
دولة إسرائيل ישראל מדינת
وزارة املعارف   החינוך  משרד

بجروت للمدارس الثانوية نوع االمتحان:   ÌÈÈ„ÂÒÈ–ÏÚ Ò¢È˙·Ï ˙Â¯‚·   ∫‰ÈÁ·‰ ‚ÂÒ
صيف ٢٠١٠ موعد االمتحان:   Ú¢˘˙ ıÈ˜   ∫‰ÈÁ·‰ „ÚÂÓ
٠٣٥٨٠٢ رقم النموذج:   ∞≥μ∏∞≤  ∫ÔÂÏ‡˘‰ ¯ÙÒÓ

لوائح قوانني ِلـ ٣ وحدات تعليمية، ملحق:   ̈„ÂÓÈÏ ˙Â„ÈÁÈ ≥–Ï ˙Â‡ÁÒÂ ÈÙ„  ∫ÁÙÒ

منهاج جتريبي   ÈÂÒÈ ˙ÈÎ˙  
الرياضيات מתמטיקה 

שני      ٣ وحدات تعليمية - النموذج الثاني שאלון — לימוד יחידות 3
ניסוי       منهاج جتريبي תכנית  

 ©˘‡ÈÂÒÈ ˙ÈÎ˙· ÌÈÁ·Ï È˘ ÔÂÏ¨       (النموذج الثاني للممتَحنني في املنهاج التجريبي،
           ≤ ÂÓÈÏ ˙Â„ÈÁÈ„®  ٣ وحدات تعليمية)

تعليمات للممتَحن לנבחן הוראות

مّدة االمتحان:  ساعة ونصف. أ.     ÆÈˆÁÂ ‰Ú˘ ∫‰ÈÁ·‰ Í˘Ó   Æ‡

مبنى النموذج وتوزيع الدرجات: ب.   ∫‰Î¯Ú‰‰ Á˙ÙÓÂ ÔÂÏ‡˘‰ ‰·Ó   Æ·

في هذا النموذج سّتة أسئلة.      Æ˙ÂÏ‡˘ ˘˘ ‰Ê ÔÂÏ‡˘·   
لكّل سؤال - ٢٥ درجة.      Æ˙Â„Â˜ ≤μ — ‰Ï‡˘ ÏÎÏ   

ُيسمح لك اإلجابة عن عدد أسئلة كما تشاء،    ̈ÍÂˆ¯Î ˙ÂÏ‡˘ ¯ÙÒÓ ÏÚ ˙ÂÚÏ ÍÏ ¯˙ÂÓ   
لكن مجموع الدرجات التي تستطيع جتميعها     ‡Ï ¯Â·ˆÏ ÏÎÂ˙˘ ˙Â„Â˜‰ ÍÒ Í‡   

لن يزيد عن ١٠٠.         Æ±∞∞ ÏÚ ‰ÏÚÈ   
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„

اكتب جميع احلسابات واإلجابات في   .١ והתשובות     החישובים כל את כתוב Æ±

منوذج االمتحان. השאלון. בגוף  
لكتابة مسّودة يجب استعمال الصفحات التي  .٢     ÛÂ‚·˘ ÌÈÙ„· ˘Ó˙˘‰Ï ˘È ‰ËÂÈËÏ  Æ≤
في منوذج االمتحان (مبا في ذلك الصفحات       Â‡ ®ÂÙÂÒ·˘ ÌÈÙ„‰ ÏÏÂÎ© ÔÂÏ‡˘‰  

التي في نهايته) أو األوراق التي حصلَت         ˘ÂÓÈ˘ ÆÌÈÁÈ‚˘Ó‰Ó ˙Ï·È˜˘ ÌÈÙ„·  
عليها من املراقبني. استعمال مسّودة أخرى        ˙ÏÈÒÙÏ ÌÂ¯‚Ï ÏÂÏÚ ˙¯Á‡ ‰ËÂÈË·  

قد يؤّدي إلى إلغاء االمتحان.             Æ‰ÈÁ·‰  
فّسر كّل خطواتك، مبا في ذلك احلسابات،   .٣     ¨ÌÈ·Â˘ÈÁ ÏÏÂÎ ¨ÍÈ˙ÂÏÂÚÙ ÏÎ ˙‡ ¯·Ò‰  Æ≥

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‡  
           التعليمات في هذا النموذج مكتوبة بصيغة املذّكر وموّجهة للممتَحنات وللممتَحنني على حّد سواء.

نتمّنى لك النجاح! ה!    ח ל צ ה          ב



≠ ≤ ≠ÁÙÒ ´ ∞≥μ∏∞≤ ßÒÓ ¨Ú¢˘˙ ıÈ˜ ¨‰˜ÈËÓ˙Ó
الرياضيات، صيف ٢٠١٠، رقم ٠٣٥٨٠٢ + ملحق

األسئلة
في هذا النموذج سّتة أسئلة. إلجابة كاملة عن سؤال حتصل على ٢٥ درجة. ُيسمح لك اإلجابة     

بشكل كامل أو جزئي، عن عدد أسئلة كما تشاء، لكن مجموع الدرجات التي تستطيع جتميعها        
لن يزيد عن ١٠٠.

اكتب جميع الحسابات واإلجابات في نموذج االمتحان.

به!  فّسر كّل خطواتك، بما في ذلك الحسابات، بالتفصيل وبوضوح. انت
           عدم التفصيل قد يؤّدي إلى خصم درجات أو إلى إلغاء االمتحان.
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/يتبع في صفحة ≤/



≠ ≥ ≠ÁÙÒ ´ ∞≥μ∏∞≤ ßÒÓ ¨Ú¢˘˙ ıÈ˜ ¨‰˜ÈËÓ˙Ó
الرياضيات، صيف ٢٠١٠، رقم ٠٣٥٨٠٢ + ملحق

/يتبع في صفحة ¥/  



≠ ¥ ≠ÁÙÒ ´ ∞≥μ∏∞≤ ßÒÓ ¨Ú¢˘˙ ıÈ˜ ¨‰˜ÈËÓ˙Ó
الرياضيات، صيف ٢٠١٠، رقم ٠٣٥٨٠٢ + ملحق

تنقسم كّل بكتيريا في مستنبت بكتيريات إلى اثنتين كّل نصف ساعة.   .٢
في الساعة  800 صباًحا كان في املستنبت  40,000  بكتيريا.  

كم بكتيريا ستكون في املستنبت في الساعة  1500 ؟ أ.   

كم بكتيريا كانت في املستنبت في نفس الصباح في الساعة  500 ؟    ب.   

 

/μ يتبع في صفحة/



≠ μ ≠ÁÙÒ ´ ∞≥μ∏∞≤ ßÒÓ ¨Ú¢˘˙ ıÈ˜ ¨‰˜ÈËÓ˙Ó
الرياضيات، صيف ٢٠١٠، رقم ٠٣٥٨٠٢ + ملحق

/يتبع في صفحة ∂/



≠ ∂ ≠ÁÙÒ ´ ∞≥μ∏∞≤ ßÒÓ ¨Ú¢˘˙ ıÈ˜ ¨‰˜ÈËÓ˙Ó
الرياضيات، صيف ٢٠١٠، رقم ٠٣٥٨٠٢ + ملحق

وّفرت دانا نقوًدا للرحلة. وّفرت دانا في األسبوع األّول 10 شيقل، وفي كّل أسبوع وّفرت 7 شيقل   .٣
أكثر مـّما في األسبوع الذي قبله.  جنحت دانا في توفير ما مجموعه  342  شيقل.

كم أسبوًعا وّفرت دانا؟   

 

/يتبع في صفحة ∑/



≠ ∑ ≠ÁÙÒ ´ ∞≥μ∏∞≤ ßÒÓ ¨Ú¢˘˙ ıÈ˜ ¨‰˜ÈËÓ˙Ó
الرياضيات، صيف ٢٠١٠، رقم ٠٣٥٨٠٢ + ملحق

/يتبع في صفحة ∏/



≠ ∏ ≠ÁÙÒ ´ ∞≥μ∏∞≤ ßÒÓ ¨Ú¢˘˙ ıÈ˜ ¨‰˜ÈËÓ˙Ó
الرياضيات، صيف ٢٠١٠، رقم ٠٣٥٨٠٢ + ملحق

حساب المثلثات
 Æ 75o  التي مقدارها  B داخل الزاوية A معطاة النقطة  .٤

طول القطعة  AB  هو  12 سم.  

ُبعد النقطة  A  عن أحد ساَقي الزاوية   

هو  5 سم (انظر الرسم).  

ما هو ُبعد النقطة  A  عن الساق الثاني للزاوية؟  

 

/π يتبع في صفحة/
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B
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≠ π ≠ÁÙÒ ´ ∞≥μ∏∞≤ ßÒÓ ¨Ú¢˘˙ ıÈ˜ ¨‰˜ÈËÓ˙Ó
الرياضيات، صيف ٢٠١٠، رقم ٠٣٥٨٠٢ + ملحق

/يتبع في صفحة ∞±/



≠ ±∞ ≠ÁÙÒ ´ ∞≥μ∏∞≤ ßÒÓ ¨Ú¢˘˙ ıÈ˜ ¨‰˜ÈËÓ˙Ó
الرياضيات، صيف ٢٠١٠، رقم ٠٣٥٨٠٢ + ملحق

في الصندوق 'ABCDA'B'C'D  (انظر الرسم)   .٥
. BC = 7 سم ، AB = معطى أّن:  13 سم  

  AB' مقدار الزاوية التي بين قطر الوجه  

. 35o هو  ABCD  وبين القاعدة  

. BB' احسب ارتفاع الصندوق أ.   

  . BB'C'C  قطر الوجه  ،  BC'  احسب طول ب.   

Æ ABCD  وبين القاعدة  BC' احسب الزاوية التي بين جـ.   

/يتبع في صفحة ±±/

A
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CD



≠ ±± ≠ÁÙÒ ´ ∞≥μ∏∞≤ ßÒÓ ¨Ú¢˘˙ ıÈ˜ ¨‰˜ÈËÓ˙Ó
الرياضيات، صيف ٢٠١٠، رقم ٠٣٥٨٠٢ + ملحق

/يتبع في صفحة ≥±/



≠ ±≤ ≠ÁÙÒ ´ ∞≥μ∏∞≤ ßÒÓ ¨Ú¢˘˙ ıÈ˜ ¨‰˜ÈËÓ˙Ó
الرياضيات، صيف ٢٠١٠، رقم ٠٣٥٨٠٢ + ملحق

اإلحصاء
ُأجري في منطقة معّينة في البالد امتحانان مقاِرنان في فهم املقروء.  العالمات في كّل واحد من   .٦

االمتحانين توّزعت طبيعًيا.
Æ 6  معّدل العالمات في االمتحان "أ" كان 71  واالنحراف املعياري  

معّدل العالمات في االمتحان "ب" كان  75 واالنحراف املعياري  8 .   

تقّدم سامي لالمتحانين، وحصل على العالمة  80  في كّل واحد منهما.  

في أّي امتحان كان جناح سامي أكبر باملقارنة مع باقي الطّالب الذين امُتحنوا؟  عّلل.  

/يتبع في صفحة ≤±/



≠ ±≥ ≠ÁÙÒ ´ ∞≥μ∏∞≤ ßÒÓ ¨Ú¢˘˙ ıÈ˜ ¨‰˜ÈËÓ˙Ó
الرياضيات، صيف ٢٠١٠، رقم ٠٣٥٨٠٢ + ملحق

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.
/تتبع صفحات دفتر إضافية/النسخ أو النشر ممنوعان إال بإذن من وزارة المعارف.



≠ ±¥ ≠ÁÙÒ ´ ∞≥μ∏∞≤ ßÒÓ ¨Ú¢˘˙ ıÈ˜ ¨‰˜ÈËÓ˙Ó
الرياضيات، صيف ٢٠١٠، رقم ٠٣٥٨٠٢ + ملحق



≠ ±μ ≠ÁÙÒ ´ ∞≥μ∏∞≤ ßÒÓ ¨Ú¢˘˙ ıÈ˜ ¨‰˜ÈËÓ˙Ó
الرياضيات، صيف ٢٠١٠، رقم ٠٣٥٨٠٢ + ملحق



≠ ±∂ ≠ÁÙÒ ´ ∞≥μ∏∞≤ ßÒÓ ¨Ú¢˘˙ ıÈ˜ ¨‰˜ÈËÓ˙Ó
الرياضيات، صيف ٢٠١٠، رقم ٠٣٥٨٠٢ + ملحق
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