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 | סניף קריית גת | מתכונת בוקר 2021יח"ל במתמטיקה | חורף  5

 21 מפגש מס':

 201.151. תאריך המפגש:

 13.30-08.30 שעות המפגש:

 6 –דקות, מלול טל  8 –דקות, ג'אן אלרואי  120 –איחורים: אמסלם דור  דו"ח נוכחות:

 אין. יציאה מוקדמת: , צור אריאלחסרים: דקות, 

שאלות מענה על נערך במתכונת כיתתית,  18בוחן מס' , 17מס'  בוחןהחזרת  תוכן המפגש:

(, חשבון nמספר האיברים תלוי ב־ (, סדרה הנדסית )ריבועשיעורי הבית: גאומטרייה ) מתוך

 דיפרנציאלי )פונקציה רציונאלית, בעיות קיצון(. 

   הקנייה:

 :טרפז, טרפז ישר זווית, טרפז שווה שוקיים. גאומטרייה   

 :אינסופית מתכנסת.סדרה הנדסית  סדרה הנדסית 

 :אסימפטוטה אנכית / נקודת אי רציפות סליקה. חשבון דיפרנציאלי 

 שיערי הבית:

  בחינות בגרות:  –תנועה בעיות 

 1שאלה  4201 בקיץ 

 

 1-כרך ב –דרה הנדסית ס : 

 9, 8, 7, 6, 3 | תרגילים: 147מעמוד  – אינסופית מתכנסת סכום סדרה הנדסית ,

11 ,15 ,16 ,17 ,18 . 

  כרך א:  –גאומטרייה 

 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 | תרגילים: 253עמוד מ – טרפז . 
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 באתר.  20נספח מס' ראה  –אלי חשבון דיפרנצי 

 

 91בוחן מס' נושאי הלימוד ל: 

 .גאומטרייה: טרפז 

  :הנדסית אינסופית מתכנסת.סדרה סכום סדרה הנדסית  

 רנציאלי: אסימפטוטה אנכית / נקודת אי רציפות סליקה של פונקציה חשבון דיפ

  רציונאלית.

 

  19.11.20שייערך ביום חמישי ה־  2מבחן מס' מידע על: 

 .08:30שעת התחלה:  #

 .#12.00 שעת סיום: 

 .דקות #45 הארכת זמן: 

 הרכב השאלות: # 

o  חינת בגרות(. : בעיית תנועה )שאלה ברמת שאלה מהעבר מב1שאלה 

o  (. חינת בגרותשאלה ברמת שאלה מהעבר מב: סדרה הנדסית )2שאלה  

o  רפז(. טכולל משולשים ומרובעים ) זוויות, –: גאומטרייה 3שאלה  

o  יתכן יפונקציית פולינום עם פרמטרים )חקירת  –: חשבון דיפרנציאלי 4שאלה

  . (ליתאיונשילוב נקודתי של פונקציה רצ

o  קיצון: מספרים, הנדסת המישור, בעיית  –: חשבון דיפרנציאלי 5שאלה

  ים.פפונקציות וגר

o  מעגל קנוני, פרבולה. ישרים, – : גאומטרייה אנליטית6שאלה 

 באופן חופשי.  6שאלות מתוך  5יש לבחור  # בחירה:

 נקודות.  #20 ניקוד: כל שאלה תשקול 

ת ביותר ובכל מקרה הטובו #5 מותר לפתור את שש השאלות. במקרה זה, אבחר את 

    אבדוק את כולן על מנת להעניק משוב. 

 

 1-כרכים א, ב: 20נדרש למפגש מס'  יםספר . 

 

 לימוד נעים ובהצלחה!
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