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  2202יוני                                           תשפ"ג    - יח"ל במתמטיקה 5יא  -עולים לעבודה ל

 להלן רשימת תרגילים בנושאים שונים שנלמדו השנה. 

 :35581התרגילים בעבודה לקוחים מחוברת מבחני הבגרות בשאלון  

 content/uploads/mivhanim/806.pdf-https://my.geva.co.il/wp 

  .יש לנמק את כל שלבי הפתרונות ולהקפיד על כתיבה מתמטית

 העשרונית. במידה והתוצאות לא שלמות יש לדייק עד שלוש ספרות אחרי הנקודה 

 ללימודים.בשיעור הראשון יש להגיש את העבודה לאחר חופשת הקיץ 

 לפי נושאים, תוך סימון מספר העמוד ומספר השאלה.  הגשה מסודרת ומאורגנתעליכם להקפיד על 

    בהצלחה! 

                                                          .PDF -בץ הבקו בתחתית כל עמוד הרשומיםמודים העמודים המצוינים בטבלה האם הע  -*הערה
 

 

 

 

 

 

 

 

 :בעיות תנועה
 1שאלה   :13עמ'   -4מבחן 
 1: שאלה  18עמ'   -5מבחן 
 1: שאלה  22עמ'   -6מבחן 
 1: שאלה  30עמ'   -8מבחן 
 1: שאלות 35עמ'   -9מבחן 
 1: שאלות 61עמ'  -15מבחן 

 

 :הסתברות
 3:שאלה 2עמ'   -1מבחן 
 3: שאלה 5עמ'   -2מבחן 
 ללא ג'   3: שאלה  14עמ'   -4מבחן 
 2ללא ב' 3: שאלה  26-27עמ'   -7מבחן 
 3: שאלה  31עמ'   -8מבחן 
 3: שאלה  35עמ'   -9מבחן 

 : תגיאומטריה אנליטי
בהמשך מופיעים שני תרגילים 

יש לפתור אותם   -ומטריה אנליטיתבגיא
 ולצרף לעבודה.

 :גיאומטריה
 4שאלה   :10עמ'   -3מבחן 
 4: שאלה  14עמ'   -4מבחן 
 4: שאלה  19עמ'   -5מבחן 
 4: שאלה  31עמ'   -8מבחן 
 4: שאלות 40עמ'  -10מבחן 
 4: שאלות 71עמ'  -17מבחן 

 

 :טריגונומטריה 
 5: שאלה 44עמ'  -11מבחן 
   5: שאלה 76עמ'  -18מבחן 
 5: שאלה 86עמ'  -20מבחן 
 ללא ג'   5: שאלה 170עמ'  -34מבחן 
 5: שאלה 179עמ'  -35מבחן 
 ' בללא   5: שאלה 194עמ'  -37מבחן 

 : מנה דו"א של פונקציותח
 ללא ה'  7:שאלה 7עמ'   -2מבחן 
 ללא ג'  6: שאלה  11עמ'   -3מבחן 
 6: שאלה  20עמ'   -5מבחן 
וללא   3'ללא א 6: שאלה  24עמ'   -6מבחן 

 2'ג
 2ללא א' 6: שאלה 41עמ'  -10מבחן 
 ללא ה'   6 ה: שאל112עמ'  -25מבחן 

 
דו"א של פונקציות עם שורש ח

 :ריבועי
 ללא ה'  8: שאלה  16עמ'   -4מבחן 
 6: שאלה  28עמ'   -7מבחן 
 6: שאלה  37עמ'   -9מבחן 
   7ללא ג' : שאלה 45עמ'  -11מבחן 
   6: שאלה 72עמ'  -17מבחן 
 7: שאלה 82עמ'  -19מבחן 

 

 :דו"א של פונקציות טריגונומטריותח
 1'ב -א 7: שאלה 3עמ'   -1מבחן 
 ללא ד' 7: שאלה  11עמ'   -3מבחן 
 3'ללא ג 7: שאלה  16עמ'   -5מבחן 
   2'ללא ב 8: שאלה  25עמ'   -6מבחן 
 ללא ג'  7: שאלה  28עמ'   -7מבחן 
 ללא ד' 6:שאלה  32עמ'   -8מבחן 

 

פונקציות מסוגים  -בעיות קיצון -חדו"א
 :שונים
 8: שאלה 3עמ'   -1מבחן 
 8: שאלה 7עמ'   -2מבחן 

 8: שאלה 37עמ' 
 8: שאלה 41עמ' 
 8: שאלה 118עמ' 
 8: שאלות  136עמ' 
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 541169מס' ביה"ס                            תיכון היובל הרצליה                   עיריית הרצליה המחלקה לחינוך 
 :גיאומטריה אנליטית

 יח"ל(.  4)מתוך בגרות בשאלון ראשון  פתרו את שתי השאלות הבאות 

 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


