
 

 
 הערכהה פעילות בעקבות מעגל :משפטים הפוכיםתיק משימטיקה 

 כל הזכויות שמורות© 

 מהו הנימוק הנכון?  :2 דף פעילות

 תלמידים עסקו בהוכחות בגיאומטריה וחיפשו נימוקים לטענותיהם. .א

 .ABנמצאת על הצלע  O. הנקודה O שמרכזו חסום במעגל ABCהמשולש  .1

 .90-שווה ל C-ש נובע האלה מהנתונים: טען מיכאל

 ?ולבחור כנימוק לטענת ךא צריובאיזה מהמשפטים הבאים ה

  90 שלבמעגל זווית היקפית .נשענת על קוטר 

  היא זווית ישרה. על קוטר במעגלזווית היקפית הנשענת 

 
 CBחותך את המיתר  OA, הרדיוס Oבמעגל שמרכזו  .2

 .BD = CD -, כך שDבנקודה 

 .90-שווה ל ADC -ש נובע האלה מהנתונים: טען יוסי 

 באיזה מהמשפטים הבאים הוא צריך לבחור כנימוק לטענתו? 

 .האנך ממרכז המעגל למיתר חוצה את המיתר 

 למיתר מאונך המיתר את החוצה המעגל ממרכז קטע. 

 

 ABCD AB || DCבמרובע   נתון: .ב

 במעגל.  ABCDאם ניתן לחסום את המרובע  ,שרטוטהבעו לפי נתון זה ולפי הנתונים הרשומים על ק   

 לדעת אפשר אי    לא    כן        

 ַסמנו נימוק מתאים לקביעתכם. 

 הסכוםמרובע במעגל, אז  לחסוםאם ניתן  

 .180-ל שווה נגדיות זוויות של כל זוג 

 במרובע נגדיות זוויות זוג של הסכום אם 

 , אז ניתן לחסום אותו במעגל.180-ל שווה 

 .נתונים כדי לקבוע מספיקאין    
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 פתרה את הבעיות הבאות. הנימוקים של דנה מסתמכים על חלקי משפטים. ַהשלימו את הנימוקים. דנה .ג

 היא קוטר במעגל, וַנמקו.אחת מצלעות המשולש שרטוט אם הבעו לפי הנתונים הרשומים על ק   .1

 לדעת  אפשר אי    לא     כן     

  נימוק: 

 כן דנה סימנה

 זווית היקפית הנשענת על קוטר היא Fנימוק: 

 אם הקשתות בין מיתרים מקבילים במעגל שוות, וַנמקו.בעו ק   .2

 לדעת  אפשר אי    לא     כן     

  נימוק: 

 כן דנה סימנה

 הן זוויות מתחלפות והן היקפיות שוות  C-ו A זוויות: נימוק

 

oAשבו  ABC: משולש נתון .ד 120 

BCD ( ישר זוויתBCD 90 ) 

1CD BD
2

 

  ABCDניתן לחסום במעגל את המרובע   צריך להוכיח:

 נימוקים. שניהוכיחה הוכחה נכונה אך שגתה בגליה 

  ַתקנו את הנימוקים השגויים.. נכון הנימוק ליד√  ַסמנו

 נימוק טענה

1. BCD 90  נתון 

2. 1CD BD
2

 נתון 

3. CBD 30   אז הניצב שמולה שווה לחצי היתר030אם במשולש ישר זווית יש זווית של , 

4. D 60  חישוב זוויות במשולש 

5. A 120  נתון 

6. A D 180   חישוב 

ניתן לחסום במעגל את  .7
 ABCDמרובע 

 o180-במרובע החסום במעגל סכום הזוויות הנגדיות שווה ל
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