
  ארכימדס  הוצאת                                                                       581 הכנה לבחינת הבגרות בשאלון

 

 581נת הבגרות בשאלון הכנה לבחי -ארכימדס הוצאת ל ות שמורותכל הזכוי  ©

 

 

 
 815בשאלון בערבית רכימדס אמספר  2022קיץ מתאימות למיקוד     

 
 
 

 של ארכימדס! הספריםלומדים עם השנה 
 

   שפרסם משרד החינוך.  מותאם למיקוד ,581בשאלון  בערבית מיקוד של ספר ארכימדסמצורף 
 

 

  'מתמטיקורס'צאים באתר בספר נמ   פתרונות מלאים לכל הסרטוני 

 יקת הקוד המצורף משמאל: בסראו  https://bit.ly/3C2XOOD בקישור
 

 

 

 

 . 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 ל ניתן

 
 מתאימות למיקוד וניתן לתרגל אותן:    אנו מפרטים אילו 

 

    :נתכומבחני המת

 .7 ,6, 5, 4, 3 ,2    :11מבחן  .7(, 3)בלי ג' 6, 5, 4, 3, 2    :1מבחן 
 . 7, 5, 4, 3    :12מבחן  .8, )בלי ה'( 7, 6, 5, 4, 3    :2מבחן 
 .8, 7, 6, 5, 4, 3, 2    :13ן מבח  .8 ו'(, )בלי ה', 7, 6, 5, 4, 3    :3מבחן 
  .7, 6, 5, 4, 3, 1    :14מבחן  . 8, 5(, )בלי ב' 4,  3, 2)בלי ב'(,  1    :4מבחן 
  .ד'(  )בלי 7, 6, 5, 3    :15מבחן  . 7, 6, 5, 3, 2    :5מבחן 
  .7, 6, 5, 4, 3, 1    :16מבחן  . 8, 7 ,6 ,5)בלי ד'(,  4, 3)בלי ב'(,  1    :6מבחן 
  .7, 6, 5, 4, 3, 2    :17מבחן  .7)בלי ג'(,  6 )בלי ב'(, 5, 3    :7מבחן 
   .7, 5 ,3 ,1    :18 מבחן .8א',  7, 6, 5, 4, 3    :8מבחן 
  .8)בלי ה'(,  6, 5, 4, 3, 1    :19מבחן  . 7, 6, 5, 4, 3    :9מבחן 
   .7, 6, 5, 4, 3, 2    :20מבחן  .7, 6, 5, 4, 3, 2, 1    :10מבחן 

   

 
 

 בהצלחה!                                                       
 

בל חומרי למורי תיכון וחטיבה ולקכימדס נות/ים להצטרף לרשימת התפוצה של ארמורות ומורים, מעוניי

 . https://bit.ly/3mYQXQ3להעמקה? כנסו לקישור:    לימוד ו

   .s://bit.ly/2PTzQCYhttpלקטלוג ספרי ארכימדס בקישור: 

 י ההכנה לבגרות של ארכימדס באתרים:של ספר עותק דיגיטלי מוזלניתן לרכוש 

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

 ממחשב, לא מסלולארי( )הזמנה מתאפשרת רק   https://bit.ly/3iIdaAdבקישור:  osClassoאתר 
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