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 מורים יקרים 

 
 .  יםמור  על ידי בלבד  כבחינה  לשימוש 481שאלון  2021 ועד קיץמללפניכם בחינת מתכונת ארכימדס  

 .  איתםתלמידים ולא לפתור אותה  שלא להעביר את הבחינה בתפוצה שכוללת  אנא הקפידו 

 

ומנסה   "ביםחישו"יותר חשיבה ופחות  מתכונת מכוונת לה בדומה לספרי ההכנה של ארכימדס לבגרות, 

ספרי ההכנה של ארכימדס כוללים עשרות  .  להתחקות ככל הניתן אחרי סגנון בחינות הבגרות האחרונות

 .  תלבחינת הבגרוכלי מצוין להכנה  ומהווים  -  דרךהחלקן עם פתרון מלא כולל    - בחינות מתכונת 

 

 לקראת מועדי הבגרות, ניתן להפנות את התלמידים: 

בקישור:   Classoosבאתר  של ארכימדס ההכנה לבגרות  יספרשל עותק דיגיטלי מוזל לרכישת  -

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

או לפנות   052-2285566: ןולפבט בצע ניתן ל )או לבית המורה(מרוכזת לבית הספר הזמנה  -

   .archimedes100@gmail.com  במייל:

   .https://bit.ly/3ndOdNgקישור: אתר ארכימדס בשליח ב הביתה עם הזמין ספר  ניתן ל -

  
 

 בהצלחה! 

https://my.classoos.com/il/search/store/ארכימדס
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 2021למועד קיץ  מתכונת - 814 אלוןש
 

 
 נק'(  25שאלות מתוכן וענה עליהן )לכל שאלה  4שאלות. בחר   8לפניך שאלון הכולל 

 

 
 אלגברה והסתברות  -פרק ראשון 

 
 

 , Aה ודשר המתחיל בנקנסיעה במסלול ייצא ל משאית נהג .1

 . Cומשם לנקודה  Bממשיך לנקודה 

  .ABמהקטע  20%-ארוך ב BCהקטע 

 קמ"ש.   70-גביר את מהירותו בה Bלנקודה  עשר הגי יעתו במהירות מסוימת וכאהחל את נס הנהג

 .BCהנסיעה בקטע מזמן  2 ארוך פי היה ABבקטע  מן הנסיעהז

  . Aיצא הנהג מהנקודה  ותמהיר באיזומצא  .א

 .17:00בשעה  Cלנקודה ו 12:00בשעה  Bנהג הגיע לנקודה ה .ב

 .ACך הקטע רואחשב את  .1

 . Aלנסיעה מהנקודה   נהגקבע באיזו שעה יצא ה .2

 

 ABCD  (AD = CD , AB = BC .)לתון לפניך הד .2

 .x-נמצא על ציר ה Cקוד , הקדA(5,7) ,B(1,4)נתון: 

 .Bהקדקוד  של x-גדול משיעור ה Cשל הקדקוד  x-שיעור ה

 מצא את: .א

 .Cשיעורי הקדקוד  .1

 .ACהאלכסון  תאשוומ .2

 .BDמשוואת האלכסון  .3

 .. חשב את שטח הדלתון2וא ה  Dקודה של הנ y-ה רשיעו .ב

 

 .  שכבהתלמידי המ  45%נים ובנות. הבנים מהווים דים בלומיא'  בתכשב .3

 אחרים לא.  אוהבים ספורט והמהבנים  60%והאחרות לא.   ספורטאוהבות  כבהשב מהבנות 40%

 צודק. נמק.  והתלמידות בשכבה אוהבים ספורט. קבע האם יובל  תלמידיםן שרוב היובל טע .א

 ם זה בזה. נמק.  יתלוי" טרספו"לאהוב -רועים "להיות בת" ום האיקבע הא .ב

 . הוזמנו לאירועספורט   ותשאוהבמידות התלשאוהבים ספורט ותלמידים ה .ג

 חשב את ההסתברות שנבחרה תלמידה. אלו שהגיעו לאירוע. י תלמיד/ה מקראים באבוחר

   נן אוהבות ספורט יש בשכבה. מה תלמידות שאיכ בנים שאוהבים ספורט. חשב 54ידוע שבשכבה יש  .ד
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 ריה וטריגונומטריה במישור גיאומט -פרק שני 
 

 

DABC (ADהטרפז  אלכסוני .4 BC)  נחתכים בנקודהE .   

ADEהוכח: .א ~ CBE .  

DEס"מ 9 נתון: .ב BEס"מ  3 ,= ACס"מ 8, = =. 

 .CE הקטע אורך חשב את

  .ABCDרובע המאת שטח  בחש וני הטרפז מאונכים זה לזה.שאלכסנתון  .ג

 קבע האם היא נכונה או שגויה:עבור כל טענה פניך שתי טענות. ל .ד

i.  המשולשACD הוא משולש שווה שוקיים. 

ii.  המשולשACD  לעותצהוא משולש שווה. 

 

ADס"מ 27נתון:  ABCDמלבן ב .5 ABס"מ 36 ,= =. 

 .ABDווית  מצא את גודל הז .א

  שווים. חלקים שלושהל BDן מחלקות את האלכסו F-ו Eקודות נה .ב

 .BEחשב את אורך הקטע  .1

  . AEך הקטע אורמצא את  .2

  . AFEחשב את שטח המשולש  קהה.  AEBנתון שהזווית   .ג

 

 פולינומים, פונקציות שורש, פונקציות  ל ש  יינטגרלאו יפרנציאליחשבון ד -ק שלישי רפ
 

 רציונליות ופונקציות טריגונומטריות

 
נתונה הפונקציה:   .6

2

2

5x
f (x)

x 25
=

−
. 

fעבור הפונקציה   .א (x) :מצא את 

 .עם הציריםדת החיתוך שיעורי נקו .1

 ות לצירים.האסימפטוטות המקביל .2

 . תחומי העלייה והירידה .3

fשרטט סקיצה של גרף הפונקציה  .ב (x). 

g(x): הגדירו פונקציה חדשה .ג f (x)= −.  

  .g(x)מצא את תחומי העליה והירידה של הפונקציה  .1

g(x) למשוואה k מצא עבור אילו ערכי .2 k=  פתרונות.  לא יהיו 

 

BA

D

C

E

 

BA

D C

E

F



  רכימדס צאת אהו                                                                       481ינת הבגרות בשאלון הכנה לבח

 

                481 אלון ש בנת הבגרות הכנה לבחי - צאת ארכימדסוהל ות שמורות כל הזכוי ©                     4עמוד      

 

 

=נתונה הפונקציה:   .7 −f (x) x 2 x. 

fפונקציה  עבור גרף ה .א (x) :מצא את 

 תחום ההגדרה.  .1

 שיעורי נקודות החיתוך עם הצירים. .2

 את סוגן.ע קבשיעורי נקודות הקיצון ו .3

 ייה והירידה. העלתחומי  .4

fה  שרטט את גרף הפונקצי .ב (x). 

fמצא את תחום ההגדרה של הנגזרת  .ג '(x). 

   לפניך ארבעה גרפים:  .ד

  
 

                                  

 

  

 

I                                 II                                III                             IV  
 

f גזרתנפים הוא גרף הקבע איזה מהגר .1 '(x).  .נמק את תשובתך 

fחשב את השטח המוגבל בין גרף הנגזרת   .2 '(x) לבין ציר ה-x  והישרx 4=   . 

 

 

 , CEFGריבוע הצורה המורכבת מ וט שלשרט לפניך .8

  .CEHומהמשולש שווה הצלעות   ABCDמהמלבן 

GDס"מ 4נתון:   .  "מס 04הוא  ABCDלבן מה ףהיק .=
 סמ"ר.  x6הוא  ECHמשולש ה ףהיקשנסמן 

 .BCאת אורך הצלע  xמצעות אהבע ב .א

 . קסימלימיה יה ABCDהמלבן  שטחעבורו בש xת ערכו של מצא א .ב

 לפניך שתי טענות. עבור כל טענה קבע האם היא נכונה או שגויה. נמק:  .ג

i.  כאשר שטח המלבןABCD  המלבן הוא למעשה ריבוע.  קסימלימהוא , 

ii.  כאשר שטח המלבןABCD  מ"ס 90הוא  כולההצורה  ף, היקקסימלימהוא  . 

 

 בהצלחה!
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 :בותותש

   .לפנות בוקר 2:00 .2  ק"מ. ,1001 .1  ב.קמ"ש.   05א.  (1

C(4,0).  2. y. 1 א. (2 7x 28= −.  3. 
1 1

y x 4
7 7

=−   יח"ר. 05 ב.   .+

 .ג  .בזה הז תלוייםאירועים ה ב..  מהשכבה אוהבים ספורט  49%עה. רק יובל טו( א. 3
22

0.449
49

=.  

    .בנות 66 .ד    

        .שגויה .ii  .שגויה .i .ד    סמ"ר. 48 ג.  .מס" 2 ב. (4

 .סמ"ר 161.99 .3  ס"מ. 36.25   .2  ס"מ. 15 .1 ג.   .36.87( א. 5

x .2  .(0,0) .1( א. 6 5=− ,  x 5=  ,y 5ה: יעלי .3.  =5 x 0−    אוx 5−  :5.  ירידה x  0או x 5 . 

5  :עליה .1 .ג          ב.      x 0 או x 5 . 5: ירידה x 0−    אוx 5−  .2. 5 k 0−  . 

 

 

 
0 .1( א. 7 x  .2. (0,0) , min:  פנימית .3 . (4,0) (1, 1)− . 

1 עולה: .max(0,0).  4: םבקצה התחו     x ;:0  יורדת x 1    .   .ב                                    

0תחום ההגדרה:   ג.      x  . 

                                                                  יח"ר.  III.  2. 1גרף  .1 ד.     

24א.  (8 2x−.   .ב x         .כונהנ .ii  .נכונה .i ג.   .=7

 

 

  


