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 נתונה משוואת המעגל  -: 1פרק 
 

 

 2009"ט תשסמרץ מועד  03035מבחן בגרות    :1שאלה מספר 

 

)5()5(169מעגל שמשוואתו נתון  22  yx , 

 . C  -ו Aבנקודות  x –המעגל חותך את ציר ה 

 ) ראה ציור(. D –ו  Bבנקודות  y –ואת ציר ה 

 . A  ,B  C ,  Dמצא את שיעורי הנקודות   (א)

 ADBCהקווים מקבילים  (1)הראה כי     (ב)

DCAB   המרחקים (2)                        

 :  סופית תשובה

)0,17()7,0()0,7()17,0( )א(  DCBA  

1. (1)ב  ADBC mm       (2ב )338 DCAB dd 

 

    2007מועד ב' תשס"ז  35003מבחן בגרות       :2שאלה מספר 

 

)4()3(25נתון המעגל  22  yx  שמרכזוM. 

  O  -ו A  ,Bהמעגל חותך את הצירים בנקודות 

 ()ראה ציור

 .B  –ו Aמצא את שיעורי הנקודות      א.

 .ABOמצא את שטח המשולש   (1)     ב.

 .    x –המעגל במאונך לציר ה קוטר (2)        

 ()ראה ציור Cחותך את המעגל בנקודה              

 .ABCOמצא את שטח המרובע               

  :סופית תשובה

)6,0()0,8()א(    BA    24( 1)בABOS   32( 2)בABCOS 

 

 

 2009"ט  תשסאוקטובר   מועד 35003מבחן בגרות :   3שאלה מספר 

 

 היא מרכז המעגל  Mהנקודה  

)2()4(20שמשוואתו    22  yx      

 שהיא ראשית הצירים , Oהמעגל עובר דרך נקודה 

 ) ראה ציור ( . Bבנקודה    y –ואת ציר ה Aבנקודה   x –וחותך את ציר ה

 B –ו Aמצא את שיעורי הנקודות     א.

 .ABישר מצא את משוואת ה     ב.

 ? נמק הוא קוטר המעגל ABהאם הקטע      ג.

 .BMOמשטח המשולש  ABOמצא פי כמה גדול שטח המשולש       ד.

 

  :תשובה סופית

)0,4()8,0((א) BA        )82 )ב  xyAB        )הוכחה(   כן  )ג(    

 .BMOולש משטח המש 2 פי גדול   ( ABOשטח המשולש   2 פי   )ד(
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   2006  תשס"ו מועד מרץ 35003מבחן בגרות :  4שאלה מספר 

 

)6()8(17חותך את המעגל שמשוואתו   4y הישר  22  yx 

 ) ראה ציור ( B –ו Aבשתי הנקודות 

 .B –ו Aשל הנקודות  x –מצא את שיעורי ה .א

  x –נמצאת על ציר ה Cנקודה  .ב

 Cמצא את שיערי הנקודה  BC  = ACקיים  כך שמת 

 .ABCחשב את שטח המשולש  .ג

 :סופית תשובה

)4,5()4,7()א(   BA      )0,6()ב(C      )4)גABCS   

 

 

 2009 "טתשס חורףמועד  35003מבחן בגרות :  5מספר שאלה 

   

)10(25  ה שלו היא משוואהש נתון מעגל 22  yx 

 ) ראה ציור (היא מרכז המעגל    Mהנקודה 

   B –ו  Aחותך את המעגל בשתי נקודות     4yהישר   

 (B  מימין ל– A) 

   B –ו  Aהנקודות  מצא את שיעורי . א

 העבירו קוטר במעגל . Bדרך הנקודה  .ב

 ) ראה ציור ( Cגל בנקודה הקוטר חותך את המע               

 .Cמצא את שיעורי הנקודה  (1)

 ראשית הציריםOCMA (O – )מצא את שטח המרובע  (2)

 

  :תשובה סופית

)4,13()4,7()א(   A  B     4,7(( 1)ב(  C      40(  2)בOCMAS 

 

 2009 "טתשס חורףמועד   03835  מבחן בגרות     :6שאלה מספר 

 

)5()5(169נתון מעגל שמשוואתו  22  yx ' ומרכזוM. 

 ( )ראה ציור  D  –ו  Cבנקודות  x –המעגל חותך את ציר ה

 .D  –ו Cמצא את שיעורי הנקודות     א.

 ( )ראה ציור ABCDבמעגל חסום מלבן     ב.

 .B  –ו Aדקודים מצא את הק       

 .AMDחשב את היקף המשולש     ג.

 

 : סופית תשובה

)0,7()0,17(  )א( CD        )10,17()10,7(   )ב( AB   (ג)  36P 
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 2012 תשע"ב מועד חורף 35803מבחן בגרות    :7מספר שאלה 

 

)1()5(50נתון מעגל שמשוואתו  22  yx  ומרכזו בנקודהM. 

A, B  עגל עם ציר ההן נקודות החיתוך של המ- x .)ראה ציור( 

 .A  ,B  ,Mמצא את שיעורי הנקודות (  1א. )

 מעגל בהוא קוטר  BD –ו  ACכל אחד מהקטעים  ( 2)    

 . D -ו Cמצא את שיעורי הנקודות           

 .ADCבמשולש  ACמצא את משוואת התיכון לצלע  (1ב. )

  DMן את נקודת החיתוך של המשך התיכו E –סמן ב (  2)    

 .AEB. מצא את שטח המשולש  y –עם ציר ה           

 :   ה סופיתתשוב

)5,1()0,6()0,4((     1)א BAM    10.6((   2)א(D   )10.4(C  

41(   1)ב  xyDM                                20(   2)בAEBS 

  

 

 2007תשס"ז  פברואר מועד   35003מבחן בגרות  :8אלה מספר ש
 

)6(100המעגל    22  yx        

 ,B –ו Aבנקודות   x –חותך את ציר ה

 )ראה ציור(. Eבחלקו החיובי בנקודה  y –ואת ציר ה

 . E ,  B ,  Aא.   מצא את שיעורי הנקודות  

 x –יר ה העבירו ישר , המקביל לצ Eמהנקודה       

 .Dוחותך את המעגל בנקודה נוספת       

 ,Cעד נקודה  EDהאריכו את הישר  Dמהנקודה       

 .  DC3  =ED –כך ש       

 .C –ו Dב.     חשב את שיעורי הנקודות 

 . ABCDג.      חשב את שטח הטרפז 

 

     :תשובה סופית

)0,4()0,16()8,0( )א( EBA  )8,12()8,16( )ב( CD        )96)גABCDS 

 

          2012 נובמבר תשע"במועד  03035מבחן בגרות   :9שאלה מספר 

 

)2(25נתון מעגל שמשוואתו     22  yx     

 ,כמתואר בציור.B –ו  Aבנקודות   x –המעגל חותך את ציר ה 

 .B  - ו A)א(. מצא את שיעורי הנקודות 

 ע הראשון. נמצאת על המעגל ברבי E)ב(. נקודה 

 .20הוא  ABEשטח המשולש                      

 .Eשל הנקודה  y –( מצא את שיעור ה 1)    

 .Eשל הנקודה  x –( מצא את שיעור ה 2)    

   y –העבירו ישר המקביל לציר ה  E)ג(. מהנקודה 

 נמק. Fמצא את שיעורי הנקודה  .Fוהוא חותך את המעגל בנקודה       

  :סופית תשובה

)0,7()0,3()א(   AB   4  (.1)בEy   4,5((. 2)ב(E    .)4,5()ג( F   
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 השוואה בין משוואת ישר למשוואת מעגל-:  2פרק 
 

 

 2010חורף תש"ע מועד    35803מבחן בגרות :   10מספר שאלה 

 

)3()6(45נתון מעגל שמשוואתו    22  yx  . 

 .O)0,0(המעגל עובר דרך ראשית הצירים  

 ) ראה ציור(  .B -ו Aת הצירים גם בנקודות תך אוחו

 .B  -ו A. מצא את השיעורים של הנקודות (א)

 .AB – קוטרמעבירים אנך ל O. דרך (ב)

 .Cהאנך חותך את המעגל בנקודה       

 .OCמצא את משוואת הישר  (1)    

 .Cמצא את השיעורים של הנקודה ( 2)    

 .OCBמצא את שטח המשולש  (3)    

 :סופית תשובה

)12,0()0,6()א(   BA (  1)בxyOC 2
1  (2)ג

 

)8.4,6.9(C

 

 4.14OCBS( 3)ב

 

  2005 מועד ב' תשס"ה   35003 מבחן בגרות  :11מספר שאלה 

 

)2()4(20מעגל    22  yx 

 ור.כמתואר בצי   ,A  ,B  ,Cחותך את הצירים בנקודות 

 BC –ומאונך ל  Aישר העובר דרך 

 .Dחותך את המעגל בנקודה נוספת 

 ,A  ,B  ,Cמצא את השיעורים של  הנקודות    .א

 .ADמצא את המשוואה של  ב.

  BC –העבירו ישר המקביל ל  Dדרך נקודה   ג.

 מצא את משוואת הישר המקביל.           

  :סופית תשובה

)0,0()8,0()0,4()א(    CBA   )ב(xyAD 2
1    2.3,4.6(   (1)ג(D   162 (2)ג  xyהמקביל    

 

 

  2009"ט תשסחורף  מועד 03035מבחן בגרות :     12מספר שאלה 

 

)3()2(50חסום במעגל שמשוואתו  ABCמשולש   22  yx , 

12היא  ABמשוואת הישר   xy  (ראה ציור). 

 .B  -ו Aמצא את שיעורי הנקודות   א.

),(,  הנקודה   ב. yOD היא אמצע הצלעAC (ראה ציור). 

 .Cשל הנקודה   x –ה מצא את שיעור   (1)

  Cשל הנקודה  y –ה  מצא את שיעור  (2)

 .2 –אם ידוע כי שיעור זה גדול מ  

 

  תשובה סופית:

)9,4()3,2(א.   BA    (.1ב )4Cx  (2ב  .)3Cy 

 

                           

B 

A 

C 

D 

x 

y
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 במשוואת המעגל 2Rמציאת  -:  3פרק 
 

 

  2010 מועד חצב/ ברק  תש"ע   35003מבחן בגרות :   13מספר שאלה 

 

 חסום במעגל  ABCDבציור שלפניך הריבוע 

שמשוואתו          222
)5(2 Ryx  

 .D)1,0( הם  Dנתון : שיעורי הקדקוד  

 2Rחשב את      . (א)

 .Bשיעורי הקדקוד מצא את  )ב(.     

 .ACמצא את משוואת הישר       . )ג(

 .BDCחשב את שטח המשולש      )ד(

    : סופית תשובה

202  (א)  R        )9,4( )ב(B    )6 )ג
2
1  xyAC

          20BDCS  )ד( 

 

 .4201 א קיץ תשע"ד מועד  03835מבחן בגרות     :14שאלה מספר  

222נתון מעגל שמשוואתו     )5( Ryx     ומרכזוM  . 

 נמצאת על המעגל.  A)8,4(הנקודה 

 ורשום את משוואת המעגל. Rא. מצא את 

 .x –העבירו ישר המקביל לציר ה  Aדרך הנקודה 

 .Bהישר חותך את המעגל בנקודה נוספת 

 )ראה ציור(.

 .x –( מצא את משוואת הישר המקביל לציר ה 1ב. )

 .B( מצא את שיעורי הנקודה 2)   

 ובר ( הראה בעזרת חישוב כי המעגל ע1ג.  )

 .O –דרך ראשית הצירים           

 .BMO( מצא את היקף המשולש 2)    

 בתשובתך דייק עד שתי ספרות אחרי הנקודה העשרונית.         

 : תשובה סופית 

)5(525)א(   22  Ryx 8(  1)בy   8,4(( 2)ב(B  8 (1)גy    94.18( 2)גp  

 

 .5201 חורף תשע"ה מועד  03835מבחן בגרות : 15שאלה מספר 

נתון  מעגל המקיים :      222
)2(4 Ryx  

 היא מרכז המעגל. Mהנקודה 

)6,2(הנקודה  B.)נמצאת על המעגל )ראה ציור . 

 ורשום את משוואת המעגל. 2Rמצא את )א(.      

 .BM)ב(      מצא את משוואת הישר 

 .Aחותך את המעגל בנקודה נוספת  BMהישר 

 .Aג. מצא את השיעורים של הנקודה 

 .y -העבירו ישר המקביל לציר ה  Aדרך הנקודה 

 )ראה ציור( Dהישר חותך את המעגל בנקודה נוספת 

 .D(. מצא את השיעורים של הנקודה 1)

 .AD(  מצא את אורך המיתר 2)

 : תשובה סופית

)4()2(20)א(    22  yx   )102)ב  xy    )2.6()ג(A   (     1)ד)6,6( D  8( 2)דADd            
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 .3201 פברואר  תשע"ג מועד  03835מבחן בגרות  : 16שאלה מספר 

 

 בציור שלפניך נתונים שני מעגלים שמשוואותיהם הן:





4)6()7(

)3(

22

222

yx

Ryx
 

 הן מרכזי המעגלים הנתונים. B –ו  Aהנקודות 

  עובר  דרך ראשית הצירים )ראה ציור(   )א( מעגל 

 מצא את רדיוס המעגל.      

 (  B)הנקודה  )ב( דרך מרכז המעגל 

 . x –העבירו ישר המקביל לציר ה       

 )כמתואר בציור( Cהישר חותך את המעגל בנקודה       

 .Cמצא את שיעורי הנקודה      

 , x -העבירו אנך לציר ה C)ג( דרך הנקודה 

 )שאינה מסומנת בציור( Dהחותך אותו בנקודה           

 .ABCDמצא את שטח הטרפז     

 :   סופיתה תשוב

     24ABCDS(   ג)           C)6,9((   ב)                       3R)א(     

 

 

 מציאת משוואת המעגל -:  4פרק 
 

                               

  2007תשס"ז מועד יולי  35003מבחן בגרות   :17שאלה מספר 

 .ABCD   )10,8(Bריבוע ב

9היא      ACמשוואת האלכסון 
2
1  xy 

62היא         BDמשוואת האלכסון   xy 

 ת חיתוך האלכסונים מצא את שיעורי נקוד . א

 .Dדקוד את שיעורי הקב.         מצא 

 .ABCD מצא את משוואת המעגל החוסם את הריבוע  .ג

  :סופית תשובה

)6()6(20( ג)     D)2,4( )ב(     M)6,6(האלכסונים חיתוך )א(   22  yx 

 

  2010מועד ב' תש"ע  58033מבחן בגרות :   18שאלה מספר 

 )ראה ציור(. O)0,0(עובר דרך ראשית הצירים )4,2(מעגל שמרכזו 

 מצא את רדיוס המעגל. (1. )(א)

 את משוואת המעגל רשום( 2)       

 2שלה הוא  y –ששיעור ה  Aהנקודה 

 ברביע השני.על המעגל, ונמצאת 

 .Aשל הנקודה  x –מצא את שיעור ה     (ב)

 ,  Bבנקודה נוספת  x –המעגל חותך את ציר ה  .(ג)

 .(ראה ציור)  Cבנקודה נוספת  yאת ציר ה ו      

 C -ו  B(   מצא את שיעורי הנקודות 1)    

 ? נמק BCמקביל למיתר  AOהאם המיתר (  2)    

 .AOBחשב את שטח המשולש   (ד)

     : סופית תשובה

47.420  (1א) R        (2)א   20)4(2 22
 yx   (ב)    )2)2,2  AxA          

)0,4()8,0(( 1ג)  CB (2ג)  BCAO mm                  )4  )דAOBS 
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  2008 ח"חורף תשסמועד  35003מבחן בגרות :   19אלה מספר ש

 

     y –מונח על ציר ה ABCDשל המלבן  Cקדקוד 

   x – של המלבן מונח על ציר ה Bוקדקוד 

 ) ראה ציור (    

 .  10הוא  Aשל קדקוד    x  -שיעור ה

82היא   ABומשוואת הצלע   xy     

 BCשל הצלע  משוואה. מצא את הא

 .A  ,B , Cים מצא את שיעורי הקדקוד  ב.

 הוא קוטר במעגל  AC.   ג

 ( מצא את משוואת המעגל1)   

 .x  -מעגל עם ציר המצא את נקודת החיתוך של ה( 2)   

 : סופית תשובה

22)א(  
1  xyBC

)2,0()12,10( B)0,4(   )ב(               CA  

)5()7(50( 1)ג 22  yx          0,4()0,6(     (2)ג( 

 

     2005 תשס"ה מועד חורף  35003 מבחן בגרות  :20שאלה מספר 

 

 (  B =  090) זווית  ABCבמשולש ישר זווית  

 )ראה ציור( x –נמצא על ציר ה  Cדקוד ק

)4,5()2,1(נתון  AB 

 .BCמצא את המשוואה של     *

 .Cמצא את שיעורי הנקודה   (.א)

 . ACמצא את משוואת המעגל שהקוטר שלו הוא     (ב)

 נמצאת על המעגל שמצאת בסעיף ב' ? נמק.          Bדה האם הנקו     (ג)

 

  : סופית  תשובה

)4()1(10(  ג)  (   ב)  C)0,7()א(  22  yx   .)כן)ד   

 

 

   2007 מועד חצב / ברק תשס"ז  35003מבחן בגרות :   21שאלה מספר 

 

)4,1()0,9(הם :  ABקצות הקטע  AB  

 .ABלקטע  DC העבירו אנך  ABאמצע הקטע דרך 

 .ABמצא את אמצע הקטע    (1) א.

 .DC  מצא את משוואת האנך   (2)   

 .ABמצא את משוואת המעגל שקוטרו  ב.

 את האנך ,  Cחותך בנקודה   4yהישר  ג.

   Cקבע אם נקודה  (2שאת משוואתו מצאת בתת סעיף א )           

 נמק על ידי חישוב    ABנמצאת על המעגל שקוטרו             

 : סופית תשובה

)2,5(( 1)א M   82( 2)א  xyהאנך  

)5()2(20)ב(  22  yx            .2045)ג(  לא  

• 

B 

C 

A 
• 

• 

• 

D 
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 2009 "טתשס מועד א' 03835מבחן בגרות      :22שאלה מספר  

 

10נמצאת על הישר שמשוואתו   Mנקודה ה xy 

 )ראה ציור(      5yוגם על הישר  שמשוואתו  

 Mמצא את השיעורים של הנקודה  א.

 היא מרכז המעגל.  Mנקודה ה

)5,1(  הנקודה A )נמצאת על מעגל זה. ) ראה ציור 

 ס המעגל.( מצא את רדיו1) .ב

 ( רשום את משוואת המעגל2)

  Cבנקודה  y –חותך את ציר ה   5yהישר   ג.

10והישר  xy  חותך את ציר ה– y  בנקודהD )ראה ציור ( 

 DCMמצא את שטח המשולש              

 :     סופית תשובה

)5,5(( א) M       4 (1)בR     (2ב )5()5(16( 22  yx        )5.12 )גDCMS 

 

    2007 מועד חורף תשס"ז  35003מבחן בגרות        :23שאלה מספר 
 

 .D  –ו Aבנקודות     y –חותך את ציר ה  Mמעגל שמרכזו 

DB ו– AC  הם קטרים במעגל 

 ) ראה ציור ( 

1היא :    CAמשוואת   
3
4  xy 

9היא  :   DBמשוואת  
3
4  xy 

 .M –, ו A  ,Dמצא את השיעורים של הנקודות  .א

 מצא את משוואת המעגל. .ב

 .xמקבילים לציר ה  AB –ו  DCהראה כי המיתרים  .ג

 .DMCמצא את שטח המשולש  .ד

  :סופית תשובה

)1,0()9,0()5,3()א(    MDA                             )3()5(25)ב( 22  yx   

)9,0()9,6( )ג(  CD     0 ABDC mm   מקבילים לציר ה- x      )12 )דDCMS 

 

 

 .2012 קיץ תשע"ב  ב' מועד 03835מבחן בגרות :  24שאלה מספר 

 

 הראשון( )ברביע Mבציור שלפניך מעגל שמרכזו  

 . Bבנקודה    x -המעגל המשיק לציר ה

AB   ו-   AC  , הם שני מיתרים במעגל המאונכים זה לזה 

 BC   הוא קוטר המעגל 

 AB )א(. נתון כי משוואת הישר, שעליו מונח המיתר 

4היא       
2
1  xy  10ונתון גם כיBC. 

 . Bרי הנקודה ( מצא את שיעו1)      

 . C( מצא את שיעורי הנקודה  2)      

 ( מצא את משוואת המעגל.3)      

 .AC(  מצא את משוואת הישר שעליו מונח  המיתר   1)ב( )

 . A( מצא את שיעורי הנקודה  2)      

 .AMC( חשב את השטח המשולש 3)      

 :סופית תשובה

)8()5(25(  3)א           C)10,8((  2)א               B)0,8((  1)א 22  yx 

62( 1)ב  xyAC       2,4(( 2)ב(A   10( 3)בAMCS 
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 .5201 פברואר תשע"ה מועד  03835מבחן בגרות : 25שאלה מספר 

 

 A)0,4(בנקודה  x –המשיק לציר ה  היא  מרכז של המעגל   Mנקודה  

 .5הוא  Mשל הנקודה  y –שיעור ה 

 א.      מצא את משוואת המעגל.

 .C  -ו  Bבשתי נקודות  y –ב.     המעגל חותך את ציר ה 

 .C  -ו  Bמצא את השיעורים של הנקודות           

 .AC –מצא את המשוואה של הקוטר המקביל ל        ג.

 .ABCד.       חשב את שטח המשולש 

 : תשובה סופית

)4()5(25)א(    22  yx   )2,0()8,0()ב( BC    )7)ג
2
1  xy         )12)דABCS         

  

 .4201 חורף תשע"ד מועד  03835מבחן בגרות  : 26שאלה מספר 

 

 M)4,2(מעגל שמרכזו בנקודה 

 , O)0,0(עובר בראשית הצירים   

 )ראה ציור(. B -ו Aוחותך את הצירים גם בנקודות 

 א. מצא את משוואת המעגל.

 .   B -ו Aב. מצא את שיעורי הנקודות 

 הוא קוטר המעגל. ABג. הראה כי 

 ,AB -ד. דרך מרכז המעגל העבירו ישר המאונך ל

 . )ראה ציור(.Cבנקודה  x -את ציר ההחותך     

 .Cמצא את שיעורי הנקודה    

 

 : תשובה סופית

)2()4(20)א(    22  yx   )8,0()0,4()ב( BA    )0,6()ד(        הוכחה  )ג(C            

 

 .4201 חצב ברק תשע"ד מועד  03835מבחן בגרות : 27שאלה מספר 

 

 . 5ורדיוסו   M)0,10(ון מעגל  שמרכזו נת

 א. רשום את משוואת המעגל.

 חותך את המעגל  4yהישר   ב. 

 , כמתואר בציור. B –ו  Aבנקודות     

 .Bואת שיעורי הנקודה  Aמצא את שיעורי הנקודה     

 .y -העבירו ישר המקביל לציר ה Bג. דרך הנקודה 

 )ראה ציור(.  Cהישר חותך את המעגל בנקודה    

 .C( מצא את שיעורי הנקודה 1)

 הוא הקוטר של המעגל.AC( הסבר מדוע הקטע 2)

 .ABC( מצא את היקף המשולש 3)

 

 : תשובה סופית

)10()(25 )א(  22  yx    )4,7()4,13( )ב( BA   

)4,13( ( 1)ג C  הקטע מרכז  (2)גAC 24(  3)ג    הוא מרכז המעגלp     

 

 

• 

B 

C 

M 

A 
• 

• 

• 

x 

y 



 מעגל   -:ב 2 חלק                                                      לא נכשלת כל עוד לא חדלת לנסות 

 יוסי דהן" –פתרונות מלאים ניתן למצוא באתר "מתמטיקה באומץ 

 https://sites.google.com/site/matematikabomez/homeתובת :  בכ

38 

   

 משיק למעגלמשוואת ה -: 5פרק 
 מעלות 90ישר המשיק למעגל יוצר עם הרדיוס זווית של 

 

   .5201 א קיץ תשע"ה מועד  03835מבחן בגרות :  28שאלה מספר 

 

)2()4(20נתון מעגל שמשוואתו :   22  yx 

 .Aבחלקו החיובי בנקודה  y –ותך את ציר ה המעגל ח

 )ראה ציור(

 .Aא. מצא את השיעורים של הנקודה 

 

M   הוא מרכז המעגל. המשךAM  חותך את המעגל בנקודהC. 

 .Cב.  מצא את השיעורים של הנקודה 

 העבירו משיק למעגל. Aדרך הנקודה     

 ג. מצא את משוואת המשיק .

 .Dבנקודה  x –המשיק חותך את ציר ה    

 .Dד. מצא את השיעורים של הנקודה 

 : תשובה סופית

8)ג(         C)0.4()ב(       A)8,0()א(   
2

1
 xy             )0,16()ד(D         

 

 2011 תשע"א חורףמועד  03835מבחן בגרות    :29מספר שאלה 

 

)1()3(25היא מרכז המעגל     Mקודה הנ 22  yx 

 .7yהיא נקודת החיתוך של הישר    Aהנקודה 

 עם המעגל )ראה ציור(

 נמצאת ברביע הראשון Aידוע שהנקודה 

 .Aמצא את השעורים של הנקודה    .(א)

 .MAמצא את שיפוע הישר    .(ב)

 .Aנקודה מצא את משוואת המשיק ב   .(ג)

 y=  7העבירו אנך לישר  Mדרך הנקודה    .(ד)

 .AMBמצא את שטח המשולש   Bהאנך חותך את הישר בנקודה      

 : סופית תשובה

)ב(      A)7,2()א(  
3

4
MAm         )ג(

2

1
8

4

3
 xy         )6)דAMBS 

 

 .2012 א' קיץ תשע"ב מועד  03835מבחן בגרות   :30מספר  שאלה

 

 .Mבציור שלפניך מעגל שמרכזו בנקודה 

C  ו– D   הן נקודות החיתוך של המעגל עם ציר ה– y. 

xyהמעגל משיק לישר   A)3,6(נתון כי בנקודה 
2
1 

 .AMוס מצא את משוואת הישר שעליו מונח הרדי )א(

 y=  7נמצא על הישר  Mנתון כי מרכז המעגל  )ב(

 מצא את משוואת המעגל.      

 DCמצא את אורך הקטע ( 1)ג( )

 CDMמצא את שטח המשולש  (2)     

 :סופית תשובה

152)א(    xyAC
)4()7(20)ב(    22  yx        4 (1)גDCd 8( 2)גCDMS 
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    2010 תש"ע פברוארמועד    35003  מבחן בגרות   :31מספר שאלה 

 

10022נתון המעגל    yx  

 , הנמצאת ברביע השני,  Aהמשיק למעגל בנקודה 

 . Bבנקודה  x –חותך את ציר ה

    O- )ראשית הצירים )ראה ציור 

 .6הוא  Aשל נקודה  y -שיעור ה

 .Aשל נקודה  x –את שיעור ה  (    מצא)א

 (    מצא את משוואת המשיק.)ב

 .AOBחשב את היקף המשולש   )ג(  

   :תשובה סופית

)ב(    8Ax)א(   
3
2

3
4 16 xyמשיק

  30AOBP)ג(        

 

   2011ע"א תשב קיץ  מועד 35003מבחן בגרות      :32מספר שאלה 

 

)7(222רטוט שלפניך נתון מעגל שמשוואתו   סב Ryx      ( M  – )מרכז המעגל 

  .x –הן נקודות החיתוך של המעגל עם ציר ה   B –ו Aהנקודות 

   נמצאת על המעגל ברביע הראשון. Cהנקודה 

 . יחידות10הוא  ABנתון כי אורך הקטע  

  .R   א.  מצא את

 .B –ו  Aות ב.  מצא את שיעורי הנקוד

1 ג.   נתון כי הישר 
3
4  xy  משיק למעגל בנקודהC. 

 . C(   מצא את שיעורי נקודה 1)   

 y –העבירו ישר המקביל לציר ה  C(   דרך הנקודה 2)   

 .CDB. מצא את שטח המשולש Dוחותך את המעגל  בנקודה           

     :   ה סופיתתשוב

)5R    ,25)7   א() 22  yx             )0,2()0,12(  )ב( BA      

 27CDBS   )ד(        (2)ג    C)3,3((   1)ג 

 

 

   2005תשס"ה   מועד נובמבר 35003מבחן בגרות      :33מספר שאלה 

 

)4()7(20נתון המעגל   22  yx 

  B –ו Aבשתי הנקודות  y –המעגל חותך את ציר ה

 ) ראה ציור ( 

 .B  –ו Aמצא את שיעורי הנקודות   א.

xyהישר             
2
1  משיק למעגל הנתון בנקודהC. 

  Cמצא את השיעורים של נקודה ההשקה   ב.

 .x –לציר ה ומקביל  Cנקודה המצא את משוואת הישר העובר דרך  ג.

 

  :סופית  תשובה

)9,0()5,0()א(    BA      )3,6()ב(C        )3)גy 
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 2009 "טתשסא' קיץ  מועד  03035מבחן בגרות     :34מספר שאלה 

 

 היא מרכז המעגל  Mנקודה 

)3()4(25שמשוואתו  22  yx. 

)8,6(בנקודה  A   . מעבירים משיק למעגל 

 Bבנקודה  y –ציר ה המשיק חותך את

 ()ראה ציור 

 AMמצא את משוואת הישר   א.

 מצא את משוואת המשיק.  ב.

 .ABMחשב את שטח המשולש   ג.

  :סופית תשובה

xy  )א( 
3
4       )2   )ב

1
4
3 12 xy     )75.18 )גABMS   

 

 .2011ע"א תשא' קיץ   מועד 03835מבחן בגרות  .     53מספר  שאלה 

 

)3(169המעגל       22  yx    חותך את החלק 

 .Aבנקודה  y –החיובי של ציר ה 

B  ו– C  הן נקודות על המעגל כך ש– BC 

 )ראה ציור(. x –מקביל לציר ה 

)8,12(נתון כי  C 

 .B –ו   Aא(.    מצא את שיעורי הנקודות (

 .BC)ב(.    חשב את אורך הקטע 

 .ABC)ג(.    חשב את שטח המשולש 

 .A)ד(.   מצא את משוואת המשיק למעגל בנקודה 

     :ה סופיתתשוב

)8,12()10,0()א(  AB      )24)בBCd     

 10y)ד(          216ABCS)ג( 

 

   2010"ע תשנובמבר מועד  35003מבחן בגרות      :63מספר שאלה 

 

 הנמצאת מחוץ למעגל יוצאים   F  מנקודה

 .M  שני משיקים למעגל שמרכזו

7 היא:    A)7,0(משוואת המשיק בנקודה   
3
1  xy  

)1,8(ומשוואת המשיק בנקודה  B     :253היא  xy )ראה ציור( 

 .Fת שיעורי נקודה מצא א        )א(

 .MBואת השיפוע של  MAמצא את השיפוע של    ( 1)ב()

 .Mמצא את שיעורי הנקודה   ( 2)     

 .AMFחשב את שטח המשולש     (1)ג() 

  .AMBFחשב את שטח הדלתון   ( 2)    

  תשובה סופית:

  3Am( 1)ב       F)11,12()א(
3
1Bm   1,2(( 2)ב(M   

 80AMBFS( 2)ג        40AMFS  (1)ג

 

 



 מעגל   -:ב 2 חלק                                                      לא נכשלת כל עוד לא חדלת לנסות 

 יוסי דהן" –פתרונות מלאים ניתן למצוא באתר "מתמטיקה באומץ 

 https://sites.google.com/site/matematikabomez/homeתובת :  בכ

41 

  

 .2012 תשע"בפברואר  מועד  35003מבחן בגרות      :37מספר שאלה 

  

  ABCDבציור שלפניך מתואר ריבוע 

 ,x –מקבילות לציר ה  DC  -ו  ABשבו הצלעות 

 . y –ציר ה מקבילה ל AD,  והצלע  y –מונחת על ציר ה  BCהצלע 

 . - 2הוא  A של הנקודה  y –, ושיעור ה 6האורך של צלע הריבוע הוא 

 .D -ו A  ,B  ,Cמצא את שיעורי הנקודות   (1)א( )

 היא נקודת המפגש של אלכסוני הריבוע ,  Mהנקודה  ( 2)      

 .Mמצא את שיעורי הנקודה             

 מצא את משוואת המעגל החוסם את הריבוע.  )ב(

 .NC, מצא את משוואת הישר  Cמשיק למעגל בנקודה  NCהישר ( 1)ג(  )

 .ND, מצא את משוואת הישר  Dמשיק למעגל בנקודה  NDהישר ( 2)      

 . CNDמצא את שטח המשולש  )ד(

 תשובה סופית: 

)4,6(,)4,0(,)2,0()2,6((   1)א  ABCD     1,3((  2)א(M 

)3()1(18)ב(   22  yx  41(  1)ג  xyNC
101(   2)ג    xyND

 9CNDS)ד(   

 

 

 2011 תשע"אקיץ  גנוז מועד 35803מבחן בגרות        :83מספר שאלה 

 

 . x=3נמצא על הישר   Mנתון מעגל שמרכזו 

xyהישר  
4
3  )משיק למעגל בראשית הצירים )ראה ציור 

  .   MOמצא את השיפוע של ( 1א.  )

 .MOה של מצא את המשווא( 2)      

 .Mמצא את השיעורים של הנקודה  (3)     

 מצא את משוואת המעגל.      ב.

 ) ראה ציור(. C –ו  Bחותך את המעגל בשתי נקודות  x=  3הישר       ג.

 .  BCמצא את האורך של הקטע ( 1)    

 .OBCמצא את שטח המשולש  (2)     

   :   ה סופיתתשוב

 (.1)א
3

1
1MOm    (2א.) xy

3

1
1   (3א.) )4,3( M    

)3()4(25 (.ב)  22  yx  10(  1)גBCd     (2ג.) 15OBCS   
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)3,6(. דרך הנקודה Mמרכזו בציור שלפניך נתון מעגל ש A   

92שעל המעגל העבירו משיק למעגל , שמשוואתו   xy     

 .AM)א( מצא את משוואת הישר 

 שלה. y –שווה לערך ה  Mשל הנקודה  x –)ב( נתון כי ערך ה     

 .Mמצא את שיערי הנקודה          

 מעגל.. מצא את רדיוס ה1)ג(     

 . מצא את משוואת המעגל. 2         

 תשובה סופית:

6)א(  
2
1  xyAM

)4,4()ב(       M  552(    1)ג  RR   

)4()4(5(  2)ג  22  yx 

x 

y 

• 

• C 

B 

M 
• 

• 

• D 

A 

N 
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 )ראה ציור( ABהיא אמצע הקטע   M)3.4(הנקודה 

 .6הוא   Bשל הנקודה  x –שיעור ה

 .Aשל הנקודה   xמצא את שיעור ה ( 1) .(א)

x  yנמצאת על הישר שמשוואתו    Aהנקודה  (2)        2 

 .Aשל  y –מצא את שיעור ה              

 .Bשל  y –מצא את שיעור ה ( 3)   

 שמצאת את שיעוריהן , עובר מעגל. B –ו  Aרך הנקודות . דב

 הוא קוטר במעגל זה ) ראה ציור (. ABהקטע    

 מצא את משוואת המעגל.   

x  y. הראה כי הישר שמשוואתו  ג 2 חותך את המעגל רק 

 בנקודה אחת ) כלומר הישר משיק למעגל(     

 .ACמצא את משוואת הישר  Cובנקודה נוספת    Bחותך את המעגל בנקודה  6x. הישר ד

 :תשובה סופית

)4,2()2,6(    (א) BA (ב)    5)3(4 22
 yx   (ג)  4,6(4 (ד)    הוכחה( ACyC 
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12522עגל  בציור שלפניך נתון המ  yx  (O - )ראשית הצירים  

   A  ו– B  5הן נקודות החיתוך של המעגל עם הישרx 

   AC  .הוא קוטר במעגל 

 . B –ו  A)א(. מצא את שיעורי הנקודות 

 .AC)ב(.  מצא את משוואת הישר שעליו מונח קוטר המעגל , 

 .Cבנקודה )ג(. מעבירים משיק למעגל 

 מצא את משוואת המשיק.       

 .Dחותך את המשיק בנקודה  AB)ד(. ההמשך של הקטע 

 .Dמצא את שיעורי הנקודה      

 :   ה סופיתתשוב

)10,5()10,5()א(      BA    (ב   )xyAC 2   

(   ג)
2
1

2
1 12 xyCD

)15,5((   ד)        D 
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)7()5(25 נתון מעגל שמשוואתו היא : 22  yx ומרכזוM. 

 כמתואר בציור.4xשבה    Lהעבירו ישר המשיק למעגל בנקודה 

 . ML( מצא את השיפוע 1)א( )

 (1-גדול מ Lשל  y -)שיעור ה         

 . L( מצא את המשוואה של המשיק בנקודה 2)      

 . Bמשיק למעגל בנקודה    12xהישר   

 כמתואר בציור. Fשני המשיקים נפגשים בנקודה 

 .F(  מצא את השיעורים של הנקודה 1)( ב)

 .FMB( מצא את שטח המשולש 2)      

 

 :   ה סופיתתשוב

(     1א)
3

4
MLm     (2א  )6

4
3  xy   15.12( ( 1)ב(F      25  (2)בFMBS 
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AB   הוא קוטר המעגל שמרכזוM  

)5()7(50 משוואת המעגל היא :  22  yx. 

C  ו– D קודות החיתוך של המעגל עם ציר ההן נ- x. 

 היא אחת  מנקודות החיתוך של המעגל  Bהנקודה 

 . כמתואר בציור.y -עם ציר ה

 .D -ו B  ,C)א( מצא את שיעורי הנקודות 

 מעבירים משיק למעגל. A)ב( דרך הנקודה 

 . Eבנקודה  x -המשיק חותך את ציר ה     

 .A( מצא את שיעורי הנקודה 1)    

 ( מצא את משוואת המשיק . 2)    

 .CAE( חשב את שטח המשולש 3)    

 

 :   ה סופיתתשוב

)2,0()0,4()0,6((     א) DCB     (1ב  ))12,10(A   221 ( 2)ב  xyמשיק
    108ACES  (3)ב      
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 .5רדיוסו  ו  Mנתון מעגל שמרכזו 

 A)0,3() בנקודה    x –המעגל משיק לציר ה

 )ראה ציור(   C –ו B)1,0(  בנקודות y –וחותך את ציר ה

 מצא את משוואת המעגל.  א. 

 .BCחשב את אורך הקטע   ב. 

 הוא קוטר על המעגל  CD –היא נקודה על המעגל כך ש D   ג.

 .Dמצא את שיעורי נקודה        

 .ABDחשב את שטח המשולש  ד. 

 : סופית  תשובה

)3()5(25 )א(    22  yx        )9,0()ב(C   8BCd    )1,6(  )ג(D    )3  )דABDS  
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  Mמעגל שמרכזו בנקודה  

  ,A)0,8(בנקודה   x–משיק לציר ה

 B)16,0(בנקודה   y –וחותך את ציר ה

  ראה ציור ( .)

 . Mשל הנקודה  x –מצא את שיעור ה   (1א. )

 .Mשל הנקודה  y –צא את שיעור המ  ( 2)    

 מצא את משוואת המעגל .     ב.

 C)10,2(המעגל שאת משוואתו מצאת בסעיף ב, עובר דרך הנקודה      ג.

 .AMCחשב את שטח המשולש        

 

  תשובה סופית:

)8()10(100)ב(.   10y(    2)א 8x( 1)א 22  yx     .)50)גAMCS 

 

A 

B 

x 

M 

y 

• 

• 

• 
E D C 

• 

B 

C 
M 

A 
• 

• 

• 

x 

y 


