
دولة إسرائيل ישראל מדינת
وزارة املعارف   החינוך  משרד

بجروت للمدارس الثانوية نوع االمتحان:   ÌÈÈ„ÂÒÈ–ÏÚ Ò¢È˙·Ï ˙Â¯‚·   ∫‰ÈÁ·‰ ‚ÂÒ

٢٠١٠، املوعد "ب" موعد االمتحان:  ב  ˙˘¢Ú¨ מועד   ∫‰ÈÁ·‰ „ÚÂÓ
٠٣٥٨٠٦ 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     ٥ وحدات - النموذج األّول/منهاج جتريبي ראשון/תכנית שאלון — יח״ל 5

 ©˘‡ÈÂÒÈ ˙ÈÎ˙· ÌÈÁ·Ï ÔÂ˘‡¯ ÔÂÏ¨       (النموذج األّول للممتَحنني في املنهاج التجريبي،
           ÂÓÈÏ ˙Â„ÈÁÈ μ„®   ٥ 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              ‰¯·‚Ï‡ ∫ÔÂ˘‡¯ ˜¯Ù   

درجة    ١٦ -    ٣٣    x واالحتمال             ٢     ß˜  ≥≥    —   ±∂   x ≤        ̇ Â¯·˙Ò‰Â   
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 ¨ב Ú¢˘˙ ¨‰˜ÈËÓ˙Ó¨ מועד
الرياضيات، ٢٠١٠، الموعد "ب"، رقم ٠٣٥٨٠٦+ملحق

 األسئلة
فّسر كّل خطواتك، بما في ذلك الحسابات، بالتفصيل وبوضوح. انتبه!  

عدم التفصيل قد يؤّدي إلى خصم درجات أو إلى إلغاء االمتحان.   

الفصل األّول:  اجلبر واالحتمال   (  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.

 . B إلى املدينة  A  سافر راكب دّراجة هوائية من املدينة  .١
في املسار الذي بني املدينتني يوجد في البداية طلوع   

وبعد ذلك نزول (انظر الرسم).  
سرعة الراكب في النزول ثابتة وأكبر ِبـ  10 كم/الساعة   

من سرعته في الطلوع.  

قطع الراكب املسافة من  A  إلى B  في 4.5 ساعات،  وقطع املسافة من B  إلى A  في 6  ساعات.  

سرعة الراكب في الطلوع الذي في الطريق من  A  إلى B  تساوي سرعة الراكب في الطلوع الذي   

في الطريق من B  إلى A ، وكذلك سرعة الراكب في النزول في كّل واحد من الطريقني هي نفس 
السرعة.  طول املسار بني املدينتني هو  70 كم.    

جد سرعة الراكب في الطلوع. أ.    

. B إلى  E  جد طول املسار من ب.   

/يتبع في صفحة ≤/
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B
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≠ ≥ ≠ÁÙÒ´∞≥μ∏∞∂ ßÒÓ ¨ב Ú¢˘˙ ¨‰˜ÈËÓ˙Ó¨ מועד
الرياضيات، ٢٠١٠، الموعد "ب"، رقم ٠٣٥٨٠٦+ملحق

ak  هما حّدان في متوالية حسابية في املكان  n  وفي املكان  k  بالتالؤم. an  َو   .٢
 ، a md1= فرق املتوالية هو  d ، واحلّد األّول في املتوالية هو    

. d 0! m — عدد طبيعي،    

. ( )a a a d n k m 2n k 1+ = + + + - بّين أّنه يتحّقق    (١) أ.   

عّبر بداللة  n  َو k  َو m  عن مكان احلّد في املتوالية، الذي يساوي مجموع   (٢)   

. ak احلّدين  an  َو     
. a a34 65+ عّبر بداللة  a1  َو d   َو m  عن املجموع    (١) ب.   

 ، a a a34 65 109+ = معطى أّن:    (٢)   

          مجموع  79  احلدود األولى في املتوالية هو 7900.      

. a1  َو  d  جد   

بحوزتنا مكّعبا لعب يبدوان متطابقني. أحد املكّعبني متوازن واآلخر غير متوازن.  .٣
في رمي املكّعب املتوازن، االحتمال بأن ينتج أحد األرقام املسّجلة على أوجه املكّعب هو نفس   

االحتمال بالنسبة لكّل واحد من األرقام.
 . 

1
3 في رمي املكّعب غير املتوازن، االحتمال بأن ينتج الرقم سّتة هو     

نرمي املكّعب املتوازن  3 مّرات.   (١) أ.   

ما هو االحتمال بأن ينتج الرقم سّتة مّرتني بالضبط؟       

نرمي املكّعب غير املتوازن  3 مّرات.   (٢)   

ما هو االحتمال بأن ينتج الرقم سّتة مّرتني بالضبط؟      

نختار عشوائًيا أحد املكّعبني، ونرمي املكّعب الذي اخترناه  3 مّرات. ب.   

ما هو االحتمال بأن ينتج الرقم سّتة مّرتني بالضبط؟   (١)   

معلوم أّن الرقم سّتة نتج مّرتني بالضبط.    (٢)   

ما هو االحتمال بأن يكون قد اختير املكّعب غير املتوازن؟    

نرمي املكّعب غير املتوازن n  مّرات. جـ.   

عّبر بداللة  n  عن االحتمال بأن ينتج الرقم سّتة مّرة واحدة على األقّل.   

/يتبع في صفحة ¥/
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≠ ¥ ≠ÁÙÒ´∞≥μ∏∞∂ ßÒÓ ¨ב Ú¢˘˙ ¨‰˜ÈËÓ˙Ó¨ מועד
الرياضيات، ٢٠١٠، الموعد "ب"، رقم ٠٣٥٨٠٦+ملحق

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.

.(BC ADz )  ABCD معطى شبه املنحرف املتساوي الساقني  .٤
 AD عموًدا على  D  مّرروا عبر الرأس  

. AB  ومستقيًما يوازي الساق  

، M  في النقطة  AC  العمود يقطع امتداد القطر  

 F  واملستقيم املوازي يقطع امتداد القطر في النقطة  

(انظر الرسم).  

. CADB β=    ،   BACB α= نرمز:    

. ABC FDAT T+ برهن أّن   أ.   

. CDM MDFB B= برهن أّن   ب.   

  . AF
AC

F
C

M
M

= برهن أّن   جـ.   

 ، R  دائرتان لهما نفس نصف القطر  .٥
. M  متّس إحداهما األخرى في النقطة  

  ،O2  في الدائرة التي مركزها  MB  ميّررون الوتر  

  O1  في الدائرة التي مركزها  MA  والوتر  
A  (انظر الرسم).  BM 90oB = بحيث تكون   
. O OM 180o

1 2B = عّلل ملاذا       (١) أ.   

. AO BO1 2z برهن أّن     (٢)   

. AB  مّرروا مستقيًما متوّسًطا للضلع  AMB  في املثلث ب.   

عّبر بداللة  R  عن طول املستقيم املتوّسط.  عّلل.   

/μ يتبع في صفحة/
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≠ μ ≠ÁÙÒ´∞≥μ∏∞∂ ßÒÓ ¨ב Ú¢˘˙ ¨‰˜ÈËÓ˙Ó¨ מועד
الرياضيات، ٢٠١٠، الموعد "ب"، رقم ٠٣٥٨٠٦+ملحق

يعرض الرسم الذي أمامك شبه املنحرف   .٦
.( AD BCz  ) ABCD  املتساوي الساقني  

  CADB α= معطى أّن:   

 BDCB β=          

  BEC  ومساحة املثلث  AED  برهن أّن النسبة بني مساحة املثلث أ.   

. 
( )

sin
sin

S
S 2

BEC

AED
2

2

β
α β

=
+

T

T هي      

  

    .  S
S 1

4BEC

AED =
T

T    ،   30oα = معطى أيًضا أّن:      ب.   

 . β  جد  

الفصل الثالث:  حساب التفاضل والتكامل 
للبولينومات ولدواّل اجلذر  وللدواّل النسبية وللدواّل املثّلثية   (  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.

   Æ  ( )f x
x x
x x

6
6 12

92

2
=

- +

+ +
معطاة الدالة     .٧

جد خطوط تقارب الدالة  f(x) ، املوازية للمحورين.   (١) أ.   

جد نقاط تقاطع الرسم البياني للدالة  f(x)  مع احملورين (إذا ُوجدت كهذه).   (٢)   

. f(x)  جد مجاالت تصاعد وتنازل الدالة   (٣)   

  . f(x)  ارسم رسًما تقريبًيا للرسم البياني للدالة   (٤)   

)' ، املوازية للمحورين. )f x جد خطوط تقارب دالة املشتّقة     (١) ب.   

)' .  عّلل.  )f x ارسم رسًما تقريبًيا للرسم البياني لدالة املشتّقة    (٢)   

/يتبع في صفحة ∂/

A

B C

E
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≠ ∂ ≠ÁÙÒ´∞≥μ∏∞∂ ßÒÓ ¨ב Ú¢˘˙ ¨‰˜ÈËÓ˙Ó¨ מועד
الرياضيات، ٢٠١٠، الموعد "ب"، رقم ٠٣٥٨٠٦+ملحق

x0#  (انظر الرسم). #π  في املجال   ( ) sinf x x= معطاة الدالة    .٨
، x a= ميّررون مستقيمني معادلتاهما:          

  ،  x a 2
π

= +   

     . a0 21 1 π
 

S1  هي املساحة احملصورة بني املستقيمني   

  f(x)  والرسم البياني للدالة  

واحملور x  (املساحة املخّططة في الرسم).  

 ، f(x)  هو مجموع املساحتني اللتني كّل واحدة منهما محصورة بني الرسم البياني للدالة  S2  

وأحد املستقيمني واحملور x  (مجموع املساحتني املنّقطتني في الرسم).  

S  أكبر ما ميكن.
S

2

1 جد ألّية قيمة  a  تكون النسبة    

. ( )f x
x

x
152

=
-

معطاة الدالة    .٩

جد مجال تعريف الدالة. أ.   

جد خطوط تقارب الدالة، املوازية للمحورين. ب.   

اعتماًدا على البندين "أ" َو "ب"، ارسم رسًما تقريبًيا للرسم البياني للدالة، إذا كان معطى   جـ.   

أّن الدالة تنازلية في كّل مجال تعريفها.     
. f(x)  ال يقطع الرسم البياني للدالة ،  k 02    ،   y kx k8= - + معطى أّن املستقيم   د.   

املستقيم يقسم املساحة احملصورة بني الرسم البياني للدالة  f(x) ، واحملور x  واملستقيمني    

x ، إلى مساحتني متساويتني. 8= x  َو  4=   

. k  جد قيمة   

  

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.

y

xa a+ 2
π π
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