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بجروت للمدارس الثانوية نوع االمتحان:   ÌÈÈ„ÂÒÈ–ÏÚ Ò¢È˙·Ï ˙Â¯‚·   ∫‰ÈÁ·‰ ‚ÂÒ
شتاء ٢٠١٠/٠٩ موعد االمتحان:   Ú¢˘˙ Û¯ÂÁ   ∫‰ÈÁ·‰ „ÚÂÓ

٠٣٥٨٠٣ رقم النموذج:   ∞≥μ∏∞≥  ∫ÔÂÏ‡˘‰ ¯ÙÒÓ

لوائح قوانني ِلـ ٣ وحدات تعليمية، ملحق:   ̈Ï¢ÁÈ ≥–Ï ˙Â‡ÁÒÂ ÈÙ„  ∫ÁÙÒ
املنهاج التجريبي   ÈÂÒÈ ˙ÈÎ˙  

الرياضيات מתמטיקה 
ניסוי      ٣ وحدات - النموذج الثالث/منهاج جتريبي שלישי/תכנית שאלון — יח״ל 3
 ©˘‡ÈÂÒÈ ˙ÈÎ˙· ÌÈÁ·Ï È˘ÈÏ˘ ÔÂÏ¨          (النموذج الثالث للممتَحنني في املنهاج التجريبي،

           ≤ ÂÓÈÏ ˙Â„ÈÁÈ„®   ٣ وحدات تعليمية)

تعليمات للممتَحن לנבחן הוראות
مّدة االمتحان:  ساعتان. أ.      ÆÌÈÈ˙Ú˘ ∫‰ÈÁ·‰ Í˘Ó  Æ‡

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

في هذا النموذج سّتة أسئلة في املوضوعني:      ∫ÌÈ‡˘Â· ˙ÂÏ‡˘ ˘˘ ‰Ê ÔÂÏ‡˘·   
اجلبر، حساب التفاضل والتكامل.    ÆÈÏ¯‚ËÈ‡Â ÈÏ‡Èˆ¯ÙÈ„ ÔÂ·˘Á ¨‰¯·‚Ï‡   

عليك اإلجابة عن أربعة أسئلة -        — ˙ÂÏ‡˘ Ú·¯‡ ÏÚ ˙ÂÚÏ ÍÈÏÚ   
                ¥ ß˜ ±∞∞ = ≤μ x                         ٤ x ٢٥ =  ١٠٠ درجة

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

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

أجب عن أربعة من األسئلة 1-6 )لكّل سؤال - 25 درجة(.
انتبه! إذا أجبَت عن أكثر من أربعة أسئلة، ُتفحص فقط اإلجابات األربع األولى التي في دفترك.

الجبر 
	 ( , )C 6 4 		َو	 ( , )B 3 10 النقطتان		  .1

.ABCD		هما رأسان متجاوران في املستطيل 	

القطر		AC		يوازي احملور	x		)انظر الرسم(.		 	

.BC		جد ميل  )1( أ.	
جد معادلة املستقيم املوضوع   )2(

.AB		عليه الضلع 	 	

.A		جد إحداثيات الرأس   )3(
.DC		جد معادلة املستقيم املوضوع عليه الضلع ب. 

	، E		في النقطة		y	يقطع احملور		DC		الضلع جـ. 
.	F		في النقطة		y	يقطع احملور		AC		والقطر 	

.	EF		جد طول القطعة 	

.( ) ( )x y3 6 452 2- + - = معطاة دائرة معادلتها		  .2
الدائرة متّر في نقطة أصل احملاور		O	، وتقطع احملورين  	

في النقطتني		A		َو	B		أيًضا )انظر الرسم(.	 	

				.B	َو	A		جد إحداثيات النقطتني أ.  	

.AB		عموًدا على القطر 	O		مّرروا عبر النقطة ب. 
.C		العمود يقطع الدائرة في النقطة 	

.OC	جد معادلة املستقيم   )1(

.C		جد إحداثيات النقطة   )2(
.OCB		جد مساحة املثلث /يتبع في صفحة 3/)3(  
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اشترى محّل لبيع املالبس		20	 قميًصا مصنوًعا من القطن َو		60		قميًصا مصنوًعا من الكّتان.	  .3
سعر قميص الكّتان كان أقّل ِبـ 	%15		من سعر قميص القطن. 	

دفع احملّل مقابل جميع قمصان الكّتان		2550	 شيقل. 	

ماذا كان سعر قميص القطن؟  أ. 
كم شيقل دفع احملّل مقابل جميع قمصان القطن؟ ب. 

حساب التفاضل والتكامل
.	y x x2 2= - معطاة الدالة			  .4

جد مجال تعريف الدالة. أ. 
جد إحداثيات النقطة القصوى للدالة، وحّدد نوعها.	 ب. 

.	III		،	II		،	I		أمامك ثالثة رسوم بيانية جـ. 

أّي من الرسوم البيانية		I	،		II	،		III		هو الرسم البياني للدالة املعطاة؟  عّلل. 	

جد مجاالت تصاعد وتنازل الدالة املعطاة.	 د. 
	

/يتبع في صفحة 4/
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.	 ( )f x x x4 62= - + معطاة الدالة			  .5
y		)انظر الرسم(. 3= ميّررون املستقيم		 	

	y 3= جد نقطَتي تقاطع املستقيم		 أ. 
مع الرسم البياني للدالة املعطاة. 	

،	f(x)		جد املساحة احملصورة بني الرسم البياني للدالة ب. 
		y 3= x	، واملستقيم		 3= واملستقيم		 	

واحملورين )املساحة املخّططة في الرسم(. 	

النقطة		A		التي في الربع األّول موجودة على	  .6
.	y x x52= - + الرسم البياني للدالة			 	

ُينِزلون من النقطة		A		عمودين على احملورين،		 	

.ABOC		ويتكّون مستطيل 	

	 O		—	نقطة أصل احملاور )انظر الرسم(.	  
		A		للنقطة		x	ماذا يجب أن يكون اإلحداثي 	

حّتى يكون محيط املستطيل أكبر ما ميكن؟ 	

	

ב	ה	צ	ל	ח	ה!
ى لك النجاح! نتمّن

זכות	היוצרים	שמורה	למדינת	ישראל.
אין	להעתיק	או	לפרסם	אלא	ברשות	משרד	החינוך.

حقوق الطبع محفوظة لدولة إسرائيل.
النسخ أو النشر ممنوعان إال بإذن من وزارة المعارف.
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