גיאומטריה
מעגלים

מעגלים
מושגים בסיסיים:
פאי π :היא אות יווית המביעה את הקשר בין רדיוס וקוטר המעגל לשטחו והיקפו )על הקשר עצמו רחיב בהמשך(.
ערכו המספרי של  πהוא  3.14בקירוב )הוא ממשיך אין-סוף ספרות לאחר הקודה העשרוית(.
בבחיה הפסיכומטרית לרוב תייחס ל π -בתור עלם ,וזכור שערכו קצת גדול יותר מ. 3 -
מעגל :אוסף כל הקודות המצאות במרחק שווה מקודת מרכז המעגל.

רדיוס :מסומן באות  rבסרטוט ,הקטע המחבר את מרכז המעגל עם קודה כלשהי על היקפו.
כל הרדיוסים במעגל שווים באורכם.

מיתר :קטע העובר בתוך המעגל ומחבר שתי קודות שוות המצאות על היקפו.

קוטר :מיתר במעגל העובר דרך מרכז המעגל.
הקוטר שווה לפעמיים הרדיוס .כל הקטרים במעגל שווים באורכם.
הקוטר הוא המיתר הארוך ביותר במעגל והוא מחלק את שטח המעגל לשי חלקים שווים.
קשת :חלק מהיקף המעגל התחום בין שתי קודות.
שימו לב :בין שתי קודות על היקף מעגל קיימות שתי קשתות.

למשל ,בסרטוט שלפיכם הקטע המודגש הוא הקשת הקצרה AB
והחלק מהיקף המעגל שאיו מודגש הוא הקשת הארוכה . AB

גזרה :השטח בין שי רדיוסים והקשת שבייהם.

משיק למעגל :ישר הוגע בהיקף המעגל בקודה אחת בלבד ,הקראת "קודת ההשקה".

מצולע החוסם מעגל :מצולע שכל אחת מצלעותיו משיקה למעגל.

מצולע החסום במעגל :מצולע שכל קדקודיו מצאים על היקף המעגל.

היקף מעגל
את היקף המעגל מצא ע"י הכפלת קוטר המעגל ב) π -זכרו :קוטר המעגל שווה לפעמיים הרדיוס.( 2r :

כלל :היקף מעגל שאורך הרדיוס שלו

הוא

.

לדוגמה :היקף מעגל שאורך הרדיוס שלו  2ס"מ הוא 4π :ס"מ = . 2 ⋅ π ⋅ 2

שאלה לדוגמה  -היקף מעגל
בסרטוט שלפיכם מעגל שמרכזו . O
המשולש  ABCמשולש שווה שוקיים וישר זווית ) .( AB = AC

תון2 = AB :

ס"מ.

על פי תוים אלה והתוים שבסרטוט,
מה היקף המעגל )בס"מ(?

)(1

2 ⋅π

)(2

2

)(3

2π

)(4

4π

פתרון :וסחת היקף מעגל היא  . 2πrמכאן שהתון אותו עליו למצוא על מת לחשב את היקף המעגל הוא אורך רדיוסו.
מכיוון שאורך קוטר המעגל שווה לפעמיים אורך רדיוס המעגל ,הרי שאם מצא את אורכו ,וכל לחשב את היקף המעגל.
לפי הסרטוט BC ,הוא קוטר במעגל )מיתר העובר דרך מרכז המעגל  .( Oזווית  BACהיא זווית היקפית השעת על קוטר
ולכן בת  . 90oכתוצאה מכך ABC ,הוא משולש שווה השוקיים וישר זווית .צלע  BCהיא היתר במשולש זה ,ואורך הצלע
 ABידוע לו מתוי השאלה.

או יודעים כי במשולשים ישרי זווית ושווי שוקיים יחס הצלעות הוא  1 : 1 : 2ולכן אורך היתר יהיה2 = BC :
ציב 2 = AB

ס"מ ומצא כי אורך  , BCקוטר במעגל ,הוא 2 ⋅ 2

=  2ס"מ.

לכן ,ציב את אורכו בוסחת היקף המעגל  2πrומצא כי הוא שווה ל 2π -ס"מ.
התשובה הכוה היא ).(3

⋅ . AB

שטח מעגל
כלל :שטח מעגל שאורך רדיוסו

הוא

.

לדוגמה :שטח מעגל שאורך רדיוסו  2ס"מ הוא  4πסמ"ר = π ⋅ 2 2

שאלה לדוגמה  -שטח מעגל
בסרטוט שלפיכם מעגל שמרכזו  Oוהיקפו  8πס"מ.
על פי תוים אלה והתוים שבסרטוט,
מה גודל השטח הכהה )בסמ"ר(?

)(1

16 π

)(2

2π

)(3

8π

)(4

4π

קוטר מחלק את המעגל לשי שטחים שווים .כתוצאה מכך ,השטח הכהה מהווה מחצית משטח המעגל כולו.
2

על מת להשתמש בוסחת שטח מעגל )  ,( πrעליו למצוא את אורך הרדיוס.
חשב את אורך הרדיוס בעזרת ההיקף התון לו בשאלה.
תון כי היקף המעגל הוא  8 πס"מ .שווה היקף זה לוסחת היקף מעגל וחלץ את הרדיוס:
 , 8π = 2πrמכאן כי  , 8 = 2rולכן  4 = rס"מ.
2
2
כעת ,ציב את הרדיוס שמצאו בוסחת שטח מעגל ומצא כי הוא שווה ל 16 π = π4 = πr -סמ"ר.

השטח הכהה מהווה מחצית משטח המעגל כולו .לכן ,חלק את שטח המעגל ב 2 -ומצא כי השטח הכהה שווה

16π
ל-
2

=  8πסמ"ר.

התשובה הכוה היא ).(3

זווית היקפית
הגדרה :זווית היקפית היא זווית שקדקודה מצא על היקף המעגל ושוקיה הם מיתרים במעגל.
כלל :זוויות היקפיות השעות על אותה קשת שוות בגודלן.

לדוגמה :בסרטוט שלפיכם הזווית  αוהזוויות β

שעות

שתיהן על הקשת  ABולכן שוות זו לזו בגודלן.
לפיכך. α = β :
כלל :זווית היקפית השעת על קוטר )כלומר ,על קשת שהיקפה מחצית מהיקף המעגל(
היא זווית ישרה.
לדוגמה :בסרטוט שלפיכם הזווית  αהיא זוויות ישרה )  ABקוטר(.
. α = 90°
שאלה לדוגמה  -זווית היקפית
בסרטוט שלפיכם מעגל שמרכזו . O
תון :הקטע  BCשווה באורכו לרדיוס המעגל.

?=α
)(1

30°

)(2

45°

)(3

60°

)(4

90°

פתרון :בשאלה זו או שאלים על גודלה של הזווית היקפית  αהמסומת בסרטוט.
זווית  αוהזווית ההיקפית  BACשעות על אותה קשת  BCולכן הן שוות זו לזו.
מכאן שאם מצא את ערכה של הזווית  , BACהרי שדע גם את ערכה של הזווית . α
שים לב כי זווית  BACהיא זווית במשולש  . ABCסה למצוא פרטים וספים הוגעים למשולש זה.
זווית  ABCהיא זווית היקפית השעת על קוטר ומכאן שהיא זווית ישרה .כמו כן ,תון כי  BCשווה באורכו לרדיוס המעגל.
מכך או למדים כי היצב  BCשווה למחצית היתר ) ACקוטר שווה לפעמיים הרדיוס(.
משולש ישר זווית בו אורכו של אחד מהיצבים הוא מחצית מאורך היתר הוא משולש שזוויותיו . 30 °,60°,90 °
במשולש מסוג זה ,היצב השווה למחצית היתר הוא היצב הקטן ומולו הזווית בת ה . 30°
לכן ,זווית  BACבת  , 30°ומכאן כי גם זווית  αבת . 30°
התשובה הכוה היא ).(1

זווית מרכזית
הגדרה :זווית מרכזית היא זווית שקדקודה במרכז המעגל ושוקיה הם רדיוסים במעגל.

כלל :זווית מרכזית גדולה פי

מכל זווית היקפית השעת על אותה הקשת.

לדוגמה :בסרטוט שלפיכם  αהיה זווית מרכזית וβ -

היה זווית היקפית השעת על אותה הקשת.

לפיכך. α = 2β ,
כלל :סכום כל הזוויות המרכזיות במעגל

)זווית "עגולה"(.

שאלה לדוגמה -זווית מרכזית
בסרטוט שלפיכם מעגל שמרכזו . O
לפי תון זה והתוים שבסרטוט,

?=α
)(1

x

)(2

x
2

)(3

360° − 2 x

)(4

180° − x

פתרון :בשאלה זו מסומת זווית באות  xובעזרתה או צריכים להביע את זווית . α
הזווית המסומת באות  xהיא זווית היקפית במעגל.
כפי שלמדו ,זווית מרכזית גדולה פי  2מכל זווית היקפית השעת על אותה הקשת .לכן ,סמן כי זווית מרכזית זו כ. 2 x -
סכום הזווית המרכזיות במעגל הוא  , 360 °ומכאן שגודלה הזווית המרכזית המשלימה את
הזווית המרכזית שמצאו ,יהיה . 360° − 2 x
זווית מרכזית זו שעת על אותה הקשת כמו הזווית ההיקפית המסומת ב , α -ומכך שהיא
כפולה ממה בגודלה.
חלק את הזווית המרכזית שמצאו ב 2 -על מת למצוא את : α

360° − 2x
= 180° − x
2

=α

התשובה הכוה היא ).(4
משאלה זו או למדים כי סכומן של זוויות היקפיות השעות על קשתות שמשלימות אחת את השייה להיקף מעגל שלם
)במקרה זה הזוויות  αו ( x -יהיה תמיד . 180°
או במילים אחרות :במרובע החסום במעגל ,זוויות גדיות משלימות ל . 180° -עוד על כך רחיב בהמשך.

אורך קשת
הגדרה :קשת היא חלק מהיקף המעגל התחם על ידי שתי קודות .לכל קשת מתאימה זווית מרכזית.
לדוגמה :לקשת הקצרה ) ABהמודגשת( מתאימה הזווית המרכזית . α
לקשת הארוכה  ABמתאימה הזווית המרכזית . β

כלל :אורכה של קשת שהזווית המרכזית השעת עליה

במעגל שרדיוסו

הוא

.

לדוגמה :במעגל שרדיוסו  6ס"מ ,אורכה של קשת שהזווית המרכזית השעת עליה בת  120°הוא:

120
1
 4 πס"מ = ⋅ = 12π
360
3

⋅ . 2π ⋅ 6

שאלה לדוגמה  -אורך קשת
בסרטוט שלפיכם מעגל שמרכזו  Oושטחו  9 πסמ"ר.
על פי תוים אלה והתוים שבסרטוט,
מה אורך הקשת הקצרה ) ABהקו המודגש(?

)(1

3
⋅π
2

)(2

 πס"מ

)(3

1
⋅π
2

)(4

 2 πס"מ

ס"מ

ס"מ

α
פתרון :וסחת אורך קשת במעגל היא
360

⋅ . 2πr

על מת להשתמש בוסחה זו או זקוקים לשי תוים :אורך רדיוס המעגל וגודל הזווית המרכזית
השעת על הקשת.
2

שטח המעגל תון ,ולכן מצא את רדיוס המעגל שתמש בעזרת וסחת שטח המעגל . πr

 , πr 2 = 9πצמצם את המשוואה ב π -ומצא כי = 9

2

.r

מהוצאת שורש עולה כי  3 = rס"מ .כעת ,חפש את הזווית המרכזית השעת על הקשת . AB
שים לב כי בסרטוט תוה לו זווית היקפית השעת גם היא על הקשת . AB
זווית היקפית השעת על אותה הקשת כמו זווית מרכזית שווה למחצית ממה ,ומכך שגודל הזווית המרכזית השעת על הקשת
המודגשת  ABהוא ) 60° = 30 ⋅ 2ראה סרטוט(.

60
1
α
ציב את התוים שמצאו בוסחת אורך קשת ומצא את אורך הקשת = 6π ⋅ = π : AB
⋅ = 2π ⋅ 3
360
360
6

⋅ . 2πr

אורך הקשת המודגשת  πס"מ .התשובה הכוה היא ).(2
שימו לב :על פי וסחת אורך קשת ,היחס בין אורך קשת להיקף המעגל זהה ליחס בין הזווית המרכזית של הקשת ל-

.

מכאן יתן להסיק כי:
.1

אם תון היקף המעגל וזווית מרכזית ,אזי יתן למצוא את אורך הקשת עליה שעת הזווית.

.2

אם תון היקף המעגל ואורכה של קשת ספציפית ,אזי יתן למצוא את הזווית המרכזית ששעת על הקשת.

.3

אם תון אורך קשת ותוה הזווית המרכזית השעת עליה ,אזי יתן למצוא את היקף המעגל.

שטח גזרה
הגדרה :גזרה היא השטח התחם בין שי רדיוסים והקשת שבייהם.
הזווית המרכזית הוצרת בין שי הרדיוסים קראת גם זווית הראש של הגזרה.
לדוגמה :בסרטוט שלפיכם השטח הכהה הוא גזרה שזווית הראש שלה . x
הגדרה :שטחה של גזרה שזווית הראש שלה

במעגל שרדיוסו

.

הוא

לדוגמה :במעגל שרדיוסו  4ס"מ שטחה של גזרה שזווית הראש שלה בת  90°הוא:

90
1
 4 πסמ"ר = ⋅ = 16π
360
4

⋅ π4 2

שאלה לדוגמה  -שטח גזרה
בסרטוט שלפיכם מעגל שמרכזו  Oוהיקפו  8 πס"מ.
אורך הקשת המודגשת  2 πס"מ.

תון:

על פי תוים אלה והתוים שבסרטוט,
מה שטח הגזרה הכהה )בסמ"ר(?

)(1

π

)(2

2π

)(3

8π

)(4

4π

x
α
⋅  2πrווסחת שטח גזרה היא
פתרון :וסחת אורך קשת היא
360
360
מכך יתן להסיק כי כאשר גזרה וקשת בעלות זווית מרכזית זהה )  ,( x = αהיחס בין שטח הגזרה לשטח המעגל זהה ליחס בין
2

⋅ . πr

אורך הקשת להיקף המעגל.

1 2π
=
מצא את היחס בין הקשת המודגשת להיקף המעגל:
4 8π

 .מכך סיק כי שטח הגזרה הכהה הוא רבע משטח המעגל.

חלץ מוסחת היקף המעגל )שערכו ידוע( את אורך הרדיוס ובעזרתו חשב את שטח המעגל.

2

2

 2πr = 8πומכך ש 4 = r -ס"מ .ציב את הרדיוס בוסחת שטח מעגל )  ( πrומצא כי הוא שווה ל 16π = π4 -סמ"ר.

1
שטח הגזרה הוא ,כאמור ,רבע משטח המעגל ולכן הוא שווה ל⋅ 16π -
4

=  4πסמ"ר .התשובה הכוה היא ).(4

שימו לב :על פי וסחת שטח גזרה ,היחס בין שטח הגזרה לשטח המעגל זהה ליחס בין הזווית המרכזית של הגזרה ל-
מכאן יתן להסיק כי:
.1

אם תון שטח המעגל וזווית מרכזית ,אזי יתן למצוא את שטח הגזרה השעת עליה.

.2

אם תון שטח המעגל ושטח של גזרה ספציפית ,אזי יתן למצוא את הזווית המרכזית ששעת על הגזרה.

.3

אם תון שטח גזרה ותוה הזווית המרכזית השעת עליה ,אזי יתן למצוא את שטח המעגל.

משיק למעגל
הגדרה :משיק למעגל הוא ישר הוגע בהיקף המעגל בקודה אחת בלבד ,הקראת
"קודת ההשקה".

כלל :הזווית בין המשיק לרדיוס בקודת ההשקה היא זווית ישרה.
לדוגמה :בסרטוט שלפיכם הזווית בין הישר ) aהמשיק למעגל( לרדיוס המעגל ) ( r
בת . 90°

כלל :שי משיקים למעגל היוצאים מקודה אחת שווים זה לזה באורכם )האורך מדד
מקודת החיתוך בין המשיקים ועד לקודת ההשקה עם המעגל(.
לדוגמה :בסרטוט שלפיכם הקודה  Aקודת החיתוך בין המשיקים.
 Bו C -קודות ההשקה למעגל ,לכן. AB = AC :

.

שאלה לדוגמה  -משיק למעגל
בסרטוט שלפיכם מעגל שמרכזו  Oוהיקפו  4 πס"מ.
על פי תוים אלה והתוים שבסרטוט,
מה היקף המרובע ) ABOCבס"מ(?

)(1

) 4(1 + 3

)(2

3
)
2

)(3

) 4(1 + 2

)(4

8

4(1 +

פתרון :היקף המרובע  ABOCמורכב מאורכם של שי רדיוסים )  OBו ( OC -ושי משיקים השווים זה לזה )  ABוAC -
היוצאים מאותה הקודה( .לכן ,חשב את אורכו של הרדיוס ואת אורכו של אחד המשיקים ווכל לחשב את היקף הדלתון שוצר.
אורך הרדיוס :היקף המעגל  4 πס"מ .שווה לוסחת היקף מעגל על מת לחלץ את הרדיוס 2πr = 4π :ומכך ש 2 = r -ס"מ.
אורך המשיק :מצא את אורכו בעזרת ביית עזר .יצור משולש שאחת מצלעותיו היא רדיוס המעגל וצלע וספת היא המשיק.
עשה זאת על ידי חיבור הקודות  Aו) O -ראה סרטוט(.
o
זווית  ABOהיא זווית בין משיק לרדיוס ולכן בת  90ולכן משולש  ABOישר זווית.

הצלע  AOמשותפת ,הצלעות  BOו CO -הן רדיוסים והצלעות  ABו AC -משיקים היוצאים
מאותה קודה( ,מכאן שהמשולשים  ABOו AOC -חופפים.
מכך שהמשולשים חופפים או למדים כי הזווית  AOBשווה לזווית  AOCושתיהן יחדיו מרכיבות

120 o
את הזווית  . BOCלכן ,זווית  AOBשווה למחצית הזווית : BOC
2

= . 60°

חזור למשולש  : ABOזהו משולש שזוויותיו  . 30,60,90במשולש מסוג זה יחס הצלעות

3:2

.1 :

כפועל יוצא מכך ,אורך הצלע  , ABהמשיק למעגל ,הוא  2 3ס"מ.
חשב את היקף המרובע  : ABOCחבר את פעמיים הרדיוס ופעמיים את אורך המשיק ומצא כי הוא
שווה ל 4(1 + 3 ) -ס"מ = . 2 ⋅ 2 + 2 ⋅ 2 3 = 4 + 4 ⋅ 3
התשובה הכוה היא ).(1

משולש חסום במעגל
הגדרה :משולש שכל קדקודיו מצויים על היקף המעגל חסום במעגל.
כלל :יתן לחסום כל משולש במעגל .לכל משולש מעגל אחד בלבד החוסם אותו.
כלל :אם המשולש החסום הוא ישר זווית ,מרכז המעגל החוסם מצא באמצע יתר המשולש.
לדוגמה :בסרטוט שלפיכם משולש  ABCחסום במעגל שמרכזו . O
הזווית  BACישרה ומכך שמרכז המעגל ,הקודה  , Oהיא אמצע היתר . BC
שאלה לדוגמה  -משולש חסום במעגל
בסרטוט שלפיכם מעגל שמרכזו . O
 3 = ADס"מ

תון:

 2 = ODס"מ
על פי תוים אלה והתוים שבסרטוט,
מה שטח המרובע ) OBCDבסמ"ר(?
)(1

6

)(2

9

)(3

3

)(4

12

פתרון :שטח המרובע  OBCDהוא ההפרש בין שטח המשולש  ABCלבין שטח המשולש . AOD
משולש  AODהוא משולש ישר זווית שאורכי יצביו ידועים לו ,ולכן וכל לחשב את שטחו.

יצב ⋅ יצב
וסחת שטח משולש ישר זווית היא:
2

.

3⋅ 2
ציב את אורכי היצבים  3 = ADס"מ ו 2 = OD -ס"מ בוסחה ומצא ששטח המשולש שווה ל 3 -סמ"ר =
2

.

תבון על משולש  : ABCאחת מצלעות המשולש ,הצלע  , ABמשמשת קוטר במעגל.
מכך למד כי הזווית  , ACBזווית היקפית השעת על קוטר ,היא זווית ישרה.
זווית  BACבמשולש  ABCהיא גם זווית  OADבמשולש  . AODבשי המשולשים זווית ישרה ,ומכאן שגם הזווית
הותרת במשולשים זהה .לכן ,וכל להסיק כי המשולשים דומים.
חפש את יחס הדמיון :משולש  ABCישר הזווית חסום במעגל ,ומכך וכל להבין כי מרכז המעגל מחלק את יתר המשולש
לשי חלקים שווים .לכן ,יתן לומר כי  1 : 2 = AO : ABויחס הדמיון בין המשולשים  AODו  ABCהוא . 1: 2
2

2

בצורות דומות ,יחס שטחים הוא היחס הקווי בריבוע .מכאן שהיחס בין שטחי המשולשים הוא. 1 : 4 = 1 : 2 :
שטח המשולש  ABCגדול פי  4משטח המשולש  AODולכן שווה ל 12 -סמ"ר = . 3 ⋅ 4
שטח המרובע  OBCDהוא ,כאמור ,ההפרש בין שטח המשולש  ABCלבין שטח המשולש . AOD

חשב :שטח המרובע  9 = OBCDסמ"ר =  . 12 − 3התשובה הכוה היא ).(2

מרובע חסום במעגל
הגדרה :מרובע החסום במעגל הוא מרובע שכל קדקודיו מצאים על היקף המעגל.
לא כל מרובע יתן לחסום במעגל.

כלל :במרובע החסום במעגל סכום הזוויות הגדיות תמיד שווה ל-

.

לדוגמה :בסרטוט שלפיכם מרובע החסום במעגל ולכן מתקיים:

α + γ = 180°
β + δ = 180°
דגש :מרובעים פוצים אותם יתן לחסום במעגל הם :ריבוע ,מלבן וטרפז שווה שוקיים.
שאלה לדוגמה  -מרובע חסום במעגל
מה יתן לומר לגבי טרפז החסום במעגל?

)(1

לא קיים טרפז שיתן לחסום במעגל

)(2

יתן לחסום כל טרפז במעגל

)(3

יתן לחסום במעגל טרפז אך ורק אם הוא שווה שוקיים

)(4

יתן לחסום במעגל טרפז אך ורק אם הוא ישר זווית

פתרון :סרטט טרפז חסום במעגל לצורך המחשה.
סמן את אחת מזוויותיו ,ואין זה משה איזו ,באות . α
כעת סה למצוא את יתר זווית הטרפז:

בטרפז זוג זווית סמוכות על אותה השוק משלימות ל. 180° -
סמן את הזווית הסמוכה לזווית  αעל גבי הסרטוט.

במרובע החסום במעגל זווית גדיות משלימות ל. 180° -
סמן את הזווית הגדית לזווית  αעל גבי הסרטוט.

מצאו שתי זווית בטרפז השוות ל 180° − α -ומכך עולה כי טרפז החסום במעגל הוא בהכרח טרפז שווה שוקיים.
התשובה הכוה היא ).(3

מרובע החוסם מעגל
הגדרה :מרובע החוסם מעגל הוא מרובע שכל אחת מצלעותיו משיקה למעגל.
לא כל מרובע יכול לחסום מעגל.

כלל :במרובע החוסם מעגל ,סכום האורכים של כל זוג צלעות גדיות שווה.

לדוגמה :בסרטוט שלפיכם מרובע החוסם במעגל ולכן מתקיים כי x + y = w + z

כלל :כאשר המרובע החוסם הוא ריבוע ,אורך צלע הריבוע שווה לאורך קוטר המעגל.

דגש :מרובעים פוצים היכולים לחסום מעגל :ריבוע ,מעוין ,דלתון ,טרפז )טרפז מסוים בו סכום אורכי הבסיסים שווה לסכום
אורכי השוקיים(.

שאלה לדוגמה  -מרובע החוסם מעגל
איזה מהמרובעים הבאים בהכרח לא יכול לחסום מעגל?

) (1ריבוע
) (2טרפז שווה שוקיים
) (3מעוין
) (4מלבן שאיו ריבוע
פתרון :התאי לחסימת מעגל במרובע הוא שסכום אורכי צלעותיו הגדיות של המרובע שוות .בדוק את התשובות האפשריות:
בריבוע ,כל הצלעות שוות ולכן סכום האורכים של כל זוג צלעות גדיות בהכרח זהה.
בטרפז שווה שוקיים אמם אין הכרח שסכום האורכים של כל זוג צלעות גדיות יהיה זהה ,אך בגלל שאין מגבלה מהותית
לאורכי צלעות טרפז ,מצב זה אפשרי בהחלט .הדבר יכול להתרחש אם אחד הבסיסים ארוך מהשוק והבסיס האחר קצר ממה
)באותה מידה(.
במעוין כל הצלעות שוות ,ולכן סכום האורכים של כל זוג צלעות גדיות בהכרח שווה.
במלבן שאיו ריבוע בהכרח ישו זוג צלעות גדיות הקצר באורכו מזוג הצלעות הגדיות השי )אם הצלעות היו שוות ,היה מדובר
בריבוע( .זו התשובה הכוה.
התשובה הכוה היא ).(4

סוף שיעור – בהצלחה בתרגול!

