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 824בשאלון  קיץהבגרות ל 'מסלול הזהב'
 

 
 ! מאיב  בגרותה קראת הימים של  60-ל  ותמומלצ ו  ותמעניינ שאלות 60

 

 
נו  המתכננים להזמי מורים  ועבור    2019ת  מהדור  482ספר ההכנה לבגרות בשאלון  רכשו את  תלמידים ש  עבור

עבודהמצורפת    במרוכז,  ל  תכנית  ול מומלצת  ו כנית  תה .  הבגרות  לקראתהימים    60-פסח  כוללת מקיפה 

 מבחינות המתכונת שבספר.  בחינת הבגרותה ובסגנון  ברמשאלות מגוונות  

 

 ים מספר העמוד והשאלה: כל נושא מופיע לצד

 
 1(  277, 1( 275, 1( 249, 1( 241, 1( 171: ה חשבוניתסדר

  
 1( 271, 1(  267, 1( 263, 1( 253, 1( 247, 1( 186 : הנדסיתה  סדר

  
 2( 279, 2( 277, 2( 269, 2( 261, 2 (257, 2( 249  :בהי ת : טריגו במרחב

 
 2( 259 :ריבועשבסיסה   פירמידה                          

 
 2( 251, 2( 171  :לבןשבסיסה מ  פירמידה                          

 
 2 (267, 2( 243, 2( 239,  2( 179 :שבסיסה משולש  פירמידה                          
  

 4( 276, 3( 265, 4( 262, 3( 259, 3( 249, 3( 243, 5( 172 : יות גדילה ודעיכהעב
 
 )ללא סעיף ג'(  5( 278, 3( 275, 3( 267 ,)ללא סעיף ג'  3( 257, 5( 254, 5( 209: יית טריגוונקצפקירת ח
 

 4( 280, 3( 277, 4( 274, 5( 246 ,5( 244, 4(  242, 5( 240, 4( 187 : מעריכית  e ייתונקצבפחדו"א 
 

  , 3 (269, 4 (258, 3 (255 :יכיתמער aת ירת פונקציי קח
 

 ,  ln:  186 )3 ,216 )3 ,245 )3 ,248 )4 ,251 )3 ,261 )3 ,264 )5 ,266 )4 ,270 )4ית פונקציבחדו"א 
 133+ השאלה המסכמת בעמוד  5( 276                 
 

 log:  180) 4 ,253) 3 ,273) 3ת ירת פונקציי קח
 

 ... ?מעוניינים 
 

או במייל:   052-2285566: סלולאריב  )או לבית של תלמיד מרכז(תיכון ספרים ל מרוכזת שלהזמנה   -

 chimedes100@gmail.comar.   
 

    .dOdNgtps://bit.ly/3nhtבאתר ארכימדס:   בהזמנה(  10)עד  עם שליחספר הביתה ניתן להזמין  -
 

בקישור:   Classoosשל ספרי ארכימדס באתר עותק דיגיטלי מוזל לרכישת  -

s.com/il/search/storehttps://my.classoo/מחשב, לא מסלולארי( )הזמנה מתאפשרת מ  מדסארכי 
 

   blishing1@gmail.commedes.puarchiהערות בכתובת המייל:  נשמח לקבל שלנו?יש לך תיקון למיקוד  
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