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נמדד ביכולת ההבנה לחפו2 מידות של קשת ... /ַחת ְל/ַחת ִלְמצֹא ֶחְ�#!0) = 27' קהלת ז= (עומק החישוב 
נקודת כ N ,שלא ככל נקודת חיתו� אחרתמסתייעת כאשר נבחי0 כי לחפו2  כולתיה. הישר" ח�ט"על 

  לשחיתוכי' ראדיא0 ה" טח�"קשת  כעל דיוסעל הר תצרוי ,DF לאלכסו0  זובבנייהבי0 המעגל  חיתו�
עיקרו0 זה  .שוות ושלמות )א"י (2r = 14על הקוטר שה0 שוות ושלמות ) א"י (r = 7 :אמות מידה
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  .בבניי0 התרבוע) א"י ( KG2 = 11,     וכ0               ) א"י( H2Q = 11 :בבניי0 תרבוע זה ,כ�
  ".ח�ט" = 2rπ =) א"י ( [H2Q]4 = 44:וחשבונקדקד ריבוע שו היא נקודת חיתו� Q: בבניי0 תרבוע זה, כ�
  .בבניי0 התרבוע) א"י ( 2r = KM = 14       ,כ0וא

ָגד!ל ְיהָוה ַוֲאדֵֹנינ� , ִ>י ֲאִני ָיַדְעִ(י ִ>י  =)5' תהילי� קלה( = 2r = 44/14 = 2rπ/2r = π = 22/7/[H2Q]4   ,אז
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   a²/4r² = KG2/KM : שנה חלפו מאז הוכיח אוקלידס את משפט היסוד לגיאומטריה2300, והנה
  . = πr² = a² = KA2B2C2 = KG2H2M שטח המלב0בתרבוע ל השווה שטח הריבוע a² = :כ�,ולפי
  .דע נו עיגול= )ש"י( = a² = πr² = 11 × 14 = [KG2] × [KM] = 154 שטח המלב0 :תרבועה0 חשבוב ,אזי

   
  .}ההפרש בי0 רבע עיגול לראדיא0{ = "ַהֵחֶלק "=) ש"י (ABQ = 14   : שטח המשולשה הזחשבו0ב
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 תמסוגלובחוסר הנמדד אבד0 ממשי העד  ...ֲעֵיָפה,ַנְפִ�י ְ>ֶאֶרB) = 6' תהילי� קמג= (  כבדוזמחיר להזנחה הו
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