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 581בשאלון ף חור הבגרות ל 'מסלול הזהב'
 

 
 ! באפריל בגרותהקראת הימים של  60-ל ותמומלצו ות מעניינ  שאלות 60

 

 
ש  עבור את  תלמידים  בשאלון  רכשו  לבגרות  ההכנה  ועבור   2020-2021-ו  2019-2020ת  ומהדור  581ספר 

להזמימורים   במרוכז,המתכננים  עבודהמצורפת    נו  ל  תכנית  ולמומלצת  . גרותבה  לקראתהימים    60-פסח 

 מבחינות המתכונת שבספר.  בחינת הבגרותה ובסגנון ברמשאלות מגוונות כוללת מקיפה והתכנית 
 

 ים מספר העמוד והשאלה: כל נושא מופיע לצד
 

 1 (346 ,1 (318 ,1 (299 ,1 (285 ,1 (276 ,1 (272: תנועהבעיות 
 

 , 2 (330 ,2 (318 ,2 (312, 2 (295 ,2 (272, 2 (243 ,1 (179 :סדרה הנדסית
 

 3 (324, 3 (302 ,3 (318 ,3 (315 ,3 (273 ,3 (258 ,3 (213, 3 (197  :הסתברות
 

 4 (316, 4 (280 ,4 (269 ,4 (244 ,4 (198 ,4 (214 :גיאומטריה
 

 5 (338, 5 (319, 5 (303 ,5 (283 ,5 (273 ,5 (214, 5 (259 :טריגונומטריה
 
  6 (316, 6 (306 , )ללא ה'( 7 (274 ,אבג7 (293: ית מנהקציפונ -דו"א ח
 
 7 (345, 7 (314, 7 (310, אבג6 (303: ית שורשקציפונ -דו"א ח
 
 6 (331, 7 (326, אב6 (322, 7 (307, 6 (286, 6 (260, אבג7 (230 : ה טריגונומטריתקציפונ -דו"א ח
 
 7 (270, ה'(לא )ל 6 (214, 7 (181: ללא תבנית מפורשת -דו"א ח

  
 8 (351, 8 (345, 8 (332, 8 (329, 8 (310, 8 (245, 8 ( 215, 8 (199 :ת קיצוןבעיו

 
 

 ...איך אנחנו יכולים לעזור?
 

סרטוני פתרונות מלאים לכל השאלות בספר נמצאים באתר 'מתמטיקורס'   -

 ריקת הקוד משמאל: או בס  /https://matematicourse.comבקישור 
 

או במייל:   052-2285566: אריסלולב ד מרכז()או לבית של תלמי תיכון מרוכזת של ספרים להזמנה  -

 archimedes100@gmail.com.  
 

    .https://bit.ly/3ndOdNgבאתר ארכימדס:  בהזמנה(  10)עד  ספר הביתה עם שליחניתן להזמין  -
 

בקישור:   Classoosס באתר של ספרי ארכימדעותק דיגיטלי מוזל לרכישת  -

https://my.classoos.com/il/search/store/הזמנה מתאפשרת ממחשב, לא מסלולארי(   ארכימדס( 

 

   marchimedes.publishing1@gmail.co לקבל הערות בכתובת המייל:נשמח  יש לך תיקון למיקוד שלנו?
 

 הצלחה!ב
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