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 יקרים תלמידים

 

ל מהשאלון "יח 3ל  טריגונומטריה בנושא מאגר שאלות אנו גאים להציג בפניכם חוברת

באתר  תלמידי תיכוןלשל חומר עזר  דולגהמהווה חלק קטן ממערך  ,(801)הראשון

OpenBook. 

באתר קיימים הסברים מוקלטים בווידאו עם שלל אמצעי המחשה שמטרתם להנגיש את 

 החומר ולהפוך את חווית הלמידה למהנה ומעניינת.

 

 סימונים:

 בלחיצה על הסימן תועבר לדף הרלוונטי באתר. -קיים פתרון מוקלט באתר  

 

 info@OpenBook.co.ilהודעה לכתובת המייל  נשמח שתשלחו לנומצאתם טעות? 

 

 

 ,בלמידה הנאה לכם מאחלים ואנ

 !חה הצל הרבה וכמובן ובתובנות בידע התעשרות

 .OpenBookהמרכז לקידום אקדמי 
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  טריגונומטריה -מאגר 

 מתאר את המגלשה. כםהסרטוט שלפנישעשועים התקינו מגלשה לילדים.  בגן  .1

 מטר. 5.5וא ה ACאורך המגלשה 

 .מעלות 40  שבין המגלשה לקרקע היא בת ACBהזווית 

 .ABאת גובה המגלשה   וחשב .א

 ? AD.  מהו אורך הסולם   מעלות 75בין הסולם לקרקע היא בת  ADCהזווית  .ב

 

 . מעלות 23היא בת  AHלגובה  ABוית בין הצלע . הזוס"מ 13הוא   AHאורך הגובה  ABCבמשולש   .2

 סרטוט(. ו)רא  מעלות 37היא בת  AHלגובה  ACהזווית בין הצלע 

 .ABאת אורך הצלע   וחשב .א

 .ACאת אורך הצלע   וחשב .ב

 .BCאת אורך הצלע   וחשב .ג

 .ABCאת שטח המשולש   וחשב .ד

 

 לשתי זוויות: BACמחלק את הזווית  ADהגובה  ABCבמשולש   .3

 22BAD,38DAC    סרטוט(. ו)רא 

 את אורכי צלעות המשולש. ו.   חשבBDס"מ =  1.5 נתון:         

 

 . ס"מ 20 הוא  BC,  ואורך הצלע ס"מ 13 הוא AHאורך הגובה  ABCבמשולש   .4

 סרטוט(. ו)ראמעלות  23היא  AHלגובה  ABהזווית בין הצלע 

 .AH -ו HBבין הקטעים  ביטוי טריגונומטרי שמבטא את היחס מורש .א

 .BHאת אורך הקטע   וחשב .ב

 . CAHאת גודל הזווית וחשב .ג

 

ABC זווית -במשולש ישר  .5  90ACB,    אורך הניצבAC   סרטוט(.   שטח  ו)ראס"מ  3הוא

 .סמ"ר 6המשולש הוא  

 . BC  אורך אתחשבו  .א

  .  CABtanאת ומצא .ב

 .CAB את גודל הזווית וחשב .ג

 את היקף המשולש. וחשב .ד

 

https://www.openbook.co.il/
http://openbook.co.il/OnlineCourse/Movie/1317
http://openbook.co.il/OnlineCourse/Movie/1318
http://openbook.co.il/OnlineCourse/Movie/1319
http://openbook.co.il/OnlineCourse/Movie/1320
http://openbook.co.il/OnlineCourse/Movie/1321
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ABC זווית -במשולש ישר  .6  90ABC,   AF  זווית-חוצהההוא BAC   . 

נתון:   54BAC,12מ"סAC  (.סרטוט ו)רא 

 .ABאת אורך הניצב   וחשב .א

 .BFאת אורך הקטע   וחשב .ב

 .FCאת אורך הקטע   וחשב .ג

 .AFזווית  -חוצההאת אורך  וחשב .ד

 .CFA  המשולש את השטח של וחשב .ה

 

ABC זווית -במשולש ישר   .7  90C, :אורכי הניצבים הם

BCמ"סAC,7.7מ"ס7.9     . 

 .BACזווית  -חוצהההוא   AD,  אם נתון כי  ADאת אורך  וחשב .א

 .BCהוא תיכון לצלע  AK ,  אם נתון כיAKאת אורך  וחשב .ב

 

ABC זווית  -במשולש ישר   .8  90BAC,  AD .הוא הגובה ליתר 

ABמ"סAD,62מ"ס50נתון:        (.סרטוט ו)רא  

 .ABDאת גודל הזווית   וחשב .א

 .ACאת אורך הניצב   וחשב .ב

 .ABCאת שטח המשולש   ושבח .ג

 .BCאת אורך היתר   וחשב .ד

 

ABC זווית -במשולש ישר     .9  90C, BD  הוא תיכון לניצבAC . 

ACמ"סBC,18מ"ס23נתון:            סרטוט(. ו)רא 

  .CDBtan את ומצא .א

 .CDBאת גודל הזווית   וחשב .ב

 .ADB את גודל הזווית  וחשב .ג

 

PQR זווית -במשולש ישר  .10  90Q,  PS  הוא התיכון לניצבQR. 

SQ,40PRQמ"ס5נתון:       (.סרטוט ו)רא 

 .PQאת אורך הניצב   וחשב .א

 .PQRאת שטח המשולש   וחשב .ב

 . PQSשווה לשטח המשולש   PRSמדוע שטח המשולש  וריהסב .ג

 

https://www.openbook.co.il/
http://openbook.co.il/OnlineCourse/Movie/1326
http://openbook.co.il/OnlineCourse/Movie/1322
http://openbook.co.il/OnlineCourse/Movie/1323
http://openbook.co.il/OnlineCourse/Movie/1324
http://openbook.co.il/OnlineCourse/Movie/1325
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ABC שוקיים -במשולש שווה  .11 ACAB,   ו)רא מ"ס18אורך השוק הוא 

   .70היא בת  ABC(,  וזווית הבסיס  סרטוט

 את אורך הבסיס. וחשב .א

 את היקף המשולש. וחשב .ב

 

ABC  שוקיים -במשולש שווה  .12 ACAB,   זווית הראשBAC  היא בת

130  מ"ס12ואורך השוק הוא  (,סרטוט ו)רא. 

 את האורך של בסיס המשולש. וחשב

   

EFG  זווית  -במשולש ישר  .13  90F,   D  א נקודה על הצלע יהEF. 

DFמ"סED,9מ"ס3נתון:   , 35GDF (סרטוט ו)רא.  

 .GDFאת שטח המשולש   וחשב .א

 .EF -ו GFבין הקטעים  טא את היחסמבהביטוי טריגונומטרי  מורש .ב

 .כםאת תשובת ורי? הסבGDEמשטח המשולש    GDFפי כמה גדול שטח המשולש   .ג

 .GEDאת  גודל הזווית  וחשב .ד

 

ABC  שוקיים  -שווהבמשולש   .14 ACAB  (.סרטוט ו)רא  

BCמ"סAB,16מ"ס11נתון:     . 

 .ABCcos את ומצא .א

 .ABCאת גודל זווית הבסיס  וחשב .ב

 .AEאת הגובה לבסיס    וחשב .ג

 .AECולש את שטח המש וחשב .ד

 

RST  שוקיים -במשולש שווה  .15 RTRS , TH  הוא הגובה לשוקRS.  

STמ"ס8אורך הבסיס הוא     .א וגודל זווית הבסיס ה55.  

 .THאת אורך   וחשב .א

 את האורך של שוק המשולש. וחשב .ב

 .RSTאת שטח המשולש  וחשב .ג

 

 

 

https://www.openbook.co.il/
http://openbook.co.il/OnlineCourse/Movie/1394
http://openbook.co.il/OnlineCourse/Movie/1395
http://openbook.co.il/OnlineCourse/Movie/1396
http://openbook.co.il/OnlineCourse/Movie/1397
http://openbook.co.il/OnlineCourse/Movie/1398
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  .מ"ס8הוא ADאורך הגובה   ,ABCים שוקי-במשלוש שווה  .16

 (.סרטוט וכל אחת  )רא  65זוויות הבסיס הן בנות 

 את שטח המשולש. וחשב .א

 את היקף המשולש. וחשב .ב

 

 .מ"ס5.7צלעות אורך התיכון הוא  -במשולש שווה  .17

  את אורך צלע המשולש. וחשב .א

 את היקף המשולש. וחשב .ב

 .וזווית במשולש ?   נמק-חוצההמהו אורך  .ג

 

FCE  שוקיים -במשולש שווה  .18 CECF  (.   סרטוט ו)רא 

  .ר"סמ70טח המשולש הואש. מ"ס11הוא  EFאורך הבסיס

 (.סרטוט ו, הגובה לבסיס  )ראCHאת אורך  וחשב .א

 .FCEאת גודל זווית הראש  וחשב .ב

 

  .DKהוא   EFהגובה לצלע  DEFבמשולש  .19

KFמ"סEK,4מ"ס2נתון:        (.סרטוט ו)רא 

 . ר"סמ35הוא   DEFשטח המשולש 

 את זוויות המשולש. וחשב         

 

נתון:    ABCבמשולש   .20 130ABC   , 

ABמ"ס5    ,6מ"סBC   (.סרטוט ו)רא 

 .ABCאת שטח המשולש  וחשב

 

 

 

  .ר"סמ12הוא    ,קההABC  (ABC)זווית -קהההשטח המשולש   .21

BCמ"ס8נתון:         ,6מ"סAB   (.    סרטוט ו)רא 

    .ABCת  את גודל הזווי וחשב

 

 

https://www.openbook.co.il/
http://openbook.co.il/OnlineCourse/Movie/1399
http://openbook.co.il/OnlineCourse/Movie/1400
http://openbook.co.il/OnlineCourse/Movie/1401
http://openbook.co.il/OnlineCourse/Movie/1403
http://openbook.co.il/OnlineCourse/Movie/1404
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 (.סרטוט ו)רא  34היא בת   BDC,  והזווית  מ"ס12אורך האלכסון הוא   ABCDבמלבן   .22

  .DC -ו  BCת צלעות המלבן א וחשב .א

 את היקף המלבן. וחשב .ב

 את שטח המלבן. וחשב .ג

 את הזווית החדה שבין אלכסוני המלבן. וחשב .ד

 

  (.סרטוט ו)רא  מ"ס8הוא   AD.   אורך הצלע ר"סמ96  הוא ABCDשטח מלבן   .23

 .DBCאת גודל הזווית  וחשב .א

 . DBאת אורך האלכסון וחשב .ב

 

BCמ"סDC,8מ"ס15(     הם:  סרטוט ו)רא  ABCDורכי צלעות מלבן א  .24 . 

 את גודל הזווית שבין האלכסון לבין וחשב .א

 הצלע הארוכה של המלבן.

 את אורך האלכסון של המלבן. וחשב .ב

 

  .מ"ס36הוא   ABCDהיקף מלבן   .25

ABמ"ס12אורך הצלע הארוכה של המלבן הוא:    . 

 הארוכה של המלבן. שבין האלכסון לבין הצלע BDCאת גודל הזווית  וחשב .א

 את אורך האלכסון של המלבן. וחשב .ב

 

  .Pהאלכסונים נפגשים בנקודה    ABCDבמלבן   .26

נתון:   37PDC      ,6מ"סAP    (.סרטוט ו)רא 

 .BDאת אורך האלכסון  וחשב א. 

 את היקף המלבן. וחשב ב.  

 

  (.סרטוט)ראה  מ"ס12הוא   DCלצלע  AHאורך הגובה   ABCDבמעוין   .27

 .39הזווית החדה של המעוין היא בת 

 לבין הצלע של המעוין. AHמבטא את היחס בין הגובה הוי טריגונומטרי ביט מורש .א

 את היקף המעוין. וחשב .ב

 .CHאת אורך הקטע   וחשב .ג

 

https://www.openbook.co.il/
http://openbook.co.il/OnlineCourse/Movie/1405
http://openbook.co.il/OnlineCourse/Movie/1406
http://openbook.co.il/OnlineCourse/Movie/1409
http://openbook.co.il/OnlineCourse/Movie/1410
http://openbook.co.il/OnlineCourse/Movie/1408
http://openbook.co.il/OnlineCourse/Movie/1411
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  (.סרטוט ו)רא  מ"ס10אורך הצלע של המעוין הוא    .28

 לע המעוין.  מצ מ"ס2 -אורך אחד האלכסונים של המעוין קטן ב

 את אורך האלכסון האחר של המעוין. וחשב .א

 את גודל הזווית הקהה של המעוין. וחשב .ב

 את שטח המעוין. וחשב .ג

 

  ,(סרטוט ו)רא  ABCDבמעוין   .29

 .מ"ס14 -ו מ"ס8אורכי האלכסונים  הם: 

 את זוויות המעוין. וחשב .א

 ת היקף המעוין.א וחשב .ב

 את שטחו של המעוין. וחשב .ג

 

 ,  מ"ס4אורך הצלע הוא    ABCDבמעוין   .30

 .(סרטוט ו)רא   100זווית הקהה היא בת  הו

 .DBואת אורך האלכסון ACאת אורך האלכסון וחשב .א

 .ABCDאת שטח המעוין  וחשב .ב

 

  (.סרטוט ו)רא  ABCDכדי לבנות עפיפון, גזרו מנייר מעוין   .31

 .70 ,  וזווית הראש שלו היא בתמ"ס40אורך צלע המעוין הוא  

 בהם לבניית העפיפון. , שצריך להשתמש BD -ו  ACאת אורכי המקלות   וחשב .א

 מהו שטח הנייר שממנו עשוי העפיפון? .ב

 

 

  ס"מ. 60הוא  AC  מ', ואורך הניצב 3הוא  AB, אורך הניצב ABCזווית -ישרהמשולש ב    .32

 .ABCtan את ומצא .א

 .ABCאת גודל הזווית חשבו  .ב

 .BCאת אורך היתר חשבו  .ג

 את שטח המשולש.חשבו  .ד

 את אורך הגובה ליתר של המשולש. וחשב .ה

 

 

https://www.openbook.co.il/
http://openbook.co.il/OnlineCourse/Movie/1412
http://openbook.co.il/OnlineCourse/Movie/1413
http://openbook.co.il/OnlineCourse/Movie/1414
http://openbook.co.il/OnlineCourse/Movie/1415
http://openbook.co.il/OnlineCourse/Movie/1416
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  מ'. 1הוא  LNס"מ, ואורך היתר  80הוא  DL, אורך הניצב DLNזווית -במשולש ישר  .33

 .DLNcos את ומצא .א

 .DNאת אורך הניצב חשבו  .ב

 DLNtanאת  ומצא .ג

 

 

 ממנה. 4אורך הצלע הארוכה גדול פי ו ,ס"מ 10במלבן, אורך צלע אחת הוא   .34

  מהי הזווית שבין אלכסון המלבן לצלע הארוכה של המלבן? .א

 מהי הזווית שבין אלכסון המלבן לצלע הקצרה של המלבן? .ב

 את גודל הזווית החדה שבין שני אלכסוני המלבן. חשבו .ג

 מלבן לאלכסון המלבן.את היחס בין הצלע הקצרה ב חשבו .ד

 מהו היחס בין הצלע הקצרה של המלבן להיקפו? .ה

 

 

 .  3ס"מ, והאלכסון השני ארוך ממנו פי  5במעוין, אורך אלכסון אחד הוא   .35

 את הגודל של זוויות המעוין.חשבו  .א

 את היחס בין היקף המעוין  לבין צלע המעוין.חשבו  .ב

 מעוין לבין היקף המעוין.האת היחס בין אורך האלכסון הארוך של חשבו  .ג

 

 

 

  ס"מ. האלכסון הארוך 10הקצר במעוין הוא  ןהאלכסו  .36

 .2.4גדול מהאלכסון הקצר פי 

 את זוויות המעוין.חשבו  .א

 את היחס בין היקף המעוין  לבין אורך האלכסון הקצר.חשבו  .ב

https://www.openbook.co.il/
http://openbook.co.il/OnlineCourse/Movie/1417
http://openbook.co.il/OnlineCourse/Movie/1418
http://openbook.co.il/OnlineCourse/Movie/1419
http://openbook.co.il/OnlineCourse/Movie/1420
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הן שלושה קדקודים של משולש.  C(-2,-3) ,B(-2,1) ,A(3,1)הנקודות   .37

 .BCע הצלע היא אמצ Dהנקודה 

  את אורך שני הניצבים במשולש.חשבו  .א

 .BDאת אורך הקטע חשבו  .ב

 .BAD הזוויתגודל את חשבו  .ג

 .DACהזוויתגודל את חשבו  .ד

 .AEזווית -חוצההאת אורך חשבו  .ה

 

 

 הן שלושת  I(-3,-2) ,H(-3,3) ,G(9,3)הנקודות   .38

 . GIהגובה לצלע הוא  HKהקדקודים של משולש. 

 .HGIאת גודל הזווית חשבו .א

 . HKאת אורך הגובה חשבו  .ב

 .IHKאת גודל הזוויתחשבו  .ג

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.openbook.co.il/
http://openbook.co.il/OnlineCourse/Movie/1421
http://openbook.co.il/OnlineCourse/Movie/1422
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 טריגונומטריה –שובות ת

 

 מ"ס660.3)ב(           מ"ס535.3)א(      .1
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