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 35802: לשאלוןשאלות לתלמיד חוברת 
 

 

 

  1.1ק פר

  

 

 גרפיםפונקציות ו

  

 

 א1.2ק פר

 

 

  חשבונית ה סדר

 

 

 ב1.2פרק 

 

 הנדסית ה סדר

 

 

 1.3ק פר

 

 

 גדילה ודעיכה

 

  

 

 2.1ק פר

 

 

 סטטיסטיקה

 

 

 2.2ק פר

  

 

 הסתברות

 

 

 2.3ק פר

 

 

 תפלגות נורמליתה

 

  

 

 3.1ק פר

 

 

 שאלות - שורטריגונומטריה במי

 

 

 3.2ק פר

 

 

 טריגונומטריה יישומים במרחב.

 
 

 כתב וערך:  יוסי דהן                                                                         
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A       B 

D                      C 

 

 

 .טרפז ישר זווית
 

 

  8/מ :1שאלה מספר 

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

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

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

  )א(   חשב את היקף הטרפז.

 )ב(    חשב את שטח הטרפז.

 

 תשובה סופית:

Pמס"04.40)א(       )רסמ"38.94)בSABCD  

 

 תשס"ה מועד ב' חורף.   א1שאלה מספר  

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

 ,  ABס"מ =  CD      8ס"מ =  12:  הבסיסים הםאורכי  

36היא בת ∢ ADCהזווית החדה 
0

. 

 . חשב את היקף הטרפז.(א)

  . חשב את שטח הטרפז.(ב)

 :תשובה 

Pמס"84.27)א(        )רסמ"06.29)בSABCD  

 

        9/מ  .2ר שאלה מספ

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

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

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

 )א(    חשב את אורך השוק האחרת.

 )ב(    חשב את זוויות הטרפז.

 :תשובה סופית

BCמס"74.5)א(     )0000)ב 85.124909015.55 

 

 א2שאלה מספר 

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

 .  ABס"מ=  CD   ,13ס"מ=  20הבסיסים הם:  אורכי 

 . ADס"מ= 15אורך השוק הארוכה הוא  

    חשב את אורך השוק האחרת. .(א)

 חשב את זוויות הטרפז. .(ב)

 : תשובה סופית

BCמס"26,13  )א(    )0000)ב 82.117909018.62

A       B 

D                      C 

A       B 

D                      C 

A       B 

D                      C 
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   11/מ :3שאלה מספר 

 

  ABCDזווית -בטרפז ישר

(AB  CD , ∢C = 90 ,) 

 ס"מ, 4הגובה הוא 

 סרטוט(. הס"מ )רא 9והשוק הארוכה היא 

 חשב את הזווית החדה שליד הבסיס הגדול של הטרפז.

 תשובה סופית:

039.26ADC∢ 
 

 

 א.3שאלה מספר 
  ABCDזווית -בטרפז ישר

(AD  CB , ∢B = 90 ,) 

 ס"מ.    8ס"מ והשוק הארוכה היא    6הגובה הוא  

       חשב את הזווית החדה שליד הבסיס הגדול של הטרפז.                                                                                

 

 :תשובה סופית

059.48ADC∢ 
 

 

  12/מ   4שאלה מספר 
    

   

 

  ABCDזווית -בטרפז ישר

(AB  CD , ∢C = 90,) 

 ס"מ. 16 -ס"מ ו 6אורכי הבסיסים הם 

 סרטוט(.  הס"מ )רא 4אורך השוק הקצרה הוא 

 חשב את גודל הזווית החדה של הטרפז.

 

 :תשובה סופית

08.21ADC∢ 
 

 א4  שאלה מספר
  ABCDזווית -בטרפז ישר

(AD  BC , ∢B = 90,) 

  ס"מ.    11  -ס"מ     ו  5אורכי הבסיסים הם  

 ס"מ.   3אורך השוק הקצרה הוא  

 חשב את גודל הזווית החדה של הטרפז.                   

 

 :תשובה סופית

056.26ADC∢ 

A       B 

D                      C 

A       B 

D                      C 

A       B 

D                      C 

A       B 

D                      C 
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     13/מ  5אלה מספר ש

 בטרפז ישר זווית 

ABCD (AD  CB , ∢B = 90) 

     נתון: 

    ADס"מ =   10      

 ABס"מ =  7         

∢DCB = 36 סרטוט(. ה)רא 

 חשב את שטח הטרפז.      

 תשובה סופית:

SABCDרסמ"7.103      

 

   א5שאלה מספר 

 ABCD (AD  CB , ∢B = 90) בטרפז ישר זווית

   ABס"מ =  AD   ,8ס"מ =  12  נתון:

  40DCB ∢   

 )ראה ציור(.    

 חשב את שטח הטרפז. 

 : תשובה סופית

SABCDרסמ"12.134      

 

      26/מ .6שאלה מספר 

 .ABCDבמערכת צירים נתון טרפז 

 A( ,10,2)B(2,2הם: ) קדקודיו של הטרפז

(10,10)C  (2,6) -וD סרטוט(. ה)רא 

DE .הוא גובה בטרפז 

 .BC -ו  ADאת אורכי בסיסי הטרפז ( מצא1) .(א)

 .DE( מצאו את גובה הטרפז 2)       

 .ABCDאת שטח הטרפז  ( חשב3)       

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

 :תשובה סופית

4AD,8BC( 1)א

  

  48ABCDS( 3א) 8DE( 2א)

   ∢ 043.63DCE)ב( 

 

 

 .  2013 תשע"גמועד א  קיץ   35802 מבחן בגרות .א6שאלה מספר 

 .ABCDבמערכת צירים נתון טרפז 

DE ראה ציור( הוא גובה בטרפז(. 

 י הציור מצא את השיעורים של קדקודי על פ .(א)

DCBAהטרפז       ,,, 

 (∢  C)ב( חשב את גודל הזווית החדה של הטרפז ) 

 .AB -ו  AC)ג( מצא את גודל הזווית בין 

 .AD -ו  AC)ג( מצא את גודל הזווית בין 

 :תשובה סופית

)6,2,()10,10,()2,10,()2,2()א(   ABCD 

)ב( 
 045)ד(        045)ג(     043.63
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 .2007תשס"ז   פברוארמועד    35002מבחן בגרות         .7שאלה מספר 

  )ABCD   (CDABבטרפז ישר זווית 

 )ראה ציור(. DCשווה לבסיס הקטן  ADהשוק 

AC , 24ס"מ =  16נתון 
0

  =CAB ∢ 
 .ADחשב את האורך של  .(א)

 חשב את גובה הטרפז. .(ב)

 חשב את שטח הטרפז. .(ג)

  : תשובה סופית

757.8)א(.   DCAD    .)5.6)בBC    

 96.75ABCDS)ג(.  

 

 

 

 .טרפז שווה שוקיים
 

 

    10/מ .8שאלה מספר 
 

 סרטוט(. הס"מ )רא 10, הוא CD(, אורך הבסיס, AB  CD)שוקים -בטרפז שווה

 .CDמהבסיס  40% -גדול ב ABהבסיס 

 .CDמהבסיס  10% -קטנה ב ADהשוק 

 AB)א(.   חשב את אורך הבסיס 

 AD)ב(.   חשב את אורך השוק 

 )ג(.   חשב את הזווית החדה של הטרפז.

 :תשובה סופית

)א(  

  

ABמס"14   )מס"9)בAD      )016.77)גBAD∢ 

 

 א.8שאלה מספר 

 
 (, AB  CDשוקים )-בטרפז שווה

 סרטוט(. הס"מ )רא 18, הוא CDאורך הבסיס, 

 .CDמהבסיס  30% -גדול ב ABהבסיס 

 .CDמהבסיס  12% -קטנה ב ADהשוק 

 ABאת אורך הבסיס  חשב . (א)

 ADאת אורך השוק  חשב .(ב)

 את הזווית החדה של הטרפז. חשב .(ג)

 :תשובה סופית

)א(   

  

ABמס"4.23   )מס"84.15)בAD      )018.80)גBAD∢ 

 

D                    C 

A                         B 

D                    C 

A                         B 
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      17/מ  .9שאלה מספר 

 (, נתון כי AB  CD) ABCDשוקיים -בטרפז שווה

 , DCאורך השוק שווה לאורך הבסיס הקטן 

 סרטוט(. ה)רא ADס"מ =  AC ,12ס"מ =  20

DE  הוא גובה במשולשADC. 

 .ADC)א(.  מצא את זוויות המשולש 

 .ABCDאת זוויות הטרפז  מצא)ב(.  

 .ACB∢את גודל הזווית  חשב)ג(.   

 .ACBאת שטחו של משולש  חשב)ד(.   

 את שטח הטרפז. מצא)ה(.   

 :תשובה סופית

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

SCDFרסמ"96.117)ד(        32.79)ג(     )רסמ"26.184)הSABCD  

  א.9  שאלה מספר

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

 , DCאורך השוק שווה לאורך הבסיס הקטן 

 סרטוט(. ה)רא ADס"מ =  AC ,18ס"מ =  30

DE  הוא גובה במשולשADC. 

 .ADCאת זוויות המשולש  מצא א.

 .ABCDאת זוויות הטרפז  מצא ב.

 .ACB∢את גודל הזווית  חשב ג. 

 .ACBאת שטחו של משולש  חשב ד.

 את שטח הטרפז. מצא ה. 

 :תשובה סופית

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

 סמ"ר  397.89סמ"ר    )ה(   256.26)ד(    32.79)ג( 

 

 

 

      18/מ .10שאלה מספר 

 ABCD (AB  CD .)שוקיים -בטרפז שווה 

 ס"מ .  13, ואורך השוק הוא 72הזווית שליד הבסיס הגדול היא בת 

 סרטוט(. האלכסון הטרפז יוצר זווית ישרה עם השוק )רא

 )א(.   חשב את אורך הבסיס הגדול.

 .ABC)ב(.   חשב את שטח המשולש 

 )ג(.    חשב את אורך הבסיס הקטן.

 )ד(.   חשב את שטח הטרפז.

 .BCD)ה(.  חשב את שטח המשולש 

 :תשובה סופית

ABמס"07.42)א(    )רסמ"260)בSABC    )מס"03.34)גDC    

SABCDרסמ"29.470 )ד(                 )רסמ"29.210)הSACH  

 

D                    C 

A                                       B 
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   א.10שאלה מספר 

 ABCD (AB  CD .)שוקיים -שווהבטרפז 

 ס"מ .  22, ואורך השוק הוא 68הזווית שליד הבסיס הגדול היא בת 

 סרטוט(. השרה עם השוק )ראאלכסון הטרפז יוצר זווית י

 ב את אורך הבסיס הגדול.חש א.

 .ABDאת שטח המשולש  חשב ב.

 חשב את אורך הבסיס הקטן. ג.

 חשב את שטח הטרפז. ד.

 .BCDאת שטח המשולש  חשב ה.

 :תשובה סופית

 סמ"ר 430.33סמ"ר    )ה(  1029.28ס"מ   )ד(  42.24סמ"ר   )ג(   598.95ס"מ   )ב(  58.72)א( 

 

16/מ.11שאלה מספר 

 
   

 ABCD (AB  CD.)שוקיים -נתון טרפז שווה

 . Nאלכסוני הטרפז נפגשים בנקודה 

PQ  הוא גובה הטרפז שעובר דרך הנקודהN סרטוט(. ה)רא 

 ,NC  =DNס"מ =  7    ידוע כי:   

 ,NB  =ANס"מ =  11  

 )ראו סרטוט(. NQס"מ =  8  

 .NAQ∢)א(.  מצא את זווית 

 .PN)ב(.  מצא את אורך הקטע 

 .AB)ג(.  מצא את אורך הבסיס הגדול 

 )ד(. מצא את אורך הבסיס הקטן. 

 )ה(. חשב את שטח הטרפז.

 :תשובה סופית

PNמס"09.5)ב(  066.46NAQ)א(    )מס"1.15)גAB   )מס"61.9)דDC   

SABCDרסמ"7.161)ה(   

 

 

   א.11שאלה מספר 

 ABCD (AB  CD.)שוקיים -שווהנתון טרפז 

 . Nאלכסוני הטרפז נפגשים בנקודה 

PQ    הוא גובה הטרפז שעובר דרך הנקודהN סרטוט(. ה)רא 

 ,NC  =DNס"מ =  6      ידוע כי: 

 ,NB  =ANס"מ =  14  

 )ראו סרטוט(. NQס"מ =  10  

 .NAQ∢את זווית  מצא  .(א)

 .PNאת אורך הקטע  .  מצא(ב)

 .ABאת אורך הבסיס הגדול  .  מצא(ג)

 את אורך הבסיס הקטן.  מצא .(ד)

 את שטח הטרפז. חשב. (ה)

 :תשובה סופית

 סמ"ר 199.92ס"מ    )ה(  8.21ס"מ    )ד(  19.59ס"מ    )ג(  4.28)ב(    58.45)א( 

D                    C 

A                                       B 

C                   P         D 

B                   Q                  A 

N 
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D C 

A 
E 

B 

  2011  תשע"א מועד חורף  35802 מבחן בגרות  :12שאלה מספר 

 

 ABCD   (CDAB)יור שלפניך טרפז שווה שוקיים בצ

 ס"מ. 10הוא  ABאורך הבסיס   הקטן 

 ס"מ . 14הוא  DCאורך הבסיס  הגדול 

 ס"מ. 9אורך השוק הוא 

 חשב את גודל הזווית החדה של הטרפז.)א(  

 חשב את שטח הטרפז.)ב(  

 

 :תשובה סופית

 24.105ABCDS)ב(             016.77)א(  

 

 

 .טרפז כללי
 

 

     14/מ  13שאלה מספר 
 ( נתון:AB  CD) ABCDבטרפז 

 , DCס"מ =  AD   ,4  ס"מ =  6

 .CB    ,∢DAB = 75ס"מ =  17

DE סרטוט(. ההוא גובה הטרפז )רא 

 )א(   מצא את האורך של גובה הטרפז.

 .AEאורך הקטע )ב(.  מצא את 

 .CBA∢)ג(.  מצא את גודל הזווית 

 .AB)ד(.  מצא את אורך הבסיס הגדול 

 )ה(.  חשב את שטח הטרפז.

 .DBA∢)ו(.   מצא את גודל הזווית 

 תשובה סופית:

   18.16סמ"ר )ו(  74.04ס"מ   )ה(  21.53)ד(    95.19ס"מ   )ג(  1.55ס"מ     )ב(  5.8)א( 

 

 

 .  2013 תשע"גמועד ב'  קיץ   35802 מבחן בגרות :א13שאלה מספר 

 

 ( נתון:AB  CD) ABCDבטרפז 

 , DCס"מ =  AD   ,4  ס"מ =  6

 .AB    ,∢DAB = 70ס"מ =  13

 מצא את האורך של גובה הטרפז.)א(   

 חשב את שטח הטרפז.)ב(    

 .AEהקטע של אורך ה.  מצא את (ג)

 .CBA∢מצא את גודל הזווית  . ד()

 תשובה סופית:

 )ג(      92.47ABCDS   )ב( 638.5DE  )א( 

  

052.2AE  )005.39)גCBA ∢   
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     15/מ   .14שאלה מספר  

 ( נתון:AD  BC)  ABCDבטרפז

 .ABס"מ =  15                       

 .ADס"מ =  7                          

         ∢ABC = 40                           

                          ∢BCD = 30 

 סרטוט(. ה)רא                        

 )א(.    חשב את גובה הטרפז.

 .DCחשב את אורך השוק  )ב(.

 .חשב את היקף הטרפז ( 1) )ג(. 

 חשב את שטח הטרפז. (2) 

 :תשובה סופית

AHמס"64.9)א(     )מס"28.19)בDC  (  )מס"46.76( 1)גP  (2 )3.203"רסמSABCD  

 

 

 .  2012 תשע"במועד  נובמבר    35802 מבחן בגרות   א.14שאלה מספר 

 

 .ABCDבציור שלפניך  טרפז 

  AD"מ = ס 20נתון:   

       ABס"מ =  30          

             40
0

  =∢ABC    

            35
0

  =∢BCD 

 .CD)א(.   חשב את אורך השוק  

 .BCחשב את אורך הבסיס  .  (ב)

 :תשובה סופית

  51.70BC)ב(            61.33BC)א(  

 

 .  2012  תשע"ב מועד א' קיץ  80235 מבחן בגרות     .15שאלה מספר 

 

 .ABCDלפניך ציור של טרפז 

 ADס"מ =  10נתון: 

 ABס"מ =  18        

 DCס"מ =  27        

          40
0

  =∢ABC  

 .)א(.   מצא את גובה הטרפז

  DCB∢מצא גודל הזווית החדה  .  (ב)

 .מצא את שטח הטרפז   . (ג)

 :תשובה סופית

  51.336S)ב(  ∢         037.25DCB)ב(     5.11AH)א(  
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 .  2010  תש"ע פברואר מועד  35002 מבחן בגרות.   16שאלה מספר 

 

    .ABס"מ   =  14   נתון : ABCDבטרפז 

   50
0

 . BACית ו= זו  

  30
0

 .ACDית ו= זו  

 .DCחשב את אורך השוק 

 תשובה סופית 

44.23DC 

 

 

 

 .2201 תשע"ב פברואר מועד 35002מבחן בגרות    :17שאלה מספר 

     )ABCD)CD||ABבטרפז 

 . )ראה ציור(ABשווה לבסיס הקטן  ADהשוק 

 ס"מ.   BD  =15 :  נתון

          32
0 ∢ BDC  =  

          48
0

  BCD = . ∢ 

  :. חשב את(א)   

 . ABDבמשולש  BDלצלע  AE( הגובה 1)         

 .ADהצלע אורך (  2)         

 . חשב את גובה הטרפז.(ב)   

 .BCהשוק . חשב את (ג)   

 :תשובה סופית

  65.10BC( ג)       94.7BH( ב)   84.8AD( 2א)           68.4AE( 1)א

 
 

 2011 תשע"א מועד נובמבר 35002מבחן בגרות  :18אלה מספר ש

 

  ABCDטרפז בציור שלפניך 

 .   CDס"מ   =  7.5   נתון :

   37
0

  ∢ .BAD= זווית   

  54
0

 ∢ .CDA= זווית   

 .ABחשב את אורך השוק    )א(.

 חשב את ההפרש בין אורכי הבסיסים.   .(ב)

 

 :  תשובה סופית

   ס"מ   12.46ב(  )    08.10AB)א(  
 

 

C 

7.5 

D A 

B 

54
0 37

0 

C D 

A B 

E 

C 

14 

D A 

B 
30

0 50
0 
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 .  2014 תשע"ד   מועד  חורף  35802 מבחן בגרות     27/מ .19שאלה מספר 

   

 שבו .ABCDבמערכת צירים נתון טרפז 

AB  הבסיס הגדול הוא 

 הבסיס הקטןהוא  DC  -ו

 CE גובה בטרפז  )ראה ציור( הוא. 

 ת השיעורים של על פי הציור,  רשום א .(א)

DCBAהנקודות :   ,,, 

 חשב את גובה הטרפז.  .)ב(

 

 ( חשב את הזוויות החדות של הטרפזג)

  (CBA  ∢    ,DAB  ∢   ) 

 

 ( חשב את שטח הטרפזד)

 

 :תשובה סופית

)6,5,()6,7,()1,8,()1,1()א(  ABCD   )5גובה הטרפז : )ב   

 5.22ABCDS(  ד)       ∢  069.78 CBA  ∢   ,  034.51  DAB)ג( 
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 .ריבוע
 

 

    19/מ   20שאלה מספר 

 .ABס"מ =  10שבו  ABCDנתון ריבוע 

E  היא אמצע הקטעDC. 

 .ADEאת זוויות המשולש  חשב א.

 .AEאת אורך הקטע  חשב ב.

 

F  היא נקודה עלAE ו- G  יא נקודה על הAD , 

 .DE  ||GFכך ש: 

נתון: 
3

1
 . GFס"מ =  3

 .FEאת  חשב ג.

 .DFEאת שטח המשולש  חשב ד.

 :תשובה סופית

)א(      125ס"מ 11.18)ב(    57.26,90,43.63

)ד(     ס"מ 3.73)ג( 
3

1
 סמ"ר 8

 

 א. 20שאלה מספר 

 .ABס"מ =  14שבו  ABCDנתון ריבוע 

E  היא אמצע הקטעDC. 

 .ADEאת זוויות המשולש  חשב א.

 .AEאת אורך הקטע  חשב ב.

 

F  היא נקודה עלAE ו- G   היא נקודה עלAD , 

 .DE  ||GFכך ש: 

 . GFס"מ =  5:  נתון

 .FEאת  חשב ג.

 .DFEאת שטח המשולש  חשב ד.

 :תשובה סופית

)א(      125ס"מ 15.65)ב(      57.26,90,43.63

 סמ"ר  14  )ד(      ס"מ 4.47)ג( 

 

     20/מ .21שאלה מספר 

 ס"מ. 9 -. צלע הריבוע שווה לABCDנתון ריבוע 

 . ANס"מ =  4 -כך ש ADנמצאת על הצלע  Nנקודה 

 .CNDאת זוויות המשולש  חשב  .(א)

        F   היא אמצע הצלעCD. 

        H  היא נקודה עלCN    :כך שND  ||FH  

 .HFאת  .  חשב(ב)

 NH. את  .   חשב(ג)

 :תשובה סופית

)א(

 

000 HFמס"5.2)ב(    06.2994.6090   )מס"15.5)גNH 

 

 

A 

D

A 

G

A 
F 

E

A 
C

A 

B 

A 

D

A 

G

A 
F 

E

A 
C

A 

B 
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 א.21שאלה מספר 
 ס"מ. 12 -. צלע הריבוע שווה לABCD נתון ריבוע

 . ANס"מ =  5 -כך ש ADנמצאת על הצלע  Nנקודה 

 .CNDאת זוויות המשולש  חשב  .(א)

        F   היא אמצע הצלעCD. 

        H  היא נקודה עלCN    :כך שND  ||FH  

 .HFאת  .  חשב(ב)

 NH. את  .   חשב(ג)

 :תשובה סופית

)א( ,30.26,9059.74     

 ס"מ     6.95ס"מ    )ג(  3.5)ב( 

 

    21/מ     .22ר שאלה מספ

 .ABCDנתון ריבוע  

 .DCנמצאת על הצלע  Fנקודה 

 .FCס"מ =  4ידוע כי 

 סמ"ר )ראו סרטוט(. 20 -שווה ל BFCשטח המשולש 

 את אורך צלע הריבוע. מצא   .(א)

 (.BDאת אורך אלכסון הריבוע ) מצא  .(ב)

 . BFCמשולש את זוויות ה מצא  .(ג)

 .BFDאת שטח המשולש  מצא  .(ד)

 תשובה סופית:

BCמס"10)א(    )מס"14,14)בBD   

000)ג(  SDFEרסמ"30)ד(  8.212.6890  

 

 א.22שאלה מספר 
 .ABCDנתון ריבוע 

 .DCנמצאת על הצלע  Fנקודה 

 .FCס"מ =  5ידוע כי 

 סמ"ר )ראו סרטוט(. 30 -שווה ל BFCשטח המשולש 

 את אורך צלע הריבוע. מצא   .(א)

 (.BDאת אורך אלכסון הריבוע ) מצא  .(ב)

 . BFCאת זוויות המשולש  מצא  .(ג)

 .BFDאת שטח המשולש  מצא  .(ד)

 תשובה סופית:
     ס"מ   16.97)ב(    ס"מ    12)א( 

 סמ"ר 42)ד(          67.38 , 22.62 , 90)ג( 
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 מלבן.
 

 

   22/מ .23שאלה מספר 

 , שאורכי צלעותיו הן:ABCDנתון מלבן 

 .ADס"מ =  AB  ,8ס"מ =  22

BD  .הוא אחד מאלכסוני המלבן 

 , כך ABנמצאת על הצלע  Eנקודה 

  שוקיים.-הוא משולש שווה AEDשמשולש 

  BDC∢את  מצא     . (א)

 (BDון המלבן )את אורך אלכס חשב    . (ב)

 .DEBבמשולש  BD( לצלע EFאת הגובה ) חשב  .  (ג)

 .DEBאת זוויות המשולש  חשב    . (ד)

 .DEBאת שטח המשולש  חשב   .  (ה)

 :תשובה סופית

)א(  

 

098.19BDC ∢      (ב )מס"4.23BD  (ג )מס"78.4EF   

000( ד) SDEBרסמ"56( ה)   13502.2598.19   

 

    .א23שאלה מספר 

 , שאורכי צלעותיו הן:ABCDנתון מלבן 

 .ADס"מ =  AB  ,9ס"מ =  24

BD     .הוא אחד מאלכסוני המלבן 

 , כך ABנמצאת על הצלע  Eנקודה 

  שוקיים.-הוא משולש שווה AEDשמשולש 

  BDC∢את  מצא     . (א)

 (BDסון המלבן )את אורך אלכ חשב    . (ב)

 .DEBבמשולש  BD( לצלע EFאת הגובה ) חשב  .  (ג)

 .DEBחשב את זוויות המשולש     . (ד)

 .DEBאת שטח המשולש  חשב   .  (ה)

 :תשובה סופית

 סמ"ר    67.5( ה)  20.55  , 24.45 , 135 (ד)   ס"מ 5.26( ג)ס"מ    25.63)ב(   20.55  )א(

 

     23/מ   .24שאלה מספר 

 .ABCDנתון מלבן  

AE הזווית -הוא חוצהDAB. 

 סמ"ר. 4.5הוא  ADEשטחו של משולש 

 ס"מ. 4הוא  ECאורכו של הקטע 

 .ADEאת זוויות המשולש  (  חשב1) .(א)

 .ABCDאת אורכי צלעות המלבן  (  מצא2)       

 . BEC.  חשב את זוויות המשולש (ב)

 תשובה סופית:

000( 1)א( ) 454590 (2   )73  DCAD  )000)ב 13.5387.3690 
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 : א42שאלה מספר 

 .ABCDנתון מלבן 

AE הזווית -הוא חוצהDAB. 

 סמ"ר.  18הוא  ADEשטחו של משולש 

 ס"מ. 9הוא  ECאורכו של הקטע 

 .ADEאת זוויות המשולש  (  חשב1) .(א)

 .ABCDצלעות המלבן  את אורכי (  מצא2)      

 . BECאת זוויות המשולש  .  חשב(ב)

 תשובה סופית:

 33.69 , 56.31 , 90)ב(    ס"מ    15ס"מ ,  45, 45, 90     (2   )6( 1)א( )

 

 

 .  2011 תשע"א מועד פברואר  35002 מבחן בגרות  : 25שאלה מספר 

 

 ס"מ.   10צלע אחת הוא של אורך הבמלבן, 

 5מנה פי מ גדול  אחרת הצלע השל  אורך וה

 )ראה ציור( 

 

 

 

 .של המלבן  הארוכההזווית שבין אלכסון המלבן לצלע  צא את גודל .   מ(א)

 .נמק את תשובתך .   מצא את גודל הזווית החדה שבין שני אלכסוני המלבן.(ב)

 היחס בין הצלע הקצרה במלבן לאלכסון המלבן. מהומצא  .  (ג)

 

 :  תשובה סופית

196.0 )ג(  062.22 )ב(    031.11  )א(
99.50

10
יחס  

  

 

10 



 טריגו במישורא נכשלת כל עוד לא חדלת לנסות                                                        ל

 יוסי דהן" –מלאים ניתן למצוא באתר "מתמטיקה באומץ פתרונות 

 https://sites.google.com/site/matematikabomez/homeבכתובת :  

96 

 

 

 

 מעוין.
 

 

    24/מ   : 26שאלה מספר 

 . ABCDנתון מעוין 

 ס"מ. 10 -, שווה לBNגובה המעוין, 

 BNובה עם הג 40, יוצר זווית שלBDאלכסון המעוין, 

 (∢DBN = 40 .) 

 .BDאת אורך האלכסון  חשב   .(א)

 .BDCאת זוויות המשולש  חשב   .(ב)

 את אורך הצלע של המעוין. חשב    .(ג)
 

 :תשובה סופית

000)ב(  05.13BD)א(   15.10BC)ג(   805050

 

 .  2013 תשע"ג ועד נובמברמ  35802 מבחן בגרות  : א26שאלה מספר 

 

 . ABCDנתון מעוין 

 ס"מ. 12 -הוא , BNגובה המעוין, האורך של 

  80היא בת המעוין,  הזווית החדה של 

 )ראה ציור(

 של צלע המעויןאורך החשב את     .(א)

    ∢CDBזוויות גודל החשב את     .(ב)

 .BDשל האלכסון אורך החשב את     .(ג)

 :תשובה סופית

 66.15BD)ג(      050)ב(     18.12BC)א( 

  

    2015מועד א קיץ תשע"ה   35802 מבחן בגרות  ב:26שאלה מספר 

NB מעוין הוא גובה הABCD . 

 )ראה ציור(

 ,BNס"מ =   9נתון:  

         32
0 

 =DBN ∢ 

 .BDהאלכסון של אורך החשב את     .(א)

 ∢  NDB(  חשב את  1)(ב)
 זוויות ה שתי  חשב את(  2)     

 .BDCמשולש האחרות ב            

 חשב את אורך הצלע של המעוין.    .(ג)

 :תשובה סופית

000   ( 2)ב     058   (1)ב 61.10BD)א(   01.10BC)ג(   645858

 



 טריגו במישורא נכשלת כל עוד לא חדלת לנסות                                                        ל

 יוסי דהן" –מלאים ניתן למצוא באתר "מתמטיקה באומץ פתרונות 

 https://sites.google.com/site/matematikabomez/homeבכתובת :  

97 

 

 

 משולש
 

 

  1/מ 27 שאלה מספר

 ABCזווית  -במשולש ישר

 ס"מ,  40הוא  ABאורך היתר  

 .44היא בת  CABוהזווית 

 ADC = 53∢  -כך ש  BCנמצאת על ניצב   Dנקודה 

 סרטוט(. ה)רא

 .BDע חשב את אורך הקט

 תשובה סופית:

BDמס"2.6  

 

    2009 מועד חורף תשס"ט  35002מבחן בגרות .   א27 שאלה מספר

∢)   ABCזווית  -במשולש ישר  90C) 

 ס"מ   40הוא  ABאורך היתר 

390היא בת  ∢ CABוהזווית 
 

 .BCהניצב    נמצאת על Dנקודה  

 )ראה ציור( מעלות 53היא בת  ADCכך שזווית 

 . CDחשב את אורך הקטע  .(א)

 .BDחשב את אורך הקטע  .(ב)

   : תשובה סופית

  BD=  1.75)ב(.        CD=  23.42)א(.  

 

.  28שאלה מספר 
 

 .  2013   תשע"ג מועד  פברואר  35802 מבחן בגרות  2/מ

 

EFG  ( 90 ישר זווית  במשולש
0

  = F (∢ 
ED  הוא התיכון לניצבFG ה ציור(א)ר 

27נתון:   
0

  =FEG ∢ 
 .EGס"מ =  12         

 .FG)א(. מצא את אורך הניצב 

 ∢  EDF חשב את הזווית )ב(. 
 

 תשובה סופית:

 ∢07.75FDE)ב(       447.5FG)א(   
 

 2008 תשס"חקיץ מועד  ב מועד מבחן בגרות        .א28שאלה מספר 

EFG ,FGEFבמשולש   , 

EH        )הוא תיכון במשולש  ,  )ראה ציור 

     EFס"מ =  17נתון : 

40היא בת   ∢  FEGהזווית  
0

 . 

 .∢ EHFחשב את הזווית 

 : תשובה סופית

 67.28
0

  = EHF ∢. 
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  3/מ   29שאלה מספר 

 ABC (∢ACB = 90,)זווית -במשולש ישר

 ∢CBA = 40 סרטוט(. ה)רא 

 ס"מ.  7 הוא  CDאורך הגובה ליתר

CE הזווית הישרה במשולש.-הוא חוצה  

 .CED∢)א(.  חשב את הזווית 

 ?CED )ב(.  מהו שטח המשולש 

 תשובה סופית:

∢ )א(

 

085CED   )רסמ"135.2)בSDEC  

 

  2010 תש"ע מועד חצב ברק  35002בגרות מבחן       .א 29שאלה מספר  

 קדקוד הזווית הישרה NPQ   (P – )לפניך משולש ישר זווית  

    PQ=  ס"מ 6אורכי הניצבים הם:       

 .PNס"מ =  8,                                

 .PQN∢חשב את גודל הזווית    )א(   

 .PK מצא את אורך הגובה NQהגובה לצלע  הוא PK     .(ב)

 ∢ .KPQ חשב את גודל הזווית       .(ג)

 . KLאת אורך הקטע  מצא NPQהוא חוצה זווית  PL     .(ד)

  :  תשובה סופית

53.13)א(    
0

   =∢PQN. (ב  .)4.8 PK   ( )36.86 ג=KPQ ∢    .)50.68)ג  =KL. 

 

30שאלה מספר 
   

  4/מ

 

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

 סרטוט(.  ה)רא ACס"מ =  7אורך הניצב מול זווית זו הוא 

CF הוא תיכון ליתר, ו-CD  .הוא הגובה ליתר 

 .AB)א(.  חשב את אורך היתר 

 .CDאת אורך הקטע  )ב(.  חשב

 .AD)ג(.  חשב את אורך הקטע 

 .CDF)ד(.  מהו שטח המשולש 

 :תשובה סופית

ABמס"89.10)א(    )מס"36.5)בCD    )מס"5.4)גAD   )רסמ"53.2)דSCDF  
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 (∢ ABC  )90Bזווית  -במשולש ישר

55      נתון :
0

  =C ∢    . 

  ס"מ.  8הוא  BCאורך הניצב         

        BH .הוא גובה ליתר 

        BM .הוא תיכון ליתר 

 .BH.   חשב את אורך הגובה )א( 

 . AMחשב את האורך של הקטע    )ב(. 

 .MHחשב את האורך של הקטע     )ג(. 

 ∢  BMCחשב את גודל הזווית     )ד(. 

 תשובה סופית:

 ∢070BMH)ד(      382.2MH)ג(       97.6AM(   ב)          553.6BH)א(  
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 25/מ.  31שאלה מספר  

  I(-3,-2) ,H(-3,3) ,G(9,3)הנקודות 

 הן שלושת הקדקודים של משולש.     

HK  הוא הגובה לצלעGI  .)ראו סרטוט( 

 HGI( מצא את זוויות המשולש 1א. )

 . HK, לבין אורך הגובה IK( חשב את היחס בין אורך הצלע 2)    

 HGK( מצא את זוויות המשולש 1)  ב.

 .KGלבין אורך הקטע  HK(  חשב את היחס בין אורך הגובה 2)     

 תשובה סופית:

000( 1)א( ) 38.6762.2290          (2  )4134.0
62.4

91.1


HK

IK
 יחס

000( 1)ב( ) 38.6762.2290          (2  )419.0
01.11

62.4


KG

HK
 יחס

 

 א31שאלה מספר 

  I(-4,-1) ,H(-4,2) ,G(7,2)הנקודות 

 . GIהוא הגובה לצלע  HKהן שלושת  הקדקודים של משולש. 

 ∢.HGIמצא את גודל הזווית    .(א)
 . HKמצא את אורך הגובה    .(ב)

 ∢.IHKמצא את גודל הזווית    .(ג)
  : תשובה סופית

15.26א.
0

15.26 ג. יח' 2.89 ב. 
0
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ABF  הוא משולש ישר זווית 

E  היא נקודה על הניצבBF. 

75נתון :  
0

  =AEB .∢    38 -ו
0

  =AFB .∢    

 מטר. 0.8הוא    BEאורך הקטע 

 .AB)א(. חשב את אורך הקטע 

 .EFרך הקטע )ב(. חשב את או

 .AEF)ג(. מצא את שטח המשולש 

 :תשובה סופית

 Sמ"ר =  4.5)ג(            מטר    3.02)ב(           מטר    2.985)א(  
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 5/מ   33שאלה מספר 

 ABC (AB=AC ,)שוקיים -במשולש שווה

 משולש. עם בסיס ה 28הגובה לשוק יוצר זווית של 

 ס"מ. 10אורך הבסיס הוא 

 .ABCאת זוויות המשולש  חשב)א(   

 .BCלבסיס  AB)ב(    חשב את היחס בין השוק 

 

 תשובה סופית:

000)א(  065.1)ב(         566262
10

65.10


BC

AB

בסיס

שוק
 יחס

 

 א.33שאלה מספר 

 ABC (AB=AC ,)שוקיים -במשולש שווה 

38 הגובה לשוק יוצר זווית של 
0

 עם בסיס המשולש.   

 ס"מ. 18אורך הבסיס הוא 

 .ABCאת זוויות המשולש  חשב)א(   

 .BCלבסיס  ABאת היחס בין השוק  חשב)ב(    

 תשובה סופית:

)א(   0.8119:  1)ב(     76,5252,

 

 

34שאלה מספר 
  

 6/מ

 ABC (AB = AC,)שוקיים -במשולש שווה

 65הבסיס היא בת  זווית 

 סרטוט(.  ה)ראס"מ  10( הוא BC( לבסיס )ADואורך הגובה )

 .BCאת אורך הבסיס  חשב)א(   

 ( ? CEאורך הגובה לשוק ) מה)ב(   

 :תשובה סופית

BCמס"32.9)א(    )מס"45.8)בCE  

 

 

 א:34שאלה מספר 

 ABC    (AB  =AC)שוקיים  -במשולש שווה

65נתון :  זווית הבסיס היא בת  
0

   

 .  14לבסיס הוא    AHהגובה   ואורך

 לשוק.   CDמצא את אורך הגובה  

 11.81:  תשובות  
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 7/מ. 35שאלה מספר 

 
 ABC (AB = AC ,)שוקיים -במשולש שווה

 ס"מ. 10( הוא ABאורך השוק )

 -ה ל( שווADהגובה לבסיס )
5

4
 סרטוט(. המאורך השוק )רא 

 .ABCחשב את זוויות המשולש 

 :תשובה סופית
000 74.7313.5313.53 

 

 

 א 35שאלה מספר 

 ABC (AB = AC ,)שוקיים -במשולש שווה

 ס"מ. 14( הוא ABאורך השוק )

 -( שווה לADהגובה לבסיס )
7

4
 סרטוט(. המאורך השוק )רא 

 .ABCאת זוויות המשולש  חשב

 :תשובה סופית

 85.34,3.110 
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 ABC (AB=AC ,)שוקיים -במשולש שווה

  BD  )הוא גובה לשוק )ראה ציור 

 . BDס"מ =  8נתון : 

 בה לשוק.ס"מ מאורך הגו 2 –גדול ב  BCאורך הבסיס 

 .ABC)א(   מצא את זוויות המשולש 

 .ABC)ב(    מצא את אורך השוק של המשולש 

 .  ABC)ג(    מצא את שטח המשולש 

 תשובה סופית:

000)א(     33.8)ב(      74.7313.5313.53 ABAC       )32.33)גS 
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