מדינת ישראל
משרד החינוך

دولة إسرائيل

وزارة ال ّتربية وال ّتعليم

نوع االمتحان :أ .بجروت للمدارس الثّانو ّية
א .בגרות לבתי"ס על־יסודיים
סוג הבחינה:
للممتحنين الخارج ّيين
بجروت
ب.
		
אקסטרניים
לנבחנים
בגרות
ב.
َ
موعد االمتحان :صيف  ،2015الموعد "ب"
מועד הבחינה :קיץ תשע"ה ,מועד ב
رقم ال ّنموذج316 ،035806 :
מספר השאלון316 ,035806 :
لوائح قوانين ِلـ  5وحدات تعليم ّية
ملحق:
דפי נוסחאות ל־ 5יח"ל
נספח:
ترجمة إلى العرب ّية )(2
תרגום לערבית )(2

الرياض ّيات

מתמטיקה
 5יחידות לימוד — שאלון ראשון

הוראות לנבחן

 5وحدات تعليميّة  -النّموذج األوّ ل
للممتحن
تعليمات
َ

		أ .مدّ ة االمتحان :ثالث ساعات ونصف.
א		 .משך הבחינה :שלוש שעות וחצי.
ب .مبنى ال ّنموذج وتوزيع الدّ رجات:
ב 		.מבנה השאלון ומפתח ההערכה:
في هذا ال ّنموذج ثالثة فصول.
			
בשאלון זה שלושה פרקים		 .
الفصل األ ّول :الجبر
			
		 פרק ראשון :אלגברה 			
 40 - 20x2درجة
واالحتمال
 40 — 20x2נק'
והסתברות
الفصل الثّاني :الهندسة وحساب
פרק שני :גאומטריה וטריגונומטריה
المث ّلثات في المستوى  20 - 20x1درجة
 20 — 20x1נק'
		 במישור
الفصل الثّالث :حساب ال ّتفاضل
		
פרק שלישי :חשבון דיפרנציאלי
 40 - 20x2درجة
وال ّتكامل
 40 — 20x2נק'
ואינטגרלי
		 المجموع  100 -درجة
סה"כ —  100נק'
			
جـ .موا ّد مساعدة ُيسمح استعمالها:
					
ג 		.חומר עזר מותר בשימוש:
 .1מחשבון לא גרפי .אין להשתמש באפשרויות		  .1حاسبة غير بيان ّية .ال ُيسمح استعمال إمكان ّيات
התכנות במחשבון הניתן לתכנות .שימוש 			 البرمجة في الحاسبة التي يمكن برمجتها .استعمال
במחשבון גרפי או באפשרויות התכנות 			 الحاسبة البيان ّية أو إمكان ّيات البرمجة في الحاسبة
במחשבון עלול לגרום לפסילת הבחינה 			 .قد يؤ ّدي إلى إلغاء االمتحان.
		  .2لوائح قوانين (مرفقة).
 .2דפי נוסחאות (מצורפים).
خاصة:
ד 		.הוראות מיוחדות:
						 د .تعليمات ّ
الـسـؤال؛ اكـتـب رقـمــه فقط.
 .1אל תעתיק את השאלה; סמן את מספרה בלבד.
 .1ال تــنـسخ ّ
				  .2ابدأ ّ
كل سؤال في صفحة جديدة .اكتب
 .2התחל כל שאלה בעמוד חדש .רשום
ّ
أجريت
						 في الدّ فتر مراحل الحل ،ح ّتى إذا
במחברת את שלבי הפתרון ,גם כאשר
َ
						 حساباتك بواسطة حاسبة.
החישובים מתבצעים בעזרת מחשבון.
فسر ّ
كل خطواتك ،بما في ذلك الحسابات،
				 		
הסבר את כל פעולותיך ,כולל חישובים,
ّ
					 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.
				  .3لكتابة مس ّودة يجب استعمال دفتر االمتحان
 .3לטיוטה יש להשתמש במחברת הבחינה
						 استعمال مس ّودة أخرى قد يؤ ّدي إلى إلغاء
שימוש בטיוטה אחרת עלול לגרום
לפסילת הבחינה 									 .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

فسر كلّ خطواتك ،بما في ذلك الحسابات ،بالتفصيل وبوضوح.
انتبه! ّ
عدم التفصيل قد يؤدّي إلى خصم درجات أو إلى إلغاء االمتحان.
األول :اجلبر واالحتمال ( 40درجة)
الفصل ّ
ّ
(لكل سؤال  20 -درجة).
أجب عن اثنين من األسئلة 3-1
أجبت عن أكثر من سؤالين ،تُفحص فقط اإلجابتان األوليان اللتان في دفترك.
انتبه! إذا
َ
.1

أثناء سفره في الباص ،رأى كريم في لحظة مع ّينة والدته ،التي تسير بجانب الباص باتّجاه معاكس
التّجاه سفر الباص.
ّ
فورا
ثوان من لحظة رؤية كريم لوالدته ،تو ّقف الباص في
بعد مرور ٍ 10
المحطة ،وركض كريم ً
ليلحق بوالدته.
سرعة ركض كريم هي ضعف سرعة سير والدته ،وكانت  17سرعة سفر الباص.
جميع السرعات هي ثابتة.
أ .كم من الوقت ركض كريم ليلحق بوالدته؟
في اللحظة التي لحق فيها كريم بوالدته ،سارا م ًعا  3دقائق بسرعة سير والدته (باتّجاه سيرها).
عائدا إلى ّ
محطة الباص التي نزل فيها من الباص.
فورا بعد انتهاء الدقائق الـ  ،3ركض كريم ً
ً
(سرعة ركض كريم هي كما كانت في البند "أ").
ب .كم من الوقت ركض كريم في عودته إلى ّ
محطة الباص؟
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معطاة متوالية
أ.
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bn

تح ّقق الدستور

1
2n $ bn

برهن ّأن الحدود الواقعة في األماكن الفرد ّية في المتوالية ّ
تشكل متوالية هندس ّية،
وأن الحدود الواقعة في األماكن الزوج ّية ّ
ّ
أيضا.
تشكل متوالية هندس ّية ً

ب .مجموع  8الحدود األولى في المتوالية
جد ( b1جد اإلمكان ّيتين).
.3

= . bn + 1

bn

7
. 3 16
يساوي

التعليمي.
ُيجري باحث دراسة حول عادات أكل طلاّ ب في جامعة كبيرة خالل اليوم
ّ
دائما ،والباقي ال يحضرون أكلهم من البيت.
قسم من الطلاّ ب يحضرون أكلهم من البيت ً
جميع الطلاّ ب الذين يحضرون أكلهم من البيت يأكلونه خالل اليوم وال يأكلون في الكافتيريا.
الطلاّ ب الذين ال يحضرون أكلهم من البيت يأكلون في الكافتيريا أو ال يأكلون خالل اليوم.
عشوائي  4طلاّ بّ ،
فإن االحتمال بأن يكون  2منهم بالضبط،
أُ .وجد أنّه إذا اخترنا بشكل
ّ
يحضران أكلهم من البيت هو  6أضعاف االحتمال بأن يكون  1منهم بالضبط ،يحضر
أكله من البيت.
) (1ما هي النسبة المئو ّية للطلاّ ب الذين يحضرون أكلهم من البيت؟
عشوائي  8طلاّ ب من الجامعة.
) (2اختار الباحث بشكل
ّ
ما هو االحتمال بأن يكون واحد منهم على ّ
األقل ،يحضر أكله من البيت ،ولكن ليس
جميعهم؟
بُ .وجد ّأن  60%من الطلاّ ب الذي ال يحضرون أكلهم من البيت ال يأكلون خالل اليوم.
) (1ما هي النسبة المئو ّية للطلاّ ب في الجامعة الذين يأكلون في الكافتيريا.
) (2ما هو احتمال اختيار طالب يحضر أكله من البيت من بين الطلاّ ب الذين يأكلون
خالل اليوم؟
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الفصل الثاني :الهندسة وحساب املث ّلثات في املستوى ( 20درجة)
أجب عن أحد السؤالين .5-4
أجبت عن أكثر من سؤال واحد ،تُفحص فقط اإلجابة األولى التي في دفترك.
انتبه! إذا
َ
.4

الرباعي  ABCDمحصور في دائرة مركزها . O
الشكل
ّ
الضلع  ABهو قطر الدائرة.
 Eهي نقطة على امتداد  ADبحيث . CE = AE
أ .برهن ّأن. TCDE +TABC :
أيضا ّأن:
معطى ً
ب .برهن ّأن
جـ .برهن ّأن

OD = AC

،

. OC z AD
يمس الدائرة.
ّ CE

STCDE 1
STABC = 4

.

B
O
C

A
D

E

 .5دائرة نصف قطرها  rمحصورة في شبه منحرف متساوي الساقين
)  ،(AB z DCكما هو موصوف في الرسم.
B
معطى ّ
أن. BBCD = 70o :
أ .ع ّبر بداللة : r
) (1عن القاعدة الكبرى لشبه المنحرف.
		
) (2عن ساق شبه المنحرف.
		
) (3عن قطر شبه المنحرف.
C
ب .جد النسبة بين نصف قطر الدائرة المحصورة
في شبه المنحرف وبين نصف قطر الدائرة التي تحصر شبه المنحرف.
ABCD

A

D

/يتبع في صفحة /5

-5-

מתמטיקה ,קיץ תשע"ה ,מועד ב' ,מס' +316 ,035806נספח
الرياض ّيات ،صيف  ،2015الموعد "ب" ،رقم +316 ،035806ملحق

الفصل الثالث :حساب التفاضل والتكامل للبولينومات
ّ
ّ
ّ
وللدوال املث ّلث ّية
وللدوال النسب ّية
ولدوال اجلذر
( 40درجة)

أجب عن اثنين من األسئلة ّ ( 8-6
لكل سؤال  20 -درجة).
أجبت عن أكثر من سؤالين ،تُفحص فقط اإلجابتان األوليان اللتان في دفترك.
انتبه! إذا
َ
.6

معطاة الدالّة:

1
f (x) = sin x cos x

 ،ومعطى المجال . - r2 # x # r2

في المجال المعطى ،أجب عن البندين "أ" َو "ب".
أ (1) .جد مجال تعريف الدالّة ). f(x
)(2
)(3

هل الدالّة ) f(xهي دالّة زوج ّية أم فرد ّية؟ ع ّلل.
جد إحداث ّيات النقاط القصوى للدالّة ) ،f(xوحدِّ د نوع هذه النقاط.

رسما بيان ّيًا تقريب ّيًا للدالّة ). f(x
) (4ارسم ً
ب .معطاة الدالّة . g (x) = f (x) - a
)(1
)(2

f (x) - a = 0

ّ
حل واحد فقط.

جد الق َيم الممكنة ِلـ  aالتي يكون فيها للمعادلة
رسما بيان ّيًا تقريب ّيًا للدالّة ) g(xبالنسبة ّ
لكل واحدة من ق َيم  aالتي وجدتَها
ارسم ً
الفرعي "ب )." (1
في البند
ّ
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معطاة دالّة المشت ّقة
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x

x2 + 9

=

). f'(x

البياني للدالّة
المستقيم  y = 13 x + 3يقطع الرسم
ّ

)f(x

في النقطة التي فيها . x = 0

أ .جد الدالّة ). f(x
ب (1) .ما هو مجال تعريف دالّة المشت ّقة ) f'(xوالدالّة ) f(x؟
) (2جد خطوط التقارب الموازية للمحورين لدالّة المشت ّقة ). f'(x
البياني لدالّة المشت ّقة ) f'(xمع المحورين (إذا ُوجدت مثل
) (3جد نقاط تقاطع الرسم
ّ
هذه النقاط).
) (4جد مجاالت تصاعد وتنازل دالّة المشت ّقة )( f'(xإذا ُوجدت مثل هذه المجاالت).
)(5
)(6

رسما بيان ّيًا تقريب ّيًا لدالّة المشت ّقة ). f'(x
ارسم ً

ِ
رسما بيان ّيًا
التقريبي الذي رسم َته في البند
البياني
أضف إلى الرسم
ّ
ّ
ّ
الفرعي "ب )ً "(5
تقريب ّيًا للدالّة ). f(x

جـ .معطاة معادلتانَ I ،و : II
معطى ّأن . k 2 0
جد مجال ق َيم
للمعادلة . II

k

=k

x

x2 + 9

I.

،

x2 + 9 = k

II.

حل للمعادلة  Iوكذلك ال يوجد ّ
التي بالنسبة لها ال يوجد ّ
حل
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ّ
ومعطى ّأن ّ
الدوال
كل واحدة من

)f(x

َو )َ f'(xو ) f''(xمع َّرفة في

 .8معطاة الدالّة
المجال . x 2 0
البياني ِلـ ) f'(xيقطع المحور  xفي النقطة التي فيها ، x = 1
أيضا ّأن :الرسم
معطى ً
ّ
) f'(xتصاعد ّية في المجال  ، 0 1 x 1 3وتنازل ّية في المجال ، x 2 3
			
ّ
خطا تقارب ) f'(xهما َ x = 0و . y = 0
			
رسما بيان ّيًا تقريب ّيًا لدالّة المشت ّقة ). f'(x
أ .ارسم ً
أيضا أنّه يوجد للدالّة )ّ f(x
خط تقارب واحد معادلته . x = 0
معطى ً
ب .جد اإلحداث ّيات  xللنقاط القصوى للدالّة )( f(xإذا ُوجدت مثل هذه النقاط)،
وحدِّ د نوع هذه النقاط.
التقعر باتّجاه األعلى  ,وباتّجاه األسفل  +للدالّة ) . f(xع ّلل.
جـ .جد مجاالت ُّ
د .الدالّة ) f(xتحصل على جميع الق َيم في المجال  y $ 4وتحصل فقط على هذه الق َيم .
رسما بيان ّيًا تقريب ّيًا للدالّة ). f(x
ارسم ً
أشر على المحور  xوعلى المحور  yإلى الق َيم التي وجدتَها.
هـ .معطاة الدالّة . g (x) = - [f (x)] 3
جد مجاالت تصاعد وتنازل الدالّة ). g(x

ב ה צ ל ח ה!
نتم ّن ى لك ال ّن جاح!

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.

