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 582בשאלון   הקיץבגרות ל 'מסלול הזהב'
 

 
 ! מאיב 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  582ספר 

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

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

 

 ים מספר העמוד והשאלה: כל נושא מופיע לצד

 
 1( 257,  2( 349, 3( 347, 1( 345, 1(  327, 1( 321, 1( 318, 1( 304 גיאומטריה אנליטית: 

  
 , 2( 347, 2( 342, 3(  340, 3( 337, 3( 331, 2( 327, 3( 325 ,2( 313, 2( 307,  2( 301, 2( 295 וקטורים:

 ( 2, ד'2ב' הסעיפים ללא ) 110מת בעמוד + השאלה המסכ 3( 355, 1( 353
 

 251מת בעמוד  המסכאלה + הש 3( 345, 3( 333, 3( 327 ,3( 319, א'3( 315 ,2( 298, 3(  289  פרים מרוכבים:סמ
 (.8סעיף  ללא)
 

    4( 346, 4( 311, 4( 285 : ה ודעיכהילגד
 

יף ה'(, )ללא סע  e  :  287  )4  ,290  )4  ,294  )5  ,296  )4,  311  )5  ,319  )4  ,337  )4  ,341  )5,  344  )5ית  יונקצבפ  "אדוח

 .170 מת בעמוד+ השאלה המסכ 5( 358, 4( 356, 5( 346
 

 . 191 מודמת בע+ השאלה המסכ a : 204 )5 ,299 )4 ,328 )5 תייונקצבפ "אדוח
 

 ln:  316 )4 ,322 )4 ,334 )5 ,340  )4 ,348 )5 ,350 )5 ,358 )4פונקציית בחדו"א 
 

 5( 338 ,  )ללא סעיף ג'( log : 303 )5ית יונקצבפ "אדוח
 
 

 ... עזור?ך אנחנו יכולים ל אי
 

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

 ריקת הקוד משמאל: או בס  /https://matematicourse.comקישור ב
 

או במייל:  052-2285566 :יאר סלולב ד מרכז()או לבית של תלמיתיכון מרוכזת של ספרים ל הזמנה  -

 des100@gmail.comarchime.  
 

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

בקישור:   Classoosס באתר של ספרי ארכימדעותק דיגיטלי מוזל  לרכישת  -

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

 

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