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 המעגל  .1

הוא צורה הכוללת את כל נקודות המישור מעגל 

  המרוחקות לאותו מרחק מנקודה נתונה.

 המעגל. מרכזנקודה זו מכונה 

 המעגל.  רדיוסמרחק מנקודות המעגל למרכזו מכונה 

המחבר את נקודת המעגל עם מרכזו מכונה  קטעגם כל 

 . מיתרמעגל מכונה  שלקטע המחבר שתי נקודות  רדיוס.

 .קוטרמעגל מכונה המיתר העובר דרך מרכז 

 1 משפט

 .קוטר המעגל שעובר דרך אמצע של מיתר מאונך לו

 הוכחה

 .אמצעו  C-מעגל ובמיתר  –  ABיהיה

וצלעות  ABשוקיים שבסיסו -הוא שווה  AOBהמשולש

 רדיוסים המעגל. ןהצד ה

שוקיים, -פי תכונות התיכון לבסיס של משולש שווה-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

אנך אמצעי  -  DK-ו ,Oשמרכזו  מיתר במעגל –  ABיהיה

 E -. נבחר נקודה כלשהי על האנך, נסמן אותה בABלקטע 

 בעלי זווית -ישרי הם  : BEC  -ו AECונתבונן במשולשים 

 צלע משותפת(.  – CE -אמצע הקטע, ו – C -מכיוון ש AC = CBניצבים שווים )

מרוחקות  DK, כלומר, כל נקודות על האנך AE = EB -חופפים, ו לכן המשולשים הם

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

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

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

 חותכים של המעגל שבשרטוט.

 Mב. מהו חותך המעגל שבשרטוט, העובר דרך נקודה 

  ?שמחוץ למעגל

הוכיחו שכל קרן היוצאת ממרכז המעגל חותכת את  .2 

 המעגל בנקודה אחת.

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

 כמה מיתרים מקבילים. בֹו שרטטו מעגל ו .4 

 לנקודות האמצע של המיתרים כאלה?מה התכונה המשותפת 

נקודה על מעגל נתון עוברים קוטר ומיתר הדרך א.  .5 

 שאורכו 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  

  

 שעשועי המתמטיקה

 כיצד לשרטט מעגל ללא מחוגה? .  7 

 . קשה הרבה יותר לעשות זאת ביד. במחוגהידוע שכדי לשרטט מעגל משתמשים 

נסו בעצמכם. נכון שיוצא משהו שבמקרה טוב מזכיר ביצה, ובמקרה גרוע יותר ייצא 

קו עקום שאינו סגור. נכון שאנשים מיומנים מציירים את מעגל בסלסול יד אחת. 

בתנועת יד אחת צייר מעגל כה מדויק  אלברט דיררמספרים שהצייר המפורסם 

 שהבדיקה עם המחוג לא הראתה אף סטייה...

קיימת שיטה פשוטה המאפשרת לשרטט ביד רבע של מעגל 

 על נייר משובץ.  

",  והיא   פועלת   כך:   3 – 1  ,1 – 1  ,1 – 3השיטה נקראת "

 משבצת  כלשהי, מציירים   נקודה   בפינה   של

 מטה, –סופרים שלוש משבצות ימינה )שמאלה(  ואחת 



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

1

2

3

4

-1

-2

-3

-4



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

1

2

3

4

-1

-2

-3

-4



 

  3 

 המעגל -גיאומטריה 

ה )שמאלה( ואחת למטה, ומציירים ומציירים נקודה שנייה; סופרים משבצת אחת ימינ

נקודה שלישית; סופרים משבצת אחת ימינה ושלוש מטה, ומציירים את הנקודה 

 הרביעית.  מעבירים את העקומה דרך ארבעת הנקודות, ומקבלים רבע המעגל.    

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

 עושים עגולים?מדוע פתחי ביוב  .8

 ידי עיגול. -קחו רצועת נייר מלבנית שניתן לכסותה על  .9

 קפלו אותה סביב המרכז, כפי שמתואר בשרטוט. 

האם גם לאחר הקיפול ניתן לכסותה באמצעות אותו  

 העיגול?

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

 

 תכונות נוספות של מעגל

המעגל יכול "לגלוש" על עצמו, כאשר כל נקודה על  .א

מעגל יכולה להתלכד עם כל נקודה אחרת. מלבד 

ישר,  –המעגל, תכונה זאת יש רק לעוד צורה אחת 

מנת שחרב עקומה -לכן, על אולם הישר אינו קו סגור.

להיות קשת של  צורתה צריכה, בנרתיק במדויקתכנס 

 מעגל.

ת חופפות. כלומר, קוטר מחלק את המעגל לשתי צורו .ב

המעגל הוא סימטרי יחסית לקוטר )תיעזרו בעובדה זו 

  (.8בפתרון השאלה 

   -הסיבה העיקרית מדוע גלגל עשוי בצורה של מעגל  .ג

יישאר בגובה קבוע  צירו )שעליו מונחת עגלה(מנת ש-על

 מהקרקע. 
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 משיק למעגל   .2

  ישר ומעגל  2.1

להיות לישר ומעגל?  נבדוק, כמה נקודות משותפות יכולות

ברור שאם הישר עובר דרך מרכז המעגל אז הוא חותך 

 הישר. נמצא עלאותו בשתי נקודות שהן קצות הקוטר ה

. rשל מעגל שרדיוסו  Oאינו עובר דרך מרכז  pנניח שישר 

את אורך האנך,  dונסמן באות  pלישר  OHנוריד אנך 

 כלומר, מרחק ממרכז המעגל לישר. 

 קרים אפשריים:נבדוק שלושה מ

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

 עפ"י משפט פיתגורס:

 

 

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

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

  .ומעגל יש שתי נקודות משותפות המעגל, אזי לישר

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

 על המעגל ולכן היא משותפת לישר ומעגל. 

מעגל אין נקודות משותפות אחרות, מכיוון ו pלישר 

, מתקיים: H -של הישר השונה מ Mשלכל נקודה 

OM > OH = r הקטע הנטוי(OM   ארוך מהאנך

OH ,הנקודה(. לכןM   .אינה שייכת למעגל     

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

. כלומר, הנקודה OM > OH > rמתקיים:   pהישר 

M .אינה שייכת למעגל 

כאשר מרחק ממרכז מעגל לישר גדול מרדיוס ובכן: 

 .המעגל, אזי לישר ומעגל אין נקודות משותפות
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 משיק למעגל  2.2 

הוכחנו שלישר ומעגל יכולה להיות נקודה משותפת אחת, שתי נקודות בסעיף הקודם 

 או אף נקודה. 

למעגל, והנקודה  הישר שיש לו נקודה משותפת אחת עם המעגל מכונה משיק

 . נקודת ההשקההמשותפת מכונה 

 נוכיח משפט על תכונת המשיק למעגל.

 1 משפט

 משיק למעגל מאונך לרדיוס לנקודת ההשקה.

 הוכחה

  היאA -, וOמשיק למעגל עם מרכזו בנקודה  pיהיה 

 נקודת ההשקה. 

אינו מאונך  OA = rלנקודת ההשקה נניח שרדיוס 

 היא זווית חדה.  pלמשיק, כלומר הזווית בינו לבין הישר 

 . Bאשר פוגש את הישר בנקודה  pנוריד אנך לישר 

, OBהוא הניצב  p המרחק ממרכז המעגל לישר OBAמכיוון שבמשולש ישר זווית 

 . OB < r  -, מסיקים שOAוהיתר הוא הרדיוס 

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

 הוא משיק.  pלישר ומעגל יש שתי נקודות משותפות. אולם זה נוגד לנתון שהישר 

 .המשפט הוכחלכן ההנחה שהרדיוס אינו מאונך לישר הופרכה. 

 2 משפט

שממנה  Aשני קטעי המשיקים למעגל בין הנקודה 

בהתאמה,  C -ו Bהם יוצאים לנקודות ההשקה 

שווים. שוות גם הזוויות בין המשיקים לבין הישר 

 .Aהעובר דרך מרכז המעגל והנקודה 

 הוכחה

הן זוויות ישרות,  2 -ו 1פי תכונות המשיק, הזוויות -על

הם  ישרי זווית; יש    ACO -ו   ABOלכן המשולשים

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

      .  3 = 4גם הזוויות החדות ות לכך, שו-אי

     מ.ש.ל.         

 משיק לשני מעגלים  2.3 

שני מעגלים משיקים אחד לשני בנקודה מסוימת אם יש להם באותה נקודה  הגדרה 

)שרטוט א( אם מרכזי המעגלים נמצאים באותו  פנימיתההשקה מכונה  משיק משותף.

)שרטוט ב( אם מרכזי המעגלים נמצאים בשני צדי  חיצוניתצד מהמשיק המשותף, או 

 המשיק. 

 

 

 

 

 

 

 ומשימות תרגילים

  11. M  .היא נקודה מחוץ למעגל 

 שרטטו משיקים אלה. ?Mכמה משיקים למעגל זה עוברים דרך הנקודה 

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

 . ABחוצה את המיתר  Oשל מעגל שמרכזו  OMרדיוס   .13  

  .ABמקביל למיתר  Mכי משיק למעגל בנקודה הוכיחו  

מעגלים הכמה משיקים משותפים חיצוניים וכמה פנימיים אפשר להעביר לשני  .14  

 .כמה מהם?  שרטטו הבאיםבשרטוטים 
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 , כך שמספרם יהיה:םישריפהא ותפיםשרטטו שני מעגלים וכל המשיקים המש .15  

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

 לישר נתון בנקודה נתונה?כמה מעגלים יכולים להשיק  .12  

 . PA = 10 cmבשרטוט משמאל נתון:   .17  

 מה ניתן לקבוע לגבי שני המשיקים האחרים:

 ?PCב.    PB  .א

 

  

 

 

כל אחד ם לקימצאו ושרטטו את כל המעגלים המשי .18  

 שלושת המעגלים שבשרטוט:מ

 

 

  

 

 .P נתונים שני מעגלים בעלי מרכז משותף .19  

  .Cשיק למעגל הקטן בנקודה המעגל הגדול משל  ABמיתר ה 

 .ABהיא נקודה אמצעית של המיתר  C -הוכיחו ש 

 

 :משפטהוכיחו  .21  

 ונקודת ההשקה נמצאים על ישר אחד מרכזיהםאם שני מעגלים משיקים אז  

 )ראו שרטוט בעמוד הבא(. 

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

 מצאו את הזווית ביניהם. 

שאורכו שווה לרדיוס המעגל עוברים שני משיקים שנפגשים  ABקצות המיתר דרך  .22. 535

 .ACB. מצאו את הזווית Cבנקודה 

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

 שוקיים.-הוא שווה ACD. הוכיחו כי המשולש Dבנקודה  ABאת הישר 

אם נתון:  ABמצאו את  .B, בנקודה 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 4.5רדיוס ו Oנתונים: מעגל שמרכזו  .25. 526

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

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

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

 . A, ונקודה 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 A, בנקודות 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 

 היא זווית 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 BA, בעלי רדיוסים B -אינו משיק למעגלים שמרכזם ב AСהישר  .ג

 ס"מ.  3, שרדיוסו Oלישר שעובר בדרך 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.  

 אשר:, Oבנו משיק למעגל שמרכזו בנקודה  .32. 528

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

 ס"מ.  21 -שווה ל Aלמרכז המעגל  Eמרחק מנקודה  .35

.  Bמשיק למעגל בנקודה  Eס"מ. ישר העובר דרך הנקודה  5 -יוס המעגל שווה לרד

 . EB אורך הקטע מצאו את

 כל אחד מהמעגלים שבשרטוט משיק לשניים אחרים. .32

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

 מצאו את הרדיוסים של המעגלים. 
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 ס"מ. 22 -ו 11ורדיוסים  נתונים שני מעגלים בעלי מרכז משותף .37

במעגל הקטן משיק ישר. מצאו את אורך 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  -יש להוכיח ש 

  

בהתאם  S -ו Pשני המעגלים שמרכזם בנקודות  .36

. חותך המעגל הגדול Qבנקודה  mמשיקים לישר 

וחותך את  Tמשיק למעגל הקטן בנקודה  Pשעובר דרך 

אם נתונים רדיוסי  QR. מצאו את Rבנקודה  mהישר 

  בהתאם. cm 3 -ו cm 8המעגלים: 

 נקודת ההשקה(.  – Aס"מ ) 5 -ורדיוס השווה ל Oמשיק למעגל שמרכזו  ABישר  .41   45.1

 .AB = 12 cmאם נתון:  OBמצאו את  

 . Bס"מ, בנקודה  15 -ורדיוס השווה ל Oמשיק למעגל שמרכזו  ABישר  .41   45.2

 .OA = 17 cmאם נתון:  ABמצאו את  

45.3   42. AB ו- AC  הם משיקים למעגל שמרכזוO ס"מ בנקודות  8 -ורדיוס השווה לB ו- C 

 .BAC = 60אם נתון:  AC -ו ABבהתאמה. מצאו את 

45.4   43. MA ו- MB  הם משיקים למעגל שמרכזוO (A ו- B הינן נקודות ההקשה). 

 .OM = 10 cm -ו AMB = 90אם נתון:  BM -ו AMמצאו את  

45.5   44. MA ו- MB  הם משיקים למעגל שמרכזוO ס"מ  8 -ורדיוס השווה ל(A ו- B  הינן

 .AOB = 120אם נתון:  ABM. מצאו את היקף המשולש (נקודות ההקשה

 .(נקודות ההקשה - C -ו B) AC -ו ABעוברים משיקים  Oלמעגל שמרכזו  Aמנקודה  .45   45.2

 .BOC = 60 -ו OA = 12 cmאם נתון:  ABCמצאו את היקף המשולש  
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 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 

את הקשתות שנוצרו  .M -ו L, לדוגמה, נוספתנקודה  קשת

 .  AMB-ו ALBמסמנים כך: 

ללא  התאוכאשר ברור על איזו קשת מדובר, מסמנים 

  .ABנקודה אמצעית: 

שמחבר את   מיתרכאשר ה מעגל-חציהקשת מכונה 

 קצותיה הוא קוטר המעגל. 

 . זווית מרכזיתזווית שקדקודה במרכז המעגל מכונה 

חותכות את  Oשוקי הזווית המרכזית במעגל עם המרכז 

 . B -ו Aהמעגל בנקודות 

שקצותיהן מתאימות שתי קשתות  AOBלזווית מרכזית 

היא זווית שטוחה אזי  AOB. אם הזווית B -ו Aבנקודות 

אינה  AOBמעגל. אם הזווית -לה מתאימים שני חצאי

הנמצאת בתוך הזווית  ABשטוחה, אז אומרים שהקשת 

. הקשת האחרת במקרה זה היא מעגל-קטנה מחציהיא 

 . מעגל-גדולה מחצי

 . במעלותאת הקשת מודדים 

מעגל אז גודלה  קטנה או שווה לחצי ABקשת האם 

 . )במעלות( AOBמרכזית הזווית הבמעלות שווה לגודל 

ה במעלות שווה גודלמעגל אז -גדולה מחצי ABאם הקשת 

  . AOB - 360°  -ל

O

A

B

L

M

O

A

B

L

M

O

A

B

L

M

O

A

B

L
M
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של שתי קשתות בעלות קצוות  גדליםשסכום הנובע  כאןמ

 .360° -משותפים שווה ל

 תרגילים

 התבוננו בשרטוט ומצאו את גודל הקשת: . 42

 ABג.   ACב.   ABא.   

 CDBו.   CDAה.   BADד.   

 

 היעזרו בשרטוט ומצאו את גודל הזווית או הקשת: .47  

 GQEג.   EQFב.   GQFא.   

 EHFו.   GHEה.   GEד.   

 

 :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

AB  , BCו- ACשיחסי גודלן הם ,:      AB: BC: AC = 7:5:6. 

 .AOB -ו ABC ,BACמצאו את הזוויות 

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

AB  , BCו- ACשיחסי גודלן הם ,      AB: BC: AC = 2:9:7. 

 .ACB -ו AOC ,BOCמצאו את הזוויות 
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 כזה שיתקיים: ABבנו מיתר . Aוסמנו עליו נקודה  Oשרטטו מעגל עם המרכז  .51     . 249

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

 אם נתון: ABס"מ.  מצאו את המיתר  12 -שווה ל   Oהמעגל עם המרכז רדיוס  .52     . 251

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

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

שוות בהתאמה לשתי הקשתות   B-ו  Aהוכיחו ששתי קשתות המעגל שקצותיהן .א

     .D -ו C שקצותיהן

 .AOB = 112° -ש אם נתון D -ו  Cשקצותיהןמצאו קשתות  .ב

 ,AC = 37°כאלה שמתקיים:   D-ו Cנקודות נתונות AB מעגל -על חצי    .54      .252

BD = 23° .מיתראת אורך ה מצאו CDס"מ. 15 -, אם ידוע שרדיוס המעגל שווה ל  

 מצאו זוויות מרכזיות משלימות אם ידוע ש: .55     

 מהשנייה; 5 -א.  אחת מהן גדולה פי 

 מהשנייה; 100° -ב.  אחת מהן גדולה ב 

 .20° -ג.  הפרש הזוויות שווה ל 

 זווית היקפית  23.

הזווית שקדקודה נמצא על המעגל ושוקיה  הגדרה

 . זווית היקפיתחותכות אותו מכונה 

 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. 

זווית היקפית שווה לחמצית הקשת עליה היא   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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 .ABCיחסית לזווית  BOנבדוק שלושה מקרים אפשריים של מיקום הקרן  הוכחה

 .BCשוק ה ,, לדוגמהOעוברת דרך מרכז המעגל  ABCאחד משוקי הזווית  .א

 AOC. מכיוון שזווית AOC = ACמעגל, לכן  -קטנה מחצי ACהקשת  במקרה זה

 שוות,  B -ו  A, וזוויות ABOשוקיים -היא זווית חיצונית של משולש שווה

 AOC = 1 + 2 = 21                   אז מתקיים:

 מ.ש.ל.    .                                               או     21 = ACנובע:   כאןמ

. זוויותלשתי  ABCזווית את המחלק  BD הקוטר .ב

בנקודה  ACחותך את הקשת  BD וטרבמקרה זה הק

D  איזושהי. נקודה זו מחלקת את הקשתAC  לשתי

 .DC -ו ADקשתות:  

       -בסעיף הקודם הוכחנו ש

 .                                        -ו

 נחבר את שתי השוויונות:

 מ.ש.ל.                                                                                                            

 לשתי זוויות ABCזווית את המחלק  ואינ BD וטרקה ג. 

  מתלכד עם שוקי הזווית. וואינ

 ניתוח מקרה זה דומה למקרה הקודם.

 נסו להוכיח בעצמכם!

 1מסקנה 

 ות על אותה קשת הינן שוות.נשענזוויות היקפיות ה

 2מסקנה 

זווית היקפית הנשענת על הקוטר 

  היא ישרה.

גודל הקשת הנשענת על   הוכחה

 .180°הקוטר הוא 

 

 משפט על מכפלת קטעי המיתרים.ונוכיח  1ה מסקנניעזר ב
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אם שני מיתרי המעגל נחתכים בתוך המעגל אז   משפט

  של כל מיתר הינן שוות.מכפלות קטעי המיתרים 

 הוכחה

 בדיקת "הגיון"  .א

 התבוננו בשרטוט וחשבו, האם הטענה שבמשפט היא 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

 מאוד בגודלם, שטחי המלבנים הבנויים עליהם שווים, נוכיח את המשפט הבקרה כללי:

 . Eנחתכים בנקודה  CD -ו ABנניח שהמיתרים 

 נוכיח שאז מתקיים: 

AEBE = CEDE 

 2 -ו 1. בהם זוויות CBE -ו ADEבמשולשים נסתכל 

, BDשוות, מכיוון שהן חסומות ונשענות על אותה קשת 

 שוות מכיוון שהן קודקודיות.  4 -ו 3וזוויות 

לכן, עפ"י משפט דמיון שני, המשולשים הם דומים: 

CBE  ADE  

 מ.ש.ל.    .  AEBE = CEDEמזה נובע:                   ,     או 
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 המסקנ

 וריד אנך על הקוטר, נאם מנקודה כלשהי של מעגל 

 . אז מכפלת קטעי הקוטר שווה לריבוע האנך

 הוכחה 

AEEB = DEEC, DE = EC    

   AEEB = DE2      מ.ש.ל.

 תרגילים

  שרטוטים הבאים:על הבהסתמך  y -ו xמצאו את  . 52 

 

 

 

 

 

 

 ג           ב                   א            

  AKB  = CKD = n נתון:  2 בשרטוט .57  

  .CD -ו AB גודל הקשתות מצאו 

 משיק למעגל.  מצאו את גודלן של כל הזוויות האפשריות. mישר נתון:   3בשרטוט  .58  

 

 

 

 

 3שרטוט         2שרטוט         

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

1

2

3

4
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-2
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-4

A B
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B
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D
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O
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   במעגל אם ידוע שהקשת עליה היא נשענת  שווה ל:    ABCמצאו את הזווית ההיקפית   .59  . 253

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

 : x את עפ"י נתוני השרטוטים מצאו    .21   .254

 

 

 

  ד(               ג(ב(                                               (א

 גדולה מהזווית ההיקפית הנשענת על אותה קשת       AOBנתון: זווית מרכזית  .21   .255

 שתי הזוויות האלה.מצאו את . 30° -ב

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

   .BACמצאו את הזווית 

, 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 

    דרך הנקודה הנמצאת מחוץ למעגל עוברים שני חותכים כך שהזווית ביניהם שווה .24   .221

 .   100° -בתהיא קשת הגדולה החסומה בתוך זווית זו ה. 32° -ל

       הקשת הקטנה. גודלמצאו את  

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

 .52° -ו  140° -ידי החותכים שוות ל-למעגל, אם ידוע שהקשתות החסומות עי

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

 .AD = 54°  ,BC = 70°אם נתון:  BECמצאו את הזווית 

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

 .MAB = ACB  -היא חדה. הוכיחו ש  MABנתון שהזווית 

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

 .MABהחסומה בתוך הזווית  ABהקשת שווה למחצית   MABהוכיחו שהזווית
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 נמצאים על מעגל.  ABCקודקודי המשולש  .29  . 225

 .C > B  -ו  C > Aהוא קוטר המעגל אז מתקיים:   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 המשיק  Aדרך הנקודה   .62  . 271

 . AQ= AP 2AB  -. הוכיחו שR -ו  Pבנקודות 

היא נקודת ההשקה( וישר שחותך את המעגל  B) ABעוברים המשיק  Aדרך הנקודה    .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 הנקודה  .62  . 272

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

 .2AC2= AB 1AC1AB -הוכיחו ש

 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 

  МAמצאו את אורך המיתר  . Aנחתכים בנקודה  PT -ו MKמיתרים  .72   42.2.2

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

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

 .ABC = 50 ,AB: CB = 5:8נתון:  

 .AOCמצאן את הקשתות האלה ואת הזווית  

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

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

http://127.0.0.1:26491/GraphEdit;427
http://127.0.0.1:26491/GraphEdit;427
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 ,KMT = 70נתון:  .Oנמצאות על המעגל שמרכזו  T -ו K ,Mנקודות  .79    42.4  

 KM: MT = 5:6. את הקשתות האלה ואת הזווית  ומצאKOT. 

 . Kבנקודה  Oשל המעגל 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 -שווה ל Kאם המרחק ממרכז המעגל לנקודה המעגל 

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

  ס"מ.  9 -אם רדיוסו שווה ל למרכז המעגל M מצאו את המרחק מנקודה

 .  מעגל חסּום ומעגל חֹוסם2

 מעגל חסום  2.1

אם כל צלעות המצולע משיקות למעגל אז המעגל מכונה 

את  חֹוסםבמצולע, והמצולע הוא מצולע  חסּוםמעגל 

 המעגל. 

חוסם את המעגל   EFMNבשרטוט משמאל, המרובע

אינו חוסם את  DKMN , והמרובעOשמרכזו בנקודה 

 לא משיק למעגל. DK המעגל מכיוון שהצלע

    הגדרה

 הוא משיק לכל צלעותיו. מעגל מכונה חסום במשולש אם

מרכז המעגל החסום במשולש הוא נקודת   משפט

  מפגש של חוצי זוויות המשולש.

   הוכחה

 מרכז המעגל החסום בו, -  Oהמשולש הנתון,   ABCיהיה

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

  פי משפט חפיפה ראשון:-הם חופפים על  AOE-ו AOD זווית -משולשים ישרי

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

 .OAE -ו  OADמחפיפת המשולש נובע שוויון הזוויות 

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

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

 הערות

 .בלבד מעגל אחד חסוםבמשולש נתון אפשר ל .א

 הוכחה

נניח שבמשולש קיימים שני מעגלים חסומים. אז מרכזו של כל מעגל נמצא במרחק 

 . Oשווה מכל צלעות המשולש ולכן הוא מתלכד עם נקודת מפגש של חוצי זווית 

 לצלעות המשולש. לכן המעגלים מתלכדים.  Oקודהרדיוס של כל מעגל שווה למרחק מנ

 .מעגל חסוםלא בכל מרובע אפשר ללהבדיל ממשולש,  .ב

 נתבונן לדוגמה במלבן שאינו ריבוע.

ברור שבמלבן כזה אשפר למקם מעגל המשיק לשלוש 

אפשר למקם מעגל כך שהוא ישיק לכל -צלעותיו, אולם אי

ידי מלבן -עלאפשר לחסום מעגל -ארבע צלעות, כלומר אי

 כלשהו.

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

פי -נתבונן בשרטוט משמאל: על הוכחה

קטעי המשיקים תכונות המשיק למעגל, 

מנקודה מחוץ למעגל לנקודות ההשקה הם 

 -מהשרטוט רואים ששווים. 

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

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

  = BC + AD  AB + CDלכן:           

 המפשט ההפוך: גם  מתקייםמסתבר ש

 מי הצלעות הנגדיות של מרובע קמור הם שווים, אז אפשר לחסום בו מעגל.ואם סכ
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 תרגילים

 ס"מ.  03 הואשוק אורך הס"מ ו 01 -שוקיים שווה ל-בסיס במשולש שווה .83   .289

 זה.מצאו את רדיוס המעגל החסום במשולש 

 12:5שוקיים מחלק את הגובה לבסיס ביחס -מרכז המעגל החסום במשולש שווה .84  . 291

 מצאו את בסיס המשולש. ס"מ.  01 -שוק שווה לההחל מהקדקוד, ו

שוקיים מחלק את אחת מהשוקיים -נקודת ההשקה של המעגל החסום במשולש שווה .85  . 291

 ס"מ בהתאמה, החל מהבסיס. 4 -ס"מ ו 3 -לקטעים השווים ל

 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  

 .rזווית חסום מעגל בעל רדיוס -במשולש ישר .87     . 293

 מצאו את היקף המשולש אם נתון: 

 ס"מ. 4 -שווה ל rס"מ,  22 -היתר שווה ל .א

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

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

 .m -וסכום הניצבים שווה ל

 ס"מ. 15 -סכום שתי צלעות נגדיות של מרובע שחוסם מעגל שווה ל .89     . 295

 מצאו את היקף המרובע. 

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

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

 המצולע ברדיוס של מעגל חסום.המכפלה של היקף 

חילקו את המצולע למשולשים כפי שמתואר   הדרכה: 

 בשרטוט והעבירו גובה לכל משולש.

 ס"מ; 12 -סכום שתי הצלעות הנגדיות של המרובע שבו חסום מעגל, שווה ל .92   .298

 ס"מ.  מצאו את שטח המרובע.   5 -רדיוס המעגל החסום שווה ל

 ס"מ; 11 -סכום שתי הצלעות הנגדיות של המרובע שבו חסום מעגל, שווה ל .93   .299

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

1 2 3 4 5-1-2-3-4-5-6
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 הוכיחו שלכל מעוין קיים מעגל חסום מתאים. .94   .711

כל אחד זווית ומעגל חסום ב-זווית וכהה-זווית, ישר-חד  :שרטטו שלושה משולשים .95   .711

 מהם.

 ס"מ כל אחת.  04צלעות שאורכן -מצאו את רדיוס המעגל החסום במשולש שווה .92     48.1.1

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

 .BCמצאו את הצלע . DAס"מ =  00

 ס"מ.  4 -צלעות שווה ל-רדיוס המעגל החסום במשולש שווה .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: 

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

 שוקיים, -מצאו את רדיוס המעגל החסום בטרפז שווה .111    48.3.2

 ס"מ. 30 -ו 00 -אם בסיסי הטרפז שווים 

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

 ס"מ. 0 -זווית, כאשר אחד מבסיסי הטרפז גדול מהשני ב-המעגל חסום בטרפז ישר .113    48.4.2

 ס"מ. מצאו את היקף הטרפז. 4 -רדיוס המעגל שווה ל 

של המשולש  נהמצאו את הצלע הקט . 30° -זווית אחת מזוויותיו שווה ל-במשולש ישר .114   48.5.1

 ס"מ. 2 -אם ידוע שרדיוס המעגל החסום בו שווה ל

   שווים  זווית לקצות הצלע הארוכה-המרחקים ממרכז המעגל החסום בטרפז ישר  .115   48.5.2

 ס"מ.  מצאו את שטח הטרפז. 8 -וס"מ  2 -ל

, והמרחק ממרכז המעגל החסום 60° -זווית אחת מזוויותיו שווה ל-במשולש ישר .112   48.2.1

 ס"מ. מצאו את הצלע הגדולה של משולש זה. 01 -לקדקוד של זווית זאת שווה ל

            שווים  ייםלקצות השוק שוקיים-המרחקים ממרכז המעגל החסום בטרפז שווה .117   48.2.2

 ס"מ.  מצאו את שטח הטרפז. 04 -ו 9 -ל

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

, אם PKTואת הזווית  PK ,KT ,TPבהתאמה. מצאו את הקשתות   T -ו

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

אם כל קדקודי המצולע נמצאים על מעגל אז המעגל מכונה 

 במעגל זה. חסּום –והמצולע  מעגל חֹוסם

, Oחסום במעגל   ABCDבשרטוט משמאל המצולע

אינו   Eוהמצולע אינו חסום במעגל זה מכיוון שקדקוד

   נמצא עליו.

מכונה מעגל חֹוסם את המשולש אם הוא המעגל   הגדרה

  עובר דרך כל קדקודיו של המשולש.

 משפט

מרכז מעגל חֹוסם הוא נקודת המפגש של אנכים 

  .אמצעיים לצלעות המשולש

 מרכז המעגל שחוסם אותו.  –  O-משולש הנתון ו  ABCיהיה הוכחה

 הם רדיוסים של המעגל.  OB  -ו  AO -שוקיים, מכיוון ש-הוא שווה 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

 סם משולש נתון.קיים רק מעגל אחד שחו .א

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

  אפשר לחסום במעגל מעוין שאינו ריבוע. -: אילדוגמה

  )נסו, וודאו בעצמכם והסבירו, מדוע?(
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 תכונה מיוחדת: למרובע החסּום במעגל

 .180°  -סכום כל שתי זוויות נגדיות שווה ל

 הוכחה

 נתבונן בשרטוט וניעזר במשפט של זווית היקפית: 

 

 מזה נובע:

 

 

 ההפוך: מתקיים גם המשפט

  180°אם במרובע סכום שתי זוויות נגדיות הוא 

 אזי אפשר לחסום אותו במעגל.

 הוכחה

 מתקיים: ABCDנניח שבמרובע 

A + C = 180°                              (0) 

ונוכיח שהוא עובר גם דרך   D-ו  A,Bנשרטט מעגל דרך שלוש קדקודי המרובע: 

 .ABCD, כלומר שהוא חוסם את המרובע Cהקדקוד 

 : נניח שזה לא כך. דרך השלילהנשתמש בהוכחה המכונה 

 נמצא או בתוך העיגול או מחוצה לו.  Cאזי הקדקוד

זווית שקדקודה בתוך מעגל, היא שווה נבדוק את המקרה הראשון. כפי שהוכחנו לגבי ה

בין  –לחצי סכום של שתי קשתות המעגל, כאשר אחת חסומה בין שוקי הזווית ושנייה 

 המשכי השוקיים. 

 (4)       במקרה שלנו:   

 שווה לחצי הקשת עליה היא נשענת:  BADמצד שני, זווית היקפית

           (3  )   

  : (3) -ו (2)נחבר את 

 

 ,(1) נתוןזה נוגד לאולם , A + C > 180°   -ובכן, קיבלנו ש
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 ( אינה נכונה.אינו נמצא על המעגל  Cרה שלנו )שקדקודעלכן ההש

נמצא מחוץ למעגל תוביל למסקנה   Cרה שקדקודעבדרך דומה אפשר להוכיח שההש

 .A + B < 180° שסכום הזוויות הנגדיות 

 מ.ש.ל.  נמצא על המעגל.      C לכן הקדקוד

 תרגילים

 לל חסום במעגל. כמשושה משו .111 

 כל צלע?קשת עליה נשענת המה גודל 

 צלעות חסום במעגל. 01לל בעל כמצולע משו .111 

 קשת עליה נשענת כל צלע?המה גודל  

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

 במעגל?האם אפשר לחסום אותו  

 הוא קוטר המעגל.  AB, כאשרABCמעגל חוסם משולש  .113       .712

 מצאו את זוויות המשולש אם ידוע ש:

  AC = 70°ב(   BC = 134° (א

 הוא בסיס המשולש.  BC, כאשרABCשוקיים -מעגל חוסם משולש שווה .114       .713

 .BC = 102° -מצאו את זוויות המשולש אם ידוע ש

 זווית.-חוסם משולש ישר O מעגל שמרכזו בנקודה .  115  .714

 היא אמצע היתר; O  -א(  הוכיחו ש 

ואחת מזוויותיו החדות   d -ב(  מצאו את צלעות המשולש אם קוטר המעגל שווה ל  

 .30 -שווה ל

 .Cשבו זווית ישרה היא   ABCזווית-מעגל חוסם משולש ישר .112      .715

       אם נתון:מצאו את רדיוס המעגל  

 ; BCס"מ =  AC  ,0ס"מ =  8 (א

 .AC , B = 30°ס"מ =  08 (ב
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צלעות אם ידוע שרדיוס המעגל החוסם את המשולש שווה -מצאו צלע המשולש שווה .117      .712

 ס"מ. 01 -ל

 ס"מ.  8 -שווה לושוק , 120° -שווה ל שוקיים-במשולש שווה ראשזווית  .118      .717

  מצאו קוטר המעגל החוסם.  

 הוכיחו שאפשר לשרטט מעגל חוסם סביב: .119      .718

 א. כל מלבן; 

 שוקיים.-ב. כל טרפז שווה 

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

 שוקיים.-וא שווההוכיחו שאם אפשר לחסום את הטרפז במעגל, אזי הטרפז ה .121      .711

צלעות ומעגל חוסם לכל -זווית ושווה-זווית, ישר-כהה  :שרטטו שלושה משולשים .122      .711

 אחד מהם.

 ס"מ כל אחת.  12צלעות שאורכן -מצאו את רדיוס המעגל החוסם את המשולש שווה .123   49.1.1

ס"מ, אם אחת  13זווית החסום במעגל בעל רדיוס של -מצאו את היקף המשולש ישר  .124   49.1.2

 ס"מ. 11 -של המשולש שווה ל 15מהניצבים
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 ס"מ9  4צלעות החסום במעגל שרדיוסו -מצאו את צלע המשולש שווה 4719    1.9794

ס"מ, ורדיוס המעגל החוסם אותו  30 -זווית שווה ל-אחד מהניצבים של משולש ישר 4729    1.9797

 ס"מ9 מצאו את שטח המשולש9 71 -שווה ל

ס"מ, ורדיוס המעגל החוסם  24 -שוקיים שווה ל-זווית ושווה-בסיס המשולש כהה 4729    1.9.94

 ס"מ9 מצאו את אורך השוק של המשולש9 73 -אותו שווה ל

 היא קוטר המעגלAD  9כך, שהצלע במעגל חסום  ABCD מרובע  4729    1.9.97

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

שוקיים, אם ידוע שגובה לבסיס המשולש -זווית ושווה-מצאו צלעות של משולש חד 47.9    1.9194

 ס"מ9 5ס"מ, ורדיוס המעגל החוסם הוא  8 -שווה ל

1.9197    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 -שוות למצאו את רדיוס המעגל החוסם את המשולש שצלעותיו  4.49    1.9194

 שמרכז המעגל נמצא על אחד מבסיסי הטרפז9שוקיים חסום במעגל כך -טרפז שוו  4.79    1.9197

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

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

 609 -ואחת מזוויותיו שווה ל ס"מ,  5 -כל אחת משוקי הטרפז ובסיסו הקטן שווה ל 4.19    1.9297

 מצאו רדיוס המעגל החוסם את הטרפז9 

   שקדקודה בתוך מעגלזווית   3.4

נמצא בתוך מעגל ושוקיה חותכות את  Sנניח שקדקוד הזווית 

 ASBנמצא קשר בין גודל הזווית  B9 -ו  Aהמעגל בנקודות

   עליה היא נשענתAB   9הקשת זוויתי של  גודלל
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 D9 -ו  Cנניח שהמשכי השוקיים חתוכים את המעגל בנקודות

 SBC 9היא זווית חיצונית למשולש  ASBהזווית 

של זווית חיצונית, היא שווה לסכום שתי הזוויות הפנימיות שאינן  עפ"י המשפט

 ASB = ACB + DBC                             :צמודות לה

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

 נשענת9 מכאן מקבלים סופית:   

 

מעגל, הסכום של שתי קשתות ה תצילמח שווהמעגל הבתוך  שקדקודהזווית  :כלומר

 9בין המשכי השוקיים –כאשר אחת חסומה בין שוקי הזווית ושנייה 

  :הוכחה אחרת

 AC 9המקביל למיתר  BEנעביר מיתר 

 אז נקבל: 

 

 

שוות מכיוון שהן סימטריות יחסית  AB -ו CEהקשתות 

 BE 9 -ו  ACלקוטר המעגל המאונך למיתרים 

 זווית בין שני חותכים שקדקודה מחוץ למעגל  3.3

כאשר קדקוד הזווית נמצא מחוץ למעגל ושוקיה 

 ביןלחצי הפרש  שווהחותכות אותו, גודל הזווית 

 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: 
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 הוכחה בדרך אחרת9

 :ACהמקביל למיתר   BEמיתרנעביר 

 

 

 

 

 זווית בין חותך למשיק למעגל  3.4

 קדקוד הזווית יכול להימצא על המעגל או מחוצה לו9 

  BSDחדה, אז היא  שווה להפרש בין זווית ישרה ASBבמקרה הראשון, אם הזווית 

 ASD 9וזווית היקפית 

  לכן: 

 

 היא זווית כהה, התוצאה זההASB  9אם הזווית 

, כאשר זווית בין חותך למשיק למעגלשכלומר, הוכחנו 

קשת הקדקוד הזווית נמצא על המעגל, שווה למחצית 

 9 החסומה בתוך הזווית

נמצא מחוץ במקרה השני, כאשר קדקוד 

 ASB = ABC - SAB    :למעגל, נקבל

 ניעזר בתוצאה של המקרה הקודם:

 

 ונקבל סופית:

 

אם ישר שחותך את מעגל אינו עובר דרך נקודת ההשקה  ובכן, 

של ישר אחר במעגל זה, אזי הזווית בין שני הישרים שווה 

 למחצית ההפרש בין הקשתות החסומות בתוך זווית זאת9 

 

A

B SC

E

D

O
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 1תרגיל 

 חסום במעגלABCD   9מרובע

, ובין  -שווה ל  CD-ו  ABזווית בין הצלעות

 9 מצאו זוויות המרובעBC  - 9-ו  ADהצלעות

 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°       אז:    

 עפ"י המשפטים שהוכחנו קודם אפשר לרשום:

 

 נחבר או נחסיר את השוויונות האלה ונמצא:

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

  :לבסוף מקבלים

 

 

 

 2תרגיל 

 גבהים1BB –  9 -ו 1AA: נתון ABCבמשולש 

 ABנראה מנקודה אמצעית של הצלע  1B1Aהקטע 

 של המשולש9C  9 מצאו את הזוויתבזווית 

 פתרון

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

 (9 גבהים הם 1BB -ו 1AA -)מכיוון ש

 הוא קוטרAB 9לכן נקודות אלה נמצאות על המעגל שבו 
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ל זווית בין חותכים שקדקודו מחוץ עפ"י המשפט ש

 מקבלים:למעגל 

   

 

 

 

 

 

 תרגילים

מצאו את גודלן של הזוויות הממוספרות בשרטוטים  4.19 

 הבאים:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :9x לאחר מכן פתרו אותה ומצאו את xרשמו משוואה למציאת  4.29 
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 משיק למעגלPT  9נתון:   9 137

 PTS9 -ו PRTִהשוּו את גודל הזוויות 

 

 

 

 

הוא משיק למעגל  BZבשרטוט משמאל נתון:   4.29 

, O ,BC = 90° ,CD = 30°שמרכזו 

DE = 20° 9 

 מצאו את כל הזוויות הממוספרות9

 

 

יחס של הוכיחו, ללא שימוש בנוסחאות של שטח משולש, שגובה המשולש שווה ל  9..4 

 9 מעגל החוסםההלא מתאימות לו, לקוטר מכפלת הצלעות 

 A 9שני מעגלים משיקים חיצונית בנקודה  4119 

 N 9 -ו Mהמשיק המשותף לשני המעגלים משיק להם בנקודות 

 היא 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

בנקודות  AC -ו ABחסום מעגל, אשר משיק לצלעות  ABCמשולש ב 4179 

D ו- E  9הוכיחו שמרכז המעגל החסום במשולש בהתאמהADE  נמצא

 על המעגל הראשון9
1 2 3 4 5-1-2-3-4-5-6
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הינן אמצעי  1D -ו 1A ,1B ,1Cחסום במעגל9 נקודות  ABCDמרובע   41.9 

 1D1B -ו 91C1A הוכיחו שישרים AB ,BC ,CD ,DAהקשתות 

 מאונכים9 

 

  

של המשולש  C -ו A ,Bחסום במעגל9 חוצי הזוויות  ABCמשולש  4119 

בהתאמה9 הוכיחו  1C -ו 1A ,1Bחותכים את המעגל בנקודות 

 1C1B1A9מאונכים לצלעות המשולש  1CC -ו 1AA ,1BBשהישרים 

  

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

  בהתאמה1C 9 -ו 1A ,1Bחותכים את המעגל החוסם בנקודות 

 1C1B1A9הוכיחו שישרים אלה חוצים את הזוויות המשולש 
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 בעיות בנייה בגיאומטריה  .5

שרטוט צורות באמצעות כלי שרטוט בסיסיים, בדרך כלל סרגל  היאבנייה בגיאומטריה 

ומחוגה. פתרון הבעיה הוא לאו דווקא שרטוט עצמו אלא הסבר כיצד לעשות זאת 

 והוכחה, שמתקבלת צורה הנדרשת.

להעביר ישר דרך נקודה אחת או דרך  ;לשרטט ישר כלשהו :באמצעות הסרגל אפשר

צע מדידות אורך )גם אם יש עליו סימנים אפשר לב-שתי נקודות. באמצעות סרגל אי

 מתאימים( או אף פעולה אחרת.

להקצות ו לשרטט מעגל בעל רדיוס נתון עם מרכזו בנקודה מסוימת :מחוגה מאפשרת

קטע  באורך נתון מנקודה מסוימת על ישר נתון. פתרון בעיות בנייה רבות מתבסס על 

, שלמדתם בשנים קודמותיות בסיסר כמה בעיות בנייה תאבהמשך נ תכונות המעגל.

 ונביא בעיות חדשות.

 פי צלעותיו-בניית משולש על   5.5

 . c -ו a ,bאורכם : נתונות שלושה קטעים שבעיה

 יש לשרטט משולש שצלעותיו שוות לקטעים אלה.

   פתרון

 . Bבאמצעות סרגל משרטטים ישר ומסמנים עליו נקודה איזושהי  .א

 הפתיחה. וקובעים את  aפותחים מחוגה לאורך הקטע  .ב

 Bמציבים רגלית קבועה של המחוגה בנקודה .ג

ומשרטטים קשת של מעגל עד למפגש עם הישר. נסמן 

 .  C -את נקודות הפגש ב

ומשרטטים קשת שרדיוסה  B מציבים את המחוגה בנקודה .ד

сכך מציבים את המחוגה בנקודה-; אחרC   ומשרטטים קשת

  .A -. נסמן את נקודת המפגש של הקשתות בbשרדיוסה 

 AC -ו AB משרטטים את הקטעים .ה

 באמצעות הסרגל, ומקבלים את המשולש

ABC  .הנדרש 
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  בניית זווית השווה לזווית נתונה  5.5

 על הישר.   O: נתונים זווית, ישר ונקודהבעיה

יש לשרטט זווית שווה לזווית נתונה, כאשר קדקודה 

 ואחת משוקיה מתלכדת עם הישר.   Oבנקודות

   פתרון

. Aמעגל איזשהו עם מרכזו בקדקוד הזווית נשרטט  .א

את נקודות החיתוך של המעגל עם שוקי   C-ו B -נסמן ב

 הזווית. 

. AB -ורדיוס שווה ל  Oב. נשרטט מעגל שמרכזו בנקודה

  .1B -את נקודת החיתוך של המעגל וישר נסמן ב

. BC -ורדיוס שווה ל 1B בנקודה נשרטט מעגל שמרכזוג. 

 .1C -את נקודת החיתוך של שני המעגלים נסמן ב

. הזווית בין הישר 1C -ו  Oנעביר ישר דרך שתי הנקודות 

 הזה לבין הישר הנתון שווה לזווית נתונה.

    הוכחה

פי שלוש -חופפים על 1C1OB -ו  ABCהמשולשים

כזוויות מול צלעות   O-ו  Aצלעות. לכן שוות הזוויות

 מתאימות. 

 בניית חוצה זווית   5.5

 . יש לבנות חוצה זווית זאת.BACזווית  נתונה

   פתרון

נשרטט קשת מעגל בעל רדיוס כלשהו שמרכזו  .א

. הקשת חותכת את שוקי הזווית Aבקדקוד הזווית 

נשרטט קשתות בעלות אותו רדיוס  .C -ו Bבנקודות 

את נקודת החיתוך   D-שמרכזן בנקודות אלה, ונסמן ב

 היא חוצה הזווית הנתונה. ADהקרן   של הקשתות.
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הם חופפים עפ"י שלוש הצלעות   ACD-ו  ABDשוקיים-משולשים שווי  הוכחה

(AB=BD=AC=CD=R ,AD –  :לכן מתקיים ;)צלע משותפתDAB = DAC  

 ימות במשולשים חופפים(.   מ.ש.ל. )זוויות מתא

 

 

 

 

 

 

 

 

 חציית קטע  5.5

 של הקטע.  O. יש למצוא את נקודת האמצעABנתון קטע 

: אחד R = ABמעגלים בעלי רדיוס שני  נשרטט  פתרון

. נקודות החיתוך B -ושני שמרכזו ב A  -שמרכזו ב

 .ABנמצאות בשני צדי הישר  - 1C  -ו  C –שלהם 

 . Oבנקודה    ABחותך את הישר 1CCהקטע 

 .ABנקודה זו היא אמצעי הקטע 

חופפים עפ"י משפט  1CBC -ו 1CAC משולשים הוכחה

  –  A = R1= C 1AC = CB = BC,ADחפיפה שלישי )

 . BCO  -ו  ACOצלע משותפת(. מזה נובע שוויון זוויות

הן  OB  -ו AO צזצ(.חופפים עפ"י משפט חפיפה ראשון )  BCO-ו  ACOמשולשים

 צלעות מתאימות במשולשים חופפים ולכן שוות. 

 מ.ש.ל.                              .ABהיא נקודת האמצע של הקטע   Oובכן,

      .ABהוא אנך אמצעי לקטע   1CCהישר   :של הבנייהנוספת תוצאה 
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 מציאת מרכז מעגל  5.5

 נתון מעגל. יש למצוא את מרכזו.

   פתרון

כל ברטט שני מיתרים כלשהם ונבנה אנכים מרכזיים נש

. מרכז המעגל הוא עפ"י השיטה של הסעיף הקודם מיתר

 נקודת המפגש של האנכים המרכזיים.

 הוכחה

 באופן שווהמרוחקות  1B1Aנקודות האנך המרכזי  כל

 ביניהן נמצא גם מרכז המעגל.לכן  ;ABמקצוות המיתר 

מאותה הסיבה מסיקים שמרכז המעגל נמצא גם על 

 . CDלמיתר  1D1Cהאנך המרכזי 

  1D1C -ו  1B1Aוא שייך לשני הישרים מכיוון שלמעגל יש מרכז אחד, מסיקים שה

 .האנכים המרכזיים המעגל הוא נקודת החיתוך של שני זמנית, כלומר מרכז-בו

 קשתמציאת מרכז   5.6

  למצוא את מרכז המעגל.נתונה קשת של מעגל. יש 

   פתרון

של הקשת ונחזור  CD -ו ABרטט שני מיתרים כלשהם נש

 המתוארת בסעיף הקודם.על הבנייה 

 בניית אנך לישר דרך נקודה נתונה  5.7

 . Oועליו נקודה  aישר נתון 

  .Oשעובר דרך הנקודה , аלבנות ישר המאונך לישר  שי

   פתרון

 שני מקרים:  קיימים

 נמצאת על הישר;   Oא( נקודה

 .aאינה שייכת לישר  Oב( נקודה 
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  אמקרה 

 . O -נשרטט מעגל בעל רדיוס כלשהו שמרכזו ב

 .B -ו  Aהוא חותך את הישר בשתי נקודות:

עם המרכזים   ABנעביר שני מעגלים בעלי רדיוס

נקודת חיתוך של מעגלים  –  Cבנקודות אלה. תהיה

 .C -ו O אלה. האנך הנדרש עובר הנקודות 

 פי-חופפים על  BCO-ו  ACOמשולשיםה  הוכחה

 ACO משפט חפיפה שלישי )צצצ(, לכן שוות הזוויות 

הוא חוצה   COכזוויות מתאימות, כלומר, BCO -ו

 COשוקיים,-הוא שווה  ACBזווית. מכיוון שמשולש

 מ.ש.ל.           הוא גם גובה.       

   במקרה 

. a, שחותך את הישר Oנעביר מעגל שמרכזו בנקודה 

, ונשרטט מעגלים B -ו A -את נקודות החיתוך בנסמן 

 בהתאם.  B  -ו A -בעלי אותו רדיוס שמרכזם ב

את נקודת החיתוך של מעגלים אלה בחצי  1O -נסמן ב

 .Oהשונה מזה שבו הנקודה המישור 

 הוא האנך הנדרש. 1OOהישר 

 ABאת נקודת החיתוך של הישירים   C-נסמן ב הוכחה

י "חופפים עפ B1AO -ו BAO המשולשים. 1OO -ו

, AC1OOAC = משפט חפיפה שלישי, לכן 

 משפט י "עפ חופפים   AC1O  -ו   OAC והמשולשים 

 , ומכיוון שזוויות אלה1OAC=  OACראשון. מכאן נובע שוויון הזוויות  חפיפה 

.   aעל הישר   Oהוא אנך מנקודה  OCובכן, הן זוויות משלימות מסיקים שהן ישרות.

 מ.ש.ל.

A B

C

O

a

A B

C

O

a

O1
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 בנקודה שנמצאת עליובניית משיק למעגל   5.8

  .עליו הנמצאתעובר דרך נקודה נתונה יש לבנות משיק ה

 פתרון

  ליו.ע Aונקודה   Oנתונים: מעגל שמרכזו בנקודה

 ACונבנה אנך , Aהעובר דרך הנקודה  OBשרטט קטע נ

 לקטע זה )ראו את הסעיף הקודם, מקרה א(.

 אנך זה הוא המשיק הנדרש.  

 מנקודה שמחוץ למעגלבניית משיק למעגל   5.9

 נתון.עובר דרך נקודה נתונה מחוץ למעגל היש לבנות משיק 

 פתרון

מחוץ אליו.  Aונקודה   Oבנקודה ומרכזשמעגל  נתונים:

 הוא המשיק המבוקש.  AB -נניח שהבעיה פתורה ו

הופכת הבעיה , OBמאונך לרדיוס  ABמכיוון שהישר 

 ABOכזאת שהזווית על המעגל  B נקודההלמציאת 

)ראו  1Oאמצה הקטע ונבנה את  OAנעביר קטע  זווית ישרה. כדי למצוא אותה ההית

את  תך. מעגל זה חוA1Oורדיוסו  1O -לאחר מכן נשרטט מעגל שמרכזו ב .(3.3סעיף 

 . 1B -ו Bהמעגל הנתון בשתי נקודות: 

 OB1AB -ו OBAB -הם המשיקים המבוקשים, מכיוון ש 1AB -ו ABהישרים 

  .הינן זוויות היקפיות הנשענות על קוטר המעגל( O1AB -ו ABOהזוויות )הרי 

 .(1B -ו Bהנקודות: ) ברור שלבעיה יש שני פתרונות: הערה

 לשני מעגליםמשותף בניית משיק   5.51

 בנו משיק משותף לשני מעגלים נתונים.

 פתרון

נתקלים בהנדסה, כאשר צריך להעביר  בבעיה זו .א

 תנועה סיבובית מגלגל אחד לשני הנמצא במקום אחר.

A

B

B

O
O

1

1
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במקרה זה תנועה מועברת באמצעות שרשרת  מתוחה המקשרת את שני גלגלי שיניים; 

חשובה בהנדסת מציאת מקומות ההשקה של השרשרת בחישוקי הגלגלים היא משימה 

 המכונות.

השיטות כיצד פותרים בעיה קשה? אחת  .ב

היא לאתר בעיה דומה אולם פשוטה יותר. 

 נשתמש בגישה זו בפתרון הבעיה:

אם אחד מהמעגלים הוא נקודה )מעגל 

או את הסעיף שרדיוסו אפס(, הפתרון ידוע )ר

 (.הקודם

 נניח שהצלחנו לבנות את המשיק המשותף.

מהשרטוט רואים שהישר המקביל לו 

שעובר דרך מרכז המעגל הקטן מרוחק 

 ז המעגל הגדול למרחקממרכ

1R – 2R.  

 1R – 2Rנשרטט מעגל בעל רדיוס 

ונבנה משיק למעגל זה  2O -שמרכזו ב

 . 1Oמהנקודה 

 . C -נסמן את נקודת ההשקה ב

 .C2Oנמצאת על הישר  Dנקודת ההשקה המבוקשת 

 יםגיאומטרי מותמקו.  6

 הגיאומטריים.אחת השיטות של פתרון בעיות בנייה היא שיטת המקומות 

של נקודות הוא צורה המכילה את כל נקודות המישור בעלות תכונה  מקום גיאומטרי

 מסוימת.

כמקום גיאומטרי של הנקודות המרוחקות למרחק מעגל אפשר להגדיר את ה, לדוגמה

 שווה מנקודה נתונה.
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   משפט

 שווה מרחקלמקום גיאומטרי של הנקודות המרוחקות 

לקטע המחבר את  אמצעינקודות נתונות הוא אנך  משתי

 .הנקודותשתי 

אנך  – a -נקודות נתונות ו -  B-ו  Aתהיינה הוכחה

 . נוכיח ש: ABלקטע אמצעי 

נמצאת באותו מרחק משתי  aא( כל נקודה על הישר 

  -, וB -ו  Aהנקודות

של המישור המרוחקת באופן שווה   Dב( כל נקודה

  .a נמצאת על הישר B  -ו A משתי הנקודות 

נובעת  B  -ו A נמצאת במרחק שווה מהנקודות aעל הישר   Cהעובדה שכל נקודה

הוא   OCזווית, הניצב-. משולשים אלה הם ישריBOC -ו AOC מחפיפת המשולשים

   .ABהיא נקודת האמצע של הקטע  O -, מכיוון שAO = OB -משותף לשניהם, ו

נקודה איזושהי, שלגביה נתון שהיא מרוחקת למרחק שווה משתי הנקודות  D -נסמן ב

 הנתונות. 

 . AD = BD  -שוקיים, מכיוון שנתון כי-. הוא שווהADBנתבונן במשולש 

שוקיים, תיכון לבסיס הוא -פי התכונה של משולש שווה-הוא יכון. על  DOבמשולש זה,

   .            מ.ש.ל.aנמצאת על הישר   Dגם גובה. לכן מסיקים שנקודה

 

   השיטה

 המקיימת שני תנאים. X שעלינו למצוא נקודהנניח 

, ומקום 1Fמקום גיאומטרי של הנקודות המקיימות תנאי ראשון הוא צורה מסוימת 

 . 2Fגיאומטרי של הנקודות המקיימות תנאי שני הוא צורה 

מהווה את נקודת החיתוך , כלומר היא 2F -וגם ל 1F -שייכת גם ל  Xהנקודה המבוקשת

 של שתי הצורות.

אם הצורות הינן פשוטות )למשל, מורכבות מישרים ומעגלים(, אזי אפשר לשרטט אותן 

 ולמצוא את הנקודה הנדרשת.

A B

C

O

a

O1

D
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  דוגמה

 . C -ו  A ,Bנתונות שלוש נקודות: 

 , אשר מרוחקת למרחק שווה  Xמצאו נקודה

 . Cונמצאת במרחק נתון מהנקודה  B -ו  Aמנקודות

 תנאים:לקיים שני  אמורה הנקודה המבוקשת   פתרון 

 ;B -ו  Aהיא מרוחקת מרחק שווה מהנקודות .א

 .Cהיא נמצאת במרחק נתון מהנקודה  .ב

מקום גיאומטרי של הנקודות המקיימות תנאי ראשון 

 .ABהוא אנך אמצעי לקטע 

מקום גיאומטרי של הנקודות המקיימות תנאי שני הוא 

 .Cמעגל בעל רדיוס נתון עם מרכזו בנקודה 

היא נקודת החיתוך של שני   Xלכן הנקודה המבוקשת

 המקומות האלה.      מ.ש.ל

 חקר תרגילים ומשימות

 :c -ו a ,bפי שלוש צלעותיו -בנו משולש על .433

 a = 2 cm, b = 3 cm, c = 4 cm .א

 a = 3 cm, b = 4 cm, c = 5 cm .ב

 a = 4 cm, b = 5 cm, c = 6 cm .ג

 a = 2 cm, b = 3 cm, c = 6 cm .ד

 .ABC. בנו משולש אחר שחופף למשולש ABCנתון משולש  . 433

 בנו מעגל בעל רדיוס נתון העובר דרך שתי נקודות נתונות. . 433

 פי שתי צלעותיו ורדיוס של מעגל חוסם.-בנו משולש על . 433

 פי הנתונים הבאים:-בנו משולש על . 434

 פי שתי צלעות וזווית ביניהן:-על 3.4

 AB = 5 cm, AC = 6 cm, A = 40° .א
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 AB = 3 cm, BC = 5 cm, B = 70° .ב

 פי צלע ושתי זוויות הצמודות לה:-על 3.4

 AB = 6 cm, A = 30°, B = 50° .א

 AB = 4 cm, A = 45°, B = 60° .ב

 ת וזווית שמול הצלע הגדולה:פי שתי צלעו-בנו משולש על .434

 a = 6 cm, b = 4 cm,  = 70° .א

 a = 4 cm, b = 6 cm,  = 100° .ב

 צלע צד וזווית הבסיס. פי-צלעות על-בנו משולש שווה .434

 בנו מעגל חסום במשולש נתון. .434

 זווית לארבע זוויות שוות.  ִחלקו .433

 . 30° -ו 60°בנו זוויות בנות  .433

 תיכונים של משולש נתון.בנו  . 433

 פי שתי צלעותיו ותיכון לאחת מהן.-בנו משולש על . 433

 פי צלע, תיכון לצלע זו ורדיוס מעגל חוסם.-בנו משולש על  . 433

 mותיכון   b -ו  aפי שתי צלעותיו-בנו משולש על .433

 לצלע שלישית.

 :   היעזרו בשרטוט משמאל. רמז 

 .בנו גבהים של משולש נתון .434

 משולש נתון.לבנו מעגל חוסם  .434

 פי היתר והניצב.-זווית על-בנו משולש ישר .434

a

b

m
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 פי השוק וגובה לשוק זאת.-שוקיים על-בנו משולש שווה .434

 פי שתי צלעותיו וגובה לצלע שלישית.-בנו משולש על .433

 פי שתי צלעותיו וגובה לאחת מהן.-בנו משולש על .433

 צלע, גובה ותיכון לצלע זו.פי -בנו משולש על . 433

 פי הבסיס ורדיוס מעגל חוסם.-שוקיים על-בנו משולש שוו . 433

הוא שני  hהוכיחו כי מקום גיאומטרי של כל הנקודות המרוחקות מישר נתון למרחק  . 433

 .hישרים המקבילים לישר נתון, המרוחקים ממנו למרחק 

 על ישר נתון מצאו נקודה הנמצאת במרחק נתון מישר נתון אחר.  . 434

 על ישר נתון מצאו נקודה הנמצאת במרחק שווה משתי נקודות נתונות. . 434

  Xמצאו נקודה .D -ו  A ,B,Cנתונות ארבע נקודות  . 434

והמרוחקת   B -ו  Aהמרוחקת מרחק שווה מנקודות 

 . D -ו C מרחק שווה )אחר( מנקודות

פי צלע, זווית הצמודה אליה וסכום שתי -בנו משולש על  .575

 הצלעות האחרות.

  :   היעזרו בשרטוט משמאל.רמז 

 פי צלע, זווית הצמודה אליה והפרש שתי הצלעות האחרות.-בנו משולש על  .575

 פי ניצב וסכום היתר והנציב השני.-זווית על-בנו משולש ישר  .575
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b
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 העשרה –. בניות 7

 את רוב בעיות הבנייה אפשר לפתור בכמה דרכים.

 נתונה נקודה  דרך  אנך לישרלמדנו כיצד לבנות  3בסעיף        5 דוגמה

 (.B -ו O , Aבאמצעות שלושה קווי עזר )מעגלים שמרכזם בנקודות 

 את אותה הבעיה אפשר לפתור באמצעות שני קווי עזר בלבד:

או שרטוט א' עבור המקרה )ר B -ו  Aשני מעגלים שמרכזם בנקודות

כאשר הנקודה מחוץ לישר, ושרטוט ב' למקרה כאשר הנקודה 

 נמצאת על הישר(. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 שרטוט א'

 

 

 

 

 

 

 

 'בשרטוט 

 .aשבשני המקרים אכן נבנה אנך לישר : הוכיחו משימה
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 בניית הישר המקביל לישר נתון ועובר דרך נקודה נתונה.   5 דוגמה

    

 

 

 

 

 

 ב(  באמצעות המחוגה מודדים מרחק              Oמעבירים מעגל שמרכזו בנקודה (א

 לבין נקודת החיתוך  A.               בין הנקודהAכלשהי, שעובר דרך נקודה נתונה 

 של הישר והמעגל.  

 

 

 

 

 

 

 

 מעבירים מעגל שמרכזו בנקודת              ד(  מעבירים ישר דרך נקודת החיתוך בין           (ג

 החיתוך השנייה ורדיוס שווה למרחק           שני המעגלים והנקודה הנתונה. 

 ישר זה מקביל לישר הנתון.              המדוד בשלב הקודם.

  .aן הישר שהתקבל מקביל לישר הנתוש: הוכיחו משימה

, BC = aפי הצלע  -על  ABCבניית המשולש   5 דוגמה

 .aשמול הצלע  וזווית   ahגובה לצלע זו 

 פתרון

נשתמש בשיטת המקומות הגיאומטריים: קודם נמצא 

את קבוצות הנקודות )צורות( המתאימות לכל אחד 

 כך  את חיתוך הקבוצות.-משני התנאים ואחר

O
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 ahנמצאת במרחק   Aפי התנאי הראשון, נקודה-על

, BCעל הישר המקביל לישר  –, כלומר BCמהקטע 

 ממנה. נשרטט ישר זה: ahשנמצא במרחק 

שייכת לקבוצת הנקודות   Aפי התנאי השני, נקודה-על

. אנו יודעים BAC =  נצפית בזווית   BCשמהן הקטע

שתכונה זו מאפיינת את נקודות המעגל, כאשר הקטע 

ו נשענת זווית מרכזית של הוא מיתר במעגל זה, שעלי

2. 

)שאותו   BCמרכז המעגל נמצא על אנך אמצעי לקטע

כדי למצוא את רדיוס המעגל, נתבונן אנו יודעים לבנות(. 

  :BOMבמשולש 

וניתן , CBO = 90° - שוקיים, לכן: -הוא שווה

ראו סעיף קודם(. נקודת החיתוך בין שוק אותה )לבנות 

 .Oהזווית ואנך אמצעי היא מרכז המעגל 

כעת, נשים לב לכך שאפשר לבנות שני מעגלים בעלי 

(, וגם BCהתכונה הנדרשת )משני צדי הקטע 

לעובדה שלכל מעגל יש שתי נקודות חיתוך עם 

  , ונקבל פתרון סופי לבעיה. BC -הישר המקביל ל

מהוות  '''A -ו ''A, A' ,Aובכן, ארבעת הנקודות:  

מקום גיאומטרי של הנקודות העונות לשני 

שבה  והזווית   BCלישר ahהתנאים: מרחק נתון 

 נצפית ממנה.  BCהקטע
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  חלוקת הזווית לארבע זוויות שוות.   5 דוגמה

הקודם ראינו כיצד לחלק זווית לשתיים בסעיף   פתרון

ראו שרטוט  –)במילים אחרות, לבנות חוצה זווית 

 משמאל(.

נחלק את כל אחת ממחצי הזווית שוב לשתיים כעת, 

 ונקבל את החלוקה הנדרשת.

  חלוקת הזווית לשלוש זוויות שוות.   5 דוגמה

 יש זוויות מסוימות שניתן לחלק אותן לשלוש ללא בעיה.   פתרון

צלעות -ידי בניית משולש שווה-על (30°)לדוגמה: אפשר לבנות שליש של זווית ישרה 

וחלוקת הזווית שלו בשתיים; אם נחלק לשתיים את הזווית שנוצרה נקבל זווית של 

יש עוד זוויות שאפשר לחלקן לשלוש. כנראה בניות אלה עודדו  .45°שליש של  - 15°

 ש של כל זווית.ניסיונות רבים למצוא שיטה לחלוקה לשלו

 לפנה"ס.  V-נתאר את אחד מהניסיונות שהוצע עוד ביוון העתיקה במאה ה

 BC, וישרOAכלשהו המקביל לשוק  BQזווית נתונה. נשרטט ישר   AOBתהיה 

  . OA -להמאונך 

  הכפול.  OBואת אורך הקטע OBכעת, נסמן על הסרגל את אורך הקטע 

כך, שאורך   Oהזה, ישר העובר דרך קדקוד הזווית באמצעות הסרגל המסומןנשרטט, 

  .PQ = 2OB   -יהיה שווה ל  PQהקטע 

 .AOBשנוצרה שווה לשליש הזווית הנתונה  AOQ הזווית
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 הוכחה

 . Dבאות   PQנסמן את אמצע הקטע 

 BDזווית שבו -הוא משולש ישר  PBQהמשולש

 הוא תיכון ליתר, ולכן שווה לחצי היתר:

 

-הוא איפוא משולש שווה  OBDהמשולש

 .BDO = BODשוקיים, לכן  

היא זווית חיצונית ולכן שווה   BDOהוא שווה שוקיים, שבו זווית   BDQגם משולש 

 .BDO = DBQ + BQD = 2BQD  לסכום של שתי זוויות האחרות:

                                     BOD = 2BQD  כלומר:

 -ו       OAהינן זוויות מתחלפות ליד ישרים מקבילים  AOD-ו  BQDמצד שני, הזוויות

BQ  :ולכן שוות ,BQD = AOD.  מציבים בביטוי לזוויתAOB: 

 3AOD AOB = AOD + DOB = 3BQD =   

 מ.ש.ל.       ולבסוף:

 שבו נעשה סימן.  סרגל מיוחדהבנייה היא פשוטה, אולם היא נעשתה באמצעות 

 שיטה של ארכימדס

 ארכימדס הציע שיטה אחרת:

משרטטים מעגל שמרכזו בקדקוד הזווית 

AOB   .הנדרשת לחלוקה 

באמצעות הסרגל שעליו מסומן רדיוס המעגל 

  PQכך שהקטע   Aמעבירים ישר דרך הנקודה

 יהיה שווה לרדיוס.

 .AOBשהתקבל שווה לשליש הזווית   OQAהזוויתש: הוכיחו משימה

שנים רבות ניסו המדענים לחלק זווית לשלושה חלקים שווים באמצעות מחוגה וסרגל 

 הוכיחו שבנייה כזאת אינה אפשרית. 43לא מסומן, אולם ללא הצלחה. רק במאה 
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 שעשועי המתמטיקה . 8

 מצאו את הטעות

 .לכל מעגל יש שני מרכזים. 5

 "הוכחה"

 . Dנחתכים בנקודה  AD  -ו BD התבוננו בשרטוט: שני הישרים 

, אשר C -ו A, Bומעגל העובר דרך הנקודות  CAAD -ו CBBDנבנה שני אנכים 

 בהתאמה. M  -ו K בנקודות  AD  -ו  BDחותך את הישרים 

 הם אנכים(. CA  -ו BC )מכיוון ש KBC = MAC = 90°מהשרטוט מסיקים: 

  CKעל הקוטר  -  KBCמכאן נובע שזוויות אלה נשענות כל אחת על קוטר המעגל: 

 של אותו המעגל. MC על הקוטר  – MAC  -ו

 . 2O  -ו 1Oנקודות אמצעיות של הקטרים הם מרכזי המעגל 

 כלומר, למעגל שבנינו שני מרכזים.   מ.ש.ל

 

 

 

 

 

 .שווה לזווית הפנימית שאינה צמודה לה.   זווית חיצונית של מרובע 5

 "הוכחה"

 . A + C = 180° -התבוננו בשרטוט: במרובע נתון ש

ששלוש נקודות כלשהן שאין נמצאות על ישר אחד מגדירות מעגל, אפשר לטעון מכיוון 

 עובר מעגל אחד. נסמן את נקודת החיתוך שלו עם הישר  D -ו  A ,Bשדרך הנקודות 

DC  ב- E . 
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 :לכן החסום במרובע,   ABEDונקבל מרובע  BEקטענבנה 

A + C = B + D = 180°. 

.  BED =C -ש , מסיקיםA + BED = 180° -ו A + C = 180° -מכיוון ש

  מ.ש.ל.

 

 

 

 

 

 

 

 

 .  במשולש כלשהו, ריבוע של כל צלע שהיא שווה לסכום        5

 .  הריבועים של שתי הצלעות האחרות         

 "הוכחה"

 . BCDזווית -ונבנה עוד משולש ישר  ABCנשרטט משולש איזשהו

      CD 2= AD 2AC      (4) +2אז יתקיים:   

 ,BD 2= CD 2BC +2                   -ו

                      2BD – 2= BC 2CD       (4) 

 :(4) -ב (4)מהשוויון  CD נציב את ערכו של 

          2BD – 2+ BC 2= AD 2AC      (4) 

 2BD – 2= AD2 BC - 2AC (4)    או:          

 , AD = AB + BD               אולם

 .2AB =2 BD – 2AD               לכן           

 השווה לו, נקבל: 2ABאת ערכו  2BD – 2ADבמקום ההפרש  (3) -נציב ב

2 = AB2 BC - 2AC           2,  או+ BC 2 = AB 2AC.          .מ.ש.ל  
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 תשובות

  01.  

 

 שני  משיקים.  00  

 פנימי   ; 0חיצוניים +  5פנימיים  ; ב .   5חיצוניים +  5 א .   .01  

 פנימיים   ; 1חיצוניים +  5פנימיים   ;   ד .   1חיצוניים +  5ג .                   

 משיקים  משותפים .  1פנימי    ;    ו .   0חיצוניים +  1ה .                   

 אינסוף .01  

 ס"מ  01ס"מ  ;   ב.    01א.   .01  

 :אפשרויות   1יש  סה"כ   .01  

 אפשרויות 3(  1אפשרויות        3(     3                               (5   (                                 0

                                                                            

 

 

536 .  50. 30° 

535  55. 120° 

53 . 51. 
7

2
 ס"מ  

136. 52. 12  ס"מ  3

111. 51. °06 

546  51.  °06 

546 .51.3 3,   ס"מ 3  °30,  °30 ,  ס"מ 3

      ס"מ 2 .56. 543

 . כן  ;  ב.  לא  ;   ג.  כן .א   .33. 546

32.  5  ס"מ 15

 ס"מ; 00ס"מ;   1ס"מ;   3 .31
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 .ס"מ 51  .31

 ס"מ. 1  .36

 ס"מ . 03 .11   12.0

 ס"מ . 1 .10   12.5

12.3   15. 8 8ס"מ  ;    3  ס"מ  3

12.1   13. 5 5ס"מ  ;    2  ס"מ     2

12.2   11. 24  ס"מ   3

12.1   12.   12 6 3  ס"מ  

 °511; ו.  °531;  ה.   °531; ד.  °011; ג.  °031; ב.  °21. א . 11

 °301; ו.  °521;  ה.   °001; ד.  °001; ג.  °21; ב.  °11. א .11  

 °22; ו.  °051;  ה.   °21; ד.  °021; ג.  °11; ב.  °12. א  .11  

16. ABC = 60, BAC = 50,AOB = 140  

21.ACB = 20, BOC = 180,AOC = 140     

16; ב.  ס"מ 01. א .  25     . 121 16; ד.  ס"מ 35; ג. ס"מ 2  ס"מ 3

 .°142,    °111ב.    .23    .  120

125.      21.    15  .ס"מ 3

 196, ° °176 ; ג. 106, ° °106; ב.  °06,  °066 . א .22     

60 .א . 21   , 150x y     .70  ;    ב , 95x y    ;   .90 ג , 65x y  

  21.   AB = CD = n 

  21. °55 °     ;56   °   ;75 

 °96;    ה.   °01;      ד.    °45;     ג.  °1285;      ב.  °14. א   .26  . 123

    °11;      ד.    °012;     ג.  °31;      ב.  °012. א   .11   .121

  °06 –ו     °06 .10   .122

121 .  15.  °161  

121 .  13.   °56   
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111.   11.  °00        

110 .  12. °44       

115.   11. °01 

   6815;  ג.      11;  ב.       4 א.   .11  . 111

111.   10.  4 2     

 785;  ב.       0א.        .13  . 110

 ס"מ  15    .12   11.0.5

         ס"מ  0    .11   11.5.5

 11.3   11. AOC = 100  CB = 160, AB = 100,  

 ס"מ  1ס"מ  ,    12 .11   11.3.5

16   .KOT = 140, MT = 120, KM = 100    

 ס"מ   17  .  11             

 ס"מ   17  .  10   11.2.5

  ס"מ   5.     15   11.1.5

116.   13.   
10

3
 ס"מ  

 ס"מ   56  .11  . 161

 ס"מ   16  .12  . 160

 . BP=BQס"מ =   QC=CR     ;285ס"מ =   AP=AR    ;085ס"מ =   185  .11      .165

 ס"מ  46ס"מ   ;    ב.    06.  א   .11     . 163

161 .     11.  2r m c  

 ס"מ 30  .16     . 162

  .ר"מס  60   .65   .161

 .ס"מ  1.2   .63   .166

11.0.0     61.  2   .ס"מ 3
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 ס"מ  5  .61     11.0.5

11.5.0     61.  4   ס"מ   3

  ס"מ  13    .66     11.5.5

  ס"מ  0  .011    11.3.0

  ס"מ  0  .010    11.3.5

  ס"מ  4 .015    11.1.0

  ס"מ  00  .013    11.1.5

11.2.0    011.  4 3 1  ס"מ  

  ר"מס  94862 .012    11.2.5

0.11.1    011.    5 3 15   ס"מ  

  ר"מס  501 .011    11.1.5

  ,PKT = 42.5  PK = 123, KT = 152, TP = 85.  א  . 011 

 ב.                             

11.1       016. ABC = 49, ACB = 69, BAC = 62   

 001.  °06 

 000. °14 

 לא. .005    

  35      ,90   ,55 .ב:   ;      67      ,90   ,23 א. .003       .115

113.       001.   51      ,64.5   ,64.5.  

  ב.     .  002  .111
3

2
d      ;

1

2
d    

 ס"מ    12   .בס"מ   ;       5   א.  .001       .112

111.       001. 10  ס"מ   3

24 .530   0.0.          ס"מ  10  .001       .111    .ס"מ 60 .510   0.5.           ס"מ  3


