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 המעגל  .1

נקודה עליו נמצאת  , שכלבמישור קו סגור הואמעגל 

 .מרכזנקודה בבמרחק שווה מ

 המעגל. מרכז נקראתנקודה זו 

 רדיוס נקראתמרכזו מהמעגל שעל נקודות המרחק 

  המעגל.

נקרא אף המחבר את נקודת המעגל עם מרכזו  קטעכל 

 נקראמעגל ה עלקטע המחבר שתי נקודות  רדיוס. הוא

 . מיתר

  .קוטר הואמיתר העובר דרך מרכז המעגל 

 .קוטרמעגל מכונה המיתר העובר דרך מרכז 

 1 משפט

 .קוטר המעגל שעובר דרך אמצע של מיתר מאונך לו

 הוכחה

 AB ו, מיתר במעגל הוא-C  .אמצעו 

 ABשבסיסו  שווה שוקייםהוא   AOBהמשולש

 רדיוסים המעגל. ןה שוקייםו

, שווה שוקייםפי תכונות התיכון לבסיס של משולש על 

 הוא גם גובה המשולש.  OCהקטע

 לכן קוטר המעגל שעובר דרך אמצע המיתר מאונך לו.

 )משפט הפוך( 2משפט 

 .אנך אמצעי למיתר המעגל הוא קוטר

  הוכחה

 AB  שמרכזו  מיתר במעגל הואO, ו-DK   אנך אמצעי לקטע

ABנבחר נקודה כלשהי על האנך, נסמן אותה ב .- E  ונתבונן

 ניצבים בעליו  ישרי זווית הם  : BEC  -ו AECבמשולשים 

 צלע משותפת(. CE -אמצע הקטע, ו הואC  כי AC = CB)שווים 
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 מרוחקות DK, כלומר כל נקודות על האנך AE = EBחופפים,  לכן המשולשים הם

  היאו, AO = OB = R, ביניהן גם הנקודה שעבורה ABבאופן שווה מקצות המיתר 

 מ.ש.ל.       הוא קוטר המעגל. DK -ן מסיקים שאכמ   .O מרכז המעגל

 

 תרגילים ומשימות

ים ושני מנּו שני רדיוסים, קוטר, שלושה מיתרא.  . 1 

 שבשרטוט.חותכים של המעגל 

 Mב. מהו חותך המעגל שבשרטוט, העובר דרך נקודה 

  ?שמחוץ למעגל

חותכת את  ,היוצאת ממרכז המעגל ,הוכיחו שכל קרן .2 

 המעגל בנקודה אחת.

 חותך את המעגל בשתי נקודות. ,מעגלהעובר דרך מרכז  ,הוכיחו שכל ישר .3 

 כמה מיתרים מקבילים. בֹו שרטטו מעגל ו .4 

 אלה?ההתכונה המשותפת לנקודות האמצע של המיתרים  ימה

דרך נקודה על מעגל נתון עוברים קוטר ומיתר שאורכו א.  .5 

 שווה לרדיוס המעגל. מצאו את הזווית ביניהם.

ב. דרך הנקודה על מעגל נתון עוברים שני מיתרים  

  שאורכם שווה לרדיוס המעגל. מצאו את הזווית ביניהם.

 למרכז המעגל קטן מרדיוס המעגל. Aמרחק מנקודה  .2    .232 

 חותך את המעגל. Aכי כל ישר העובר דרך הנקודה הוכיחו  

  

 מתמטיקהשעשועי 

 כיצד לשרטט מעגל ללא מחוגה? .  7 

 . ללא מחוגה. קשה הרבה יותר לעשות זאת מחוגהב מעגל משרטטים ,ידועכ

בתנועת יד ש אלברט דיררהצייר המפורסם  בכך, כמומיומנים ה ישנם מעטיםנכון ש 

 ... לא הראתה סטייה המחוגבאחת צייר מעגל כה מדויק שהבדיקה 

 קיימת שיטה פשוטה המאפשרת לשרטט רבע מעגל על נייר משובץ.
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",  והיא   פועלת   כך:   3 – 1  ,1 – 1  ,1 – 3השיטה נקראת "

 משבצת  כלשהי, מציירים   נקודה   בפינה   של

 מטה, –סופרים שלוש משבצות ימינה )שמאלה(  ואחת 

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.    

    לכמה שווה הקוטר?)קלה(: לכמה משבצות שווה רדיוס המעגל הזה?  להשא

 מדוע פתחי ביוב עגולים? .8

 : היעזרו בתכונה ב' בהמשך העמוד.רמז 

 עיגול. בקחו רצועת נייר מלבנית שניתן לכסותה   .9

 קפלו אותה סביב המרכז, כפי שמתואר בשרטוט. 

לכסותה באמצעות אותו  אפשרהאם גם לאחר הקיפול  

 העיגול?

שכל אחד מהם ישיק לארבעת  באופןסדרו חמישה מטבעות  .11 

 האחרים.

 תכונות נוספות של מעגל

 יוכל נקודה עלבאופן שהמעגל יכול "לגלוש" על עצמו,   .א

קיימת  ויכולה להתלכד עם כל נקודה אחרת.  תכונה ז

 . (אולם הישר אינו קו סגור) ישרבמעגל וב רק

בצורת קשת של מעגל,  הסיבה לכך שחרב עשויהזו 

 .(נרתיקלנדן )למדויק אופן כנס ביתשאם לא כן היא לא 

כלומר  ,קוטר מחלק את המעגל לשתי צורות חופפות .ב

יעזרו בעובדה זו ההמעגל הוא סימטרי יחסית לקוטר )

 (.8פתרון שאלה ל

היא גלגל עשוי בצורה של מעגל לכך שהסיבה העיקרית  .ג

יישאר בגובה קבוע  עגלההיו מונחת ציר עלהש כדי

  מהקרקע. 
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 משיק למעגל   .2

  ישר ומעגל  2.1

נבדוק כמה נקודות משותפות יכולות להיות לישר  

הוא חותך  ,מעגל? אם הישר עובר דרך מרכז המעגללו

 אותו בשתי נקודות שהן קצות הקוטר הנמצא על הישר.

. rשרדיוסו של מעגל  Oאינו עובר דרך מרכז  pנניח שישר 

את אורך האנך,  dונסמן באות  pלישר  OHאנך  שרטטנ

 מרחק ממרכז המעגל לישר. את ה כלומר

 נבדוק שלושה מקרים אפשריים:

 שאורכם                 .  HB -ו  HAנקצה שני קטעים  p על הישר  . d < r .א

 משפט פיתגורס: על פי

 

 

ולכן הן נקודות משותפות  ,נמצאות על המעגל B -ו  Aמכאן מסיקים שהנקודות

כאשר מרחק ממרכז מעגל לישר קטן מרדיוס   ולמעגל הנתון. כלומר pלישר 

  .מעגל יש שתי נקודות משותפותלהמעגל, אזי לישר ו

נמצאת   H, כלומר נקודהOH = r.  במקרה זה   d = r .ב

 מעגל. לולכן היא משותפת לישר ו ,על המעגל

מעגל אין נקודות משותפות אחרות, כיוון לו pלישר 

, מתקיים: H -ל הישר השונה מע Mשלכל נקודה 

OM > OH = r ( ,נמצאת מול זווית גדולה במשולש

     אינה שייכת למעגל.   M(. לכן הנקודהצלע הגדולהה

על  M, לכן לכל נקודה OH > r.  במקרה זה d > r .ג

ה . כלומר, הנקודOM > OH > rמתקיים:   pהישר 

M .אינה שייכת למעגל 

כאשר מרחק ממרכז מעגל לישר גדול מרדיוס המעגל, 

 .מעגל אין נקודות משותפותלאזי לישר ו
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 משיק למעגל  2.2 

מעגל יכולה להיות נקודה משותפת אחת, שתי נקודות לבסעיף הקודם הוכחנו שלישר ו

 . לא אחתאו אף משותפות 

, והנקודה למעגל משיק נקראהישר שיש לו נקודה משותפת אחת עם המעגל 

 . נקודת ההשקה נקראתהמשותפת 

 נוכיח משפט על תכונת המשיק למעגל.

 1 משפט

 נקודת ההשקה.במשיק למעגל מאונך לרדיוס 

 הוכחה

p  מרכזו בנקודה שמשיק למעגלOו ,- Aנקודת   היא

 ההשקה. 

אינו מאונך  OA = rלנקודת ההשקה נניח שרדיוס 

 חדה.  pלמשיק, כלומר הזווית בינו לבין הישר 

 .pלישר  OBאנך  נשרטט

, והיתר OBהוא הניצב  p המרחק ממרכז המעגל לישר OBAכיוון שבמשולש ישר זווית 

 . OB < r  -, מסיקים שOAהוא הרדיוס 

בסעיף הקודם הוכחנו שכאשר מרחק ממרכז מעגל לישר קטן מרדיוס המעגל, אזי 

 הוא משיק.  pזה נוגד לנתון שהישר דבר מעגל שתי נקודות משותפות. אולם ללישר ו

 .המשפט הוכחלכן ההנחה שהרדיוס אינו מאונך לישר הופרכה. 

 2 משפט

 ,Aנקודה מ היוצאיםקטעי המשיקים למעגל 

 שווים.  C -ו Bלנקודות ההשקה 

שוות גם הזוויות בין המשיקים לבין הישר העובר דרך 

 .Aמרכז המעגל ונקודה 

 הוכחה

ישרות, לכן  2 -ו 1תכונות המשיק, הזוויות  על פי

  יתר  יש להם .ישרי זווית   ACO -ו   ABOהמשולשים

 על פי לכן (, OB = OC = r)  שווים וניצבים  משותף 
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 .צ(.צ.)צ חופפים, והמשולשים AC -ו ABהניצבים שווים גם  ,משפט פיתגורס

     מ.ש.ל.      .  3 = 4גם הזוויות החדות ות לכך, שואי 

  

 משיק לשני מעגלים  2.3

משיק משותף בנקודה מסוימת אם יש להם  זה לזהשני מעגלים משיקים  הגדרה 

אם מרכזי המעגלים נמצאים  ,)שרטוט א( פנימית נקראתההשקה  באותה נקודה.

אם מרכזי המעגלים נמצאים  ,)שרטוט ב( חיצוניתבאותו צד מהמשיק המשותף, או 

 בשני צדי המשיק. 

 

 

 

 

 

 

 ומשימות תרגילים

  11. M  .היא נקודה מחוץ למעגל 

 שרטטו משיקים אלה. ?הככמה משיקים למעגל זה עוברים דר

 הוכיחו שהם מקבילים.  שני משיקים.דרך קצות הקוטר של מעגל עוברים  .12  

 . ABחוצה את המיתר  Oשל מעגל שמרכזו  OMרדיוס   .13  

  .ABמקביל למיתר  Mכי משיק למעגל בנקודה הוכיחו  

?  אלההמעגלים הלשני  שרטטכמה משיקים משותפים חיצוניים וכמה פנימיים אפשר ל .14  

 .כמה מהםשרטטו 
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 שמספרם יהיה: באופן, שריפא ףותמשיק מששרטטו שני מעגלים וכל  .15  

  1ה.    4ד.    3ג.      2ב.     1א.    

 כמה מעגלים יכולים להשיק לישר נתון בנקודה נתונה? .12  

 . PA = 10 cmבשרטוט משמאל נתון:   .17  

 שני המשיקים האחרים: אפשר לומר עלמה 

 ?PCב.    PB  .א

 

  

 

 

כל אחד ם לקישרטטו את כל המעגלים המשי .18  

 שלושת המעגלים שבשרטוט:מ

 

 

  

 

 .P נתונים שני מעגלים בעלי מרכז משותף .19  

  .Cשיק למעגל הקטן בנקודה של המעגל הגדול מ ABמיתר ה 

 .ABהיא נקודה אמצעית של המיתר  C -הוכיחו ש 

 

 :משפטהוכיחו  .21  

 נמצאים על ישר אחדשלהם ונקודת ההשקה  מרכזיהם יאז ,אם שני מעגלים משיקים 

 )ראו שרטוט בעמוד הבא(. 

http://127.0.0.1:26491/GraphEdit;32
http://127.0.0.1:26491/GraphEdit;33
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 המעגל עוברים משיק ומיתר שאורכו שווה לרדיוס המעגל.ל ש Aדרך נקודה  .21. 536

 מצאו את הזווית ביניהם. 

נפגשים העוברים שני משיקים  ,שאורכו שווה לרדיוס המעגל ABקצות המיתר דרך  .22. 535

 .ACB. מצאו את הזווית Cבנקודה 

עובר משיק שחותך  C. דרך נקודה 30 -שווה ל ACומיתר  ABזווית בין קוטר המעגל ה .23. 536

 .שווה שוקייםהוא  ACD. הוכיחו כי המשולש Dבנקודה  ABאת הישר 

אם נתון:  ABמצאו את  .Bבנקודה  Oשמרכזו  Rמשיק למעגל בעל רדיוס  ABישר  .22. 538

OA  =2   ,ס"מR  =1.5 .ס"מ 

 .Bבנקודה  Oשמרכזו  Rמשיק למעגל בעל רדיוס  ABישר  .26. 536

 ס"מ. AOB = 60  ,R  =12אם נתון:  ABמצאו את 

 . Aונקודה  ס"מ 4.5שלו באורך רדיוס ה ,Oנתונים: מעגל שמרכזו  .25. 526

 ס"מ. OA  =9זווית ביניהם, אם את הדרך הנקודה עוברים שני משיקים למעגל. מצאו 

521 .26. AB ו- AC הם קטעי המשיקים למעגל שמרכזו ב- O , עוברים דרך נקודה והםA. 

  נמצאת על המעגל. AO, אם ידוע שנקודה אמצעית של הקטע BACמצאו את הזווית  

 . Aונקודה  Oנתונים: מעגל שמרכזו  .28. 522

 ס"מ. OA  =2ס"מ,   OB  =3בשרטוט נתון:  

 .4  -ו  AB ,AC , 3מצאו את: 

 

 O -משיקים למעגל שמרכזו ב AC -ו ABהישרים  .26. 523

 . C -ו Bבנקודות 

  ס"מ. AB  =5 -ו OAB = 30כי   אם נתון BCמצאו את 
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 . B -ו Aבנקודות  O -משיקים למעגל שמרכזו ב MB -ו MAהישרים  .36 .522

 .Bיחסית לנקודה  Oסימטרית לנקודה  Cנקודה  

 .AMC = 3BMCהוכיחו כי   

למשיק שאינו מאונך  1BB -ו 1AAשל מעגל נתון עוברים אנכים  ABדרך קצות הקוטר  .31. 526

 .1B1A. הוכיחו כי נקודת ההשקה היא נקודה אמצעית של הקטע ABלקוטר 

 ישרה.  Bהזווית  ABCבמשולש  .32. 525

 הוכיחו כי: 

 ;A -שמרכזו ב ABבעל רדיוס משיק למעגל  BCהישר  .א

 ;C -שמרכזו ב CBמשיק למעגל בעל רדיוס  ABהישר  .ב

 .BC -ו BAבעלי רדיוסים והם , B -אינו משיק למעגלים שמרכזם ב AСהישר  .ג

 ס"מ.  3ו של רדיוסהש Oלישר שעובר דרך מרכז המעגל  Aהוא אנך מנקודה  AHקטע  .33. 526

 משיק למעגל זה במקרים הבאים: AHהאם הישר  

 ס"מ; HAO = 45  ,OA  =4ב.   ס"מ; AH  =4ס"מ,   OA  =5 .א

 ?ס"מ  HAO = 30  ,OA  =6ג.  

 :Oבנו משיק למעגל שמרכזו בנקודה  .32. 528

  הוא מאונך לישר נתון.כאשר ב.  הוא מקביל לישר נתון;כאשר   א. 

 ס"מ.  21 הוא Aלמרכז המעגל  Eמרחק מנקודה ה .35

 .  מצאו אתBמשיק למעגל בנקודה  Eס"מ. ישר העובר דרך נקודה  5יוס המעגל רד

 . EB אורך הקטע

 אחרים.הכל אחד מהמעגלים שבשרטוט משיק לשני  .32

 .AB = 10 cm  ,AC = 14 cm  ,BC = 18 cmנתון:   

 מצאו את הרדיוסים של המעגלים. 
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 11ורדיוסים  משותףנתונים שני מעגלים בעלי מרכז  .37

 ס"מ. 22 -ו

מעגל הקטן. מצאו את אורך ו ישר משיק לשרטט 

הקטע של ישר זה בין נקודת החיתוך עם המעגל 

 הגדול לנקודת ההשקה עם הקטן. 

 

 

קוטר המעגל שמרכזו  ABאל נתון: מבשרטוט מש .38

; Tמשיק למעגל זה בנקודה  m; הישר Pבנקודה 

 .m -מאונכים ל BC -ו ADהקטעים 

 .PD = PC  ו כיחיהוכ 

  

משיקים לישר  S -ו Pשני המעגלים שמרכזם בנקודות  .36

m  בנקודהQ חותך המעגל הגדול עובר דרך .P משיק ו

 mחותך את הישר הוא גם  .Tלמעגל הקטן בנקודה 

ס"מ    8 ם הם:רדיוסיהאם  QR. מצאו את Rבנקודה 

  בהתאם.ס"מ   3-ו

ס"מ  5המעגל  רדיוס .Oמשיק למעגל שמרכזו  ABישר  .41   45.1

(A  .)נקודת ההשקה 

 .AB = 12 cmאם נתון:  OBמצאו את  

 

 

 

 .B, בנקודה Oמשיק למעגל שמרכזו  ABישר  .41   45.2

  .ס"מ 15המעגל רדיוס 

 .OA = 17 cmאם נתון:  ABמצאו את  
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  Bבנקודות משיקים למעגל  AC -ו ABם ישרי .42   45.3

 .ס"מ 8המעגל רדיוס  בהתאמה. C -ו

 .BAC = 60נתון:  

  .AC -ו ABמצאו את 

 

 

 משיקים למעגל שמרכזו MB -ו MAישרים  .43   45.4

  .(נקודות ההקשה B -ו A) O בנקודה

  AMB = 90אם נתון:  BM -ו AMמצאו את  

 .OM = 10 ס"מ  -ו

 

 

45.5   44. MA ו- MB בנקודה משיקים למעגל שמרכזו O 

 . (נקודות ההקשה B -ו A)ס"מ  8רדיוס הו

  אם נתון: ABMמצאו את היקף המשולש 

AOB = 120. 

 

 

 

למעגל  AC -ו ABים משיקים יוצא Aמנקודה  .45   45.2

  .(נקודות ההקשה C -ו B) O בנקודה שמרכזו

 אם נתון: ABCמצאו את היקף המשולש  

 .BOC = 60 -ו  OA = 12ס"מ

 

 

 

 



 

  12 

 המעגל -גיאומטריה 

 זוויות במעגל . 3

 מעגל של קשת   3.1

. הן מחלקות B -ו  Aנסמן על המעגל שתי נקודות   הגדרות

את המעגל לשתי קשתות. כדי להבדיל ביניהן, נסמן על כל 

  .M -ו L, נוספתנקודה  קשת

 .  A͡MB-ו A͡LBאת הקשתות שנוצרו מסמנים: 

ללא  התאוכאשר ברור על איזו קשת מדובר, מסמנים 

  .A͡Bנקודה אמצעית: 

, שמחבר את  קצותיה הוא קוטר המעגל מיתרכאשר ה

  .מעגל חצי נקראתהקשת 

 . זווית מרכזית נקראתזווית שקדקודה במרכז המעגל 

חותכות את  Oשוקי הזווית המרכזית במעגל עם המרכז 

 . B -ו Aהמעגל בנקודות 

שקצותיהן מתאימות שתי קשתות  AOBלזווית מרכזית 

יתאימה אזי  ,שטוחה AOB. אם הזווית B -ו Aבנקודות 

אינה שטוחה,  AOBמעגל. אם הזווית לה שני חצאי 

. מעגל קטנה מחציהנמצאת בתוך הזווית  ABהקשת 

 . מעגלגדולה מחצי הקשת האחרת במקרה זה היא 

 . במעלותאת הקשת מודדים 

גודלה  יאז ,מעגל קטנה או שווה לחצי ABקשת האם 

 . )במעלות( AOBמרכזית הזווית הבמעלות שווה לגודל 

ה במעלות שווה גודל יאז ,מעגל גדולה מחצי ABאם הקשת 

של שתי  גדליםשסכום הנובע  כאןמ . AOB - 360°  -ל

 .360° הואקשתות בעלות קצוות משותפים 
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 תרגילים

 התבוננו בשרטוט ומצאו את גודל הקשת: . 42

 A͡Dג.    A͡Cב.   A͡Bא.   

Bד.    ͡AD   .הC ͡DA   .וC͡DB 

 

את גודל היעזרו בשרטוט ומצאו את גודל הזווית או  .47  

 הקשת:

 GQEג.   EQFב.   GQFא.   

Gה.   G͡Eד.    ͡HE   .וE͡HF 

 

 :1מצאו את גודל הזווית המרכזית  .48  

 ג.       ב.    א.  

 

 

 ה.                                       ו.                                                .ד

 

 

 

 לשלוש קשתות: Oמחלקות את המעגל שמרכזו  C -ו A ,Bנקודות   .49      42.1

A͡B  , B͡Cו- A͡C ,יחסב    A͡B: B͡C: A͡C = 7:5:6. 

 .AOB -ו ABC ,BACמצאו את הזוויות 

 לשלוש קשתות: Oמחלקים את המעגל שמרכזו  ABCקדקודי המשולש  .51      42.2

A͡B  , B͡Cו- A͡C ,של יחסב   A͡B : B͡C : A͡C = 2:9:7. 

 .ACB -ו AOC ,BOCמצאו את הזוויות 
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 שיתקיים: באופן ABבנו מיתר . Aוסמנו עליו נקודה  O ומרכזששרטטו מעגל  .51     . 249

 .AOB = 180°ד.    AOB = 120°ג.       AOB = 90°ב.     AOB = 60°א.  

 אם נתון: ABס"מ.  מצאו את המיתר  12 הוא  O ומרכזשהמעגל רדיוס  .52     . 251

 AOB = 120°ד.     AOB = 180°ג.    AOB = 90°ב.    AOB = 60°  .א

 שווים.  CD  -ו ABהמיתרים  Oבמעגל שמרכזו   .53    .  251

שוות בהתאמה לשתי הקשתות   B-ו  Aקשתות המעגל שקצותיהןהוכיחו ששתי  .א

     .D -ו C שקצותיהן

 .AOB = 112°  :אם D -ו  Cמצאו קשתות שקצותיהן .ב

 ,A͡C = 37° :שמתקיים באופן  D-ו Cנקודות נתונות AB מעגל ה על חצי    .54      .252

B͡D = 23°. מיתראת אורך ה מצאו CD ס"מ. 15, אם ידוע שרדיוס המעגל  

 :כימצאו זוויות מרכזיות משלימות אם ידוע  .55     

 מהשנייה; 5 א.  אחת מהן גדולה פי 

 מהשנייה; 100° -ב.  אחת מהן גדולה ב 

 .20°ג.  הפרש הזוויות  

 זווית היקפית  3.2

זווית שקדקודה על מעגל ושוקיה חותכות אותו  הגדרה

 . זווית היקפית נקראת

 היא זווית היקפית.  ABC: הזווית לדוגמה

שבהן שוקי הזווית חותכות את המעגל,  C -ו  Aהנקודות 

. במקרה זה אומרים שהזווית AMCמהוות קצות הקשת 

ABC ת על הקשתנשענ AMC. 

עליה היא שצית הקשת חזווית היקפית שווה למ  משפט

 ת.נשענ

 גודלהזווית ... שווה ל גודל" במקום לומר הערה

 הקשת..." אומרים בקצרה "זווית ... שווה לקשת...". 

O

A

B L

M

C

O

A

B

L

M

C

1

2
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 .ABCלזווית  ביחס BOנבדוק שלושה מקרים אפשריים של מיקום הקרן   הוכחה

 .BCשוק ה, לדוגמה Oעוברת דרך מרכז המעגל  ABCמשוקי הזווית  תאח .א

 . AOC = A͡Cמעגל, לכן  קטנה מחצי  ACהקשת  במקרה זה

 , ABOשוקיים ה היא זווית חיצונית של משולש שווה AOCזווית הכיוון ש

 AOC = 1 + 2 = 21        מתקיים:שוות,  B -ו  Aוזוויות 

 מ.ש.ל.    .          = A͡C ABC = 1   או     21 = A͡Cנובע:   כאןמ

. זוויותלשתי  ABCזווית את מחלק  BD הקוטר .ב

בנקודה  ACחותך את הקשת  BD וטרבמקרה זה הק

D נקודה זו מחלקת את הקשת .AC   :לשתי קשתות

A͡D ו- D͡C. 

   = A͡D      ABD    כי בסעיף הקודם הוכחנו

        .  = D͡C      DBC -ו

 נחבר את שתי השוויונות:

מ.ש.ל.        ABD + DBC =     A͡D  +     D͡C =     A͡C      

 לשתי זוויות ABCזווית את המחלק  ואינ BD וטרקה ג. 

  מתלכד עם שוקי הזווית. וואינ

 ניתוח מקרה זה דומה למקרה הקודם.

 ם!זאתנסו להוכיח 

 1מסקנה 

 ות על אותה קשת שוות.נשענזוויות היקפיות ה

 2מסקנה 

זווית היקפית הנשענת על הקוטר 

  היא ישרה.

גודל הקשת הנשענת על   הוכחה

 .180°הקוטר הוא 
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 משפט על מכפלת קטעי המיתרים.את הונוכיח  1ה מסקנניעזר ב

 יאז ,אם שני מיתרי המעגל נחתכים בתוך המעגל  משפט

  מכפלות קטעי המיתרים של כל מיתר שוות.

 הוכחה

 בדיקת "הגיון"  .א

 התבוננו בשרטוט וחשבו, האם הטענה שבמשפט הגיונית: 

  ?CDשווה למכפלת קטעי המיתר   ABהייתכן שמכפלת קטעי המיתר

 בדקו את הטענה באמצעות תוכנה לגיאומטריה דינמית: 

ומדדו   ED-ו  CEשצלעותיו –, והשני EB -ו AE שצלעותיו –בנו שני מלבנים, האחד 

 את שטחם: האם הם שווים?

 

 

 

 

 

 

 

 

לאחר שהבדיקה הראתה שגם במקרה ששני המיתרים והקטעים שלהם שונים  .ב

 קרה כללי:משווים, נוכיח את המשפט במאוד בגודלם, שטחי המלבנים הבנויים עליהם 

 . Eנחתכים בנקודה  CD -ו ABנניח שהמיתרים 

 נוכיח שאז מתקיים: 

AEBE = CEDE 

שוות,  2 -ו 1. זוויות CBE -ו ADEבמשולשים נסתכל 

, וזוויות B͡Dקשת הנשענות על אותה ה זוויות היקפיותכ

 דקודיות. וק זוויותשוות כ 4 -ו 3

 כל הזוויות שוות,  BEC -ו ADEאי לכך, במשולשים 

 , משולשים אלה דומים:בכיתה ט' )משפט דמיון ז.ז.ז.(וכפי שלמדתם 
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    CBE  ADE. 

  דומים אפשר לרשום:  על פי ההגדרה של משולשים 

 

 

 מ.ש.ל.    .  AEBE = CEDE מכאן נובע:                             

 המסקנ

 וריד אנך על הקוטר, נאם מנקודה כלשהי של מעגל 

 . מכפלת קטעי הקוטר שווה לריבוע האנך יאז

 הוכחה 

AEEB = DEEC, DE = EC    

   AEEB = DE2      מ.ש.ל.

 תרגילים

  :להשרטוטים האעל הבהסתמך  y -ו xמצאו את  . 52 

 

 

 

 

 

 

 ג           ב                   א            

  °AKB  = CKD = n נתון:  2 בשרטוט .57  

  .C͡D -ו A͡B גודל הקשתות את מצאו 

 

 

 

 

 2שרטוט  

1 2 3 4 5-1-2-3-4-5-6
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 . Xבנקודה  משיק למעגל mישר נתון:   3בשרטוט  .58  

 .בשרטוטמצאו את גודלן של כל הזוויות 

 

 

 

 3שרטוט                                                

   :   היאבמעגל אם ידוע שהקשת עליה היא נשענת   ABCמצאו את הזווית ההיקפית    .59  . 253

 .180°ה.  ;  124°ד.   ;  90°ג.  ;  57°ב.  ;  48°א.  

 :נתוני השרטוטים על פי xמצאו את .21   .254

 

 

  ד(               ג(ב(                                               (א

255.    

 גדולה מהזווית ההיקפית הנשענת על אותה קשת       AOBנתון: זווית מרכזית  .21          

 שתי הזוויות.מצאו את . 30° -ב

 . 43°נשען על קשת בת  AC; מיתר 115°נשען על קשת בת  ABמיתר  .22  . 252

   .BACמצאו את זווית 

, 140°מחלקות את המעגל לשתי קשתות, כאשר הקטנה מהן היא בת  B -ו  Aנקודות  .23  . 257

 .A, החל מהנקודה 6:5ביחס  Mלקת בנקודה ווהגדולה מח

 .BAMמצאו את הזווית 

 היאשהזווית ביניהם  באופןדרך הנקודה הנמצאת מחוץ למעגל עוברים שני חותכים  .24   .221

 .   100° -היא בתקשת הגדולה החסומה בתוך זווית זו ה. 32°

       הקשת הקטנה. גודלמצאו את  
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ידי שני חותכים העוברים דרך הנקודה שמחוץ מצאו את הזווית החדה הנוצרת על  .25  . 221

 .52° -ו  140° הןידי החותכים על  למעגל, אם ידוע שהקשתות החסומות

   . Eהמעגל נפגשים בנקודה  של  CD -ו  ABהמיתרים .22   .222

 .A͡D = 54°  ,B͡C = 70°אם נתון:  BECמצאו את הזווית 

 משיק.  – MAמיתר,  הוא  ABהוא קוטר המעגל,  AC הקטע .27   .223

 .MAB = ACB  כיהיא חדה. הוכיחו   MABנתון שהזווית 

 מיתר במעגל.  הוא  ABמשיק למעגל, AMישר  .28  . 224

 .MABהחסומה בתוך הזווית  ABהקשת שווה למחצית   MABהוכיחו שהזווית

 נמצאים על מעגל.  ABCי המשולש קדקוד .29  . 225

 .C > B  -ו  C > A  :יאז ,הוא קוטר המעגל  ABהוכיחו שאם

 אם נתון: ED .  מצאו את Eנפגשים בנקודה  CD  -ו AB המיתרים  .71  . 222

 AE = 16,  BE = 9, CE = EDב.    AE = 5,  BE = 2, CE = 2.5 .א

 .AE = 0.2,  BE = 0.5, CE = 0.4 .ג

 .Cוחותך אותו בנקודה   1BBשל מעגל מאונך למיתר  1AA קוטר .71   .227

 AC = 4,  CA.1 8 =אם נתון:   1BBמצאו את 

היא נקודת ההשקה( וישר שחותך את המעגל  B) ABעוברים משיק  Aדרך נקודה   .62  . 271

 . RA= AP 2AB  כי. הוכיחו R -ו  Pבנקודות 

היא נקודת ההשקה( וישר שחותך את המעגל  B) ABעוברים משיק  Aדרך נקודה    .73  . 271

 . D -ו  Cבנקודות 

 .AB = 5, AD = 10ב.   AB = 4, AC = 2אם נתון: א.   CDמצאו את 

הנמצאת מחוץ למעגל עוברים שני ישרים, כאשר אחד מהם  חותך את  Aדרך נקודה  .62  . 272

 . 2B ,2Cבנקודות   –, ושני 1B ,1Cהמעגל בנקודות 

 .2AC2= AB 1AC1AB כיהוכיחו 
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 תרגילים נוספים

 . Mנחתכים בנקודה  CD -ו ABמיתרים   .75   42.1.2

 .ס"מ CM  =4ס"מ,  AM:MB = 4 DM  =9 ,אם נתון:   ABמצאו את אורך המיתר 

  МA קטעמצאו את אורך ה . Aנחתכים בנקודה  PT -ו MKיתרים המ .72   42.2.2

 ס"מ. PA  =4ס"מ,  AM:KA = 3:4  ,AT  =42אם נתון:  

 .Oנמצאות על מעגל שמרכזו  C -ו A ,Bנקודות  .77   42.3 

 .ABC = 50 ,A͡B: C͡B = 5:8נתון:  

 .AOCמצאן את הקשתות האלה ואת הזווית  

  MB -ו AMמצאו את  הקטעים  . Mבנקודה  CDחותך את המיתר  ABקוטר ה .78   42.3.2

 .rס"מ =  CM ,01ס"מ =  MD ,2ס"מ =  9אם נתון:  

 ,KMT = 70נתון:  .Oמעגל שמרכזו נמצאות על  T -ו K ,Mנקודות  .79    42.4  

 K͡M : M͡T = 5:6.  את הקשתות האלה ואת הזווית  ומצאKOT. 

 . Kבנקודה  Oשל מעגל שמרכזו  CDחותך את הקוטר  ABמיתר  .81   42.4.2

 .AKס"מ =  CK  ,00ס"מ =  OD ,3ס"מ =  0421  אם נתון: ABמצאו את  המיתר  

מצאו את רדיוס ס"מ.  14 -ו 12לקטעים שאורכם  APמחלקת את המיתר  Kנקודה  .81   42.5.2

 ס"מ. 11 הוא Kאם המרחק ממרכז המעגל לנקודה  ,המעגל

 . PMס"מ =  MK  ,7ס"מ =  8 :לקטעים PKמחלקת את המיתר  Mנקודה  .82   42.2.2

  ס"מ.  9 הוארדיוס האם  למרכז המעגל M מצאו את המרחק מנקודה
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 .  מעגל חסּום ומעגל חֹוסם2

 מעגל חסום  2.1

 נקראהמעגל  ,אם כל צלעות המצולע משיקות למעגל

את  חֹוסםבמצולע, והמצולע הוא מצולע  חסּוםמעגל 

 המעגל. 

חוסם את המעגל   EFMNהמרובע בשרטוט משמאל

אינו חוסם את  DKMN , והמרובעOשמרכזו בנקודה 

 משיק למעגל. ינוא DK המעגל כיוון שהצלע

    הגדרה

 אם הוא משיק לכל צלעות ,חסום במשולש נקראמעגל 

 .המשולש

מרכז המעגל החסום במשולש הוא נקודת   משפט

  זוויות המשולש. מפגש של חוצי

   הוכחה

ABC  ,משולש נתוןO  ,מרכז המעגל החסום בו 

D ,E ו- F   עם המעגל.   המשולש  צלעות  של   ההשקה נקודות  הן 

  משפט חפיפה ראשון: על פיחופפים   AOE-ו AOD  זוויתהישרי משולשים ה

 רדיוסים של המעגל(.   –שווים )שניהם   OE -ו ODיש להם יתר משותף וניצבים 

 .OAE -ו  OADמחפיפת המשולש נובע שוויון הזוויות 

נמצאת  O . באותו אופן מוכיחים שנקודהAנמצאת על חוצה זווית   Oכלומר: נקודה

 מ.ש.ל.זווית האחרים.                העל שני חוצי 

 הערות

 .בלבד מעגל אחד חסוםבמשולש נתון אפשר ל .א

 הוכחה

מרכזו של כל מעגל נמצא במרחק  יאז ,קיימים שני מעגלים חסומיםנניח שבמשולש אם 

 . Oמפגש של חוצי זווית הולכן הוא מתלכד עם נקודת  ,שווה מכל צלעות המשולש

MN

O

E

F
D

K

ב

O

A

a

קישמ

BD

C

F
E



 

  22 

 המעגל -גיאומטריה 

 לכן המעגלים מתלכדים. לצלעות המשולש,  Oרדיוס של כל מעגל שווה למרחק מנקודה

 .מעגל חסוםלא בכל מרובע אפשר ללהבדיל ממשולש,  .ב

 דוגמה במלבן שאינו ריבוע.נתבונן ל

ר למקם מעגל המשיק לשלוש צלעותיו, פשבמלבן כזה א

שהוא ישיק לכל ארבע באופן אפשר למקם מעגל  אולם אי

 ידי מלבן. אפשר לחסום מעגל על צלעות, כלומר איה

 .סכומי הצלעות הנגדיות שווים למרובע חוסם מעגל יש תכונה מיוחדת:

פי  נתבונן בשרטוט משמאל: על הוכחה

קטעי המשיקים תכונות המשיק למעגל, 

מחוץ למעגל לנקודות ההשקה הם שמנקודה 

 :שרטוטבשווים. 

AB + CD = a + b + c + d, 

BC + AD = a + b + c + d, 

  = BC + AD  AB + CDלכן:           

 : מתקיים ט ההפוךשפהמגם 

 שווים, אפשר לחסום בו מעגל. אם סכומי הצלעות הנגדיות של מרובע קמור 

 תרגילים

 ס"מ.  03שוק אורך הס"מ ו 01 הוא שווה שוקייםבסיס במשולש ה .83   .289

 מצאו את רדיוס המעגל החסום במשולש זה.

 12:5מחלק את הגובה לבסיס ביחס  שווה שוקייםמרכז המעגל החסום במשולש  .84  . 291

 מצאו את בסיס המשולש. ס"מ.  01 באורךשוק ההחל מהקדקוד, 

מחלק את אחת מהשוקיים  שווה שוקייםנקודת ההשקה של המעגל החסום במשולש  .85  . 291

 ס"מ בהתאמה, החל מהבסיס. 4 -ס"מ ו 3 שללקטעים 

 מצאו את היקף המשולש.

 R -ו P, Qבנקודות  CA -ו  AB,BCחסום מעגל המשיק לצלעות   ABCבמשולש .82      .292

 ס"מ. AB  =01ס"מ,  BC  =04ס"מ,  CA  =1 נתון: בהתאמה. 

 .RA -וAP ,PB ,BQ ,QC , CRמצאו את  
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 .rחסום מעגל בעל רדיוס  ישר זוויתבמשולש  .87     . 293

 מצאו את היקף המשולש אם נתון: 

 ס"מ. 4 באורך rס"מ,  22 באורךהיתר  .א

 ס"מ.   12 -ס"מ ו 5נקודת ההשקה מחלקת את היתר לקטעים של  .ב

 c -אם יתר המשולש שווה ל ישר זוויתמצאו את קוטר המעגל החסום במשולש  .88     . 294

 .m -וסכום הניצבים שווה ל

 ס"מ. 15 הואסכום שתי צלעות נגדיות של מרובע שחוסם מעגל  .89     . 295

 מצאו את היקף המרובע. 

 היא מעוין. ,הוכיחו שאם המקבילית חוסמת מעגל .91      .292

למחצית  הוכיחו ששטח המצולע שבו חסום מעגל שווה  .91      .297

 המכפלה של היקף המצולע ברדיוס של מעגל חסום.

משולשים כפי מספר חלקו את המצולע ל  הדרכה: 

 ו גובה לכל משולש.שרטטשמתואר בשרטוט ו

רדיוס  ס"מ; 12 הואסכום שתי הצלעות הנגדיות של המרובע שבו חסום מעגל,  .92   .298

 ס"מ.  מצאו את שטח המרובע.   5 המעגל החסום 

 ס"מ; 11 הואסכום שתי הצלעות הנגדיות של מרובע שבו חסום מעגל,  .93   .299

 סמ"ר.  מצאו את רדיוס המעגל החסום במרובע. 12שטח המרובע 

 שלכל מעוין קיים מעגל חסום מתאים.הוכיחו  .94   .711

 . זוויתוכהה  ישר זוויתזווית, חד  :שרטטו שלושה משולשים .95   .711

 מעגל חסום בכל אחד מהם. שרטטו

 . צלעס"מ כל  04 ךאורב שווה צלעותמצאו את רדיוס המעגל החסום במשולש  .92     48.1.1

, CDס"מ =  AB ,03ס"מ =  8  צלעותיו הם:, שאורכי ABCDמעגל חסום במרובע  .97     48.1.2

 .BCמצאו את הצלע . DAס"מ =  00

 ס"מ.  4 הוא שווה צלעותרדיוס המעגל החסום במשולש  .98     48.2.1

 מצאו את צלע המשולש.

 החוסם את המעגל,  ABCDשל המרובע  ABמצאו את הצלע  .99     48.2.2

 .DAס"מ =  CD  ,01ס"מ =  BC ,03ס"מ =  00 אם נתון: 

1 2 3 4 5-1-2-3-4-5-6

1

2

3

4

-1

-2

-3

-4

h

R

a b

c

d

e



 

  24 

 המעגל -גיאומטריה 

 ס"מ. 42 -ו 41, 41מצאו את רדיוס המעגל החסום במשולש שצלעותיו הן  .111   48.3.1

 , שווה שוקייםמצאו את רדיוס המעגל החסום בטרפז  .111   48.3.2

 ס"מ. 30 -ו 00 -ם האם בסיסי הטרפז 

 ס"מ. 01 -ו 42, 01מצאו את רדיוס המעגל החסום במשולש שצלעותיו הן  .112   48.4.1

 ס"מ. 0 -גדול מהשני ב ואחד מבסיסיש, ישר זוויתמעגל חסום בטרפז  .113   48.4.2

 ס"מ. מצאו את היקף הטרפז. 4רדיוס המעגל  

אם  ,. מצאו את הצלע הקטנה של המשולש30°היא  ישר זוויתבמשולש  זוויותהאחת מ .114   48.5.1

 ס"מ. 2 הואידוע שרדיוס המעגל החסום בו 

ס"מ  2הם  לקצות הצלע הארוכה ישר זוויתהמרחקים ממרכז המעגל החסום בטרפז  .115   48.5.2

 ס"מ.  מצאו את שטח הטרפז. 8 -ו

לקדקוד , והמרחק ממרכז המעגל החסום 60° היא ישר זוויתמשולש ב הזוויותאחת מ .112   48.2.1

 משולש.בס"מ. מצאו את הצלע הגדולה  01 הוא הזו זווית ה

                9ם ה ייםלקצות השוק שווה שוקייםהמרחקים ממרכז המעגל החסום בטרפז  .117   48.2.2

 ס"מ.  מצאו את שטח הטרפז. 04 -ו

 P ,Kבנקודות  ABCשל המשולש  CA -ו AB ,BCמשיק לצלעות  Oמעגל שמרכזו  . 118      42.5

נתון:  , אם PKTואת הזווית  P͡K ,K͡T ,T͡Pבהתאמה. מצאו את הקשתות   T -ו

 .ABC = α  , BAC =   .ב       . ABC = 57 , BAC = 95 א.

, Aבנקודות  MKTשל המשולש  TM -ו MK ,KTמשיק לצלעות  Oמעגל שמרכזו  .119      42.2

B ו- C .מצאו את זוויות המשולש  בהתאמהABC  :אם נתון ,MKT = 42  ,

KMT = 82. 

 מעגל חֹוסם  2.2

 נקראהמעגל  ,המצולע נמצאים על מעגלאם כל קדקודי 

 במעגל זה. חסּום –והמצולע  מעגל חֹוסם

, Oחסום במעגל   ABCDבשרטוט משמאל המצולע

   אינו עליו.  Eוהמצולע אינו חסום במעגל זה כיוון שקדקוד
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אם הוא עובר  ,מעגל חֹוסם את המשולש נקראמעגל  הגדרה

  דרך כל קדקודיו של המשולש.

 משפט

מעגל חֹוסם הוא נקודת המפגש של אנכים מרכז 

  .אמצעיים לצלעות המשולש

מרכז המעגל שחוסם   O-ו ABCמשולש  נתון הוכחה

 אותו. 

 הם רדיוסים של המעגל.  OB-ו  AO -, כיוון ששווה שוקייםהוא  AOBהמשולש 

OD  .הוא תיכון וגם גובה 

ומאונך לה.   ABלכן מרכז המעגל החוסם נמצא על הישר שעובר דרך אמצע הצלע

באופן דומה מוכיחים שמרכז המעגל נמצא על האנכים האמצעיים לשתי הצלעות 

 מ.ש.ל.      האחרות של המשולש.                  

 הערות

 קיים רק מעגל אחד שחוסם משולש נתון. .א

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

  אפשר לחסום במעגל מעוין שאינו ריבוע. : אי לדוגמה

 (.והסבירו מדוע זאת)ודאו 

 תכונה מיוחדת: למרובע החסּום במעגל

 .180° הואסכום כל שתי זוויות נגדיות 

 הוכחה

  נתבונן בשרטוט וניעזר במשפט של זווית היקפית:

A =     B ͡CD,  C =     B ͡AD 

 נובע: כאןמ

  A + C =    (B ͡CD + B ͡AD) =  
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 :מתקיים ההפוך גם המשפט

  ,180°אם במרובע סכום שתי זוויות נגדיות הוא 

 אפשר לחסום אותו במעגל.

 הוכחה

 מתקיים: ABCDנניח שבמרובע 

A + C = 180°                              (0)  

  A,Bדרך שלוש קדקודי המרובע: העובר נשרטט מעגל 

, כלומר הוא Cונוכיח שהוא עובר גם דרך קדקוד   D-ו

 .ABCDחוסם את המרובע 

נמצא בתוך   Cקדקודשכך, כלומר  אין זה: נניח שדרך השלילהבנשתמש בהוכחה 

  נבדוק את המקרה הראשון: העיגול או מחוצה לו.

 . F -בעם המעגל  BCנקודת  החיתוך של הישר את נסמן 

 :180°הוא  F -ו Aסכום הזוויות הנגדיות חסום בתוך מעגל, לכן  ABFDהמרובע 

A + F = 180°      (4) 

 .F = C( ונקבל:                2) -( ו1נשווה את )

, לכן היא גדולה מזוויות המשולש שאינן CEDהיא זווית חיצונית למשולש  C אולם

 .FC > סמוכות לה, כלומר חייב להתקיים:    

 נמצא בתוך המעגל אינה נכונה. Cההנחה שקדקוד  , לכןהגענו לסתירה

 מ.ש.ל.         מחוץ למעגל.  מצאאינו יכול להי Cקדקוד בדרך דומה אפשר להוכיח ש

 תרגילים

 לל חסום במעגל. כמשושה משו .111

 כל צלע?עליה נשענת שקשת המה גודל 

 צלעות חסום במעגל. 01לל בעל כמצולע משו .111

 עליה נשענת כל צלע?שקשת המה גודל  

 .A = 80° ,B = 100° ,C = 110° ,D = 70°הן:  ABCDזוויות המרובע  .112   

 האם אפשר לחסום אותו במעגל? 
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 הוא קוטר המעגל.  AB, כאשרABCמעגל חוסם משולש  .113      .712

 מצאו את זוויות המשולש אם ידוע:

B͡C = 134°   )בA͡C = 70°.  

 הוא בסיס המשולש.  BC, כאשרABC שווה שוקייםמעגל חוסם משולש  .114      .713

 .B͡C = 102° כימצאו את זוויות המשולש אם ידוע 

 .ישר זוויתחוסם משולש  O מעגל שמרכזו בנקודה .  115   .74

 היא אמצע היתר; O  -א(  הוכיחו ש 

 היאואחת מזוויותיו החדות   d הואב(  מצאו את צלעות המשולש אם קוטר המעגל   

30. 

 .Cשבו זווית ישרה היא   ABCישר זוויתמעגל חוסם משולש  .112      .715

       אם נתון: ,מצאו את רדיוס המעגל 

 ; BCס"מ =  AC  ,0ס"מ =  8 (א

 .AC , B = 30°ס"מ =  08 (ב

אם ידוע שרדיוס המעגל החוסם את המשולש  ,שווה צלעותמשולש של מצאו צלע  .117      .712

 ס"מ. 01 הוא

 ס"מ.  8 באורךשוק הו, 120° היא שווה שוקייםבמשולש  ראשזווית  .118      .717

  קוטר המעגל החוסם. את מצאו  

 הוכיחו שאפשר לשרטט מעגל חוסם סביב: .119      .718

 א. כל מלבן; 

 .שווה שוקייםב. כל טרפז  

 הוכיחו שאם אפשר לחסום מקבילית במעגל, אזי המקבילית היא מלבן. .121      .719

 .שווה שוקייםהוכיחו שאם אפשר לחסום טרפז במעגל, אזי הטרפז  .121      .711

מעגל חוסם שרטטו  .שווה צלעותו ישר זוויתזווית, כהה   :שרטטו שלושה משולשים .122      .711

 לכל אחד מהם.

 . צלעס"מ כל  12 ךאורב שווה צלעותמצאו את רדיוס המעגל החוסם משולש  .123   49.1.1

ס"מ, אם  13החסום במעגל בעל רדיוס של  ישר זוויתמשולש של היקף המצאו את   .124   49.1.2

 ס"מ. 11 באורךשל המשולש  הניצבים דאח



 

  82 

 המעגל

 ס"מ9  4ו של רדיוסהצלעות החסום במעגל ש מצאו את צלע המשולש שווה 4819    1.9894

ס"מ9  71ס"מ, ורדיוס המעגל החוסם אותו  30 באורךזווית  אחד מניצבי משולש ישר 4829    1.9898

 מצאו את שטח המשולש9

  ס"מ, ורדיוס המעגל החוסם אותו  24 באורך שווה שוקייםו כהה זוויתבסיס משולש  4829    1.9.94

 ס"מ9 מצאו את אורך השוק של המשולש9 73

 היא קוטר המעגלAD 9שהצלע במעגל, באופן חסום  ABCD מרובע  4829    1.9.98

 ACB9 -ו 9BAD ,CDA  מצאו את הזוויות BCD = 129° ,ABC = 121°נתון:   

גובה לבסיס ה, אם ידוע ששווה שוקייםזווית ו צלעות של משולש חדאת המצאו  48.9    1.9194

 ס"מ9 5ס"מ, ורדיוס המעגל החוסם הוא  8 הואהמשולש 

1.9198    4.19 MP  הוא רדיוס המעגל החוסם את המרובעMKTP 9 מצאו את הזוויותKTP ,TPM 

 MKT = 127° ,KTM = 24°  9, אם נתון:  KMP -ו

 9ס"מ 71 -ו 71, 71 באורךמצאו את רדיוס המעגל החוסם את המשולש שצלעותיו  4.49    1.9194

שמרכז המעגל נמצא על אחד מבסיסי  באופן ,שוקיים חסום במעגלה טרפז שוו  4.89    1.9198

 הטרפז9

 459א בין אלכסוני הטרפז היאחת מזוויות ש, אם ידוע מצאו את זוויות הטרפז 

 ס"מ9 75 -ו 14, 75 באורךמצאו את רדיוס המעגל החוסם את המשולש שצלעותיו   9..4    1.9294

 609ואחת מזוויותיו  ס"מ,  5 באורךכל אחת משוקי הטרפז ובסיסו הקטן  4.19    1.9298

 מצאו רדיוס המעגל החוסם את הטרפז9 

   (שקדקודה בתוך מעגל)זווית פנימית זווית   3.4

חותכות את  זוויתה שוקי 9נמצא בתוך מעגל Sקדקוד הזווית 

 גודלל ASBנמצא קשר בין הזווית  B9 -ו  Aהמעגל בנקודות

   9  זוויתהנשענת עליה ש ABהקשת זוויתי של ה



 

  8. 

 המעגל

 D9 -ו  Cתכים את המעגל בנקודותונניח שהמשכי השוקיים ח

 SBC 9היא זווית חיצונית למשולש  ASBהזווית 

של זווית חיצונית, היא שווה לסכום שתי זוויות פנימיות שאינן צמודות  פי המשפטל ע

 ASB = ACB + DBC                             :לה

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

)     = ASB                                             מכאן מקבלים:    ͡AB + ͡CD) 

סכום של שתי קשתות המעגל, ה תצילמח זווית שקדקודה בתוך המעגל שווה כלומר

 בין המשכי השוקיים9 –כאשר אחת חסומה בין שוקי הזווית ושנייה 

  :הוכחה אחרת

 9 נקבל: ACהמקביל למיתר  BEנעביר מיתר 

ASB = DBE =     ͡DE =     ( ͡DC + ͡CE). 

 : AB͡ שווה לקשת CE͡הקשת נוכיח ש

 BE  :AC||BE9 -ו AC שתי הקשתות כלואות בין זוג מיתרים מקבילים 

שוות )כזוויות מתחלפות ליד  CBE -ו ACBהזוויות 

         ACמקבילים הישרים השחותך את שני  BCהישר 

 (:BE -ו

ACB = CBE 

נשענות בהתאמה על וכיוון שזוויות אלה היקפיות 

 , הן שוות למחציתן: CE͡  -וAB͡ הקשתות 

ACB =     ͡AB, CBE =     ͡CE 

 AB = ͡CE9͡   מכאן מקבלים את המבוקש

 מ.ש.ל.      ASB =    (͡DC + ͡CE)  לבסוף מסיקים על גודל הזווית הפנימית:   
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 המעגל

 (חותכים שקדקודה מחוץ למעגלהזווית בין )זווית חיצונית   3.3

כאשר קדקוד הזווית נמצא מחוץ למעגל ושוקיה 

הפרש ה חותכות אותו, גודל הזווית שווה לחצי

 בין קשתות המעגל החסומות בתוך הזווית9 

 הוכחה

חיצונית  היא  CBDזווית נתבונן בשרטוט9

 , לכן אפשר לרשום:SBCלמשולש 

CBD = ASB + ACB 

 ASB = CBD - ACB                      מכאן נקבל: 

 נעבור לקשתות ונקבל את המבוקש:

(͡CD - ͡AB)     ASB =  

 הוכחה בדרך אחרת9

 :ACהמקביל למיתר   BEמיתרנעביר 

     ASB = DBE =      ͡DE =      (͡DC - ͡CE) = 

  =      (͡DC - ͡AB) 

 

 זווית בין חותך למשיק למעגל  3.4

 קדקוד הזווית יכול להימצא על המעגל או מחוצה לו9 

  BSDישרההזווית הבין שחדה, היא  שווה להפרש  ASBבמקרה הראשון, אם הזווית 

 ASD 9היקפית הזווית הו

  לכן: 

ASB = 90° -     ͡DA =     ͡SD -     ͡DA =     ͡SA 

  כהה, התוצאה זההASB  9אם הזווית 
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המעגל, על  הקדקודש, זווית בין חותך למשיק למעגלהוכחנו ש כלומר

 שווה למחצית הקשת החסומה בתוך הזווית9 

קדקוד מחוץ למעגל, הבמקרה השני, כאשר 

 ASB = ABC - SAB    :נקבל

 ניעזר בתוצאה של המקרה הקודם:

SAB =    ͡AB  

 ונקבל סופית:

ASB = ABC - SAB =     ͡AC -    ͡AB =     ( ͡AC  - ͡AB) 

זווית בין חותך ומשיק היוצאים מנקודה מחוץ למעגל שווה למחצית הפרש בין ,  ובכן

  קשתות החסומות בתוך זווית זאת9

 

 1תרגיל 

 חסום במעגלABCD   9מרובע

,  היא  CD-ו  ABהצלעותהמשכי זווית בין 

  9 היא  BC-ו  ADובין הצלעות

 זוויות המרובע9את מצאו 

 פתרון

, AB ,BCהזוויתי של הקשתות  הגודלנסמן את 

CD ו-DA   באמצעותx ,y ,z ו- t אמה9תבה 

 BD 9 -ו AC את הזווית בין אלכסוני המרובע   -נסמן ב

 x + y + z + t = 360°   :    יאז

 אפשר לרשום: ,פי המשפטים שהוכחנו קודםל ע

 

 נחבר או נחסיר את השוויונות האלה:

t =  + ,  y =  - , x = 180° +  - , z = 180° -  -  

A

B SC

E

D

O
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  :לבסוף מקבלים

 

 

 

 2תרגיל 

 1BB 9 -ו 1AA: נים הגבהיםנתו ABCבמשולש 

 ABנראה מנקודה אמצעית של הצלע  1B1Aהקטע 

  של המשולשC  9זווית9 מצאו את בזווית 

 פתרון

 90°בזווית  הנרא AB קטעה 1B -ו 1Aבמבט מהנקודות 

 (9 גבהים הם 1BB -ו 1AA)כי 

 הוא קוטרAB 9לכן נקודות אלה נמצאות על המעגל שבו 

ל זווית בין חותכים שקדקודו מחוץ פי המשפט של ע

 למעגל מקבלים:

C =    ( ͡AB - A ͡1B1) =               

 

 

 

 תרגילים

 מצאו את גודל הזוויות  הממוספרות: 4.19 

 

 

 

 

 

 



 

  .. 

 המעגל

 

 

 

 

 :9x פתרו אותה ומצאו את xרשמו משוואה למציאת  4.29 

 

 

 

 

 משיק למעגלPT  9נתון:   9 137

 PTS? -ו PRT על גודל הזוויות ומרל אפשרמה 

 

 

 

 

, Oהוא משיק למעגל שמרכזו  BZבשרטוט נתון:   4.29 

B͡C = 90° ,C͡D = 30° ,D͡E = 20° 9 

 מצאו את כל הזוויות הממוספרות9
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, בהתאם ס"מ 42 -ו 1רדיוסים של שני מעגלים הם    9..4 

משותף בין נקודות ההשקה החיצוני המשיק הואורך 

 ס"מ9  42בשני המעגלים הוא 

  מצאו את המרחק בין מרכזי המעגלים9 

 

 A 9שני מעגלים משיקים חיצונית בנקודה  4119 

המשיק המשותף לשני המעגלים משיק להם 

 N 9 -ו Mבנקודות 

 ישרהMAN   9הוכיחו שהזווית 

 

 S 9שני מעגלים משיקים פנימית בנקודה  4149 

 P 9 הבנקוד מעגל הקטןשל המעגל הגדול משיק ל ABמיתר 

 ASB9 חוצה את הזווית SP קרןהוכיחו שה

 

 AC -ו ABחסום מעגל, אשר משיק לצלעות  ABCמשולש ב 4189 

הוכיחו שמרכז המעגל החסום בהתאמהE  9 -ו Dבנקודות 

 נמצא על המעגל הראשוןADE 9במשולש 

 

 

הן  1D -ו 1A ,1B ,1Cחסום במעגל9 נקודות  ABCDמרובע   41.9   

ישרים ה9 הוכיחו שAB ,BC ,CD ,DAאמצעי הקשתות 

1C1A 1 -וD1B  9מאונכים 

 

1 2 3 4 5-1-2-3-4-5-6
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 C -ו A ,Bוויות זהחסום במעגל9 חוצי  ABCמשולש  4119

 -ו 1A ,1Bשל המשולש חותכים את המעגל בנקודות 

1C  9בהתאמה 

מאונכים  1CC -ו 1AA ,1BBהוכיחו שהישרים 

 1C1B1A9לצלעות המשולש 

  

 של משולש חד 1CC -ו 1AA ,1BBהמשכי הגבהים   1149   

, 1Aחותכים את המעגל החוסם בנקודות  ABCזווית 

1B 1 -וC 9בהתאמה  

הוכיחו שישרים אלה חוצים את זוויות המשולש 

1C1B1A9 

 


