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 :פעילות חקר בנושא זוויות במעגל

 אנך מרכזי למיתר
 :גדרות בסיסיות

Uישרים מאונכיםU –  900זווית של (שני ישרים נחתכים היוצרים ביניהם זווית ישרה.( 

UמעגלU – הנקודה הקבועה נקראת מרכז המעגל. כל נקודות המישור שמרחקיהן מנקודה קבועה שווים זה לזה. 

UמיתרU –  נקודות על המעגלקטע המחבר שתי. 

UקשתU- י שתי נקודות"חלק מהמעגל המוגבל ע. 

Uזווית מרכזיתU –  ושוקיה הם שני רדיוסים במעגל(זווית שקודקודה במרכז המעגל.( 

 

 האנך ממרכז המעגל למיתר  .1

 

 

 :מיתרראשית נבנה  .א

 
 

 :מיתרממרכז המעגל ל אנךנוריד  תכע .ב

 

  הזיזו את הנקודותA ו- B ,ועקבו מה נשאר קבוע בשרטוט הדינאמי ומה משתנה. 
  נמקו? מה ניתן להסיק על אנך ממרכז המעגל למיתר. 

            

 
 
 

  . 5ורדיוסו  Mצרו מעגל שמרכזו  .1

 על היקף המעגל  B-ו Aסמנו שתי נקודות  .2
 

  ABשרטטו את המיתר  .3

  ABלמיתר  Mהעלו אנך ממרכז המעגל  .4

  )C( סמנו את נקודת החיתוך בין האנך והמיתר .5

  )D(סמנו את נקודת החיתוך בין האנך והמעגל  .6

  .הסתירו את האנך .7

  MDשרטטו את הקטע  .8

  ACM∡את הזוית מדדו  .9
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 :קשתותכעת נבנה ונמדוד  .ג

 

 

  הזיזו את הנקודותA ו- B ,משתנות הקשתות וגודלן עקבו האם וכיצד? 
 נמקו? מה ניתן להסיק על אנך ממרכז המעגל למיתר . הכלילו את מסקנתכם. 

            

  התבוננו במשולשים∆AMD ו- ∆BMC .מה תוכלו לומר עליהם? 

            

 אילו שתי תכונות ניתן לומר על אנך למיתר ממרכז המעגל? 

            

 

 
 .ניתן להוסיף תיבת בחירה להצגת המדידות: הערה

 

 

 

  

  וצבעו אותה בכחול �ADצרו קשת  .10
 )סמנו את מרכז המעגל ושתי נקודות נגד כוון השעון(

 

  וצבעו אותה באדום �BDרו קשת צ .11
 )סמנו את מרכז המעגל ושתי נקודות נגד כוון השעון(

 

  מדדו את הקשתות .12
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  .קטע ממרכז המעגל החוצה את המיתר .2

 

 

 : מיתרראשית נבנה  .א

 
 
 :מיתרהחוצה את ה מרכז המעגלנבנה קטע מת כע .ב

 

  הזיזו את הקודקודיםA ו- B ,הוגודל זוויתה ההאם וכיצד משתנ? 
 אילו שתי תכונות ניתן לומר על חוצה מיתר ממרכז המעגל? 

            

 

 
 .ניתן להוסיף תיבת בחירה להצגת המדידות: הערה

 
 סכמו את מסקנותיכם: 

            

            

 

 

 

   .5ורדיוסו  Mצרו מעגל שמרכזו  .1

 על היקף המעגל  B-ו Aסמנו שתי נקודות  .2
 

  ABשרטטו את המיתר  .3

  .)C(בנקודה  ABחצו את המיתר  .4

ומרכז ) C(דרך נקודה  תהעובר קרןשרטטו  .5
  .המעגל

  )D(והמעגל  הישרסמנו את נקודת החיתוך בין  .6

  MDשרטטו את הקטע  .7

  .קרןההסתירו את  .8

  MCA∡סמנו את הזוית  .9
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  .מיתראנך אמצעי ל  .3

 

 

 

 

 

 
  הזיזו את הנקודותA ו- B , אחר הקטע המחבר בין נקודת החיתוך של הישר והמעגלעקבו. 
 הציגו את מרכז המעגל. 
  נמקו? מה ניתן להסיק על אנך אמצעי למיתר. 

            

 חזרו על המדידות מהסעיפים הקודמים של הקשתות והזוויות. 
 סכמו את מסקנותיכם: 

            

            

 

 

 

 

   .5ורדיוסו  Mצרו מעגל שמרכזו  .1

 על היקף המעגל  B-ו Aסמנו שתי נקודות  .2
 

  ABשרטטו את המיתר  .3

  שרטטו אנך אמצעי למיתר .4
  סמנו את נקודת החיתוך בין הישר והמעגל  .5

mailto:hmathcntr@construct.haifa.ac.il�
http://highmath.haifa.ac.il/�
http://highmath.haifa.ac.il/�

