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 פתרונות –ב' חלק מעגלים 
 

 הסברים:

 (. הסבר: 4התשובה הנכונה היא ) .1
, נשתמש בכללים הנוגעים לזוויות בתוך מעגל. נתונה לנו כדי למצוא את זווית  

, כאשר הזווית המרכזית הנשענת על אותה הקשת היא הזווית °70זווית היקפית בת 
)פי  °140 -עצמה!(. זווית מרכזית זו שווה ל )ולא  °360 -ל המשלימה את 

 .  :שתיים מההיקפית( ועל כן

 (. הסבר:1התשובה הנכונה היא ) .2

. הנתון החסר לנו למצוא את שטח המעגל נשתמש בנוסחת שטח המעגל: כדי   
כדי לפתור את השאלה הוא הרדיוס, ואותו נמצא בעזרת המשולש המופיע בתוך 

 12( שהיקפו °60המעגל. זהו משולש שווה צלעות )שני רדיוסים, וזווית ראש בת 
דיוס. כל שנותר ס"מ וזהו גם אורכו של הר 4 -ס"מ. צלע אחת של המשולש, שווה ל

 .לנו הוא להציב במשוואה את הרדיוס: 

 (. הסבר:2התשובה הנכונה היא ) .3

כדי למצוא את קוטר המעגל, נשתמש בנתון שקיבלנו לגבי שטח המעגל, ונוציא ממנו  

 את אורכו של הרדיוס:

  

לאחר שמצאנו את הרדיוס, כל שנותר לנו הוא לכפול אותו פי שתיים ולקבל את  

 .22הקוטר = 

 (. הסבר:4התשובה הנכונה היא ) .4

כדי למצוא את שטח המעגל, אנו צריכים את גודלו של הרדיוס, ואותו נמצא באמצעות  

 .  ההיקף הנתון לנו: 

 .כעת נציב את הרדיוס בנוסחת שטח המעגל:     

 הסבר:(. 2התשובה הנכונה היא ) .5

במבחן )ריבוע חסום  ראשית, חשוב לזכור סרטוט זה מאחר והוא חוזר פעמים רבות 

במעגל החסום בריבוע(. בסרטוט מסוג זה, אלכסון הריבוע הפנימי הוא קוטר המעגל 

והצלע של הריבוע החיצוני. מאחר ושואלים על שטח הריבוע הגדול, עלינו למצוא את  

גודל הצלע שלו. ראינו שצלע זו שווה לאלכסון הריבוע הקטן. נשתמש בנתון ובנוסחת 

 .   שימוש באלכסון:שטח ריבוע ע"י 
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זהו גם גודלה של צלע הריבוע הגדול, נעלה בריבוע ונגלה כי שטח הריבוע הגדול =  

 סמ"ר. 32

 הסבר:(. 2התשובה הנכונה היא ) .6

חלקים שווים וחופפים, כל  10-זוהי שאלת יחסי שטחים. מאחר והמעגל חולק ל

מארבעה חלקים שעלינו לעשות הוא לספור ולהשוות חלקים. השטח האפור מורכב 

ולאחר  4:10ואילו שטח המעגל מורכב מעשרה חלקים, מכאן שהיחס ביניהם הוא 

 2:5צמצום: 

 הסבר:(. 3התשובה הנכונה היא ) .7

בשאלה זו, הנתון שמסייע לנו בפתרון מסתתר מאחורי יחסי השטחים בין החלק  

האפור לטרפז )הלבן(. מאחר והשטח האפור מהווה שליש מהמעגל, שטח הטרפז 

. נציב בנוסחת , אזי כל המעגל =  מהמעגל =  מהווה שני שליש ממנו. אם 

 . שטח המעגל ונמצא את הרדיוס: 

  הסבר: (.4התשובה הנכונה היא ) .8

על מנת למצוא את יחסי ההיקפים, נשתמש בבניית עזר, ונעביר אלכסון בריבוע  

המהווה קוטר במעגל. כדי לפשט את השאלה, נשתמש בהצבה. נחליט כי צלע 

 . אלכסון הריבוע = קוטר המעגל =  4ס"מ, מכאן שהיקף הריבוע =  1הריבוע = 

. נציב בנוסחת היקף  הרדיוס = )יתר במשולש ישר זווית ושווה שוקיים( ועל כן 

 .מעגל: 

ונקבל כי   -אך מאחר ואין תשובה כזו, נחלק ב יחס ההיקפים הוא:  

 .  היחס הוא: 

 (. הסבר:3התשובה הנכונה היא ) .9

על מנת למצוא את היקף המעגל הגדול, עלינו למצוא את גודל רדיוס המעגל. נעשה 

)טבעת חיצונית +  זאת באמצעות המידע לגבי שטח המעגל. שטח המעגל = 

 . . נציב בנוסחת ההיקף ונקבל:  5מעגל קטן(, ועל כן הרדיוס = 

 הסבר:(. 2התשובה הנכונה היא ) .10

כב משטח המעגל הגדול פחות ארבעת השטח האפור המבוקש בשאלה זו, מור

המעגלים הקטנים. על מנת למצוא את שטח המעגל הגדול, יש למצוא את רדיוסו. 

, רדיוס המעגל הגדול מורכב משני קטרים של המעגל הקטן. שטח מעגל קטן = 

)שני קטרים  8. אם כן רדיוס המעגל הגדול = 4והקוטר =  2רדיוס מעגל קטן = 

 קטנים(, ושטחו = 

 .נחשב את השטח האפור: 
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 (. הסבר:3התשובה הנכונה היא ) .11

רדיוסים(. שטח הצורה כולה  4אורך הקו המודגש שבסרטוט מורכב משני קטרים )או  

. רדיוס מעגל אחד: מורכב משני מעגלים חופפים, כך ששטח מעגל אחד = 

  . 

 . -רדיוסים ולכן שווה ל 4 -הקו מורכב כאמור מ

 (. הסבר:4) התשובה הנכונה היא .12

כדי למצוא את שטח המעגל, יש למצוא את הרדיוס. נשתמש בנתון לגבי ההיקף:  

 

 . נציב בנוסחת השטח:  

 (. הסבר:2התשובה הנכונה היא ) .13

את רדיוסו. נשתמש בנתון לגבי ראשית על מנת לחשב את היקף המעגל, יש למצוא 

(, ונציב בנוסחת הגזרה:  )הגזרה 

כעת נציב בנוסחת ההיקף .

 .ונפתור: 

 הסבר:(. 2התשובה הנכונה היא ) .14

 נכון בהכרח, ועל כן נעבודמהבאים שואלים מה 

 עם התשובות: 

(1) EDGF  אינו בהכרח ריבוע! ניתן לחסום

 .מעגל גם במקבילית 

(2) EG  ו- DF  נגדיות במקבילית או הם צלעות

 ריבוע ועל כן שווים בהכרח.

(3)  GK ו- KF  בהכרח שווים רק אם EDGF ריבוע. במקרה שEDGF  

 מקבילית הם אינם שווים בהכרח.     

 ריבועים חופפים, כמוצג  4( במידה והמעגל חסום במקבילית לא נקבל 4)

 בסרטוט.

 הסבר:(. 4התשובה הנכונה היא ) .15

גודל השטח האפור הוא גזרה מתוך המעגל, וכדי למצוא שטח גזרה עלינו לחשב את  

(. בכל אחת מנקודות Xהזווית המרכזית המרכיבה אותה ואת רדיוס המעגל )נתון= 

וביחד עם הזווית הנתונה, נשלים את הזווית  ההשקה אנו מקבלים זווית של 

 . נציב בנוסחת הגזרה:°160. מכאן שהזווית המרכזית שווה °360 -המרכזית ל
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 הסבר:(. 1התשובה הנכונה היא ) .16

כדי למצוא את היקף המעגל הקטן, עלינו למצוא את הרדיוס שלו, ואת זאת נעשה 

בעזרת הנתון לגבי יחס השטחים. ראשית נמצא את רדיוס המעגל הגדול. היקף 

כן  . שטח המעגל הגדול שווה אם12ועל כן הרדיוס שלו =  המעגל הגדול הוא 

 .ל: 

)מהווה רבע ממנו(. כעת ניתן למצוא את   -מכאן ששטח המעגל הקטן  

 . והיקפו =   6רדיוס המעגל הקטן = 

 (. הסבר:2התשובה הנכונה היא ) .17

 ניתן לסרטט מעגל ולראות כי: 

 (: ניתן לחסום מלבן שאינו ריבוע במעגל )שני זוגות של מיתרים מקבילים(.1) 

 מקבילית שאינה מלבן )לא כל הקודקודים נוגעים בהיקף המעגל(: לא ניתן לחסום 2) 

 (.180˚ -וסכום הזויות הנגדיות במקבילית שונה מ

 (: ניתן לחסום משולש שווה צלעות.3) 

 (: ניתן לחסום ריבוע.4)

 (. הסבר:4התשובה הנכונה היא ) .18

 גודל השטח האפור מורכב משטח המלבן פחות חצי מעגל. נמצא את גודלם של שני 

 2rx( = x( כפול רוחב )2rגורמים אלה: שטח המלבן  שווה לאורך )

 .נחסר ביניהם ונקבל: ,  שטח חצי מעגל =  

 (. הסבר:1התשובה הנכונה היא ) .19

בכדי לדעת מה המרחק שעושה פטרול ב' בכל לילה עלינו לדעת את היקף המסלול 

של הפטרול. לשם כך, עלינו לדעת את רדיוס המעגל הקטן. אנו יודעים לפי נתוני 

מטרים מרדיוס המעגל הגדול. כך שעלינו  5 -הסרטוט כי רדיוס המעגל הקטן קצר ב 

מכן את רדיוס המעגל הקטן. למצוא תחילה את רדיוס המעגל הגדול ורק לאחר 

מטרים.מכאן שסיבוב אחד שעושה  סיבובים שהם  6פטרול א' עושה בלילה 

. אם כן, אנו יודעים את היקף המעגל הגדול, מכך ואורכו  6פטרול א' קצר פי 

 . נחשב את הרדיוס: 

 195מטר ולכן רדיוס המעגל הקטן הוא  200מצאנו שרדיוס המעגל הגדול הוא 

 . אן ניתן לחשב את היקף המסלול של פטרול ב': מטרים. מכ

שאלו אותנו מהו המרחק שהולכים השומרים בפטרול ב' בערב רגיל. אנו יודעים כי 

מטרים  סיבובים בלילה ולכן הוא צועד כ:  3הפטרול מספיק לעשות 

  . 

 (. הסבר:2התשובה הנכונה היא ) .20

 כל התשובות:  שואלים אותנו מה אינו בהכרח נכון ולכן נבדוק את

הייתה שווה אז זווית Bהייתה מונחת על הנקודה  Dאם הנקודה  –( 1תשובה )

 . xבהכרח קטנה מחצי , זוויתCל  Bנמצאת בין  D. מכיוון ש xבדיוק מחצית מ 
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, ייתכן והיא שווה ל אנו לא יודעים את גודלה המינימאלי של זווית  –( 2תשובה )

. לא ניתן להסיק מהסרטוט או מנתוני השאלה דבר על גודלה. לכן זו התשובה 

 הנכונה. 

 . °180, היא בוודאי קטנה מ °90קטנה מ  ( ראינו כי 2אם בתשובה ) –( 3תשובה )

 (. הסבר:2התשובה הנכונה היא ) .21

בשאלה זו, אנו מתבקשים לחשב את שטחה של הצורה. לצורה המסורטטת אין 

כרת ולכן נחלק אותה לצורות משנה, כבסרטוט, נחשב את שטחן נוסחת שטח מו

ולאחר מכן נחבר את השטחים. כפי שניתן לרות בסרטוט, ניתן לחלק את הצורה 

סמ"ר, גם  1למלבן, משולש ישר זווית וחצי מעגל. מכיוון ששטח כל ריבוע קטן הוא 

כמה צלעות ס"מ. אנו יכולים לראות בדיוק  1אורך הצלע של כל ריבוע קטן היא 

ריבועים קטנים מרכיבות את כל אחת מהצלעות של הצורות אותן אנו מעוניינים 

 לחשב. לכן: 

 . . שטח המלבן: שטח המשולש ישר הזווית: 

 ס"מ ולכן  4שטח חצי המעגל: רדיוס המעגל הינו 

 .    מחצית שטחו היא 

 .  כעת נחבר את השטחים: 

 (. 2התשובה הנכונה היא )

 (. הסבר:4הנכונה היא )התשובה  .22

בכדי למצוא את גודל השטח האפור עלינו לחשב את שטח המעגל. בשביל לחשב את 

 שטח המעגל עלינו למצוא את רדיוס המעגל. 

, בנוסף ABCולכן נתחיל ממנו. המשולש  ABCהנתונים שקיבלנו נוגעים למשולש 

נת על קוטר המעגל. נשע ABCלהיותו שווה שוקיים, הוא גם ישר זווית. מפני שזווית 

במשולש ישר זווית ושווה שוקיים אנו מכירים את יחס הצלעות בין הניצבים ליתר. 

 .  נמצא את גודל הניצב: 

. נקבל שאורך היתר הוא בכדי למצוא את אורך היתר, נכפול את הניצב פי 

 . 

מכיוון שהיתר הוא קוטר במעגל, חצי מהיתר ייתן את רדיוס המעגל. מכאן שרדיוס 

. בכדי למצוא את השטח האפור, . לכן שטח המעגל הוא: 8המעגל שווה 

 נחסיר משטח המעגל כולו את שטח המשולש הלבן ונקבל: 

 (. הסבר:1התשובה הנכונה היא ) .23

חסי בין המעגל לזווית המרכזית מתוך היקף המעגל שקול לחלק הי Bהאחוז שמהווה 

 %Bבמילים אחרות, ניתן לחשב את שטח הגזרה על ידי חישוב  ACעליה נשענת 

מתוך שטח המעגל. מכיוון ששואלים אותנו על שטח המעגל, נזכור כי מה שאנו 
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. כלומר, נחפש להוציא את שטח המעגל מתוך הנתונים על שטח מחפשים הוא 

 . הגזרה: 

 (. 1עגל ולכן התשובה הנכונה היא )מצאנו את שטח המ
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