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 284שאלון  -( 2120) חנוכהעבודה מומלצת לחופשת 

 
 

ספר ההכנה במרוכז את    הזמיןעבור המורים שתלמידיהם כבר רכשו את הספר שלנו ועבור אלו המתכננים ל

    .חנוכה מתוכו, מצורפת עבודה מומלצת לחופשת 2021-2022מהדורת  482לבגרות בשאלון 

נושא לפי  כך שצוות ההוראה בהשאלות ממוינות  הלימוד  הנושאים   תיכוןי  כיתה את  כל  לבחור עבור  יוכל 

 הרלבנטיים מבחינת ההספק שלה מאז תחילת השנה. 

 
 ליד כל נושא מופיע מספר העמוד ולידו מספר התרגיל:

 

     53, 43, 38 (19: סכום    17, 5, 3 (15: איבר כללי :  סדרה חשבונית

 59, 46, 37 (33: סכום    16, 10, 6 (28 :איבר כללי :  סדרה הנדסית

 3ג,  2, ב5א( 81: אי שוויונות    2, ה62ג, 14, ב9ב, 15( א78: משוואות     : מעריכיות

 2, ב10, א9, א4( א88: אי שוויונות    1ה, 4, ג4ב ,14א( 84: משוואות   : לוגריתמיות

  16, 11, 10 (182:  גרלאינט    15, 12, 9, 8, 3, 2( 127: חקירה  :   eפונקציית 

   8, 5, 2 (191:  גרלאינט    15, 10, 8, 4, 3, 2( 151: חקירה  :   lnפונקציית 

 נומטריה במרחב: טריגו

      3, 2 (64: מנסרה משולשת     5, 3, 2 (62: תיבה       6, 5, 3( 60: וביהק

 18, 17 (75   , 15, 13 (74  ,  12, 11 (73    ,7, 6 (72 ,  4, 3 (71: תנוירמידות שופ

 
 בהצלחה!

 
 

 ל של ארכימדס! מדים עם חומרי התרגוולשנה ה
 

מרי  ולקבל חו ותיכון י, חטיבהיסודלמורי ס מדכימת התפוצה של אריים להצטרף לרשניינעום, ממורי

 . XQ3ps://bit.ly/3mYQhtt לקישור: סוכנ  להעמקה? לותושאלימוד 
 

 .  https://bit.ly/2RjQs7g :בקישור ת הספרמרוכזת לביהזמנה לגבי פרטים 

   .mail.com0@gdes10himearc  :לבמייאו  2855662-205: ןולפבטבצע ן ל ניתל נה בפועהזמהאת 
 

    .https://bit.ly/3ndOdNgקישור: אתר ארכימדס בב שליחהביתה עם ספר הזמין ן לנית
 

   .zQCY.ly/2PThttps://bitבקישור:  יבה ולחטכון וג ספרי ארכימדס לתיקטלל
 

 טליות: דיגיחנויות הספרים הב רכימדסשל א ותהכנה לבגרה יספר שלעותק דיגיטלי מוזל ניתן לרכוש 

 של הוצאת הספרים(  שום "ארכימדס" בשורה)לר .ly/2ULKVbNhttps://bitור: בקיש תאתר ספרש

 א מסלולארי( זמנה מתאפשרת רק ממחשב, ל)ה  https://bit.ly/3iIdaAdבקישור:   Classoosתר א
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https://bit.ly/3iIdaAd

