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خاصة.
انتبهوا :في هذا االمتحان توجد تعليمات ّ
يجب اإلجابة عن األسئلة حسب ال ّتعليمات!

מתמטיקה

 4יחידות לימוד — שאלון שני

הוראות

الرياض ّيات

 4وحدات تعليميّة  -النّموذج الثّاني
تعليمات

		أ .مدّ ة االمتحان :ساعة وخمس وأربعون دقيقة.
א .משך הבחינה :שעה וארבעים וחמש דקות.
ب .مبنى ال ّنموذج وتوزيع الدّ رجات:
ב .מבנה השאלון ומפתח ההערכה:
في هذا ال ّنموذج فصالن ،وفيهما خمسة أسئلة.
בשאלון זה שני פרקים ,ובהם חמש שאלות.
الفصل األ ّول  -المتواليات ،حساب المث ّلثات في الفراغ
		 פרק ראשון —סדרות ,טריגונומטריה במרחב
פרק שני — גדילה ודעיכה ,חשבון דיפרנציאלי                    الفصل الثّاني  -ال ّتزايد وال ّتضاؤل ،حساب ال ّتفاضل
وال المث ّلث ّية والدّ ّ
وال ّتكامل للدّ ّ
األس ّية وال ّلوغريثم ّية
ואינטגרלי של פונקציות טריגונומטריות,
وال ّ
ّ
ودوال القوى
פונקציות מעריכיות ולוגריתמיות ופונקציות חזקה
יש לענות על שלוש שאלות ,לפחות על שאלה אחת 		 يجب اإلجابة عن ثالثة أسئلة ،سؤال واحد على ّ
األقل
1
من ّ
كل فصل  100 = 33 1 x 3 -درجة
מכל פרק —  100 = 33 3 x 3נק'
3

			

جـ .موا ّد مساعدة ُيسمح استعمالها:
					
ג .חומר עזר מותר בשימוש:
		  .1حاسبة غير بيان ّية .ال ُيسمح استعمال
 .1מחשבון לא גרפי .אין להשתמש
באפשרויות התכנות במחשבון שיש בו 			 إمكان ّيات البرمجة في الحاسبة التي توجد فيها
אפשרות תכנות .שימוש במחשבון גרפי 			 إمكان ّية برمجة .استعمال الحاسبة البيان ّية
או באפשרויות התכנות במחשבון עלול 			 أو إمكان ّيات البرمجة في الحاسبة قد يؤ ّدي
			 إلى إلغاء االمتحان.
לגרום לפסילת הבחינה.
			  .2لوائح قوانين (مرفقة).
 .2דפי נוסחאות (מצורפים).
خاصة:
ד .הוראות מיוחדות:
						 د .تعليمات ّ
الـسـؤال؛ يجب كتابة رقـمــه فقط.
		
 .1אין להעתיק את השאלה; יש לסמן את
 .1ال تــنـسخوا ّ
מספרה בלבד.
.2
 .2יש להתחיל כל שאלה בעמוד חדש .יש לרשום				
						
במחברת את שלבי הפתרון ,גם כאשר
						
החישובים מתבצעים בעזרת מחשבון.
יש להסביר את כל הפעולות ,כולל חישובים		 				 ,
					
בפירוט ובצורה ברורה ומסודרת.
						
חוסר פירוט עלול לגרום לפגיעה בציון
		 								
או לפסילת הבחינה.

يجب بدء ّ
كل سؤال في صفحة جديدة .يجب كتابة
مراحل ّ
ُ
الحل في الدّ فتر ،ح ّتى إذا أج ِر َيت الحسابات
بواسطة حاسبة.
يجب تفسير ّ
كل الخطوات ،بما في ذلك الحسابات،
بال ّتفصيل وبوضوح وبترتيب.
عدم ال ّتفصيل قد يؤ ّدي إلى خصم درجات
أو إلى إلغاء االمتحان.

يجب الكتابة في دفتر االمتحان فقط .يجب كتابة "مس ّودة" في بداية ّ
ُستعمل مس ّودة.
كل صفحة ت َ
كتابة أ ّية مس ّودة على أوراق خارج دفتر االمتحان قد تس ّبب إلغاء االمتحان.

األسئلة في هذا ال ّنموذج ترد بصيغة الجمع ،ورغم ذلك يجب على ّ
فردي.
كل طالبة وطالب اإلجابة عنها بشكل
ّ
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األسئلة

يجب تفسير كلّ الخطوات ،بما في ذلك الحسابات ،بالتفصيل وبوضوح.
عدم التفصيل قد يؤدّي إلى خصم درجات أو إلى إلغاء االمتحان.

ّ
األقل من ّ
أجيبوا عن ثالثة من األسئلة  ،5-1سؤال واحد على ّ
(لكل سؤال  33 13 -درجة).
كل فصل
انتبهوا :إذا أجبتم عن أكثر من ثالثة أسئلة ،تُفحص فقط اإلجابات الثالث األولى التي في الدفتر.

األول :المتواليات ،حساب المث ّلثات في الفراغ
الفصل ّ
المت واليات
 an .1هي متوالية حساب ّية.
معطى ّأن، a1 $ a 4 = ^a2h 2 :
فرق المتوالية هو .3
أ .جدوا . a1
معطى ّأن :الحدّ األخير في المتوالية  anيساوي .300
حدا يوجد في المتوالية . an
ب .جدوا كم ًّ
محوا ّ
كل حدّ رابع في المتوالية  ، anأي الحدود. a 4 , a8 , a12 ... :
جـ (1) .جدوا مجموع الحدود التي ُم ِح َيت من المتوالية.
) (2جدوا مجموع الحدود التي بقيت في المتوالية.
حساب المث ّلثات في الفراغ
 .2معطى هرم قائم  ، SABCDقاعدته  ABCDهي مستطيل (انظروا الرسم).
معطى ّأن، AB = 8 ، BC = 5 :
حجم الهرم يساوي .160
		
أ .جدوا ارتفاع الهرم.SO ،
جانبي وبين قاعدة الهرم.
ب .جدوا مقدار الزاوية التي بين ضلع
E
ّ
جانبي للهرم.
جـ .جدوا طول ضلع
ّ
النقطة  Eهي منتصف الضلع .SC
 Fهي نقطة على القطر  ACبحيث . EF = AC
د (1) .جدوا طول .EF
) (2جدوا مقدار الزاوية التي بين  AEوبين قاعدة الهرم.

S

D
C

F

											

O

A

B
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الفصل الثاني :التزايد والتضاؤل ،حساب التفاضل والتكامل للدوالّ المث ّلثيّة
والدوالّ األسّ يّة واللوغريثميّة ودوالّ القوى
.3

معطاة الدالّة
أ.
ب.
جـ.
د.
هـ.

f (x) = 2 - 4 (sin x) 2

البياني للدالّة ) f(xمع المحور .x
جدوا إحداث ّيات نقاط تقاطع الرسم
ّ
جدوا إحداث ّيات النقاط القصوى الداخل ّية للدالّة ) ، f(xوحدِّ دوا نوع هذه النقاط.
رسما بيان ّيًا تقريب ّيًا للدالّة ).f(x
ارسموا ً
البياني لدالّة المشت ّقة
أحد الرسوم البيان ّية  IV–Iالتي في آخر السؤال يصف الرسم
ّ
وع ِّللوا تحديدكم.
البياني لدالّة المشت ّقة ) fl (xوالمحور .x
احسبوا المساحة المحصورة بين الرسم
ّ
)fl (x

x

)fl (x

x
I

.4

المع َّرفة في المجال. - 43 r # x # 43 r :

)fl (x

x
II

) . fl (xحدِّ دوا أ ّيًا منها،

)fl (x

x
IV

III

معطاة الدالّة  f (x) = x2:e-x2المع َّرفة ّ
لكل . x
البياني للدالّة ) f(xمع المحور .x
أ .جدوا إحداث ّيات نقطة تقاطع الرسم
ّ
ب .جدوا إحداث ّيات النقاط القصوى للدالّة ) ، f(xوحدِّ دوا نوع هذه النقاط.
جـ .جدوا مجاالت تصاعد وتنازل الدالّة ).f(x
رسما بيان ّيًا تقريب ّيًا للدالّة ).f(x
د .ارسموا ً
معطاة الدالّة ) g(xالتي تح ّقق )ّ g (x) = - 2f (x
لكل . x
البياني للدالّة
رسما بيان ّيًا تقريب ّيًا للدالّة ) g(xفي هيئة المحاور التي رسمتم فيها الرسم
ّ
هـ .ارسموا ً
البياني للدالّة ) f(xوالمحور  xوالمستقيم . x = 3
نرمز بِـ  Sإلى المساحة المحصورة بين الرسم
ّ
البياني للدالّة
البياني للدالّة ) f(xوالرسم
و .ع ِّبروا بداللة  Sعن المساحة المحصورة بين الرسم
ّ
ّ
والمستقيم  . x = 3ع ِّللوا إجابتكم.

).f(x

)g(x
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معطاة الدالّة . f (x) = a + (,nx) 2
 a 2 0هو پارامتر.
أ .جدوا مجال تعريف الدالّة ).f(x
ب .جدوا إحداث ّيات النقطة القصوى للدالّة

) ، f(xوحدِّ دوا نوع هذه النقطة (ع ِّبروا بداللة

a

إذا دعت الحاجة).

معطاة الدالّة  g (x) = 1 + ,nxالمع َّرفة في المجال . x 2 0
جـ .جدوا مجاالت تصاعد وتنازل الدالّة )( g(xإذا ُوجدت مثل هذه المجاالت).
البياني
البياني للدالّة ) ، f(xوأحدها يصف الرسم
د .أحد الرسوم البيان ّية  IV–Iالتي في آخر السؤال يصف الرسم
ّ
ّ
للدالّة ).g(x
حدِّ دوا أ ّيًا منها يصف ) f(xوأ ّيًا منها يصف ) ، g(xوع ِّللوا تحديدكم.
الرسمان البيان ّيان للدالّتين )َ f(xو ) g(xيتقاطعان في نقطتين مختلفتين.
اإلحداثي  xإلحدى نقط َتي التقاطع هاتين هو . x = e
ّ
هـ (1) .جدوا .a
) (2جدوا إحداث ّيات نقطة التقاطع األخرى بين الرسمين البيان ّيين للدالّتين
) (3بالنسبة أل ّية ق َيم  xيتح ّقق ) f (x) 1 g (x؟
y

x

y

x
I

)f(x

َو ).g(x

y

x
II

x
III
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זכות היוצרים שמורה למדינת ישראל.
אין להעתיק או לפרסם אלא ברשות משרד החינוך.

y

حقوق ّ
الط بع محفوظة لدولة إس رائيل.
ال ّن سخ أو ال ّن شر ممنوعان إلاّ بإذن من وزارة ال ّت ربية وال ّت عليم.

IV

