
دولة إسرائيل ישראל מדינת
وزارة املعارف   החינוך  משרד

بجروت للمدارس الثانوية نوع االمتحان:   ÌÈÈ„ÂÒÈ–ÏÚ Ò¢È˙·Ï ˙Â¯‚·   ∫‰ÈÁ·‰ ‚ÂÒ
شتاء ٢٠١٠/٠٩ موعد االمتحان:   Ú¢˘˙ Û¯ÂÁ   ∫‰ÈÁ·‰ „ÚÂÓ

٠٣٥٨٠٤ رقم النموذج:   ∞≥μ∏∞¥  ∫ÔÂÏ‡˘‰ ¯ÙÒÓ
لوائح قوانني ِلـ ٤ َو ٥ وحدات تعليمية ملحق:   Ï¢ÁÈ μ–ÏÂ ¥–Ï ˙Â‡ÁÒÂ ÈÙ„  ∫ÁÙÒ

الرياضيات מתמטיקה 
ניסוי     ٤ وحدات - النموذج األّول/منهاج جتريبي ראשון/תכנית שאלון — יח״ל 4

 ©˘‡ÈÂÒÈ ˙ÈÎ˙· ÌÈÁ·Ï ÔÂ˘‡¯ ÔÂÏ¨          (النموذج األّول للممتَحنني في املنهاج التجريبي،
           ¥ ÂÓÈÏ ˙Â„ÈÁÈ„®    ٤ وحدات تعليمية)
تعليمات للممتَحن לנבחן הוראות

مّدة االمتحان:  ثالث ساعات ونصف. أ.    ÆÈˆÁÂ ˙ÂÚ˘ ˘ÂÏ˘ ∫‰ÈÁ·‰ Í˘Ó  Æ‡
مبنى النموذج وتوزيع الدرجات: ب.   ∫‰Î¯Ú‰‰ Á˙ÙÓÂ ÔÂÏ‡˘‰ ‰·Ó   Æ·

في هذا النموذج ثالثة فصول.       ÆÌÈ˜¯Ù ‰˘ÂÏ˘ ‰Ê ÔÂÏ‡˘·   
الفصل األّول: اجلبر، الهندسة التحليلية،        ¨˙ÈËÈÏ‡ ‰È¯ËÓÂ‡‚ ¨‰¯·‚Ï‡ ∫ÔÂ˘‡¯ ˜¯Ù   

درجة    ١٦ -   ٣٣    x االحتمال              ٢     ß˜  ≥≥    —   ±∂   x ≤        ̇ Â¯·˙Ò‰   
الفصل الثاني: الهندسة وحساب      ‰È¯ËÓÂÂ‚È¯ËÂ ‰È¯ËÓÂ‡‚ ∫È˘ ˜¯Ù   

درجة    ١٦ -      ٣٣    x املثلثات في املستوى  ٢     ß˜  ≥≥    —   ±∂   x ≤    ̄ Â˘ÈÓ·   
الفصل الثالث: حساب التفاضل       ÈÏ‡Èˆ¯ÙÈ„ ÔÂ·˘Á ∫È˘ÈÏ˘ ˜¯Ù   

درجة    ١٦ -      ٣٣    x والتكامل              ٢    ß˜  ≥≥    —   ±∂   x ≤    ÈÏ¯‚ËÈ‡Â   

درجة ß˜          املجموع    -   ١٠٠   ±∞∞    —    Î¢‰Ò     
مواّد مساعدة ُيسمح استعمالها:  جـ.     ∫˘ÂÓÈ˘· ¯˙ÂÓ ¯ÊÚ ¯ÓÂÁ   Æ‚

حاسبة غير بيانية. ال ُيسمح استعمال   .١   ˘Ó˙˘‰Ï ÔÈ‡ ÆÈÙ¯‚ ‡Ï ÔÂ·˘ÁÓ  Æ±
إمكانيات البرمجة في احلاسبة التي ميكن    Ô˙È‰ ÔÂ·˘ÁÓ· ˙ÂÎ˙‰ ˙ÂÈÂ¯˘Ù‡·  
برمجتها. استعمال احلاسبة البيانية أو    Â‡ ÈÙ¯‚ ÔÂ·˘ÁÓ· ˘ÂÓÈ˘ Æ˙ÂÎ˙Ï  

إمكانيات البرمجة في احلاسبة قد يؤّدي      ÏÂÏÚ ÔÂ·˘ÁÓ· ˙ÂÎ˙‰ ˙ÂÈÂ¯˘Ù‡·  
إلى إلغاء االمتحان.    Æ‰ÈÁ·‰ ˙ÏÈÒÙÏ ÌÂ¯‚Ï  

لوائح قوانني (مرفقة).  .٢   Æ®ÌÈÙ¯ÂˆÓ© ˙Â‡ÁÒÂ ÈÙ„  Æ≤
تعليمات خاّصة:  ‰Â„ÁÂÈÓ ˙Â‡¯Â˙∫        د.    Æ„

ال تــنـسخ الـسـؤال؛ اكـتـب رقـمــه  .١       ˙‡ ÔÓÒ ª‰Ï‡˘‰ ˙‡ ˜È˙Ú˙ Ï‡  Æ±
فقط.           Æ„·Ï· ‰¯ÙÒÓ  

ابدأ كّل سؤال في صفحة جديدة. اكتب  .٢     ÌÂ˘¯ Æ˘„Á „ÂÓÚ· ‰Ï‡˘ ÏÎ ÏÁ˙‰  Æ≤
في الدفتر مراحل احلّل، حّتى إذا أجريَت       ¯˘‡Î Ì‚ ¨ÔÂ¯˙Ù‰ È·Ï˘ ˙‡ ˙¯·ÁÓ·  

حساباتك بواسطة حاسبة.       ÆÔÂ·˘ÁÓ ˙¯ÊÚ· ÌÈÚˆ·˙Ó ÌÈ·Â˘ÈÁ‰  
فّسر كّل خطواتك، مبا في ذلك احلسابات،        ¨ÌÈ·Â˘ÈÁ ÏÏÂÎ ¨ÍÈ˙ÂÏÂÚÙ ÏÎ ˙‡ ¯·Ò‰  

بالتفصيل وبوضوح وبترتيب.        Æ˙¯„ÂÒÓÂ ‰¯Â¯· ‰¯Âˆ·Â ËÂ¯ÈÙ·  
عدم التفصيل قد يؤّدي إلى خصم درجات        ÔÂÈˆ· ‰ÚÈ‚ÙÏ ÌÂ¯‚Ï ÏÂÏÚ ËÂ¯ÈÙ ¯ÒÂÁ  

أو إلى إلغاء االمتحان.          Æ‰ÈÁ·‰ ˙ÏÈÒÙÏ Â‡  
لكتابة مسّودة يجب استعمال دفتر االمتحان  .٣     ‰ÈÁ·‰ ˙¯·ÁÓ· ˘Ó˙˘‰Ï ˘È ‰ËÂÈËÏ  Æ≥
أو األوراق التي حصلَت عليها من املراقبني.            ÆÌÈÁÈ‚˘Ó‰Ó ˙Ï·È˜˘ ÌÈÙ„· Â‡  
استعمال مسّودة أخرى قد يؤّدي إلى إلغاء       ÌÂ¯‚Ï ÏÂÏÚ ˙¯Á‡ ‰ËÂÈË· ˘ÂÓÈ˘

االمتحان.           Æ‰ÈÁ·‰ ˙ÏÈÒÙÏ   
           التعليمات في هذا النموذج مكتوبة بصيغة املذّكر وموّجهة للممتَحنات وللممتَحنني على حّد سواء.

نتمّنى لك النجاح! ה!    ח ל צ ה          ב
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≠ ≤ ≠ÁÙÒ ´ ∞≥μ∏∞¥ ßÒÓ ¨Ú¢˘˙ Û¯ÂÁ ¨‰˜ÈËÓ˙Ó
الرياضيات، شتاء ٢٠١٠/٠٩، رقم ٠٣٥٨٠٤ + ملحق

فّسر كّل خطواتك، بما في ذلك الحسابات، بالتفصيل وبوضوح. األسئلة انتبه!  
عدم التفصيل قد يؤّدي إلى خصم درجات أو إلى إلغاء االمتحان.   

الفصل األّول:  اجلبر، الهندسة التحليلية، االحتمال   ( ٣٣ درجة)
أجب عن اثنين من األسئلة ١-٣  (لكّل سؤال -   ١٦ درجة).

انتبه! إذا أجبَت عن أكثر من سؤالين، ُتفحص فقط اإلجابتان األوليان اللتان في دفترك.

معطى معين  ABCD  (انظر الرسم).  .١ 

إحداثيات الرأس A  هي  (2 ,1) .  

.  x y2 2 0- - = معادلة القطر  BD  هي     

. AC  جد معادلة القطر  (١) أ. 
. C  جد إحداثيات الرأس  (٢)
. 4 5 طول القطر  BD  هو   ب. 

جد طول ضلع المعين.  

جد معادلة المستقيم  AB ، إذا كان معطى أّن الرأس  B  موجود في الربع األّول. جـ. 

يبنون وعاًء مفتوًحا من األعلى.  الوعاء هو بشكل   .٢
صندوق قاعدته  ABCD  هي مرّبع.  

  ' 'BDD B ا    بنوا داخل الصندوق حاجًزا دقيًقا جّدً  

مخّطًطا في الرسم.  

Æ a  هو  ABCD  طول ضلع القاعدة  

ارتفاع الصندوق هو ضعف طول قطر القاعدة.  
عّبر بداللة  a  عن ارتفاع الصندوق. أ. 

سعر الماّدة التي ُصنعت منها قاعدة الصندوق  ب. 
والحاجز هو 15 شيقل للمتر المرّبع.  

8  شيقل للمتر المرّبع. 2 سعر املاّدة التي ُصنعت منها أوجه الصندوق هو    

تكلفة املواّد التي لزمت لبناء الصندوق (مبا في ذلك احلاجز) كانت ما مجموعه 812 شيقل.  

 . a  جد قيمة /يتبع في صفحة ≤/  
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≠ ≥ ≠ÁÙÒ ´ ∞≥μ∏∞¥ ßÒÓ ¨Ú¢˘˙ Û¯ÂÁ ¨‰˜ÈËÓ˙Ó
الرياضيات، شتاء ٢٠١٠/٠٩، رقم ٠٣٥٨٠٤ + ملحق

توجد 3 أوراق لعب داخل كيس.  إلحدى األوراق جهتان بيضاوان، وإلحدى األوراق جهتان   .٣
سوداوان، وإلحدى األوراق جهة بيضاء واجلهة األخرى سوداء.

يخلطون األوراق، وبأعني مغمضة ُيخِرجون ورقة من الكيس ويضعونها على الطاولة.  
ما هو االحتمال بأن تكون جهتا الورقة متطابقتني؟ أ.   

ما هو االحتمال بأن تكون جهة الورقة البادية للعني بيضاء؟  عّلل. ب.   
معلوم أّن جهة الورقة البادية للعني هي بيضاء. جـ.   

ما هو االحتمال بأن تكون جهتا الورقة بيضاوين؟   

 
الفصل الثاني:  الهندسة وحساب املثلثات في املستوى   (  ٣٣ درجة)

أجب عن اثنين من األسئلة ٤-٦  (لكّل سؤال -   ١٦ درجة).
انتبه! إذا أجبَت عن أكثر من سؤالين، ُتفحص فقط اإلجابتان األوليان اللتان في دفترك.

ABC  في المثلث  ACB  هو منّصف الزاوية  CD  .٤
(انظر الرسم).  

 ACB BCA2B B= معطى أّن:    
AC = 20 سم                   

AB = 32 سم                 

Æ AC ADCB3 3+ برهن أّن       (١) أ. 
Æ AD  جد طول القطعة   (٢)
Æ BC  جد طول الضلع   (٣)

. BC  هي منتصف الضلع  F  النقطة ب. 
  . D CF B= برهن أّن:  

/يتبع في صفحة ¥/
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≠ ¥ ≠ÁÙÒ ´ ∞≥μ∏∞¥ ßÒÓ ¨Ú¢˘˙ Û¯ÂÁ ¨‰˜ÈËÓ˙Ó
الرياضيات، شتاء ٢٠١٠/٠٩، رقم ٠٣٥٨٠٤ + ملحق

املثلثان  CAD  َو  CFD  محصوران داخل دائرة.  .٥
AB  هو قطر في هذه الدائرة، وهو يقطع   

الضلع  FD  في النقطة  E  (انظر الرسم).  

. CD AB= معطى أّن    

برهن أّن املثلث  CAD هو متساوي الساقني. أ.   

Æ  CAE DAE3 3, برهن أّن      ب.   

Æ  ACF ACEB B= برهن أّن      جـ. 

في متوازي األضالع ABCD  (انظر الرسم)   .٦
 AC = AD = معطى أّن:   16 سم  

BAD 140oB =                

Æ DC  احسب طول الضلع  (١) أ. 
 Æ DB  احسب طول القطر  (٢)  

Æ ABD  في املثلث  DB  هو االرتفاع على  AE ب. 
Æ AE  جد طول  

/μ يتبع في صفحة/
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≠ μ ≠ÁÙÒ ´ ∞≥μ∏∞¥ ßÒÓ ¨Ú¢˘˙ Û¯ÂÁ ¨‰˜ÈËÓ˙Ó
الرياضيات، شتاء ٢٠١٠/٠٩، رقم ٠٣٥٨٠٤ + ملحق

الفصل الثالث:  حساب التفاضل والتكامل للدواّل املثلثية وللبولينومات 
وللدواّل النسبية ولدواّل اجلذر   (  ٣٣ درجة)

أجب عن اثنين من األسئلة ٧-٩ (لكّل سؤال -   ١٦ درجة).
انتبه! إذا أجبَت عن أكثر من سؤالين، ُتفحص فقط اإلجابتان األوليان اللتان في دفترك.

)  ،  a  َو b   هما بارامتران. )f x
bx x
ax x

8 16
2 16

2

2
=

- +

+ +
معطاة الدالة     .٧

. x 4! مجال تعريف الدالة هو    

Æ b  جد قيمة أ.   

عّوض قيمة  b  التي وجدَتها في البند "أ"، وأجب عن البندين الفرعيني (١) َو (٢).  ب. 
. x  عن خّط تقارب الدالة املوازي للمحور  a  عّبر بداللة  (١)  

خّط تقارب الدالة املوازي للمحور  x  والرسم البياني للدالة يتقاطعان في نقطة   (٢)  
Æ a  جد قيمة  .y  على احملور   

عّوض أيًضا قيمة  a  التي وجدَتها في البند الفرعي ب (٢)، وأجب عن البنود الفرعية جـ. 
(١) َو (٢) َو (٣).   

جد إحداثيات النقاط القصوى للدالة (إذا ُوجدت كهذه).  (١)
جد مجاالت تصاعد وتنازل الدالة.  عّلل.  (٢)

ارسم رسًما تخطيطًيا للرسم البياني للدالة.   (٣)

/يتبع في صفحة ∂/



≠ ∂ ≠ÁÙÒ ´ ∞≥μ∏∞¥ ßÒÓ ¨Ú¢˘˙ Û¯ÂÁ ¨‰˜ÈËÓ˙Ó
الرياضيات، شتاء ٢٠١٠/٠٩، رقم ٠٣٥٨٠٤ + ملحق

 ، x 2# #π π- )   في املجال   ) sinf x x x= + معطاة الدالة     .٨
y   (انظر الرسم). x 1= - ومعطى املستقيم    

جد في املجال املعطى اإلحداثي  x  لنقطَتي أ. 
التقاء الرسم البياني للدالة مع املستقيم.    

برهن أّن املستقيم ميّس الدالة في النقطتني اللتني  ب. 
وجدَتهما في البند "أ".  

  x احسب في املجال املعطى املساحة املوجودة فوق احملور جـ. 
 x  واحملصورة بني الرسم البياني للدالة واملستقيم واحملور  

(املساحة املخّططة في الرسم).    

Æ ( )f x
x 1
1

=
-

معطاة الدالة      .٩
جد مجال تعريف الدالة. أ.   

y بإحداثّيها الـ  x  نقطة، حاصل ضرب إحداثّيها الـ  f(x)  جد على الرسم البياني للدالة ب. 
هو أصغر ما ميكن.  

. ( )g x
x

x
1

=
-

معطاة الدالة     جـ. 
استِعن بإجابتيك عن البند "أ" وعن البند "ب"، وارسم رسًما تخطيطًيا للرسم البياني   

Æ g(x) للدالة  

 
ה! ח ל צ ה ב

نتمّنى لك النجاح!
ÆÏ‡¯˘È ˙È„ÓÏ ‰¯ÂÓ˘ ÌÈ¯ Â̂È‰ ˙ÂÎÊ

ÆÍÂÈÁ‰ „¯˘Ó ˙Â˘¯· ‡Ï‡ ÌÒ¯ÙÏ Â‡ ˜È̇ Ú‰Ï ÔÈ‡

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