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 248מספר התרגול של ארכימדס בשאלון  2022קיץ מתאימות למיקוד  שאלות 
 

 
 

 של ארכימדס! הספריםלומדים עם השנה 
 

  שפרסם משרד החינוך.  מותאם למיקוד ,482מיקוד של ספר ארכימדס בשאלון מצורף 

על המיון  למשובנשמח שאינו כלול במיקוד. , נאלצנו לפסול תרגיל איכותי בגלל רכיב קטן ימיםמסובמקרים 

 של שאלות.   מבחר גדול יותרלאפשר המטרה  רישה,  ומוצקים יםרק דברים מהותישעשינו, אך בבקשה, 
 

   
 

 . https://bit.ly/2RjQs7g :בקישור ת הספרת לבימרוכז הזמנה לגבי פרטים 

   .gmail.comdes10archime@0  במייל:או  2855662-205: ןולפבטבצע ן ל ניתנה בפועל הזמהאת 

    .https://bit.ly/3ndOdNgקישור: אתר ארכימדס ב ב שליחהביתה עם ספר הזמין ניתן ל

 

 אנו מפרטים אילו שאלות מתאימות למיקוד וניתן לתרגל אותן:

 

   :פרקי התרגול
 

 (: הכל.15-23)עמודים סדרות חשבוניות 

 (: הכל.28-39)עמודים  סדרות הנדסיות 

 (: הכל. 42-44)עמודים אינסופיות סדרות הנדסיות 

 (: הכל.47-50)עמודים   סדרות מעורבות

 .18, 17, 16 ,14, 12, 7, 6( 53עמ' (: הגל נסיעם כלסדרות 

 טריגונומטריה במרחב: 

 (: הכל.71-75פירמידה )עמודים   (: הכל.62-63תיבה )עמודים   : הכל.(60-61עמודים קוביה )

 (: הכל.81, 78-79דים מו)עשוויונות מעריכיים -משוואות ואי

 (: הכל.88,  84-86עמודים )שוויונות לוגריתמיים -משוואות ואי

 (: הכל. 101-104)עמודים  משוואות טריגונומטריות

 .לכה(: 108 )עמוד ומשיקיםנגזרות   - פונקציה טריגונומטרית

 .לכה(:  109-118)עמודים  חקירת פונקציה טריגונומטרית

 : הכל. (126עמוד ) ומשיקים נגזרות - xe פונקציהה

 (: הכל. 613-127)עמודים  :xeחקירת הפונקציה  

 : הכל. (150עמוד ) ומשיקיםנגזרות  - lnx פונקציהה

 (: הכל. 160-151)עמודים  :lnxחקירת הפונקציה  

 (: הכל.171-179)עמודים  :פונקציה טריגונומטריתאינטגרל של 

 (: הכל. 185-180)עמודים  :xeאינטגרל של הפונקציה  

 . 15, 14(: 194 )עמוד :lnxהפונקציה בעזרת אינטגרל 
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 )שאלות מסכמות(:  נספחים
 

 : הכל (119-120דים ומע)  חקירת פונקציה טריגונומטרית עם סעיפי חשיבה

 : הכל.(138-137ים עמוד) עם סעיפי חשיבה xeחקירת הפונקציה  

 (: כל הסעיפים. 162-161)עמודים  lnxחקירת הפונקציה  

 
   :מבחני המתכונת

 

 . 5, 2, 1 שאלות :16מבחן  .5, 4, 3, 2, 1 שאלות :1מבחן 
 .4,  3, 2, 1 שאלות :17מבחן  .5, 4, 3, 2, 1 שאלות :2מבחן 
 .5,  4, 2, 1 שאלות :18 מבחן .5, 4, 3, 2, 1 שאלות :3מבחן 
 '(.)בלי ד 5, 4, 1 תשאלו :19מבחן  . 5, 4, 3, 1 שאלות :4מבחן 
 . 3, 2, 1 שאלות :20מבחן  . 4, 2, 1 שאלות :5מבחן 
 .5,  4 ,2, 1 שאלות :21מבחן  .5, 4, 3, 2, 1 שאלות :6מבחן 
 .4,  3, 2, 1 שאלות :22מבחן  . 4, 2, 1 שאלות :7מבחן 
 .5,  4, 3, 1 שאלות :23מבחן  . 5, 2, 1 שאלות :8מבחן 
 . 4, 2, 1 שאלות :24מבחן  . 5, 4 ,2, 1 שאלות :9מבחן 
 .5,  3, 2, 1 שאלות :25מבחן   .5,  4 ,3, 1 שאלות :10מבחן 
 . 5, 4, 1 שאלות :26מבחן  .5,  4, 2, 1 אלותש :11מבחן 
 .5,  4, 2, 1 שאלות :27מבחן   (.3)בלי ב' 5, 4,  3, 2, 1 שאלות :12מבחן 
 .5  ,3, 2, 1 שאלות :28מבחן  .5, 4,  2, ()? 1 שאלות :13מבחן 
 .5, 4,  3, 2, 1 שאלות :29מבחן  .5, 4  ,3, 2, 1 שאלות :14מבחן 
 .5,  4, 3, 2 שאלות :30מבחן  . 4, 3, 1 שאלות :15מבחן 

  

  :בספר ש בחינות הבגרות
 

 .5, 4, 3, 2, 1 שאלות :2מבחן  . 5, 4, 3 ,1 שאלות :1מבחן 
 .5 , 4, 3, 2, 1 שאלות :4מבחן  . 4, 3, 1 שאלות :3מבחן 
 .5, 4, 3, 2, 1 שאלות :6מבחן  . 5, 4, 3 ,1 שאלות :5מבחן 
 . 5, 4, 3 שאלות :8מבחן  . 5, 4, 3 ,1 שאלות :7מבחן 
 .5, 4,  3, 2, 1 שאלות :10מבחן  .5, 4, 3, 2, 1 שאלות :9מבחן 

 
 

 בהצלחה!                                                              
 

ולקבל חומרי  חטיבהכון ותילמורי  מדס מת התפוצה של ארכיילהצטרף לרש ות/יםעוניינ, מות ומוריםמור

 . ps://bit.ly/3mYQXQ3htt כנסו לקישור:  ושאלות להעמקה?לימוד 

   .y/2PTzQCYhttps://bit.lבקישור: ספרי ארכימדס וג קטלל

 ים:תרבא רכימדסשל א ותלבגר ההכנה יספר של עותק דיגיטלי מוזלניתן לרכוש 

 )לרשום "ארכימדס" בשורה של הוצאת הספרים(  https://bit.ly/2ULKVbNתר ספרשת בקישור: א

 לא מסלולארי( )הזמנה מתאפשרת רק ממחשב,   https://bit.ly/3iIdaAd בקישור: Classoosתר א

 

https://bit.ly/3mYQXQ3
https://bit.ly/2ULKVbN
https://bit.ly/3iIdaAd

