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דף עבודה
שימושי משפט פיתגורס במרחב
) (1בסיסה של מנסרה ישרה הוא משולש ישר-זווית
שאורכי ניצביו הם  5ס"מ ו 12 -ס"מ.
גובה המנסרה הוא  16ס"מ.
)א( חשבו את אורך היתר . AB
)ב( חשבו את אורכי האלכסונים של הפאות הצדדיות במנסרה.
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) (3נתונה מנסרה משולשת וישרה
שבסיסה משולש ישר-זווית )ראו סרטוט(.
כל המידות בסרטוט נתונות בס"מ.
חשבו את נפח המנסרה.
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) (2נתונה מנסרה משולשת ישרה שבסיסה הוא משולש ישר-זווית.
אורכי הניצבים של הבסיס הם  18ס"מ ו 24 -ס"מ.
גובה המנסרה הוא  7ס"מ.
חשבו את שטח הפנים של המנסרה.
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) (4במנסרה ישרה שבסיסה משולש ישר-זווית,
אורך ניצב אחד גדול ב 4 -ס"מ מאורך הניצב השני.
גובה המנסרה הוא  25ס"מ ונפחה הוא  2,400סמ"ק )ראו סרטוט(.
)א( חשבו את שטח בסיס המנסרה.
)ב( חשבו את האורך של כל אחת מצלעות בסיס המנסרה.
)ג( חשבו את השטח של כל אחת מהפאות הצדדיות.
)ד( חשבו את אורכי האלכסונים של הפאות הצדדיות.

25

x
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) (5בסיס של מנסרה ישרה הוא משולש ישר-זווית שבו אורך ניצב אחד קטן ב20% -
מאורך היתר ,ואורך הניצב השני קטן ב 40% -מאורך היתר.
)א( חשבו את ממדי בסיס המנסרה ,אם שטח הבסיס של המנסרה שווה ל 6 -סמ"ר.
)ב( חשבו את נפח המנסרה אם נתון כי גובה המנסרה שווה באורכו לניצב הגדול
של בסיס המנסרה.
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) (6בסיסה של מנסרה ישרה הוא משולש ישר-זווית שאורכי ניצביו הם  9ס"מ ו 40 -ס"מ.
)א( חשבו את אורך היתר בבסיס המנסרה.
השטח של  3הפאות הצדדיות של המנסרה הוא  1,800סמ"ר.
)ב( חשבו את גובה המנסרה.
)ג( חשבו את נפח המנסרה.

A

B
) (7בסיסה של מנסרה ישרה הוא משולש ישר-זווית )ראו סרטוט(.
נתון 14 :ס"מ  23 , DE ס"מ  27 , DC ס"מ . BE 
)א( חשבו את אורך הניצב . CE
)ב( חשבו את גובה המנסרה.
)ג( חשבו את אורך האלכסון ) AEהוא איננו מסורטט(.
)ד( חשבו את שטח הפנים של המנסרה.
)ה( חשבו את נפח המנסרה.

F
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)) (8א( חשבו נפח פירמידה ישרה שבסיסה ריבוע שאורך צלעו  6ס"מ
וגובהה  12ס"מ.
)ב( חשבו את שטח הפאה הצדדית של הפירמידה.

) (9נתונה פירמידה ישרה שבסיסה ריבוע.
שטח הבסיס הוא  169סמ"ר וגובה הפירמידה הוא  9ס"מ.
)א( חשבו את אורך צלע הבסיס של הפירמידה.
)ב( חשבו את נפח הפירמידה.

E

) (10בפירמידה בסרטוט משמאל נתון 21 :ס"מ EO 
) EOהוא גובה הפירמידה(.
בסיס הפירמידה הוא מלבן שאורכי צלעותיו
הם  16ס"מ  AD ו 13 -ס"מ . DC 
)א( חשבו את נפח הפירמידה.
)ב( הנקודה  Gהיא אמצע  , ADוהנקודה F
היא אמצע . DC
)  ( iחשבו את אורך . EF
)  ( iiחשבו את אורך . EG
)ג( חשבו שטחה של כל אחת מהפאות הצדדיות של הפירמידה.
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תשובות סופיות

)) (1א(  13ס"מ.

ס"מ AC 

)ב( 16.76

 20 ,ס"מ

CB 

20.62 ,

ס"מ AB' 

) 936 (2סמ"ר.
) 11,520 (3סמ"ק.
)ב(  16ס"מ 12 ,ס"מ 20 ,ס"מ.

)) (4א(  96סמ"ר.
)ג(  300סמ"ר 400 ,סמ"ר 500 ,סמ"ר.

)ד(  29.68ס"מ 27.73 ,ס"מ 32.02 ,ס"מ.

)) (5א(  3ס"מ 4 ,ס"מ 5 ,ס"מ.

)ב(  24סמ"ק.

)) (6א(  41ס"מ.

)ב(  20ס"מ.

)ג(  3,600סמ"ק.
)) (7א(  18.25ס"מ CE  333 
)ג(  24.33ס"מ AE  592 

)ב(  19.9ס"מ BC  396 

)ד(  1,354.98סמ"ר.

)ה(  2,542.22סמ"ק.
)) (8א(  144סמ"ק.

)ב(  37.11סמ"ר 

)) (9א(  13ס"מ.

)ב(  507סמ"ק.

)) (10א(  1,456סמ"ק.
)ב( ) ( i

 22.47ס"מ EF  505 

)  21.98 ( iiס"מ EG  483.25 

)ג(  146.07סמ"ר  175.86 , S  AEB  S  DEC סמ"ר S  AED  S  BEC 
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