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 בס"ד

 שלום מורים ורכזים יקרים

מבחני חזרה / מתכונות המותאמים למיקוד שהתפרסם בתחילת  אנו שולחיםלקראת מבחני הבגרות 
 השנה ועודכן ע"י משרד החינוך בחודש דצמבר.

 . ליחידה השנייה מצורף המיקוד המעודכן

 שלח מתכונות נוספות ליחידה השנייה וליחידה השלישית.נבהמשך השבוע 

 בהצלחה!

 (2021המיקוד )פורסם ע"י משרד החינוך בדצמבר 

 15%. של זמן תוספת תינתן השאלונים בכל
            48%, תהיה 33% -ל לזכאים הזמן תוספת 40%, תהיה 25% -הזמן לזכאים ל תוספת)

 (65% תהיה 50% -ל לזכאים תוספת הזמן

 נושאי הלמידה בבחינות שנשארו הנושאים ירוטפ שלא יופיעו  נושאיםהנ הערות

  
 פרבולות עם שתי שאלה

 .הצירים עם חיתוך נקודות מציאת
 וישר פרבולה בין חיתוך

 ,ושליליות חיוביות ,קודקוד :מושגים
תחומים שבהם ערכי  .וירידה עלייה

 קטנים או שווים ,גדולים פונקציה אחת
 .אחרת פונקציה מערכי

 פרבולה

 סדרות וסכום כללי איבר :חשבונית סדרה נסיגה כלל ,הנדסית סדרה 
 ודעיכה גדילה הנושא כל  

 :הטריגונומטריות הפונקציות הגדרת  
 ישר במשולש וטנגנס קוסינוס ,סינוס
 ,משולשים :יישומים במישור .זווית

 המתפרקים ומצולעים מרובעים
 .זווית ישרי למשולשים

 טריגונומטריה
 במישור

 טריגונומטריה  הנושא כל 
 במרחב

 בטבלת נתונים תיאור ,שכיחות יחסית שכיחות 
 בדיאגרמת גרפי תיאור ,שכיחויות

 .עיגול ודיאגרמת (מקלות) עמודות
 סטיית .וחציון ממוצע ,שכיח :המדדים

 .נורמלית התפלגות .תקן

 ססטיסטיקה

 3 של חיתוך הסתברות של 
 מאורעות

 מאורע ,מאורע :של הסתברות מציאת
 .מאורעות 2 של וחיתוך איחוד ,משלים
 עץ דיאגרמת ,טבלה באמצעות חישובים

 .אחרת דיאגרמה או

 הסתברות

 

 

טק -מתמטיקליצירת קשר וקבלת חוברות 

 לדוגמה

 השאירו לנו הודעה

https://matematiktak.co.il/pages/%D7%99%D7%A6%D7%99%D7%A8%D7%AA-%D7%A7%D7%A9%D7%A8
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 כמה הערות לגבי המתכונת:

 ברוב השאלות יש סעיפים בסיסים המתכונת היא ברמת קושי בינונית ,

וגם סעיפים שבאמצעותם גם תלמידים מתקשים יכולים "לצבור נקודות" 

 )בדרך כלל, הסעיפים האחרונים(. יותר"מתחכמים" 

 

  ו"תרגום"  הבנה של המלל ,הן שאלות הדורשות קריאה 6, 3, 2שאלות

  ים ולפרוצדורות מתמטיות.המלל לנתונ

קריאה איטית, סימון נתונים  לתרגל את המיומנויות האלו ע"יזו הזדמנות 

ואחזור של הנתונים על ידי כתיבתם בייצוג שונה מהמלל )לדוגמה: כשורה 

 .של איברים בסדרה חשבונית או בעיות גדילה ודעיכה(

 

  מסעיף לסעיף התקדמות הדרגתיתהיא הנוספת מיומנות חשובה . 

הכל "חשוב להדגיש בפני תלמידים מתקשים שבמבחן )כמו בחיים!( זה לא 

 ואפשר לעשות רק חלק ועדיין להצליח. "או לא כלום

תלמידים שעלולים "ללכת לאיבוד" במלל של הסעיפים ל להזכירכדאי 

פתור חלק עדיף ללפעמים שלא מוכרחים לסיים את כל התרגיל.  אחרוניםה

 מאשר להסתבך במלל מייאש. ,פים ו"לצאת מחוזקים" להמשך המבחןסעימ

 

  בוחרים לא ללמד את  מוריםמדבר גם על סטיית תקן. הרבה  5תרגיל

ם מלמדים, התלמידים לא תמיד , וגם אתקן של סטייתהמסורבל החישוב 

 זוכרים.

לדעתי, חשוב יותר לדבר על המשמעות של סטיית תקן כמדד שבודק מידת  

ולאו דווקא להתעכב על החישוב. בצורה כזו אפשר  , פיזור של הנתונים

 גם ללא החישוב של סטיית התקן. "להרוויח" את רוב סעיפי השאלה
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 (38135יחידה שנייה )שאלון  –2022לקיץ  1מתכונת מספר 

 

𝑦בציור שלפניך מתוארת הפרבולה   .1 = −𝑥2 − 6𝑥. 

 .B-ו Aבנקודות  X-ציר ההפרבולה חותכת את 

 .B-ו Aמצאו את שיעורי הנקודות  .א

𝑦  הישר  =  .C-ו Dחותך את הפרבולה בנקודות   7−

 .C-ו D( מצאו את שיעורי הנקודות 1) .ב

 .DC( מצאו את אורך הקטע 2)

 .DBCחשבו את שטח המשולש  .ג

 .ABCDחשבו את שטח הטרפז  .ד

 

 

 

 

 היא בנתה לעצמה תכנית אימונים מסודרת. .אופנים מרוץנינה רוצה להשתתף ב .2

ק"מ יותר מאשר רכבה  4ק"מ, ובכל שבוע תרכב  20תרכב לפי התכנית, בשבוע הראשון היא 

 בשבוע שלפניו.

 כמה ק"מ תרכב נינה בשבוע השביעי לאימונים? .א

 ק"מ? 56באיזה שבוע תרכב נינה  .ב

ק"מ , או  100האתגרי שאורכו  סלול. נינה מתלבטת אם להתחרות בממסלוליםבמרוץ יש מספר 

 ק"מ. 70הרגיל שאורכו  סלולבמ

 םמסוים רק אם במהלך האימונים תרכב לפחות את המרחק שרוכבימסלול היא תוכל לרכב ב

 .סלולבמ

 הרגיל  מסלולבתחרות , האם היא תוכל להתשבועו 13אם נינה תתאמן  .ג

 נמקו. ק"מ(? 70)שאורכו 

 א רוצה להתחרות במסלול האתגרי כמה שבועות נינה תצטרך להתאמן אם הי .ד

 נמקו. ק"מ(? 100)שאורכו 
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,  קטן מספר הנדבקים החדשים מסוימתבעקבות מתן חיסון למחלה מדבקת לאוכלוסייה בארץ  .3

 במחלה מידי יום באחוז קבוע.

המדענית הראשית האחראית על ניהול המשבר בדקה את מספר הנדבקים החדשים במספר 

 התוצאות:ימים בחודש ואלו 

 אנשים. 4000היה מספר הנדבקים החדשים  5.1.2022בתאריך 

 אנשים. 3240היה מספר הנדבקים  החדשים  7.1.2022בתאריך 

 בכמה אחוזים ירד מספר הנדבקים החדשים מידי יום? .א

 ?8.1.2022כמה נדבקים חדשים צפויים להיות בתאריך  .ב

נדבקים חדשים  2500מתחת להמדענית הראשית הודיעה שביום שבו מספר הנדבקים ירד 

 ביום, ניתן יהיה לשוב ולהפעיל את הטיסות לחו"ל.

אם מספר הנדבקים החדשים ימשיך לרדת באותו הקצב, באיזה תאריך ניתן יהיה לטוס  .ג

 לחו"ל?
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4. ABCD ( הוא טרפז שווה שוקייםBC ∥ AD    .)BH .הוא גובה בטרפז 

 .ADס"מ= BC      ,70ס"מ= 30נתון:  

 .65° יא בת ה BADהזווית         

 .AHחשבו את אורך הקטע  .א

 .BHחשבו את אורך הגובה ,  .ב

 .BDHחשבו את גודל הזווית   .ג

. 

 

 

 

 

 .51,  58,  62,  76,  82,  85,  90.  לפניכם רשימת ציונים:  5

 חשבו את הממוצע ואת סטיית התקן. .א

 כך שהממוצע לא ישתנה. הוסיפו ציון .ב

 האם, לאחר הוספת המספר, סטיית התקן גדלה? , קטנה? או שלא השתנתה?  נמקו. .ג

 )נמקו בדרך אלגברית או במילים(

 הממוצע יגדל. האם היא צודקת? נמקו. 75שירן טוענת שאם יתווסף הציון  .ד

  

 

 

 

D A 

B C 

H 
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 .2020-ו 2019.  באוניברסיטה מסוימת בדקו את הציונים במבחני הסיום  בשנים 6

 הציונים בכל אחד מהמבחנים התפלגו נורמלית.      

 נקודות. 8וסטיית התקן הייתה  74היה  2019ממוצע הציונים בשנת      

 נקודות. 6וסטיית התקן  הייתה  80היה  2020ממוצע הציונים בשנת      

במבחן  באוניברסיטה. מה ההסתברות שציונו 2020בוחרים באקראי סטודנט שלמד בשנת  .א

 ?74הסיום היה נמוך מהציון 

 .86רחל למדה באוניברסיטה בשתי השנים, וקיבלה בשני מבחני הסיום אותו ציון:  .ב

 הצליחה רחל יותר בהשוואה לשאר התלמידים שנבחנו? נמקו.שנה באיזה 

 . 82-סטודנטים ציון הגבוהה מ 176קיבלו  2019ידוע שבמבחן הסיום בשנת  .ג

 באוניברסיטה? 2019הנורמלית, כמה סטודנטים למדו בשנת על פי גרף ההתפלגות 

 

 לפניכם גרף ההתפלגות  הנורמלית מדף הנוסחאות. השתמש בו בחישוביכם.
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 פתרונות:

                                   DCיח' = C    (7- ,7-)D       (2 )  8(1,  -7)     ( 1)  ב.        A     (0,0)B(-6, 0).   א.   1

 .יח"ש 49  ד.        יח"ש 28  ג.

 

  . ק"מ 68היא תרכב רק  13-לא, כי בשבוע הג.              של האימונים. 10-בשבוע ה  ב..          ק"מ 44 א.  .2

 שבועות. 21ד. 

 

 .10.1.2022החל מתאריך  ג.        2916  ב..       10%-ירד ב א.  .3

 

𝐵𝐷𝐻∢  ג.       BH= ס"מ 42.89     ב.ס"מ            20     א.   .4 = 40.623° 

 

 .  72  ב.     13.833,   סטיית תקן:    72ממוצע:   א.   .5

וסטיית התקן מחשבת את המרחק הממוצע  0מהממוצע הוא  72סטיית התקן תרד מכיוון שהמרחק של  ג. 

                                                                                            מהממוצע. 

 שירן צודקת. כאשר מוסיפים ציון הגבוה מהממוצע הממוצע גדל. .ד

 

  א..   6
16

100
מהסטודנטים.  93%מכיוון שאז ציונה היה גבוה יותר מציונם של  2019בשנת   ב.(       16%)   

 סטודנטים. 1100 ג.מהסטודנטים בלבד.       84%היה ציונה גבוה יותר מציונם של  2020מת זאת, בשנת לעו

 

 

 


