
  המבדק מבנה –) 9-5 נושאים( ב פרק

 )1 משימה( נתון במעגל וקוטר מיתר, רדיוס זיהוי .1

, באורכם לזה זה שווים במעגל שהרדיוסיםהידע  יישום, נתון רדיוס פי-על מחוגה בעזרת מעגל סרטוט .2

 ) 2 משימה( במעגל קשת זיהוי

 )3מה מעגל הוא באורך שני רדיוסים באותו מעגל (משישל קוטר הידע ש יישום .3

 )5-4 תמעגל לקוטרו קבוע (משימושל היקף היחס בין ההידע ש יישום .4

 )9-6הקוטר או הרדיוס שלהם (משימות  יםחישוב היקף מעגלים כאשר ידוע .5

 )10 משימה( נתון היקף פי-על מעגל של ורדיוס קוטר חישוב .6

 )15-11 משימות( ידוע שלהם שהרדיוס עיגולים של שטחים חישוב .7

 )16 משימה( וממצולע עיגול מחצי המורכבת צורה של שטח חישוב .8
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  בפרק   דוגמאות למשימות למבדק 

 )  9-5(נושאים  מעגל ועיגול  –  בפרק 
 

 למבדק למשימות דוגמאות
 בהצלחה!

 
 מחוגה, סרגל  עזרים;

 
 .שונים קטעים מסורטטים שלפניכם במעגל .1

 
 

 

 

 

 

 

  .קטע כל של שמו את כתבו • .א 

 ___________ 3 קטע       ___________ 2 קטע       ___________  1 קטע

 ___________ 5 קטע       ___________ 4 קטע

 
 .1 לקטע המתאים השם את קבעתם כיצד הסבירו •  

 __________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________  

 
  _____  ?באורכם השווים קטעים יש האם, למדוד בלי . ב 

 .באורכם שווים הם מדוע והסבירו הקטעים מספרי את כתבו, כן אם  

 _____________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________  

  
 , שווה לו או קצר ממנו? נמקו את תשובתכם.2ארוך מקטע   1בלי למדוד, האם קטע  . ג 

 _____________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________  

 _________________ שם: 

 תאריך: ___________
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  בפרק   דוגמאות למשימות למבדק 

     :לפניכם קטע .2
  
 מעגל שהקטע הנתון יהיה רדיוסו.  מחוגה בעזרת סרטטו • א. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  _________________________________________________ הסבירו כיצד פעלתם.   •  

    __________________________________________________________________  

   ______________ .  מדדו את אורכו של רדיוס המעגל, וכתבו אורך זה •  

 גל בירוק.הדגישו את רדיוס המע •  
 
 .באדום המעגל מרכז את סמנו ב. 
 
  _________ ? זה במעגל הרדיוסים כל אורכי הם מה לדעת אפשר האם ג. 

  __________________ . זה אורך מהו כתבו, כן אם  
  
 . בכחול אותם והדגישו נוספים רדיוסים שני זה במעגל סרטטו • ד. 

  __________________________________________________  .פעלתם כיצד הסבירו •  

 __________________________________________________________________  

 
 . תשובתכם את נמקו? תםשסרטט במעגל הקוטר אורך מה, לסרטט בלי ה. 

 _____________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________  
 

 . שונות קשתות שתי צהוב בצבע המעגל על סמנו . ו 
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  בפרק   דוגמאות למשימות למבדק 

  _________________ ? מ"ס 9.5 שלו שהרדיוס מעגל של הקוטר מהו • .א .3

  _________________ ?  מ"ס 17 שלו שהקוטר מעגל של הרדיוס מהו •  
 

 :   יותר גדול המעגליםמ איזה ב. 
 .תשובתכם את סבירוה? מ"ס 9.5 שלו שהרדיוס מעגל או מ"ס 17 שלו שהקוטר מעגל  

 _____________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________  

 

 .  מ"ס  12  מעגל של קוטרו .4
 
 .תשובתכם את הסבירו? מ"ס 36-מ קצר או מ"ס 36-מ ארוך המעגל היקף האם א. 

 _____________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________  
 

 .המעגל היקף את חשבו ב. 

 _____________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________  

 

 .תשובתכם את נמקו?  מ"ס 7 שרדיוסו מעגל להקיף כדי יספיק מ"ס 42 באורך חוט האם .5

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

 

  :על מעגלים שוניםלפניכם נתונים  .6

 ;מ' 16מעגל שקוטרו  .1
 ;מ' 3מעגל שרדיוסו  .2
  ;מ' 6מעגל שקוטרו  .3
  ;מ' 16מעגל שרדיוסו .4
 ;מ' 8מעגל שקוטרו  .5
 מ'. 8מעגל שרדיוסו  .6

 
 בעלי אותו היקף? אם כן, לאלו שני מעגלים? הסבירו מדוע.שהם ישנם כאלה  ,אלה מעגליםבהאם  א.

 _____________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________  
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  בפרק   דוגמאות למשימות למבדק 

 . יקפו הוא הגדול ביותר ואת המעגל שהיקפו הוא הקטן ביותרציינו את המעגל שה, לחשב בלי • ב.

 הסבירו כיצד מצאתם את המעגלים.

 __________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________  
 

 חשבו את הקיפי מעגלים אלו. • 

 __________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________  

 

 נוי ובריכת מטרים שישה צלעו שאורך ריבוע שצורתה נוי בריכתשתי בריכות נוי:  הציבורית בגינה .7

 . מטר שמונה שקוטרו מעגל שצורתה
 .גדר בנו מהבריכות אחת כל סביב 

 
 .הבריכות שתי של מוקטנים איורים לפניכם א.

 

 

 

 

 

 

 ? יותר ארוכה תהיה הגדר מהבריכות באיזו: השאלה על ענו, במדויק לחשב בלי • 

 . תשובתכם את הסבירו  

 __________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________  
 

 . מהבריכות אחת כל את המקיפה הגדר אורך את חשבו ב. 

  _______________________________________ :אורך הגדר של בריכת הנוי שצורתה ריבוע

  _______________________________________  אורך הגדר של בריכת הנוי שצורתה מעגל:

 

  מטר 8

  מטר 6    
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  בפרק   דוגמאות למשימות למבדק 

 כמתואר משותף מרכז להם שיש ,ופנימי חיצוני ,מעגלים בשני ריצה מסלולי בנו הספורט במועדון .8

 . שלפניכם המוקטן בסרטוט

 
 .הריצה ממסלולי אחד כל של אורכו את  חשבו • 

  _____________________________________________________ אורך המסלול הפנימי:

  _____________________________________________________ אורך המסלול החיצוני:

 

 א' ריצה מסלול  ריצה מסלולי שני העירוני ספורטה במרכז .9

  . שלפניכם המוקטן בסרטוט כמתואר 

  . מטרים 150 של מסלול הריצה העגול הוא המעגל רדיוס 

 'ב ריצה סלולמ   . שלם סיבוב ועבר מעגל שצורתו' א ריצה במסלול רץ דן 

 . פעמים ארבע לקצה מקצה' ב ריצה במסלול רץ אור 
        

 .תשובתכם את הסבירו? יותר גדול מרחק עבר מי, לחשב יבל א. 

 _____________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________  
 
 .מהילדים אחד כל שעבר המרחק את חשבו ב. 

  _________________________________________________________ המרחק שעבר דן:

  ________________________________________________________ המרחק שעבר אור:
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  בפרק   דוגמאות למשימות למבדק 

 . מטר 37.68 והיקפו מעגל שצורתו חול ארגז בגינה .10
 
 .המעגל של קוטרו את חשבו .א 

 _____________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________  
 
 . המעגל של הרדיוס את חשבו . ב 

 _____________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________  

 

 . מטר 8 שרדיוסו עיגול שצורתה דשא כיכר העירוני בפארק .11

 ? הדשא כיכר של שטחה מהו 

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

 

 .שונים עיגולים של תיאורים לפניכם .12
 .מ"ס 4 ו קוטרעיגול ש, מ"ס 2 ורדיוסעיגול ש ;מ"ס 3 ורדיוסעיגול ש ;מ"ס 2שקוטרו   עיגול 
 
   _________ בעלי אותו שטח? שהם ישנם כאלה  ,עיגוליםב  האם . א 

 כן, אילו עיגולים? הסבירו מדוע. אם  

 _____________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________  
 
 .ציינו את העיגול ששטחו הוא הגדול ביותר ואת העיגול ששטחו הוא הקטן ביותר, לחשב בלי . ב 

 הסבירו כיצד מצאתם את העיגולים.  

 _____________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________  
 
  חשבו את שטחי עיגולים אלו. ג. 

 _____________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________  
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  בפרק   דוגמאות למשימות למבדק 

 .שולחן מפות של קטניםמו סרטוטים לפניכם. שטחן לפי נקבעות השולחן מפות מחירי .13

   

 
 

 למפה, ביותר הקטן ששטחה מהמפה המפות את סדרו, המפות שטחי את במדויק לחשב בלי א. 

 . ביותר הגדול ששטחה

 _____________________________________________________________________  
 
 . מהמפות אחת כל של השטח את חשבו ב. 

 _____________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________  
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  בפרק   דוגמאות למשימות למבדק 

 . מטר 50 שקוטרו עיגול בצורת משחקים מגרש של מוקטן סרטוט לפניכם .14

 .מטר 30 שקוטרו, למשחקים המיועד עיגול שצורתו שטח גידרו המגרש במרכז 

 .דשא שתלו השטח ביתר

 
 ?המשחקים מגרש של הכולל השטח מהו א. 

 _____________________________________________________________________  
 
 ? למשחקים המיועד השטח מהו ב. 

 _____________________________________________________________________  
 
 ?דשא בו ששתלו השטח מהו ג. 

 _____________________________________________________________________  

 

 .    מ"ס 80 שרדיוסו עיגול שצורתו רונית של בחדרה שטיחה של מוקטן סרטוט לפניכם .15

 . מ"ס 40 הלבן העיגול יוסרד 
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  בפרק   דוגמאות למשימות למבדק 

 .השטיח שבדוגמת אפור בצבע הטבעת של השטח את חשבו • 

 _____________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________  

 
 . שער יצרו הספר בבית סיום למופע מהתפאורה כחלק .16

 .  מטר 1 צלעו שאורך ריבוע בצורת עץ מלוח יצרו השער את 
 .השער של  מוקטן סרטוט לפניכם 

 
 
 .השער של השטח את  חשבו • 

 _____________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________  
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