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 יח"ל במתמטיקה  5 -ו 4יילמדו בכיתה יוד  שלאהנושאים 

 בשנת תשפ"א 

 תשפ"ב מועד קיץהנושאים לא יידרשו גם בכיתה י"א ב

 
 

 יח"ל  4

 גאומטריה:

 ההרחבות של משפט תאלס )נשאר משפט תאלס והמשפט ההפוך לו(

 משפט חוצה זווית פנימית במשולש

 דמיון משולשים לפי צ.ז.צ. 

תיכונים, חוצי זוויות ורדיוסי מעגלים חוסמים ומעגלים חסומים היקפים, היחס במשולשים דומים בין 
 )נשאר יחס בין גבהים ויחס בין שטחים( 

 היחס בין היקפים והיחס בין שטחים במצולעים דומים 

 קטעים פרופורציוניים במשולש ישר זווית

 

 טריגונומטריה:

 שימוש בפרמטרים 

 

 חשבון דיפרנציאלי:

 לינארי בתוך השורש לאחשבון דיפרנציאלי של פונקציית שורש עם גורם 

 תנועה, כלכליות )נשארו בעיות קיצון גאומטריות וגרפיות( בעיות קיצון: מספרים, גופים במרחב,

 בעיות קיצון הכוללות פונקציית שורש

 

 שאלות מילוליות:

 ובמרחבשאלות גאומטריות 
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 יח"ל  5

 גאומטריה:

 דמיון משולשים לפי צ.ז.צ. 

היחס במשולשים דומים בין היקפים, תיכונים, חוצי זוויות ורדיוסי מעגלים חוסמים ומעגלים חסומים 
 )נשאר יחס בין גבהים ויחס בין שטחים( 

 היחס בין היקפים והיחס בין שטחים במצולעים דומים 

 ישר זוויתקטעים פרופורציוניים במשולש 

 קטעים פרופורציוניים במעגל

 

 טריגונומטריה:

𝑠𝑖𝑛𝛼  שימוש בפתרון תרגילים בזהויות   ± 𝑠𝑖𝑛𝛽 ,𝑐𝑜𝑠𝛼 ± 𝑐𝑜𝑠𝛽 

 

 חשבון דיפרנציאלי:

 קיצון: מספרים, גופים במרחב, תנועה, כלכליות )נשארו בעיות קיצון גאומטריות וגרפיות( בעיות

 ורשבעיות קיצון הכוללות פונקציית ש

 מציאת משוואת משיק מנקודה שמחוץ לגרף הפונקציה

 

 שאלות מילוליות:

שאלות הספק שלא יידרשו בבחינת הוראת במקום וזאת שאלות תנועה תדחה לשנה הבאה הוראת 
 הבגרות בסוף כיתה י"א. 
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  במתמטיקה בגרותת הובחיניופיעו ב שלאנושאים ה

 מועד ב(ו)מועד א  קיץ תשפ"א 

 2020 דצמברעדכון 

 

 . מיקוד של קיץ תש"ףלפי ה במועד חורף תשפ"א יתקיימו מבחני הבגרות

מאפשר למורים אוטונומיה בבחירת הנושאים הנלמדים לקראת  קיץ תשפ"אבמבנה הבחינה 
 בחינת הבגרות.

 

 

 :  182שאלון 

 חציון ושכיח 

 

 

 :  381שאלון 

 סדרה הנדסית )נשאר גדילה ודעיכה(

 טריגונומטריה במרחב: תיבה

 

 צמצומים נוספים בחומר:

 כל הנושאטריגונומטריה במרחב: 

  מאורעות שקיימת ביניהם תלות 2 חיתוךהסתברות: 

 

 

 :  382שאלון 

 גאומטריותשאלות מילוליות: שאלות 

 גופים במרחב בעיות קיצון: מספרים,

 

 צמצומים נוספים בחומר:

  שאלות מילוליות: שאלות תנועה

 השבון דיפרנציאלי של הפונקציח
1

𝑥2    

ותהפונקצי שכוללות אתבעיות קיצון 
1

𝑥
     ,  √𝑥 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1pvENEIxKWIMwPd4AxPDBbU_tIObkf2ee/view?usp=sharing
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  : 481שאלון 

  במרחבגאומטריות וקניה ומכירה, שאלות שאלות מילוליות: שאלות 

  , תנועה, כלכליותגופים במרחבמספרים, בעיות קיצון: 

אינטגרל של פונקציות מנה שניתן להביא אותן לצורה  
𝑐

√𝑎𝑥+𝑏
או     

𝑐

(𝑎𝑥+𝑏)𝑛  (n 1 -שלם, שונה מ)  

 (בכל סוגי הפונקציות שמוביל לפונקציה קדומה)נשאר אינטגרל של פונקציית נגזרת 

 

 צמצומים נוספים בחומר:

 מעגל חסום במרובע   : משיק למעגל, מעגל חסום במשולש,/ גאומטריה אנליטית גאומטריה

 במעגל שימושיםטריגונומטריה: 

 הסתברות: התפלגות בינומית

 

 :  482שאלון 

  מנסרה משולשתקוביה,  טריגונומטריה במרחב:

 סדרה הנדסית אינסופית

סדרה חשבונית או הנדסית לפי )נשארה ההגדרה של נוסחת נסיגה  סדרות כלליות לפי מקום ולפי
 כלל נסיגה(

 (עם מעריך רציונאלי) ות חזקהחדו"א: פונקצי

 

 צמצומים נוספים בחומר:

 אינטגרל של פונקציה טריגונומטרית 

  e -של פונקציה מעריכית שנתונה עם בסיס שונה מ אינטגרל

 שימוש בפרמטרים בחקירה טריגונומטרית
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  : 581שאלון 

 שאלות הספקשאלות מילוליות: 

 חלוקת פולינומים

  , כלכליותבעיות קיצון: מספרים, גופים במרחב, תנועה

)נשאר אינטגרל של פונקציית  פונקציות עם שורשאינטגרל של נפח גוף סיבוב, : יאינטגרלחשבון 
 נגזרת שמוביל לפונקציה קדומה בכל סוגי הפונקציות(

 

 צמצומים נוספים בחומר:

 שוויונות ופרמטרים: אי תנועהשאלות 

 סדרות כלליות לפי מקום ולפי נוסחת נסיגה 

 שימוש בפרמטרים באינטגרלים מסויימים

 אינטגרל של פונקציה טריגונומטרית

 

 

 : 582שאלון 

 , משוואת המשיק לפרבולהאליפסהגאומטריה אנליטית: 

 בין ישרים מקבילים ובין ישרים מצטלבים מרחקמרחק נקודה מישר, וקטורים: 

 מספרים מרוכבים: שימוש בסדרה חשבונית

 נפח גוף סיבוב , (חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי: פונקציות חזקה )עם מעריך רציונלי

 

 צמצומים נוספים בחומר:

 יישומים של טריגונומטריה בהנדסת המרחב :טריגונומטריה במרחב

  זווית בין שני מישוריםחישוב וקטורים: 

  עם אינטגרלים בעיות קיצון

 e -שנתונה עם בסיס שונה מאו לוגריתמית פונקציה מעריכית  נטגרל שליא

לוגריתמית עם פונקציה או שילוב של פונקציה מעריכית  - אינטגרלידיפרנציאלי וחשבון 
 .טריגונומטרית

 


