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 בגן שעשועים התקינו מגלשה לילדים.       .1

 הסרטוט שלפניכם מתאר את המגלשה.          

 מטר. 5.5הוא   ACאורך המגלשה  

 .40שבין המגלשה לקרקע היא בת   ACBהזווית  

 .ABחשבו את גובה המגלשה    .א

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

 

 

היא בת  AHלגובה   AB. הזווית בין הצלע  מ"ס13הוא    AHאורך הגובה   ABCבמשולש   .2

23   הזווית בין הצלע .AC   לגובהAH   היא בת37  .)ראו סרטוט( 

 .ABחשבו את אורך הצלע    .א

 .ACחשבו את אורך הצלע    .ב

 .BCחשבו את אורך הצלע    .ג

 .ABCחשבו את שטח המשולש    .ד

 

 

 

 לשתי זוויות: BACמחלק את הזווית   ADהגובה   ABCבמשולש   .3

== 22BAD,38DAC     .)ראו סרטוט( 

BDמ"ס5.1נתון:              .   חשבו את אורכי צלעות המשולש.=

 

 

 

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

 סרטוט(.)ראו 23היא  AHלגובה   ABהזווית בין הצלע  

 רשמו ביטוי טריגונומטרי שמבטא את היחס  .א

 .AH -ו  HBבין הקטעים  

 .BHחשבו את אורך הקטע    .ב

 .CAHחשבו את גודל הזווית   .ג

 

 

 

 

) ABCזווית  -במשולש ישר .5 )= 90ACB  אורך הניצב   ,AC    מ"ס3הוא  

 .ר"סמ6)ראו סרטוט(.   שטח המשולש הוא            

 

 

 

 

 



 . BC  חשבו את אורך .א

 .   CABtanמצאו את .ב

 .CABחשבו את גודל הזווית   .ג

 חשבו את היקף המשולש.  .ד

 

) ABCזווית  -במשולש ישר .6 )= 90ABC   ,AF זווית  -הוא החוצהBAC   . 

==נתון:    54BAC,12מ"סAC   .)ראו סרטוט( 

 .ABחשבו את אורך הניצב    .א

 .BFחשבו את אורך הקטע    .ב

 .FCחשבו את אורך הקטע    .ג

 .AFזווית  -חשבו את אורך החוצה .ד

 .CFA  חשבו את השטח של המשולש .ה

 

 

) ABCזווית  -במשולש ישר  .7 )= 90C, 

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

 AD,  אם נתון כי   ADחשבו את אורך   .א

 .BACזווית   -הוא החוצה 

  AK,  אם נתון כי AKחשבו את אורך   .ב

 .BCהוא תיכון לצלע   

 

 

) ABCזווית   -במשולש ישר   .8 )= 90BAC  ,AD  .הוא הגובה ליתר 

ABמ"סAD,62מ"ס50נתון:      )ראו סרטוט(.     ==

 .ABDחשבו את גודל הזווית    .א

 .ACחשבו את אורך הניצב    .ב

 .ABCחשבו את שטח המשולש    .ג

 .BCחשבו את אורך היתר    .ד

 

 

 

 

) ABCזווית  -במשולש ישר    .9 )= 90C ,BD    הוא תיכון 

 

 

 

A 
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 . ACלניצב       

ACמ"סBC,18מ"ס23נתון:           )ראו סרטוט(.    ==

 . CDBtanמצאו את   .א

 .CDBחשבו את גודל הזווית    .ב

 .ADBחשבו את גודל הזווית    .ג

 

) PQRזווית  -במשולש ישר .10 )= 90Q  ,PS   הוא התיכון לניצבQR. 

SQ,40PRQמ"ס5נתון:     ==    .)ראו סרטוט( 

 .PQחשבו את אורך הניצב    .א

 .PQRחשבו את שטח המשולש    .ב

 שווה לשטח   PRSהסבירו מדוע שטח המשולש   .ג

 . PQSהמשולש         

 

) ABCשוקיים  -במשולש שווה .11 )ACAB  , אורך השוק  =

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

 חשבו את אורך הבסיס.  .א

 חשבו את היקף המשולש.  .ב

 

)   ABCשוקיים  -במשולש שווה .12 )ACAB =  , 

 )ראו סרטוט(,   130היא בת   BACזווית הראש  

 .מ"ס12ואורך השוק הוא  

 חשבו את האורך של בסיס המשולש. 

   

)  EFGזווית   -במשולש ישר .13 )= 90F   ,D    היא נקודה על הצלעEF. 

DFמ"סED,9מ"ס3נתון:  ==  ,= 35GDF  .)ראו סרטוט( 

 .GDFחשבו את שטח המשולש    .א

 רשמו ביטוי טריגונומטרי המבטא את היחס  .ב

 . EF -ו  GFבין הקטעים  

 משטח    GDFפי כמה גדול שטח המשולש    .ג

 ? הסבירו את תשובתכם.GDEהמשולש   

 .GEDחשבו את  גודל הזווית   .ד

 

)   ABCשוקיים   -במשולש שווה .14 )ACAB  )ראו סרטוט(.   =

BCמ"סAB,16מ"ס11נתון:    ==  . 

 

 

 

 

 



 .ABCcosמצאו את   .א

 .ABCחשבו את גודל זווית הבסיס   .ב

 .AEחשבו את הגובה לבסיס     .ג

 .AECחשבו את שטח המשולש   .ד

 

)   RSTשוקיים  -במשולש שווה .15 )RTRS = ,TH   הוא הגובה לשוקRS. 

STמ"ס8אורך הבסיס הוא     . 55גודל זווית הבסיס הוא  .  =

 .THחשבו את אורך    .א

 חשבו את האורך של שוק המשולש.  .ב

 .RSTחשבו את שטח המשולש   .ג

 

 . מ"ס8הוא  AD,  אורך הגובה  ABCשוקיים  -במשלוש שווה .16

 כל אחת  )ראו סרטוט(.   65זוויות הבסיס הן בנות  

 חשבו את שטח המשולש. .א

 המשולש. חשבו את היקף  .ב

 

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

 חשבו את אורך צלע המשולש. .א

 חשבו את היקף המשולש.  .ב

 זווית במשולש ?   נמקו. -מהו אורך החוצה .ג

 

)   FCEשוקיים  -במשולש שווה .18 )CECF  )ראו סרטוט(.      =

 .  ר"סמ70. שטח המשולש הוא מ"ס11הוא   EFאורך הבסיס 

 , הגובה לבסיס  )ראו סרטוט(. CHחשבו את אורך   .א

 .FCEחשבו את גודל זווית הראש   .ב

 

 .DKהוא    EFהגובה לצלע   DEFבמשולש   .19

KFמ"סEK,4מ"ס2נתון:      )ראו סרטוט(.     ==

 . ר"סמ35הוא    DEFשטח המשולש  

 חשבו את זוויות המשולש.           

 
=נתון:     ABCבמשולש   .20 130ABC    , 

ABמ"ס5 BCמ"ס6,   =  )ראו סרטוט(.   =

 .ABCחשבו את שטח המשולש  

 

 

 

 

7.5 

 



 

 

 

 

 .ר"סמ12קהה(,  הוא   ABC)  ABCזווית  -שטח המשולש הקהה .21

BCמ"ס8נתון:     ABמ"ס6,      =  )ראו סרטוט(.       =

    .ABCחשבו את גודל הזווית   

 

 

 )ראו סרטוט(.  34היא בת    BDC,  והזווית   מ"ס12אורך האלכסון הוא    ABCDבמלבן   .22

 .DC  -ו  BCחשבו את צלעות המלבן   .א

 חשבו את היקף המלבן.  .ב

 חשבו את שטח המלבן.  .ג

 חשבו את הזווית החדה שבין אלכסוני המלבן.  .ד

 

 

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

 .DBCחשבו את גודל הזווית   .א

 . DBחשבו את אורך האלכסון .ב

 

 

 

BCמ"סDC,8מ"ס15)ראו סרטוט(     הם:     ABCDאורכי צלעות מלבן   .24 ==. 

 חשבו את גודל הזווית שבין האלכסון לבין  .א

 הצלע הארוכה של המלבן. 

 חשבו את אורך האלכסון של המלבן.  .ב

 

 

 .מ"ס36הוא    ABCDהיקף מלבן   .25

ABמ"ס12אורך הצלע הארוכה של המלבן הוא:     =. 

 שבין האלכסון לבין הצלע  BDCחשבו את גודל הזווית   .א

 הארוכה של המלבן. 

 חשבו את אורך האלכסון של המלבן.  .ב

 . Pהאלכסונים נפגשים בנקודה     ABCDבמלבן   .26

=נתון:    37PDC       ,6מ"סAP  )ראו סרטוט(.    =

 .BDחשבו את אורך האלכסון  א. 

 חשבו את היקף המלבן.  ב.  

 

 

 

 

 

 



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

 .39הזווית החדה של המעוין היא בת 

 AHרשמו ביטוי טריגונומטרי המבטא את היחס בין הגובה   .א

 לבין הצלע של המעוין.  

 חשבו את היקף המעוין.  .ב

 .CHחשבו את אורך הקטע    .ג

 

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

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

 חשבו את אורך האלכסון האחר של המעוין.  .א

 המעוין. חשבו את גודל הזווית הקהה של  .ב

 חשבו את שטח המעוין. .ג

 

 )ראו סרטוט(,    ABCDבמעוין   .29

 .מ"ס14  -ו מ"ס8אורכי האלכסונים  הם: 

 חשבו את זוויות המעוין.  .א

 חשבו את היקף המעוין.  .ב

 חשבו את שטחו של המעוין.  .ג

 

 ,  מ"ס4אורך הצלע הוא     ABCDבמעוין   .30

 . )ראו סרטוט(   100והזווית הקהה היא בת   

 .DBואת אורך האלכסון  ACחשבו את אורך האלכסון  .א

 .ABCDחשבו את שטח המעוין   .ב

 

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

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

 , שצריך להשתמש  BD -ו   ACחשבו את אורכי המקלות    .א

 בהם לבניית העפיפון.        

 מהו שטח הנייר שממנו עשוי העפיפון?  .ב

 

 

 מ', ואורך הניצב  3הוא  AB, אורך הניצב ABCזווית  -במשולש הישר   .32

            AC   ס"מ. 60הוא 

 .ABCtanמצאו את   .א

 .ABCחשבו את גודל הזווית   .ב

 

 

 

 

 

 
B 

A C 

D 



 .BCחשבו את אורך היתר  .ג

 חשבו את שטח המשולש. .ד

 חשבו את אורך הגובה ליתר של המשולש.  .ה

 

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

 .DLNcosמצאו את   .א

 . DNחשבו את אורך הניצב  .ב

 DLNtanמצאו את   .ג

 

 

 ממנה.  4ס"מ, ואורך הצלע הארוכה גדול פי   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

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

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

 מהו היחס בין הצלע הקצרה של המלבן להיקפו?  .ה

 

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

 חשבו את הגודל של זוויות המעוין.  .א

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

 חשבו את היחס בין אורך האלכסון הארוך של   .ג

 המעוין לבין היקף המעוין.      

 

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

 .2.4גדול מהאלכסון הקצר פי  

 חשבו את זוויות המעוין.  .א

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

 

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

 .BCהיא אמצע הצלע  Dמשולש. הנקודה  

 חשבו את אורך שני הניצבים במשולש.  .א

 . BDחשבו את אורך הקטע  .ב

 .BADחשבו את גודל הזווית   .ג

 .DACחשבו את גודל הזווית  .ד

 .AEזווית -חשבו את אורך החוצה .ה

 

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

 .  GIהוא הגובה לצלע   HKהקדקודים של משולש.  

 .HGIחשבו את גודל הזווית  .א

 .  HKחשבו את אורך הגובה  .ב

 .IHKחשבו את גודל הזווית  .ג
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