
 פורסם ע"י משרד החינוך  – " טריגונומטריהשאלות המאגר בנושא "
 

 ~1  ~  
 "לומדים ברשת"הכנס לאתר   "טריגונומטריה"ללימוד  הנושא 

 

 

 
 בגן שעשועים התקינו מגלשה לילדים.      .1

 מתאר את המגלשה. כםשלפני סרטוטה         

 מטר. 5.5הוא  ACאורך המגלשה 

 .40שבין המגלשה לקרקע היא בת  ACBהזווית 

 .ABאת גובה המגלשה   וחשב .א

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

 

 

היא  AHלגובה  ABע . הזווית בין הצלמ"ס13הוא   AHאורך הגובה  ABCבמשולש  .2

 (.סרטוט ו)רא  37היא בת  AHלגובה  AC. הזווית בין הצלע  23בת 

 .ABאת אורך הצלע   וחשב .א

 .ACת אורך הצלע  א 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 

BDמ"ס5.1נתון:           את אורכי צלעות המשולש. ו.   חשב 

 

 

 

 

 . מ"ס20הוא   BC,  ואורך הצלע מ"ס13הוא  AHאורך הגובה  ABCבמשולש   .4

 (.סרטוט ו)רא23היא  AHלגובה  ABהזווית בין הצלע 

 ביטוי טריגונומטרי שמבטא את היחס מורש .א

 .AH -ו HBבין הקטעים  

 .BHאת אורך הקטע   וחשב .ב

 .CAHאת גודל הזווית  וחשב .ג
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ABC זווית -במשולש ישר .5  90ACB,    אורך הניצבAC   מ"ס3הוא  

 .ר"סמ6שטח המשולש הוא    (. סרטוט ו)רא         

 . BC  אורך אתחשבו  .א

  .  CABtanאת ומצא .ב

 .CABאת גודל הזווית  וחשב .ג

 את היקף המשולש. וחשב .ד

 

 

ABC זווית -במשולש ישר .6  90ABC,   AF  זווית -חוצהההואBAC   . 

נתון:   54BAC,12מ"סAC  (.רטוטס ו)רא 

 .ABאת אורך הניצב   וחשב .א

 .BFאת אורך הקטע   וחשב .ב

 .FCאת אורך הקטע   וחשב .ג

 .AFזווית  -חוצההאת אורך  וחשב .ד

 .CFA  את השטח של המשולש וחשב .ה

 

 

 

ABC זווית -במשולש ישר  .7  90C, 

BCמ"סAC,7.7מ"ס7.9אורכי הניצבים הם:     . 

 AD,  אם נתון כי  ADאת אורך  וחשב .א

 .BACזווית  -חוצהההוא  

  AK,  אם נתון כי AKאת אורך  וחשב .ב

 .BCהוא תיכון לצלע  

 

 

 

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

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

 .ABDת  ויאת גודל הזו וחשב .א

 .ACאת אורך הניצב   וחשב .ב

 .ABCאת שטח המשולש   וחשב .ג

 .BCאת אורך היתר   וחשב .ד

 

 

 

 

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

 . ACלניצב      

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

  .CDBtan את ומצא .א

 .CDBאת גודל הזווית   וחשב .ב

 .ADBאת 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

 שווה לשטח  PRSמדוע שטח המשולש  וריהסב .ג

 . PQSהמשולש        

 

 

ABC שוקיים -במשולש שווה .11 ACAB ,  אורך השוק 

 . .70היא בת  ABC(,  וזווית הבסיס  סרטוט ו)רא מ"ס18הוא  

 את אורך הבסיס. וחשב .א

 את היקף המשולש. וחשב .ב

 

 

 

ABC  שוקיים -במשולש שווה .12 ACAB ,   

 (,סרטוט ו)רא  130היא בת  BACזווית הראש 

 .מ"ס12ואורך השוק הוא 

 האורך של בסיס המשולש.את  וחשב
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EFG  זווית  -במשולש ישר .13  90F,   D  א נקודה על הצלע יהEF. 

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

 .GDF את שטח המשולש  וחשב .א

 מבטא את היחסהביטוי טריגונומטרי  מורש .ב

 .EF -ו GFבין הקטעים  

 משטח   GDFפי כמה גדול שטח המשולש   .ג

 .כםאת תשובת וריהסב ?GDEהמשולש  

 .GEDגודל הזווית את   וחשב .ד

 

 

ABC  יים  שוק-במשולש שווה .14 ACAB   (.סרטוט ו)רא 

BCמ"סAB,16מ"ס11נתון:     . 

 .ABCcos את ומצא .א

 .ABCאת גודל זווית הבסיס  וחשב .ב

 .AEאת הגובה לבסיס    וחשב .ג

 .AECאת שטח המשולש  וחשב .ד

 

 

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

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

 .THך  את אור וחשב .א

 את האורך של שוק המשולש. וחשב .ב

 .RSTאת שטח המשולש  וחשב .ג

 

 

 .מ"ס8הוא ADאורך הגובה   ,ABCשוקיים -במשלוש שווה .16

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

 את שטח המשולש. וחשב .א

 את היקף המשולש. וחשב .ב
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 .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:    ABCמשולש ב .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     

    .ABCאת גודל הזווית   וחשב
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 ו)רא  34היא בת   BDC,  והזווית  מ"ס12אורך האלכסון הוא   ABCDבמלבן  .22

 (.סרטוט

 .DC -ו  BCאת צלעות המלבן  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"ס15הם:      ( סרטוט ו)רא  ABCDאורכי צלעות מלבן  .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:    . 

 שבין האלכסון לבין הצלע BDCאת גודל הזווית  וחשב .א

 הארוכה של המלבן.

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

 .39הזווית החדה של המעוין היא בת 

 AHמבטא את היחס בין הגובה הביטוי טריגונומטרי  מורש .א

 לבין הצלע של המעוין. 

 את היקף המעוין. וחשב .ב

 .CHאת אורך הקטע   וחשב .ג

 

 

 (.סרטוט ו)רא  מ"ס10אורך הצלע של המעוין הוא   .28

 מצלע המעוין.   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: 

 וויות המעוין.את ז וחשב .א

 את היקף המעוין. 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  

 , שצריך להשתמש BD -ו  ACקלות  את אורכי המ וחשב .א

 בהם לבניית העפיפון.       

 מהו שטח הנייר שממנו עשוי העפיפון? .ב
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 מ', ואורך הניצב 3הוא  AB, אורך הניצב ABCזווית -ישרהמשולש ב   .32

           AC  ס"מ. 60הוא 

 .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

 

 

 מ'. 1הוא  LNס"מ, ואורך היתר  80הוא  DL, אורך הניצב DLNזווית -במשולש ישר .33

 .DLNcos את ומצא .א

 .DNאת אורך הניצב חשבו  .ב

 DLNtanאת  וצאמ .ג

 

 

 

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

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

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

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

 את היחס בין הצלע הקצרה במלבן לאלכסון המלבן. וחשב .ד

 מהו היחס בין הצלע הקצרה של המלבן להיקפו? .ה

 

 

 

 

 

 

 
N 
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 .  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

 ורך האלכסון הארוך של את היחס בין אחשבו  .ג

 המעוין לבין היקף המעוין.      

 

 

 

 ס"מ. האלכסון הארוך 10 במעוין הואהקצר  ןאלכסו .36

 .2.4פי גדול מהאלכסון הקצר 

 את זוויות המעוין.חשבו  .א

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

 

ים של הן שלושה קדקוד C(-2,-3) ,B(-2,1) ,A(3,1)הנקודות  .37

 .BCהיא אמצע הצלע  Dמשולש. הנקודה 

 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

 

 

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

 . GIהוא הגובה לצלע  HKהקדקודים של משולש. 

 .HGIאת גודל הזווית חשבו .א

 . HKאת אורך הגובה  חשבו .ב

 .IHKאת גודל הזוויתחשבו  .ג

 

 

x
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 טריגונומטריה –שובות ת
 
 מ"ס660.3)ב(           מ"ס535.3)א(      .1

 ר"סמ54.99)ד(        מ"ס314.15)ג(       מ"ס278.16)ב(         מ"ס123.14)א(      .2

ABמ"ס0.4   .3           71.4מ"סAC           4.4מ"סBC          

)א(     .4
AH

BH
23tan          )(   ג)     מ"ס518.5 )ב086.48                                     

 ( ב)    4)א(    .5
3

4
                                 מ"ס12 )ד(      13.53  )ג(   

 21.56   )ה(   מ"ס916.7)ד(      מ"ס114.6)ג(    מ"ס594.3)ב(       מ"ס053.7)א(      .6

 מ"ס436.10)ב(      מ"ס273.10)א(      .7

 ר"סמ85.104)ד(       ר"סמ34.2621)ג(      מ"ס56.84)ב(             75.53)א(      .8

)א(      .9
9

23
                                 37.111   (ג)              63.68 (ב)             

 .)ג(    לשני המשולשים אותו גובה ואותו בסיס ר"סמ95.41)ב(           מ"ס391.8א(   )  .10

 מ"ס31.48)ב(          מ"ס31.12)א(    . 11

     מ"ס75.21     .12

(   )ב    ר"סמ358.28)א(     .13
EF

GF
GEFtan    (ג)   (ד)   3פי   699.27 

)א(    .14
11

8
 ר"סמ2.30   (ד)    מ"ס55.7   (ג)      34.43 (ב)     

 ר"סמ85.22)ג(       מ"ס974.6)ב(         מ"ס553.6)א(     .15

 מ"ס11.25)ב(         ר"סמ84.29)א(     .16

 צלעות-,  כי במשולש שווהמ"ס5.7)ג(    מ"ס98.25)ב(           מ"ס66.8)א(     .17

 .זווית-התיכון הוא גם חוצה            

 74.46)ב(          מ"ס727.12)א(     .18

19.   075.71DKF  ;    272.80DEK      ; 653.28EDF 

 ר"סמ49.11   .20

21.  150 

BCמ"ס710.6  )א(  .22   948.9מ"סDC   )ד(   ר"סמ75.66 )ג(  מ"ס316.33  )ב(68 

    מ"ס422.14)ב(                31.56)א(     .23

    מ"ס17)ב(                07.28)א(     .24

    מ"ס416.13)ב(              565.26)א(     .25

 מ"ס61.33ס"מ                )ב(  12)א(   .26

)א(   .27
AD

AH
39sin       (ב   )מ"ס25.4(   )ג       מ"ס27.76    

    ר"סמ32.73)ג(       84.132)ב(         מ"ס33.18)א(     .28

 סמ"ר 56   )ג(   מס"249.32)ב(      49.59  ;   51.120)א(     .29

ACמ"ס128.6(   )א  .30   ;   142.5מ"סBD       )ר"סמ757.15)ב    

ACמ"ס532.65)א(     .31   ;   866.45מ"סBD       )ר"סמ5.1503)ב   

 ס"מ 58.84 ( ה)מ"ר    0.9סמ"ר או  9000 ( ד)   ס"מ 305.9 ( ג)   11.31 (ב)  0.2 (א) .32

  0.75(  ג) מ' 0.6( ב) 0.8 (א) .33
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 פורסם ע"י משרד החינוך  – " טריגונומטריהשאלות המאגר בנושא "
 

 ~11  ~  
 "לומדים ברשת"הכנס לאתר   "טריגונומטריה"ללימוד  הנושא 

 

 10:1  (ה)   17:1או  0.24  ( ד)  28.08( ג)  75.96( ב)   14.04 ( א) .34

 6.32 : 3או     2.108 : 1או   0.474  ( ג)   4:1(  ב) 36.87 ; 143.13 ( א) .35

 5.2או    1 : 5.2או     5 : 26   (ב)  134.76 ; 45.24 ( א) .36

 יח' 5.30  (ו)  BDעל הקטע  (ה)     16.86(  ד) 21.8  (ג) יח'  2  (ב) יח'  4 ;יח'  5 ( א) .37

  22.62( ג)  יח' 4.615(ב)   22.62 (א) .38
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