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   2021עבודה מומלצת לחופשת הקיץ 
 

 ( 581)שאלון יחידות  5הקבצת  -' אתלמידים העולים לכיתה י
  

 

 
 :סבהוצאת ארכימד מהספרמצורפת עבודת הקיץ המומלצת 

 תמהדור  - 581 שאלון - "הכנה לבחינות הבגרות במתמטיקה

2020-2021" . 
 

השנה  ת יחרלבנטיים למבחן פתשהם י כיתה י' נבחרו נושאלעבודה 

 שאלות מפרקיבמתמקדת  העבודה. 581שאלון ב יתה יא'בכ

הרמה הנדרשת בסיום , המשקפים את ת הספרההקניה בתחיל

נוספים אינם אינטגרטיביים עם תחומי ידע , כן על. כיתה י'

הנושאים לבחור לכל כיתה את  צוות המורים יוכל .בשאלון

   .עבורההרלבנטיים 
 

 

 אלה: והשמוד י העיד כל נושא מופיע מספר ל

 
 :ומעגל משולשים יוןדמ, משפטי תאלס, חוצה זוית -גיאומטריה 

  .  65-74 :ודיםעמספר ברשימת המשפטים במומלץ לרענן את הזיכרון בקריאת 

 .14, 13, 11, 8, 4, 3, 1 :84 'עממ כולל מעגל:   . 25, 17, 13, 10, 5, 3, 1 :75 'עממ ל:ללא מעג

 

 ת פונקציה: וחקיר

  .107-109ההסברים בעמ'  מומלץ לרענן את הזיכרון בקריאת  )מנה(: תנאלירציונקציה פו -

 .  את התרגיל מרובה סעיפי החשיבה 118לפתור בעמ' .  8, 6, 5, 3, 2, 1 ( 110עמ'  מ בספרלפתור 

 .120-122עמ' ספר בברים ההסביאת  ת הזיכרון בקרמומלץ לרענן א שורש:פונקציית  -

 .ללא סעיף ג'() 14, 11, 8)ללא סעיף ג'(,  7, 4, 2יף ג'(, )ללא סע 1( 123' עממבספר לפתור 

 

 בספר: לפתור יש   147-148עמ'  ב 581 סדמ יכראספר בההסברים לאחר קריאת  :בעיות קיצון

         1 (149 גרפים:   ית פולינום:פונקצי -

   19 (153 ספרים:מ   14, 11 (151יאומטריות: ג        3, 2 (149גרפים:         :ית מנהפונקצי -

  18 (153מספרים:    13, 12 (151 יאומטריות:ג             5 (150 גרפים:     פונקציית שורש: -

 

 . 89-90בעמ'  מומלץ לרענן את הזיכרון בקריאת ההסברים  :טריגונומטריה במישור

 .בעמודים הבאיםבנוסף, לפתור את השאלות המופיעות . 2, 1 (91' עממבספר לפתור 

 
 ! בהצלחה
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 .  https://bit.ly/2RjQs7g  :בקישור מרוכזת לבית הספרהזמנה לגבי  ים פרט

   .com.des100@gmailmearchi  במייל:או  2285566-205: ןולפבטבצע ניתן ל הזמנה בפועל ה את  
 

   .dOdNghttps://bit.ly/3nר: שוקי דס באתר ארכימב שליח הביתה עם ספר  הזמין ניתן ל
 

בקישור:   Classoosבאתר  של ארכימדס ההכנה לבגרות  יספר של יטלי מוזל עותק דיג לרכישת 

storeearch/ssoos.com/il/salmy.c//https:/לא מסלולארי(רק ממחשב, מתאפשרת )הזמנה   ארכימדס 

 

 

 :  בטריגונומטריהשאלות נוספות לתרגול 

  

       :ת הבסיסלזהויו זכורתת
sin

tan
cos


=


. 

 

sin cos(90 )= −   ,    cos sin(90 )= −    ,     sin(180 ) sin− =     ,    cos(180 ) cos− = −  

 
 

 . ABCבמשולש  ACל הצלע ע תאנמצ Dדה קוהנ .1

 .סמ"ר 8 ואה BCDלש  שטחו של המשו

BAC נתון: 41=  ,4 ס"מBD CDס"מ  5,  =  . חשב את:=

 .BDCגודל הזווית  .א

   .ABאורך הקטע  .ב

 .ABDשטח המשולש  .ג

 .ABCלש והמששטח  .ד

 

 שווה השוקיים  ABCשולש מב תיווזה וצח הוא ADהישר  .2

(AB BC)= ש ול משסמ"ר. ב 45 ששטחוACD  הקטעDE  

ABC:  נתון גובה.הוא  110= את:שב . ח 

 .ADEש ולמששטח ה .א

 .ADE  היקף המשולש .ב

 .ABDהיקף המשולש   .ג

 

 .ABCבמשולש  AC הצלע את עלמצנ Dהנקודה  .3

BC :מןנס BD AD m= = =, ABD = .  
 את: m-ו   ע באמצעותבה

 .ABאורך הקטע  .א

 .CDקטע ך הרוא .ב

      .ABC משולשהח שט .ג
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 הוצאת ארכימדס                              581 שאלון  -יחידות העולים לכיתה יא'  5תלמידי עבודת קיץ ל

 

                                  581הכנה לבחינת הבגרות בשאלון  - רכימדסהוצאת אל©  כל הזכויות שמורות   
 

 
 כמתואר בשרטוט. ABCעל צלעות המשולש  נמצאות  E-ו Dהנקודות  .4

ADס"מ 4נתון:  AEס"מ  6 ,= DEס"מ 5, = =. 

 .ADEת  ויל הזוגוד א אתצמ .א

AE:נתון .ב 2BE=.  הנקודהD  היא אמצעAC.  

 . BCצלע חשב את אורך ה .1

  . ABCחשב את שטח המשולש   .2

 

 
 .  ABCDבמעוין  ABהצלע ת על אנמצ Fהנקודה  .5

ABCנתון:  75= , AF 2BF=. 

 .CFD  תיוזוה תא בחש .א

 ר.סמ" 17הוא  CDFלש  משוה ח: שטנתון .ב
 חשב את היקף המעוין. 

 
 .ABCבמשולש   CB נמצאת על הצלע Dדה הנקו .6

AB  ן:נתו 2m=, AC 3m=, BC 4m= . 

 .ABC-ו BACת  ווויגודל הזמצא את  .א

  .ABC הוא חוצה זווית במשולש AD-נתון ש .ב

 .BAD  יתווזהגודל  ב אתשח .1

 .ADהזווית חוצה  אורך תא mהבע באמצעות  .2

 
 .ABC במשולש ACנמצאת על הצלע  Dדה הנקו .7

BAC נתון: 115= , AD a=,  AB 2a=. 

 .BDקטע ה אורך את  a תוהבע באמצע .א

 .ADBדל הזווית  גומצא את  .ב

CDנתון:  .ג 6a=. ותהבע באמצע a צלע ה רךאת אוBC . 

 חשב את שטחו.  ."מס 32 הוא ABC  נתון: היקף המשולש .ד

 
  DF-ו DE יםקטעה .ABCשולש וית במזו הוא חוצה AD טעהק .8

   .ACD-ו ABDולשים משביות  ה חוצי זוואמהתב הם

BEס"מ 4נתון:  DEס"מ  6, = BDס"מ 7, =  שב את:ח .=

    .AEDת הזוויגודל  .א

 .ADת ויזוורך חוצה הא .ב

 .ADF שטח המשולש .ג
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 . ABEש במשול BEעל הצלע נמצאות  D-ו Cהנקודות  .9

  .BAD הזווית חוצה את ACע קטה

ADון: תנ AE= ,5 ס"מDE =  ,AED 70= . 

 .ADהקטע  ורךאת א שבח .א

CDמס" 3ן: ונת .ב  . חשב את: =

 .CAD יתהזוו .1

 .ABC שטח המשולש .2

 
 . רטוטשמתואר בכ ABC  שלהמשולעות ל צע נמצאות E-ו Dהנקודות  .10

AE ן:ותנ 8a ,CE 2a ,BC 14a ,AD 3a ,BD 13a= = = = = . 

 .DEהקטע ך ת אורא aת ע באמצעוהב .א

 ס"מ. 36וא ה ADEקף המשולש  הי נתון: .ב

   .BDEהמשולש  ת שטח א חשב

 
 
 

 

 

 :תשובות

   סמ"ר.  10.05 ד.  .סמ"ר 2.05 .ג  ."מס .884 ב.  .53.13.א (1

 .א (3    מ.ס" .0625 .ג  ס"מ. 26.11 .ב  סמ"ר. 19.22 .( א2
msin2

sin




ב.   .

msin4

sin2




ג.    .

2m sin 2 sin3

2sin

  


. 

  

    ."מס 623.7 .ב  .48.19( א. 5  סמ"ר. 29.76  .2  "מ.ס 8 .1 ב.  .82.82( א.4

ABC א. (6 46.57 , BAC 104.48=  = .  52.24 .1. ב.   2.  1.47m. 

    סמ"ר. 36.91ג.    ס"מ. 64.7ב.    .93.58( א. 8     ."רסמ 56.11 .ד  .8.06a  .ג  .44.36.ב   .2.59aא.  (7

DE ( א.10    .סמ"ר 18.68.  2 .17.95. 1 ב.   .ס"מ 7.31א.( 9 7a=.    .ר"סמ  13180.ב.       
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