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 258מספר התרגול של ארכימדס בשאלון  1202קיץ שאלות מתאימות למיקוד  
 

 

 .2020-2021במהדורת  כל פרקי הספרלהמיון המצורף מתייחס 

 .  https://bit.ly/37d9iTcלפרטים:  . לבית הספר תמרוכז הבהזמנספר הזמין את הניתן ל

   . Classoos:  ttps://bit.ly/3qUKo2whבמחיר מוזל באתר  דיגיטליתאו  הספריםחנויות בן לרכוש תני
 

   'מתמטיקורס'בספר נמצאים באתר  רונות מלאים לכל השאלותפתסרטוני 

 או בסריקת הקוד המצורף משמאל:   /https://matematicourse.comבקישור 
 

 

 . https://bit.ly/37xclpe : 258ן בשאלו ארכימדסספר של הקישור לאתר 

 

 פרקי הקנייה 
 

 : אומטריה אנליטיתגי

 : הכל.( 13-15עמודים ישר )הקו ה

 : הכל.(18-21עמודים מעגל )ה

p' )הציבו  ג11', א10ב', 9', א8, 7, 5, 4', א3, 2, 1(: 26-24הפרבולה )עמודים  הפרבולות שתי ג' )+ב'12(, =6

2yהן:  64x= ,2y 16x= −.) 

 . א'27א', 26, 19, 18א', 17, 5-15, 1-4(: 35-42עמודים מקומות גיאומטריים )
 

 : הכל.(45-47עמודים ) מעריכייםות שוויונ-וואות ואימש

 : הכל.(50-51עמודים )לוגריתמיים ות שוויונ-וואות ואימש

 : הכל.(56-59עמודים ) גדילה ודעיכה

 הכל. : (82-87עמודים ) ם גיאומטרייםוקטורי

 .1-5 :103-104עמ'  : אלגברייםם וקטורי

mהציבו ) ב'2, +ג''א1 :109-105עמ'    '+ג',א8, +ג'7א' ,(=2

 .א'+ב'16, 12א', 11א'+ב', 10, א'+ב'9  

 .7 א',5, א'4, 2, 1 :118-119עמ'  : מספרים מרוכבים

 .20, 19, 18, 17, 16 ,12, 11, 10, 9, 8, 7, 6א', 4, ב' א'+3, 2, 1: 120-124 עמ' 

 : הכל. (401-132ודים עמ) :xeציה  פונקהחקירת 

 : הכל. (145-141ודים עמ) :xaפונקציה  החקירת 

lnפונקציה  החקירת  x: (591-501ודים עמ) .הכל : 

alogפונקציה  החקירת  x: (163-061ודים עמ) .הכל : 

 . ג'11ד', 9ג', 8ו', 5פים עיהס ללא :(179-751ודים עמ) :xeונקציה  פהאינטגרל של 

lnפונקציה הבעזרת אינטגרל  x: (190-183ודים עמ): ד', 13 ג' 12', ה11ג', 7הסעיפים  ללא 

 
 

https://bit.ly/37d9iTc
https://bit.ly/3qUKo2w
https://matematicourse.com/
https://bit.ly/37xclpe
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 :שאלות מסכמות
 

 ., ח', ט', י'ב' הסעיפים ללא: (110וד  עמ)וקטורים אלגבריים 

 . 9, 8 ,7פים סעי ללא: (125ד  עמו) מספרים מרוכבים

 סעיפים.: כל ה(170עמוד ) ציהת, מתיחה וכיווץ פונקוהזז

 סעיפים.כל ה: (191עמוד ) אינטגרלים
 

 

 

 מבחני המתכונת 
 

 . 5)ללא סעיף ג'(,  3 ,4, (F(3m,0), O(0,0)  )ללא סעיף א'. בסעיף ב' הציבו 1 שאלות :1מבחן 

2yהיא  משוואת הפרבולה סעיף ב' מ. )ללא סעיף א' 1 שאלות :2מבחן  16x=) ,2 ,3 ( ב'סעיף ללא) ,5, 4. 

Axהציבו   2. בסעיף ב'1)ללא סעיף ב' 1לות שא :3מבחן  4R= ,)2  'ו את הוסיפ)ללא סעיף ב'. בסעיף ג

BFO: הנתון

CEO

S 3

S 8




 . 5, 4, א'3(, =

 . 5 ,4, 3, 2ת לושא :4מבחן 

AA' :הוסיפו את הנתון .בלבדסעיף ג' ) 3 ,2 שאלות :5מבחן  AB= 4 (,שימוש בטריגו בפתרון. אין. 

 .5ה'(, )ללא סעיף   4, 2בלבד(,  1)סעיף א' 1 שאלות :6מבחן 

CO: פו את הנתוןעיף ג' הוסיסב)ללא סעיף ב'.  1שאלות  :7מבחן  2DO=) ,3  5, 4ד'(, )ללא סעיף. 

 .5, 3)ללא סעיף ד'(,  2 שאלות :8מבחן 

k  )ללא סעיף א'. בסעיף ב' הציבו 2, 1 ותשאל :9מבחן  1=) ,4 ,5. 

 .5, 4 ,א'3, 2 שאלות :10בחן מ

ABO  הוסיפו את הנתון לפיו:)ללא סעיף א'. בסעיף ב'  2 שאלות :11מבחן  45=  ,)4. 

 . 5, 4 ,1 שאלות :21מבחן 

 .4,  3, 2, 1שאלות  :31מבחן 

 3)ללא סעיף ד'(,  2, יף זה(בסעהמופיעים לאלו אין צורך באף נתון שקדם . )סעיף ג' בלבד 1שאלות  :14מבחן 

 . 5, 4, ()סעיף א' בלבד

 .5, 4, (לא סעיף ג'ל) 2 שאלות :15מבחן 

 . 5, 4, 3, 2(, 2עיף ג')ללא ס 1 שאלות :16בחן מ

BC :ניםהנתו . בסעיף ג' הוסיפו את)ללא סעיף ב' 3, 2, (ף ג'ללא סעי) 1שאלות  :71מבחן  2 3m= ,

'AA 3m= ,)4 ,5  .)'ללא סעיף ג( 

 .( )ללא סעיפים ה', ו' 4, (3)ללא סעיף ב' 3(, 3ב'סעיף )ללא  2, 1 שאלות :18מבחן 
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 . 5, 4, 2 ותשאל :19מבחן 

)ללא סעיף ג'. בסעיף ד' הציבו   1 שאלות :02בחן מ
1

t
3

 . 5, 4, ג'( ף)ללא סעי 3 ,2(, =

 לא סעיף ג'(.)ל 5, 3, 2 שאלות :21מבחן 

 .4, א'3, ף ג'()ללא סעי 2(, A(8,0): . הוסיפו את הנתון )סעיף ג' בלבד 1 שאלות :22מבחן 

 . 4, א'3שאלות  :23מבחן 

 (. 3, ד'2)ללא סעיפים ג', ד' 5, 4, 1שאלות  :24מבחן 

 . '()ללא סעיפים ג', ד 4, 3, 1 שאלות :25מבחן 

 . 5, )ללא סעיף ב'( 4,  3, 2, 1 שאלות :26מבחן 

p. בסעיף ו' הציבו )ללא סעיף ה' 4, 3, 1שאלות  :72מבחן  3=). 

 . 5, 3, 2 שאלות :28מבחן 

 . 5, 4, 3(, פים א', ב'ללא סעי) 2, 1 ותשאל :29מבחן 

 . 5, 4, א'3)ללא סעיף ב'(,  2 שאלות :30בחן מ

 .)ללא סעיף ה'( 5)ללא סעיף ה'(,  4 ,2 לותשא :31 מבחן

 .5,  4, 3, 1 שאלות :32מבחן 

 . 5(, )ללא סעיף ה' 4, 3, 2שאלות  :33מבחן 

1Z. בסעיף ב' הציבו )ללא סעיף א' 3, 2 שאלות :43מבחן  1 i=  . 5)ללא סעיף ג'(,  4(, +

 ף ו'(.)ללא סעי 5, 3 '(,)ללא סעיף ג 1 שאלות :35מבחן 

 .5ללא סעיף ג'(, ) 4)ללא סעיף ב'(,  3(, C(0,2m)בסעיף ב' הציבו )ללא סעיף א'.  2, 1 שאלות :63מבחן 

 . 5, 4, 3, (ף ג'עיללא ס) 2, 1שאלות  :37ן מבח

 . 5, 4 ,סעיף ב'(בשהופיעו במקור  ניםנתוהיעזרו בסעיף ג' ב)ללא סעיף ב'.  3, '+ב'א2, 1 שאלות :38מבחן 

 

   medes.publishing1@gmail.coarchim לקבל הערות בכתובת המייל:נשמח  ן למיקוד שלנו?יש לך תיקו

 
  יח"ל(? 5-ו 4תלמידים, מעוניינים להצטרף לרשימת התפוצה של ארכימדס לתלמידי תיכון )

 ומלאו את הפרטים!  ps://bit.ly/2GkDX6shttכנסו לקישור: 

 
ושאלות   חומרי לימודולקבל  תיכוןרי למוכימדס ם, מעוניינים להצטרף לרשימת התפוצה של ארמורי

 . מוד הכניסהטרפות בתחתית עההצטופס את מלאו ו  https://bit.ly/3a6kt1Sכנסו לקישור:  ?הלהעמק

 

 . https://bit.ly/37xclpe ניתן למצוא באתר ארכימדס בקישור: 258מרים נוספים בשאלון חו

 

 בהצלחה!
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