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 הספר נכתב בהתאם לתכנית הלימודים החדשה שפורסמה על די משרד החינוך.

 ל"יח 5 -תכנית חדשה לכיתות י 

 (שעות 50) אוקלידית גאומטריה

 ש"ל 20 – המעגל - גאומטריה

 חולק לפרקי לימוד לפי הסדר הבא:ספר מהבהתאם לתכנים ולהמלצות אלה 

 הענייניםתוכן 

 290 ......................................................................... המעגל  .5פרק 

 291 ........................................................................... (10-1) תרגילים ומשימות

 293 ......................................................................................... משיק למעגל 2

 293 .........................................................................................  ישר ומעגל  2.1

      294 ...................................................................................... משיק למעגל  2.2

  295 ............................................................................. משיק לשני מעגלים  2.3

 295........................(...................................................11-45) תרגילים ומשימות

 301  ........................................................................................ זוויות במעגל. 3

 301 ..................................................................................... קשת של מעגל 3.1

 302  ......................................................................... (46-55) תרגילים ומשימות

 303 ...................................................................................... זווית היקפית 3.2

     306............................... .......................................... (56-82) תרגילים ומשימות

  310 ........................................................................ מעגל חסּום ומעגל חֹוסם. 4

 310 ........................................................................................ מעגל חסום  4.1

    311 ................... ...................................................  (83-109) לים ומשימותתרגי

 313 ........................................................................................ מעגל חֹוסם  4.2

     315 ....................... .............................................  (110-134) תרגילים ומשימות

 317 ....................................................................................... פנימיתזווית   4.3

 319 ...................................................................................... חיצוניתזווית   4.4

 319................................................................ זווית בין חותך למשיק למעגל  4.5

   321 ...................................................................... (135-145) תרגילים ומשימות

 325 ....................................................................... בעיות בנייה בגיאומטריה. 5

 325 ................................................................. פי צלעותיו בניית משולש על   5.1

https://halomda.com/BooksData/Math-5Y/5-Y-Geo-Circle-V3.pdf
https://halomda.com/BooksData/Math-5Y/5-Y-Geo-Circle-290-316.pdf
https://halomda.com/BooksData/Math-5Y/5-Y-Geo-Circle-317-324.pdf
https://halomda.com/BooksData/Math-5Y/5-Y-Geo-Circle-325-343.pdf
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 326 ...........................................................  בניית זווית השווה לזווית נתונה  5.2

 327 ................................................................................ בניית חוצה זווית   5.3

 328 ......................................................................................... חציית קטע  5.4

 328 ............................................................................... מציאת מרכז מעגל  5.5

 329 ............................................................................... מציאת מרכז קשת  5.6

 329 ................................................................................... בניית אנך לישר  5.7

  330 .............................................. בניית משיק למעגל בנקודה שנמצאת עליו  5.8

 331 ............................................. בניית משיק למעגל מנקודה שמחוץ למעגל  5.9

 331 ........................................................ משיק משותף לשני מעגלים בניית  5.10

 332 ............................................................................. מקומות גיאומטריים.  6

  334 ............................................................... (146-175) חקר תרגילים ומשימות

 337 ..................................................................................... העשרה –בניות . 7

 342 ............................................................................. שעשועי המתמטיקה.  8

 342 ................................................................... לכל מעגל יש שני מרכזים. 1

 342 .......... שווה לזווית הפנימית שאינה צמודה לה משולשזווית חיצונית של . 2

 שתי הצלעות  הריבועים של שווה לסכוםבמשולש . ריבוע של כל צלע 3

  343.............................................................................................   האחרות

 344 .................................................................................................... תשובות

 מבנה הספר והערות דידקטיות

כל נושא בספר פותח במבוא, ועובר להסברים מקיפים ומפורטים ולדרכי הקנייה 

שונות, מלוות בדוגמאות לשאלות עם פתרונות ובתרגילים לפתרון בכיתה ובבית. 

 משלב בין לימוד ותרגול לתלמידים לבין מערכי שיעור למורה. למעשה, הספר

 אנו ממליצים למורה להציג בשיעור את החומר לפי הסדר המוצע בספר.

 לשם כך חילקנו כל נושא לסעיפים המתאימים בהיקפם לאורך של שיעור אחד. 

 ש"ל. 50 -לנושא הגיאומטריה מוקדשות על פי תכנית הלימודים לא פחות מ

עמודי  160 -סעיפים, הכוללים כ 64סה"כ בספר לנושא הגיאומטריה מוקדשים 

  ומשימות. תרגילים 367 -ו טקסט

הכמות הרבה של התרגילים לשיעור מאפשרת למורה לבחור תכנים ותרגילים ברמות 

 שונות הן לעבודה בכיתה והן בבית.
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 הצעה לפריסת תכנית הלימודים 

 המעגל .1

 נושאי הלימוד
 סעיפים ש"ל

 בספר

שיעורי 
 בית

 תרגילים

 1 - 10  .5 2 הגדרות ומשפטים בסיסיים –המעגל 

   11 - 45 2.1 – 2.3 2 משיק למעגל, משיק לשני מעגלים

 46 - 55 3.1 1 קשת וזווית מרכזית –זוויות במעגל 

 56 - 82 3.2 1 זווית היקפית

 83 - 109 4.1 1 מעגל חסום

 110 - 134 4.2 1 מעגל חוסם

 - 135  4.3 – 4.4  1 חיצונית זווית, זווית פנימית

  145 4.4 – 4.5 1 זווית בין חותך למשיק

 בניית משולש על פי צלעותיו -בעיות בנייה 

 בניית זווית השווה לזווית נתונה
1 

 5.1 – 5.2 
146 – 

152 

  5.4 – 5.3 0.5 אמצע קטע, בניית חוצה זווית
153 – 

156 

 5.6 – 5.5 0.5 מציאת מרכז מעגל, מציאת מרכז קשת 
157 – 

163 

 170 - 164 5.7 1 בניית אנך לישר דרך נקודה נתונה
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 ,בניית משיק למעגל בנקודה שנמצאת עליו

 ,בניית משיק למעגל מנקודה שמחוץ למעגל

 בניית משיק משותף לשני מעגלים

 

1 

 
5.8 – 5.10 171 - 172 

 175 - 173 6 1 מקומות גיאומטריים

 8 - 7 3 , שעשועי מתמטיקההעשרה –בנייה 

 

 תרגילים ומשימות. 180 -ש"ל, כ 20 -כסה"כ: 

 מערכי שיעור מומלצים

 הגדרות ומשפטים בסיסיים –המעגל . 2 - 1 יםשיעור

 מטרת השיעור

 להציג את הגדרת המעגל ואת שני המשפטים הבסיסיים.

 מהלך השיעור

 הגדרות והוכחת שני המשפטים הבסיסיים: יעור מחולק לשלושה חלקים:הש

 1משפט 

 .קוטר המעגל שעובר דרך אמצע של מיתר מאונך לו

 (משפט הפוך) 2משפט 

 .אנך אמצעי למיתר המעגל הוא קוטר

 .6 -1תרגול המבוסס על המשימות  –החלק השני של השיעור 

משימות חקר נוספות וסקירת תכונות  – "שעשועי מתמטיקה" –החלק השלישי 

 נוספות של מעגל.

המכיל את תבנית המעגל בעל  שרטוט אינטראקטיביאת השיעורים אפשר לבסס על 

 רדיוס משתנה ואת הקטעים בעלי אורך משתנה, שמהם אפשר להרכיב כל שרטוט.

 הקישו בקישור ותיפתח התוכנה לגיאומטריה דינמית. 

וכמה קטעים ישרים שמהם אפשר להרכיב את השרטוט  במרכז המסך נמצא מעגל

 :הרצוי באמצעות גרירה ושינוי אורך הקטע

 

 

http://127.0.0.1:26491/GraphEdit;594
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 והן את השרטוטים לתרגילים 2 -ו 1כך אפשר להכין הן את השרטוטים למשפטים 

 ולמשימות חקר שבספר.

התוכנה לגיאומטריה דינמית שעליה מבוסס : טיפ

כוללת אפשרויות שרטוט,  – "4-"הנוסחא –הספר 

באמצעות אותן  פעילמדידה ובנייה רבות, שניתן לה

המקשים והצלמיות בנמצאים בשני פנלים ייעודיים 

 הנמצאים בצדי המסך:

הפנל השמאלי מכיל את המקשים לשרטוט צורות 

ון: צירים, רשת, קנה מידה, בסיסיות ופעולות עזר כג

 העתקת וכיתוב.

 

 ייעודיות אשר "מופעלות"הפנל הימני מכיל צלמיות 

במצבים רלוונטיים בלבד, לדוגמה: הצלמית "צורת 

הקו" מופעלת כאשר מקישים עם עכבר ימני בישר, 

צלמיות "סיבוב" ו"העתקת צורה" נדלקות אם 

 וכ"ד. מצביעים בצורה

 

" נמצא 4-לתוכנה "הנוסחאהמדריך המלא והמורט 

 ".Helpבמחיצה "כללי", מקש "

מצאו את הנושא המבוקש, לחצו בכפתור מתאים, 

 ותקבלו הסבר מפורט.

 



 

  10 

 מדריך למורה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .10 – 1: תרגילים שיעורי בית

 תשובות

אדגר את התלמידים ולהדגים הדרכי הפתרון המבוססות על התרגילים נועדים ל

 : לגודמהמערכת הסקית של גיאומטריה אוקלידית. 

הוכיחו שכל קרן היוצאת ממרכז : 2תרגיל 

 .המעגל חותכת את המעגל בנקודה אחת

 פתרון

, Oכל נקודה על הקרן נמצאת במרחק מסוים מהמרכז 

על הקרן. בלבד ובכל מרחק נתון נמצאת נקודה אחת 

נמצאת על המעגל, ואין  R מהמרכז שמרחקההנקודה 

 מ.ש.ל. מרחק.  הנקודה אחרת שנמצאת באותו 
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10. 

 

 

 

 משיק לשני מעגלים.. משיק למעגל . 4 - 3 יםשיעור

 יםמטרת השיעור

 המושג המשיק למעגל.להציג את 

 מהלך השיעור

יכולות להיות לישר כמה נקודות משותפות השיעור מניתוח השאלה:  אתמתחילים 

 :בשרטוט אינטראקטיביאפשר להיעזר ? ומעגל

 במהלך הניתוח מגיעים לשתי מסקנות:

כאשר מרחק ממרכז מעגל לישר קטן מרדיוס המעגל,  .א

 .אזי לישר ומעגל יש שתי נקודות משותפות

מרדיוס המעגל, כאשר מרחק ממרכז מעגל לישר גדול  .ב

 .אזי לישר ומעגל אין נקודות משותפות

 מגיעים למוגש המשיק. מכאן 

 בהמשך השיעור מוכיחים את שני המשפטים:

  1משפט 

 משיק למעגל מאונך לרדיוס בנקודת ההשקה.

 2משפט 

 C -ו Bשממנה הם יוצאים לנקודות ההשקה  Aקטעי המשיקים למעגל בין הנקודה 

בהתאמה, שווים. שוות גם הזוויות בין המשיקים לבין הישר העובר דרך מרכז המעגל 

 .Aוהנקודה 

בהמשך השיעור מציגים את שני המקרים של משיק לשני מעגלים משיקים אחד לשני 

 .חיצוניתאו  פנימיתהשקה  –

מציג אפשרויות ההשקה לשני מעגלים שיש להם שתי נקודות משותפות או  14תרגיל 

 נקודות משותפוץ בכלל.אין 

 .45 – 11: תרגילים שיעורי בית

 

 

http://127.0.0.1:26491/GraphEdit;595
http://127.0.0.1:26491/GraphEdit;595
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 תשובות

 שני  משיקים .  11  

 פנימי 1חיצוניים +  2ב .   פנימיים    2חיצוניים +  2א .     .14  

 פנימיים    0חיצוניים +  2פנימיים     ד .   0חיצוניים +  2ג .         

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

 אינסוף .16  

 ס"מ  10ס"מ  ;   ב.    10א.   .17  

 :אפשרויות  8יש  סה"כ   .18  

 אפשרויות 3(  4אפשרויות        3(     3(                               2   (                                 1

                                                                            

 

 

635 .  21. 30° 

636  22. 120° 

63 . 24 .  
7

2
 ס"מ    

639. 25. 12  ס"מ  3

640. 26. °60 

641  27.  °60 

642 .28  .3 3,   ס"מ 3  30°,  30° ,  ס"מ 3

      ס"מ 5.   29. 643

 א. כן  ;  ב.  לא  ;   ג.  כן .   .33. 647

35.  5  ס"מ. 15

 ס"מ. 11ס"מ;   7ס"מ;   3 .36

 ס"מ. 24  .37

 ס"מ. 6  .39

 ס"מ . 13 .40   45.1

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

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

1

2

3

4

-1

-2

-3

-4
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 ס"מ . 8 .41   45.2

45.3   42. 8 8ס"מ;    3  .ס"מ  3

45.4   43. 5 5ס"מ;    2  ס"מ.     2

45.5   44.   24  ס"מ.   3

45.6   45.   12 6 3   .ס"מ 

 זוויות במעגל . 6 - 5 יםשיעור

 יםמטרת השיעור

 . קשת, זווית מרכזית, זווית היקפיתים: את המושגלהציג 

 מהלך השיעור

הצגת המושגים של קשת וזווית מרכזית יכולה 

 :א( השרטוט האינטראקטיבילהתבסס על 

 גררו את רדיוס וראו את ערך הזווית בשורה מעלה.

את הצגת המושג של זווית היקפית ואת הקשר בינה 

השרטוט לבין זווית מרכזית אפשר לבסס על 

 :  האינטראקטיבי ב(

 

 

 

 שרטוט א          

 

 

 

 

 שרטוט ב                        

. גודל הזווית מופיע בשורה AOCוקבעו את הזווית המרכזית  OCגררו את הרדיוס 

. השוו את ערכי ABCקבעו את הזווית ההיקפית ו Cמעלה. לאחר מכן אחזו בנקודה 

 על המעגל וודאו שגודל , שינו את מקומוBהזוויות. לאחר מכן אחזו בקדקוד הזווית 

http://127.0.0.1:26491/GraphEdit;596
http://127.0.0.1:26491/GraphEdit;597
http://127.0.0.1:26491/GraphEdit;597
http://127.0.0.1:26491/GraphEdit;596
http://127.0.0.1:26491/GraphEdit;597
http://127.0.0.1:26491/GraphEdit;596
http://127.0.0.1:26491/GraphEdit;597
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 אינו משתנה. ABCהזווית 

 לאחר ההמחשב הציגו את הוכחת המשפט:

 זווית היקפית שווה לחמצית הקשת עליה היא נשענת  משפט

 ואת המסקנות ממנו:

 1מסקנה 

 .זוויות היקפיות הנשענות על אותה קשת הינן שוות

שרטוט אינטראקטיבי הממחיש  יפתחיו בקישורהקישו 

  את המסקנה:

 2מסקנה 

 .זווית היקפית הנשענת על הקוטר היא ישרה

שרטוט אינטראקטיבי הממחיש  יפתחיו בקישורהקישו 

  את המסקנה:

 

 

 

 

י למדוד זווית בין צלעות כד טיפ: 

משולש יש להקיש בכל צלע בלחצן ימין 

 של העכבר. 

הזווית הנמדדת תסומן בקשת, וגודלה 

 יופיע בשורה למעלה:

 

 

 לאחר מכן יש להוכיח את המשפט:

    משפט

עי המיתרים של כל מכפלות קטאם שני מיתרי המעגל נחתכים בתוך המעגל אז 

 ,מיתר הינן שוות

 המסקנה: ואת

 

 

http://127.0.0.1:26491/GraphEdit;598
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 מסקנה

אז מכפלת קטעי הקוטר שווה  ,אם מנקודה כלשהי של מעגל נוריד אנך על הקוטר

 . לריבוע האנך

 .74 – 56: תרגילים שיעורי בית

 82 – 75 :)ברמת קושי גבוהה יותר( תרגילים נוספים

 תשובות

60 א. . 56   , 150x y    .70;    ב , 95x y  .90 ;   ג , 65x y . 

  57.   A͡B = C ͡D = 2n. 

  58. .YXZ = 55, ZYX = 50,YZX = 75, ZXU = 50, YXV = 75   

 90. °ה    ;  62. °ד;         45. °ג;      28.5. °ב;       24. °א .  59 .  653

    64. °ד;         175. °ג;      34. °ב;       105. °א .  60 .  654

 °30 –ו     °60 .61 .  655

656  . 62.  °101  

657 .  63.  °50   

660  . 64.  °36        

661 .  65. °44       

662 .  66. °62 

   0.25.  ג;      12.   ב;      4.  א  .70  . 666

667.   71.       

 7.5.   ב;      6.  א    .  73  . 671

 ס"מ  15.    75   46.1.2

         ס"מ  6    .76   46.2.2

 46.3   77. AOC = 100  C ͡B = 160, A͡B = 100,  

 ס"מ  2ס"מ  ,    18 .78   46.3.2

79   .KOT = 140, M ͡T = 120, K ͡M = 100    

 ס"מ   17  .  80             

 ס"מ   17  .  81   46.5.2

 ס"מ    5.     82   46.6.2
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 חסום מעגל . 7 שיעור

 מטרת השיעור

 . , ובפרט מעגל חסום במשולשכללי של מעגל חסום במצולע להציג את המושג

 מהלך השיעור

מתחילים את השיעור מהגדרת המעגל החסום 

רובע. בהמשך מציגים מעגל החסום במ

 :השרטוט האינטראקטיביבמשולש באמצעות 

באמצעות  אפשר לשנות את צורת המשולש

גרירת קדקודים ולהראות כי מרכז המעגל 

הסום נמצא בנקודת מפגש חוצי זוויות 

 המשולש.

 מוכיחים את המשפט:בהמשך 

  .של חוצי זוויות המשולשמרכז המעגל החסום במשולש הוא נקודת מפגש    משפט

 109 – 83: תרגילים שיעורי בית

 תשובות

689  . 83.   
10

3
 מ "ס 

 מ "ס  50  .84 .  690

 מ "ס  20  .85 .  691

 . BP=BQ= מ "ס  QC=CR     ;8.5= מ "ס  AP=AR    ;3.5= מ "ס  1.5  .86    .  692

 מ"ס  40.  ב;       מ"ס  60.  א   .87    .  693

694     . 88.  2r m c  

 מ"ס 30  .89    .  695

 . ר"סמ  60   .92  . 698

 .מ"ס  1.2   .93  . 699

48.1.1     96.  2  . מ"ס 3

 מ"ס  5  .97     48.1.2

48.2.1     98  .4  מ "ס   3

  מ"ס  13.    99     48.2.2

http://127.0.0.1:26491/GraphEdit;600
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  מ"ס  6  .100    48.3.1

  מ"ס  6  .101    48.3.2

  מ"ס  4 .102    48.4.1

  מ"ס  36  .103    48.4.2

48.5.1    104.  4 3 1  מ"ס  

  ר"סמ  94.08 .105    48.5.2

  מ"ס                       .  106    48.6.1

  ר"סמ  216 .107    48.6.2

PKT = 42.5  Pא.    . 108  ͡K = 123, K ͡T = 152, T ͡P = 85,  

β,                          T͡P = 180 - P͡K = 180 - α, K.     ב                           ͡T = α + β,  

46.6       109. ABC = 49, ACB = 69, BAC = 62   

 :102תרגיל פתרון 

 .מ"ס 15 -ו 24, 15מצאו את רדיוס המעגל החסום במשולש שצלעותיו הן 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מ ס
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 חוסם מעגל . 8 שיעור

 מטרת השיעור

 משולש. ו מרובעסם ומעגל ח התכונות שללהציג את 

 מהלך השיעור

 מתחילים שיעור מהגדרת מעגל חוסם מרובע ומעגל חוסם משולש,

 :יםשני המשפטומוכיחים את 

 .מרכז מעגל חֹוסם הוא נקודת המפגש של אנכים אמצעיים לצלעות המשולש .א

 .180° -סכום כל שתי זוויות נגדיות שווה ל מעגלבמרובע החסּום ב .ב

 :המשפט ההפוךבהמשך מוכיחים את 

 .אזי אפשר לחסום אותו במעגל 180°אם במרובע סכום שתי זוויות נגדיות הוא 

 שרטוטים אינטראקטיביים:את ההוראה אפשר לבסס על שני 

 

 

 

 

 

 

 

 

 שרטוט ב      שרטוט א           

גררו את אחד מקדקודי המשולש כך שהוא יישאר על המעגל, וודוא כי בשרטוט א' 

 מרכזיים במרכז המעגל.האנכים נקודת המפגש של ה

מדדו את גררו את אחד מקדקודי המרובע כך שהוא יישאר על המעגל, בשרטוט ב' 

 .°180 -וודוא כי סכום הזוויות הנגדיות שווה ל הזוויות 

 .134 – 110: תרגילים שיעורי בית

 

 

 

http://127.0.0.1:26491/GraphEdit;601
http://127.0.0.1:26491/GraphEdit;602
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 תשובות

110.  °60 

 111.  °24 

 .לא  . 112    

  35      ,90   ,55 .ב:   ;      67      ,90   ,23 .א   .113.       702

703  .     114.  51      ,64.5   ,64.5 . 

  .ב     .  115.  704
3

2
d   ;

1

2
d    

 מ  "ס  18.   ב;     מ   "ס  5.   א  .116     .  705

706  .     117. 10  מ  "ס 3

 מ"ס 16  .118       .707

     .1.1   123   .24    1.2.מ            "ס  3

 .מ"ס 60 .124 

              125. 4  מ  "ס 3

 ר  "סמ 240 .126  2.49.2 

49.3.1    127. 4    מ  "ס 13

49.3.2    128.  ACB = 39°   ,BAD = 51°  ,CDA = 59°. 

49.4.1    129. 4 4,   מ   "ס 5  מ  "ס  8, מ    "ס 5

49.4.2    130. KTP = 114°   ,TPM = 53°  ,KMP = 66°  . 

 מ  "ס   6.25 .131    49.5.1

49.5.2    132.  112.5, 112.5,67.5,67.5. 

 מ  "ס  12.5 . 133    49.6.1

 מ  "ס  5 .134    49.6.2
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  . 10 - 9 יםשיעור

 זווית בין חותך למשיק למעגל, זווית חיצונית, זווית פנימית

 יםהשיעור מטרת

ולתרגל פתרון בעיות  המושגים של זווית פנימית וזווית חיצונית במעגללהציג את 

 . הקשורות במושגים אלה

 מהלך השיעור

זווית חיצונית ושל  )זווית שקדקודה בתוך מעגל(זווית פנימית המושגים של מציגים את 

 השפטים:שני את  ומוכיחים, זווית בין החותכים שקדקודה מחוץ למעגל()

זווית שקדקודה בתוך המעגל שווה למחצית הסכום של שתי קשתות המעגל, כאשר  .א

 בין המשכי השוקיים. –אחת חסומה בין שוקי הזווית ושנייה 

גודל הזווית החיצונית שווה לחצי הפרש בין קשתות המעגל החסומות בתוך  .ב

 הזווית. 

 את שני המשפטים מומלץ להוכיח בשתי דרכים המוצגות בספר.

 ומוכיחים את המשפט: זווית בין חותך למשיק למעגלבהמשך השיעור דנים ב

, כאשר קדקוד הזווית נמצא על המעגל, שווה למחצית זווית בין חותך למשיק למעגלה

 הקשת החסומה בתוך הזווית.

 בסוף השיעור מומלץ להציג פתרונות שני התרגילים:

 1תרגיל 

 חסום במעגל.   ABCDמרובע

שווה         CD-ו  ABהמשכי הצלעותזווית בין 

 . BC  - -ו  AD, ובין הצלעות -ל

 מצאו זוויות המרובע.

 2תרגיל 

 גבהים.  – 1BB -ו 1AA: נתון ABCבמשולש 

. בזווית  ABנראה מנקודה אמצעית של הצלע  1B1Aהקטע 

   של המשולש.  Cמצאו את הזווית
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 .145 – 135: תרגילים שיעורי בית 

 תשובות

 1 = 35°ג.                   2 = 30°ב.            3 = 137.5°א.    .135 

 4 = 80°ו.    5 = 45°ה.                6 = 40°  ד.  

 x = 50°ג.      x = 130° ב.    x = 122°א.    .136 

  .138   1 = 90°       2 = 90°              3 = 25°   4 = 65° 

        5 = 55°              6 = 125°              7 = 35° 

       8 = 60°                   9 = 90°              10 = 60° 

 ס"מ 20 . 139 

 : 140פתרון תרגיל 

 . Aשני מעגלים משיקים חיצונית בנקודה 

 . N -ו Mהמשיק המשותף לשני המעגלים משיק להם בנקודות 

 .היא ישרה  MANהוכיחו שהזווית 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

           1 + 2 = 90°, 3 + 4 = 90°, 

 1 + 3 + X = 180°,   

2 + 4 + X = 180°, 

1 + 3 + 2 + 4 + 2X = 360° 

1 + 2 + 3 + 4 = 180°    2X = 180°     X = 90°. 

M

A

N

O Q

1

1 2

3

3
4

X



 

  22 

 מדריך למורה

  בעיות בנייה בגיאומטריה . 11שיעור 

 נתונה בניית משולש על פי צלעותיו, בניית זווית השווה לזווית

 מטרת השיעור

 זכיר את תבניות הבנייה באמצעות סרגל ומחוגה שנלמדו בכיתה ט' ולהעמיקלה

  מיומנויות בנושא.

 מהלך השיעור

ות באמצעות סרגל ומחוגה: ניסויונות פתירת בנייהרים את נושא סוקלת השיעור יבתח

הובילו חלקות זווית לשלוש זווית שוות ועוד( כמו חלק מבעיות בנייה עתיקות )

 להתפתחות ענפי מתמטיקה, שעל פניו לא היו קשורים לגיאומטריה. 

 בהמשך מזכירים את תבניות הבנייה שנלמדו בחט"ב: 

  .בניית זווית השווה לזווית נתונהו בניית משולש על פי צלעותיו

 רצוי להדגים את הבניות באמצעות מחוגה וסרגל אמיתיים. 

בתוכנה לגיאומטריה   ראפשר להיעז

תבנית בניית משולש לפתוח דינמית, 

מחוגה  פעיללה, על פי שלוש צלעותיו

 מתאימה,העל ידי הקשה בצלמית 

 ולבנות משולש על פי ההסבר שבספר.

קובעת את מרכז  Oנקודה  טיפ:

 M)נקודה קצה המחוגה )המחוגה, 

לסובב את קובע את אורכה. כדי 

בנקודה כלשהי על המחוגה יש לאחוז 

  ולגרור. OMרגלית ה

בניית בדומה לכך אפשר להציג את 

באמצעות  זווית השווה לזווית נתונה

 הפותח תבנית שרטוט אינטראקטיבי

 של זווית, ישר ונקודה עליו:

 שלבי הבנייה מתוארים בספר.
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הכלי "מחוגה", במקום  טיפ:

שמאפשר מדידה והשוואת קטעים, 

אפשר להשתמש ב"קשת", אשר 

 משאירה עקבות )קשת של מעגל(.

קישו בצלמית, גררו את מרכזה של ה

הקשת לנקודה שבה אמורה להיות 

"פתחו" את רגלית קבועה של מחוגה, 

שינוי על ידי  המחוגה לגודל הרצוי

רדיוס הקשת, וקבעו את קצות 

 הקשת באמצעות גרירת הרדיוסים.

 

 .152 – 146: תרגילים שיעורי בית

צלעות : כאשר בתרגיל בנייה נדרש לבנות צורה על פי הערה

וזוויות, שגודלם אינם נתונים, הכוונה היא שאפשר לפתור את 

 התרגיל עכור כל גודל. 

לכן במקרה זה קובעים את גדלים באופן שרירותי, ופותרים 

תרגיל. כיוון שהגדלים נקבעו באופן אקראי אפשר לטעון 

  שהפתרון מתאים לכל נתונים. 

  149: תרגיל דוגמה

 .בנו משולש על פי שתי צלעותיו ורדיוס של מעגל חוסם

 נשרטט את שתי הצלעות ורדיוס כרצוננו:     פתרון

 לגודל הרגיוס:נפתח מחוגה 

 

 

 

 aנשרטט קשתות ברדיוס זה מקצות צלע 

 : אפשר לשכפל את הקשת באמצעות הצלמיתהערה)

 .(          בצד ימין:           
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 נקודת מפגש הקשתות היא מרכז המעגל החוסם:

 

 

 

 

 

 

 נשרטט את המעגל החוסם:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

, aנפתח את המחוגה )קשת( לאורך הצלע השנייה, נציב את מרכזה בקצה הצלע 

 נשרטט קשת עד למפגש עם המעגל:ו
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 נשלים שרטוט המשולש:

 

 

 

 

 

 

 

שימו לב: עבור הצלעות ורדיוס המעגל שבחרנו מרכז המעגל החוסם נמצא מחוץ 

מרכז המעגל בתוך למשולש. אין זה אומר שהפתרון שהצגנו אינו מתאים כאשר 

  המשולש.

 

 שלנעביר אנכים אמצעיים לצלעות המשו

ונוודא שמרכז המעגל אכן נמצא בנקודת 

 המפגש שלהם.

 

 

 

 

 

 , אנך מרכזיקטע,  אמצע, בניית חוצה זווית  . 12שיעור 

 מרכז קשתו מציאת מרכז מעגל   

 מטרת השיעור

 להציג את שיטות בנייה של חוצה זווית ואמצע קטע. 

   מהלך השיעור

מציגים את הבנייה באמצעות מחוגה וסרגל פיזיים 

. שלבי הבנייה כלים ווירטואליים שבתוכנהאו 

 מתוארים בספר באופן מפורט. 

הקשה בקישור פותחת את התוכנה ומציגה תבנית 

 של זווית וקשת מעגל המשמשת כמחוגה:

http://127.0.0.1:26491/GraphEdit;605
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 הציבו מרכז הקשת בקדקוד הזווית והמשיכו בבנייה כמתואר בספר.

בניית נקודת אמצע של קטע אפשר להדגים 

 הבא: השרטוט האינטראקטיביבאמצעות 

הציבו את מרכזי הקשתות בקצות הקטע והמשיכו 

 מתואר בספר.כשלבי הבנייה ב

 

 

 

אפשר לשכפל את ה"מחוגה הווירטאלית"  :טיפ

 על ידי הלחיצה בצלמית "שכפול" בפנל ימני:

 כך אפשר לקבע את רדיוס הקשת.

 

 

 

 תוצאה נוספת לבניית אמצע קטע היא בניית אנך מרכזי לקטע זה.: הערה

שני אנך מרכזי לקטע מוצאים מרכז מעגל ומרכז קשת: משרטטים  בהתבסס על בניית

  .אנכים מרכזיים בכל מיתר יםנוובבמעגל או בקשת הנתונים מיתרים כלשהם 

 ותיפתח תבנית אינטראקטיבית למציאת מרכז מעגל.  בשרטוט א'הקישו 

 פותחת תבנית אינטראקטיבית למציאת אמצע קשת. בשרטוט ב'הקשה 

 

 

 

 

 

 שרטוט ב                   שרטוט א  

 

 .159 – 153 : תרגיליםשיעורי בית
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משיק למעגל בנקודה  ,נקודה נתונהאנך לישר דרך . 14 - 13 יםשיעור

משיק משותף לשני , משיק למעגל מנקודה שמחוץ למעגל,  שנמצאת עליו

 מעגלים

 יםמטרת השיעור

 ת בנייה גיאומטרית.יועמיק מיומנולה

   מהלך השיעור

שלבי בנייה של ארבע תבניות  מציגים

בסיסיות באמצעות מחוגה וסרגל פיזיים או 

 וירטואליים.

משיק לבניית הוא תבנית לבניית  שרטוט א'

עליו. הקישו בקישור ותיפתח נקודה ב  למעגל

 תבנית הכוללת את המעגל, את הנקודה עליו

)את מקומה אפשר לשנות(, ו"כלי עבודה": 

 קטעים ומחוגה )קשתות(.

 

 

לישר דרך אנך הוא תבנית לבניית  שרטוט ב'

. הקישו בקישור ותיפתח עליונקודה ה

ו"כלי  הנקודה ,תבנית הכוללת את הישר

 עבודה".

 

 

לישר דרך הוא תבנית לבניית אנך  שרטוט ג'

. הקישו בקישור ותיפתח מחוץ לישרנקודה ה

תבנית הכוללת את הישר והנקודה, שאת 

 "כלי עבודה"מקומה אפשר לשנות, ו

  .יםוירטואלי

 

 

 

http://127.0.0.1:26491/GraphEdit;609
http://127.0.0.1:26491/GraphEdit;610
http://127.0.0.1:26491/GraphEdit;611
http://127.0.0.1:26491/GraphEdit;609
http://127.0.0.1:26491/GraphEdit;610
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  משיק למעגלהוא תבנית לבניית  שרטוט ד'

מחוץ עליו. הקישו בקישור נקודה העובר דרך 

ותיפתח תבנית הכוללת את המעגל, את 

הנקודה )את מקומה אפשר לשנות(, ו"כלי 

 .ומעגל עזרעבודה": קטעים 

 

 

 

 

משותף משיק הוא תבנית לבניית  שרטוט ה'

הקישו בקישור ותיפתח תבנית  ים.מעגללשני 

ים בעלי רדיוסים המעגלשני הכוללת את 

עבודה": קטעים ה"כלי את , והניתנים לשינוי

  .ומעגל עזר

 

 

 .167 – 160: תרגילים שיעורי בית

 

 מקומות גיאומטריים  . 15שיעור 

 מטרת השיעור

להציג את המושג של מקומות גיאומטריים ולהדגים את השימוש בו בפתרון בעיות 

 בנייה ובהוכחת משפטים. 

   מהלך השיעור

 . מקום גיאומטרימתחילים שיעור מהגדרת המושג של 

 למציית מקום גיאומטרי. שני התנייםלאחר מכן מציגים את 

משפט מושגים של בהמשך השיעור מראים את הקשר בין מקום גיאומטרי לבין ה

 , ומדגימים את הקשר בהוכחת המשפט:ומשפט הפוך

נקודות נתונות הוא אנך  משתימקום גיאומטרי של הנקודות המרוחקות למרחק שווה 

   .אמצעי לקטע המחבר את שתי הנקודות

http://127.0.0.1:26491/GraphEdit;612
http://127.0.0.1:26491/GraphEdit;612
http://127.0.0.1:26491/GraphEdit;613
http://127.0.0.1:26491/GraphEdit;613
http://127.0.0.1:26491/GraphEdit;612
http://127.0.0.1:26491/GraphEdit;613
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מדגימים את השיטה בפתרון בעיית בסוף השיעור 

 בנייה:

 . C -ו  A ,B: נתונות שלוש נקודות

אשר מרוחקת למרחק שווה  ,  Xנקודהמצאו 

 .Cונמצאת במרחק נתון מהנקודה  B -ו  Aמנקודות

 

 .172 – 168: תרגילים שיעורי בית

 

 העשרה –בניות   . 17 - 16 יםשיעור

 יםמטרת השיעור

 שיטות בנייה גיאומטרית.להעמיק ולתרגל 

   מהלך השיעור

 .לפתור בכמה דרכיםאת רוב בעיות הבנייה אפשר שבתחילת השיעור מדגישים 

 . השיעורים מתבססים על חמש הדוגמאות

 הדוגמה הראשונה ממחישה את הטענה:

 . בניית אנך לישר דרך  נקודה  נתונה  .1דוגמה 

 בספר מתואר כיצד לפתור את הבעיה בדרך אחרת מהמקובל, פשוטה יותר.

 .בניית הישר המקביל לישר נתון ועובר דרך נקודה נתונה   2 דוגמה

, BC = aעל פי הצלע    ABCבניית המשולש   3 דוגמה

 .aשמול הצלע  וזווית   ahגובה לצלע זו 

 .חלוקת זווית לארבע זוויות שוות   4 דוגמה

 .חלוקת זווית לשלוש זוויות שוות   5 דוגמה

בהרחבה רקע היסטורי של ניסיונות רבים )וכושלים( לפתור בעיה בספר מתואר הערה: 

 ומתואר באלו מקרים ובאלו תנאים אפשר לפתור אותה. זו באופן כללי,

יש זמן לתיאור זה להרחבת אופקים של התלמידים ולראיה כוללת של מומלץ להקד

 התפצחות המתמטיקה.
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 שעשועי מתמטיקה . 19 - 18 יםשיעור

 יםמטרת השיעור

 לגוון את השיעורים באמצעות חידות ופרדוקסים מתמטיים.

   מהלך השיעור

 מתבסס על הוכחת כביכול של שלושה משפטים פרדוקסליים: השיעור

 .לכל מעגל שני מרכזים. 1

 .שווה לזווית הפנימית שאינה צמודה לה שולשזווית חיצונית של מ. 2

 ריבוע של כל צלע שווה לסכום        , במשולש כלשהו. 3

 .  הריבועים של שתי הצלעות האחרות       

 

 תשובות

 השרטוט אינו מדויק: .1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 נמצאת בתוך המעגל, ולא מחוץ עליו. BD -ו ADנקודת החיתוך של הישרים 

 לכן כל השיקולים הבאים אינם רלוונטיים.

 פתרון הבעיה ממחיש את חשיבותו של דיוק בשרטוט בפתרון בעיות גיאומטריות.
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 שרטוט אינו מתאים לנתונים: . 2

נמצאים  D -ו A ,Bקדקודים ו A + C = 180°על פי הנתון  ABCDכיוון שבמרובע 

מתלכדות,  C -ו Eנמצא עליו. לכן הנקודות  Cעל המעגל, אזי גם הקדקוד הרביעי 

 של המרובע(. BCאינו יכול להתקיים )הוא מתנוון לצלע  BCEוהמשולש 

 אלגברית:  יהיהטע.  3

 ,   AB = BD –AD נובע כי AD = AB + BDמהשוויון הנכון 

  .  2AB =2 BD – 2AD  כי לא נובעאולם 

 


