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 18 מפגש מס':

 201.180. תאריך המפגש:

 13.30-08.30 שעות המפגש:

 אין. יציאה מוקדמת: אין, חסרים: דק',  41 – פלד שחראיחורים:  דו"ח נוכחות:

טרם הוחזר אל התלמידים,  14בוחן מס' לתלמידים,  31מס' בוחן החזרת  וכן המפגש:ת

אומטרייה שיעורי הבית: ג מענה על שאלות מתוךנערך במתכונת כיתתית,  15בוחן מס' 

 )מקבילית(, סדרה הנדסית )איבר כללי(.

   הקנייה:

 :מלבן. גאומטרייה 

 ציאת מספר האיברים בסדרה הנדסית. מ דרה הנדסית:ס 

 :ותיה עפ"י הגרף, נקודות קיצון מוחלטות, זיהוי הפונקציה ותכונ חשבון דיפרנציאלי

 נגזרת שלה. בין פונקציית הפורש, הקשר בין פונקציה לפונקציה ללא ביטוי אלגברי מ

 

 שיערי הבית:

  בחינות בגרות:  –תנועה בעיות 

 1שאלה גנוז  2010קיץ 

 

 1-כרך ב –דרה הנדסית ס : 

  33,36,40,45תרגילים: |  126עמוד מ –נוסחת האיבר הכללי. 

  2,4,8,11,13,19,21,24| תרגילים:  132 עמודמ –מציאת מספר האיברים.  
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 כרך א:  –אומטרייה ג 

  1,2,3,4,5,6,7| תרגילים:  248עמוד מ –מלבן . 

  א:כרך  –חשבון דיפרנציאלי 

  20,35,40,44,50| תרגילים:  726מעמוד  –חקירת פונקציית פולינום . 

  7,13,26,34| תרגילים:  737מעמוד  –פולינומים  –קיצון מוחלטות נקודות . 

 1,3| תרגילים:  742עמוד מ –נותיה עפ"י הגרף יה ותכוזיהוי הפונקצ . 

 5,10,15,19| תרגילים:  744עמוד מ –ונקציה ללא ביטוי אלגברי מפורש פ . 

  3,7| תרגילים:  750מעמוד  –הקשר בין גרף הפונקציה לגרף הנגזרת . 

 

 16בוחן מס' נושאי הלימוד ל: 

 רייה: מלבן.גאומט 

  :ציאת מספר האיברים. מ –נוסחת האיבר הכללי סדרה הנדסית 

  ,חשבון דיפרנציאלי: נקודות קיצון מוחלטות, זיהוי הפונקציה ותכונותיה עפ"י הגרף

    רת. פונקציה ללא ביטוי אלגברי מפורש, הקשר בין גרף הפונקציה לגרף הנגז

 

 1-כרכים א, ב: 14נדרש למפגש מס'  יםספר . 

 הודעה חשובה:

על  המפגש כללאורך  ייערך מבחן מסכם 19.11.20בתאריך 

, מבחן זה 15.11.20כלל נושאי הלימוד שיילמדו עד לתאריך 

לשם המעקב אחר פרסומיי תחת הכפתור  2ייקרא מבחן מס' 

 "מבדקים" באתר הקורס.

 

 ימוד נעים ובהצלחה!ל
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