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 טריגונומטריה. 3

 

  במישור טריגונומטריה 3.3

 

 ס"מ,  04 הוא AB אורך היתר ABCזווית  -במשולש ישר .1

 .44היא בת  CABוהזווית 

 ADC = 53∢  -כך ש  BCנמצאת על ניצב   Dנקודה 

 .(סרטוט)ראו 

 .BDאת אורך הקטע  וחשב

 

 

 .27היא בת   FEG  , הזווית EFG ,FGEFבמשולש  .2

 .(סרטוט)ראו  ס"מ 14הוא  FEהניצב  אורך

 לבין הניצב אותו הוא חוצה.  ED את הזווית החדה שבין התיכון וחשב

 

 

 

 .(סרטוטו רא) ABC (∢ACB = 90) ,∢CBA = 40זווית -במשולש ישר .3

 ס"מ.  7 ואה  CDאורך הגובה ליתר

CE  הזווית הישרה במשולש-חוצההוא.  

 .CED∢א.  חשבו את הזווית 

 ?CEDמהו שטח המשולש ב.  

 

 

  . ABC (∢ACB = 90)∢CBA = 40 זווית-במשולש ישר .0

 (. סרטוט ורא) AC=  ס"מ 7אורך הניצב מול זווית זו הוא 

CF ו ,הוא תיכון ליתר-CD   גובה ליתר.ההוא 

 .ABחשבו את אורך היתר  א. 

 .CDחשבו את אורך הקטע  ב.

 .ADחשבו את אורך הקטע  ג.

 .CDFמהו שטח המשולש  ד.

 

 הגובה לשוק יוצר זווית ABC (AB=AC ,)שוקיים -במשולש שווה .5

 ס"מ. 14 הבסיס הוא . אורךשולשעם בסיס המ 28של 

 .ABCחשבו את זוויות המשולש  א.

 .BC לבסיס ABאת היחס בין השוק  וחשב ב.
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 65זווית הבסיס היא בת  ,ABC (AB = AC) שוקיים-במשולש שווה .6

 . (סרטוט)ראו ס"מ  14הוא  (BC)לבסיס  (AD)ואורך הגובה 

 .BCחשבו את אורך הבסיס  א.

  (?CE )מהו מהו אורך הגובה לשוק ב.

 

 

 

 

 ס"מ. 14הוא  (AB) אורך השוק ,ABC (AB = AC)שוקיים -במשולש שווה .7

 -שווה ל (AD) הגובה לבסיס
5

4
 .(סרטוט)ראו  מאורך השוק 

 .ABC את זוויות המשולשחשבו 

 

 

 ,ABCD (AB  CD , ∢C = 90)זווית -בטרפז ישר .8

 .  ABס"מ =  CD ,9ס"מ =  13הבסיסים הם: אורכי 

 .(סרטוט)ראו  65היא בת  , ADC∢,הזווית החדה

  את היקף הטרפז. וחשב א.

 .את שטח הטרפז וחשב ב.

 

 

 

 ,ABCD (AB  CD , ∢C = 90) זווית-בטרפז ישר .9

 . ABס"מ =  CD  ,9ס"מ =  13 הבסיסים הםאורכי 

 .(סרטוט)ראו  ADס"מ =  7אורך השוק הארוכה הוא 

 .את אורך השוק האחרת וחשב א.

 .את זוויות הטרפז וחשב ב.

 

 

 .(סרטוט)ראו  ס"מ 14הוא  ,CD ,אורך הבסיס ,(AB  CD)שוקים -בטרפז שווה .14

 .CD מהבסיס 04% -גדול ב AB הבסיס

 .CD מהבסיס 14% -בקטנה  ADהשוק 

 ABחשבו את אורך הבסיס  א. 

 ADחשבו את אורך השוק  ב.

 .את הזווית החדה של הטרפז וחשב ג.
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 ,ס"מ 0 הגובה הוא ,ABCD (AB  CD , ∢C = 90) זווית-בטרפז ישר  .11

 .(סרטוט)ראו ס"מ  9והשוק הארוכה היא 

 את הזווית החדה שליד הבסיס הגדול של הטרפז. וחשב

 

 

 

 

 ,ABCD (AB  CD , ∢C = 90) זווית-בטרפז ישר .12

 ס"מ. 16 -ס"מ ו 6אורכי הבסיסים הם 

 . (סרטוט)ראו ס"מ  0אורך השוק הקצרה הוא 

 את גודל הזווית החדה של הטרפז. וחשב

 

 

 

     נתון:ABCD (AD  CB , ∢B = 90 )בטרפז ישר זווית  .13

    ADס"מ =  14

 ABס"מ =  7

∢DCB = 36  (סרטוט)ראו. 

 .את שטח הטרפז וחשב

 

 ( נתון:AB  CD) ABCDבטרפז  .10

 , DCס"מ =  AD ,  0  ס"מ =  6

 .CB   , ∢DAB = 75ס"מ =  17

DE  (.סרטוטהוא גובה הטרפז )ראו 

 של גובה הטרפז.את האורך מצאו  א.

 .AEמצאו את אורך הקטע   ב. 

 .CBA∢מצאו את גודל הזווית   ג. 

 .ABמצאו את אורך הבסיס הגדול   ד. 

 חשבו את שטח הטרפז.  ה. 

 .DBA∢מצאו את גודל הזווית    ו. 
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 נתון:ABCD  (AD  BC )בטרפז .15

 ABס"מ =  15

∢ABC = 40   

∢BCD = 30 

 (.סרטוט ורא)

 .חשבו את גובה הטרפז א.   

 .DC את אורך השוק וחשב ב.

 . ADס"מ =  7  נתון כי ג. 

 חשבו את היקף הטרפז. ( 1) 

 חשבו את שטח הטרפז. (2) 

 

 

 .ABCD (AB  CD)שוקיים -נתון טרפז שווה .16

 . Nאלכסוני הטרפז נפגשים בנקודה 

PQ  הוא גובה הטרפז שעובר דרך הנקודהN  (סרטוט)ראו. 

 ,NC  =DNס"מ =  7 ידוע כי: 

 ,NB  =ANס"מ =  11  

 .(סרטוט)ראו  NQס"מ =  8  

 .NAQ∢מצאו את זווית  א.

 .PNמצאו את אורך הקטע  ב.  

 .ABמצאו את אורך הבסיס הגדול  ג.  

 מצאו את אורך הבסיס הקטן.  ד.

 את שטח הטרפז.חשבו  ה.  

 

 נתון כי  ,ABCD (AB  CD)שוקיים -בטרפז שווה .17

  ,DCאורך השוק שווה לאורך הבסיס הקטן 

 (.סרטוט)ראו  ADס"מ =  AC ,12ס"מ =  24

DE  הוא גובה במשולשADC. 

 .ADCמצאו את זוויות המשולש  א.

 .ABCDמצאו את זוויות הטרפז  ב.

 .ACB∢ את גודל הזוויתחשבו  ג. 

 .ACBמשולש  ו שלאת שטחחשבו  ד.

 מצאו את שטח הטרפז. ה. 
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  .ABCD (AB  CD)שוקיים -בטרפז שווה .18

 ס"מ .  13, ואורך השוק הוא 72היא בת  בסיס הגדולההזווית שליד 

 .(סרטוט)ראו אלכסון הטרפז יוצר זווית ישרה עם השוק 

 .הבסיס הגדולאת אורך  ושבח א.

 .ABDחשבו את שטח המשולש  ב.

 .חשבו את אורך הבסיס הקטן ג.

 .את שטח הטרפז וחשב ד.

 .BCDהמשולש את שטח  וחשב ה.

 

 

 .ABס"מ =  14שבו  ABCDנתון ריבוע  .19

E  היא אמצע הקטעDC. 

 .ADEאת זוויות המשולש חשבו  א.

 .AEאת אורך הקטע חשבו  ב.

 

F  היא נקודה עלAE ו- G   היא נקודה עלAD , 

 .DE  ||GFכך ש: 

נתון: 
3

1
 . GFס"מ =  3

 .FEאת  חשבו .ג

 .DFEאת שטח המשולש חשבו  .ד

 

 

 ס"מ. 9 -ל. צלע הריבוע שווה ABCDנתון ריבוע  .24

  .ANס"מ =  0 -כך ש ADנמצאת על הצלע  Nקודה נ

 .CNDאת זוויות המשולש  חשבו א.

 

F  היא אמצע הצלעCD. 

H על  היא נקודהCN   :כך שND  ||FH  

 .HFאת חשבו  . ב

 NH. את חשבו  ג.  
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 .ABCDנתון ריבוע  .21

 .DCנמצאת על הצלע  Fנקודה 

 .FCס"מ =  0ידוע כי 

 .(סרטוט)ראו  סמ"ר 24 -שווה ל BFCטח המשולש ש

 הריבוע.מצאו את אורך צלע  א.

 (.BDמצאו את אורך אלכסון הריבוע ) ב.

  .BFCהמשולש זוויות מצאו את  ג.

 .BFDהמשולש את שטח  וצאמ ד.

 

 

 , שאורכי צלעותיו הן:ABCDנתון מלבן  .22

 .ADס"מ =  AB  ,8ס"מ =  22

BD .הוא אחד מאלכסוני המלבן 

 , כך ABנמצאת על הצלע  Eנקודה 

  שוקיים.-הוא משולש שווה AEDשמשולש 

  BDC∢מצאו את  א. 

 .DEBזוויות המשולש את חשבו  ב. 

 .DEBאת שטח המשולש  חשבו .  ג

 (BDחשבו את אורך אלכסון המלבן ) ד. 

 .DEBבמשולש  BDלצלע ( EF)את הגובה חשבו  .  ה

 

 .ABCDנתון מלבן  .23

AE הזווית -הוא חוצהDAB. 

 סמ"ר. 0.5הוא  ADEשטחו של משולש 

 ס"מ. 0הוא  ECאורכו של הקטע 

 

 .ADEחשבו את זוויות המשולש  ( 1) א.

 .ABCDאורכי צלעות המלבן מצאו את  ( 2) 

  .BEC את זוויות המשולשחשבו  ב. 

  

 

 . ABCDנתון מעוין  .20

 ס"מ. 14 -שווה ל ,BN ,גובה המעוין

 עם  40יוצר זווית של ,BD ,אלכסון המעוין

  .BN (∢DBN = 40)הגובה 

 .BDאת אורך האלכסון חשבו  א.

 .BDCאת זוויות המשולש חשבו  ב.

 את אורך הצלע של המעוין.חשבו  ג.
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 הן שלושת הקדקודים של משולש. I(-3,-2) ,H(-3,3) ,G(9,3)הנקודות  .25

HK  הוא הגובה לצלעGI (. סרטוט ו)רא 

 HGI( מצאו את זוויות המשולש 1) א. 

 . HK, לבין אורך הגובה IKאת היחס בין אורך הצלע חשבו ( 2) 

 HGK( מצאו את זוויות המשולש 1) ב.

 .KGלבין אורך הקטע  HKאת היחס בין אורך הגובה (  חשבו 2) 

 

 

 .ABCDצירים נתון טרפז במערכת  .26

 A ,(14,2)B(2,2קדקודיו של הטרפז הם: )

(14,14)C  (2,6) -וD  (סרטוט)ראו. 

DE גובה בטרפז הוא. 

 .BC -ו  AD( מצאו את אורכי בסיסי הטרפז1) א.

 .DE( מצאו את גובה הטרפז 2) 

 .ABCD( חשבו את שטח הטרפז 3) 

 .(C∢הטרפז )הזווית החדה של גודל את חשבו   ב.

 

 

 

 

 

 

 

  A ( ,8,1)B( ,7,6)C( ,5,6)D(1,1) הם: , ששיעורי קדקודיוABCDבמערכת צירים נתון טרפז  .27

 .(סרטוט)ראו 

 .את גובה הטרפזחשבו  א.

 את הזוויות החדות של הטרפזחשבו  ב.

 (∢CBAו- ∢DAB). 

 .ABCDחשבו את שטח הטרפז  ג.

 

 

 

 

G H 

I K 



- 72 - 

 

 תשובות 

 ס"מ 6.1 .1

2. 7.75 

 סמ"ר       2.10)ב(     85)א( .3

 סמ"ר 2.53ס"מ   )ד(  0.5ס"מ    )ג(   5.36ס"מ   )ב(  14.89)א(  .0

)א(  .5   1.465 : 1 )ב(    56,6262,

 ס"מ. 8.05ס"מ    )ב(  9.33)א(  .6

7. 13.53  ,73.74 

 סמ"ר 90.36 )ב(   ס"מ 04.40)א(  .8

 )ב(    ס"מ 5.70א(  ) .9 15.55,85.124  ,90  ,90 

  16.77 ס"מ    )ג( 9)ב(     ס"מ 10)א(   .14

11.  39.26  

12. 8.21 

 סמ"ר 103.72 .13

   19.16סמ"ר )ו(  70.40ס"מ   )ה(  21.53)ד(    95.19ס"מ   )ג(  1.55ס"מ     )ב(  5.8)א(  .10

 סמ"ר 243.36( 2)  ס"מ 76.07( 1) ( ג)    ס"מ 19.28( ב)ס"מ     9.60)א(   .15

 סמ"ר 161.73ס"מ    )ה(  9.61ס"מ    )ד(  15.1ס"מ    )ג(  5.49)ב(    66.46)א(  .16

א( ) .17 )ב(    88.112,56.33,56.33 12.67,88.112,88.112,12.67  

 סמ"ר 180.26 )ה(     סמ"ר 117.92)ד(    32.79)ג( 

 סמ"ר 214.29( ה)    סמ"ר 074.36 (ד)   ס"מ 30.40 )ג(  סמ"ר   264.47)ב(    ס"מ 02.47)א(  .18

)א(  .19 )ד(     ס"מ 3.73)ג(    125ס"מ 11.18)ב(    57.26,90,43.63
3

1
 סמ"ר 8

)א( .24  ס"מ     5.15( גס"מ    ) 2.5 (ב)    29.05,9060.95,

 סמ"ר 34( ד)  68.2 , 21.8 , 90 (ג)ס"מ   10.10)ב( ס"מ    14)א(  .21

 ס"מ 0.78( ה)ס"מ    23.01)ד( סמ"ר    56( ג)  19.98 , 25.02 , 135 )ב(  19.98  )א( .22

     36.87 , 53.13 , 90)ב(    ס"מ    7ס"מ ,  45, 45, 90     (2  ) 3 (1) )א( .23

ס"מ   )ב(  13.45)א(  .20   ס"מ  14.15)ג(    50,50,80

 2.4 : 1או   1 : 0.417 או 12 : 5(  2)   °62.22,°90,°38.67 (1) (א) .25

    2.4 : 1או   1 : 0.417 או 12 : 5(  2)   °62.22,°90,°38.67 (1) (ב)

    43.63( ב) יח"ר   DE  (3 )08יח' =  BC  (2) 8=  יח' AD, 8= יח'  0( 1)( א) .26

 יח"ר 22.5)ג(      34.51 ,69.78( ביח'  ) 5( א) .27


