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 158מספר 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 
 

 

 .  PZb6https://bit.ly/359: 158ן בשאלו ארכימדסספר של הקישור לאתר 

 

 פרקי הקנייה 
 

 .19, 18, 17,  16, 14א', 13א', 12, 'א11, 10, 9, 8, 7, 6 ,5, 4, 3, 2, 1:  (9-12)עמ' בעיות תנועה 

 : הכל.(25-30עמ' ) חשבוניות סדרות

 : הכל.(35-38עמ' ) סדרות הנדסיות

 : הכל. (40-41עמ' ) סדרות הנדסיות אינסופיות

 : הכל.(62-64, 56-59, 50-52עמ' )הסתברות 

 : הכל.(75-88עמ' )יאומטריה ג

 הכל. :(90-101עמ' )טריגונומטריה 

 : הכל.(110-118עמ' ) נהחקירת פונקציית מ

 : הכל. (123-132עמ' ) שורשחקירת פונקציית 

 : הכל.(138-146עמ' ) טריגונומטרית החקירת פונקצי

 .25, 11-17, 1-10: (149-158עמ' ) בעיות קיצון

bציבו ה)  א'5, 4, 1: (166-165עמ' ) , פונקציה מורכבת, פונקציית מנה פולינום אינטגרל 18=) ,6. 

 . 2: (168עמ' ) אינטגרל בעזרת שיטת ההצבה

 : הכל. (176עמ' ) הפונקציה אינטגרל לפי גרף

 

 : (שאלות מסכמות) נספחים
 

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

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

naהציבו  ף ב'. בסעי1'פים א', וסעיללא : (358וד )עמ סדרות 4n p= nהציבו   2ף ו'סעיוב + 2
nc 2 +=. 

 

 

https://bit.ly/37d9iTc
https://bit.ly/3qUKo2w
https://matematicourse.com/
https://bit.ly/359PZb6
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 מבחני המתכונת 
 

 (. )ללא סעיף ב' 8, 7 , 5, 4, 3, 2 שאלות :1מבחן 

 .8ף ה'(, )ללא סעי 7(, 2)ללא סעיף ה' 6, 5, 4, 3, 2 שאלות :2מבחן 

 .8,  ', ו'(סעיפים ה א)לל 7, 6, 5, 4, 3, 2שאלות  :3מבחן 

nהציבו  א'. בסעיף ב' ללא סעיף ) 2(, ף ב')ללא סעי 1שאלות  :4מבחן 
nb  . 8, ה'(, ללא ד') 7, 6, 5, 4, 3, (=3

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

 . 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2)ללא סעיף ב'(,  1 שאלות :6מבחן 

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

nbהציבו  ) 2 שאלות :8 חןמב 5n 3=    בסעיף ג' הציבו. ללא סעיף ב') 7, 6, 5, 4,  3, (סעיף ב'את  קרופתרו  −

Ax 1= ,Bx 2=, 3 2f (x) x 9x 26x 2= − + − ,)8. 

 .8, 7, 6, 5, 4, 3 ותשאל :9חן במ

nהציבו ) 2 שאלות :10מבחן 
na 3p 2=   8(, 3)ללא סעיף ה' 7, 6, 5, 4, 3, (סעיף ב'את  קרופתרו. 

 . )ללא סעיף ג'( 7, 6, 5,  4, 3, 2ות שאל :11מבחן 

 . )ללא סעיף ז'( 7, 6, 5,  4, 3, 2 שאלות :12מבחן 

 .8)ללא סעיף ו'(,  7)ללא סעיף ג'(,  6, 5,  4, 3, 2 שאלות :13מבחן 

nbהציבו ) 2, 1 שאלות :14 חןמב k(2n 1)=  .', ה'(עיפים דס)ללא  7, 6, 5, 4, 3, (סעיף ב' את  קרופתרו  +

 .8)ללא סעיף ד'(,  7ד'(, ללא סעיף ) 6, 5,  4, 3, 2 שאלות :15מבחן 

 . 8 '(,סעיף ה)ללא  7,  6, 5, 4 שאלות :16מבחן 

 .8 ,7, 6, 5,  4, 3, 2 שאלות :17מבחן 

  ' הציבובבסעיף . 'אללא סעיף ) 6, 5, 4, 3 )ללא סעיף ד'(, 2, 1 לותשא :18חן מב
2f (x) 3x 12x 12= − +) ,7 ,8. 

aהציבו ף ב' בסעיף א'. סעיללא ) 7)ללא סעיף ה'(,  6, 5, 4,  3, 2, 1 שאלות :19מבחן  3= ,)8. 

 .8(, iiללא סעיף ה') 6, 5,  4, 3, 2 שאלות :20מבחן 

 ף ב'(.)ללא סעי 8(, iiד')ללא סעיף  7, 6, 5,  4, 3, 1 שאלות :21מבחן 

 .8, 7, 5, 4,  3, 2, 1 שאלות :22מבחן 

f)ללא סעיף א', בסעיף ב' הציבו  6, 5,  4, 3, 2 שאלות :23מבחן  (x) sin2x cos2x= +) ,7 ,8 . 

 .8, 7)ללא סעיף ה'(,  6, 5, 4,  3, 2, 1 שאלות :24מבחן 

 . 8, ד'(, )ללא סעיפים ג' 6,  5, 4, 3 שאלות :25ן בחמ
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 .8סעיף ד'(, ללא ) 7, 6, 5, 4,  3, 2, 1 שאלות :26מבחן 

 (.2ה'ם ד', פי)ללא סעי 7(, 2)ללא סעיף ג' 6, 5, 4, 3)ללא סעיף ג'(,  2 שאלות :27בחן מ

aף א', בסעיף ב' הציבו  )ללא סעי 7, 6, 5, 4,  3 ,2, 1 שאלות :28מבחן  1= ,p 1=). 

 . (2ף ו')ללא סעי 7, 6, 5,  4, 3, 2ות שאל :29בחן מ

2)ללא סעיף א', בסעיף ב' הציבו   2 שאלות :30מבחן  n
nb 2 −= ,)3 ,4 ,5 ,7 ,8. 

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

 . 8, ללא סעיף ג'() 7, 6, 5,  4, 3, 2 תשאלו :32מבחן 

 . 8, 7)ללא סעיף ד'(,  6, 5,  4, 3, 2 שאלות :33מבחן 

 )ללא סעיף ג'(.  8, 7, 6,  5, 4, 3שאלות  :34מבחן 

 

 

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

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

 פרטים!ומלאו את ה  ly/2GkDX6sit.ps://bhttכנסו לקישור: 

 
ושאלות   חומרי לימודולקבל  תיכוןלמורי כימדס ארם, מעוניינים להצטרף לרשימת התפוצה של מורי

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

 

 .  https://bit.ly/3miwZxN א באתר ארכימדס בקישור:ניתן למצו 581ים בשאלון וספמרים נחו

 

 בהצלחה!
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