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 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 

 

 

 

 

ABC זווית -במשולש ישר .4  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
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ABC זווית -במשולש ישר    .5  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 .6  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 .7 ACAB ,  אורך השוק 

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

 את אורך הבסיס. וחשב .א

 את היקף המשולש. וחשב .ב

 

 

 

 

ABC  יים  שוק-במשולש שווה .8 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
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 .מ"ס8הוא ADאורך הגובה   ,ABCשוקיים -במשלוש שווה .9

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

 את שטח המשולש. וחשב .א

 את היקף המשולש. וחשב .ב

 

 

 
 

נתון:    ABCמשולש ב .10 130ABC   , 

ABמ"ס5    ,6מ"סBC   (.סרטוט ו)רא 

 .ABCאת שטח המשולש  וחשב

 

 

 

 

 ו)רא  34היא בת   BDC,  והזווית  מ"ס12אורך האלכסון הוא   ABCDבמלבן  .11

 (.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  .12

 .DBCאת גודל הזווית  וחשב .א

 . DBאת אורך האלכסון וחשב .ב

 

 

 

 

BCמ"סDC,8מ"ס15הם:      ( סרטוט ו)רא  ABCDאורכי צלעות מלבן  .13 . 

 את גודל הזווית שבין האלכסון לבין וחשב .א

 הצלע הארוכה של המלבן.

 את אורך האלכסון של המלבן. וחשב .ב
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 .מ"ס36הוא   ABCDהיקף מלבן  .14

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

 

 

 

 (.סרטוט)ראה  מ"ס12הוא   DCלצלע  AHאורך הגובה   ABCDבמעוין  .15

 .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   .16

 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  .17

 .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  .18

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

 .DBואת אורך האלכסון ACאת אורך האלכסון וחשב .א

 .ABCDאת שטח המעוין  וחשב .ב

 

 

 

 

 

https://www.lomdimbareshet.net/%d7%9e%d7%90%d7%92%d7%a8-%d7%a9%d7%90%d7%9c%d7%95%d7%aa-802/


 בהתאם לשאלות הבגרות בשנים באחרונות.     קובץ מקוצר - טריגונומטריהבנושא   801שאלות מאגר 
 

5 

 לקוח מהאתר: לומדים ברשת | מתמטיקה בגובה העיניים

 

 (.סרטוט ו)רא  ABCDכדי לבנות עפיפון, גזרו מנייר מעוין  .19

 .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

 

 

 מ', ואורך הניצב 3הוא  AB, אורך הניצב ABCזווית -ישרהמשולש ב   .20

           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 .21

 .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  .22

 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 

D L 

 

 
B 

A C 

D 
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 .  3ס"מ, והאלכסון השני ארוך ממנו פי  5במעוין, אורך אלכסון אחד הוא  .23

 את הגודל של זוויות המעוין.חשבו  .ו

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

 ורך האלכסון הארוך של את היחס בין אחשבו  .ח

 המעוין לבין היקף המעוין.      

 

 טריגונומטריה –שובות ת
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ABמ"ס0.4   .3           71.4מ"סAC           4.4מ"סBC          

 

 21.56   )ה(   מ"ס916.7)ד(      מ"ס114.6)ג(    מ"ס594.3)ב(       מ"ס053.7)א(      .4

 

)א(      .5
9

23
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8
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