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 . המסכמותהמתכונת שבספר ולשאלות  לבחינותהמיון המצורף מתייחס 

 במקרים רבים, נאלצנו לפסול תרגיל איכותי בגלל רכיב קטן בו, שאינו כלול במיקוד. 

, שהרי המטרה המרכזית היא ומוצקים יםרק דברים מהותינשמח למשוב על המיון שעשינו, אך בבקשה, 

 לאפשר לתלמידים מבחר גדול יותר של שאלות. 

 בקישור:  soossClaבמחיר מוזל באתר  דיגיטליתניתן לרכוש את הספר 

https://my.classoos.com/il/search/store/%D7%90%D7%A8%D7%9B%D7%99%D7%9E%D7%93%D7%A1  

 https://www.archimedesbooks.co.il/807-582 באתר ארכימדס בקישור:  תרגילים מסכמים נוספים

  'מתמטיקורס'בספר נמצאים באתר  פתרונות מלאים לכל השאלותסרטוני 

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

 

   השאלות המסכמות:

 .8-ו 7ללא סעיפים  - 125: עמוד מספרים מרוכבים

 . 'ד ף: ללא סעי140: עמוד xe חקירת

 נטיים.כל הסעיפים רלב - 170: עמוד הזזות, מתיחה וכיווץ ותכוללהת וחקיר
 .2א': ללא סעיף 191: עמוד אינטגרלים

            
   מבחני המתכונת:

 5)ללא ג'(,  3, 2 (,ד'-ללא ג' ו) 1 שאלות :20מבחן  5, 4, 3 '(,ד-' וב ללא) 2 שאלות :1מבחן 
 )ללא ג'( 5, 3(, ללא ד') 2 שאלות :21מבחן  3, 2 שאלות :2מבחן 
 4, 3, 2 שאלות :22מבחן  )ללא ד'( 5, 4, 3שאלות  :3מבחן 
 4)ללא ב'(,  3 ,2 שאלות :23מבחן  )ללא ה'( 5, 4, 3שאלות  :4מבחן 
 4 ,3 ,1 שאלות :24מבחן  4 ,3 '(,ד-' וב ללא) 2 שאלות :5מבחן 
 ד'(-)ללא ג' ו 4, 3)ללא ג'(,  2, 1 שאלות :25מבחן  5, 2 שאלות :6מבחן 
 )ללא ה'( 5)ללא ב'(,  4, 3, 2, 1 שאלות :26מבחן  5)ללא ד'(,  3שאלות  :7מבחן 
 )ללא ד'( 2 ,1 שאלות :27מבחן  3(, ד'-ללא ג' ו) 2 שאלות :8מבחן 
 )ללא ג'( 5, 3, 2 שאלות :28מבחן  1 שאלה :9מבחן 
 4 השאל :29מבחן  5, 4ג'(, -)ללא ב' ו 3 ,2 שאלות :10מבחן 
 )ללא ה'( 4(, ג'-ללא ב' ו) 3 ,2 שאלות :30מבחן  3 ,2ות שאל :11מבחן 
 5)ללא ה'(,  4)ללא ב'(,  3שאלות  :31מבחן  5, 4 (,ג'-ללא ב' ו) 1 שאלות :12מבחן 
 5, 3, 2, 1 שאלות :32מבחן  4, 3, 2, 1 שאלות :13מבחן 
 5, 3, 2 ,1 שאלות :33מבחן  5, 4 ,3 שאלות :14מבחן 
 ()ללא ד' 4 ,1שאלות  :34מבחן  5, 4)ללא ד'(,  3(, ג'-ללא ב' ו) 2 שאלות :15מבחן 
 ו'(-)ללא ה' ו 5, 3 ,2 ,1 שאלות :35מבחן  ה'(-)ללא ד' ו 5, 3, 2 שאלות :16מבחן 
 ו'(-)ללא ה' ו 5, )ללא ב'( 3 ,1 שאלות :36מבחן  4 ,3 (,ה'-ללא ד' ו) 2, 1 שאלות :17מבחן 
 5, 4 ,3 ,2 ,1 שאלות :37מבחן  )ללא ב'( 3 ,2 ,1 שאלות :18מבחן 
 5, 4 (,ג'-ללא ב' ו) 3ד'(, -)ללא ג' ו 2 ,1 שאלות :38מבחן  5, 4, 3(, ללא ג') 2 שאלות :19מבחן 

 
 

 

 

 

 בהצלחה!                                                            
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