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دولة إسرائيل

وزارة ال ّتربية وال ّتعليم

نوع االمتحان :أ .بجروت للمدارس الثّانو ّية
א .בגרות לבתי"ס על־יסודיים
סוג הבחינה:
للممتحنين الخارج ّيين
ب .بجروت
		
ב .בגרות לנבחנים אקסטרניים
َ
موعد االمتحان :شتاء 2014
מועד הבחינה :חורף תשע"ד
315 ،035805
رقم ال ّنموذج:
מספר השאלון315 ,035805 :
لوائح قوانين ِلـ  4وحدات تعليم ّية
ملحق:
דפי נוסחאות ל־ 4יח"ל
נספח:
ترجمة إلى العرب ّية )(2
תרגום לערבית )(2

מתמטיקה

 4יחידות לימוד — שאלון שני

הוראות לנבחן

الرياض ّيات

 4وحدات تعليميّة  -النّموذج الثّاني
للممتحن
تعليمات
َ

		أ .مدّ ة االمتحان :ساعة وثالثة أرباع.
א		 .משך הבחינה :שעה ושלושה רבעים.
ب .مبنى ال ّنموذج وتوزيع الدّ رجات:
		
ב 		.מבנה השאלון ומפתח ההערכה:
				في هذا ال ّنموذج فصالن.
			
		 בשאלון זה שני פרקים.
الفصل األ ّول  -المتواليات ،حساب المث ّلثات في الفراغ
		 פרק ראשון — סדרות ,טריגונומטריה במרחב
1
1
1
 33 3 - 33 13 x 1درجة
 33 3 — 33 3 x 1נק'
		
الفصل الثّاني  -ال ّتزايد وال ّتضاؤل ،حساب ال ّتفاضل
		 פרק שני — גדילה ודעיכה ,חשבון דיפרנציאלי
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
2
2
1
 66 3 - 33 13 x 2درجة
 66 3 — 33 3 x 2נק'
		
المجموع  100 -درجة
סה"כ —  100נק'
جـ .موا ّد مساعدة ُيسمح استعمالها:
					
ג 		.חומר עזר מותר בשימוש:
		  .1حاسبة غير بيان ّية .ال ُيسمح استعمال
 .1מחשבון לא גרפי .אין להשתמש
			 إمكان ّيات البرمجة في الحاسبة التي يمكن
באפשרויות התכנות במחשבון הניתן
			 برمجتها .استعمال الحاسبة البيان ّية أو
לתכנות .שימוש במחשבון גרפי או
			 إمكان ّيات البرمجة في الحاسبة قد يؤ ّدي
באפשרויות התכנות במחשבון עלול
			 إلى إلغاء االمتحان.
לגרום לפסילת הבחינה.
			  .2لوائح قوانين (مرفقة).
 .2דפי נוסחאות (מצורפים).
خاصة:
ד 		.הוראות מיוחדות:
						 د .تعليمات ّ
الـسـؤال؛ اكـتـب رقـمــه فقط.
تــنـسخ
ال
.1
		
בלבד.
מספרה
את
סמן
השאלה;
את
 .1אל תעתיק
ّ
				  .2ابدأ ّ
كل سؤال في صفحة جديدة .اكتب
 .2התחל כל שאלה בעמוד חדש .רשום
						 في الدّ فتر مراحل ّ
أجريت
الحل ،ح ّتى إذا
במחברת את שלבי הפתרון ,גם כאשר
َ
						 حساباتك بواسطة حاسبة.
החישובים מתבצעים בעזרת מחשבון.
				
فسر ّ
كل خطواتك ،بما في ذلك الحسابات،
		
חישובים,
הסבר את כל פעולותיך ,כולל
ّ
					 بال ّتفصيل وبوضوح وبترتيب.
בפירוט ובצורה ברורה ומסודרת.
						 عدم ال ّتفصيل قد يؤ ّدي إلى خصم درجات
חוסר פירוט עלול לגרום לפגיעה בציון
		 								 أو إلى إلغاء االمتحان.
או לפסילת הבחינה.
				  .3لكتابة مس ّودة يجب استعمال دفتر االمتحان
 .3לטיוטה יש להשתמש במחברת הבחינה
حصلت عليها من المراقبين.
						 أو األوراق التي
או בדפים שקיבלת מהמשגיחים.
َ
						 استعمال مس ّودة أخرى قد يؤ ّدي إلى إلغاء
שימוש בטיוטה אחרת עלול לגרום
לפסילת הבחינה 									 .االمتحان.
مالحظة :رابط القتراح إجابات لهذا ال ّنموذج س ُينشر
הערה :קישורית לדוגמאות תשובה לשאלון
الصفحة ال ّرئيس ّية لموقع وزارة ال ّتربية وال ّتعليم.
זה תתפרסם בדף הראשי של אתר משרד החינוך.
في ّ

ّ
وللممتحنين على حدّ سواء.
للممتحنات
وموجهة
المذكر
ال ّتعليمات في هذا ال ّنموذج مكتوبة بصيغة
ّ
َ
َ

ב ה צ ל ח ה!

		 نتم ّنى لك ال ّنجاح!
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األسئلة

فسر كلّ خطواتك ،بما في ذلك الحسابات ،بالتفصيل وبوضوح.
انتبه! ّ
عدم التفصيل قد يؤدّي إلى خصم درجات أو إلى إلغاء االمتحان.

األول :المتواليات ،حساب المث ّلثات في الفراغ (  33 13درجة)
الفصل ّ

أجب عن أحد السؤالين .2-1
أجبت عن أكثر من سؤال واحد ،تُفحص فقط اإلجابة األولى التي في دفترك.
انتبه! إذا
َ
المت واليات
a1 , a2 , a3 , ... , a n , ...
 .1معطاة متوالية حساب ّية تصاعد ّية:
					
. a1 $ a 4 = (a2) 2
			
معطى ّأن:
أ .ب ّين ّأن الحدّ األ ّول في المتوالية الحساب ّية يساوي فرق المتوالية.
ب (1) .ثالثة الحدود  a , a , aفي المتوالية الحساب ّية المعطاة ّ
تشكل متوالية هندس ّية.
4 6 9
(  a 4هو الحدّ األ ّول في المتوالية الهندس ّية).
			
جد أساس المتوالية الهندس ّية.
			
الفرعي ب) (1هو . 133
) (2مجموع ثالثة الحدود التي في البند
		
ّ
جد فرق المتوالية الحساب ّية المعطاة.
			
) (3مجموع  nالحدود األولى في المتوالية المعطاة يح ّقق . Sn 211, 977
		
جد أصغر  nممكن يح ّقق هذه المتباينة.
			
حساب المث ّلثات في الفراغ
 .2معطى هرم قائم  SABCDقاعدته مر ّبع وارتفاعه . SO
النقطة  Eهي منتصف الضلع ( BCانظر الرسم).
مقدار الزاوية التي بين  SEوقاعدة الهرم هو . 75o
طول ضلع القاعدة هو . a
أ (1) .ع ّبر بداللة  aعن طول . SE
الخارجي
) (2ع ّبر بداللة  aعن مساحة الغالف
ّ
للهرم . SABCD
		
1
ب .النقطة  Fتقع على االرتفاع  SOبحيث . FO = 3 SO
في الهرم القائم  ، FABCDاحسب الزاوية
الجانبي والقاعدة.
التي بين الضلع
ّ

S

F
A

B

O

E
C

D

/يتبع في صفحة /3
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الفصل الثاني :التزايد والتضاؤل ،حساب التفاضل والتكامل للدوالّ المث ّلثيّة،
الدوالّ األسّ يّة واللوغريثميّة ودوالّ القوى (  66 23درجة)
ّ
(لكل سؤال  33 13 -درجة).
أجب عن اثنين من األسئلة 5-3
أجبت عن أكثر من سؤالين ،تُفحص فقط اإلجابتان األوليان اللتان في دفترك.
انتبه! إذا
َ
.3

أ.

		
		
		
		

جديدا في البنك وأودع فيه  10,000شيقل.
فتح يوسف حسا ًبا
ً
المبلغ الذي أودعه يوسف يزداد بنسبة ّ 2%
كل شهر.
بعد مرور سنة من اإليداع سحب يوسف  5000شيقل من حسابه.
(المبلغ المتب ّقي يستم ّر في االزدياد بنسبة ّ 2%
كل شهر).

شهرا من السحب ،سيكون م ّرة ثانية  10,000شيقل في حساب يوسف؟
بعد مرور كم ً

ب .معطاة الدالّة

3
2x
f (x) = 2x + 3

y

في المجال . x 2 0

البياني للدالّة
يمس الرسم
م ّرروا
مستقيما ّ
ّ
ً

1
y=26

في نقطتها القصوى ،وم ّرروا المستقيم
البياني للدالّة في نقطتين
الذي يقطع الرسم
ّ

إحداهما في النقطة التي فيها

x =1

(النقطة القريبة من المحور .)y

x

البياني للدالّة
جد المساحة المحصورة بين المستقيمين والرسم
ّ
ّ
المخططة في الرسم.
المساحة

)f(x

والمحور ، y

مالحظة :ال توجد عالقة بين البند "أ" والبند "ب".
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أ.
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في المجال . 0 # x # 56r

f (x) = - 2 cos (2x) + a

هو بارامتر يح ّقق . 0 1 a 1 2

جد إحداث ّيات نقاط النهاية العظمى المطلقة والنهاية الصغرى المطلقة للدالّة

(ع ّبر بداللة  aإذا دعت الحاجة).
ب .معطى ّ
البياني للدالّة
يمس الرسم
أن المستقيم y = 3
ّ
ّ

)f(x

في المجال المعطى.

جد قيمة . a

ع ِّوض  ، a = 1وأجب عن البندين "جـ" َو "د".

رسما بيان ّيًا تقريب ّيًا للدالّة ). f(x
جـ .في المجال المعطى ،ارسم ً

البياني للدالّة
د .في المجال المعطى ،جد المساحة المحصورة بين الرسم
ّ
والمماس y = 3
ّ

.5

معطاة الدالّة
أ.

)f(x

والمحور . y

f (x) = (a - 3x) e3x

،

a

هو بارامتر.

ما هو مجال تعريف الدالّة؟

اإلحداثي
ب .معلوم ّأن
ّ
جد قيمة . a
		

x

للنقطة القصوى للدالّة

)f(x

هو . 1

ع ِّوض  ، a = 4وأجب عن البندين "جـ" َو "د".
جـ (1) .جد مجاالت تصاعد وتنازل الدالّة ). f(x
)(2
)(3

البياني للدالّة
جد نقاط تقاطع الرسم
ّ
رسما بيان ّيًا تقريب ّيًا للدالّة ). f(x
ارسم ً

د .معطى المستقيم

)f(x

y=k

)f(x

مع المحورين.

. k#0 ،

البياني للدالّة ) f(x؟ ع ّلل.
كم نقطة تقاطع توجد لهذا المستقيم مع الرسم
ّ

ב ה צ ל ח ה!

نتم ّن ى لك ال ّن جاح!

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

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.

