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انتبهوا :في هذا االمتحان توجد تعليمات ّ
يجب اإلجابة عن األسئلة حسب التّعليمات!

מתמטיקה

 4יחידות לימוד — שאלון ראשון
הוראות

الرياض ّيات

 4وحدات تعليميّة  -النّموذج األوّ ل
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 ،فيها ثمانية أسئلة.
		 בשאלון זה שלושה פרקים ,ובהם שמונה שאלות.
			 الفصل األ ّول :الجبر ،الهندسة ال ّتحليل ّية     ،
		 פרק ראשון :אלגברה ,גאומטריה אנליטית,
االحتمال
			
הסתברות
الفصل الثّاني :الهندسة وحساب المثلّثات
פרק שני :גאומטריה וטריגונומטריה 			
في المستوى
במישור
الفصل الثّالث :حساب التّفاضل والتّكامل
פרק שלישי :חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי
ّ
ّ
ولدوال
وللدوال النسبيّة
للبولينومات
		 של פולינומים ,של פונקציות רציונליות ושל
الجذر
פונקציות שורש
يجب اإلجابة عن خمسة أسئلة حسب اختياركم -
		
יש לענות על חמש שאלות לבחירתכם —
 100 = 20 x 5درجة
			
 100 = 20 x 5נק'
			
جـ .موا ّد مساعدة ُيسمح استعمالها  :
					
ג .חומר עזר מותר בשימוש:
		  .1حاسبة غير بيانيّة .ال يُسمح استعمال إمكانيّات
 .1מחשבון לא גרפי .אין להשתמש באפשרויות
התכנות במחשבון שיש בו אפשרות תכנות 			.البرمجة في الحاسبة التي توجد فيها إمكانيّة برمجة.
			 استعمال الحاسبة البيانيّة أو إمكانيّات البرمجة
שימוש במחשבון גרפי או באפשרויות התכנות
במחשבון עלול לגרום לפסילת הבחינה 			 .في الحاسبة قد يؤدّي إلى إلغاء االمتحان.
			  .2لوائح قوانين (مرفقة).
 .2דפי נוסחאות (מצורפים).
خاصة:
ד .הוראות מיוחדות  :
						 د .تعليمات ّ
الـسـؤال؛ يجب كتابة
 .1אין להעתיק את השאלה; יש לסמן את
				  .1ال تــنـسخوا ّ
מספרה בלבד 										 .رقـمــه فقط.
 .2יש להתיחל כל שאלה בעמוד חדש .יש לרשום				  .2يجب بدء ّ
كل سؤال في صفحة جديدة .يجب كتابة
						 مراحل ّ
الحل في الدّ فتر ،ح ّتى إذا ُأج ِر َيت الحسابات
במחברת את שלבי הפתרון ,גם כאשר
						 بواسطة حاسبة.
החישובים מתבצעים בעזרת מחשבון.
יש להסביר את כל הפעולות ,כולל חישובים				 ,
يجب تفسير ّ
كل الخطوات ،بما في ذلك
					 الحسابات ،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.
يجب الكتابة في دفتر االمتحان فقط .يجب كتابة "مسوّدة" في بداية كلّ صفحة تُستعمَ ل مسوّدة.
كتابة أيّة مسوّدة على أوراق خارج دفتر االمتحان قد تسبّب إلغاء االمتحان.

األسئلة في هذا ال ّنموذج ترد بصيغة الجمع ،ورغم ذلك يجب على ّ
فردي.
كل طالبة وطالب اإلجابة عنها بشكل
ّ
05

ב ה צ ל ח ה!

		 نتم ّنى لكم ال ّنجاح!
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األسئلة

انتبهوا! يجب تفسير كلّ الخطوات ،بما في ذلك الحسابات ،بالتفصيل وبوضوح.
عدم التفصيل قد يؤدّي إلى خصم درجات أو إلى إلغاء االمتحان.
أجيبوا عن خمسة من األسئلة (  8-1لكلّ سؤال  20 -درجة).
انتبهوا :إذا أجبتم عن أكثر من خمسة أسئلة ،تُفحص فقط اإلجابات الخمس األولى التي في الدفتر.

الفصل األوّ ل :الجبر ،الهندسة التحليليّة ،االحتمال
.1

البُعد بين البلدة  Aوالبلدة  Bهو  96كم.
يوم األحد ،خرج ربيع من البلدة  Aوسافر على درّاجة ناريّة بسرعة ثابتة باتّجاه البلدة . B
في نفس اليوم وفي نفس الساعة ،خرج داني من البلدة  Bوسافر على درّاجة هوائيّة باتّجاه البلدة
في نفس اليوم ،م ّر ربيع وداني عن بعضهما بعد ساعة من خروجهما إلى الطريق.

A

بسرعة ثابتة.

يوم اإلثنين ،خرج داني من البلدة   Bباتّجاه البلدة   .Aبعد ساعة من ذلك ،خرج ربيع من البلدة  Aباتّجاه البلدة .B
كالهما سافرا في نفس المسار وبنفس السرعة التي سافرا بها يوم األحد.
بالضبط عندما قطع داني مسافة  42كم ،م ّر داني وربيع عن بعضهما.
أ .جدوا سرعة سفر ربيع وسرعة سفر داني.
ب .كم كان بُعد داني عن البلدة  Aعندما وصل ربيع إلى البلدة  Bيوم اإلثنين؟
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.2

معطى متوازي األضالع .ABCD
الرأس  Bيقع على المحور . x
القطر  DBيعامد الضلع ( ABانظروا الرسم).
معطى أنّ ، A (0 , - 10) :
معادلة  DCهي. y = 25 x + 19 :
أ .جدوا إحداثيّات الرأس .B
ب .جدوا معادلة . DB
يحصرون المثلّث  ABDفي دائرة.
جـ .جدوا معادلة الدائرة.
يمس الدائرة في النقطة
د .هل المستقيم ّ BC

.3
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y
C
D

x

B
A

 B؟ علِّلوا.

في ملجأ للحيوانات ،يعالجون كالبًا وقططً ا فقط.
 40%من الحيوانات في الملجأ هي قطط ،والباقي كالب.
نصف الحيوانات في الملجأ هي بالغة ،والباقي حديثة السنّ .
عدد الكالب الحديثة السنّ في الملجأ هو ضعف عدد الكالب البالغة في الملجأ.
أ .يختارون بشكل عشوائيّ حيوانًا من بين جميع الحيوانات في الملجأ .ما هو االحتمال بأن يكون قد اختير
كلب بالغ؟
ب .يختارون بشكل عشوائيّ قطّ ة من بين جميع القطط في الملجأ .ما هو االحتمال بأن تكون قد اختيرت
قطّ ة بالغة؟
معطى أنّه يوجد في الملجأ  16كلبًا بالغًا.
جـ .كم قطّ ة يوجد في الملجأ؟
قرّرت عائلة درويش تبنّي قطَّ َتيْن من الملجأ.
اختارت العائلة بشكل عشوائيّ  ،الواحدة تلو األخرى (بدون إعادة) ،قطّ َتيْن من بين جميع القطط التي في الملجأ.
د .ما هو االحتمال بأن تكون القطّ تان اللتان اختارتهما عائلة درويش بالغ َتيْن؟
في إجابتكم ،دقّقوا حتّى  3أرقام بعد النقطة العشريّة.
/يتبع في صفحة /4
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الفصل الثاني :الهندسة وحساب المث ّلثات في المستوى
.4

ABCD

محصور في دائرة.

الشكل الرباعيّ
امتدادا الضلعين َ ABو DC
يتقاطعان في النقطة ( Eانظروا الرسم)  .
أ .برهِ نوا أنّ . BBAD =BBCE :
ب .برهِ نوا أنّ . TDEA +TBEC :

B

E

5
، AD
معطى أنّ BC = 3 :
. AB = 5 ، CE = 6
جـ .جدوا طول الضلع . BE

A

C
D

معطى أنّ . BBDC =BBEC :
د (1) .برهِ نوا أنّ المث ّلث  ACEمتساوي الساقين.
) (2برهِ نوا أنّ  ACهو قطر في الدائرة.

.5

معطى المث ّلث ( ABCانظروا الرسم).
الضلع  ABهو  3أضعاف الضلع . BC
معطى أنّ . BACB = 130o :
أ .جدوا مقدار الزاوية . BBAC
معطى أنّ مساحة المث ّلث
ب .جدوا طول الضلع . BC

ABC

B

هي . 14

A
C
F

أطالوا  BCحتّى النقطة  ، Fكما هو موصوف في الرسم ،بحيث . FC = 3
جـ .احسبوا طول . AF
M

النقطة
د(1) .
)(2

تقع على  ، AFبحيث  CMي ِّ
ُنصف الزاوية . ACF
جدوا مقدار الزاوية . BCAF
ُنصف الزاوية. CM ،
احسبوا طول م ِّ

/يتبع في صفحة /5
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الفصل الثالث :حساب التفاضل والتكامل للبولينومات
وللدوالّ النسبيّة ولدوالّ الجذر
.6

معطاة الدالّة. f (x) = 2xx--4b + 1 :
أ .جدوا مجال تعريف الدالّة ). f(x

b

معطى أنّ الرسم البيانيّ للدالّة
ب .جدوا . b

)f(x

هو پارامتر.

يقطع المحور  yفي النقطة ). (0 , 2.5

عوِّضوا قيمة  bالتي وجدتموها في البند "ب" في الدالّة ) ، f(xوأجيبوا عن البنود "جـ  -ز".
جـ .جدوا معادالت خطوط التقارب الموازية للمحورين ،للدالّة ). f(x
د .جدوا إحداثيّات نقطة تقاطع الرسم البيانيّ للدالّة ) f(xمع المحور . x
هـ .جدوا مجاالت تصاعد وتنازل الدالّة )( f(xإذا وُجدت مثل هذه المجاالت).
و .ارسموا رسمً ا بيان ّيًا تقريب ّيًا للدالّة ). f(x
ز (1) .أحد الرسوم البيانيّة  IV–Iالتي في آخر السؤال يصف دالّة المشتقّة ). fl (x
حدِّ دوا أ ّيًا منها ،وعلِّلوا تحديدكم.
) (2احسبوا المساحة المحصورة بين الرسم البيانيّ لدالّة المشتقّة ) fl (xوالمستقيم  x = 1والمحور x
والمحور . y
y

y

x

x

I

y

x

II

y

x

III

IV
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معطاة الدالّة. f (x) = (x - 3): 2x :
أ .جدوا مجال تعريف الدالّة ). f(x
ب .جدوا إحداثيّات نقاط تقاطع الرسم البيانيّ للدالّة ) f(xمع المحورين.
جـ .جدوا إحداثيّات جميع النقاط القصوى للدالّة ) ،f(xوحدِّ دوا نوع هذه النقاط.
د .ارسموا رسمً ا بيان ّيًا تقريب ّيًا للدالّة ). f(x
معطاة الدالّة ). g (x) = - f (x
هـ .ارسموا رسمً ا بيان ّيًا تقريب ّيًا للدالّة

)g(x

في هيئة المحاور التي رسمتم فيها الرسم البيانيّ للدالّة ). f(x

نرمز بِـ  Sإلى المساحة المحصورة بين الرسم البيانيّ للدالّة ) f(xوالمحور . x
و .عبِّروا بداللة  Sعن المساحة المحصورة بين الرسمين البيانيّين للدالّتين

.8

)f(x

معطاة الدالّة . f (x) = (x + 1) 2
النقطة  Aتقع على الرسم البيانيّ للدالّة ) f(xفي الربع األوّل.
النقطة  Bتقع على المستقيم  ، x = 7عن يمين النقطة ، A
بحيث  ABيوازي المحور ( xانظروا الرسم).
نرمز بِـ  tإلى اإلحداثيّ  xللنقطة . A
أ .عبِّروا بداللة  tعن إحداثيّات النقطتين

y

B
A

َو ) .g(xع ِّللوا.

A

َو . B

النقطة  Cهي النقطة القصوى للدالّة ). f(x
ب .عبِّروا بداللة  tعن مساحة المث ّلث . ABC
جـ .جدوا قيمة  tالتي بالنسبة لها مساحة
المث ّلث  ABCهي أكبر ما يمكن.

x

ב ה צ ל ח ה!

نتم ّن ى لكم ال ّن جاح!

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

حقوق الطّ بع محفوظة لدولة إس رائيل.
ال نّسخ أو ال نّشر ممنوعان إلاّ بإذن من وزارة ال تّربية وال تّعليم.

C

