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 .ריבוע או שבסיסה מלבן תיבה

 
 

 .  2013 תשע"גמועד חצב ברק   35802 מבחן בגרות .1שאלה מספר 

 סרטוט( נתון: ה)ראD'C'B'ABCDA'בתיבה 

ADמ"ס12    ,8מ"סDC    ,14מ"ס'CC  

 .ACאת האורך של אלכסון הבסיס,  חשב א.

 , AC'את הזווית שבין אלכסון התיבה,  חשב ב.

 .ABCDלבין הבסיס  

 ב את שטח המעטפת של התיבה.חש ג.

 את שטח הפנים של התיבה. חשב ד.

 תשובה סופית:

ACמס"42.14)א(               )015.44)ב'CAC ∢  

Sמעטפתרסמ"560)ג(         )פניםרסמ"752)דS  

 

 .  2013 תשע"גמועד חצב ברק   35802 מבחן בגרות :א1שאלה מספר 

 סרטוט( נתון: ה)ראD'C'B'ABCDA'בתיבה 

ADמס"11    ,8מ"סDC    ,15"' CCמס  

 .ACחשב את האורך של אלכסון הבסיס,  א.

 .ABCD, לבין הבסיס AC'חשב את הזווית שבין אלכסון התיבה,  ב.

 חשב את שטח המעטפת של התיבה. ג.
 חשבו את שטח הפנים של התיבה. )ד(.

 תשובה סופית:

ACמס"6.13)א(               )08.47)ב'CAC ∢     

Sמעטפתרסמ"570)ג(         )פניםרסמ"746)דS  

 

 

 . 2שאלה מספר 

 סרטוט(  נתון: ה)ראD'C'B'ABCDA'בתיבה 

ABמ"ס12     ,10מ"סAD . 

 , לבין AB'הזווית שבין אלכסון הפאה, 

 .35היא בת ABCDהבסיס 

 .BB'את גובה התיבה, חשב א.

 .A'ADD', אלכסון הפאה AD'את  חשב ב.

 .ABCDלבין הבסיס AD'את הזווית שבין חשב ג.

 תשובה סופית:

'"4.8)א(    BBמס        )06.13)ב"' ADמס    )003.40)ג'DAD ∢ 
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 .א2שאלה מספר 

DCBAABCDבתיבה        ) ראה ציור( 

 . ADס"מ =   AB    ,14ס"מ =   16 נתון:

BAהזווית שבין אלכסון הפאה,     , 

 .  38היא בת  ABCDלבין הבסיס   

BBחשב את גובה התיבה,   .(א) . 

 'BB'CCאלכסון הפאה  BCאת  'חשב  .(ב)

 . ABCDלבין הבסיס    BC' חשב את הזווית שבין   .(ג)

 :  סופית תשובה

BBס"מ =  12.50 )א(   

 )ג(       BC'ס"מ =  18.77 )ב(  76.41BCC'∢ 
 

 

 .3שאלה מספר 

 סרטוט(. השבסיסה מלבן )ראD'C'B'ABCDA'נתונה תיבה 

 .מ"ס10הוא AA'אורך גובה התיבה 

 .מ"ס14, הואA'ABB', אלכסון הפאה AB'אורך  א.

 .ABאת אורך המקצוע חשב 

 , לביןA'ADD', אלכסון הפאה AD'הזווית שבין  ב.

 . חשב את נפח התיבה.40היא בת ABCDהבסיס  

 את שטח מעטפת התיבה. חשב ג.

 :תשובה סופית

ABמס"8.9)א(     )קסמ"1168)בV    )מעטפתרסמ"4.434)גS  

 

 .  2014  תשע"דמועד  פברואר   35802 מבחן בגרות .א3שאלה מספר 

  D'C'B'ABCDA'תיבה  בציור שלפניך

 .ADס"מ =  AB .9ס"מ =  14נתון:   

42היא  ABCDלבין הבסיס   'ABהזווית שבין אלכסון הפאה 
0

. 

 .BB'פאה הגובה חשב את אורך  א.

 , A'ADD'פאה , אלכסון הAD' חשב את ב.

 ABCDלבין הבסיס  AD'הזווית שבין האלכסון חשב את  ג.

 :תשובה סופית

'6.12)א(   BB  )ב(48.15'AD      )046.54)ג 

 

 2007תשס"ז  ברק / חצב  מועד        .ב3שאלה מספר 

 בה שבסיסה מלבן הם : נתוני התי

 ס"מ 10הוא  AA‘גובה התיבה  

 ( D 'DCC‘) אלכסון הפאה  DCאורך '  א()
   

 .DCס"מ . חשב את אורך המקצוע 12הוא    

 (.A'ADD)אלכסון הפאה ' ADהזווית שבין '  ב()

50היא בת  ABCDלבין הבסיס      
0

  

  ADחשב את אורך של המקצוע               

 ת נפח התיבהחשב א     ג()

 את שטח מעטפת התיבה. (.   חשב)ד

 : סופית תשובה

      AD=  8.39)ב(       DCס"מ =  6.63 )א( 

 סמ"ר 300.4)ג(                    סמ"ק  556.2 (ג)
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 .4שאלה מספר 

 סרטוט( שבה ה)רא D'C'B'ABCDA'נתונה תיבה 

ABמ"ס10   ,12מ"סAD . 

 , AC'הזווית שבין אלכסון התיבה, 

 .38היא בתABCDהבסיס לבין           

 ן הבסיס.את אורך אלכסו חשב א.

 חשב את גובה התיבה. ב.

 את שטח פני התיבה. חשב ג.

 תשובה סופית:

ACמס"62.15)א(      )20.12)ב"' CCמס    

Sפניםרסמ"8.776)ג(    

 

 .א4שאלה מספר 

DCBAABCDנתונה תיבה        

 )ראה ציור (.   ADס"מ =  AB    ,15ס"מ =   13  שבה

CA הזווית שבין אלכסון התיבה,   , 

 . 35היא בת    ABCDלבין הבסיס  

 חשב את אלכסון הבסיס.  .(א) 

 חשב את גובה התיבה.   .(ב)

  חשב את שטח פני התיבה.   .(ג)

 :  סופית תשובה

 רסמ"  1168.4)ג( ס"מ  13.90)ב(  ACס"מ =   19.85)א(

 

 .5שאלה מספר 

 סרטוט( שבה ה)ראD'C'B'ABCDA'נתונה תיבה 

ABמ"ס10    ,12מ"סAD     ,8 =ס"מ'AA. 

 .A'ADD', אלכסון הפאה DA'את אורך  חשב א.

 . 'DBאת אורך האלכסון של התיבה  חשב ב.

 תשובה סופית:

'"42.14)א(   DAמס     )55.17)ב"' DBמס  

 

 .א5שאלה מספר 

DCBAABCDנתונה תיבה       שבה 

AAס"מ =   AD    ,10ס"מ =  AB    ,14ס"מ =  12 .)ראה ציור( 

ADחשב את   .(א)    אורך אלכסון הפאה ,ADAD  . 

BDחשב את אורך אלכסון התיבה,   .(ב) . 

ADאת הזווית שבין אלכסון הפאה הצדדית,  חשב  .(ג)    , 

BDלבין אלכסון התיבה,   . 

  :סופית תשובה

 .9034)ג(    ס"מ  20.98)ב(    ס"מ  17.20)א( 
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 .6שאלה מספר 

 הוא ריבוע, ABCD,שבסיסה D'C'B'ABCDA'בתיבה 

 )ראו סרטוט(. מ"ס10אורך האלכסון של הפאה הצדדית הוא

 .48הזווית שבין אלכסוני הפאות הצדדיות היא בת

 .D'B'את אורך האלכסון של הבסיס העליון,  חשב א.

 את שטח הבסיס של התיבה. חשב ב.

 תשובה סופית:

''"13.8א(  ) DBמס    )רסמ"04.33)בS  

 

 2008 תשס"ח מועד חצב ברק   .א6שאלה מספר 

DCBAABCDבתיבה       , 

 ,ריבועהוא   ABCDשבסיסה  

 ס"מ )ראה ציור(.  14אורך אלכסון של הפאה הצדדית הוא  

 . 50הזווית שבין אלכסוני הפאות הצדדיות היא בת  

DBחשב את אורך האלכסון של הבסיס העליון,   .(א) . 

 .’A’B’C’Dחשב את אורך הצלע של הריבוע  .(ב)

 חשב את שטח הבסיס של התיבה. .)ג(
 : סופית תשובה

DBס"מ =  11.83)א(         )סמ"ר  70.01(ג)     8.36)ב 

 

 

 .ריבוע או רמידה שבסיסה מלבןפי

 

 
 .7שאלה מספר 

 

 (.סרטוט הראהוא מלבן ) SABCDשל פירמידה ישרה ומרובעת  ABCDהבסיס 

ADמ"ס35נתון:     ,50מ"סAB  . 

 .40הזווית בין מקצוע צדדי לבסיס היא בת

 לכסון הבסיס של הפירמידה.את אורך א חשב א.

 חשב את גובה הפירמידה. ב.

 את אורך המקצוע הצדדי של הפירמידה. חשב ג.

 תשובה סופית

DBמס"03.61)א(        )מס"6.25)בSH   )מס"81.39)גBS  

 

 .2012 בתשע" מועד חורף  35802 מבחן בגרות :א 7שאלה מספר 

 

 )ראה ציור(  הוא מלבן. SABCD הבסיס של פירמידה ישרה ומרובעת 

 .ABס"מ =  AD    ,40ס"מ =  30נתון : 

65 הוא הזווית בין מקצוע צדדי לבסיס וגודל 
0

. 

 אלכסון הבסיס של הפירמידה. אורך את מצא .(א)

 .SO גובה הפירמידההאורך של את  מצא .)ב(

 דדי של הפירמידה.המקצוע הצאורך את  מצא .)ג(

 תשובה סופית

 מס"15.59)ג(      מס"61.53)ב(   מס"50)א(  
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 .8שאלה מספר 

  הוא מלבן SABCDשל פירמידה ישרה ומרובעת  ABCDהבסיס 

 (.סרטוט הרא)

ADמ"ס17נתון:     ,25מ"סAB   ,12מ"סSH . 

 לכסון הבסיס של הפירמידה.את אורך א חשב א.

 מקצוע הצדדי של הפירמידה.את אורך ה חשב ב.

 את גודל הזווית שבין המקצוע הצדדי לבין  חשב ג.

 בסיס הפירמידה. 

 תשובה סופית:

DBמס"23.30)א(      )מס"30.19)בDS   

 ∢  044.38SDH)ג( 

 

 .א8שאלה מספר 

 הוא מלבן. SABCDשל פירמידה ישרה ומרובעת  ABCDהבסיס 

 .SHס"מ =  CD  ,9ס"מ =  AD  ,18ס"מ =  24 נתון:

 חשב את אלכסון הבסיס של הפירמידה. .(א)

 חשב את המקצוע הצדדי של הפירמידה. .(ב)

 הפירמידה. מקצוע צדדי לבין בסיסחשב את הזווית שבין  .(ג)

 : סופית תשובה

96.30SAH)ג(    ס"מ 17.49)ב(     ס"מ 30)א(   ∢ 

 

 

 .9שאלה מספר 

 (.סרטוט הראהוא מלבן ) SABCDשל פירמידה ישרה ומרובעת  ABCDהבסיס 

ADמ"ס15נתון:    ,20מ"סAB  .  

SEמ"ס22הוא:  SABהגובה של הפאה הצדדית  . 

 חשב את גובה הפירמידה. א.

 חשב את נפח הפירמידה. ב.

 לבין בסיס הפירמידה. SEאת הזווית שבין הישר  חשב ג.

 תשובה סופית:
SHמס"68.20)א(       )קסמ"2068)בV  

 ∢ 0067.70SEH)ג(  
 

 .א9שאלה מספר 

 ומרובעת הוא הבסיס של פירמידה ישרה ABCDהמלבן 

 SABCDאורכי מקצועות הבסיס הם. 

 .CDס"מ =  BC  ,20ס"מ =  11  

 .SKס"מ =  17הוא  SBCהגובה של הפאה הצדדית 

 חשב את גובה הפירמידה. .(א)

 לבין בסיס הפירמידה. SKהישר חשב את הזווית שבין  .(ב)

 חשב את נפח הפירמידה. .(ג)

 :  סופית תשובה

 סמ"ק 1008.17)ג( 97.53)ב( ס"מ 13.75)א(
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 :10 שאלה מספר

 הוא מלבן  SABCDשל פירמידה ישרה ומרובעת ABCDהבסיס 

 (.סרטוט הרא)

ADמ"ס12נתון:    ,20מ"סAB  . 

SEמ"ס15הוא  SABהגובה של הפאה הצדדית  . 

 חשב את גובה הפירמידה. א.

 .SADשל הפאה הצדדית  SFאת הגובה  חשב ב.

 לבין בסיס הפירמידה. SFאת גודל הזווית שבין הישר  חשב ג.

 :תשובה סופית

SHמס"75.13)א(       )מס"17)בSF    )097.53)גSFH ∢ 

 א:10 שאלה מספר

 שבסיסה הוא מלבן  SABCDנתונה פירמידה ישרה ומרובעת 

ABCD. :אורכי מקצועות הבסיס הם 

 .BCס"מ =  AB  ,18ס"מ =  13 

 .SKס"מ =  12הוא  SBCה של הפאה הצדדית הגוב

 חשב את גובה הפירמידה. .(א)

 .SABשל הפאה  SMחשב את הגובה  .(ב)

 .הפירמידה לבין בסיס  SMהישר חשב את הזווית שבין  .(ג)

  : סופית תשובה

 .2748)ג( SMס"מ =  13.52)ב( ס"מ 10.09 )א(

 

 

 .11שאלה מספר 

 הוא מלבן  SABCDשל פירמידה ישרה ומרובעת ABCDהבסיס 

 (.סרטוט הרא)

ADמ"ס16נתון:     ,17מ"סAB  . 

SEמ"ס12הוא:  SABהגובה של הפאה הצדדית  . 

 חשב את גובה הפירמידה. א.

 מקצוע הצדדי של הפירמידה.את אורך ה חשב ב.

 את הזווית שבין המקצוע הצדדי לבין בסיס הפירמידה. חשב ג.

 תשובה סופית:

SHמס"94.8)א(      )מס"7.14)בSB    )045.37)גSBH ∢ 

 2006 מועד חורף תשס"ו: א11שאלה מספר 

 .ABCD   א מלבן הו  SABCDבסיסה של פירמידה ישרה ומרובעת  

 . BCס"מ =  25, ואורכו הוא  ABס"מ =  17רוחב המלבן הוא  

 .SKס"מ =  21הוא   SBCגובה הפאה הצדדית  

     )ראה ציור(

 חשב את גובה הפירמידה. .(א)

 חשב את אורך המקצוע הצדדי של הפירמידה. .(ב)

 חשב את הזווית הנוצרת בין המקצוע הצדדי לבין הבסיס. .(ג)

 :  סופית תשובה

 77.51 )ג( ס"מ 24.44 )ב( ס"מ 19.20 )א(
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 .12שאלה מספר 

 הוא מלבן  SABCDשל פירמידה ישרה ומרובעת ABCDהבסיס 

 (.סרטוט הרא)

ADמ"ס15נתון:     ,20מ"סAB   ,22מ"סSH . 

 .SABאת הגובה של הפאה הצדדית  חשב א.

 .SABאת השטח של הפאה הצדדית  חשב ב.

 .SADאת השטח של הפאה הצדדית  חשב ג.

 שטח המעטפת של הפירמידה.את  חשב ד.

 את שטח הפנים של הפירמידה.  חשב ה. 

 :תשובה סופית

)א(

 

SEמס"24.23     )רסמ"4.232    )בSSAB  )ג(

 

SSADרסמ"2.181     

מעטפתSרסמ"2.827)ד(   )ה(

 

פניםSרסמ"2.1127  

 

 א:12שאלה מספר 

 .Sדקודה הוא וקABCD  בסיסה של פירמידה ישרה ומרובעת הוא מלבן 

 .BC=  ס"מ CD  ,20ס"מ =  SH  ,14ס"מ =  10 נתון:

 .SCDחשב את הגובה של הפאה הצדדית  .(א)

  .SCDחשב את השטח של הפאה הצדדית  .(ב)

 .SBCחשב את השטח של הפאה הצדדית  .(ג)

 חשבו את שטח המעטפת של הפירמידה. )ד(.

 חשבו את שטח הפנים של הפירמידה. )ה(. 

 :סופית תשובה

 סמ"ר 122.07)ג( סמ"ר 98.99)ב( ס"מ 14.14)א( 

 סמ"ר 722.12סמ"ר    )ה( 442.12)ד( 

 

 .13שאלה מספר 

 הוא מלבן SABCDשל פירמידה ישרה ומרובעת ABCDהבסיס 

 (.סרטוט הרא)

ABמ"ס20נתון:     ,8מ"סSH . 

SEמ"ס12הוא:  SABהגובה של הפאה הצדדית  . 

 .ADחשבו את האורך  א.

 חשבו את נפח הפירמידה. ב.

 .DHחשבו את האורך ג.

 :תשובה סופית

ADמס"88.17)א(     )קסמ"6.953)בV    )מס"41.13)גDH  

 

 א:13שאלה מספר 

  ABCDבסיסה של פירמידה ישרה הוא מלבן 

 ,  SHס"מ =  11.גובה הפירמידה Sה הוא דקודוק

 ,  ADס"מ =  10אורך מקצוע הבסיס

 )ראה ציור(.SKס"מ =  16 הוא SADגובה הפאה הצדדית 

 .ABחשבו את האורך      )א(.

 חשב את נפח הפירמידה. .(ג)

 .BHחשב את אורך   .(ב)

      : סופית תשובה

  ס"מ 12.65(ג)     סמ"ק 852.06( ב)    AB = 23.23)א(    
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 14שאלה מספר 

 (.סרטוט הראהוא מלבן ) SABCDשל פירמידה ישרה ומרובעת  ABCDהבסיס 

ADמ"ס15נתון:       ,20מ"סAB . 

SAמ"ס15אורך המקצוע הצדדי של הפירמידה הוא:  . 

 כסון הבסיס.חשב את אורך אל .א

 ת שבין מקצוע צדדי לבסיס.את הזווי חשב ב.

 .SC -ו SAאת הזווית שבין המקצועות הצדדיים  חשב ג.

 :תשובה סופית

DBמס"25)א(    
∢ 055.33SBH)ב(   

 
 ∢ 09.112ASC)ג(   

 

 .  2011 תשע"א מועד פברואר  35002 מבחן בגרות:   א14שאלה מספר 

 .Sוקדקודה  ABCDבסיסה של פירמידה ישרה ומרובעת הוא מלבן 

 .ADס"מ =  AB  ,25ס"מ =  20אורכי מקצועות הבסיס הם: 

 .SAס"מ =  30אורך המקצוע הצדדי של הפירמידה הוא 

 .של הפירמידה חשב את אורך אלכסון הבסיס .(א)

 לבסיס.   SAאת הזווית שבין מקצוע צדדי חשב  .(ב)

 .SC-ו SAחשב את הזווית שבין המקצועות הצדדיים  .(ג)

 :  סופית תשובה

 5.64)ג( 75.57)ב( ס"מ 32.02)א(

 

 15שאלה מספר 

 (.סרטוט הראהוא מלבן ) SABCDשל פירמידה ישרה ומרובעת ABCDהבסיס 

ABמ"ס15נתון:       ,20מ"סBC  .  E  היא האמצע שלAB . 

 .55לבסיס היא בת  SEהזווית שבין הישר 

 את גובה הפירמידה. חשב א.

 . BCהיא האמצע של  F ב.

 דה.ס הפירמילבין בסי SFאת הזווית שבין הישר  חשב 

 .SABאת גובה הפאה הצדדית  חשב ג.

 .SABאת שטח הפאה  חשב ד.

 :תשובה סופית

SHמס"28.14)א(    )ב(

 

029.62SFH  ∢   )מס"43.17)גSE  (ד)

 

SSABרסמ"72.130  

 

  .  2014  תשע"דמועד  חורף   35802 מבחן בגרות .א15שאלה מספר 

 (.ציור הראהוא מלבן ) SABCDשל פירמידה ישרה ABCDהבסיס 

ABמס"16נתון:       ,20מ"סBC  . 

 .BCהיא האמצע של  Fהנקודה . ABהיא האמצע של  Eהנקודה 

 .55היא בת לבסיס  SEהזווית שבין הישר 

 .SO  חשב את גובה הפירמידה א.

 .חשב את נפח הפירמידה ב.

  .  ∢  SFOחשב את  ג.

 ?    SE   -שווה באורכו ל  SFהאם   ד.

 .נמק באמצעות חישוב או בדרך אחרת              

 :תשובה סופית

SOמס"28.14)א(             )(ג)      סמ"ק     1523.2)ב

 

074.60SFO ∢ 

SEמס"43.17לא , (  ד)   ,37.16"מסSF  
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 .16שאלה מספר 

 הוא מלבן SABCDשל פירמידה ישרה ומרובעת ABCDהבסיס 

 (.סרטוט הרא)

 .מ"ס17הוא SOגובה הפירמידה 

SEמ"ס22הוא:  SABשל הפאה הצדדית הגובה  . 

 לבין בסיס הפירמידה. SEהזווית שבין הישר .∢ SEOאת  חשב א.

 .BCאת אורך מקצוע הבסיס,  חשב ב.

 סמ"ק. 1,000, אם נפח הפירמידה הוא  ABאת אורך המקצוע חשב ג.

 :בה סופיתתשו

)ב( ∢  06.50SEH)א( 

 

BCמס"92.27    )מס"32.6)גAB  

 .  2014  תשע"דמועד  א קיץ   35802 מבחן בגרות :א16שאלה מספר 

 .SABCDשל פירמידה ישרה ומרובעת  ABCDהבסיס 

 ראה ציור() א מלבן וה

 ס"מ. 12הוא  SOנתון: גובה הפירמידה 

 .SEס"מ =  13הוא   SABהגובה של הפאה הצדדית        

 .∢ SEOא.  חשב את 

 .BCואת האורך של מקצוע הבסיס   EOב.  חשב את האורך 

 .ABסמ"ק, חשב את אורך המקצוע  320ג.  נפח הפירמידה הוא 

 :תשובה סופית

 ∢038.67SEO)א( 
 . AB=  ס"מ 8.    )ג(  BCס"מ =  EO  ,10ס"מ =  5)ב(  

 

 .17שאלה מספר 

 הוא מלבן  SABCDשל פירמידה ישרה ומרובעת ABCDהבסיס 

 (.סרטוט הרא)

ADמ"ס15נתון:     ,20מ"סAB . 

 .38היא בת SABזווית הראש של הפאה הצדדית 

 .SABאת הגובה של הפאה הצדדית  חשב א.

 .SABחוצה את זווית הראש של הפאה הצדדית  SF ב.

 לבין בסיס הפירמידה. SFאת הזווית שבין  חשב 

 את גובה הפירמידה.  חשב ג.

 :תשובה סופית

SFמס"04.29)א(     )ב(003.75SFH  ∢     )מס"05.28)גSH  

 

 א:17שאלה מספר 

 הוא מלבן שאורכו  SABCDהבסיס של פירמידה ישרה  

BC   ס"מ, ורוחבו   18הואCD   ס"מ,  30הוא 

 .48היא בת  SAB הפאה הצדדית   זווית הראש של

 . SABשל הפאה  SF  חשב את הגובה .(א)

   SABדדית חוצה את זווית הראש של הפאה הצ  SF .(ב)

 לבין בסיס הפירמידה. SFהזווית שבין   חשב את            

 חשב את גובה הפירמידה. .(ג)

 :  סופית תשובה

 ס"מ 32.46)ג(  .5174)ב( ס"מ 33.69)א(
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 .18שאלה מספר 

 (.סרטוט הרא) א מלבןוה SABCDשל פירמידה ישרה ומרובעת ABCDהבסיס 

ADמ"ס15נתון:       ,20מ"סAB . 

 .38היא בת SABזווית הראש של הפאה הצדדית

 .SABאת הגובה של הפאה  חשב א.

 חשב את גובה הפירמידה. ב.

 .SADה את זווית הראש של הפא חשב ג.

 תשובה סופית:

SEמס"04.29)א(      )מס"05.28)בSH    )028.28  ∢)גDSA 

 

 א:18שאלה מספר 

 ובסיסה   Sנתונה פירמידה ישרה שקדקודה  

 , BCס"מ =  AB ,25ס"מ =  16 .נתון:ABCDהוא מלבן  

                 )ראה ציור(.48יא בת ה   SBCזווית הראש של הפאה 

 .SBCחשב את הגובה של הפאה   .)א(
 חשב את גובה הפירמידה. .)ב(

 . SABחשב את זווית הראש של הפאה  .)ג(

 :תשובה

19.30SAB(ג) ס"מ 26.90(ב) ס"מ 28.07(א)    ∢ 

 

 

 .19שאלה מספר 
 היא פירמידה ישרה הפירמידה הגדולה במצרים

 )ראו תמונה(.  ABCDריבוע שבסיסה  

 מ' כל אחד.  233 -מקצועות הבסיס של הפירמידה שווים ל

 מ'. 139 -הגובה של הפירמידה שווה ל

 ?AC)א(.    מהו אורך האלכסון 

 , לבין בסיס הפירמידה?AS)ב(.    מהי הזווית בין המקצוע הצדדי 

 ולה.את נפח הפירמידה הגד )ג(.    חשב

 :תשובה סופית

ACמס"5.329)א(    )015.40)בSCH ∢ 

נפחVקמ"390,515,2)ג(     

 

 .20שאלה מספר 
 הפירמידה הגדולה במצרים היא פירמידה ישרה

 תמונה(.  ה. )ראABCDריבוע שבסיסה  

 מ'.  329.5 -שווה לAC אלכסון הבסיס של הפירמידה 

 מ'. 139 -ה שווה להגובה של הפירמיד

 .Bלנקודה   A)א(.  תייר הלך לאורך הפירמידה מנקודה 

 מהו המרחק שהוא עבר? 

 )ב(.   התייר החליט להקיף את בסיס הפירמידה.

 מה המרחק שהוא עבר?        

 ?Sלבין נקודה   C)ג(.   מהו המרחק בין נקודה

 את שטח הפאה הצדדית של הפירמידה. )ד(.   חשב

 :תשובה סופית
'233)א(   ABמ     )932)ב' Pמ     

SCמ'5.215)ג(       )רמ"121,21)דSSAB  
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 .  5201 התשע"א קיץ מועד   35802 מבחן בגרות א.20שאלה מספר 

  הפירמידה הגדולה במצרים היא פירמידה ישרה

 (. ציורה . )ראABCDריבוע שבסיסה  

 מ'.  329.5 -שווה ל הבסיס של הפירמידה של  ACכסון אלה

  הפירמידהצלע הבסיס של תייר הלך לאורך   .(א)

 מהו המרחק שהוא עבר?.Bלנקודה   Aמנקודה        

 הפירמידה.של בסיס כל ה הקיף אתמשיך והתייר ה   .(ב)

 המרחק שהוא עבר ו סך כלמה        

 ?Aלנקודה  עד לחזרתו Aמיציאתו מנקודה         

 מ'. 137 -של הפירמידה שווה ל SHהגובה    .(ג)

 לבסיס הפירמידה? SCזווית בין המקצוע ה ימה     

 :תשובה סופית 

ABמ'99.232)א(       )מ'99.232)בAB      )074.39)ג  

 

 .21שאלה מספר 
 מידה ישרה שבסיסה ריבוע.קבוצת מטיילים מרכיבים אוהל בצורת פיר

ד השלד של האוהל מורכב ממוטות אלומיניום: ארבעה מוטות בבסיס האוהל, ארבעה מוטות צדדיים ומוט אח

 סרטוט(. המרכזי לתמיכה המאונך לבסיס )רא

 מ',  2 -אורך כל מוט בבסיס האוהל שווה ל

 מ'. 3 -ואורך כל מוט צדדי שווה ל

 י הוספת מוט יד-)א(.  רוצים לחזק את האוהל על

 סון הבסיס של האוהל.לאורך אלכ        

 המוט הזה. את האורך של מצא        

 (.SEאת אורך המוט המרכזי ) )ב(.   מצא

 את הזווית  בין המוט הצדדי לבסיס האוהל. )ג(.   מצא

 )ד(.     בכמה מטרים מרובעים של בד משתמשים לעטיפת 

 ס(?האוהל מכל הצדדים )ללא הבסי         

 :תשובה סופית
ACמ'83.2)א(        )65.2)ב' ESמ      

Sרמ"28.11)ד(    ∢  098.61SCE)ג(   

 

 


