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 מעגלים א' -יאומטריהג

 פתרונות -א' חלק מעגלים 
 

 
 

 
 
 
 
 

 : הסברים
 

 (. הסבר:1התשובה הנכונה היא ) .1

.  °360, נשתמש במשפט האומר שסכום הזוויות במעגל הוא כדי למצוא את זווית 
 נבנה משוואה:

 

 (. הסבר:1התשובה הנכונה היא ) .2
  -שווה ל O. זווית ACBO, נשלים את הזוויות הפנימיות במרובע כדי למצוא את זווית 

)קו ישר המשיק למעגל,  °90 -וכל אחת מהן שווה ל Bשווה לזווית  A)נתון(. זווית  °70
ת( וכדי )קודקודיו ACBשווה לזווית  יוצר זווית ישרה עם הרדיוס בנקודת ההשקה(. 

 , נבנה משוואה: ACBלמצוא את זווית 

   

 (. הסבר:3התשובה הנכונה היא ) .3
. נשתמש בבניית AB. זוהי זווית היקפית במעגל הנשענת על קשת Xשואלים על זווית 

 AB. קיבלנו משולש שווה צלעות )B -ו Aעזר, ונוריד רדיוסים ממרכז המעגל אל נקודות 
 =AO  =BO מדובר במשולש שווה צלעות, זווית = רדיוס(. מכיוון שAOB °60 -שווה ל 

)זווית היקפית שווה  °30 -שווה ל X(. זווית AB)זוהי זווית מרכזית הנשענת על קשת 
 למחצית הזווית המרכזית הנשענת על אותה הקשת(.

 (. הסבר:2התשובה הנכונה היא ) .4
. כדי למצוא את זווית BC. זוהי זווית היקפית הנשענת על קשת Xאנו נשאלים על זווית 

השווה לה )זווית היקפיות הנשענות על אותה הקשת,  Aזו, נמצא את גודלה של זווית 
 -שווה ל  A. נתונות שתי זוויות במשולש זה. זווית ABCשוות זו לזו(. נסתכל על משולש 

 .X °=40= זווית  A(. ולכן : זווית °180-)ע"י השלמה ל °40

 בר:(. הס1התשובה הנכונה היא ) .5
, נשתמש במשפט הנוגע למרובע החסום במעגל. במרובע כזה, כדי למצוא את זווית 

(, 60)°  -, כך שאם נתונה הזווית הנגדית ל °180 -סכום הזוויות הנגדיות שווה ל 

 .°120 -שווה ל , כך שזווית °180 -נשלים אותה  ל 
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 (. הסבר:4התשובה הנכונה היא ) .6
היא זווית היקפית הנשענת על קוטר ועל  Aהחסום במעגל. זווית  ABCנביט על משולש 

שוות זו לזו )נתון( ועל כן מדובר על משולש ישר  AC -ו AB. הצלעות  -כן שווה ל 

 -, שהיא אחת מזוויות הבסיס ועל כן שווה ל  זווית ושווה שוקיים. אנו נשאלים על זווית

°45. 

 (. הסבר:4התשובה הנכונה היא ) .7
. כדי למצוא את AB, שהיא זווית היקפית הנשענת על קשת אלים על זוויתאנו נש

)נעביר רדיוס  BOAגודלה, נעזר בזווית המרכזית הנשענת על אותה קשת וזו זווית 
. זהו משולש שווה שוקיים BOA(. נסתכל על משולש Bלנקודה  Oמנקודה 

(AO=BOזווית הבסיס שווה ל )נתון( ועל כן זווית הראש, זווית  °35 -=רדיוס(BOA  שווה
)זווית היקפית שווה למחצית הזווית המרכזית  °55 -שווה ל , ועל כן זווית °110-ל 

 הנשענת על אותה הקשת(.

 (. הסבר:2התשובה הנכונה היא ) .8
ס"מ  4קשת באורך בכדי למצוא את רדיוס המעגל, נשתמש בנוסחת היקף המעגל. אם 

 ס"מ. 20מהמעגל, אזי כל היקף המעגל הוא  מהווה  

 נציב בנוסחת ההיקף: 

 (. הסבר:1התשובה הנכונה היא ) .9
כך שניצור את משולש  C-ל A, נעביר קו המחבר בין נקודה ABכדי למצוא את צלע 

ABC זווית( זהו משולש ישר זווית .A ש°90 -  נשענת על קוטר ועל כן שווה ל ,) יחס
היא הקוטר, פעמיים הרדיוס,  BCס"מ )צלע  2-. היתר שווה ל30:60:90זוויותיו הוא 

 . -( שווה לס"מ(, ועל כן הניצב הגדול )מול זווית  1-כאשר הרדיוס שווה ל

 (. הסבר:3התשובה הנכונה היא ) .10

 -ל O)משלימים את   -שווה ל AOB. זווית OABהיא זווית בתוך משולש  Xזווית 
°360.) 

= רדיוס. ובנוסף לזה, זווית הראש שווה  BO= צלע  AOנוצר משולש שווה צלעות )צלע 
 .X, וכך גם זווית  °60 -(. ובמשולש שווה צלעות, כל הזוויות שוות ל °60-ל

 (. הסבר:1התשובה הנכונה היא ) .11
)משולש  OBA ° =50= זווית  OAB. זווית ABCDהן זוויות בתוך מרובע   -ו  זוויות 

AOB  מכיוון ש°80 -הוא משולש שווה שוקיים בו זווית הראש שווה ל .)-AO  הוא חוצה
(. מכיוון שסכום B)באותה הצורה נחשב גם את זווית  °100 -שווה ל Aזווית, זווית 

, נבנה משוואה: °360 -הזוויות במרובע שווה   ל 

 

 (. הסבר:2התשובה הנכונה היא ) .12
. יש לשים לב שבשעה זו 13:30י השעה תהיה בעוד שעה וחצ 12:00אם עכשיו השעה 

. 1, ואילו מחוג השעות יהיה מעט אחרי הספרה 6מחוג בדקות יהיה בדיוק על הספרה 
ספרות. כלומר,  12ו  °360מחוג השעות הוא בדיוק על הספרה רק בשעה עגולה. בשעון 

מרווחים כלומר  5יש  6ל  1. בין כל מרווח בין ספרה לספרה הוא 

כור הזווית היא מעט יותר קטנה כיוון שמחוג השעות עבר את , אך כז
(. התשובה היחידה שמתאימה °15)המחוג הקטן זז עוד חצי ספרה, כלומר  1הספרה 

 . (: 2בגודלה היא תשובה )
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 (. הסבר:3התשובה הנכונה היא ) .13
כדי להקל על עצמנו בפתרון השאלה, נחפש את הקשר בין הזוויות. כדאי וטוב לזכור 

אשר מדברים על זוויות בתוך מעגל, ישנם רק שני סוגים, זוויות מרכזיות וזוויות שכ
היקפיות. במקרה זה, מדובר על זוויות היקפיות הנשענות על אותה קשת ועל כן שוות 

. CBמכיוון ששתיהן זוויות היקפיות הנשענות על קשת  שווה לזווית  ביניהן. זווית 

 , וזו התשובה הנכונה.ם רק עם זווית בהצבה בשאלה נגלה כי אנו נשארי

 (. הסבר:1התשובה הנכונה היא ) .14
 A. במידה ונקודה Yלזווית  Xכדי לאמוד את גודלו של הביטוי, נחפש את הקשר בין זווית 

)זווית  Yשווה לפעמיים זווית  Xהייתה מונחת על היקף המעגל, היה ניתן לומר כי זווית 
מרכזית שווה לפעמיים הזווית ההיקפית המונחת על אותה הקשת(. ובמקרה שכזה 

 Yנכנסת לתוך המעגל, אנו מגדילים את זווית  A.  מרגע שנקודה 1-הביטוי היה שווה ל
)ניתן לסרטט בהגזמה כדי לראות בבירור( ולכן הביטוי במונה גדול מהביטוי במכנה 

 .1 -נה גדולה מווהמ

 (. הסבר:3כונה היא )התשובה הנ .15
תחילה, נסמן את קודקוד כדי למצוא את היקף המשולש, נמצא את אורכי צלעותיו. 

הוא קוטר במעגל )נתון(,  AC -מכיוון שלשם הנוחות.  Bהמשולש שאינו מסומן באות 
 Aועל כן  1:2, היחס ביניהן הוא °90 -שוות שתיהן ל C -ו A. זוויות °90  -שווה ל  Bזווית 

=  AC.   . קיבלנו משולש זהב עם יחס צלעות של °60 -ל C -ו °30 -שווה ל

.נחבר , ו ( , מכאן שע"פ יחס הצלעות, )רדיוס =  קוטר = 

 .                      את הצלעות:  

 (. הסבר:4התשובה הנכונה היא ) .16
בשאלה זו עלינו למצוא אורך של קשת במעגל. כדי לעשות זאת, נשתמש בנוסחה: 

( ועל כן, כל שנותר לעשות הוא להציב את גודל 13.5הרדיוס נתון לנו )  

 .:הזווית 

 (. הסבר:1התשובה הנכונה היא ) .17
, אחת הזוויות בסרטוט. נתחיל מהנתון: נתונה Xבשאלה זו אנו נשאלים לגבי גודלה של 

ת , זוהי זווית היקפית במעגל. כמו שראינו לאורך כל השאלות העוסקו°40זווית בת 
במעגל, גם כאן נמצא את הקשר בין הזווית ההיקפית למרכזית. כדי למצוא את הזווית 

)נקודת ההשקה.  Aלנקודה  Oהמרכזית הנשענת על אותה הקשת, נעביר ישר מנקודה 

(. קיבלנו משולש בו ) °80 -(. זווית מרכזית זו שווה ל°90בנקודה זו הזווית = 

 . נבנה משוואה:, xמצאנו שתי זווית וחסרה לנו רק 

 (. הסבר:3התשובה הנכונה היא ) .18

.  -והיתר של המשולש הינו קוטר במעגל, הוא יהיה שווה ל כיוון שהרדיוס שווה ל
, ומתקבל משולש זהב. יחס הצלעות °90 -הזווית ההיקפית הנשענת על הקוטר שווה ל

 -, והצלע הנותרת שווה ל -שווה ל  -, ולכן הצלע מול הזווית בת ההוא 

 :. כעת כל שנותר הוא להציב בנוסחאות
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 (. הסבר:4התשובה הנכונה היא ) .19

, ומכאן שהיא נשענת על קוטר. נוסיף את הקוטר בסרטוט זווית היקפית בת 
לסרטוט, ונקבל משולש ישר זווית בו נתונות גודלן של שתי צלעות. נזהה את השלשה 

 ס"מ. היקף המעגל הוא:  10-( ונקבל כי הקוטר שווה ל2פי  )שהורחבה 3:4:5הפיתגורית 

 

 (.1התשובה הנכונה היא ) .20
, יש לחסר את רדיוס המעגל הקטן מרדיוס המעגל ABהסבר: כדי למצוא את אורך 

ס"מ(, נמצא את הגודל הרדיוס הגדול ע"י שימוש  3הגדול. רדיוס המעגל הקטן נתון )

 בהיקף המעגל הגדול:  

 ., כעת כל שנותר לעשות הוא לחסר את הרדיוסים:  נצמצם ונקבל

 (. הסבר:2התשובה הנכונה היא ) .21

על מנת למצוא את היקף הצורה המודגשת, נקל על עצמנו אם נגדיר במילים את ההיקף 

מהיקף המעגל )חסר רבע( ולחבר לזה את גודלם של שני   הנדרש. עלינו למצוא 

צלעות של המשבצת,  4-סרטוט מורכב מהרדיוסים התוחמים את הצורה. הרדיוס ב
 -( ובסה"כ הרדיוס שווה ל4ס"מ )שטח ריבוע המשבצת =  2 -כאשר אורך כל צלע שווה ל

 ס"מ. כעת נמצא את היקף המעגל:  8

. כעת נחבר את מתוך היקף המעגל, כלומר  , אנו צריכים 

  .רדיוסים 2מהיקף המעגל +  הגדלים למציאת היקף הצורה: 

 (. הסבר:4הנכונה היא )התשובה  .22
, שהיא זווית היקפית במעגל. ננסה למצוא את גודלה בשאלה זו עלינו למצוא את זווית 

נעביר , שהיא הזווית המרכזית הנשענת על אותה קשת. Oשל זווית זו באמצעות זווית 

. זהו משולש שווה שוקיים )שני AOCונתמקד במשולש   ACרדיוס שלישי ממרכז המעגל

מעלות. מכאן נסיק כי  85היא גם כן בת  ACOרדיוסים שווים( ולכן ניתן להסיק כי הזווית 

מעלות. אותו תהליך בדיוק ניתן לביצוע על המשולש השני והיות  10היא בת  AOCהזווית 

 גם כן. מעלות 10והזווית המבוקשת היא בדיוק חצי מהזווית המרכזית הרי שערכה הוא 

 (. הסבר:2התשובה הנכונה היא ) .23
( היא °72כדי לפתור את שאלה זו, עלינו לבנות בניית עזר. הזווית הנתונה בסרטוט )

לקצה הקוטר, ונקבל עוד  A. נעביר ישר מנקודה ABזווית היקפית הנשענת על קשת 
 A (. כעת קיבלנו משולש ישר זווית )זוויתABזווית היקפית הנשענת על אותה קשת )

, X. מכאן שזווית  °72( בו נתונה זווית היקפית בת °90 -נשענת על קוטר ולכן שווה ל 
 .°18 -הזווית המבוקשת שווה ל 

 (. הסבר:4התשובה הנכונה היא ) .24
 בשאלה זו, להבדיל מהשאלה הקודמת, לא ניתן למצוא את גודלה של הזווית המבוקשת.

יון למצוא זווית היקפית נוספת או זווית הינה זווית היקפית במעגל, אך כל ניס Yזווית 
מרכזית הנשענת על אותה הקשת ותעזור בפתרון השאלה, עולה בחרס. מכאן שאין 

 .Yאפשרות לדעת את גודלה של 
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 (. הסבר:3התשובה הנכונה היא: ) .25

. נביט כדי לפתור שאלה זו בפשטות יחסית , נציב מספר כלשהו במקום זווית 

 ( שבו זווית הראש היא AO =COשווה שוקיים )רדיוס =  . זהו משולשAOCבמשולש 

. נתבונן °50 -, ונמצא כי זוויות הבסיס שוות כל אחת ל )זוויות קודקודיות(. נציב 

)מפגש בין משיק לרדיוס(  °90. בנקודה זו מתקבלת זווית בת Cבנקודת ההשקה, נקודה 

,  כלומר  -. מכאן שומזווית  AOCהמורכבת מזווית הבסיס במשולש 

 . 

 .נציב בשאלה: 

 (. הסבר:1התשובה הנכונה היא ) .26
בשאלה זו עלינו למצוא את היקף הצורה שהתקבלה בסרטוט, ומכיוון שאין מדובר בצורה 

מוכרת, נגדיר במילים את שאנחנו מחפשים. הצורה המבוקשת מורכבת מהיקף של 
ם החסרים לפתרון הם צלע שלושה חצאי מעגל )מעגל וחצי( ועוד צלע של הריבוע. הנתוני

סמ"ר ומכאן שצלע הריבוע הינו שורש  16הריבוע ורדיוס המעגל. שטח הריבוע הוא 
. עלינו 2. קוטר המעגל הוא צלע הריבוע, ורדיוסו שווה למחצית הצלע = 4השטח = 

  :למצוא היקף של מעגל וחצי ולכן

 . 
 נחבר את שחישבנו למציאת ההיקף: 

 . יבועהיקף מעגל וחצי + צלע ר

 (. הסבר:4התשובה הנכונה היא ) .27
, נקודת ההשקה. בנקודה זו קיבלנו Cלנקודה  Oבשאלה זו, נעביר ראשית ישר מנקודה 

. דבר נוסף אשר קיבלנו בעקבות בניית העזר, זו זווית מרכזית הנשענת זווית בת 

( ולכן היא כפולה ( כמו הזווית ההיקפית הנתונה בסרטוט )DCעל אותה הקשת )

. זהו משולש ישר זווית בו נתונת לי AOC. נתבונן כעת על משולש  -בגודלה ושווה ל 

היוצא מחיבור  AO. הישר °34 - , שווה לשתי זווית, ולכן הזווית הנותרת, 
. ומכאן: Aהמשיקים למרכז המעגל, משמש כחוצה זווית 

 

 (. הסבר:4התשובה הנכונה היא ) .28
גם כאן בדומה לשאלות העוסקות במציאת גדלים לא ברורים, נגדיר את השטח המבוקש 

במילים. הקטרים המאונכים מחלקים את המעגל לארבעה חלקים שווים ולכן הצורה 
 שהתקבלה מורכבת משני רבעים, משמע חצי משטח המעגל. 

 ועפ"י הנוסחה: 
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