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תלישת דף עלולה להביא לפסילת הבחינה نزع ورقة قد يؤدّي إلى إلغاء االمتحان

8

מתמטיקה ,קיץ תשע"ח ,מועד ב' ,מס'  + 035381נספח

الرياض ّيات ،صيف  ،2018الموعد "ب" ،رقم  + 035381ملحق

.3

ازداد راتب داني بمبلغ ثابت ّ
كل شهر.
في الشهر األ ّول من عمله حصل داني على راتب قدره
في الشهر الرابع من عمله حصل داني على راتب قدره
ال ازداد راتب داني ّ
كل شهر؟
أ .ب َِكم شيك ً

 7,000شيكل.
 7, 246شيكالً.

شهرا.
عمل داني ً 12
ب (1) .كم كان راتب داني في الشهر الـ 12؟
) (2كم كان األجر الك ّل ّي الذي حصل عليه داني في األشهر الـ  12التي عمل فيها؟

صفحة 8

/يتبع في صفحة /9

תלישת דף עלולה להביא לפסילת הבחינה نزع ورقة قد يؤدّي إلى إلغاء االمتحان

6

מתמטיקה ,קיץ תשע"ח ,מס'  + 035381נספח
.2

اشترى يوسف تلفزيو ًنا بأقساط شهر ّيةّ ،
تشكل متوالية حساب ّية.
في الشهر األ ّول دفع يوسف  99.5شيكل.
في الشهر الرابع دفع يوسف  248شيكالً.
أ .كم دفع يوسف في الشهر الثاني؟
دفع يوسف مقابل التلفزيون مبل ًغا ك ّل ّيًا قدره
ب .ب َِكم ً
قسطا اشترى يوسف التلفزيون؟

4,461

الرياض ّيات ،صيف  ،2018رقم  + 035381ملحق

شيكالً.

اشترت مريم تلفزيو ًنا بنفس الثمن ،لك ّنها دفعت ثمنه بأربعة أقساط متساوية.
جـ .كم كان مبلغ ّ
كل واحد من األقساط التي دفعتها مريم؟

صفحة 6

/يتبع في صفحة /7

-4.2

מתמטיקה ,קיץ תשע"ז ,מועד ב ,מס'  + 035381נספח

الرياض ّيات ،صيف  ،2017الموعد "ب" ،رقم  + 035381ملحق

يوجد في س ّلم  13درجة خشب ّيةّ .
كل درجة في الس ّلم أقصر بطول
ثابت من الدرجة التي تحتها.
طول الدرجة السفل ّية  83سم ،وطول الدرجة الرابعة من األسفل
 71سم (انظر الرسم).
سنتمترا ّ
كل درجة في الس ّلم أقصر من الدرجة التي تحتها.
أ .جد ب َِكم
ً
ب .جد طول الدرجة الرابعة من األعلى في الس ّلم.
جـ .احسب ما هو مجموع أطوال جميع الدرجات في الس ّلم.

/يتبع في صفحة /5

-4.2

מתמטיקה ,קיץ תשע"ז ,מס'  + 035381נספח
الرياض ّيات ،صيف  ،2017رقم 035381

المقاعد في قاعة مسرح مرتَّبة في صفوف.
ّ
الصف األ ّول يوجد  10مقاعد.
في
في ّ
ّ
الصف الذي قبله.
كل واحد من الصفوف األخرى ،عدد المقاعد أكبر بِـ  3من عدد المقاعد في
ّ
الصف السابع؟
أ .ما هو عدد المقاعد في
ب .ما هو العدد الك ّل ّي للمقاعد في سبعة الصفوف األولى؟
ّ
الصف السابع في القاعة ملي ًئا.
جـ .في مسرح ّية مع ّينة كان
سعر التذكرة لهذه المسرح ّية كان  50شيكالً.
ّ
الصف السابع مقابل تذاكر المسرح ّية؟
ما هو المبلغ الك ّل ّي الذي دفعه جميع الجالسين في

 +ملحق

/يتبع في صفحة /5

-4.2

מתמטיקה ,חורף תשע"ז ,מס'  +035381נספח

الرياض ّيات ،شتاء  ،2017رقم  + 035381ملحق

البياني ،جد الحدّ الثاني
حسب الرسم
ّ
في المتوالية وفرق المتوالية.
ب .احسب مجموع عشرة الحدود األولى
في المتوالية.
جـ( - 18 .ناقص  )18هو حدّ في المتوالية.
جد مكان هذا الحدّ في المتوالية.
د .حدِّ د إذا كان العدد ( - 36ناقص )36
مكان
الحدّ
هو حدّ في المتوالية.
حدا  -جد مكان الحدّ في المتوالية،
إذا كان ًّ
حدا  -ع ّلل.
إذا لم يكن ًّ

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
1 2 3 4 5 6

לא לכתוב באזור זה

البياني الذي أمامك تمثّل أربعة الحدود األولى في متوالية حساب ّية.
النقاط في الرسم
ّ
الحدّ
أ .الحدّ األ ّول في المتوالية هو . 10

-1
-2

ال تكتب في هذه المنطقة
/يتبع في صفحة /5

-4-

.2

מתמטיקה ,קיץ תשע"ו ,מס'  + 035381נספח

לא לכתוב באזור זה

الرياض ّيات ،صيف  ،2016رقم  + 035381ملحق
تصاعدي (من الراتب ّ
األقل وح ّتى الراتب
عندما نرتّب رواتب  10عاملين بترتيب
ّ
األعلى) ،نحصل على متوالية حساب ّية.
الراتب ّ
األقل هو  5000شيكل،
والراتب الرابع في المتوالية هو  8300شيكل.
أ .احسب فرق المتوالية الحساب ّية.
ب .احسب المجموع الك ّل ّي ِلـ  10الرواتب.
جـ .احسب معدّ ل  10الرواتب.

ال تكتب في هذه المنطقة
/يتبع في صفحة /5

-4.2

מתמטיקה ,חורף תשע"ו ,מס'  + 035381נספח

الرياض ّيات ،شتاء  ،2016رقم  + 035381ملحق

לא לכתוב באזור זה

نُك ِّون مث ّل ًثا فيه كرات مرتَّبة في أسطر:
في السطر األ ّول توجد كرة واحدة،
وفي السطر الثاني توجد  3كرات،
وفي السطر الثالث توجد  5كرات،
وهكذا دواليك (انظر الرسم).
أ .كم كرة ستكون في السطر العاشر؟
ب .ما هو عدد الكرات الالزم لتكوين مث ّلث فيه
جـ .لتكوين مث ّلث مع ّين استعملوا  144كرة.
كم سطر كرات يوجد في هذا المث ّلث؟

 10أسطر؟

ال تكتب في هذه المنطقة
/يتبع في صفحة /5

-4.2

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

محيطات مث ّلثات متساوية األضالع ّ
تشكل
(انظر الرسم).
في المتوالية

8

לא לכתוב באזור זה

متوالية هندس ّية تصاعد ّية
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

-4.2

מתמטיקה ,קיץ תשע"ה ,מס'  + 312 ,035802נספח

الرياض ّيات ،صيف  ،2015رقم  + 312 ،035802ملحق

לא לכתוב באזור זה

معطاة جميع األعداد المك ّونة من رقمين. 10 , 11 , 12 , ... , 99 :
أ .كم عد ًدا مك ّو ًنا من رقمين يوجد؟
باق)؟
ب (1) .ما هو أصغر عدد مك ّون من رقمين يقسم على ( 5بدون ٍ
باق)؟
) (2ما هو أكبر عدد مك ّون من رقمين يقسم على ( 5بدون ٍ
باق)؟
) (3كم عد ًدا مك ّو ًنا من رقمين يقسم على ( 5بدون ٍ
جـ .كم عد ًدا مك ّو ًنا من رقمين ال يقسم على  5؟

ال تكتب في هذه المنطقة
/يتبع في صفحة /5

-4.2

מתמטיקה ,חורף תשע"ה ,מס'  + 312 ,035802נספח

الرياض ّيات ،شتاء  ،2015رقم  + 312 ،035802ملحق

 9أمتار

 7.2متر

לא לכתוב באזור זה

في مب ًنى مع ّين سقفه مائل يوجد حائطان جانب ّيان متطابقان.
ّ
مبني من أعمدة أنابيب حديد ّية (انظر الرسم).
كل حائط ّ
طول أطول عمود في ّ
كل واحد من الحائطين
سقف
هو  9أمتار.
طول أقصر عمود هو  7.2متر.
ّ
كل عمود أقصر من الذي قبله بِـ  0.3متر.
جانبي
حائط
ّ
جانبي واحد؟
أ .كم عمو ًدا يوجد في حائط
ّ
مترا من األنابيب الحديد ّية
ب .كم ً
. . .
استعملوا بالمجمل لبناء الحائطين؟
الحديدي هو  20شيكل.
جـ .سعر المتر الواحد من األنبوب
ّ
ال دفعوا مقابل األنابيب الحديد ّية لبناء الحائطين؟
كم شيك ً

ال تكتب في هذه المنطقة
/يتبع في صفحة /5

بجروت  ٤وحدات رياضيات  -نموذج  - ٨٠٤صيف  ٢٠١٤موعد ب  -سؤال ٢
-

-4.2

מתמטיקה ,קיץ תשע"ד ,מס'  + 312 ,035802נספח

الرياض ّيات ،صيف  ،2014رقم  + 312 ،035802ملحق
ﻋﺪدﭨ
اﻟﻤﻘﺎﻋﺪ

بياني يصف عدد المقاعد في قاعة سينما،
أمامك رسم ّ
في ّ
كل واحد من األسراب الخمسة األولى
في القاعة.
أ.

)(1
)(2

مقعدا يوجد في السرب األ ّول؟
كم
ً

جد الفرق بين عدد المقاعد
في السرب الثاني وبين عدد
المقاعد في السرب األ ّول.

ب .معطى ّأن الفرق الذي وجدتَه في البند "أ"
يبقى ثاب ًتا بين ّ
كل سرب والسرب
الذي قبله.

رﻗﻢﭨ
اﻟﺴﺮب

5

4

3

2

לא לכתוב באזור זה

18
16
14
12
10
8
6
4
2
1

مقعدا يوجد في السرب الـ .15
جدكم
ً

ال تكتب في هذه المنطقة
/يتبع في صفحة /5

-4.2

מתמטיקה ,תשע"ג ,מועד ב ,מס'  + 312 ,035802נספח
الرياض ّيات ،2013 ،الموعد "ب" ،رقم  + 312 ،035802ملحق

يستعدّ ّ
البسيخومتري.
كل من أمير ونديم المتحان
ّ
على ّ
كل واحد منهما أن يدرس  780كلمة جديدة.

ق ّرر أمير أن يدرس
بنى نديم ّ
خطة عمل :يدرس في اليوم األ ّول  20كلمة،
وفي ّ
مما درس في اليوم السابق.
كل يوم بعد ذلك يدرس كلم َت ْين أكثر ّ
أ .كم يو ًما سيدرس أمير لالمتحان؟
30

ب .كم يو ًما سيدرس نديم لالمتحان؟

جـَ .من منهما ،أمير أم نديم ،س ُينهي دراسته للكلمات أ ّو ًال؟ ع ّلل.

לא לכתוב באזור זה

كلمة ّ
كل يوم.

ال تكتب في هذه المنطقة
/يتبع في صفحة /5

-4.2

מתמטיקה ,קיץ תשע"ג ,מס'  + 312 ,035802נספח

الرياض ّيات ،صيف  ،2013رقم  + 312 ،035802ملحق

الحدّ الثالث في متوالية هندس ّية هو  ، 640والحدّ الرابع هو . 512
احسب مجموع تسعة الحدود األولى في المتوالية.
לא לכתוב באזור זה
ال تكتب في هذه المنطقة
/يتبع في صفحة /5

-6.3

מתמטיקה ,חורף תשע"ג ,מס'  + 312 ,035802נספח

الرياضيات ،شتاء  ،2013رقم  + 312 ،035802ملحق

باق هو .105
أصغر عدد يتك ّون من ثالثة أرقام ويقسم على  7بدون ٍ
باق هو .994
أكبر عدد يتك ّون من ثالثة أرقام ويقسم على  7بدون ٍ
أ .اكتب حسب الترتيب (من األصغر إلى األكبر) األعداد الثالثة األولى التي تتك ّون من
باق.
ثالثة أرقام وتقسم على  7بدون ٍ
باق.
ب .جد كم عد ًدا يتك ّون من ثالثة أرقام ويقسم على  7بدون ٍ
باق.
جـ .جد مجموع جميع األعداد التي تتك ّون من ثالثة أرقام وتقسم على  7بدون ٍ

/يتبع في صفحة /7

מתמטיקה ,תשע"ב ,מועד ב ,מס'  + 312 ,035802נספח
الرياضيات ،2012 ،الموعد "ب" ،رقم  + 312 ،035802ملحق

-4.2

اشترى أحدهم جها ًزا كهربائ ّيًا بِـ
القسط الثامن أكبر بِـ 581

12

قسطاّ ،
ً
تشكل متوالية حسابية تصاعدية.

شيقل من القسط األ ّول.

حاصل جمع القسط السادس والقسط السابع هو  1743شيقل.
أ.

)(1

ما هو الفرق بين قسطين متتاليين؟

)(2

ما هو القسط األ ّول؟

ب .جد سعر الجهاز الكهربائي.

/يتبع في صفحة /5

-4.2

מתמטיקה ,קיץ תשע"ב ,מס'  + 312 ,035802נספח

الرياضيات ،صيف  ،2012رقم  + 312 ،035802ملحق

سار يوسف  8ساعات متواصلة.
قطع يوسف في ّ
كل ساعة  23المسافة التي قطعها في الساعة التي قبلها.
مترا.
قطع يوسف في الساعة الثالثة ً 2368
أ .احسب المسافة التي قطعها يوسف في الساعة األولى.
ب .احسب المسافة الك ّلية التي قطعها يوسف في الـ  8ساعات.
(د ّقق ح ّتى رقمين بعد الفاصلة العشرية).

/يتبع في صفحة /5

-4-

מתמטיקה ,חורף תשע"ב ,מס'  + 035802נספח

الرياضيات ،شتاء  ،2012رقم  + 035802ملحق

 .2معطاة متوالية حسابية الحدّ األ ّول فيها هو  ، 4وفرق المتوالية هو . 6
أ .اكتب حسب الترتيب الحدود الس ّتة األولى في المتوالية.
بُ .محيت في هذه المتوالية جميع الحدود الموجودة في األماكن الزوجية
(الحدّ الثاني والرابع والسادس وهكذا).
( )1اكتب ثالثة الحدود األولى التي ُمحيت.
( )2احسب مجموع الحدود الـ  90األولى التي ُمحيت.
يتم محوها.
جـ .احسب مجموع الحدود الـ  90األولى التي لم ّ

/يتبع في صفحة /5

-4-

מתמטיקה ,תשע"א ,מועד ב ,מס' +035802נספח

الرياضيات ،2011 ،الموعد "ب" ،رقم +035802ملحق

 .2معطاة متوالية مربّعات.

. . .
طول ضلع كلّ مربّع أكبر بِـ  3سم من طول ضلع املربّع الذي قبله في املتوالية.
معطى أنّ طول ضلع املربّع األوّل هو  2سم.
أ .جد محيط كلّ واحد من املربّعات األربعة األولى في املتوالية.
ب .محيطات املربّعات ّ
تشكل متوالية حسابية.
جد محيط املربّع الـ  25في املتوالية.
جـ .ما هو مجموع محيطات املربّعات الـ  30األولى في املتوالية؟
د .هل يوجد في املتوالية مربّع محيطه  80سم؟ ع ّلل.

 2سم

/يتبع في صفحة /5

-5-

מתמטיקה ,תשע"א ,מועד ב ,מס' +035802נספח

الرياضيات ،2011 ،الموعد "ب" ،رقم +035802ملحق

/يتبع في صفحة /6

-4-

מתמטיקה ,קיץ תשע"א ,מס'  + 035802נספח

الرياضيات ،صيف  ،2011رقم  + 035802ملحق

 .2يتعلّق سعر تذكرة الطيران مبكان اجللوس في الطائرة.
سعر التذكرة ملقعد في السرب األوّل في الطائرة ،الذي يعتبر األغلى سعرًا ،هو  2200شيقل.
ينخفض سعر التذكرة بِـ  30شيقل من سرب إلى آخر.
أ .احسب سعر التذكرة ملقعد في السرب السادس.
فصل حساباتك.
أي سرب جلس سامي؟ ّ
ب .دفع سامي  1600شيقل .في ّ
فصل حساباتك.
جـ .إذا كان معلومًا أنّ في الطائرة  41سربًا ،ما هو سعر أرخص تذكرة؟ ّ

/يتبع في صفحة /5

-6-

מתמטיקה ,חורף תשע"א ,מס'  + 035802נספח

الرياضيات ،شتاء  ،2011رقم  + 035802ملحق

 .3الحدّ السابع في مت والية حسابية هو  . 20فرق المت والية هو . 3
أ .جد الحدّ العشرين في المت والية.
ب .احسب مجموع الحدود العشرين األولى في المت والية.

/يتبع في صفحة /7
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מתמטיקה ,תש"ע ,מועד ב ,מס' +035802נספח

الرياضيات ،2010 ،الموعد "ب" ،رقم +035802ملحق

 .3معطاة متوالية حسابية احلدّ السابع فيها أكبر بِـ
أ .جد فرق املتوالية.
ب .احلدّ الرابع في املتوالية املعطاة هو  3أضعاف احلدّ األوّل.
جد مجموع  60احلدود األولى في املتوالية.
10

من احلدّ الثاني.

/يتبع في صفحة /7
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اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺎت ،ﺻﻴﻒ  ،٢٠١٠رﻗﻢ  + ٠٣٥٨٠٢ﻣﻠﺤﻖ

 .٣وﻓّﺮت داﻧﺎ ﻧﻘﻮدًا ﻟﻠﺮﺣﻠﺔ .وﻓّﺮت داﻧﺎ ﻓﻲ اﻷﺳﺒﻮع اﻷوّل  10ﺷﻴﻘﻞ ،وﻓﻲ ﻛﻞّ أﺳﺒﻮع وﻓّﺮت  7ﺷﻴﻘﻞ
أﻛﺜﺮ ﻣـﻤّ ﺎ ﻓﻲ اﻷﺳﺒﻮع اﻟﺬي ﻗﺒﻠﻪ .ﳒﺤﺖ داﻧﺎ ﻓﻲ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻣﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ  342ﺷﻴﻘﻞ.
ﻛﻢ أﺳﺒﻮﻋً ﺎ وﻓّﺮت داﻧﺎ؟

/ﻳﺘﺒﻊ ﻓﻲ ﺻﻔﺤﺔ ∑/

--

מתמטיקה ,חורף תשס"ט ,מס' +035802נספח

الرياضيات ،شتاء  ،2009/08رقم +035802ملحق

 .2وفّرت دانا نقودًا لرحلة .وفّرت في األسبوع األوّل

6

شيقل ،وفي كلّ أسبوع وفّرت

5

شيقل أكثر

ممّا في األسبوع الذي قبله .جنحت دانا في توفير ما مجموعه  402شيقل.
كم أسبوعً ا وفّرت دانا؟

/يتبع في صفحة /5
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