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 , שנמצאו בידי מורים ותלמידים ברחבי הארץ.582מצורפים התיקונים שנמצאו בספר 
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 1220-2020מהדורת 
  

    ולהיפך. 9היא תשובה מספר  8לשאלה הוצלבו. כלומר, התשובה  9-ו 8התשובות של שאלות : 138עמ' 
 שורה התחתונה צריכה להיות:הד' בסעיף  7בשאלה : 145מ' ע

3  עבור                 p או p 0 נקודת קיצון אחת. יש לפונקציה   

  

 

 2020-9201מהדורת 
  

x  לישר בסעיף ב' התייחסו 31בשאלה : 32עמ'  k=  .ולא לישר המופיע בספר. התשובות נכונות 

k היא: 'בסעיף  נה שלבה הנכושוהת 9בשאלה : 59עמ'  9.2=. 

  להוסיף את הנתון: 3בסעיף : 125עמ' 

  ".Oבנקודה שמרכזו  על מעגל קנוניבמישור גאוס נמצאים  3Z ואת 2Zפרים  מסה"                

xגדרה הנכון הוא:  נה, תחום ההבשורה הראשו 11בשאלה : 144עמ'  1.   

 קים הם:מדויהתחומים הות, בתשוב 12בשאלה : 531עמ'  1 n 7 ו:  5 n. 

9 קים הם:מדויהתחומים הות, בתשוב 9בשאלה : 821עמ'  n  :1 ו n 7 . 

 היא:סעיף א'  התשובה הנכונה של 10אלה בש: 901עמ' 
1

g(x) ln(2x 5) 2
x 1

= + + +
+

 .  

fהכוונה היא לפונקציה  בסעיף ב',  5בשאלה : 266עמ'  (x). 

 .2ביטוי  היא  ו'סעיף  התשובה הנכונה של 5אלה שב: 282עמ' 

 נכונות. התשובות  .D-ו Cהנקודות  בין בשרטוטלהחליף יש  1אלה שב: 304עמ' 

 להתעלם מסעיף ד'. 2 להשאב : 313 'מע

 .נקודות כאלותכנו שתי י :' היאגהתשובה הנכונה של סעיף  3  להשאב : 314 'מע

0סעיף ג' היא  התשובה הנכונה של 2 בשאלה : 731עמ'  R 7 2 . 
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xלבין הצירים והישר  g(x)ין גרף הפונקציה  השטח המבוקש הוא ב  2'סעיף ד 5 שאלהב : 322עמ'  2.5= . 

1.43זה היא ף עיהתשובה לס       t−. 

wך המכפלה מצאו את ער 1'בסעיף   2 שאלהב : 732עמ'  v  במקום את ערך המכפלה u v . 

 שמצאת בסעיף ה'. התשובה נכונה.  p: הכוונה לערך סעיף ו 4בשאלה  : 331מ' ע

 .  : אחדהיא 2': התשובה לסעיף ד5בשאלה  : 338עמ' 

 ובכל מקום שבו   N. תקנו אותה להיות הנקודה Mעות הנקודה : בסעיף ג' מוצגת בט2בשאלה  : 342עמ' 

 .  Nבאות בסעיף ג', החליפו אותה  Mמופיעה האות                                    

  . pהכופל א' בכל התשובות אמור להיות 3: בסעיף 3בשאלה  : 347עמ' 

 השרטוט הנכון מופיע משמאל:': ביף : סע5 שאלהב : 350מ' ע

 .  : להתעלם ממנו2סעיף ג'                                   
 

8' התשובה הנכונה:  ג: סעיף 2 שאלהב : 335מ' ע  .אורך 'חי 2
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 8201-7201מהדורת 
 

yהישר:   7בתרגיל  : 19עמ'  x 8=  .ACBית  הוא חוצה הזוו −

8ון לסעיף ג הוא  רון הנכהפת 18 בתרגיל  :80עמ'  :5. 

0הוא:   3אהפתרון הנכון לסעיף  2בתרגיל  : 93עמ'  m 2   2או m  .    

 . א הגבוה מבין השניים שמצאתם בסעיף mרך עבהחל מסעיף ב יש להשתמש  8בתרגיל  : 95עמ' 

 .קנונינמצאים על מעגל  4Z-ו 1Zסעיף ב, המספרים  7יל בתרג : 106עמ' 

10יש לשרטט את גרף הנגזרת בתחום  2סעיף ב 5בתרגיל   :129עמ'  x− . 

)שיעורי נקודת החור הם:  5עיף אס 6בתרגיל   :321עמ'  )0,1. 

 .בתחום ההגדרה xלכל סעיף ב יש להוכיח שגרף הפונקציה עולה  8בתרגיל   :140עמ' 

 .Bשל הקדקוד   x-נמוך משיעור ה Aשל הקדקוד  x-השיעור  1בתרגיל   :255עמ' 

1נכון הואהנתון ה 4בתרגיל   :260עמ'  m. 

 .אליפסה רבענמצאות על  Cהנקודות ף א יש להראות שכל סעי 1בתרגיל   :294עמ' 

 .ברביע הראשון בלבדסעיף א המקום הגיאומטרי שמצאתם הוא  1בתרגיל   :295עמ' 

2xוהישר  הצירים ת לבין סעיף ד שני השטחים כלואים בין גרף הנגזר 5בתרגיל   :297עמ'  a=. 

xישר טח הכלוא הוא בין ה סעיף ד הש 4בתרגיל   :301עמ'   .x-ציר הו h(x)לבין גרף הפונקציה   =3

 .ברביע השני בלבדהמקום הגיאומטרי שמצאתם הוא  בעיף  ס 1בתרגיל   :303עמ' 

0את הנתון  יש להוסיף  בסעיף   5בתרגיל   :307 עמ' b. 

3yסעיף ח' הוא המישור  הפתרון הנכון ל  : 830עמ'  4z 32 0+ −     בסעיף ט' משתמשים בו.. =

שוויון כך שיופיע:  -ימן האייש לשנות את כיוון ס 9בשאלה  : 309עמ' 
2

1Z 1 Z 2Z Z p− −   +.   

 

 2017-2016מהדורת 
 

 

0הוא:   3ארון הנכון לסעיף הפת 2בתרגיל  : 93עמ'  m 2   2או m  .    

xהוא:   1אהפתרון הנכון לסעיף  12בתרגיל  : 116עמ'  0,1=  .    

 נקודות כאלו.  ג היא: כן. יתכנו שתי3התשובה של  : 273עמ' 

    .041.23היא  2סעיף א  1ל התשובה ש : 299עמ' 

3yן הנכון לסעיף ח' הוא המישור  הפתרו : 308עמ'  4z 32 0+ −     בסעיף ט' משתמשים בו.. =



 הוצאת ארכימדס                                                                     582הכנה לבחינת הבגרות בשאלון 

 

 

                 582ות בשאלון הכנה לבחינת הבגר  -דס ארכימהוצאת ל  כל הזכויות שמורות ©

 

 

 2016-2015ת מהדור
 

)א' הוא 16תרון של הפ: 21עמ'  ) ( )
2 2

x 6 y 7 25− + −  שרשום.   ולא מה  =

 שרשום.   ולא מה 2m אב' הו 3הפתרון של : 64עמ' 

0וא:  ה 3אן הנכון לסעיף הפתרו 2בתרגיל  : 93עמ'  m 2   2או m  .    

 .   0160cis300א': 2הפתרון של : 104עמ' 

aא': 3הפתרון של : 104עמ'  2= ,b 4=   . 

 יח"ר. 9.51. בסעיף ג' הפתרון: וונה למחומש משוכללבסעיף ב' הכ 9בשאלה : 106עמ' 

xהוא:   1אהפתרון הנכון לסעיף  12בתרגיל  : 116עמ'  0,1=  .    

 .n  >0ב': לתקן את הנתון כך ש: 5: 219עמ' 

 .b  >1א': להוסיף את הנתון: 3: 266עמ' 

   . 041.23היא  2סעיף א  1ה של התשוב : 299עמ' 


