
  

  

  

  כללי

  

  .בחינות החובההבחינה במתמטיקה נמנית ע�   .1

  

 החל ממועד קי� תשע"ב יהיו שני סוגי שאלוני�:  .2

המיועדי� לנבחני� שנבחנו בעבר לפחות באחד משאלוני�  307–301שאלוני צבירה שמספריה�   א.

 אלו.

לנבחני� המתחילי� להיבח� במתמטיקה החל  , המיועדי�317–311שאלוני צבירה שמספריה�   .ב

ממועד קי� תשע"ב או לנבחני� שנבחנו בעבר בשאלוני תכנית ההיבחנות החדשה. התכני� בשאלו� 

תואמי� את  35802 מספר , התכני� בשאלו�311 מספר תואמי� את הנדרש בשאלו� 35801מספר 

  וכ� הלאה. 312 מספר הנדרש בשאלו�

   פיע באתר המפמ"ר שכתובתו:מידע לגבי שאלוני� אלה מו

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Matematika/ChativaElyona/.  

תכנית הבחינה, מבנה  שימו לב! ,החל מחור! תשע"ג 315 מספר תלמידי� הנבחני� בשאלו�  

תלמידי� ליקויי למידה  תאמות לבעלי מבח� מותא� ישתנו החל ממועד חור$ תשע"ג.ההשאלו� וה

  מכל פרק.לפחות אחת שאלה על  – שאלות שלושמבח� מותא� יענו על להיבח� בשאושר לה� 

, 301שאלוני הצבירה שמספריה�  יינתנו� שבו יהיה המועד האחרו) 2013(מועד חור! תשע"ג  שימו לב!

302 ,303 ,304 ,305 ,306, 307.  

  

  .303, 302, 301 שמספריה� יחידות לימוד, והיא כוללת את השאלוני� 3בחינת החובה היא בהיק$ של   .3

נקודות). א� יקבל הנבח�  100נקודות (מתו'  15יש לקבל בבחינה ציו� מינימלי של  303 מספר בשאלו�  

נקודות, יופיע הרישו� "צ.מ" שמשמעותו "לא הושג ציו� מינימלי". במקרה זה לא  15*ו� הנמו' מצי

  יחידות לימוד. 4 של או יחידות לימוד 3בהיק$ של  מתמטיקהיוכל הנבח� לקבל ציו� סופי במקצוע 

  

 יה�שמספר יחידות לימוד, בחינה הכוללת את השאלוני� 4נית� להיבח� במתמטיקה ג� בהיק$ של   .4

. 307, 306, 305 שמספריה� בחינה הכוללת את השאלוני� ,יחידות לימוד 5ובהיק$ של  ,305, 304, 303

. הבחינה מוגברתהבחינות ברמה הבחינות החובה ויחידות לימוד נמנית ע�  4הבחינה בהיק$ של 

ישת ועונה על דר מוגברתהבחינות ברמה הבחינות החובה ויחידות לימוד נמנית ע�  5בהיק$ של 

  .תרבות העול�ועל הדרישה של  הבחירה המחייבת

  

.בלבד 307עד  301המסמ* שלפניכ� מתייחס לשאלוני הצבירה שמספריה�   .5

  מתמטיקה
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מומל, להתעדכ� באתר האינטרנט של המפמ"ר למתמטיקה בתו* האתר המרכזי של משרד החינו*,   .6

  באג! המפמ"רי�. כתובת האתר: 

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Matematika/ChativaElyona

  באתר זה תוכלו למצוא מידע הרלוונטי לכ� לקראת בחינות הבגרות. 

ות לימוד, יהיו שאלות הדורשות מיומנות של אוריינות מתמטית. יחיד 3ברמה של  ,במבחני הבגרות  

 שמספריה� שאלוני�ההשאלות יהיו רק במסגרת הנושאי� הקיימי� בתכנית הלימודי�. למאגר של 

  נוספו שאלות אורייניות המתאימות לתכני� הקיימי� בשאלוני� ולמבנה בחינת הבגרות.  302* ו 301

  די�. לא התווס$ כל חומר לתכנית הלימו

  

  הערות

  מבחני� מותאמי�.של מוצג מבנה הבחינה בתכנית הצבירה  27 ודבעמ

  .ותנוסחאות מורחבישנה הפניה ל 28 ודבעמ

מוצגות הצעות דידקטיות. 29–28 י�ודבעמ
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  מבנה הבחינה

  303 מספר שאלו�  302 מספר שאלו�  301 מספר שאלו�

וואות משוואות ומערכות מש

ממעלה ראשונה ושנייה, שינוי נושא 

  בנוסחה, בעיות מילוליות: 

בעיות קנייה ומכירה, בעיות 

  אחוזי�. 

: משוואות טכניקה אלגברית

 ,ומערכות משוואות בלי פרמטרי�

פירוק לגורמי� וצמצו� שברי� 

פונקציה ליניארית,  ,אלגבריי�

חקירת גרפי�  ,פונקציה ריבועית

  פירוט).  ללא שימוש בחדו"א (ראו

קנייה ומכירה  שאלות מילוליות:

(כולל אחוזי�), אחוזי�, תנועה, 

  שאלות גיאומטריות.

    שאלות בבחינה 2–1  שאלות בבחינה 2–1

גרפי� "מציאותיי�" (קריאת 

גרפי� ובניית גרפי�), סדרות 

 חשבוניות.

   

  הרחבת מושג החזקה,

סדרה הנדסית (הגדרה לפי מקו� 

ת גדילה והגדרה ברקורסיה), בעיו

  ודעיכה דיסקרטיות.

אור' קטע,  גיאומטריה אנליטית:

אמצע קטע, ישרי�, תנאי ניצבות, 

מעגל, משיק למעגל בנקודה על 

  המעגל.

    שאלות בבחינה 2–1  שאלות בבחינה 2–1

מושגי יסוד בגיאומטריה 

  ישרי�, משפט פיתגורס. אנליטית:

יישומי� במישור  טריגונומטריה:

  ובמרחב. 

י� ה�: תיבה או במרחב הגופ

פירמידה ישרה שבסיסה מלב� 

  (כולל ריבוע).

של פולינומי�  חשבו� דיפרנציאלי

ושל הפונקציות 
1

x
  ,x  נגזרת ,

של סכו� הפרש ומכפלה, שימושי 

  הנגזרת (ראו פירוט).

    שאלות בבחינה 2–1  שאלה אחת בבחינה

הפונקציות טריה: טריגונומ

הטריגונומטריות. משולש, מלב� 

  ומעוי�.

   שאלה אחת בבחינה

סטטיסטיקה, הסתברות, התפלגות 

  נורמלית.

  

  שאלות בבחינה 2–1

פונקציה קדומה, חשבו� אינטגרלי: 

  חישובי שטחי�.

(לא כולל  סטטיסטיקה תיאורית

התפלגות נורמלית), הסתברות של 

  מאורע.

    

      שאלות בבחינה 2–1

  נושאי הלימוד לבחינה במתמטיקה

  יחידות לימוד  3

  303, 302, 301 מספר שאלוני�
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   301 מספר שאלו�

  

  שעה ורבע מש* הבחינה:

  

  מבנה הבחינה

בנושאי� המתאימי�  35801 מספר לשאלו�החדש (מאגר בשאלו� שש שאלות. השאלות ה� מהמאגר 

נקודות).  25 – על הנבח� לצבור ניקוד השווה לארבע שאלות מלאות (לכל שאלה זה בשאלו�שאלו� זה). ל

  או על חלקי שאלות.ל שאלות מלאות הנבח� יכול לענות ע

בכל שאלה מהמאגר נית� לשנות בבחינת הבגרות את המספרי� המופיעי� בשאלה, להוסי$ סעיפי  הערה:

  וכד'. י�סרטוטלהוסי$ להוריד סעיפי�,  מדרגה,

  

  

  302 מספר שאלו�

  

  שעה וחצי מש* הבחינה:

  

  מבנה הבחינה

גר. ההרחבות מפורסמות באתר הרחבות של המאהבשאלו� שש שאלות. השאלות ה� מהמאגר הקיי� ומ

  ).1 וד(ראו כתובתו בעמ המפמ"ר למתמטיקההאינטרנט של 

  ההרחבות הנמצאות באתר:

  רחבת המאגר החל מקי� תשס"זה  א.

  הרחבת המאגר החל מקי� תשס"ח  ב.

  הרחבת המאגר החל מקי� תשס"ט  ג.

  מאגר שאלות חדש בנושא התפלגות נורמלית  .ד

  . 35002 מספר הרחבות וחומר לימודי� לשאלו�רשומי� באתר כזה  �ההרחבות וחומר הלימודי� לשאלו

  

נקודות). הנבח� יכול  25 – על הנבח� לצבור ניקוד השווה לארבע שאלות מלאות (לכל שאלה זה בשאלו�

  לענות על שאלות מלאות או על חלקי שאלות.

  

  הערות

פרמטרי�,  יש שבה�שאלות  כאשר יילקחו מהמאגרלא יידרש שימוש בפרמטרי� בטריגונומטריה.   א.

  הפרמטרי� במספרי�.יוחלפו 

(בנושאי� השייכי�  'ג* ו ', ב'איכולות להילקח מהמאגר הקיי� מפרקי�  302 מספר שאלות בשאלו�  .ב

  ).זהלשאלו� 

בכל שאלה מהמאגר נית� לשנות בבחינת הבגרות את המספרי� המופיעי� בשאלה, להוסי$ סעיפי   .ג

  וכד'. הוסי$ סרטוטי�ללהוריד סעיפי�,  מדרגה,
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   303 מספר שאלו�

  

  שעה ושלושה רבעי� מש* הבחינה:

  

  מבנה הבחינה

  בשאלו� זה אי� צבירה. 

  , ללא הגבלה בנושאי�.שאלות מתו' חמש שלושעל הנבח� לענות על 

המערי' יבדוק רק את שלוש השאלות הראשונות הפתורות במחברת הבחינה, ג� א� ה� פתורות באופ� 

  חלקי.

  

  הבחינה נושאי

   נטגרלי (כולל בעיות ער' קיצו�)חשבו� דיפרנציאלי ואי, מילוליות, גיאומטריה אנליטית שאלות

  

  ותהער

המאגר.  ' שלבנה על בסיס שאלה מתו' פרק גיאחת מהשאלות בחשבו� דיפרנציאלי ואינטגרלי ת  א.

פי מדרגה, בשאלה זו נית� לשנות בבחינת הבגרות את המספרי� המופיעי� בשאלה, להוסי$ סעי

  רטוטי� וכד'.סלהוריד סעיפי�, להוסי$ 

רק באחד מהנושאי� 'אלגברה' או 'בעיית ער'  303מספר בעיות מילוליות בגיאומטריה יופיעו בשאלו�   ב.

  קיצו�'.

  

נקודות). א� יקבל הנבח� ציו�  100(מתו'  נקודות 15יש לקבל בבחינה ציו� מינימלי של  303 מספר בשאלו�

דות, יופיע הרישו� "צ.מ" שמשמעותו "לא הושג ציו� מינימלי". במקרה זה לא יוכל הנבח� נקו 15*הנמו' מ

 יחידות לימוד, ולא ישוקללו ציוניו בשלושת השאלוני� 3בהיק$ של  מתמטיקהלקבל ציו� סופי במקצוע 

   .303, 302, 301שמספריה� 

  

  שימו לב!

  .35003 מספר מופיע באתר המפמ"ר כשאלו� 303 מספר שאלו�

  

  משקל השאלוני�

מכלל הציו�,  33%מהווי� כל אחד  302 מספרושאלו�  301 מספרשאלו�  ,ברמה של שלוש יחידות לימוד

  . 34% – 303 מספרשאלו� 
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  מבנה הבחינה

  305 מספר שאלו�  304 מספר שאלו�  303 מספר שאלו�

קנייה ומכירה  שאלות מילוליות:

זי�), אחוזי�, תנועה, (כולל אחו

  שאלות גיאומטריות.

  

  הערה

בשאלו� זה יש צור' לדעת את כל 

הטכניקה האלגברית הנדרשת 

לפתרו� בעיות בנושאי� המופיעי� 

בשאלו�. הידע הגיאומטרי הנדרש 

לפתרו� בעיות בשאלו� זה הוא כל 

שימושי המשפטי� הנלמדי� 

בגיאומטריה בנושאי�: משולשי�, 

מעגל ודמיו�  מרובעי�, מצולעי�,

  (ראו פירוט בהמש' החוזר).

שוויונות, פירוק *אי אלגברה:

לגורמי�, משוואות ומערכות 

משוואות ע� פרמטרי�, משוואות 

ידי הצבה (כמו * הנפתרות על

*ריבועית), משוואות אי*משוואה דו

  רציונליות.

אור' קטע,  גיאומטריה אנליטית:

אמצע קטע, ישרי�, תנאי ניצבות, 

למעגל בנקודה על מעגל, משיק 

  המעגל.

 אלגברה של חזקות ולוגריתמי�:

שוויונות, בעיות *משוואות ואי

  גדילה ודעיכה.

, הנדסית סופית חשבונית סדרות:

ואינסופית, סדרות מעורבות, 

הגדרות ברקורסיה לסדרות 

  מסוגי� שוני�.

  

  נושאי הלימוד לבחינה במתמטיקה

  יחידות לימוד  4

  305, 304, 303 מספר שאלוני�
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  305 מספר שאלו�  304 מספר שאלו�  303 מספר שאלו�

פולינומי�  של חשבו� דיפרנציאלי

ושל הפונקציות 
1

x
  ,x  נגזרת ,

של סכו� הפרש ומכפלה, שימושי 

  הנגזרת (ראו פירוט).

 הפונקציות טריגונומטריה:

הטריגונומטריות, מחזוריות, 

משוואות פשוטות וזהויות (ראו 

פירוט), פתרו� מצולעי� 

ישרי זווית, המתפרקי� למשולשי� 

משפט הסינוסי�, משפט 

הקוסינוסי�, יישומי� במישור 

  ובמרחב.

במשפטי  שימוש גיאומטריה:

החפיפה ובמשפטי הדמיו�. תכונות 

של משולשי�, מרובעי�, ומעגל 

  להוכחת בעיות ומשפטי�.

קדומה,  פונקציה חשבו� אינטגרלי:

  חישובי שטחי�.

   חשבו� דיפרנציאלי ואינטגרלי:

פולינו�, שורש,  של פונקציות

רציונליות, מעריכיות, לוגריתמיות 

וטריגונומטריות (כולל שימושי 

  הנגזרת ובעיות ער' קיצו�).

תחו� ההגדרה של הערה: 

הפונקציות עשוי לדרוש פתרו� של 

שוויונות *אישל משוואות ו

ליניאריי� וריבועיי�, מנה של 

  פונקציות ליניאריות (ראו פירוט).

רותית חשיבה הסתב הסתברות:

הסתברות  אויו� * בחיי היו�

  ."קלאסית"
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  303 מספר שאלו�

  

נקודות). א� יקבל הנבח� ציו�  100(מתו'  נקודות 15יש לקבל בבחינה ציו� מינימלי של  303 מספר בשאלו�

נקודות, יופיע הרישו� "צ.מ" שמשמעותו "לא הושג ציו� מינימלי". במקרה זה לא יוכל הנבח�  15*הנמו' מ

 יחידות לימוד, ולא ישוקללו ציוניו בשלושת השאלוני� 4בהיק$ של  מתמטיקהו� סופי במקצוע לקבל צי

  .305, 304, 303שמספריה� 

   

  .5בעמוד מופיע  303פירוט נוס$ על אודות שאלו� מספר 

  

  

  304 מספר שאלו�

  

  שעה ושלושה רבעי� מש* הבחינה:

  

  מבנה הבחינה

חשבו� דיפרנציאלי ואינטגרלי של הפונקציות הטריגונומטריות  במישור ובמרחב, – טריגונומטריה פרק א':

  (כולל בעיות ער' קיצו� פשוטות).

  מתו' שתיי�. אחתבפרק זה על הנבח� לענות על שאלה 

  

 גדילהשאר הנושאי� בחשבו� דיפרנציאלי ואינטגרלי, אלגברה של חזקות ולוגריתמי�, בעיות  פרק ב':

  ודעיכה. 

  שאלות מתו' שלוש. שתיעל בפרק זה על הנבח� לענות 

  

  הערות

לצורכי  י�הנחוצ שוויונות*בחשבו� דיפרנציאלי יש לדעת את כל הטכניקה האלגברית של משוואות ואי  א.

  תחו� הגדרה, נקודות אפס ונקודות קיצו� בפונקציות השייכות לשאלו� זה. 

הוא חייב להעתיק את  ,תא� נבח� מוסי$ לסרטוט הנתו� בשאלה קווי עזר נוספי� או אותיות נוספו  ב.

  הסרטוט למחברת הבחינה.

  חישובי� שוני�, כולל חישובי זוויות. בקצרהבשאלות בטריגונומטריה יש להסביר ולנמק   ג.

  בשאלות בטריגונומטריה במישור ובמרחב חובה לציי� את המשולש שאליו מתייחסי�.   ד.

אפשריות, יש לרשו� את כול�. א� יש תשובות  כמהבשימוש במשפט הסינוסי� והקוסינוסי�, א� יש   ה.

  נימוק לפסילת אחת מהתשובות, יש לרשו� אותו. 

כוללת את  304 מספר הגיאומטריה הנדרשת לפתרו� בעיות בטריגונומטריה ובעיות ער' קיצו� בשאלו�  ו.

  כל הנושאי� בגיאומטריה: משולשי�, מרובעי�, מצולעי�, מעגל ודמיו�.

  ורכבת מכמה נושאי�.שאלה במבח� יכולה להיות מ  ז.
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   305 מספר שאלו�

  

  שעתיי� מש* הבחינה:

  

  מבנה הבחינה

  אלגברה וסדרות  פרק א':

  מתו' שתיי�. אחתבפרק זה על הנבח� לענות על שאלה 

  

  גיאומטריה והסתברות (הסתברות קלאסית או חשיבה הסתברותית). פרק ב':

לב, נבח� יכול לענות רק על שאלות  שימו .שאלות מתו' שלוש שתיבפרק זה על הנבח� לענות על 

  .רק על שאלות בחשיבה הסתברותית, ולא על שאלות משני הנושאי� אובהסתברות קלאסית 

  

  הערות

יש לענות רק בשיטות של גיאומטריה  גיאומטריית המישורעל שאלות הרשומות תחת הכותרת   א.

  אוקלידית.

* למשל: אי� לנמק שוויו� בי� שתי זוויות רק עלבשאלות בגיאומטריה יש לנמק בצורה ברורה כל שלב.   .ב

ידי המילי� "זוויות היקפיות", אלא צרי' לרשו� לדוגמה "זוויות היקפיות הנשענות על אותה קשת 

  שוות" .

פי שלוש אותיות, עליו להעתיק * א� נבח� מוסי$ בבעיה בגיאומטריה קווי עזר או מסמ� זוויות שלא על  ג.

  את הסרטוט למחברת הבחינה.

  הכולל גיאומטריה והסתברות, ייתכנו האפשרויות הבאות של חלוקת השאלות: בפרק ב',  ד.

שתי שאלות בגיאומטריה, שאלה אחת בהסתברות קלאסית ושאלה אחת בחשיבה הסתברותית   .1

  יו�.* בחיי היו�

  שאלה אחת בגיאומטריה, שתי שאלות בהסתברות קלאסית ושתי שאלות בחשיבה הסתברותית.  . 2

אחת בהסתברות קלאסית  רשאי לבחור שאלה אינושאלות בפרק זה. הוא  שתיחייב לענות על נבח�   

  ושאלה אחת בחשיבה הסתברותית.

ידי * ידי הסבר מילולי או על*בשאלות בהסתברות יש להסביר את כל שלבי הפתרו� באופ� מדויק (על  ה.

ות משימוש באחת נוסחאות מתאימות). במילוי טבלה יש לנמק במפורש את התוצאות הנובע

  מנוסחאות ההסתברות המותנית.

השאלות בהסתברות יופיעו תחת שתי כותרות שונות: הסתברות וחשיבה הסתברותית. נבח� אינו   ו.

  רשאי לבחור שאלה אחת בהסתברות ושאלה נוספת בחשיבה הסתברותית.

  שאלה במבח� יכולה להיות מורכבת מכמה נושאי�.  ז.

  

  משקל השאלוני�

 מכלל הציו�, שאלו� 33%מהווי� כל אחד  304 מספר ושאלו� 303 מספר יחידות לימוד שאלו� 4ברמה של 

  . 34% – 305 מספר
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  מבנה הבחינה

  307 מספר שאלו�  306 מספר שאלו�  305 מספר שאלו�

שוויונות, פירוק *אי אלגברה:

לגורמי�, משוואות ומערכות 

י�, משוואות משוואות ע� פרמטר

ידי הצבה (כמו * הנפתרות על

*ריבועית), משוואות אי*משוואה דו

  רציונליות.

שאלות מילוליות (ראו אלגברה: 

שוויונות ע� ער' *פירוט), אי

  מוחלט. 

  אינדוקציה.

כל  –ישרי�  גיאומטריה אנליטית:

הנושא (כולל משוואת חוצה זווית, 

זווית בי� ישרי� ומרחק נקודה 

כל הנושא, פרבולה,  –מישר), מעגל 

אליפסה (ראו פירוט). מקומות 

  גיאומטריי�.

חשבונית, הנדסית סופית  סדרות:

ואינסופית, סדרות מעורבות, 

הגדרות ברקורסיה לסדרות 

  מסוגי� שוני�.

משפט הסינוסי�  טריגונומטריה:

ומשפט הקוסינוסי�, יישומי� 

במישור ובמרחב. זהויות ומשוואות 

אלא כחלק (לא כתרגיל בפני עצמו 

מפתרו� בעיות, כולל בעיות בחשבו� 

  דיפרנציאלי ואינטגרלי).

גיאומטריי� ואלגבריי�,  וקטורי�:

  שימושי� לחישובי� והוכחות.

שימוש במשפטי  גיאומטריה:

  החפיפה ובמשפטי הדמיו�. 

תכונות של משולשי�, מרובעי�, 

  .ומשפטי� להוכחת בעיותומעגל 

  

  מספרי� מרוכבי�

בה הסתברותית חשי הסתברות:

הסתברות  אויו� * בחיי היו�

  "קלאסית".

  חשבו� דיפרנציאלי ואינטגרלי: 

פולינומי�, פונקציות רציונליות, 

שורש ריבועי, פונקציות 

טריגונומטריות. נקודות פיתול, 

קעירות כלפי מטה וכלפי מעלה. 

חלוקת פולינומי�. שימושי הנגזרת 

והאינטגרל (כולל בעיות ער' 

  קיצו�). 

  טגרציה (ראו פירוט).אינ

: פונקציות מעריכיות ולוגריתמיות

אלגברה וחשבו� דיפרנציאלי 

ואינטגרלי (כולל כל המיומנויות 

 306 מספר הנדרשות בשאלו�

  באלגברה ובחדו"א). 

  בעיות גדילה ודעיכה.

  

  נושאי הלימוד לבחינה במתמטיקה

  יחידות לימוד  5

  307, 306, 305 מספר שאלוני�
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  305 מספר שאלו�

  

  .9בעמוד ראו פירוט 

  

  

  306 מספר שאלו�

  

  שעתיי� מש* הבחינה:

  

  המבנה הבחינ

  ע� ער' מוחלט, אינדוקציה.  שוויונות*איבעיות מילוליות,  –אלגברה  פרק א':

  מתו' שתיי�.  אחתבפרק זה על הנבח� לענות על שאלה 

  

  טריגונומטריה, חשבו� דיפרנציאלי ואינטגרלי. פרק ב':

  שאלות מתו' שלוש. שתיבפרק זה על הנבח� לענות על 

  

  הערות

  מוחלט) ע� פרמטרי�.(ער'  ותשוויונ* אילא יידרשו   א.

  בשאלות בטריגונומטריה במרחב לא יידרשו גופי� חסומי�.  ב.

א� נבח� מוסי$ לסרטוט הנתו� בשאלה קווי עזר נוספי� או אותיות נוספות, הוא חייב להעתיק את   ג.

  הסרטוט למחברת הבחינה.

  זוויות. חישובי� שוני�, כולל חישובי בקצרהבשאלות בטריגונומטריה יש להסביר ולנמק   ד.

  בשאלות בטריגונומטריה במישור ובמרחב חובה לציי� את המשולש שאליו מתייחסי�.   ה.

תשובות אפשריות, יש לרשו� את כול�. א� יש  כמהבשימוש במשפט הסינוסי� והקוסינוסי�, א� יש   ו.

  נימוק לפסילת אחת מהתשובות, יש לרשו� אותו. 

 306 מספר יכולות להידרש בשאלו� 305 מספר בשאלו� המיומנויות הנדרשות באלגברה וגיאומטריה  ז.

  בנושאי� של בעיות קיצו�, תחו� הגדרה וכד'.

  שאלה במבח� יכולה להיות מורכבת מכמה נושאי�.  ח.
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  307 מספר שאלו�

  

  שעתיי� מש* הבחינה:

  

  מבנה הבחינה

  גיאומטריה אנליטית, וקטורי�.  פרק א':

  ת מתו' שלוש. שאלו שתיבפרק זה על הנבח� לענות על 

  

  מספרי� מרוכבי�, פונקציות מעריכיות ולוגריתמיות. פרק ב':

  מתו' שתיי�. אחתבפרק זה על הנבח� לענות על שאלה 

  

  הערות

  בשאלות בנושא תנאי ההשקה יידרש שימוש ב:  א.

  מרחק נקודה (מרכז המעגל) מישר.  .1

  איפוס הדיסקרימיננטה.  .2

  תופיע בכל שאלו� (ייתכ� ג� שתופיע כסעי$, כחלק משאלה).שאלה במספרי� מרוכבי� לא בהכרח   ב.

  באותה שאלה בווקטורי� ייתכ� שיידרשו וקטורי� אלגבריי� ווקטורי� גיאומטריי�.  ג.

  בכל אחד מ� הנושאי� בשאלו� זה יכולות להיות שתי שאלות באותו הנושא.  ד.

 שמספריה� בשאלוני�ואינטגרלי י המיומנויות הנדרשות באלגברה, בגיאומטריה ובחשבו� דיפרנציאל  ה.

  בנושאי� של בעיות קיצו�, תחו� הגדרה וכד'. 307 מספר יכולות להידרש בשאלו� 306* ו 305

  שאלה במבח� יכולה להיות מורכבת מכמה נושאי�.  ו.

  

  משקל השאלוני�

, מכלל הציו� 33%מהווי� כל אחד  306 מספר ושאלו� 305 מספר ברמה של חמש יחידות לימוד שאלו�

  .34% – 307 מספר שאלו�
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  תכנית בחינת הבגרות בשיטת הצבירה

  להל� פירוט הנושאי� הנדרשי� בשאלוני� השוני� בבחינת הבגרות בשיטת הצבירה. 

  

  301 מספר שאלו�

  

  משוואות  .1

  משוואות ממעלה ראשונה ושנייה. 

אשונה והשנייה מערכת משוואות: שתי המשוואות ממעלה ראשונה, אחת מהמשוואות היא ממעלה ר

y = axמהצורה 
2
 + bx + c .או שתיה� מצורה זו ,  

  הקשר בי� פתרו� אלגברי והמשמעות הגרפית של הפתרו�.

  פירוק לגורמי�  .2

  הוצאת גור� משות$.ידי *עלפירוק 

  נושא בנוסחהשינוי   .3

פענה רק . שאלות בשינוי נושא נוסחה תוכולל שינוי נושא בנוסחה שיש בה שברי� אלגבריי� פשוטי�

  .בהקשר מציאותי

  מילוליות שאלות  .4

  בעיות קנייה ומכירה (כולל התייקרויות והוזלות עוקבות באחוזי�), בעיות כלליות באחוזי�.

  גרפי� "מציאותיי�"  .5

  קריאת מידע (אינפורמציה) מגרפי� המתארי� מצבי� "מציאותיי�".

  תיאור גרפי שלו. מעבר מתיאור מילולי של מצב ל –בניית גרפי� "מציאותיי�" 

  המושגי�: עלייה, ירידה, מקסימו� ומינימו�, שיפוע של ישר.

  השוואה איכותית של קצב שינוי. 

  מושגי יסוד בגיאומטריה אנליטית  .6

  שתי נקודות.  פי* עלנקודה עליו ושיפוע נתו�,  פי* עלמשוואת ישר: מציאת משוואת ישר 

  בי� נקודות בעזרת משפט פיתגורס. חיתו' והקבלה של ישרי�, אמצע קטע, חישוב מרחק

  סדרה חשבונית  .7

מקו� (הנוסחה  לפי החשבונית הפרש קבוע בי� איברי� עוקבי�, הגדרת הסדרה פי*עלהגדרה מילולית 

והשימוש בנוסחאות לחישובי� בסדרה חשבונית האיברי� הראשוני�  nלאיבר כללי), נוסחת סכו� 

  ת בסדרות.מילוליו שאלותמסוגי� שוני�, כולל פתרו� 

  טריגונומטריה  .8

  הגדרת הפונקציות הטריגונומטריות: סינוס, קוסינוס, טנגנס.

משולש שווה  –יישומי� במישור: משולשי� ישרי זווית ומצולעי� המתפרקי� למשולשי� ישרי זווית 

  שוקיי�, משולש כללי, מלב�, מעוי�.

צולעי� השוני� וכ� חישובי במהל' פתרו� הבעיות יידרש שימוש בתכונות הגיאומטריות של המ

  רטוט.ות לפתרו� בעיות במישור יצור$ סלשאלות הקשור בפרמטרי�.שטחי� והיקפי�, ללא שימוש 
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  סטטיסטיקה והסתברות  .9

שכיחות, שכיחות יחסית (כולל באחוזי�), תיאור נתוני� בטבלת שכיחויות. סידור נתוני� בקבוצות 

לות) ודיאגרמת עיגול. קריאה וניתוח של דיאגרמות ותיאור� הגרפי בצורת דיאגרמת עמודות (מק

  אלה. 

  הממוצע וחישובו.

הסתברות של מאורע במרחב סופי כיחס בי� מספר התוצאות במאורע למספר התוצאות  מציאת

  במרחב. 

 לא יידרש למצוא חיתו' של שני מאורעות תלויי� או של שלושה מאורעות( שלבי*שלבי ודו* מאורע חד

  .תברות של מאורע משלי�, הסתברות של איחוד מאורעותתלויי�), הס*בלתי

  

  

  302 מספר שאלו�

  

  טכניקה אלגברית  .1

  משוואות ומערכות בלי פרמטר:

 מערכת המכילה משוואות מהצורה ללאתרו� מערכת משוואות ממעלה ראשונה ושנייה, פ
a b

c
x y
+ =  

ax או
2
 + by

2
 = c .  

י לפתרו� אלגברי של מערכת משוואות (רק פונקציות ממעלה ראשונה מציאת קשר בי� פתרו� גרפ  

  ושנייה). 

לדוגמה, במאגר לאינטרני�:  פרבולות.מציאת נקודות חיתו' של ישרי�, של ישר ופרבולה ושל שתי 

(ללא פרמטרי�: בתרגילי מאגר שבה� יש  30–22' רת 83–81עמ'  ,10, 9' רת 79עמ'  ,6' רת 78עמ' 

העומס האלגברי, לא תידרשנה שאלות  אתו הפרמטרי� במספרי�). כדי להקל פרמטרי�, יוחלפ

  .21–11, 8, 7, 5, 4, 3, 2, 1 'תר 81–78: עמ' האלההמאגר 

תכונות הפונקציה הריבועית: תחומי חיוביות ושליליות, תחומי עלייה וירידה (כולל קריאת מידע 

  ). לאינטרני� במאגר 83–81מתו' גרפי�) (עמ' 

הוצאת גור� משות$. שימוש בפירוק לגורמי� לפישוט/ צמצו� שברי� ידי * עלרמי� פירוק לגו

  אלגבריי� פשוטי�.

קריאת גרפי� של פונקציה ליניארית וריבועית, קריאת גרפי� של פונקציות כלשה� (עבור פונקציות 

   ).ללא התבנית –קריאת הגר$ היא מתו' סרטוט בלבד  ריבועיות,שאינ� ליניאריות או 

  חבת מושג החזקההר  .2

  ), הרחבת החזקה למעריכי� שליליי�.ואפס חוקי החזקה (במעריכי� טבעיי�

  . 4–1 'תר 101 'לא תידרשנה השאלות בעמ

משוואות מעריכיות פשוטות שיש בה� בסיס שווה לכל החזקות, או שנית� להגיע לבסיס שווה בצעד 

  ו בהקשר של גדילה ודעיכה.המשוואות המעריכיות תידרשנה בהקשר של סדרה הנדסית א אחד.

לכתיבת מספרי� גדולי� מאוד או קטני�  10כתיבה מדעית של מספרי�, כלומר שימוש בחזקות של 

  מאוד בערכ� המוחלט. כפל וחילוק של מספרי� הכתובי� בכתיב מדעי.
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  סדרות  .3

כללי, שימוש בנוסחת האיבר ה או באמצעות כלל נסיגהידי * עלסדרה גיאומטרית (הנדסית): הגדרה 

  איברי�.  nשימוש בנוסחת הסכו� של 

  והרחבות המאגר.  21, 20, 18, 17, 16, 14, 12 'תר 107–105השאלות מהמאגר לאינטרני�: עמ' 

 תר' 104–103עמ' , 1 'תר 53כדי להקל את העומס האלגברי, לא תידרשנה שאלות המאגר האלה: עמ' 

  .19, 15 'תר 106עמ' , 9 'תר 105עמ' , 8–1

  ודעיכה דיסקרטיות גדילהת בעיו  .4

ודעיכה הניתנות לתיאור כסדרות גיאומטריות (למשל חישובי ריבית דריבית, ירידת ער',  גדילהבעיות 

  התרבות וכד').

. כדי 7–1 'תר 11–10עמ'  ,, ומשנת תשס"ט7–1 'תר 4עמ'  ,: תוספת המאגר משנת תשס"זהלדוגמ

  .9, 8 'תר 11עמ'  ,ר תשס"טהעומס, לא תידרשנה השאלות מתוספת המאג אתלהקל 

  .5*מספר טבעי הקט� מ זהואלא א� כ�  ,שאלות שבה� הנעל� הוא החזקה תינתנהלא 

  טריגונומטריה  .5

  הפונקציות הטריגונומטריות: סינוס, קוסינוס, טנגנס.

שוקיי�, משולש כללי, *מצולעי� המתפרקי� למשולשי� ישרי זווית: משולש שווה –יישומי� במישור 

   .עוי�, טרפז, מצולע משוכללמלב�, מ

פתרו� בעיות הדורשות שימוש בתכונות הגיאומטריות של המצולעי� השוני�. חישובי� במצולעי� של 

  אורכי קטעי�, זוויות, היקפי� ושטחי�.

 שימוש בנוסחה
1

S a b sin
2

= ⋅ ⋅ γ .  

רמטרי�, יוחלפו בתרגילי מאגר שבה� יש פ. ללא פרמטרי� ,171–166*ו 65–58 'עמ: הלדוגמ

שתופענה בבחינה יוחלפו המושגי� זווית  בטריגונומטריהשאלות המאגר הפרמטרי� במספרי�. ב

כל השאלות  העומס, אתכדי להקל  זווית ראייה בש� הזווית בעזרת אותיות.ועומק, זווית גובה 

 ,14 'תר 169: עמ' האלהשאלות המאגר  ה, ולא תידרשנרטוטסע� תינתנה בטריגונומטריה של המישור 

העומס, בשאלות  את. כדי להקל 5 'תר 3עמ'  ,והשאלה מתוספת המאגר תשס"ט, 29–27 'תר 172עמ' 

) יינת� 26 'תר 171, עמ' 17 ,13 'תר 169, עמ' 5 'תר 167עמ'  ,2 'תר 166עמ' שבה� נתונות זוויות בלבד (

  ג� ער' מספרי לאחד האורכי�.

ישר ניצב למישור, זווית בי� ישר  –מושגי� במרחב יישומי� במרחב: הכרה אינטואיטיבית של 

  למישור.

חישוב של אורכי צלעות, זוויות, נפח, שטח פני� ושטח מעטפת בגופי�: תיבה, או פירמידה ישרה 

  שבסיסה מלב� (כולל ריבוע).

. בסעי$ שבו נדרשת זווית 23–12 'תר 122–118, עמ' 6–1 'תר 116–115: עמ' לאינטרני� במאגר הלדוגמ

י� מישורי� כגו� זווית בי� פאה לבסיס, תומר השאלה למציאת זווית בי� קטע למישור באופ� ב

 122, עמ' 21, 20תר'  121, עמ' 15, 14 'תר 119נטיות ה�: עמ' וושאלות המאגר הרל. תישמרשהזווית 

של הזווית  הזיהוי. שינוי הניסוח עשוי לדרוש את מלוא הדרישות שבשאלות המאגר למעט 22תר' 

  עצמה. 
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   להל� שינויי הניסוח האפשריי� לשאלות במאגר:

  

  שינוי ניסוח  סעי!  תרגיל

  בי� בסיס הפירמידה.ו SEחשב את הזווית שבי� הישר   ג  14

  בי� בסיס הפירמידה.ו SFחשב את הזווית שבי� הישר   ג  15

  .°55לבסיס היא בת  SF. הזווית שבי� הישר ABהיא האמצע של  F  הנתו�  20

בי� בסיס ו SE. חשב את הזווית שבי� הישר BCהיא האמצע של  E  ב  20

  הפירמידה.

  בי� בסיס הפירמידה.ו SEחשב את הזווית שבי� הישר   א  21

. חשב את SABחוצה את זווית הראש של הפאה הצדדית  SF  ב  22

  בי� בסיס הפירמידה.ו SFהזווית שבי� 

  

  סטטיסטיקה, הסתברות והתפלגות נורמלית  .6

ת: מציאת הסתברות של מאורע במרחב סופי כיחס בי� מספר התוצאות במאורע למספר הסתברו

הסתברות של חיתו'  ,הסתברות של איחוד מאורעות ,הסתברות של מאורע משלי� ,התוצאות במרחב

חישובי�  ,מאורעות שקיימת ביניה� תלות) 2תלויי� זה בזה, או עד *מאורעות בלתי 3מאורעות (עד 

  ע� או דיאגרמה אחרת. באמצעות דיאגרמת

, לא תידרשנה 3' רת 11עמ'  ,מאגר משנת תשס"זההעומס לא תידרש שאלה מתוספת  אתכדי להקל 

 206–198: עמ' אלה, ולא תידרשנה שאלות המאגר ה3–1' רת 4עמ'  ,השאלות מתוספת המאגר תשס"ט

  .34, 31, 30, 25, 24, 23, 20, 16, 14, 13, 10, 6, 5, 1' רת

  מוצע וסטיית תק�.סטטיסטיקה: מ

התפלגות נורמלית ללא שימוש בציוני תק� ובטבלה של ההתפלגות, אלא בהתבסס על קריאת הגר$ של 

  ).1 ודבעממאגר שאלות חדש באתר המפמ"ר שכתובתו מופיעה  אוההתפלגות הנורמלית (ר
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   303 מספר שאלו�

  

  מילוליות שאלות  .1

 שאלותיקרויות והוזלות עוקבות באחוזי�). קנייה ומכירה (כולל התי שאלותתנועה,  שאלות

חצי  גיאומטריות: שטחי� והיקפי� של צורות המורכבות ממלבני�, משולשי� וחלקי מעגל (מעגל,

  מעגל, או רבע מעגל), נפח ושטח פני� של תיבה וגליל. נפח של מנסרה משולשת.

  רס. בכל הנושאי� תהיינה שאלות ע� אחוזי�, ובגיאומטריה יידרש משפט פיתגו

  גיאומטריה אנליטית  .2

  מרחק בי� נקודות (אור' קטע), אמצע קטע.

  שיפוע ונקודה, הקבלה, חיתו' וניצבות.  פי*עלשתי נקודות ו פי*עלישרי�: משוואת ישר 

(x – a) מעגל: משוואה קנונית ומשוואת מעגל כללי
2
 + (y – b)

2
 = R

, חיתו' של מעגל וישר, משיק 2

  כתנאי ניצבות).למעגל בנקודה שעל המעגל (

  חשבו� דיפרנציאלי  .3

  מושגי יסוד: משיק בנקודה, שיפוע של גר$ בנקודה, הפונקציה הנגזרת. מושג אינטואיטיבי של גבול. 

xהנגזרת 
k ) שלk נגזרת של פולינו� (כולל0או  טבעי .( (cf(x))'  ,(f(x) ± g(x))'  הפונקציות, נגזרת של 

1

x
  ,x הנבח� יידרש לזהות .מהפונקציות הנזכרות. נגזרת של סכו�, הפרש, ומכפלה של כל אחת)  

את הפונקציה 
x3

1
כמכפלה של קבוע בפונקציה  

x

1

3

1
, ולגזור אותה בהתא�, ויידרש לזהות את ⋅

הפונקציה 
2x

1
פלת פונקציות כמכ 

x

1

x

1
   ולגזור אותה בהתא�.) ⋅

  שימושי הנגזרת: 

 משוואת משיק: מציאת משוואת המשיק באמצעות גזירת הפונקציה, או עבור פונקציה שהנגזרת  א.

  לה נתונה.ש

  מציאת תחומי עלייה, ירידה ונקודות קיצו� באמצעות גזירת הפונקציה, או עבור פונקציה   .ב

  שהנגזרת שלה נתונה. 

  חקירת פונקציות: תחו� הגדרה, נקודות קיצו�, תחומי עלייה וירידה, חיתו' ע� הצירי�,   .ג

  ), סרטוט y*האו מקבילה לציר  y*הגדרה (אסימפטוטה שהיא ציר ה*התנהגות בסביבת נקודת אי 

  לפונקציות  רק x*האו מקבילה לציר  x*סקיצה של גר$ של פונקציה. אסימפטוטה שהיא ציר ה 

מהצורה  
k

a
b

x
+ ,k  ,טבעיb  .ממשי  

: מספרי�, גיאומטריה, גופי� במרחב, תנועה, גרפי�, קנייה, האלה בעיות ער' קיצו� בנושאי�   .ד

מכירה ותשלומי� (כולל קיצו� בקצות קטע סגור). א$ שהשאלות לא חייבות להיות לקוחות 

–11, 9–5, 1' רת 188–183, עמ' 19, 16–1' רת 137–135ימות: עמ' מהמאגר, יש בו דוגמאות מתא

12 ,16–19 ,21–22 .  

  שוויו� ריבועי לצורכי חישוב תחו� ההגדרה.*לא יידרש פתרו� של אי הערה:
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  חשבו� אינטגרלי  .4

אימות  ,מה, קבוע האינטגרציה, מציאת פונקציה לפי נגזרת ונקודה על הפונקציהופונקציה קד

  גזירה.ידי *עלאינטגרלי� 

או  yאו לציר  xאינטגרל מסוי�: חישוב אינטגרלי� מסוימי�, חישוב שטח בי� גר$ הפונקציה לציר 

, שטח בי� גרפי� של שתי פונקציות ושטחי� המורכבי� משני חלקי� (למשל חישוב של שטח לשניה�

  ). x*ובי� ציר ה בי� שתי פונקציות נחתכות

  וסכומי� או הפרשי� שלה�.פולינומי� האינטגרלי� של  ה�זה האינטגרלי� הנדרשי� בשאלו� 

  

  

  304 מספר שאלו�

  

  טכניקה אלגברית  .1

לא תישאל שאלה נפרדת בנושא של טכניקה אלגברית. שליטה בטכניקה האלגברית הרשומה להל� 

  תידרש לפתרו� שאלות בנושאי� השייכי� לשאלו� זה. 

  יידרשו השימושי� הבאי�:

  וסחאות הכפל המקוצר במעלה שנייה). פירוק לגורמי� (כולל נ

לא יידרש פתרו� מערכת משוואות ע� שני  .פתרו� משוואות ומערכת משוואות ממעלה ראשונה ושנייה

  פרמטרי�.

פשוטות שיכולות להיות בחקירת פונקציות ובאינטגרלי� (למשל  רציונליות*איפתרו� משוואות 

x 2 x+ = .(  

שוויונות ריבועיי� ע� פרמטר יידרשו רק לצור' שימוש *אי ניאריי� וריבועיי�.לי ותשוויונ*אי

  בחדו"א.

שוויו� פשוט של מנה של פונקציות ליניאריות. למשל תחו� ההגדרה של פונקציות לוגריתמיות יכול *אי

 שוויו� מהסוג*לכלול אי
x 1

0
x

−
>:  

  אלגברה של חזקות  .2

  ע� מערי' רציונלי. חוקי החזקות. חזקה

גור� מתחת לשורש, הוצאת גור� מתו' השורש, ביטול  הכנסתמכפלת שורשי� ומנת�, : שורשי�

  שורש במכנה.

  פונקציות מעריכיות ותיאור� הגרפי. 

  משוואות מעריכיות (פתרו� ללא מחשבו� ופתרו� ע� מחשבו�).

a לצורהשמה� נית� להגיע  שוויונות*אימעריכיי� פשוטי� ( שוויונות*אי
f(x)

 ≥ a
g(x)  ,a  ,מספר קבוע

  שוויו� ריבועי).*ומובילי� לכל היותר לאי

ידרשו רק לצור' שימוש בחדו"א או בבעיות ישוויונות מעריכיי� *: משוואות מעריכיות ואיהערה

  גדילה ודעיכה.
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  לוגריתמי�  .3

בסיס לבסיס. לוגרית� בבסיס כלשהו, לוגרית� של מכפלה, מנה, חזקה ושורש. מעבר לוגרית� מ

  הפונקציות הלוגריתמיות ותיאור� הגרפי.

  משוואות לוגריתמיות (פתרו� ללא מחשבו� ופתרו� ע� מחשבו�).

*ו fמספר קבוע,  loga f(x) ≥ loga g(x) , a  מה� נית� להגיע לצורהש שוויונות*איפשוטי� ( שוויונות*אי

g  :פונקציות פשוטות, למשלlog4 (x
2
 – 3x) > 1 , log0.2 (x

2
 + 1) > log0.2 (2x + 1)  אשר מובילי� לכל ,

  שוויו� ריבועי.*היותר לאי

דרשו רק לצור' שימוש בחדו"א או בבעיות ישוויונות לוגריתמיי� י*: משוואות לוגריתמיות ואיהערה

  גדילה ודעיכה.

  ודעיכה גדילהבעיות   .4

  ודעיכה מעריכית, זמ� מחצית חיי�. תמעריכי גדילה

  טריגונומטריה  .5

דיא� כמידת זווית, אור' קשת ושטח גזרה. הפונקציות סינוס, קוסינוס וטנגנס במעגל היחידה, הר

ותיאור� הגרפי. הקשרי� בי� הפונקציות הטריגונומטריות של זוויות, של זוויות משלימות לזווית 

ות ישרה, של זוויות המשלימות לזווית שטוחה. מחזוריות הפונקציות. חישוב ערכי הפונקציות לזווי

, פתרו� כללי  tan (ax + b) = c  ,cos (ax + b) = c  ,sin (ax + b) = cמיוחדות. פתרו� משוואות מהצורה 

  ופתרו� בתחו� נתו�.

זהויות: 
sin x

tan x
cos x

=  ,sin
2
x + cos

2
x = 1 הזהויות עבור ,sin (α ± β)   ,cos (α ± β)  ,  

sin 2α  ,cos 2α  .  

  ות לפתרו� בעיות ומשוואות טריגונומטריות.יידרש שימוש בזהוי

  פתרו� בעיות גיאומטריות:

  זווית. *פתרו� מצולעי� המתפרקי� למשולשי� ישרי

לא יידרש שימוש במשפט משולש כללי. משפט הסינוסי� ומשפט הקוסינוסי� והשימוש בה� להתרת 

  הסינוסי� או הקוסינוסי� בגופי� במרחב.

נוסחת שטח המשולש 
1

S a b sin
2

= ⋅ ⋅ γ .  

יישומי� במישור ובמרחב הדורשי� שימוש במשפטי� ובזהויות. חישובי� במרחב של: זוויות,   

רי�: תיבה (כולל קובייה), מנסרה אורכי�, שטחי� (כמו מעטפת או שטח פני�) ונפחי� בגופי� היש

  חד זוויות. ישרה שבסיסה משולש, פירמידה ישרה שבסיסה מלב�, משולש ישר זווית או משולש 

שטח פני� של גליל וחרוט במסגרת בעיות חישוב תכנו מקרי� שבה� יידרש חישוב נפח או י: יערהה

   קיצו� בחדו"א.

גיאומטריות במישור ובמרחב (כולל בעיות טריגונומטריות בחשבו� דיפרנציאלי  בפתרו� בעיות

שוני�, בזהויות ובפונקציות ואינטגרלי) יידרש שימוש בתכונות הגיאומטריות של הצורות והגופי� ה

למישור, ישר משופע  מאונ'הטריגונומטריות. בבעיות במרחב יידרש שימוש ג� במושגי�: ישר 

  למישור, זווית בי� ישר למישור.
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  חשבו� דיפרנציאלי  .6

פונקציות פולינו�, פונקציות רציונליות, פונקציות חזקה (ע� מערי' רציונלי), פונקציות  נגזרות של:

  ות, פונקציות לוגריתמיות, פונקציות טריגונומטריות. מעריכי

נגזרת של סכו�, מכפלה, מנה, פונקציה מורכבת (שני שלבי� בלבד) של כל הפונקציות השייכות 

  לשאלו� זה.

ידרש מציאת משיק לגר$ תשימושי הנגזרת לחישוב משוואת משיק, בנקודה שעל גר$ הפונקציה (לא 

$ הפונקציה), חקירת פונקציה וסרטוט סקיצה של גר$ הפונקציה הפונקציה דר' נקודה שמחו� לגר

(החקירה תכלול תחו� הגדרה, נקודות חיתו' ע� הצירי�, תחומי עלייה וירידה, נקודות קיצו� (מקומי 

הגדרה, אסימפטוטות מקבילות לצירי� (בפונקציות מעריכיות *ומוחלט), התנהגות בסביבת נקודת אי

ln x  ,loga x  ,eולוגריתמיות רק עבור 
x  , a

xלא תידרש מציאת )ושילובי� פשוטי� שלה� .

  אסימפטוטות אופקיות בפונקציות מנה הכוללות ביטויי� ע� שורש.

  בעיות קיצו� מכל הסוגי� (פרט לפונקציות טריגונומטריות), כולל קיצו� בקצה קטע סגור.

הרכבה של פונקציות ידרש תלא תידרש הרכבה של פונקציות מעריכיות וטריגונומטריות, וכ� לא 

  לוגריתמיות וטריגונומטריות.

  הערות

כוללת  304 מספר הגיאומטריה הנדרשת לפתרו� בעיות בטריגונומטריה ובעיות ער' קיצו� בשאלו�  א. 

  משולשי�, מרובעי�, מצולעי�, מעגל ודמיו�. :את כל הנושאי� בגיאומטריה

xלמשל: שאלה. שוני� באותה  בחשבו� דיפרנציאלי נית� לשלב פונקציות מסוגי�  ב.
2
 sin x  .  

  חשבו� אינטגרלי  .7

, קבוע האינטגרציה, אינטגרלי� מידיי�. אינטגרל של סכו� קדומהאינטגרל לא מסוי�, פונקציה 

  פונקציות ושל כפל פונקציה בקבוע. 

 פי*עלאינטגרל של פונקציה מורכבת כאשר הפונקציה הפנימית היא ליניארית. מציאת פונקציה 

גזירה. האינטגרל המסוי�. חישוב שטח בי� ידי *עלגזרת ונקודה על הפונקציה. אימות אינטגרלי� הנ

(הפונקציה יכולה להיות חיובית, שלילית או לשנות סימ�), חישוב שטח בי�  xגר$ הפונקציה לציר 

  גרפי� של שתי פונקציות, חישוב שטחי� מורכבי�.

(ax + b): פולינומי�, ההאליידרשו אינטגרלי� של הפונקציות  הערה:
r  כאשרr מספר רציונלי (כולל 

c

ax b+
 ,

c

ax b+
 ,

n)bax(

c

+
  ), פונקציות מעריכיות, פונקציות טריגונומטריות.n≠1של�,  nעבור  
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  305 מספר שאלו�

  

  טכניקה אלגברית  .1

 נוסחאות הכפל המקוצר. פירוק הטרינו� (אפשר פי*עלת גור� משות$, הוצאידי *עלפירוק לגורמי�: 

שימושי הפירוק לגורמי�  ).ידי השלמה לריבוע*או על המתאימהפתרו� המשוואה הריבועית ידי *על

  . שוויונות*לפעולות חשבו� בשברי� אלגבריי�, לפתרו� משוואות ואי

  ר שבי� ערכי הפרמטר למספר הפתרונות. פתרו� משוואות ממעלה ראשונה ושנייה ע� פרמטרי�. הקש

בי� מספר ומערכת משוואות ליניאריות ע� שני משתני� ופרמטר אחד, הקשר בי� ערכי הפרמטר 

(ישרי�  המשמעות הגרפית של מספר הפתרונותהפתרונות (פתרו� יחיד, אינסו$ פתרונות, א$ פתרו�). 

   נחתכי�, מקבילי� או מתלכדי�).

מערכת משוואה או  חקירת. לא תידרש אחד נייה, לכל היותר, ע� פרמטרמערכת משוואות ממעלה ש

  משוואות ששתיה� ממעלה שנייה (מספר הפתרונות וכד').

  .רציונליות*אי). משוואות ריבועית*דוהצבה (כמו משוואה ידי *עלמשוואות הנפתרות 

שוויונות ריבועיי� ע� *אי .שנייה ע� או בלי פרמטרממעלה  שוויונות*איממעלה ראשונה.  שוויונות*אי

, יכול להידרש פתרו� לשאלה: מה� (לדוגמה דרשו רק לצור' שימוש בחדו"א או בסדרותיפרמטר י

  ערכי הפרמטר עבור� הפונקציה שלילית/חיובית, או מעל/מתחת לישר מסוי�). 

 מהצורה יונותשוו* אישמה� נית� להגיע ל שוויונות*אי –רציונליי� ללא פרמטרי�  שוויונות*אי

f (x)
0

g(x)
  ה� פולינומי� ממעלה שנייה, לכל היותר. g(x)או ו/  f(x)כאשר  ≤

  ידרשו רק לצור' שימוש בחדו"א או בסדרות.ישוויונות רציונליי� *אי

  גיאומטריה אוקלידית  .2

חפיפת משולשי� (ארבעה משפטי�). משפטי� והוכחות: תכונות של משולשי�, מרובעי�, האנ' 

  וחוצה זווית כמקומות גיאומטריי�, תכונות המעגל. משפט פיתגורס.האמצעי 

  דמיו�: פרופורציה בי� קטעי�. 

  המשפט: שלושה ישרי� מקבילי� החותכי� זווית יוצרי� קטעי� פרופורציוניי� (ללא הוכחה מלאה).

  חלוקת קטע ביחס נתו�, חלוקה פנימית. 

  .במשולשמשפט חוצה זווית פנימית 

  (הגדרה).דמיו� מצולעי� 

  שלושת משפטי הדמיו� של משולשי� (לא תידרשנה הוכחות המשפטי�).

היחס במשולשי� דומי� בי� היקפי�, תיכוני�, חוצי זווית, גבהי� ורדיוסי מעגלי� חוסמי� ומעגלי� 

  חסומי�. היחס בי� שטחי משולשי� דומי�.

  ).היחס בי� היקפי� והיחס בי� שטחי� במצולעי� דומי� (לא תידרש הוכחה

זווית. משפטי�: הגובה ליתר מחלק את המשולש לשני משולשי�  קטעי� פרופורציוניי� במשולש ישר

הדומי� לו. הגובה ליתר הוא ממוצע גיאומטרי של היטלי הניצבי� על היתר. הניצב הוא ממוצע 

  גיאומטרי של היתר והיטל הניצב על היתר.

  דמיו� משולשי� במעגל.

  אוקלידית בלבד. הלידית יש להוכיח בשיטות של גיאומטרישאלות בגיאומטריה אוק הערה:
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   סדרות  .3

  סדרות כלליות לפי מקו� ולפי נוסחת נסיגה.

  איבר כללי, סכו�. –סדרה חשבונית (כולל הגדרה לפי נוסחת נסיגה) 

  איבר כללי, סכו�. –סדרה הנדסית סופית ואינסופית (כולל הגדרה לפי נוסחת נסיגה) 

  סדרות מעורבות.

  הסתברות  .4

  הסתברות קלאסית:  א.

תלויי�, מאורעות תלויי�, *אקראיות, מרחב הסתברות סופי, חוקי ההסתברות, מאורעות בלתי

  שלבי (טבלאות ועצי�). *שלבי ותלת*הסתברות מותנית, נוסחת בייס, מרחב דו

  התפלגות בינומית (נוסחת ברנולי).   

  בינומית. יש ללמד קומבינטוריקה רק לצורכי ההתפלגות ה הערה:

  יו�:* חשיבה הסתברותית בחיי היו�  ב.

מיוני� ולוחות, חוקי הפרופורציות, פרופורציה מותנית ונוסחת בייס, קשר סטטיסטי וקשר 

  יציגות. פי*עלסיבתי, שיפוט 

  

  

  306 מספר שאלו�

  

  אלגברה  .1

  שאלות מילוליות: תנועה, הספק ותערובות (כולל שימוש באחוזי� בכל הבעיות). 

  יונות ריבועיי� ע� פרמטר רק לצור' שימוש בחדו"א ואינדוקציה.שוו*אי

  שוויונות ליניאריי� ע� ער' מוחלט ע� ביטוי ליניארי ומספר ממשי המביעי� את מושג המרחק, *אי

35x2לדוגמה:  <− .   

ת, התחלקויות שוויונו*הוכחות באינדוקציה של זהויות, אי ,אינדוקציה: עקרו� ההוכחה באינדוקציה  

  במספר נתו�. 

  חלוקת פולינומי� בפולינו� ליניארי (רק כטכניקה נדרשת בשאלו�, בחשבו� דיפרנציאלי ואינטגרלי). 

  יכולה להידרש ג� בשאלו� זה.  305 מספר כל טכניקה אלגברית שנלמדה בשאלו� הערה:

  טריגונומטריה  .2

טנגנס במעגל היחידה, ו סינוס, קוסינוס הפונקציות הרדיא� כמידת זווית, אור' קשת ושטח גזרה.

ותיאור� הגרפי. הקשר של פונקציית הטנגנס לשיפוע של ישר. הקשרי� בי� הפונקציות 

 הטריגונומטריות של זווית, של זוויות משלימות לזווית ישרה, של זוויות המשלימות לזווית שטוחה

  הפונקציות לזוויות מיוחדות.  . מחזוריות הפונקציות. חישוב ערכיבעזרת שימוש במעגל היחידה

 או פירוק לגורמי� או פתרו�ו/פתרו� משוואות טריגונומטריות (הדורשות שימוש בנוסחאות ובזהויות 

)baxsin(c מהצורהמשוואה ריבועית)  =+ ,c)baxcos( =+ ,c)baxtan( =+ ,

a sin x b cos x 0⋅ ± ⋅ = ,sin sinα = β ,co s co sα = β ,tan tanα = β,  פתרו� כללי ופתרו� בתחו�

  נתו�.

  גיאומטריות במישור ובמרחב:  פתרו� בעיות
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זווית. משפט הסינוסי� ומשפט הקוסינוסי� והשימוש *פתרו� מצולעי� המתפרקי� למשולשי� ישרי

  �. בה� להתרת משולשי� ומצולעי� אחרי

נוסחת שטח המשולש   
1

S bcsin
2

= α  חישובי� במרחב: זוויות, אורכי�, שטחי� (כמו מעטפת או .

פירמידה ישרה שבסיסה , משולשת שטח פני�), נפחי�. בגופי� ישרי�: תיבה (כולל קובייה), מנסרה

  מלב� או משולש ישר זווית או משולש חד זווית (ללא גופי� חסומי�).

  שטח פני� של גליל וחרוט. בחישוב דרש ידע בחישוב נפח או יבמסגרת בעיות קיצו� בחדו"א י :הערה

טריגונומטריות במישור ובמרחב (כולל בעיות טריגונומטריות בחשבו� דיפרנציאלי  בפתרו� בעיות

ואינטגרלי) יידרש שימוש בתכונות הגיאומטריות של הצורות והגופי� השוני�, בזהויות ובפונקציות 

למישור, ישר משופע  מאונ'הטריגונומטריות. בבעיות במרחב יידרש שימוש ג� במושגי�: ישר 

  למישור, זווית בי� ישר למישור, זווית בי� מישורי�. 

לפתרו� בעיות ומשוואות טריגונומטריות יידרש שימוש בזהויות 
sin x

tan x
cos x

=  ,sin
2
 x + cos

2
 x = 1 ,

2

2

1
tan 1

cos
α + =

α
  , sin (α ± β) , cos (α ± β)  ,sin 2α  ,cos 2αוהזהויות עבור  ,

  cos α ± cos β, sin α ± sin β.   

  .  a ≠ b וג� c ≠ 0במקרה של:  a sin x + b cos x = cלא יידרש פתרו� המשוואה 

  ותהער

בעיות בנושאי� פתרו� משוואות טריגונומטריות לא יידרש בתרגיל בפני עצמו אלא כחלק מפתרו�   –

  השייכי� לשאלו�, כולל בעיות בחשבו� דיפרנציאלי ואינטגרלי.

פי משוואה טריגונומטרית המתקיימת * משולשי� על לא יידרש פתרו� תרגילי� העוסקי� בזיהוי  –

  במשולש.

  חשבו� דיפרנציאלי  .3

יית החזקה תיאור גרפי של פונקציות. פונקציית הער' המוחלט, פונקציית השורש הריבועי, פונקצ

זוגיות. המשמעות האלגברית והגרפית של * נקודות אפס, עלייה וירידה, זוגיות ואי עבור מערי' של�.

  וכד'.f(x) – g(x)  , של f(x) > g(x) נקודות חיתו' של פונקציות, של

  המשיק. שיפוע של גר$ בנקודה. הנגזרת בנקודה כתהלי' גבולי.

  הפונקציה הנגזרת. 

פונקציות רציונליות (כולל פולינומי�), פונקציות שבה� יש ביטויי� ע� שורשי�  חשבו� דיפרנציאלי של

  ריבועיי�, ופונקציות טריגונומטריות.

  נגזרת של: סכו�, מכפלה ומנה של פונקציות (מהמוזכרות לעיל), פונקציה מורכבת (כלל השרשרת).

xנגזרת שנייה. קעירות כלפי מעלה וקעירות כלפי מטה (
x –*ו י מעלהקעורה כלפ – 2

קעורה כלפי  2

  מטה). נקודות פיתול. 

  שימושי�:

משוואת משיק, נקודות קיצו� בקטע פתוח ובקטע סגור, קיצו� מקומי וקיצו� מוחלט (כולל קצות 

  קטע). 

  בעיות ער' קיצו� (מכל הסוגי�, כולל קיצו� בקצה קטע סגור). 

ללת: תחו� הגדרה, נקודות קיצו� חקירת פונקציה וסרטוט סקיצה של גר$ הפונקציה (החקירה כו
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(מקומי ומוחלט), תחומי עלייה וירידה, נקודות פיתול, תחומי קעירות כלפי מעלה ומטה, התנהגות 

  הגדרה, אסימפטוטות מקבילות לצירי�). *בסביבת נקודת אי

   חשבו� אינטגרלי  .4

אינטגרל של סכו�  ), קבוע האינטגרציה, אינטגרלי� מידיי�.קדומהאינטגרל לא מסוי� (פונקציה 

פונקציות ושל כפל פונקציה בקבוע. אינטגרל של פונקציה מורכבת כאשר הפונקציה הפנימית היא 

חילוק פולינומי�. מציאת ידי *עלליניארית. מציאת אינטגרל של פונקציה רציונלית ע� מכנה ליניארי 

הפנימית של הנגזרת זיהוי ), באמצעות xהיא פונקציה של  uכאשר ( f (u) u' dx ∫ אינטגרל מהצורה:

, לדוגמה: פונקציה מורכבת
2

3

3

x 2
dx x 2 C

3x 2
= + +

+
∫.  

  נגזרת ונקודה. פי*עלגזירה. מציאת פונקציה ידי *עלאימות אינטגרלי� 

(הפונקציה יכולה להיות חיובית,  x*אינטגרל מסוי�, פונקציית השטח בי� גר$ של פונקציה וציר ה

י� גרפי� של פונקציות. חישוב שטחי� מורכבי�, נפח גופי סיבוב. שטח ב ,לשנות סימ�) שלילית או

  בעיות ער' קיצו� (מכל הסוגי�).

האינטגרלי� בפרק זה כוללי�: פונקציות רציונליות (ג� פולינו�), פונקציות ע� ביטויי� של שורש 

  ריבועי, פונקציות טריגונומטריות (כולל שימוש בזהויות).

  פולינומי�.  בחילוקיפרנציאלי ואינטגרלי ייתכ� שימוש חשבו� ד שימו לב, בנושאי� של הערה:  

  

  

  307 מספר שאלו�

  

   גיאומטריה אנליטית  .1

פי שתי *פי שיפוע ונקודה ועל*פי שתי נקודות, משוואת ישר (על* מרחק בי� שתי נקודות, שיפוע ישר על

לזה, חלוקת קטע ביחס  נקודות), נקודת חיתו' של שני ישרי�, ישרי� מקבילי� וישרי� מאונכי� זה

  נתו�, מרחק של נקודה מישר.

Axמעגל (כללי), התנאי שהמשוואה 
2
 + By

2
 + Cx + Dy + E = 0  היא משוואה של מעגל, משיק למעגל

  בנקודה הנמצאת על המעגל.

פרבולה: הגדרתה כמקו� גיאומטרי, המשוואה הקנונית, מוקד, מדרי', משוואת המשיק בנקודה 

  .הנמצאת על הפרבולה

אליפסה: הגדרתה כמקו� גיאומטרי, המשוואה הקנונית שלה, ציריה ומוקדיה (אי� צור' בתנאי 

  . ההשקה של ישר לאליפסה)

  מקומות גיאומטריי�.

   וקטורי�  .2

וקטורי� כחיצי� במרחב. חיבור וקטורי� ותכונותיו, חיסור וקטורי�. כפל בסקלר ותכונותיו. 

ורי� שראשית� בנקודה אחת ומסתיימי� על ישר, וקטורי� קומבינציה ליניארית של וקטורי�. וקט

שראשית� בנקודה אחת ומסתיימי� על מישור. חלוקת קטע ביחס נתו�. שימושי� לחישובי� 

  ולהוכחות במישור ובמרחב.

המכפלה הסקלרית ותכונותיה, ניצבות בי� ישרי� ובי� ישר למישור, חישובי אור' וחישובי זווית. יש 
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תכונות גיאומטריות במישור ובמרחב באמצעות וקטורי�, א' לא תידרש בבחינה ללמד הוכחות של 

  הוכחה של משפט גיאומטרי באמצעות וקטורי�.

מערכת צירי� במרחב. הצגה אלגברית של וקטורי� ופעולות אלגבריות בווקטורי� (חיבור, חיסור, 

ל ישרי�. הצגה כפל בסקלר ומכפלה סקלרית). הצגה פרמטרית של ישר במרחב. מצב הדדי ש

  פרמטרית של מישור במרחב, ומשוואה של מישור במרחב. מצב הדדי בי� מישורי�, ובי� ישר ומישור. 

בי� שתי נקודות, בי� נקודה לישר, בי� נקודה למישור, בי� ישרי� מקבילי� ובי�  חישובי מרחקי�:

  ישרי� מצטלבי�, בי� ישר למישור, ובי� שני מישורי�. 

  � שני ישרי�, בי� שני מישורי�, ובי� ישר למישור. חישוב זוויות: בי

  להל� המשפטי� הנדרשי� בנושא הווקטורי� ללא הוכחה (לשימושי� בחישובי�): 

  ישר ניצב למישור א� ורק א� הוא מאונ' לשני ישרי� לא מקבילי� במישור.  א.

  ל המישור. ישר במישור ניצב למשופע למישור א� ורק א� הוא מאונ' להיטל המשופע ע  ב.

ראשית  O*וקטור על הישר ו lכאשר   l ⋅OA = l ⋅OB = l ⋅OCא� ורק א�   ABCניצב למישור  l ישר  ג.

  הצירי�.  

תלויי� *כל וקטור במישור נית� להצגה יחידה כקומבינציה ליניארית של שני וקטורי� בלתי  ד.

  במישור, וכל קומבינציה כזו נמצאת במישור.

  תלויי� במרחב ה� בסיס למרחב. *תיכל שלושה וקטורי� בל  ה.

  מספרי� מרוכבי�  .3

  הגדרה, שוויו�, ארבע הפעולות. ער' מוחלט, מספרי� צמודי�, שורש שני.

מואבר, שורשי יחידה, שורשי�. המשמעויות *הצגת המספרי� המרוכבי� במישור גאוס. משפט דה

  ושל השורשי�.  הגיאומטריות של ארבע הפעולות, של הער' המוחלט

  .עשוי להידרש ידע בסדרות ושימוש בזהויות טריגונומטריותבפתרו� בעיות במספרי� מרוכבי�  רה:הע

x הפונקציות  .4
r  כאשרr כולל  רציונלי)f(x)

r( .והחשבו� הדיפרנציאלי והאינטגרלי שלה�  

   פונקציות מעריכיות ופונקציות לוגריתמיות  .5

יה� וייצוג� הגרפי. חוקי החזקות למערי' רציונלי פונקציות מעריכיות ופונקציות לוגריתמיות, תכונות

(כולל אפס). לוגרית� בבסיס כלשהו. לוגרית� של מכפלה, מנה, חזקה ושורש. מעבר לוגרית� מבסיס 

פי הנדרש ביישומי� של חדו"א או *לע –שוויונות מעריכיי� ולוגריתמיי� *לבסיס. פתרו� משוואות ואי

  לה ודעיכה. זמ� מחצית חיי�.בבעיות של גדילה ודעיכה. בעיות גדי

  חשבו� דיפרנציאלי ואינטגרלי של הפונקציות המעריכיות והלוגריתמיות  .6

e הנגזרות של:
x  ,a > 0 a

x  ,ln x  , loga x ,a > 0  ,a ≠ 1 .  

  חוקי הגזירה: סכו� וכפל בקבוע, מכפלה ומנה של פונקציות, פונקציה מורכבת (כלל השרשרת).

  כלפי מעלה וקעירות כלפי מטה, נקודות פיתול. נגזרת שנייה. קעירות 

שימושי�: משוואת משיק, נקודות קיצו� בקטע פתוח ובקטע סגור, קיצו� מקומי וקיצו� מוחלט (כולל 

קצות קטע). בעיות ער' קיצו� (כולל קיצו� בקצה קטע סגור). חקירת פונקציה וסרטוט סקיצה של גר$ 

מקומי ומוחלט, תחומי עלייה וירידה,  –נקודות קיצו� הפונקציה (החקירה כוללת: תחו� הגדרה, 

רה, אסימפטוטות הגד*נקודות פיתול, תחומי קעירות כלפי מעלה ומטה, התנהגות בסביבת נקודת אי

  מקבילות לצירי�).

  חשבו� אינטגרלי של הפונקציות המעריכיות והלוגריתמיות:
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aהאינטגרל של   
x ,  e

x  ,
1

x
אינטגרל לא מסוי� (פונקציה קדומה), קבוע האינטגרציה, אינטגרלי�  . 

מידיי�. אינטגרל של סכו� פונקציות ושל כפל פונקציה בקבוע. אינטגרל של פונקציה מורכבת כאשר 

  הפונקציה הפנימית היא פולינו� ליניארי. 

גרל מסוי�, חישובי גזירה. אינטידי *עלנגזרת ונקודה. אימות אינטגרלי�  פי*עלמציאת פונקציה 

  שטחי� ונפח של גופי סיבוב. בעיות ער' קיצו�.

  הערות

x נזכיר שוב כי הנושא חשבו� דיפרנציאלי ואינטגרלי של הפונקציות  א.
r  והפונקציות המעריכיות

והלוגריתמיות כולל את כל הנושאי�, המיומנויות (האנליטיות והאלגבריות), והשימושי� 

(ראו את הכתוב בנושא חשבו� דיפרנציאלי ואינטגרלי  306, 305 שמספריה� ני�הנדרשי� בשאלו

  ).305 מספר שאלו�ב, ובאלגברה 306 מספר בשאלו�

  :לדוגמה: ייתכנו אינטגרלי� מהצורה

x
x

x

3 2
2

e
dx ln(e 1) C

e 1

x x x 1 40
dx x 4x 13 dx

x 3 x 3

= + +
+

− + −  = − + − + + 

∫

∫ ∫

  

  

פונקציות מעריכיות ולוגריתמיות שיש בה� מרכיב טריגונומטרי יכולות להידרש ה� בחשבו�   .ב

  י וה� בחשבו� האינטגרלי.הדיפרנציאל
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  מבנה הבחינה בתכנית הצבירה –מבח� מותא� 

  

  301 מספר שאלו�

  נבחני� לקויי למידה שאושר לה� מבח� מותא� יצברו ניקוד השווה לניקוד של שלוש שאלות מלאות.

  

  302 מספר שאלו�

  אלות מלאות. ש שלושנבחני� לקויי למידה שאושר לה� מבח� מותא� יצברו ניקוד השווה לניקוד של 

  

  303 מספר שאלו�

מתו' שש שאלות, ללא  שלושנבחני� לקויי למידה שאושר לה� מבח� מותא� יקבלו שאלה נוספת, ויענו על 

הגבלה בי� הפרקי�. בשאלה בחקירת פונקציה לא יידרשו לסרטט את גר$ הפונקציה כחלק מהפתרו� 

  . בלבדולענות על סעיפי� הנובעי� מסרטוט הגר$ 

  

  304 ספרמ שאלו�

שאלות ללא הגבלה בי� הפרקי�. בשאלה  שלושיענו על  נבחני� לקויי למידה שאושר לה� מבח� מותא�

בחקירת פונקציה לא יידרשו לסרטט את גר$ הפונקציה כחלק מהפתרו� ולענות על סעיפי� הנובעי� 

  . בלבדמסרטוט הגר$ 

  

  305 מספר שאלו�

  .ללא הגבלה בי� הפרקי� שאלות שלושענו על י נבחני� לקויי למידה שאושר לה� מבח� מותא�

  הנבחני� אינ� רשאי� לבחור שאלה אחת בהסתברות ושאלה אחרת בחשיבה הסתברותית.

  

  306 מספר שאלו�

שאלות ללא הגבלה בי� הפרקי�. בשאלה  שלושנבחני� לקויי למידה שאושר לה� מבח� מותא� יענו על 

נקציה כחלק מהפתרו� ולענות על סעיפי� הנובעי� לסרטט את גר$ הפו ובחקירת פונקציה לא יידרש

  . בלבדמסרטוט הגר$ 

  

  307 מספר שאלו�

יענו על שלוש שאלות ללא הגבלה בי� הפרקי�. בשאלה  נבחני� לקויי למידה שאושר לה� מבח� מותא�

בחקירת פונקציה לא יידרשו לסרטט את גר$ הפונקציה כחלק מהפתרו� ולענות על סעיפי� הנובעי� 

  . בלבדט הגר$ מסרטו
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  דפי נוסחאות מורחבי�

ד$ ה של לקבלו זכאי� להקלהאשר דפי הנוסחאות הרגילי�, לשימוש נבחני� כלולות בשאינ� נוסחאות 

  בכתובת: מופיעי� באתר המפמ"ר נוסחאות מורחב

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Matematika/ChativaElyona/   

  

  הצעות דידקטיות

יש להקפיד על צבירת הנקודות בשאלו�. בשאלוני� אלה, נבח� רשאי לענות על  302*ו 301בשאלוני�   .1

  נקודות. 100 של ת, עד מקסימו�חלקי שאלות ולצבור נקודות על כל תשובה חלקי

כתיבת המשפט הגיאומטרי ידי *על) יש לנמק כל שלב בפתרו� 305 מספר בשאלות בגיאומטריה (שאלו�  .2

ציו� שמ�. את כל יתר המשפטי� יש לנסח במדויק. ידי *עלהמתאי�. משפטי� ידועי� ניתני� לציטוט 

ס, משפט תאלס, משפט חוצה הזווית, ציו� שמ� ה�: משפט פיתגורידי *עלנית� לרשו� שהמשפטי� 

ארבעה משפטי החפיפה: צ.ז.צ., ז.צ.ז., צ.צ.צ., צלע צלע והזווית מול הצלע הגדולה (ורק משפטי� 

  משפטי הדמיו�, זווית בי� משיק ומיתר, משפט תאלס המורחב, והמשפט ההפו' למשפט תאלס. ,אלה)

 פי*עלאת הסרטוט למחברת הבחינה. בכל שאלה במבח� שיש בה סרטוט, אנו ממליצי� להעתיק   .3

  ההנחיות, העתקת הסרטוט היא חובה רק א� מוסיפי� לסרטוט קווי עזר או אותיות נוספות.

לציי� את המשולשי� שאליה� מתייחסי�. כמו  חובהבפתרו� שאלות בטריגונומטריה במישור ובמרחב   .4

סות לזווית הנדרשת בתרגיל וברור שימוש במשפטי� גיאומטריי�. התייח קצרכ� יש לנמק באופ� 

משמעית וברורה לקורא התשובה. בשימוש במשפט הסינוסי�, א� יש נימוק לפסילת * חייבת להיות חד

אחת מהתשובות האפשריות, יש לרשו� זאת. א� אי� נימוק כזה, על הנבח� להתייחס לכל אחת 

  מהאפשרויות. 

(הכוונה לנבח� שחישב  וחלק� שגויותנות נבח� שכתב מגוו� אפשרויות לפתרו� של תרגיל שחלק� נכו  .5

  תתקבל רק תשובתו הראשונה. –פעמי� אותו דבר ולא מחק את הפתרונות השגויי�)  כמה

נית� לפתור בעיות בהסתברות ובחשיבה הסתברותית באמצעות דיאגרמות ע�, באמצעות טבלאות,   .6

� נכו� יתקבל. בכל דר' פתרו� פתרו וכלנוסחאות. דר' הפתרו� צריכה להתאי� לבעיה, ידי *עלו/או 

שהנבח� בוחר, א� הוא נדרש לחשב את ההסתברות המותנית ו/או את הסתברות החיתו', עליו לרשו� 

  את הנוסחה שבה הוא משתמש ואת החישוב באופ� ברור.

ידי * עלדיאגרמת ע�, ידי *עלנבח� צרי' לנמק את חישוביו במהל' הפתרו� בי� א� פתר את השאלה 

שימוש בנוסחאות בלבד. במילוי טבלה יש לנמק במפורש את התוצאות הנובעות ידי *עלטבלה, או 

משימוש באחת מנוסחאות ההסתברות המותנית. אי� צור' לנמק חישובי� פשוטי� של חיסור, חיבור 

  .1*והשלמה ל

 בפונקציות המוגדרות בתחו� סגור, יש לבדוק תמיד את ערכי 307* ו 306, 304 שמספריה� בשאלוני�  .7

הפונקציה בקצות הקטע, להתייחס לסוג הקיצו� בקצה, ולקבוע א� הוא מקומי או מוחלט. נזכיר כי 

נקודות מקסימו� ומינימו� של פונקציה אינ� תלויות בקיו� הנגזרת בנקודה, אלא בער' הפונקציה 

 צדדית של*בנקודה ביחס לערכיה בסביבת הנקודה. בנקודות הקצה של התחו� מתייחסי� לסביבה חד

  נקודה, ולכ� נקודת קצה יכולה להיות נקודת קיצו� מוחלט או מקומי.

בציו� הנגזרת השנייה של פונקציית מנה אי� להתעל� מהמכנה. א� גוזרי� רק את המונה יש לסמ�   .8

  זאת באופ� ברור, ולהסביר מדוע פעולה זו מספיקה כדי לקבוע את סוג הקיצו�.
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  ל חלקי הפתרו� הנדרשי�:בהוכחה באינדוקציה יש להקפיד על כ  .9

  בדיקה  א.

  ציו� הנחת האינדוקציה  ב.

  צרי' להוכיחשכתיבה מפורשת של הטענה   ג.

  הוכחה  ד.

  סיכו� ומסקנה  ה.

של נקודות כי ה� מעידות על חוסר הבנה של  רבמספר  להורדת יביאושגיאות בכל אחד מהסעיפי�   

  תהלי' האינדוקציה המתמטית.


