MAו MB -משיקים למעגל שמרכזו
בנקודה  A( Oו B -נקודות ההקשה).
מצאו את  AMו BM -אם נתוןAMB = 90 :
ו -ס"מ .OM = 10

 MA .44 45.5ו MB -משיקים למעגל שמרכזו בנקודה O
והרדיוס  8ס"מ ( Aו B -נקודות ההקשה).
מצאו את היקף המשולש  ABMאם נתון:
.AOB = 120

 .45 45.2מנקודה  Aיוצאים משיקים  ABו AC -למעגל
שמרכזו בנקודה  B( Oו C -נקודות ההקשה).
מצאו את היקף המשולש  ABCאם נתון:
ס"מ  OA = 12ו.BOC = 60 -
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 .3זוויות במעגל
 3.1קשת של מעגל
הגדרות נסמן על המעגל שתי נקודות  Aו .B -הן מחלקות
את המעגל לשתי קשתות .כדי להבדיל ביניהן ,נסמן על כל
קשת נקודה נוספת L ,ו.M -
את הקשתות שנוצרו מסמנים A͡LB :ו.A͡MB -
כאשר ברור על איזו קשת מדובר ,מסמנים אותה ללא
נקודה אמצעית.A͡B :
כאשר המיתר שמחבר את קצותיה הוא קוטר המעגל,
הקשת נקראת חצי מעגל.
זווית שקדקודה במרכז המעגל נקראת זווית מרכזית.
שוקי הזווית המרכזית במעגל עם המרכז  Oחותכות את
המעגל בנקודות  Aו.B -
לזווית מרכזית  AOBמתאימות שתי קשתות שקצותיהן
בנקודות  Aו .B -אם הזווית  AOBשטוחה ,אזי יתאימה
לה שני חצאי מעגל .אם הזווית  AOBאינה שטוחה,
הקשת  ABהנמצאת בתוך הזווית קטנה מחצי מעגל.
הקשת האחרת במקרה זה היא גדולה מחצי מעגל.
את הקשת מודדים במעלות.
אם הקשת  ABקטנה או שווה לחצי מעגל ,אזי גודלה
במעלות שווה לגודל הזווית המרכזית ( AOBבמעלות).
אם הקשת  ABגדולה מחצי מעגל ,אזי גודלה במעלות שווה
ל .360° - AOB -מכאן נובע שסכום הגדלים של שתי
קשתות בעלות קצוות משותפים הוא .360°

גיאומטריה  -המעגל
12

תרגילים
 .42התבוננו בשרטוט ומצאו את גודל הקשת:
אA͡B .

בA͡C .

דBAD .

הCDA .

͡

גA͡D .

͡

͡

וCDB .

 .47היעזרו בשרטוט ומצאו את גודל הזווית או את גודל
הקשת:
אGQF .
דG͡E .

בEQF .

͡

הGHE .

גGQE .

͡

וEHF .

 .48מצאו את גודל הזווית המרכזית :1

42.1

א.

ב.

ג.

ד.

ה.

ו.

 .49נקודות  B ,Aו C -מחלקות את המעגל שמרכזו  Oלשלוש קשתות:
 B͡C ,A͡Bו ,A͡C -ביחס .A͡B: B͡C: A͡C = 7:5:6
מצאו את הזוויות  BAC ,ABCו.AOB -

42.2

 .51קדקודי המשולש  ABCמחלקים את המעגל שמרכזו  Oלשלוש קשתות:
 B͡C ,A͡Bו ,A͡C -ביחס של

.A͡B : B͡C : A͡C = 2:9:7

מצאו את הזוויות  BOC ,AOCו.ACB -

גיאומטריה  -המעגל
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 .51שרטטו מעגל שמרכזו  Oוסמנו עליו נקודה  .Aבנו מיתר  ABבאופן שיתקיים:
א AOB = 60° .בAOB = 90° .

.251

 .52רדיוס המעגל שמרכזו  Oהוא  12ס"מ .מצאו את המיתר  ABאם נתון:
א.

.251

ג AOB = 120° .ד.AOB = 180° .

 AOB = 60°ב AOB = 90° .ג AOB = 180° .דAOB = 120° .

 .53במעגל שמרכזו  Oהמיתרים  ABו CD -שווים.
א .הוכיחו ששתי קשתות המעגל שקצותיהן  Aו B -שוות בהתאמה לשתי הקשתות
שקצותיהן  Cו.D -
ב .מצאו קשתות שקצותיהן  Cו D -אם.AOB = 112° :

.252

 .54על חצי המעגל  ABנתונות נקודות  Cו D -באופן שמתקיים,A͡C = 37° :
 .B͡D = 23°מצאו את אורך המיתר  ,CDאם ידוע שרדיוס המעגל  15ס"מ.
 .55מצאו זוויות מרכזיות משלימות אם ידוע כי:
א .אחת מהן גדולה פי  5מהשנייה;
מהשנייה;
ב .אחת מהן גדולה ב100° -
L

B

ג .הפרש הזוויות .20°

 3.2זווית היקפית

C
O

הגדרה זווית שקדקודה על מעגל ושוקיה חותכות אותו
נקראת זווית היקפית.

A

M

לדוגמה :הזווית  ABCהיא זווית היקפית.
הנקודות  Aו C -שבהן שוקי הזווית חותכות את המעגל,
מהוות קצות הקשת  .AMCבמקרה זה אומרים שהזווית
M

B

 ABCנשענת על הקשת .AMC
1

משפט זווית היקפית שווה למחצית הקשת שעליה היא
נשענת.
הערה במקום לומר "גודל הזווית  ...שווה לגודל
הקשת "...אומרים בקצרה "זווית  ...שווה לקשת."...

O

2

A

C
L
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הוכחה נבדוק שלושה מקרים אפשריים של מיקום הקרן  BOביחס לזווית .ABC
א .אחת משוקי הזווית  ABCעוברת דרך מרכז המעגל  ,Oלדוגמה השוק .BC
במקרה זה הקשת  ACקטנה מחצי מעגל ,לכן .AOC = A͡C
כיוון שהזווית  AOCהיא זווית חיצונית של משולש שווה השוקיים ,ABO
וזוויות  Aו B -שוות ,מתקיים:

AOC = 1 + 2 = 21

מכאן נובע 21 = A͡C :או A͡C

= .ABC = 1

מ.ש.ל.

ב .הקוטר  BDמחלק את זווית  ABCלשתי זוויות.
במקרה זה הקוטר  BDחותך את הקשת  ACבנקודה
 .Dנקודה זו מחלקת את הקשת  ACלשתי קשתות:
 A͡Dו.D͡C -
בסעיף הקודם הוכחנו כי A͡D
וD͡C -

= ABD

= . DBC

נחבר את שתי השוויונות:
D͡C = A͡C

A͡D +

= ABD + DBC

ג .הקוטר  BDאינו מחלק את הזווית  ABCלשתי זוויות
ואינו מתלכד עם שוקי הזווית.
ניתוח מקרה זה דומה למקרה הקודם.
נסו להוכיח זאתם!
מסקנה 1
זוויות היקפיות הנשענות על אותה קשת שוות.
מסקנה 2
זווית היקפית הנשענת על הקוטר
היא ישרה.
הוכחה גודל הקשת הנשענת על
הקוטר הוא .180°
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מ.ש.ל.

ניעזר במסקנה  1ונוכיח את המשפט על מכפלת קטעי המיתרים.
אם שני מיתרי המעגל נחתכים בתוך המעגל ,אזי
משפט
מכפלות קטעי המיתרים של כל מיתר שוות.
הוכחה
א .בדיקת "הגיון"
התבוננו בשרטוט וחשבו ,האם הטענה שבמשפט הגיונית:
הייתכן שמכפלת קטעי המיתר  ABשווה למכפלת קטעי המיתר ?CD
בדקו את הטענה באמצעות תוכנה לגיאומטריה דינמית:
בנו שני מלבנים ,האחד – שצלעותיו  AEו ,EB -והשני – שצלעותיו  CEו ED -ומדדו
את שטחם :האם הם שווים?

ב .לאחר שהבדיקה הראתה שגם במקרה ששני המיתרים והקטעים שלהם שונים
מאוד בגודלם ,שטחי המלבנים הבנויים עליהם שווים ,נוכיח את המשפט במקרה כללי:
נניח שהמיתרים  ABו CD -נחתכים בנקודה .E
נוכיח שאז מתקיים:
AEBE = CEDE
נסתכל במשולשים  ADEו .CBE -זוויות  1ו 2 -שוות,
כזוויות היקפיות הנשענות על אותה הקשת  ,B͡Dוזוויות
 3ו 4 -שוות כזוויות קודקודיות.
אי לכך ,במשולשים  ADEו BEC -כל הזוויות שוות,
וכפי שלמדתם בכיתה ט' (משפט דמיון ז.ז.ז ,).משולשים אלה דומים:

גיאומטריה  -המעגל
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.CBE  ADE
על פי ההגדרה של משולשים דומים אפשר לרשום:

מכאן נובע:

.AEBE = CEDE

מסקנה
אם מנקודה כלשהי של מעגל נורידDאנך על EהקוטרA ,
P
אזי מכפלת קטעי הקוטר שווה לריבוע האנך.
P
B
הוכחה
B
AEEB = DEEC, DE = EC 
P

AEEB = DE2

מ.ש.ל.
D
E

E

A
O
5

מ.ש.לC.

C

תרגילים
.52

מצאו את  xו y -בהסתמך על השרטוטים האלה:

ב

א

ג

 .57בשרטוט  2נתוןAKB = CKD = n° :
מצאו את גודל הקשתות

 A͡Bו.C͡D -

שרטוט 2

גיאומטריה  -המעגל
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4

3

2

1

 .58בשרטוט  3נתון :ישר  mמשיק למעגל בנקודה .X
מצאו את גודלן של כל הזוויות בשרטוט.

שרטוט 3
 .59 .253מצאו את הזווית ההיקפית  ABCבמעגל אם ידוע שהקשת עליה היא נשענת היא:
ב;57° .

א;48° .

ד;124° .

ג;90° .

ה.180° .

 .21 .254מצאו את xעל פי נתוני השרטוטים:

א)

ג)

ב)

ד)

.255
 .21נתון :זווית מרכזית  AOBגדולה מהזווית ההיקפית הנשענת על אותה קשת
ב .30° -מצאו את שתי הזוויות.
 .22 .252מיתר  ABנשען על קשת בת  ;115°מיתר  ACנשען על קשת בת .43°
מצאו את זווית .BAC
 .23 .257נקודות  Aו B -מחלקות את המעגל לשתי קשתות ,כאשר הקטנה מהן היא בת ,140°
והגדולה מחולקת בנקודה  Mביחס  ,6:5החל מהנקודה .A
מצאו את הזווית .BAM
 .24 .221דרך הנקודה הנמצאת מחוץ למעגל עוברים שני חותכים באופן שהזווית ביניהם היא
 .32°הקשת הגדולה החסומה בתוך זווית זו היא בת.100° -
מצאו את גודל הקשת הקטנה.
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 .25 .221מצאו את הזווית החדה הנוצרת על ידי שני חותכים העוברים דרך הנקודה שמחוץ
למעגל ,אם ידוע שהקשתות החסומות על ידי החותכים הן  140°ו.52° -
 .22 .222המיתרים  ABו CD -של המעגל נפגשים בנקודה .E
מצאו את הזווית  BECאם נתון,A͡D = 54° :

.B͡C = 70°

 .27 .223הקטע  ACהוא קוטר המעגל AB ,הוא מיתר –MA ,משיק.
נתון שהזווית  MABהיא חדה .הוכיחו כי .MAB = ACB
 .28 .224ישר  AMמשיק למעגל AB ,הוא מיתר במעגל.
הוכיחו שהזווית  MABשווה למחצית הקשת  ABהחסומה בתוך הזווית .MAB
 .29 .225קדקודי המשולש  ABCנמצאים על מעגל.
הוכיחו שאם  ABהוא קוטר המעגל ,אזי C > A :ו.C > B -
 .71 .222המיתרים  ABו CD -נפגשים בנקודה  .Eמצאו את  EDאם נתון:
בAE = 16, BE = 9, CE = ED .

א.

AE = 5, BE = 2, CE = 2.5

ג.

.AE = 0.2, BE = 0.5, CE = 0.4

 .71 .227קוטר  AA1של מעגל מאונך למיתר  BB1וחותך אותו בנקודה .C
מצאו את  BB1אם נתון.AC = 4, CA1 = 8 :
 .62 .271דרך נקודה  Aעוברים משיק  B( ABהיא נקודת ההשקה) וישר שחותך את המעגל
בנקודות  Pו .R -הוכיחו כי .AB2 = APAR
 .73 .271דרך נקודה  Aעוברים משיק  B( ABהיא נקודת ההשקה) וישר שחותך את המעגל
בנקודות  Cו.D -
מצאו את  CDאם נתון :א AB = 4, AC = 2 .ב.AB = 5, AD = 10 .
 .62 .272דרך נקודה  Aהנמצאת מחוץ למעגל עוברים שני ישרים ,כאשר אחד מהם חותך את
המעגל בנקודות  ,C1 ,B1ושני – בנקודות .C2 ,B2
הוכיחו כי .AB1AC1 = AB2AC2
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תרגילים נוספים
 .75 42.1.2מיתרים  ABו CD -נחתכים בנקודה .M
מצאו את אורך המיתר  ABאם נתון 9 = DM , AM:MB = 4 :ס"מ 4 = CM ,ס"מ.
 .72 42.2.2המיתרים  MKו PT -נחתכים בנקודה  .Aמצאו את אורך הקטע AМ
אם נתון 42 = AT , AM:KA = 3:4 :ס"מ 4 = AP ,ס"מ.
 .77 42.3נקודות  B ,Aו C -נמצאות על מעגל שמרכזו .O
נתון.A͡B: C͡B = 5:8 ,ABC = 50 :
מצאן את הקשתות האלה ואת הזווית .AOC
 .78 42.3.2הקוטר  ABחותך את המיתר  CDבנקודה  .Mמצאו את הקטעים  AMוMB -
אם נתון 9 :ס"מ =  2 ,MDס"מ =  01 ,CMס"מ = .r
 .79 42.4נקודות  M ,Kו T -נמצאות על מעגל שמרכזו  .Oנתון,KMT = 70 :
 .K͡M : M͡T = 5:6מצאו את הקשתות האלה ואת הזווית .KOT
 .81 42.4.2מיתר  ABחותך את הקוטר  CDשל מעגל שמרכזו  Oבנקודה .K
מצאו את המיתר  ABאם נתון 0421 :ס"מ =  3 ,ODס"מ =  00 ,CKס"מ = .AK
 .81 42.5.2נקודה  Kמחלקת את המיתר  APלקטעים שאורכם  12ו 14 -ס"מ .מצאו את רדיוס
המעגל ,אם המרחק ממרכז המעגל לנקודה  Kהוא  11ס"מ.
 .82 42.2.2נקודה  Mמחלקת את המיתר  PKלקטעים 8 :ס"מ =  7 ,MKס"מ = .PM
מצאו את המרחק מנקודה  Mלמרכז המעגל אם הרדיוס הוא  9ס"מ.
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 .2מעגל חסּום ומעגל חֹוסם
 2.1מעגל חסום
אם כל צלעות המצולע משיקות למעגל ,המעגל נקרא
מעגל חסּום במצולע ,והמצולע הוא מצולע חֹוסם את
המעגל.

K

D

F
E

בשרטוט משמאל המרובע  EFMNחוסם את המעגל

O

שמרכזו בנקודה  ,Oוהמרובע  DKMNאינו חוסם את
המעגל כיוון שהצלע  DKאינו משיק למעגל.

M

הגדרה
מעגל נקרא חסום במשולש ,אם הוא משיק לכל צלעות
המשולש.

C

E

F

משפט מרכז המעגל החסום במשולש הוא נקודת
מפגש של חוצי זוויות המשולש.
הוכחה

N

O

B

D

 ABCמשולש נתון O ,מרכז המעגל החסום בו,
 E ,Dו F -הן נקודות ההשקה של צלעות המשולש עם המעגל.
המשולשים ישרי הזווית  AODו AOE -חופפים על פי משפט חפיפה ראשון:
יש להם יתר משותף וניצבים  ODו OE -שווים (שניהם – רדיוסים של המעגל).
מחפיפת המשולש נובע שוויון הזוויות  OADו.OAE -
כלומר :נקודה  Oנמצאת על חוצה זווית  .Aבאותו אופן מוכיחים שנקודה  Oנמצאת
על שני חוצי הזווית האחרים.

מ.ש.ל.

הערות
א .במשולש נתון אפשר לחסום מעגל אחד בלבד.
הוכחה
אם נניח שבמשולש קיימים שני מעגלים חסומים ,אזי מרכזו של כל מעגל נמצא במרחק
שווה מכל צלעות המשולש ,ולכן הוא מתלכד עם נקודת המפגש של חוצי זווית .O
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A

ב

F
A
M

E

C
K
O
N

L

מנקודה  Oלצלעות המשולש ,לכן המעגלים מתלכדים.
רדיוס של כל מעגל שווה למרחק
F
ב .להבדיל ממשולש ,לא בכל מרובע אפשר לחסום מעגל.
B
ריבוע.
דוגמה במלבן שאינו
נתבונן ל M
E
במלבן כזה אפשר למקם מעגל המשיק לשלוש צלעותיו,
מעגל באופן שהוא ישיק לכל ארבע
אולם אי אפשר למקם K
 Oאי אפשר לחסום מעגל על ידי מלבן.
הצלעות ,כלומר
N
למרובעLחוסם מעגל יש תכונה מיוחדת :סכומי הצלעות הנגדיות שווים.
c C

הוכחה נתבונן בשרטוט משמאל :על פי
תכונות המשיק למעגל ,קטעי המשיקים
מנקודה שמחוץ למעגל לנקודות ההשקה הם
שווים .בשרטוט:

b

B

c

b

d
a

AB + CD = a + b + c + d,
BC + AD = a + b + c + d,
לכן:

D

AB + CD = BC + AD

d

a

גם המשפט ההפוך מתקיים:
אם סכומי הצלעות הנגדיות של מרובע קמור שווים ,אפשר לחסום בו מעגל.

תרגילים
 .83 .289הבסיס במשולש שווה שוקיים הוא  01ס"מ ואורך השוק  03ס"מ.
מצאו את רדיוס המעגל החסום במשולש זה.
 .84 .291מרכז המעגל החסום במשולש שווה שוקיים מחלק את הגובה לבסיס ביחס 12:5
החל מהקדקוד ,השוק באורך  01ס"מ .מצאו את בסיס המשולש.
 .85 .291נקודת ההשקה של המעגל החסום במשולש שווה שוקיים מחלק את אחת מהשוקיים
לקטעים של  3ס"מ ו 4 -ס"מ בהתאמה ,החל מהבסיס.
מצאו את היקף המשולש.
.292

 .82במשולש  ABCחסום מעגל המשיק לצלעות  BC ,ABו CA -בנקודות  Q ,PוR -
בהתאמה .נתון 1 = CA :ס"מ 04 = BC ,ס"מ 01 = AB ,ס"מ.
מצאו את  CR, QC ,BQ ,PB ,APו.RA -
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.293

 .87במשולש ישר זווית חסום מעגל בעל רדיוס .r
מצאו את היקף המשולש אם נתון:
א .היתר באורך  22ס"מ r ,באורך  4ס"מ.
ב .נקודת ההשקה מחלקת את היתר לקטעים של  5ס"מ ו 12 -ס"מ.

.294

 .88מצאו את קוטר המעגל החסום במשולש ישר זווית אם יתר המשולש שווה לc -
וסכום הניצבים שווה ל.m -

.295

.89

.292
.297

.91
.91

.92 .298
.93 .299

סכום שתי צלעות נגדיות של מרובע שחוסם מעגל הוא  15ס"מ.
מצאו את היקף המרובע.
d
הוכיחו שאם המקבילית חוסמת מעגל ,היא מעוין.
c
הוכיחו ששטח המצולע שבו חסום מעגל שווה למחצית
e
R
המכפלה של היקף המצולע ברדיוס של מעגל חסום.
h
הדרכה :חלקו את המצולע למספר משולשים כפי
b
a
שמתואר בשרטוט ושרטטו גובה לכל משולש.
סכום שתי הצלעות הנגדיות של המרובע שבו חסום מעגל ,הוא  12ס"מ; רדיוס
המעגל החסום  5ס"מ .מצאו את שטח המרובע.
סכום שתי הצלעות הנגדיות של מרובע שבו חסום מעגל ,הוא  11ס"מ;
שטח המרובע  12סמ"ר .מצאו את רדיוס המעגל החסום במרובע.

 .94 .711הוכיחו שלכל מעוין קיים מעגל חסום מתאים.
 .95 .711שרטטו שלושה משולשים :חד זווית ,ישר זווית וכהה זווית.
שרטטו מעגל חסום בכל אחד מהם.
48.1.1

 .92מצאו את רדיוס המעגל החסום במשולש שווה צלעות באורך  04ס"מ כל צלע.

48.1.2

 .97מעגל חסום במרובע  ,ABCDשאורכי צלעותיו הם 8 :ס"מ =  03 ,ABס"מ = ,CD
 00ס"מ =  .DAמצאו את הצלע .BC

48.2.1

 .98רדיוס המעגל החסום במשולש שווה צלעות הוא  4ס"מ.
מצאו את צלע המשולש.

48.2.2

 .99מצאו את הצלע  ABשל המרובע  ABCDהחוסם את המעגל,
אם נתון 00 :ס"מ =  03 ,BCס"מ =  01 ,CDס"מ = .DA

גיאומטריה  -המעגל
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 .111 48.3.1מצאו את רדיוס המעגל החסום במשולש שצלעותיו הן  41 ,41ו 42 -ס"מ.
 .111 48.3.2מצאו את רדיוס המעגל החסום בטרפז שווה שוקיים,
אם בסיסי הטרפז הם  00 -ו 30 -ס"מ.
 .112 48.4.1מצאו את רדיוס המעגל החסום במשולש שצלעותיו הן  42 ,01ו 01 -ס"מ.
 .113 48.4.2מעגל חסום בטרפז ישר זווית ,שאחד מבסיסיו גדול מהשני ב 0 -ס"מ.
רדיוס המעגל  4ס"מ .מצאו את היקף הטרפז.
 .114 48.5.1אחת מהזוויות במשולש ישר זווית היא  .30°מצאו את הצלע הקטנה של המשולש ,אם
ידוע שרדיוס המעגל החסום בו הוא  2ס"מ.
 .115 48.5.2המרחקים ממרכז המעגל החסום בטרפז ישר זווית לקצות הצלע הארוכה הם  2ס"מ
ו 8 -ס"מ .מצאו את שטח הטרפז.
 .112 48.2.1אחת מהזוויות במשולש ישר זווית היא  ,60°והמרחק ממרכז המעגל החסום לקדקוד
הזווית הזו הוא  01ס"מ .מצאו את הצלע הגדולה במשולש.
 .117 48.2.2המרחקים ממרכז המעגל החסום בטרפז שווה שוקיים לקצות השוקיים הם 9
ו 04 -ס"מ .מצאו את שטח הטרפז.
42.5

 .118מעגל שמרכזו  Oמשיק לצלעות  BC ,ABו CA -של המשולש  ABCבנקודות K ,P
F

ו T -בהתאמה .מצאו את הקשתות  T͡P ,K͡T ,P͡Kואת הזווית  ,PKTאם נתון:
M
.BAC = 95 ,ABC
א= 57 .

42.2

ב.BAC =  , ABC = α .

c

c
b

 .119מעגל שמרכזו  Oמשיק לצלעות  KT ,MKו TM -של המשולש  MKTבנקודות ,A
K

 Bו C -בהתאמהO.מצאו את זוויות המשולש  ,ABCאם נתון,MKT = 42 :

b

N

L
.KMT
= 82

B

 2.2מעגל חֹוסם
אם כל קדקודי המצולע נמצאים על מעגל ,המעגל נקרא
מעגל חֹוסם והמצולע – חסּום במעגל זה.

a

E

A

d

בשרטוט משמאל המצולע  ABCDחסום במעגל ,O
והמצולע אינו חסום במעגל זה כיוון שקדקוד  Eאינו עליו.

d

C
D
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הגדרה מעגל נקרא מעגל חֹוסם את המשולש ,אם הוא עובר
דרך כל קדקודיו של המשולש.
משפט
מרכז מעגל חֹוסם הוא נקודת המפגש של אנכים
אמצעיים לצלעות המשולש.

C

E
O
B

D

A

הוכחה נתון משולש  ABCו O -מרכז המעגל שחוסם
אותו.
המשולש  AOBהוא שווה שוקיים ,כיוון ש AO -ו OB -הם רדיוסים של המעגל.
 ODהוא תיכון וגם גובה.
לכן מרכז המעגל החוסם נמצא על הישר שעובר דרך אמצע הצלע  ABומאונך לה.
באופן דומה מוכיחים שמרכז המעגל נמצא על האנכים האמצעיים לשתי הצלעות
מ.ש.ל.
האחרות של המשולש.
הערות
א .קיים רק מעגלMאחד שחוסם משולש נתון.
F

ב .להבדיל ממשולש ,לא כל מרובע אפשר לחסום במעגל.
C

לדוגמה :אי אפשר לחסום במעגל מעוין שאינו ריבוע.
(ודאו זאת והסבירו מדוע).

c

b

K

למרובע החסּום במעגל תכונה O
מיוחדת:
L

c

b

N

סכום כל שתי זוויות נגדיות הוא .180°

הוכחה
נתבונן בשרטוט וניעזר במשפט של זווית היקפית:
A

B

͡

M

E

BAD

͡

= BCD, C

C

a
a

d

B

= A

d

F

מכאן נובע:

D

͡

͡

= )(BCD + BAD

= A + C

c

D

c
b

A
גיאומטריה K -
O
המעגל

b

L
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N
a

E

a

d
d

גם המשפט ההפוך מתקיים:
אם במרובע סכום שתי זוויות נגדיות הוא ,180°
אפשר לחסום אותו במעגל.
הוכחה
נניח שבמרובע  ABCDמתקיים:
A + C = 180°

()0

נשרטט מעגל העובר דרך שלוש קדקודי המרובעB ,A :
ו D -ונוכיח שהוא עובר גם דרך קדקוד  ,Cכלומר הוא
חוסם את המרובע .ABCD
נשתמש בהוכחה בדרך השלילה :נניח שאין זה כך ,כלומר שקדקוד  Cנמצא בתוך
העיגול או מחוצה לו .נבדוק את המקרה הראשון:
נסמן את נקודת החיתוך של הישר  BCעם המעגל ב.F -
המרובע  ABFDחסום בתוך מעגל ,לכן סכום הזוויות הנגדיות  Aו F -הוא :180°
A + F = 180°

( )4

.C = F

נשווה את ( )1ו )2( -ונקבל:

אולם  Cהיא זווית חיצונית למשולש  ,CEDלכן היא גדולה מזוויות המשולש שאינן
סמוכות לה ,כלומר חייב להתקיים.C > F :
הגענו לסתירה ,לכן ההנחה שקדקוד  Cנמצא בתוך המעגל אינה נכונה.
בדרך דומה אפשר להוכיח שקדקוד  Cאינו יכול להימצא מחוץ למעגל.

מ.ש.ל.

תרגילים
 .111משושה משוכלל חסום במעגל.
מה גודל הקשת שעליה נשענת כל צלע?
 .111מצולע משוכלל בעל  01צלעות חסום במעגל.
מה גודל הקשת שעליה נשענת כל צלע?
 .112זוויות המרובע  ABCDהן.D = 70° ,C = 110° ,B = 100° ,A = 80° :
האם אפשר לחסום אותו במעגל?

גיאומטריה  -המעגל
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 .113מעגל חוסם משולש  ,ABCכאשר  ABהוא קוטר המעגל.
מצאו את זוויות המשולש אם ידוע:
ב) .A͡C = 70°
B͡C = 134°

.713

 .114מעגל חוסם משולש שווה שוקיים  ,ABCכאשר  BCהוא בסיס המשולש.

מצאו את זוויות המשולש אם ידוע כי .B͡C = 102°
 .115 .74מעגל שמרכזו בנקודה  Oחוסם משולש ישר זווית.
א) הוכיחו ש O -היא אמצע היתר;
ב) מצאו את צלעות המשולש אם קוטר המעגל הוא  dואחת מזוויותיו החדות היא
.30
.715

 .112מעגל חוסם משולש ישר זווית  ABCשבו זווית ישרה היא .C
מצאו את רדיוס המעגל ,אם נתון:
א)  8ס"מ =  0 ,ACס"מ = ; BC
ב)  08ס"מ = .B = 30° ,AC

.712

 .117מצאו צלע של משולש שווה צלעות ,אם ידוע שרדיוס המעגל החוסם את המשולש
הוא  01ס"מ.

.717
.718

.719
.711
.711

 .118זווית ראש במשולש שווה שוקיים היא  ,120°והשוק באורך  8ס"מ.
מצאו את קוטר המעגל החוסם.
 .119הוכיחו שאפשר לשרטט מעגל חוסם סביב:
א .כל מלבן;
ב .כל טרפז שווה שוקיים.
 .121הוכיחו שאם אפשר לחסום מקבילית במעגל ,אזי המקבילית היא מלבן.
 .121הוכיחו שאם אפשר לחסום טרפז במעגל ,אזי הטרפז שווה שוקיים.
 .122שרטטו שלושה משולשים :כהה זווית ,ישר זווית ושווה צלעות .שרטטו מעגל חוסם

לכל אחד מהם.
 .123 49.1.1מצאו את רדיוס המעגל החוסם משולש שווה צלעות באורך  12ס"מ כל צלע.
 .124 49.1.2מצאו את ההיקף של משולש ישר זווית החסום במעגל בעל רדיוס של  13ס"מ ,אם
אחד הניצבים של המשולש באורך  11ס"מ.
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 9481 1.9894מצאו את צלע המשולש שווה צלעות החסום במעגל שהרדיוס שלו  4ס"מ9
 9482 1.9898אחד מניצבי משולש ישר זווית באורך  30ס"מ ,ורדיוס המעגל החוסם אותו  71ס"מ9
מצאו את שטח המשולש9
 9482 1.9.94בסיס משולש כהה זווית ושווה שוקיים באורך  24ס"מ ,ורדיוס המעגל החוסם אותו
 73ס"מ 9מצאו את אורך השוק של המשולש9
 9482 1.9.98מרובע  ABCDחסום במעגל ,באופן שהצלע  ADהיא קוטר המעגל9
נתון 9ABC = 121° ,BCD = 129° :מצאו את הזוויות  CDA ,BADו9ACB -
 948. 1.9194מצאו את הצלעות של משולש חד זווית ושווה שוקיים ,אם ידוע שהגובה לבסיס
המשולש הוא  8ס"מ ,ורדיוס המעגל החוסם הוא  5ס"מ9
 MP 94.1 1.9198הוא רדיוס המעגל החוסם את המרובע  9MKTPמצאו את הזוויות TPM ,KTP
ו ,KMP -אם נתון9KTM = 24° ,MKT = 127° :
 94.4 1.9194מצאו את רדיוס המעגל החוסם את המשולש שצלעותיו באורך  71 ,71ו 71 -ס"מ9
 94.8 1.9198טרפז שווה שוקיים חסום במעגל ,באופן שמרכז המעגל נמצא על אחד מבסיסי
הטרפז9
מצאו את זוויות הטרפז ,אם ידוע שאחת מזוויות בין אלכסוני הטרפז היא 945
 94.. 1.9294מצאו את רדיוס המעגל החוסם את המשולש שצלעותיו באורך  14 ,75ו 75 -ס"מ9
 94.1 1.9298כל אחת משוקי הטרפז ובסיסו הקטן באורך  5ס"מ ,ואחת מזוויותיו 960
מצאו רדיוס המעגל החוסם את הטרפז9
 3.4זווית פנימית (זווית שקדקודה בתוך מעגל)
קדקוד הזווית  Sנמצא בתוך מעגל 9שוקי הזווית חותכות את
המעגל בנקודות  Aו 9B -נמצא קשר בין הזווית  ASBלגודל
הזוויתי של הקשת  ABשעליה נשענת הזווית9

המעגל
82

נניח שהמשכי השוקיים חותכים את המעגל בנקודות  Cו9D -
הזווית  ASBהיא זווית חיצונית למשולש 9SBC
על פי המשפט של זווית חיצונית ,היא שווה לסכום שתי זוויות פנימיות שאינן צמודות
ASB = ACB + DBC

לה:

זוויות פנימיות אלה היקפיות ,לכן כל אחת שווה למחצית הקשת שעליה היא נשענת9

͡

מכאן מקבלים:

͡

= ASB

)(AB + CD

כלומר זווית שקדקודה בתוך המעגל שווה למחצית הסכום של שתי קשתות המעגל,
כאשר אחת חסומה בין שוקי הזווית ושנייה – בין המשכי השוקיים9
הוכחה אחרת:
נעביר מיתר  BEהמקביל למיתר  9ACנקבל:

͡DE = (D͡ C + ͡CE).
͡

= ASB = DBE

͡

נוכיח שהקשת  CEשווה לקשת :AB
שתי הקשתות כלואות בין זוג מיתרים מקבילים  ACו9AC||BE :BE -
הזוויות  ACBו CBE -שוות (כזוויות מתחלפות ליד
הישר  BCשחותך את שני הישרים המקבילים AC
ו:)BE -
ACB = CBE
כיוון שזוויות אלה היקפיות ונשענות בהתאמה על

͡

͡

הקשתות  ABו , CE -הן שוות למחציתן:

͡AB, CBE = ͡CE
͡

= ACB

͡

מכאן מקבלים את המבוקש 9AB = CE
לבסוף מסיקים על גודל הזווית הפנימית:

͡

͡

)(DC + CE

המעגל
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= ASB

מ.ש.ל.

 3.3זווית חיצונית (זווית בין החותכים שקדקודה מחוץ למעגל)
כאשר קדקוד הזווית נמצא מחוץ למעגל ושוקיה
חותכות אותו ,גודל הזווית שווה לחצי ההפרש
בין קשתות המעגל החסומות בתוך הזווית9
הוכחה
נתבונן בשרטוט 9זווית  CBDהיא חיצונית
למשולש  ,SBCלכן אפשר לרשום:
CBD = ASB + ACB
ASB = CBD - ACB

מכאן נקבל:

נעבור לקשתות ונקבל את המבוקש:

͡

͡

)(CD - AB

= ASB

הוכחה בדרך אחרת9
נעביר מיתר  BEהמקביל למיתר :AC

͡

͡

= )(DC - CE

= ͡DE
͡

= ASB = DBE

͡

)(DC - AB

=

 3.4זווית בין חותך למשיק למעגל
קדקוד הזווית יכול להימצא על המעגל או מחוצה לו9
במקרה הראשון ,אם הזווית  ASBחדה ,היא שווה להפרש שבין הזווית הישרה BSD
והזווית ההיקפית 9ASD
לכן:

͡DA = ͡SD - ͡DA = ͡SA

ASB = 90° -

אם הזווית  ASBכהה ,התוצאה זהה9

המעגל
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כלומר הוכחנו שזווית בין חותך למשיק למעגל ,שקדקודה על המעגל,
שווה למחצית הקשת החסומה בתוך E
הזווית9
במקרה השני ,כאשר הקדקוד מחוץ למעגל,

A

נקבלASB = ABC - SAB :
ניעזר בתוצאה של המקרה הקודם:

͡

D

SAB = AB

S

B

C

ונקבל סופית:

)͡AC - ͡AB = (A͡ C - ͡AB

= ASB = ABC - SAB

ובכן ,זווית בין חותך ומשיק היוצאים מנקודה מחוץ למעגל שווה למחצית הפרש בין
קשתות החסומות בתוך זווית זאת9
תרגיל 1
מרובע  ABCDחסום במעגל9
זווית בין המשכי הצלעות  ABו CD -היא ,
ובין הצלעות  ADו BC -היא 9
מצאו את זוויות המרובע9
פתרון
נסמן את הגודל הזוויתי של הקשתות ,BC ,AB
 CDו DA -באמצעות  z ,y ,xו t -בהתאמה9
נסמן ב  -את הזווית בין אלכסוני המרובע  ACו9BD -
אזי:

x + y + z + t = 360°

על פי המשפטים שהוכחנו קודם ,אפשר לרשום:

נחבר או נחסיר את השוויונות האלה:
t =  + , y =  - , x = 180° +  - , z = 180° -  - 

המעגל
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לבסוף מקבלים :

תרגיל 2
במשולש  ABCנתונים הגבהים AA1 :ו9BB1 -
הקטע  A1B1נראה מנקודה אמצעית של הצלע AB
בזווית  9מצאו את זווית  Cשל המשולש9
פתרון
במבט מהנקודות  A1ו B1 -הקטע  ABנראה בזווית 90°
(כי  AA1ו BB1 -הם גבהים)9
לכן נקודות אלה נמצאות על המעגל שבו  ABהוא קוטר9
על פי המשפט של זווית בין חותכים שקדקודו מחוץ
למעגל מקבלים:

͡

= )C = (AB - A͡1B1

תרגילים
 94.1מצאו את גודל הזוויות הממוספרות:

המעגל
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 94.2רשמו משוואה למציאת  9xפתרו אותה ומצאו את :x

 9137נתון PT :משיק למעגל9
מה אפשר לומר על גודל הזוויות  PRTו?PTS -

 94.2בשרטוט נתון BZ :הוא משיק למעגל שמרכזו ,O
9D͡E = 20° ,C͡D = 30° ,B͡C = 90°
מצאו את כל הזוויות הממוספרות9

המעגל
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 94..רדיוסים של שני מעגלים הם  1ו 42 -ס"מ בהתאם,
ואורך המשיק החיצוני המשותף בין נקודות ההשקה
בשני המעגלים הוא  42ס"מ9
מצאו את המרחק בין מרכזי המעגלים9
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M

 9411שני מעגלים משיקים חיצונית בנקודה 9A

N

המשיק המשותף לשני המעגלים משיק להם
5

בנקודות  Mו9N -

A

הוכיחו שהזווית  MANישרה9
?
E

פנימית בנקודה 9S
 9414שני מעגלים משיקים 16
מיתר  ABשל המעגל הגדול משיק למעגל הקטן בנקודה 9P
הוכיחו שהקרן  SPחוצה את הזווית 9ASB
B

 9418במשולש  ABCחסום מעגל ,אשר משיק לצלעות  ABוAC -
בנקודות  Dו E -בהתאמה 9הוכיחו שמרכז המעגל החסום
D

במשולש  ADEנמצא על המעגל הראשון9

A
C

 941.מרובע  ABCDחסום במעגל 9נקודות  C1 ,B1 ,A1ו D1 -הן
אמצעי הקשתות  9DA ,CD ,BC ,ABהוכיחו שהישרים
 A1C1ו B1D1 -מאונכים9

המעגל
.1

E

 9411משולש  ABCחסום במעגל 9חוצי הזוויות  B ,AוC -
של המשולש חותכים את המעגל בנקודות  B1 ,A1ו-
 C1בהתאמה9
הוכיחו שהישרים  BB1 ,AA1ו CC1 -מאונכים
לצלעות המשולש 9A1B1C1

 9411המשכי הגבהים  BB1 ,AA1ו CC1 -של משולש חד
זווית  ABCחותכים את המעגל החוסם בנקודות ,A1
 B1ו C1 -בהתאמה9
הוכיחו שישרים אלה חוצים את זוויות המשולש
9A1B1C1

המעגל
.1

