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 דף עבודה

  
 המעגל ושטח העיגול

 
  ידי חישוב מתאים.-נמקו על  ?למי מהצורות הבאות השטח הגדול ביותר   )1(

  ס"מ.  30 -ס"מ ו  14זווית שאורכי ניצביו הם  -משולש ישר  (א)  

  ס"מ.  11ס"מ ואורך אחת מצלעותיו הוא    78מלבן שהיקפו    (ב)  

  ס"מ.  16מעגל שקוטרו    (ג)  

  ס"מ.  62.8מעגל שהיקפו    (ד)  

  
  

  ס"מ.  157הוא    M  היקף מעגל  )2(

  חשבו את קוטר המעגל.  (א)  

  חשבו את שטח המעגל.  (ב)  
  

  

C(  זווית-בתוך מעגל חסום משולש ישר  )3( 90 ABC  ,.(  

  .(ראו סרטוט)  )הוא היתר של המשולש(הקוטר   

  מ"ס  16 -ס"מ ו  12אורכי הניצבים הם    

  ס"מ.  48  הוא והיקף המשולש  

  חשבו את היקף המעגל.  (א)  

  .המנוקדחשבו את השטח   (ב)  

  

  

  ס"מ.  4קוטרו של מעגל הוא    )4(

  בחרו בתשובה הנכונה ונמקו  (ראו סרטוט).  

  מהשטח המקווקו.  8גדול מפי   המנוקדהשטח   (א)  

  מהשטח המקווקו.  8קטן מפי  המנוקד השטח   (ב)  

  מהשטח המקווקו.  8גדול בדיוק פי  מנוקד ההשטח   (ג)  

  

  

  ס"מ.  48שהיקפו    CRAE  לפניכם ריבוע  )5(

  אחד מקדקודי הריבוע הוא מרכז מעגל שאורך   

  כאורך חצי צלע הריבוע.  הרדיוס שלו  

  G -ו  Kעל קדקוד נוסף בנוי משולש כך שקדקודיו    

  .(ראו סרטוט)  הם אמצעי צלעות הריבוע  

  ? KRGמשטח   המנוקדהשטח פי כמה גדול   
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  ABCDממלבן  הצורה שלפניכם בנויה   )6(

  ,ס"מ  240שהיקפו    

  (ראו סרטוט).  ומשישה חצאי עיגולים זהים  

  ס"מ   40 -ארוכה ב  ABהצלע    

  . BC  מהצלע  

  חשבו את השטח הכולל של הצורה.  

  

  

  . Bנתון מעגל    )7(

  ABD  זווית  (-הוא משולש ישרABD 90.(  

  BC    חוצה אתABD  .(ראו סרטוט)  

  . ABCמצאו את גודלה של    (א)  

  בחרו באפשרות הנכונה ונמקו.  (ב)  

     )i (    שטחABC  ינית שטח העיגול.גדול משמ  

     )ii (    שטחABC  .קטן משמינית שטח העיגול  

     )iii (    שטחABC  .שווה לשמינית שטח העיגול  

  בהתאם לתשובתכם בסעיף  (ב) ,  השלימו את המשפט לקבלת טענה נכונה.  (ג)  

  / קטן / שווה)  _______  (גדול    ABDשטח      

  ________  (השלימו את חלק המעגל הנכון). -/ ל -מ    
  

  
  

  סמ"ר.  64הוא    ABCDשטח ריבוע    )8(

  המשיקים לצלעות הריבוע מעגלים זהים  4  יש בתוך הריבוע  

  ומשיקים זה לזה  (ראו סרטוט).    

  .המנוקדחשבו את השטח   

  
  
  

  לפניכם שני מלבנים.  )9(

  מעגלים   3במלבן א חסומים    

  ס"מ.  5הוא    שרדיוס כל אחד מהם  

  יםמעגל  5במלבן ב חסומים    

  ס"מ.  3הוא    שרדיוס כל אחד מהם  

    ?שטחו של איזה מלבן גדול יותר ובכמה   (א)  

  נמקו.    

  –מה גדול יותר   (ב)  

  במלבן א העיגולים  3של   שטחם    

    ?במלבן ב העיגולים   5של  או שטחם     

  נמקו.    
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  ס"מ  8על קוטר מעגל שאורכו     )10(

  (ראו סרטוט).מעגלים זהים    4בנויים    

  ?העיגולים   4מהו סכום שטחי    (א)  

  חלק מהווה שטח העיגולים הקטנים האיז  (ב)  

  ?משטח העיגול הגדול     

  

  

  

  מעגלים זהים,  4  חסומיםבתוך מלבן   )11(

  ס"מ.  8שרדיוס כל אחד מהם הוא    

  שטחו של המלבן.את את היקפו ו ומצא  (א)  

  חשבו את שטחם של כל העיגולים.  (ב)  

  חשבו את השטח המנוקד.  (ג)  

     (ד)  :מה גדול יותר  

  השטח המנוקד שחישבתם בסעיף  (ג)    

  נמקו.  ?ס"מ   8או שטח עיגול שרדיוסו      

  

  

  בהצלחה!
  

  

  ד)(  )1(

  סמ"ר.  1,961.5  (ב)  ס"מ.  49.97  )(א  )2(

  ."רסמ  218.16  (ב)  ס"מ.  62.83  (א)  )3(

    )א(  )4(

  1.5פי    )5(

3,200  (א)  )6( 1,200   

  בדקו עם המורה בכיתה.  (ג)  ) iiאפשרות  (   (ב)  45  (א)  )7(

)8(  16 4   .סמ"ר  

  .משטחו של מלבן  ב סמ"ר  120 -שטחו של מלבן א גדול ב  (א)  )9(

  .העיגולים במלבן ב  5גדול משטחם של   במלבן א העיגולים  3שטחם של    (ב)  

1  (ב)  4  (א)  )10(

4
  

  סמ"ר. 256  (ב)  ר.סמ"  1,024ס"מ,  שטח:    160היקף:    (א)  )11(

1,024  (ג)   256   .השטח המנוקד גדול יותר.  (ד)    סמ"ר  

  תשובות סופיות



  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

  גבי יקואל
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  04-8200929טלפון: 
  
  

  ספרי לימוד וספרי מבחני מתכונת במתמטיקה
  

   לכל הכיתות   לכל השאלונים   לכל הרמות  
  
  


