وزارة التّربية والتّعليم

اإلدارة التّربويّة

دفتر امتحان

للممتحن!
َ
حتيّة

القسم الكبير لالمتحانات

اقرأ بتم ّع ن التعليمات في هذه الصف حة واعمل وف ًق ا لها بالضبط .عدم تنفيذ التعليمات قد يؤدّي إلى ع وائق مختلفة وح ّت ى إلى إلغاء
امتحانك .أعدّ االمتحان لفحص تحصيالتك الشخص يّة ،لذلك اعمل بشكل ذاتيّ فقط .أثناء االمتحان ،ال يُسمح طلب المساعدة
من الغير ب واسطة الحصول على م وا ّد مكتوبة أو الحديث ،كما ال يُسمح مساعدة ممتحَ نين آخرين ،ح ّت ى لو توجّ ه وا إليك.
ال يُسمح إدخال م وا ّد مساعدة  -كتب ،دفاتر ،ق وائم ،أجهزة اتّصال بأن واعها وما شابه  -إلى غرفة االمتحان ما ع دا "م وا ّد مساعدة ُي سمح
المفص لة في نموذج االمتحان أو في تعليمات مسبقة من الوزارة.
ّ
استعمالها"
إذا كانت لديك م وا ّد مساعدة ال ُي سمح استعمالها ،س لّمها للم راقب قبل بدء االمت حان .بعد أن تنتهي من كتابة االمت حان ،س لّم الدفتر
للم راقب ،وغادر غرفة االمتحان بهدوء.

نرجو التق ّي د بن زاهة االمت حانات!
.1

.2
.3

.1
.2
.3
.4
.5
.6

الداخلي
تعليمات للممت َح ن
ّ

حصلت
َ
تأكّ د بأنّ تفاصيلك الشخص يّة مطبوعة على ملصقات الممتحَ ن التي
عليها ،وبأنّ تفاصيل نموذج االمتحان الذي تُمتحَ ن به مطبوعة على ملصقات
حصلت عليها.
َ
نموذج االمتحان التي
المخص ص لذلك ،ملصقة ممتحَ ن (بدون
ّ
ألصق على غالف الدفتر ،في المكان
اسم) وملصقة نموذج امتحان.
المخص ص
ّ
بخط يد التفاصيل في المكان
إذا لم تحصل على ملصقات ،اكتب ّ
لملصقة الممتحَ ن.

للممتح نين
تعليمات
َ

ال يُسمح الكتابة في ه وامش الدفتر (في المنطقة المخطّ طة) ،ألنّه لن يتمّ مسح ضوئيّ لهذه المنطقة.
اكتب كلمة "مس وّدة" في رأس كلّ صفحة تستعملها مس وّدة.
خط ا أو ضع ) (Xعلى المكتوب.
ال يُسمح استعمال التيپكس (טיפקס) في دفتر االمتحان .إذا أردت المحو  -م رّر ًّ
يجب الكتابة في دفتر االمتحان بقلم حبر فقط.
ال يُسمح كتابة االسم داخل الدفتر ألنّ االمت حان يُفحص بدون ذكر اسم.
ال يُسمح إضافة أو تغيير أيّة تفاصيل في الملصقات ،وذلك لمنع ع وائق في تشخيص الممتحَ ن
وفي تسجيل العالمات.

نتم ّن ى لك النجاح!

מדינת ישראל
משרד החינוך

دولة إسرائيل

وزارة التّربية والتّعليم

نوع االمتحان :أ .بجروت للمدارس الثّانو ّية
א .בגרות לבתי"ס על־יסודיים
סוג הבחינה:
للممتحنين الخارج ّيين
بجروت
ب.
		
ם
אקסטרניי
לנבחנים
בגרות
ב.
َ
موعد االمتحان :صيف  ،2015الموعد "ب"
מועד הבחינה :קיץ תשע"ה ,מועד ב
رقم ال ّنموذج311 ،035801 :
מספר השאלון311 ,035801 :
لوائح قوانين لِـ  3وحدات تعليميّة
ملحق:
דפי נוסחאות ל־ 3יחידות לימוד
נספח:
ترجمة إلى العرب ّية )(2
תרגום לערבית )(2

מתמטיקה

 3יחידות לימוד — שאלון ראשון
הוראות לנבחן
א.
ב		.

		
		
		
		
ג		.

ד		.

الرياض ّيات

 3وحدات تعليميّة  -النّموذج األوّ ل
للممتحن
تعليمات
َ

أ .مدّ ة االمتحان :ساعة وربع.
					
משך הבחינה :שעה ורבע.
ب .مبنى ال ّنموذج وتوزيع الدّ رجات:
מבנה השאלון ומפתח ההערכה:
בשאלון זה שש שאלות 							.في هذا ال ّنموذج س ّتة أسئلة.
							 لكلّ سؤال  25 -درجة.
לכל שאלה —  25נקודות.
				 يُسمح لك اإلجابة عن عدد أسئلة كما تشاء،
מותר לך לענות על מספר שאלות כרצונך,
				 لكن مجموع الدّ رجات التي تستطيع تجميعها
אך סך הנקודות שתוכל לצבור לא
										 لن يزيد عن .100
יעלה על .100
جـ .موا ّد مساعدة ُيسمح استعمالها:
				
חומר עזר מותר בשימוש:
 .1מחשבון לא גרפי .אין להשתמש באפשרויות 				  .1حاسبة غير بيانيّة .ال يُسمح استعمال إمكانيّات
התכנות במחשבון הניתן לתכנות .שימוש 						 البرمجة في الحاسبة التي يمكن برمجتها .استعمال
						 الحاسبة البيانيّة أو إمكانيّات البرمجة في الحاسبة
במחשבון גרפי או באפשרויות התכנות
						 قد يؤدّي إلى إلغاء االمتحان.
במחשבון עלול לגרום לפסילת הבחינה.
						  .2لوائح قوانين (مرفقة).
 .2דפי נוסחאות (מצורפים).
خاصة:
تعليمات
د.
						
הוראות מיוחדות:
ّ
				  .1اكتب جميع الحسابات واإلجابات في
 .1כתוב את כל החישובים והתשובות
בגוף השאלון 										 .نموذج االمتحان.
						 ال ُتسمح الكتابة على الخطوط التي في الهوامش.
אסור לכתוב על הפסים שבשוליים.
				
فسر ّ
كل خطواتك ،بما في ذلك الحسابات،
.2
חישובים,
 .2הסבר 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.
الصفحات التي في
استعمال
يجب
دة
و
مس
لكتابة
.3
				
שבגוף
בדפים
להשתמש
 .3לטיוטה יש
ّ
ّ
الصفحات التي
השאלון (כולל הדפים שבסופו).
						 نموذج االمتحان (بما في ذلك ّ
						 في نهايته) .استعمال مس ّودة أخرى قد يؤ ّدي إلى
שימוש בטיוטה אחרת עלול לגרום
				 إلغاء االمتحان.
					
לפסילת הבחינה.

ّ
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

فس ر ّ
كل خطواتك ،بما في ذلك ال حسابات ،بالتفصيل وبوضوح.
انتبه! ّ
عدم التفصيل قد يؤدّي إلى خصم درجات أو إلى إلغاء االمت حان.
الجبر
.1

/يتبع في صفحة /3

ال تكتب في هذه المنطقة

يوجد في مركز المدينة موقفان للس ّيارات موقعهما مريح للغاية ،الموقف "أ" والموقف "ب".
ال ّ
لكل اليوم ،وهذا السعر ال يتع ّلق بمدّ ة
في الموقف "أ" :سعر الوقوف هو  25شيك ً
الوقوف.
في الموقف "ب" :سعر الوقوف ح ّتى ساعتين (بما في ذلك ساعتان) هو  10شواكل
بالمجمل.
سعر الوقوف بين ساعتين َو  4ساعات (بما في ذلك  4ساعات)
ال بالمجمل.
هو  16شيك ً
ال بالمجمل.
سعر الوقوف ألكثر من  4ساعات هو  32شيك ً
في يوم مع ّين ،دخلت إلى ّ
كل واحد من الموقفين  125س ّيارة.
من بينها وقفت  25س ّيارة ّ
أقل من ساعتين؛
َو  35س ّيارة وقفت بين ساعتين َو  4ساعات،
َو  65س ّيارة وقفت أكثر من  4ساعات.
أي من صاح َبي الموقفين كان أكبر في ذلك اليوم؟ ع ّلل.
َدخْ ُل ّ

לא לכתוב באזור זה

في هذا النموذج س ّتة أسئلة .إلجابة كاملة عن سؤال تحصل على  25درجةُ .يسمح لك اإلجابة
جزئي ،عن عدد أسئلة كما تشاء ،لكن مجموع الدرجات التي تستطيع تجميعها
بشكل كامل أو
ّ
في هذا النموذج لن يزيد عن .100
اكتب جميع ال حسابات واإلجابات في نموذج االمت حان.
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ال تكتب في هذه المنطقة
לא לכתוב באזור זה
/يتبع في صفحة /4
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/يتبع في صفحة /5

ال تكتب في هذه المنطقة

البياني ،وأجب عن البنود "أ-و".
تم ّعن في الرسم
ّ
أ .كم من الزمن مكثت الشاحنة في القاعدة العسكر ّية األولى ،وكم من الزمن مكثت
في القاعدة العسكر ّية الثانية؟
ب .ما هو ال ُبعد بين القاعدة العسكر ّية األولى والقاعدة العسكر ّية الثانية؟
جـ .ما هو طول ّ
كل المسافة التي قطعتها الشاحنة من لحظة خروجها وح ّتى لحظة عودتها؟
د .بعد مرور كم من الزمن من لحظة خروجها من تل أبيب ،وصلت الشاحنة إلى القاعدة
العسكر ّية الثانية؟
هـ .كم من الزمن استغرقت طريق العودة من القاعدة العسكر ّية الثانية إلى تل أبيب؟
و .ماذا كانت سرعة الشاحنة في طريق عودتها من القاعدة العسكر ّية الثانية إلى
تل أبيب؟

לא לכתוב באזור זה

خرجت شاحنة من تل أبيب ،وسافرت ّ
كل الطريق في شارع مستقيم.
تو ّقفت الشاحنة في قاعدتين عسكر ّيتين ،وعادت إلى تل أبيب.
بياني يصف ُبعد الشاحنة عن تل أبيب ،من لحظة خروجها وح ّتى لحظة عودتها.
أمامك رسم ّ
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ال تكتب في هذه المنطقة
לא לכתוב באזור זה
/يتبع في صفحة /6
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C

E
x

M

O

לא לכתוב באזור זה

المستقيم  BEيوازي المحور . y
إحداث ّيات النقطة  Bهي ). (4 , - 4
يم ّر عبر النقطة  Eمستقيم  CEمعادلته ، y = - 2x + 10
وهو يقطع المحور  yفي النقطة ( Cانظر الرسم).
أ .احسب إحداث ّيات النقطة . E
ب .احسب طول القطعة . BE
جـ .النقطة  Mهي منتصف القطعة . BE
جد معادلة المستقيم . MC
د .احسب مساحة المث ّلث OEM
( — Oنقطة أصل المحاور).

y

B

ال تكتب في هذه المنطقة
/يتبع في صفحة /7
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ال تكتب في هذه المنطقة
לא לכתוב באזור זה
/يتبع في صفحة /8
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לא לכתוב באזור זה

تد ّرب أمجد لسباق د ّراجات هوائ ّية .في اليوم األ ّول من التدريب ركب أمجد د ّراجته
لمسافة  20كم ،وفي ّ
مما ركب في اليوم
كل يوم بعده ركب د ّراجته لمسافة  3كم أكثر ّ
السابق.
كيلومترا ركب أمجد د ّراجته في اليوم العاشر؟
أ .كم
ً
كيلومترا ركب أمجد د ّراجته في عشرة األ ّيام األولى من التدريب؟
ب .كم
ً
جـ .ركب أمجد د ّراجته في اليوم األخير من التدريب لمسافة  62كم.
كيلومترا ركب أمجد د ّراجته في أربعة األ ّيام األخيرة من التدريب؟
كم
ً

ال تكتب في هذه المنطقة
/يتبع في صفحة /9
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ال تكتب في هذه المنطقة
לא לכתוב באזור זה
/يتبع في صفحة /10
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حساب المث ّل ثات
 .5في المث ّلث القائم الزاوية ( NDLانظر الرسم)،
طول الضلع القائم  DLهو  60سم،
وطول الوتر  LNهو  1متر.
جد . cos BDLN

) (2جد . BDLN
ب .احسب طول الضلع القائم
جـ DE .هو ارتفاع على الوتر
(انظر الرسم).
		

E

. DN
NL

في المث ّلث

NDL

L

D

לא לכתוב באזור זה

أ.

)(1

N

جد طول . DE

ال تكتب في هذه المنطقة
/يتبع في صفحة /11
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ال تكتب في هذه المنطقة
לא לכתוב באזור זה
/يتبع في صفحة /12
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לא לכתוב באזור זה

االحتمال
ست قوائم :أ ،ب ،جـ ،د ،هـ ،و.
 .6في انتخابات لبلد ّية مع ّينة تنافست ّ
النسبة المئو ّية لألصوات التي حصلت عليها ّ
كل
د
ﺟـ
ّ
ﻫـ
الدائري الذي أمامك.
المخطط
قائمة معروضة في
ّ
15%
10%
x
(ال توجد أصوات الغية).
ب
25%
أ .ما هي النسبة المئو ّية لألصوات
 24%و
التي حصلت عليها القائمة "هـ"؟
20%
ب .هل لكتلة القوائم "جـ" َو "د" َو "هـ"
أ
توجد أغلب ّية في البلد ّية؟ ع ّلل.
جـ .أقامت القائمتان "ب" َو "د" كتلة واحدة.
انضمت إلى هذه الكتلة ستكون لهما أغلب ّية
جد قائمة من بين القوائم األخرى ،إذا ّ
في البلد ّية (اكتب جميع اإلمكان ّيات).
د .أقامت القائمتان "أ" َو "ب" كتلة واحدة.
واحدا من بين المص ّوتين للبلد ّية.
نختار بشكل
ناخبا ً
ّ
عشوائي ً
ما هو االحتمال بأن يكون قد ص ّوت لكتلة القائمتين "أ" َو "ب"؟
هـ .حصلت القائمة "ب" على  30,000صوت.
ناخبا شارك في انتخابات البلد ّية؟
كم ً

ال تكتب في هذه المنطقة
/يتبع في صفحة /13
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ال تكتب في هذه المنطقة
לא לכתוב באזור זה

ב ה צ ל ח ה!

نتم ّن ى لك ال نّجاح!

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.

/تتبع صفحات دفتر إضاف ّي ة/
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מדבקת משגיח
ملصقة مراقب

"אתך בכל מקום ,גם בבגרות.
בהצלחה ,מועצת התלמידים והנוער הארצית"

"معك في ّ
أيضا.
كل مكان ،وفي البجروت ً
بالنجاح ،مجلس اّ
القطري"
ّ
الطلب والشبيبة

