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 481מספר התרגול של ארכימדס בשאלון  2022קיץ מתאימות למיקוד  שאלות 
 

 
 

 של ארכימדס! הספריםלומדים עם השנה 
 

  שפרסם משרד החינוך.  מותאם למיקוד ,481מיקוד 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, 
 

 

   'מתמטיקורס'צאים באתר בספר נמ פתרונות מלאים לכל השאלותסרטוני 

 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 ניתן ל

 

 אנו מפרטים אילו שאלות מתאימות למיקוד וניתן לתרגל אותן:

 

 : פרקי התרגול

 : הכל.(11-14עמודים ) עיות תנועהב

 .הכל :(36-40עמודים )מעגל ה    כל.: ה(30-34עמודים ישר )הקו ה     :אומטריה אנליטיתגי

 .הכל :(52-54עמודים  ) יתדממי-טבלה דו    : הכל.(45-48עמודים ) תרשים עץ       הסתברות:

 . כלה: (71-73 ודיםעמעגל )מ     .9 האללש פרט : הכל( 68-70 ודיםעמללא מעגל ) אומטריה:גי

 . 15, 7-9, 1-4: (76-80  ודיםעמ) :טריגונומטריה

 : הכל. (92-97 ודיםעמ ) נהחקירת פונקציית מ

 .1 ההכל פרט לשאל: (99-102 םודיעמ) שורשחקירת פונקציית 

      .1-7: (115-116עמודים ) גרפים ותבעיות הכולל בעיות קיצון

 . 13-19: (118-119 דיםעמוריות )גיאומטבעיות         

 : הכל.(131-134 ודיםעמ) תמורכבופונקציה  פולינום גרלנטאי

 . ד'5ג', 2שאלות פרט ל : הכל(141-143 םודיעמ) תפונקציה והנגזרבעזרת הקשר בין גרף החישוב שטח 

 
 שאלות מסכמות:

 סעיף ו'.  6 מסכמת פרט לשאלה : הכל(103-112עמ' )  שיבהסעיפי חגרפים ום עבודה ע, יותפונקצחקירת 
 
 
 
 
 
 

https://bit.ly/3C2XOOD
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    בחני המתכונת:מ

 .)בלי ה'( 6,  4, 3, 2 שאלות :17מבחן     .'(ד)בלי  8, 4 (,'ג )בלי3, 2, 1 שאלות :1מבחן 
 .8, 7 ,6 )בלי ג'(, 3, 2 שאלות :18 מבחן .)בלי ו'( 8, 7, 6, 4, 3, 2 אלותש :2מבחן 
 . 8, 7, 6, 5, 4)בלי ב'(,  3, 2 תשאלו :19מבחן  .8, 6)בלי ב'(,  3, 2 שאלות :3מבחן 
 .7 ,)בלי ג'(  6)בלי ב'(,  5, 4ג'(, )בלי  3, 2 שאלות :20מבחן  .6, 4ד'(, )ללא  3, 2, 1 שאלות :4מבחן 
 .8 ,6, 4(, )בלי ג' 3, 2, 1 שאלות :21מבחן  . 7, 6, )בלי ג'( 4)בלי ג'(,  3, 2 שאלות :5מבחן 
 . )בלי ד'( 8, 6, 5 ,4,  3, 2 ,1 שאלות :22מבחן  .8, 6)בלי א'(,   5, 4, 3, 2 שאלות :6מבחן 
 )בלי ד'(. 8  ,4, 3, 2 שאלות :23מבחן  .7, 6, 4)בלי ג'(,  3, 2, 1 שאלות :7מבחן 
 .8, 7, 6, 4)בלי ג'(,  3, 2 שאלות :24מבחן  .8, 6, 4)בלי ג'(,  3, 2 שאלות :8מבחן 
 .8, 6, 4)בלי ג'(,  3, 2 שאלות :25מבחן  .8, 6, 4ב'(, )בלי   3, 2 לותשא :9מבחן 
 . )בלי ג', ד'( 6, 5, 4)בלי א'(,  3, 2, 1 שאלות :26מבחן  .8, 6, 4)בלי ג'(,  3, 2, 1 שאלות :10מבחן 
 .7,  4, 3, 2 שאלות :27מבחן  . 8, 6)בלי ג'(,  4)בלי ב'(,  3, 2 אלותש :11מבחן 
 (. 2)בלי ה' 8, 7, 6, 4,  3, 2, 1 שאלות :28מבחן  .8, 7, 6, 4)בלי ג'(,  3, 2 שאלות :12מבחן 

 . )בלי ג'( 8, 6, 4)בלי ג'(,  3, 2 שאלות :29מבחן  .8, 7, 6, 4)בלי ג'(,  3, 2 שאלות :13ן מבח
 . 8)בלי ד'(,  6, 5 ,4לי ב'(, )ב 3, 2, 1 שאלות :30מבחן  )בלי ו'(. 8, 7, 6  ,4 ,3, 2 שאלות :14מבחן 
 .(3)בלי ג' 8, 7, 6,  4, 3 ,2 שאלות :31מבחן  . 8, 6, 5, 4, )בלי ג', ד'( 3, 2, 1 שאלות :15 מבחן

 . 8, )בלי ד'( 6, 4)בלי ג'(,  3, 2 שאלות :32מבחן  .8 ,7 ,6, 5 ,4,  3, 2, 1 שאלות :16מבחן 
 

 :בספר ש בחינות הבגרות

 .8, )בלי ג'( 7, 6, 5 ,4 ,)בלי ג'( 3, 2, 1 שאלות :1בגרות מס' 

 . 8, 6)בלי ד'(,  5, 4ג'(,  לי)ב  3, 2 שאלות :2בגרות מס' 

 .6, 4(, 2)בלי א'  3, 2 ותשאל :3בגרות מס' 

 . 8, 7, לי ב', ג'()ב 6, 4, 3, 2, 1 שאלות :4בגרות מס' 

 . 8, ד'()בלי  7, 6, 4)בלי ד'(,   3, 2 שאלות :5בגרות מס' 

 . 8י ג'(, )בל 5, 4'(, י א)בל  3, 2 שאלות :6בגרות מס' 

 . 7, 6, 4 (,2')בלי ג 3, 2, 1 שאלות :7בגרות מס' 

 .7, 6,  (2'ג)בלי  5, 4'(, )בלי ג 3, 2, 1 שאלות :8בגרות מס' 

 .8, )בלי ה'( 7)בלי ג'(,  6, 5, 4)בלי ג'(,   3, 2 שאלות :9בגרות מס' 

 .8, 6)בלי ג'(,   5, 4)בלי ד'(,  3, 2,  1 שאלות :10בגרות מס' 

 

 !בהצלחה                                                             
 

למורי תיכון וחטיבה ולקבל חומרי ל ארכימדס תפוצה שמורות ומורים, מעוניינות/ים להצטרף לרשימת ה

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

   .https://bit.ly/2PTzQCYלקטלוג ספרי ארכימדס בקישור: 

 רים:מדס באתשל ספרי ההכנה לבגרות של ארכי ק דיגיטלי מוזלותערכוש ניתן ל

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

 )הזמנה מתאפשרת רק ממחשב, לא מסלולארי(   Ad3iIda/https://bit.lyבקישור:  osClassoאתר 

 

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

