מדינת ישראל
משרד החינוך

دولة إسرائيل

وزارة ال ّتربية وال ّتعليم

סוג הבחינה:
מועד הבחינה:
מספר השאלון035581 :
דפי נוסחאות ל־ 5יח"ל
נספח:
תרגום לערבית )(2

نوع االمتحان :بچروت
موعد االمتحان :شتاء    2017
رقم ال ّنموذج035581 :
لوائح قوانين ِلـ  5وحدات تعليم ّية
ملحق:
ترجمة إلى العرب ّية )(2

על פי תכנית הרפורמה ללמידה משמעותית
שאלון ראשון מ־  5יחדות לימוד

حسب ّ
خطة اإلصالح :ال ّتع ّلم ذي المعنى
األول من  5وحدات تعليم ّية
ال ّنموذج ّ

בגרות
חורף תשע"ז2017 ,

מתמטיקה

הוראות לנבחן

الرياض ّيات

للممتحن
تعليمات
َ

		أ .مدّ ة االمتحان :ثالث ساعات ونصف.
א .משך הבחינה :שלוש שעות וחצי.
ب .مبنى ال ّنموذج وتوزيع الدّ رجات:
ב .מבנה השאלון ומפתח ההערכה:
في هذا ال ّنموذج ثالثة فصول.
			
		 בשאלון זה שלושה פרקים.
الفصل األ ّول :الجبر     
			
		 פרק ראשון :אלגברה 			
 40 - 20x2درجة
واالحتمال
 40 — 20x2נק'
והסתברות
الفصل الثّاني :الهندسة وحساب
פרק שני :גאומטריה וטריגונומטריה
ّ
المثلثات في المستوى  20 - 20x1درجة
 20 — 20x1נק'
		 במישור
الفصل الثّالث :حساب ال ّتفاضل
פרק שלישי :חשבון דיפרנציאלי
 40 - 20x2درجة
وال ّتكامل
 40 — 20x2נק'
ואינטגרלי
		 المجموع  100 -درجة
סה"כ —       100נק'
			
جـ .موا ّد مساعدة ُيسمح استعمالها:
					
ג .חומר עזר מותר בשימוש:
 .1מחשבון לא גרפי .אין להשתמש באפשרויות		  .1حاسبة غير بيان ّية .ال ُيسمح استعمال إمكان ّيات
התכנות במחשבון הניתן לתכנות .שימוש 			 البرمجة في الحاسبة التي يمكن برمجتها .استعمال
במחשבון גרפי או באפשרויות התכנות 			 الحاسبة البيان ّية أو إمكان ّيات البرمجة في الحاسبة
במחשבון עלול לגרום לפסילת הבחינה 			 .قد يؤ ّدي إلى إلغاء االمتحان.
		  .2لوائح قوانين (مرفقة).
 .2דפי נוסחאות (מצורפים).
خاصة:
ד .הוראות מיוחדות:
						 د .تعليمات ّ
الـسـؤال؛ اكـتـب رقـمــه فقط.
 .1אל תעתיק את השאלה; סמן את מספרה בלבד.
 .1ال تــنـسخ ّ
				  .2ابدأ ّ
كل سؤال في صفحة جديدة .اكتب
 .2התחל כל שאלה בעמוד חדש .רשום
ّ
أجريت
						 في الدّ فتر مراحل الحل ،ح ّتى إذا
במחברת את שלבי הפתרון ,גם כאשר
َ
						 حساباتك بواسطة حاسبة.
החישובים מתבצעים בעזרת מחשבון.
				
فسر ّ
كل خطواتك ،بما في ذلك الحسابات،
הסבר את כל פעולותיך ,כולל חישובים,
ّ
					 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.

ّ
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 :اجلبر واالحتمال ( 40درجة)
الفصل ّ
ّ
(لكل سؤال  20 -درجة).
أجب عن اثنين من األسئلة 3-1
أجبت عن أكثر من سؤالين ،تُفحص فقط اإلجابتان األوليان اللتان في دفترك.
انتبه! إذا
َ
.1

ماء إلى بركة بوتيرة ثابتة.
تَد ِفق ماسورتان"أ" َو "ب" ً
عندما تكون الماسورة "أ" مفتوحة فقط ،تمتلئ البركة الفارغة تما ًما خالل  mساعات.
عندما تكون الماسورة "ب" مفتوحة فقط ،تمتلئ البركة الفارغة تما ًما خالل  2mساعات.
عندما تكون الماسورتان مفتوحتين م ًعا ،تمتلئ البركة الفارغة تما ًما خالل أكثر من   4ساعات.
في أحد األ ّيام كانت البركة فارغة  .فتحوا الماسورة "أ" فقط ،لمدّ ة ساعتين.
أيضا ،وكانت الماسورتان مفتوحتين في نفس الوقت لمدّ ة
بعد ذلك فتحوا الماسورة "ب" ً
ساعتين إضاف ّيتين.
1
مملوءا بالماء.
بعد انقضاء هاتين الساعتين اإلضاف ّيتين كان أكثر من  2البركة
ً
أ.

جد مجال الق َيم الممكنة ِلـ . m

تقني
ب .في يوم آخر كان  21البركة
مملوءا بالماء .فتحوا الماسورتين ،ولكن بسبب عطل ّ
ً
ماء من البركة بد ًال من ملئها بالماء  .كانت الماسورتان  مفتوحتين
الماسورة "ب" أفرغت ً
ماء في البركة
في نفس الوقت لمدّ ة ساعة واحدة ،وخالل هذه الساعة مألت الماسورة "أ" ً
ماء منها.
والماسورة "ب" أفرغت ً
تم تصليح العطل ،وبدأت الماسورتان بملء البركة م ًعا ،إلى أن
بعد انقضاء هذه الساعة ّ
امتألت تما ًما بعد مرور ساعتين ونصف إضاف ّية.
ماء من البركة تساوي الوتيرة التي تمأل بها
معطى ّأن الوتيرة التي تُفرِغ فيها الماسورة "ب" ً
ماء في البركة.
هذه الماسورة ً
جد . m
/يتبع في صفحة /3

-3.2

معطاة متوالية
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التراجعي:
تح ّقق الدستور
ّ

نع ّرف متوالية جديدة : bn
أ.

برهن ّأن المتوالية

bn

n

. bn = a1n + 2
هي متوالية هندس ّية.

ب .ع ّبر بداللة

n

عن المجموع:

جـ .معطى ّأن:

n

زوجي.
هو عدد
ّ

ع ّبر بداللة   nعن المجموع:
.3

a
a n + 1 = 4 $ a n+ 3

. a1 = - 1 ،

. a11 + a12 + ... + a1n
. a11 - a12 + a13 - a14 + ... + an1- 1 - a1n

تشارك دالية في لعبة تصويب ِسهام باتّجاه الهدف.
االحتمال بأن تصيب دالية الهدف في محاولة وحيدة هو  ،) P 2 0 ( Pوهذا االحتمال ال يتع ّلق
بمحاوالتها السابقة.
ّ
كل مشارك يص ّوب  5تصويبات متتالية.
3

أضعاف احتمالها بأن

االحتمال بأن تصيب دالية الهدف بأربع تصويبات من الخمس هو
تصيب الهدف بخمس التصويبات جميعها.
أ .جد . P
يفوز المشارك في اللعبة إذا كان عدد إصاباته الهدف أكبر من عدد إخطاءاته الهدف ،من بين
 5التصويبات المتتالية  (يمكن أن يكون أكثر من فائز واحد في اللعبة).
ب .ما هو االحتمال بأن تفوز دالية في اللعبة؟
جـ (1) .إذا أخطأت دالية الهدف في التصويبة الثانية ،ما هو االحتمال بأن تفوز في اللعبة؟
أيضا ،واالحتمال بأن تصيب الهدف في محاولة وحيدة
) (2تشارك كريمة في اللعبة ً
أيضا ،وال يتع ّلق بمحاوالتها السابقة  .أخطأت كريمة الهدف في التصويبة
يساوي ً P
األولى  .ما هو االحتمال بأن تفوز في اللعبة؟
/يتبع في صفحة /4
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الفصل الثاني :الهندسة وحساب املث ّلثات في املستوى ( 20درجة)
أجب عن أحد السؤالين .5-4
أجبت عن أكثر من سؤال واحد ،تُفحص فقط اإلجابة األولى التي في دفترك.
انتبه! إذا
َ
.4

معطاة دائرتان نصفا قط َر ْيهما غير متساويين،
وتمسان بعضهما البعض من الخارج في
ّ
E
النقطة . F
D
يمس الدائرتين في النقطتين َ Bو ، C
AC
ّ
A
F
يمس الدائرتين في النقطتين َ Dو ، E
ّ AE
B
كما هو موصوف في الرسم.
C
الرباعي  BDECهو
أ .برهن ّأن الشكل
ّ
شبه منحرف متساوي الساقين.
المماس المشترك للدائرتين ،الذي يم ّر في النقطة  ، Fيقطع سا َقي شبه المنحرف،
ب.
ّ
َ BCو  ، DEفي النقطتين َ Gو  Hبالتالؤم.
برهن ّأن GH :هو قاعدة وسطى في شبه المنحرف.
جـ .نرمز بِـ   Rإلى نصف قطر الدائرة الكبيرة َوبِـ   rإلى نصف قطر الدائرة الصغيرة.
برهن ّأن. R $ BD = r $ CE :

.5

معطى شبه المنحرف       (BC z AD )  ABCD
المحصور في نصف دائرة مركزها  Oونصف قطرها R
بحيث يكون  ADقطر نصف الدائرة.
امتدادا الساقين َ ABو  DCيلتقيان خارج الدائرة
في النقطة ( Eانظر الرسم).
B
C
معطى ّأن. BEAD = a :
أ .ع ّبر بداللة َ Rو  aعن طول القطعة .BC
A
O
D
ب .ما هو مجال جميع الق َيم الممكنة بالنسبة للزاوية  a؟ ع ّلل.
جـ .معطى ّأن مساحة المث ّلث  AEDهي  9أضعاف مساحة المث ّلث . COD
ما هي النسبة بين نصف قطر الدائرة التي تحصر المث ّلث  AEDوبين  R؟
/يتبع في صفحة /5
E
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الفصل الثالث :حساب التفاضل والتكامل للبولينومات
ّ
ّ
ّ
وللدوال املث ّلث ّية
وللدوال النسب ّية
ولدوال اجلذر
( 40درجة)

أجب عن اثنين من األسئلة ّ ( 8-6
لكل سؤال  20 -درجة).
أجبت عن أكثر من سؤالين ،تُفحص فقط اإلجابتان األوليان اللتان في دفترك.
انتبه! إذا
َ
.6

ax2 + 4x
f (x) = 2
معطاة الدالّة  
x + 3x + b

.

َ aو  bهما پارامتران.
معطى ّأن y = 1 ، x = 1 :هما ّ
خطا تقارب للدالّة.
أ.

جد َ aو . b

ب.

)(1

جد مجال تعريف الدالّة  .

)(2

البياني للدالّة مع المحورين (إذا ُوجدت مثل هذه النقاط).
جد نقاط تقاطع الرسم
ّ

)(3

هل توجد للدالّة خطوط تقارب إضاف ّية معامدة للمحورين
(باستثناء

)(4

x =1

)؟  فسر.
َو y = 1
ّ

جد مجاالت تصاعد وتنازل الدالّة (إذا ُوجدت مثل هذه المجاالت).

رسما بيان ّيًا تقريب ّيًا للدالّة  .
جـ .ارسم ً
د .بالنسبة أل ّية ق َيم

x

يتح ّقق ; f (x);= - f (x) :؟  ع ّلل.

هـ .نع ّرف ). g (x) = f 2 (x) $ f ' (x
البياني للدالّة
ب ّين ّأن المساحة المحصورة بين المحور  xوالرسم
ّ
والمستقيم

x = 0.5

)g(x

هي  . 13ع ّلل إجابتك.

/يتبع في صفحة /6
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معطاة الدالّة:

x

x2 - a2
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= )، f (x

a

هو پارامتر.

أجب عن البنود "أ-و" بالنسبة ِلـ   . a 2 0ع ّبر عن إجاباتك بداللة  aإذا دعت الحاجة.
أ .جد مجال تعريف الدالّة.
ب .جد خطوط تقارب الدالّة ،المعامدة للمحورين.
جـ .جد مجاالت تصاعد وتنازل الدالّة (إذا ُوجدت مثل هذه المجاالت)  .
رسما بيان ّيًا تقريب ّيًا للدالّة ). f(x
د .ارسم ً
البياني لدالّة المشت ّقة ). f'(x
هـ (1) .اكتب خطوط التقارب المعامدة للمحورين للرسم
ّ
رسما بيان ّيًا تقريب ّيًا للمشتقّة ). f'(x
) (2ارسم ً
و .جد قيمة التعبير:

-2a

3a

# f (x) dx + # f (x) dx
-3a

2a

.

أجب عن البند "ز" بالنسبة ِلـ . a = 0
ز (1) .جد مجال تعريف الدالّة ). f(x
رسما بيان ّيًا تقريب ّيًا للدالّة ). f(x
) (2ارسم ً

/يتبع في صفحة /7
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معطى قطاع دائرة
من نقطة ما

P

BAC

في النقطة

الذي هو عبارة عن

 ،تقع على القوس ، BC

أنزلوا عمو ًدا على AC
L
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1
6

دائرة نصف قطرها

R

ومركزها .A
B

يقطع نصف القطر                  AC

P

(انظر الرسم).

المساحة الرماد ّية في الرسم هي المساحة المحصورة
بين القوس  BCونص َفي القطر َ ABو AP
والقطعتين

LP

َو . LC

C

L

معطى ّأن أصغر قيمة ممكنة للمساحة الرماد ّية هي . 24r - 36
أ (1) .جد الزاوية  PACالتي بالنسبة لها تكون المساحة الرماد ّية المتك ّونة
هي أصغر ما يمكن.
) (2جد . R
ب .ما هي أكبر مساحة ممكنة للمث ّلث APL؟  ع ّلل.

		

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.

A

