
 

 

 

 2022לפי מיקוד קיץ  - 482שאלון  -'מסלול הזהב' לבגרות 
 

 הימים שלקראת הבגרות     70-חופשת פסח ולשאלות מעניינות ומומלצות ל 70
 

 
 הי לכולם! 

 
אלו ועבור    2021-2022מהדורת    482ספר ההכנה לבגרות בשאלון  עבור צוותי הוראה שהזמינו במרוכז את  

פסח   לחופשת  עבודה מומלצת  התכנית מקיפה ועד הבגרות.  המתכננים להזמינו במרוכז, מצורפת תכנית 

 וכוללת שאלות מגוונות ברמה ובסגנון בחינת הבגרות מבחינות המתכונת שבספר.

 
 1 (326, 1 (320, 1 (308, 1( 298 ,1 (286,  1(197: סדרות חשבוניות

 1 (334, 1( 323, 1 (316, 1 (313, 1 (305, 1 (295, 1 (277,  1 (209: סדרות הנדסיות

 1 (337, 1 (331 ,1 (310  ,1 (269: סדרות מעורבות

 1 (329, 1 (318, 1( 302, 1 (249, 1 (218: הגל נסיעם כלסדרות 

 2 (329, 2 (313, 2 (302 ,  2 (240: קוביה     טריגונומטריה במרחב:

 2 (341, 2 (318 ,2 (308 ,2 (298 ,2 (269 , 2 (197 :תיבה

 2 (344, 2 (337, 2( 300, 2 (295, 2 (258,  2 (249, 2 (218: פירמידה

 xe: 198) 4 ,219) 4 ,229) 3 ,287 )4 ,299 )4 ,301 )5 ,304) 5 ,314) 4 ,324) 4 ,327) 3 ,332) 5  חדו"א פונקציית

 lnx: 199) 5 ,219) 3 ,251) 5 ,287) 3 ,303 )3 ,306 )4 ,311) 4 ,322  )5 ,330) 4 ,335) 4  חדו"א פונקציית

 4 (327, 3 (318, 5 (314, 3 (311, 4 (303, 4( 301, 5 (230, 5 (220, 3 (198: מטריתטריגונו החדו"א פונקצי

  
 

 בהצלחה! 
 

    . https://bit.ly/3z2ElfR: בקישור פרטים לגבי הזמנה מרוכזת לבית הספר

   .archimedes100@gmail.com  או במייל: 2285566-052את ההזמנה בפועל ניתן לבצע בטלפון: 

     .  https://bit.ly/3ymwDNx: באתר ארכימדס בקישור ספר הביתה עם שליחניתן להזמין 

 .  https://bit.ly/3yvAskc: באתר הוצאת ארכימדס זה לעמוד ספר

  

https://bit.ly/3z2ElfR
https://bit.ly/3ymwDNx
https://bit.ly/3yvAskc


 

 

 

תיכון וחטיבה ולקבל חומרי  צוותי למעוניינים להצטרף לרשימת התפוצה של ארכימדס  -וותי הוראה צ

 . https://bit.ly/3mYQXQ3לימוד ושאלות להעמקה? כנסו לקישור: 
 

   . https://bit.ly/2PTzQCY:  לקטלוג ספרי ארכימדס לתיכון ולחטיבה בקישור 

 

בקישור:   Classoosשל ספרי ההכנה לבגרות של ארכימדס באתר עותק דיגיטלי מוזל לרכישת 

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

 

https://bit.ly/3mYQXQ3
https://bit.ly/2PTzQCY
https://my.classoos.com/il/search/store/ארכימדס
https://my.classoos.com/il/search/store/ארכימדס

