
   מדס כיאר הוצאת                                                                      481ת בשאלון הבגרו ינתהכנה לבח

 

 481הכנה לבחינת הבגרות בשאלון  -ארכימדס הוצאת ל כל הזכויות שמורות ©

 

 

 
 
 

 184מספר 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    הספריםת חנויובן לרכוש  ת ני
 

   'מתמטיקורס'בספר נמצאים באתר  רונות מלאים לכל השאלותפת סרטוני 

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

 

 . https://bit.ly/3hh9lAS: 184ן בשאלו  ארכימדסספר של ה קישור לאתר 

 

 פרקי הקנייה 
 

 : הכל. (11-14עמודים ) עיות תנועהב

 . 15, 14, 12, 11, 8, 6: (36-40עמודים )מעגל  ה    : הכל.(30-34עמודים ישר )הקו ה    :אומטריה אנליטיתגי

 : הכל. (45-54עמודים )  הסתברות:

 . 9, 7, 6, ( סעיף ג'ללא ) 4, 1 :71-73עמ'       . : הכל68-70' עמ אומטריה: גי

 . : הכל (76-80 ודיםעמ )  :טריגונומטריה

 : הכל. (92-97עמ' ) נהחקירת פונקציית מ

 : הכל. (99-102עמ' ) שורשחקירת פונקציית 

 . 1-24: (115-127עמ' )  בעיות קיצון

 : הכל. (131-134עמ' )  תמורכבופונקציה  פולינום גרלנטאי

 : הכל. (141-143' עמ) תפונקציה והנגזר בעזרת הקשר בין גרף החישוב שטח  

 הסעיפים. כל : (352-355 )עמודים  שפונקציות שורחקירת 

 הסעיפים. כל   :(356-357דים עמו ) יתרחקירת פונקציה טריגונומט

naהציבו   ף ב'. בסעי1'ופים א',  סעיללא : (358וד )עמ   סדרות 4n p= nהציבו   2ף ו'סעי וב  + 2
nc 2 += . 

 
 

 

 :(סעיפי חקירה מתקדמים כולל)  מסכמים חקירה  תרגילי
 

 . : הכל(103-105עמ' ) לפי גרףחקירת פונקציה 

 . הכל :(107-108עמ' ) חקירת פונקציה מורכבת

 . הכל  :(109-111עמ' ) ת מנהי יחקירת פונקצ

 . הכל :(112עמ' ) שורשת י יחקירת פונקצ

 

 

 

 

https://bit.ly/37d9iTc
https://bit.ly/3qUKo2w
https://matematicourse.com/
https://bit.ly/3hh9lAS
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 מבחני המתכונת 
 

ABDהוסיפו לשאלה את הנתון:  ) 5 ,4)ללא סעיף ג'(,   3, 2, 1 שאלות :1מבחן  71.81=  בפתרון  . אין

 ד'(. )ללא סעיף   8, 6 ,( שימוש בתכונות המעגל

 ף ו'(. )ללא סעי   8, 7, 6, 4, 3, 2 שאלות :2מבחן 

 . 8, 7, 6,  5)ללא סעיף ב'(,  3, ( ללא סעיף ב')  2לות שא :3מבחן 

):  Oשמרכזו משוואת המעגל ללא סעיף א'. ) 2, 1שאלות  :4מבחן  ) ( )
2 2

x 4 y 3 25− + − )ללא סעיף    3, (=

הציבו:   2. בסעיף ד'1)ללא סעיף ד'  8, 6, 5ד'(, 
9

f (x) x 3
x 3

= − − +
+

 .) 

 (. 2)ללא סעיף ב'  8, 7, 6, 4)ללא סעיף ג'(,  3, 2 שאלות :5מבחן 

 . 8, 7ף ד'(, י )ללא סע 6, 5, 4, 3, (ללא סעיף ג' )  2 שאלות :6מבחן 

f  הציבו: 2'גסעיף .  1'גללא סעיף )  7, 6, 5)ללא סעיף ג'(,   3, 2, 1שאלות  :7מבחן  (x) 8 4 x 2x 21= − − − +) . 

 . 8, 7, 6, 4)ללא סעיף ג'(,   3, (ג' -ללא סעיפים ב' ו)  2 שאלות :8מבחן 

 . 8, 6,  5)ללא סעיף ב'(,   3, (ללא סעיף ג' )  2 ותשאל  :9מבחן 

 . 8, 7, 6, 4סעיף ג'(,   )ללא 3, ( יח'  3הוא רדיוס המעגל הקטן אורך )ללא סעיף א'.  2, 1 שאלות :10בחן מ

 לא סעיף ה'(. )ל 8, 7, 6, 4)ללא סעיף ב'(,  3, 2 שאלות :11מבחן 

 . 8, 7, 6, 4)ללא סעיף ג'(,   3 שאלות :21מבחן 

 . 8, 7, 6, 5, 4)ללא סעיף ג'(,  3, 2שאלות  :31מבחן 

 )ללא סעיף ו'(.   8, 7, 6)ללא סעיף ג'(,   5, 4, 3 ,(ג' -ללא סעיפים ב' ו)  2שאלות  :14מבחן 

 . 8)ללא סעיף ג'(,  7, 6, 5, 4, '(ד-ם ג' ופיעי)ללא ס 3, 2, 1 שאלות :15מבחן 

 . 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 שאלות :16בחן מ

 )ללא סעיף ג'(.   8(, )ללא סעיף ה'   3 ,6, (C(0,8): בשרטוט ללא סעיף ב'. בסעיף ג' הוסיפו)  2שאלות  :71מבחן 

 . 8, 7, 6, 4)ללא סעיף ג'(,   3 שאלות :18מבחן 

 . 8, 7, 6, 5, 4)ללא סעיף ב'(,  3, 2 ותשאל  :19מבחן 

 )ללא סעיף ו'(.  8, 7)ללא סעיף ג'(,  6)ללא סעיף ב'(,   5ג'(,  )ללא סעיף  3 שאלות :20בחן מ

 . 8, 7, 6עיף ג'(, )ללא ס 3, 2, 1 שאלות :21מבחן 

 ד'(.  )ללא סעיף  8, 6, 5, 3, 2, 1 שאלות :22מבחן 

 )ללא סעיף ד'(.   8, 6, 4(, 1)ללא סעיף א' 3, 2שאלות  :23מבחן 

 . 8, 6, 4ג'(,  )ללא סעיף  3שאלות  :24מבחן 

 . 8, 6, 4, ( ללא סעיף ג') 3, 2 שאלות :25מבחן 

 . 8ד'(, -)ללא סעיפים ג' ו  6, 5)ללא סעיף א'(,  3, 2, 1 שאלות :26מבחן 

 . 7ו'(, )ללא סעיף  6, 4, 3, 2שאלות  :27מבחן 

 (. 2)ללא סעיף ה' 8, 7, 6, 4, 3, 2, 1 שאלות :28מבחן 

 . )ללא סעיף ג'(  8, 6, 5, 4 (,)ללא סעיף ג' 3, 2 ותשאל  :29מבחן 
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 . 8, 7)ללא סעיף ד'(,  6, 5ף ב'(, )ללא סעי  3, 1 שאלות :30בחן מ

 (. 3יף ג')ללא סע  8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 שאלות :31 מבחן

  :ד' הוסיפו את הנתוןבסעיף  )ללא סעיף ג'.  8, 7, (ד'ללא סעיף  )  6, 5, 4)ללא סעיף ג'(,   3 שאלות :32מבחן 

   (." 2ציה הוא ונקנקודת המקסימום של הפ של   y-עור הנתון ששי"
  

 

 : ךת משרד החינובגרויו
 

 . 8)ללא סעיף ג'(,  7, 6, 5, 4)ללא סעיף ג'(,  3, 1 שאלות :1בגרות מס' 

 . 8)ללא סעיף ה'(,   7, 6א סעיף ד'(, )לל  5, 4(, )ללא סעיף ג' 3 שאלות :2בגרות מס' 

ן: הוסיפו לשאלה את הנתו ללא סעיף א'. בסעיף ב' )  5 ,4(, 2עיף א')ללא ס 3, 2 שאלות :3בגרות מס' 

AB 1.897R= 8'(, )ללא סעיף ג 7, 6, (שימוש בתכונות המעגל בפתרון . אין . 

 . 8, 7ג'(, -פים ב' ו)ללא סעי 6(, 2)ללא סעיף ד'  5, 4, 3, 2, 1 שאלות :4בגרות מס' 

 . 8)ללא סעיף ד'(,   7, 6, 5ד'(, יף )ללא סע 3 שאלות :5בגרות מס' 

 . 8(, 1)ללא סעיף ג'  7, 6)ללא סעיף ג'(,   5)ללא סעיף א'(,  3 שאלות :6בגרות מס' 

 . 8, 7, 6(, 2)ללא סעיף ג' 3, 1 שאלות :7בגרות מס' 

 . 8, 7, 6(, 2)ללא סעיף ג'  5, 4)ללא סעיף ג'(,   3, 2, 1 שאלות :8בגרות מס' 

 . 8(, סעיף ה'  )ללא  7)ללא סעיף ג'(,   6, 5, 4)ללא סעיף ג'(,  3, 2 שאלות :9בגרות מס' 

 . 8, 7, 6, 5)ללא סעיף ד'(,  3 ,( ד'ללא סעיף  ) 2, 1 שאלות :10בגרות מס' 

 
 

   mmail.coarchimedes.publishing1@g לקבל הערות בכתובת המייל:נשמח  יש לך תיקון למיקוד שלנו?

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

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

 
ושאלות   רי לימודחומולקבל  תיכוןלמורי  כימדס ם, מעוניינים להצטרף לרשימת התפוצה של אר מורי

 . טופס ההצטרפות בתחתית עמוד הכניסה את מלאו ו   https://bit.ly/3a6kt1Sכנסו לקישור:   ?הלהעמק

 

 . h9lAShttps://bit.ly/3h ניתן למצוא באתר ארכימדס בקישור:  814מרים נוספים בשאלון חו

 

 בהצלחה! 

mailto:archimedes.publishing1@gmail.com
https://bit.ly/2GkDX6s
https://bit.ly/3a6kt1S
https://bit.ly/3hh9lAS

