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הלפנבאוםרוית: מורה למתמטיקה

הלפנבאוםורויתרן סודאי : עורכי המצגת



טריגונומטריה וגופים במרחב–נוסחאות 



גופים במרחב–הגדרות 

(.וסגורחסום, קשירהיוצרות יחד גוף)המורכב מפאות מימדיגוף תלת : פאון•

ומצויים  חופפיםמצולעיםשפאותיו הן שנימימדיתלת פאון: מנסרה•

.  המחברות את זוגות הצלעות בהתאמהומקביליות, מקביליםמישוריםבשני

.שלהוהמקביליות נקראות המעטפת, המנסרהבסיסיהמצולעים המנוגדים נקראים

.מנסרה שהפאות הצדדיות שלה הן מלבנים: מנסרה ישרה•

.מנסרה ישרה שבסיסיה הם מלבנים: תיבה•

.תיבה בעלת לפחות שתי פאות ריבועיות מקבילות: תיבה ריבועית•

.ריבועיםפיאותיהתיבה שכל : קוביה•

מחוץ מנקודה, שנקרא בסיס הפירמידההמורכב ממצולעממדי-תלתפאון: פירמידה•

המחברים בין  ומכל הקטעים, הפירמידהקודקודשל המצולע שנקראתלמישור

.הקודקוד לבין הקודקודים של מצולע הבסיס

הצדדיות הן משולשים שווי שוקיים או פיאותיהפירמידה שכל : פירמידה ישרה•

.לחילופין הגובה שלה יורד למרכז המעגל החוסם את בסיסה

פירמידות

קוביה

מנסרות ישרות

מנסרות לא ישרות

לא פאוניםפאונים

תיבה ריבועית תיבה



'ח מועד ב"בגרות קיץ תשע•

'ו מועד ב"בגרות קיץ תשע•

?מה בתכנית



•ABCDA’B’C’D’ היא קוביה שאורך המקצוע שלה הואa(ראה ציור.)

.הוא משולש שווה צלעותA’BDהסבר מדוע המשולש -א

•A’M הוא גובה במשולשA’BD.

.ABCDובין הפאה A’Mחשב את הזווית בין -ב

8הוא A’BDשטח המשולש : נתון• 3.

.aחשב את ( 1)-ג

(2 )A’ABDהיא פירמידה.

.חשב את שטח הפנים שלה

.בתשובתך השאר שתי ספרות אחרי הנקודה העשרונית

'ח מועד ב"בגרות קיץ תשע



•ABCDA’B’C’D’ היא קוביה שאורך המקצוע שלה הואa(ראה ציור.)

.הוא משולש שווה צלעותA’BDהסבר מדוע המשולש -א

.ריבועים חופפים ולכן אלכסוניהם שווים זה לזהפיאותיהקוביה היא מנסרה שכל •

,𝐴𝐵𝐷∆נראה זאת על ידי חפיפת המשולשים  ∆𝐴𝐵𝐴′, ∆𝐴𝐷𝐴′:

′𝐴𝐴: כל המקצועות בקוביה שווים זה לזה ולכן• = 𝐴𝐵 = 𝐴𝐷.

′𝐵𝐴𝐴∢: בקוביה מאונכות זו לזו ולכןהפיאותכל • = ∢𝐵𝐴𝐷 = ∢𝐷𝐴𝐴′ = 90°.

𝐴𝐵𝐷∆: צלע-זווית-לפי משפט חפיפה צלע• ≅ ∆𝐴𝐵𝐴′ ≅ ∆𝐴𝐷𝐴′.

𝐴′𝐵: מסקנה• = 𝐴′𝐷 = 𝐵𝐷.

'ח מועד ב"בגרות קיץ תשע



•A’M הוא גובה במשולש∆𝐴′𝐵𝐷.

.ABCDובין הפאה A’Mחשב את הזווית בין -ב

•A’M הוא גובה במשולש שווה הצלעות∆𝐴′𝐵𝐷ולכן הוא גם תיכון ל-BD.

•ABCDולכן נקבל ש, כלומר אלכסוניו שווים זה לזה וחוצים זה את זה, הוא ריבוע-

MA=MB=MC=MDאו ש-𝐴𝑀 =
1

2
𝐵𝐷.

:  AMודרכו נמצא את , 𝐴𝐵𝐷∆נחשב בעזרת פיתגורס במשולש ישר הזווית BDאת •

𝐵𝐷2 = 𝐴𝐵2 + 𝐴𝐷2

𝐵𝐷2 = 𝑎2 + 𝑎2 = 2𝑎2 ⇒ 𝐵𝐷 = 𝑎 2

𝐴𝑀 = 1
2𝐵𝐷 = 𝑎 2

2

'ח מועד ב"בגרות קיץ תשע



•A’M הוא גובה במשולש∆𝐴′𝐵𝐷.

.ABCDובין הפאה A’Mחשב את הזווית בין -ב

.ABCDולכן מאונך לכל המישור AB-ולAD-מאונך לA’Aהישר •

, (ABCDהבסיס )לבין מישור ( A’Mהישר )זווית בין ישר המשופע למישור •

,(AMהישר )להיטלו של המשופע על המישור ( A’Mהישר )היא הזווית שבין המשופע 

.𝐴′𝑀𝐴∢כלומר זווית 

𝐴′𝐴הוא משולש ישר זווית שבו 𝐴𝐴′𝑀∆משולש • = 𝑎ו-𝐴𝑀 = 𝑎 2

2
ולכן נוכל למצוא  

:בעזרת טנגנס𝐴′𝑀𝐴∢את זווית 

tan ∢𝐴′𝑀𝐴 =
A′𝐴

𝐴𝑀
=

𝑎

𝑎 2
2

= 2

∢𝐴′𝑀𝐴 = 54.735°

'ח מועד ב"בגרות קיץ תשע



8הוא A’BDשטח המשולש : נתון• 3.

.aחשב את ( 1)-ג

𝑎שאורך צלעו , הוא משולש שווה צלעות𝐴′𝐵𝐷∆המשולש • 2.

.60°במשולש שווה צלעות כל הזוויות בנות •

:נביע את שטח המשולש בעזרת הנוסחה הטריגונומטרית לשטח משולש ונשווה לנתון•

𝑆∆𝐴′𝐵𝐷 = 1
2 · 𝐴

′𝐵 · 𝐴′𝐷 · sin ∢𝐵𝐴′𝐷

𝑆∆𝐴′𝐵𝐷 = 1
2 · 𝑎 2 · 𝑎 2 · sin(60°) = 𝑎2 3

2 = 8 3

𝑎2 = 16 ⇒ 𝑎 = 4

'ח מועד ב"בגרות קיץ תשע

שטח משולש בעל  

עם  b-וaשתי צלעות 

:י"בינהן נתון ע𝛾זווית

𝑆Δ = 1
2
·𝑎·𝑏·𝑠𝑖𝑛(𝛾)



8הוא A’BDשטח המשולש : נתון• 3.

.aחשב את ( 1)-ג

(2 )A’ABDהיא פירמידה.

.בתשובתך השאר שתי ספרות אחרי הנקודה העשרונית. חשב את שטח הפנים שלה

8שאת שטחה A’BDהפירמידה מורכבת מהפאה • , קיבלנו בסעיף הקודם3

.AA’D-וABD ,AA’Bומשלוש הפאות החופפות 

𝑎פאות אלה הן משולשים ישרי זווית ושווי שוקיים עם אורך ניצבים • = 4.

𝑆Δ: שטח כל אחת מהן לפיכך• = 1

2
· 𝑎2 = 1

2
· 16 = 8.

𝑆: הפנים הכולל הינושטח • = 8 3 + 3 · 8 = 37.86.

'ח מועד ב"בגרות קיץ תשע



.A’ABDחשב את נפח הפירמידה ( 1)-ד

.A’ABCDחשב את נפח הפירמידה ( 2)

.A’ABCDפירמידות בעלות נפח זהה לפירמידה 2מצא בשרטוט עוד ( 3)

:נפח פירמידה הוא שליש מכפלת שטח בסיסה בגובהה•

𝑉𝐴′𝐴𝐵𝐷 = 1
3 · 𝑆Δ𝐴𝐵𝐷 · 𝐴

′𝐴

𝑉𝐴′𝐴𝐵𝐷 = 1
3
· 16 · 4 =

64

3
= 211

3

2: יהיה כפול כיוון שיש לה שטח בסיס כפול עם אותו גובהA’ABCDנפח • · 211
3
= 422

3
.

'ח מועד ב"בגרות קיץ תשע



.A’ABDחשב את נפח הפירמידה ( 1)-ד

.A’ABCDחשב את נפח הפירמידה ( 2)

.A’ABCDפירמידות בעלות נפח זהה לפירמידה 2מצא בשרטוט עוד ( 3)

:פירמידות זהות ולכן שוות נפח3-את הקוביה ניתן לחלק ל•

: ליישומון הממחיש את השאלה לחצו כאן•

'ח מועד ב"בגרות קיץ תשע

https://www.geogebra.org/m/mk8h9pqg


'ח מועד ב"בגרות קיץ תשע•

'ו מועד ב"בגרות קיץ תשע•

?מה בתכנית



.’ABCDA’B’C’Dנתונה מנסרה ישרה •

(.ראה ציור( )AB=AC)הוא משולש שווה שוקיים ABCבסיס המנסרה •

,  54°היא ABCזווית הראש של המשולש •

.מ"ס7והאורך של בסיס המשולש הוא 

.65°ובין בסיס המנסרה היא A’Cהזווית שבין האלכסון •

.’ACC’Aחשב את שטח הפאה -א

CA’Bבמשולש BCחשב את הזווית בין הגובה לצלע -ב

.ABCובין בסיס המנסרה 

'ו מועד ב"בגרות קיץ תשע



.’ACC’Aחשב את שטח הפאה -א

ושזווית הראש שלו  , BC=7משמע , מ"ס7הוא ABCשבסיס המשולש שווה השוקיים נתון •

∢𝐶𝐴𝐵 = ACאורך אנו נדרשים לחשב את ’ACC’Aכדי לחשב את שטח הפאה המלבנית . 54°

.’AAואת אורך 

הגובה הוא גם  . BCלבסיס ADנוריד בו גובה . ABCנתבונן במשולש הבסיס ACכדי לחשב את •

ולכן יחלק את המשולש שווה השוקיים לשני משולשים ישרי  , תיכון לבסיס וגם חוצה זווית הראש

:זווית שבעזרתם נוכל לחשב את אורך שוקי המשולש

𝐶𝐷

𝐴𝐶
= sin ∢𝐶𝐴𝐷

3.5

𝐴𝐶
= sin 27° ⇒ 𝐴𝐶 = 7.71 = 𝐴𝐵

'ו מועד ב"בגרות קיץ תשע



.’ACC’Aחשב את שטח הפאה -א

.’AAאנו נדרשים לחשב את אורך ’ACC’Aכדי לחשב את שטח הפאה המלבנית . AC=7-נתון ש•

𝐴′𝐶𝐴∢מדובר במשולש ישר זווית עם זווית : 𝐴𝐴′𝐶∆נתבונן במשולש • = :מתקיים. 65°

tan ∢𝐴′𝐶𝐴 =
𝐴′𝐴

𝐴𝐶

tan ∢65° =
𝐴′𝐴

7.71
⇒ 𝐴′𝐴 = 7.71 · tan ∢65° = 16.53

:תהיה אם כך’ACC’Aשטח הפאה המלבנית •

𝑆𝐴𝐶𝐶′𝐴′ = 𝐴′𝐴 · 𝐴𝐶

𝑆𝐴𝐶𝐶′𝐴′ = 16.53 · 7.71 = 127.47

.ר"סמ127.47שטח הפאה •

'ו מועד ב"בגרות קיץ תשע



.ABCובין בסיס המנסרה CA’Bבמשולש BCחשב את הזווית בין הגובה לצלע -ב

:הנימוק. A’C=A’Bהוא משולש שווה שוקיים שבו CA’Bהמשולש •

.AB=ACהוא משולש שווה שוקיים שבו ABCבסיס המנסרה הישרה -

.A’AC-וA’ABמשותף לשני המשולשים ישרי הזווית ’AAגובה המנסרה -

,A’B=A’Cצלע ולכן -זווית-חופפים לפי צלעA’AC-וA’ABהמשולשים -

.ל"לפי משפט פיתגורס במשולשים הנA’B=A’Cאו לחילופין 

הוא גובה לבסיס במשולש שווה שוקיים  CA’Bבמשולש A’Dהגובה : מסקנה•

.BCאמצע Dכלומר , ולכן גם תיכון

•AD הוא ההיטל שלA’D על הבסיסABC , ולכן הזווית המבוקשת תהיה זווית∢𝐴′𝐷𝐴.

'ו מועד ב"בגרות קיץ תשע



.ABCובין בסיס המנסרה CA’Bבמשולש BCחשב את הזווית בין הגובה לצלע -ב

.A’A=16.53שבו יש לנו את אורך A’ADהיא זווית חדה במשולש ישר הזווית 𝐴′𝐷𝐴∢הזווית •

.A’ADדרך בסיס המנסרה ואז נחשב את הזווית המבוקשת בעזרת טנגנס במשולש ADנמצא את •

.BCהוא גובה לבסיס ADהוא משולש שווה שוקיים שבו ABCבסיס המנסרה •

:ADCבעזרת קוסינוס במשולש ADנמצא את אורך •

cos ∢𝐶𝐴𝐷 = 𝐴𝐷
𝐴𝐶

cos 27° = 𝐴𝐷
7.71

⇒ 𝐴𝐷 = 7.71 · cos 27° = 6.87

:A’ADבעזרת המשולש ישר הזווית 𝐴′𝐷𝐴∢כעת נמצא את זווית •

tan ∢𝐴′𝐷𝐴 = 𝐴′𝐴
𝐴𝐷

tan ∢𝐴′𝐷𝐴 = 16.53
6.87 ⇒ ∢𝐴′𝐷𝐴 = 67.43°

'ו מועד ב"בגרות קיץ תשע



.’ABCDA’B’C’Dנתונה מנסרה ישרה •

(.ראה ציור( )AB=AC)הוא משולש שווה שוקיים ABCבסיס המנסרה •

,  54°היא ABCזווית הראש של המשולש •

.מ"ס7והאורך של בסיס המשולש הוא 

.65°ובין בסיס המנסרה היא A’Cהזווית שבין האלכסון •

.’ACC’Aחשב את שטח הפאה -א

CA’Bבמשולש BCחשב את הזווית בין הגובה לצלע -ב

.ABCובין בסיס המנסרה 

בנו פירמידה ישרהABCעל בסיסה התחתון של המנסרה •

.’A’B’Cנמצא במישור בסיסה העליון ’Mשקודקודה

?מה אורך מקצועה-ג

'ו מועד ב"בגרות קיץ תשע



בנו פירמידה ישרהABCעל בסיסה התחתון של המנסרה •

.’A’B’Cנמצא במישור בסיסה העליון ’Mשקודקודה

?מה אורך מקצועה-ג

:בפירמידה ישרה•

.M’A=M’B=M’C: כל המקצועות הצדדיים שווים-

.הגובה יורד למרכז המעגל החוסם את הבסיס-

.מרכז מעגל שחוסם משולש הוא מפגש האנכים האמצעיים של המשולש: משפט•

.AD: אנך אמצעי אחד יש לנו•

:  תכנית פעולה•

AEMעל ידי קוסינוס במשולש ישר זווית AMונמצא את אורך AC-לEMנעלה אנך אמצעי ( 1)

(.ולכן שווים זה לזהABCהם רדיוסים של המעגל החוסם את CM-וAM, BM-נשים לב ש)

’AMMבעזרת פיתגורס במשולש ישר זווית ’AMנמצא את אורך המקצוע הצדדי ( 2)

(.M’A=M’B=M’Cנשים לב שכל המקצועות הצדדיים של פירמידה ישרה שווים ולכן )

'ו מועד ב"בגרות קיץ תשע



:AEMעל ידי קוסינוס במשולש ישר זווית AMונמצא את אורך AC-לEMנעלה אנך אמצעי 1.

cos ∢𝑀𝐴𝐸 = 𝐴𝐸
𝐴𝑀

cos ∢27° = 3.85
𝐴𝑀 ⇒ 𝐴𝑀 = 3.85

cos(27°)
= 4.33

:’AMMבעזרת פיתגורס במשולש M’Aנמצא את אורך המקצוע הצדדי 2.

𝑀′𝐴2 = 𝐴𝑀2 +𝑀′𝑀2

𝑀′𝐴2 = 4.332 + 16.532

𝑀′𝐴2 = 291.55 ⇒ 𝑀′𝐴 = 17.1

.מ"ס17.1הוא M’ABCאורך המקצוע הצדדי של הפירמידה הישרה •

: ליישומון הממחיש את השאלה לחצו כאן•

'ו מועד ב"בגרות קיץ תשע

https://ggbm.at/kvvt8yb3


?אז מה היה לנו פה

.מנסרה ישרה ופירמידה ישרה, הגדרנו גופים במרחב וטיפלנו בקוביה•

.ראינו שנפח פירמידה הוא שליש מנפח מנסרה בעלת אותו שטח בסיס ואותו גובה•

.חישבנו שטח פנים•

.שבו נערוך את החישובים המתאימיםמימדיראינו שבכל חישוב במרחב כדאי לשרטט שרטוט עזר דו •



!תודה


