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

א .בגרות לבתי"ס על־יסודיים
סוג הבחינה:
ב .בגרות לנבחנים אקסטרניים
מועד הבחינה :קיץ תשע"ה ,מועד ב
מספר השאלון312 ,035802 :
דפי נוסחאות ל־ 3יחידות לימוד
נספח:
תרגום לערבית )(2

نوع االمتحان :أ .بجروت للمدارس الثّانو ّية
للممتحنين الخارج ّيين
ب .بجروت
َ
موعد االمتحان :صيف  ،2015الموعد "ب"
312 ،035802
رقم ال ّنموذج:
لوائح قوانين لِـ  3وحدات تعليميّة
ملحق:
ترجمة إلى العرب ّية )(2

 3יחידות לימוד — שאלון שני
הוראות לנבחן

 3وحدات تعليميّة  -النّموذج الثّاني

מתמטיקה

الرياض ّيات

للممتحن
تعليمات
َ

أ .مدّ ة االمتحان :ساعة ونصف.
א .משך הבחינה :שעה וחצי				.
ب .مبنى ال ّنموذج وتوزيع الدّ رجات:
		
ב 		.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:
				
ג 		.חומר עזר מותר בשימוש:
 .1מחשבון לא גרפי .אין להשתמש באפשרויות 				  .1حاسبة غير بيانيّة .ال يُسمح استعمال إمكانيّات
						 البرمجة في الحاسبة التي يمكن برمجتها .استعمال
התכנות במחשבון הניתן לתכנות .שימוש
						 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:
ד 		.הוראות מיוחדות:
						د .تعليمات ّ
				  .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،
 .2הסבר את כל פעולותיך ,כולל חישובים,
ّ .2
					 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
 .3לטיוטה יש להשתמש בדפים שבגוף
				  .3لكتابة مس ّودة يجب استعمال ّ
الصفحات التي في
ذلك
في
(بما
االمتحان
نموذج
						
השאלון (כולל הדפים שבסופו).
ّ
						 نهايته) .استعمال مس ّودة أخرى قد يؤ ّدي إلى
שימוש בטיוטה אחרת עלול לגרום
לפסילת הבחינה 										 .إلغاء االمتحان.

ّ
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

يعرض الرسم الذي أمامك رسمين بيان ّيين )َ (1و )(2

للدالّتين:

				

أ.
		
		

f (x) = x2 - 6x

)(2

g (x) = - x2 + 5x + 6
)(1

D

َو )، (2

من بين الرسمين البيان ّيين
بياني هو للدالّة )، f(x
ّ
أي رسم ّ

x

بياني هو للدالّة ) g(x؟ ع ّلل.
ّ
وأي رسم ّ

ب .يتقاطع الرسمان البيان ّيان في النقطتين
		

y

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
ّ
لن يزيد عن .100
اكتب جميع ال حسابات واإلجابات في نموذج االمت حان.

B

َو ، D

B
)(1

كما هو موصوف في الرسم.
جد إحداث ّيات النقطة

البياني
يكون الرسم
ّ

)(2

البياني ) (1؟
فوق الرسم
ّ

/يتبع في صفحة /3

ال تكتب في هذه المنطقة

جـ .بالنسبة أل ّية ق َيم

x

B

وإحداث ّيات النقطة . D
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ال تكتب في هذه المنطقة
לא לכתוב באזור זה
/يتبع في صفحة /4
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محيطات مث ّلثات متساوية األضالع ّ
تشكل

לא לכתוב באזור זה

متوالية هندس ّية تصاعد ّية
(انظر الرسم).
في المتوالية

8

مث ّلثات.

طول ضلع المث ّلث األ ّول هو  3سم،
وطول ضلع المث ّلث الثاني هو  6سم.
أ .ما هو محيط المث ّلث الثالث في المتوالية؟
ب .ما هو محيط المث ّلث األخير في المتوالية؟
جـ .ما هو مجموع محيطات المث ّلثات الثمانية؟

ال تكتب في هذه المنطقة
/يتبع في صفحة /5
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ال تكتب في هذه المنطقة
לא לכתוב באזור זה
/يتبع في صفحة /6
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(AD z BC ) ABCD

BABC = 40 o

BDCB = 30 o

C

(انظر الرسم).
أ .احسب ارتفاع شبه المنحرف.
ب .احسب طول الساق . DC
أيضا ّأن 12 :سم = . AD
جـ .معطى ً
احسب طول القاعدة . BC

معطى ّأن:

30o

D

A

22

ﺳﻢ

40o

B

לא לכתוב באזור זה

حساب المث ّل ثات
 .3في شبه المنحرف
 22سم = AB
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ال تكتب في هذه المنطقة
/يتبع في صفحة /7

-7-

מתמטיקה ,קיץ תשע"ה ,מועד ב ,מס'  + 312 ,035802נספח
الرياض ّيات ،صيف  ،2015الموعد "ب" ،رقم  + 312 ،035802ملحق

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

C

D
H
A

לא לכתוב באזור זה

 .4القاعدة  ABCDفي الهرم القائم
هي مستطيل SH .هو ارتفاع الهرم (انظر الرسم).
معطى ّ
أن 16 :سم = AD
		
 26سم = AB
		
 28سم = SH
أ .احسب طول قطر قاعدة الهرم.
الجانبي للهرم.
ب .احسب طول الضلع
ّ
جـ .احسب مقدار الزاوية التي
B
الجانبي وقاعدة الهرم.
بين الضلع
ّ

S

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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לא לכתוב באזור זה

االحتمال واإلحصاء
 .5يوجد ّ
لكل إنسان إحدى فصائل الدم التالية. O ، AB ، B ، A :
توجد ِلـ  40%من ّ
السكان (بالتقريب) فصيلة دم .A
توجد ِلـ  20%من ّ
السكان (بالتقريب) فصيلة دم .B
توجد ِلـ  5%من ّ
السكان (بالتقريب) فصيلة دم .AB
أ .ما هي النسبة المئو ّية من ّ
السكان الذين توجد لديهم فصيلة دم  O؟
ب .الشخص الذي فصيلة دمه  Bيمكنه أن يتل ّقى د ًما من شخص فصيلة دمه  Oومن
شخص فصيلة دمه  Bفقط.
عشوائي أن يتب ّرع بدم لشخص فصيلة دمه  B؟
ما هو االحتمال بأن يستطيع متب ّرع
ّ
جـ .الشخص الذي فصيلة دمه  Bيمكنه أن يتب ّرع لشخص فصيلة دمه  ABولشخص
فصيلة دمه  Bفقط.
عشوائي ؟
ما هو االحتمال بأن يستطيع متب ّرع فصيلة دمه  Bأن يت ّبرع بدم لشخص
ّ
د .الشخص الذي فصيلة دمه  Oيمكنه أن يتل ّقى د ًما من شخص فصيلة دمه  Oفقط.
عشوائي أن يتب ّرع بدم لشخص فصيلة دمه  O؟
ما هو االحتمال بأن يستطيع متب ّرع
ّ
هـ .الشخص الذي فصيلة دمه  Oيستطيع أن يتب ّرع بدم للجميع.
عشوائي؟
ما هو االحتمال بأن يستطيع شخص فصيلة دمه  Oأن يتب ّرع بدم لشخص
ّ

ال تكتب في هذه المنطقة
/يتبع في صفحة /11

- 11 -

מתמטיקה ,קיץ תשע"ה ,מועד ב ,מס'  + 312 ,035802נספח
الرياض ّيات ،صيف  ،2015الموعد "ب" ،رقم  + 312 ،035802ملحق

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

معدّ ل عالمات طالب مع ّين في خمسة امتحانات هو . 72
إضافي (سادس) وحصل على العالمة  90؟
ام ُتحن الطالب بامتحان
ّ
متساو).
(لجميع االمتحانات وزن
ٍ
أ .ما هو معدّ ل عالمات الطالب في س ّتة االمتحانات؟
إضافي (سابع) ،ومعدّ ل عالماته في سبعة االمتحانات ارتفع
ب .ام ُتحن الطالب بامتحان
ّ
إلى .78
ما هي عالمة الطالب في االمتحان السابع؟
جـ .عند حساب العالمات اك ُتشف خطأ .لتصحيح الخطأ ،أضاف المع ّلم درج َت ْين إلى
ّ
كل واحدة من عالمات الطالب في خمسة االمتحانات األولى.
ما هو معدّ ل عالمات الطالب في سبعة االمتحانات بعد تصحيح الخطأ؟
فصل حساباتك.
ّ

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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לא לכתוב באזור זה
ال تكتب في هذه المنطقة
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ال تكتب في هذه المنطقة
לא לכתוב באזור זה
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לא לכתוב באזור זה
ال تكتب في هذه المنطقة

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

