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ِ
لوائح قوانني لـ َ 4و  5وحدات تعليمية
ملحق:

الرياضيات

 5יח"ל — שאלון שני/תכנית ניסוי        5وحدات  -النموذج الثاني/منهاج جتريبي

(שאלון שני לנבחנים בתכנית ניסוי,
            5יחידות לימוד)
      

הוראות לנבחן

א.
ב.

		

ג.

ד.

     (النموذج الثاني للممتحَ نني في املنهاج التجريبي،
   5وحدات تعليمية)

للممتحن
تعليمات
َ

أ .مدّ ة االمتحان :ساعتان.
משך הבחינה :שעתיים.
ب .مبنى النموذج وتوزيع الدرجات:
מבנה השאלון ומפתח ההערכה:
في هذا النموذج فصالن.
בשאלון זה שני פרקים.
الفصل األ ّول :الهندسة التحليلية ،امل ّتجهات،
פרק ראשון :גאומטריה אנליטית ,וקטורים,
حساب املثلثات في الفراغ ،األعداد ّ
املركبة
טריגונומטריה במרחב ,מספרים מרוכבים
1
               		66 - 33 x2درجة
 66 23  — 33  x2נק'
   
3
الفصل الثاني :التزايد والتضاؤل،
פרק שני  :גדילה ודעיכה,
ّ
األسية
פונקציות מעריכיות
الدوال ّ
1
1
واللوغريثمية         33 - 33 x1درجة
 33 3  — 33  x1נק'
ולוגריתמיות   
3
     املجموع    100     -درجة
   
   סה"כ —     100נק'
جـ .موا ّد مساعدة ُيسمح استعمالها:
חומר עזר מותר בשימוש:
 .1حاسبة غير بيانية .ال ُيسمح استعمال
 .1מחשבון לא גרפי .אין להשתמש
إمكانيات البرمجة في احلاسبة التي ميكن
באפשרויות התכנות במחשבון הניתן
برمجتها .استعمال احلاسبة البيانية أو
לתכנות .שימוש במחשבון גרפי או
إمكانيات البرمجة في احلاسبة قد يؤ ّدي
באפשרויות התכנות במחשבון עלול
إلى إلغاء االمتحان.
לגרום לפסילת הבחינה.
 .2لوائح قوانني (مرفقة).
 .2דפי נוסחאות (מצורפים).
خاصة:
הוראות מיוחדות  :
د .تعليمات ّ
 .1ال تــنـسخ الـسـؤال؛ اكـتـب رقـمــه
 .1אל תעתיק את השאלה; סמן את
فقط.
מספרה בלבד.
 .2ابدأ ّ
كل سؤال في صفحة جديدة .اكتب
 .2התחל כל שאלה בעמוד חדש .רשום
في الدفتر مراحل ّ
أجريت
احلل ،ح ّتى إذا
במחברת את שלבי הפתרון ,גם כאשר
َ
حساباتك بواسطة حاسبة.
החישובים מתבצעים בעזרת מחשבון.
فسر ّ
كل خطواتك ،مبا في ذلك احلسابات،
		
הסבר את כל פעולותיך ,כולל חישובים,
ّ
بالتفصيل وبوضوح وبترتيب.
בפירוט ובצורה ברורה ומסודרת.
عدم التفصيل 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 املراقبني.
أو األوراق التي
או בדפים שקיבלת מהמשגיחים.
َ
استعمال مس ّودة أخرى قد يؤ ّدي إلى إلغاء
שימוש בטיוטה אחרת עלול לגרום
االمتحان.
לפסילת הבחינה.
التعليمات في هذا النموذج مكتوبة بصيغة ّ
وللممتحنني على حدّ سواء.
للممتحنات
وموجهة
املذكر
ّ
َ
َ

        ב ה צ ל ח ה!

نتم ّنى لك النجاح!

-  -
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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 :الهندسة التحليلية ،امل ّتجهات ،حساب املثلثات في الفراغ،
الفصل ّ
األعداد ّ
املركبة (  66درجة)
ّ
(لكل سؤال  33 -درجة).
أجب عن اثنني من األسئلة 3-1
أجبت عن أكثر من سؤالني ،تُفحص فقط اإلجابتان األوليان اللتان في دفترك.
انتبه! إذا
َ
 .1معطاة دائرة ،مركزها   Mموجود في الربع الرابع.
متس احملور . y
الدائرة ّ

B

في متوازي األضالع    ABCDالضلع    DC

ميس هذه الدائرة في النقطة   ، Dكما هو
ّ
موصوف في الرسم.
معطى أنّ ، A(3 , 5)  ،  B(7 , 8)   :
نصف قطر الدائرة هو  ، 5

y
A

C

D

x
M

مساحة متوازي األضالع    ABCDهي .13
أ .جد معادلة املستقيم  .DC
متس فيها الدائرة احملور
ب .جد إحداثيات النقطة التي ّ

.y
E

 .2في الهرم   ، ABCDEالذي قاعدته    ABCDمتوازي أضالع،
معطى أنّ    . EA = EC
أ.

برهن أنّه :إذا كانت القاعدة   ABCDمستطيالً،
عندها  ED = EB

.

نص االدّعاء العكسي لالدّعاء الذي
ب .اكتب ّ
في البند "أ" ،وبرهنه.

A

B
C

D

/يتبع في صفحة /3

-  -

 .3أ.

معطى محلّ
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هندسي يحقّقz - z + i = 3z + z - i    :

    . z = x + yi    ،

ميس الرسم البياني للمحلّ
جد معادلة املستقيم الذي ّ
الهندسي املعطى في النقطة التي فيها   . x = 0

ب .معطى مخروط قائم ،رأسه  Sومركز قاعدته  . O
َ   Bو َ   Dو   Cهي نقاط على محيط قاعدة املخروط.
  DCهو قطر القاعدة الدائرية.
معطى أنّ ، BBOC = 40o :
      مقدار الزاوية التي بني املستوى    SBC
       ومستوى قاعدة املخروط هو   . 55o
احسب مقدار الزاوية . DSC

S

B
C

O

D

مالحظة :ال توجد عالقة بني البند "أ" والبند "ب".

/يتبع في صفحة /4

-  -
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ّ
األسية واللوغريثمية
الفصل الثاني :التزايد والتضاؤل،
الدوال ّ
(  33درجة)

أجب عن أحد السؤالني .5-4
أجبت عن أكثر من سؤال واحد ،تُفحص فقط اإلجابة األولى التي في دفترك.
انتبه! إذا
َ
 .4أ.

في الساعة      8ooكانت   100غرام من املادّة املشعّة   I

َو  100غرام من املادّة املشعّة . II
كمّ ية كلّ واحدة من املادّتني تتناقص مع الوقت بصورة أسّ ية.
		

بعد مرور نصف ساعة تبقّى   80غرام من املادّة َ   Iو  64غرام من املادّة . II

بعد مرور كم ساعة (منذ الساعة    )8ooسيكون الفرق بني كمّ يتَي املادّتني  25غرام؟

ب .جد على الرسم البياني للدالة      f (x) = 2 xأقرب نقطة للمستقيم   . y = x$,n4
مالحظة :ال توجد عالقة بني البند "أ" والبند "ب"    .

.5

),n (ax
يعرض الرسم رسمً ا تخطيطيًا للرسم البياني للدالة    x
ومعطاة الدالة   ). a 2 1 ، g (x) = - ,n x(ax

=

)، f (x
y

ميرّرون مستقيمً ا عبر النقاط القصوى
للدالتني  )َ   f(xو ). g(x

املساحة احملصورة بني املستقيم والرسمني البيانيني

x

للدالتني واملستقيم    ، x = eتساوي . ,n2 (2e) - 1
جد معادلة املستقيم الذي مي ّر عبر نقطة التواء ) f (xوعبر نقطة التواء ). g(x

ב ה צ ל ח ה!

نتم ّن ى لك النجاح!

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

حقوق الطبع محفوظة لدولة إس رائيل.
النسخ أو النشر ممنوعان إال بإذن من وزارة المعارف.

