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دوﻟﺔ إﺳﺮاﺋﻴﻞ
وزارة اﳌﻌﺎرف

ﻧﻮع اﻻﻣﺘﺤﺎن :ﺑﺠﺮوت ﻟﻠﻤﺪارس اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ
ﻣﻮﻋﺪ اﻻﻣﺘﺤﺎن :ﺷﺘﺎء ٢٠١٠/٠٩
رﻗﻢ اﻟﻨﻤﻮذج٠٣٥٨٠٣ :
ﻟﻮاﺋﺢ ﻗﻮاﻧﲔ ﻟِـ  ٣وﺣﺪات ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ،
ﻣﻠﺤﻖ:
اﳌﻨﻬﺎج اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻲ

اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺎت

 ٣وﺣﺪات  -اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﺜﺎﻟﺚ/ﻣﻨﻬﺎج ﲡﺮﻳﺒﻲ

)اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻟﻠﻤﻤﺘﺤَ ﻨﲔ ﻓﻲ اﳌﻨﻬﺎج اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻲ،
 ٣وﺣﺪات ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ(

ﻟﻠﻤﻤﺘﺤﻦ
ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت
َ

أ .ﻣﺪّ ة اﻻﻣﺘﺤﺎن :ﺳﺎﻋﺘﺎن.
ÆÌÈÈ˙Ú˘ ∫‰ÈÁ·‰ Í˘Ó
ب .ﻣﺒﻨﻰ اﻟﻨﻤﻮذج وﺗﻮزﻳﻊ اﻟﺪرﺟﺎت:
∫‰Î¯Ú‰‰ Á˙ÙÓÂ ÔÂÏ‡˘‰ ‰·Ó
ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻨﻤﻮذج ﺳ ّﺘﺔ أﺳﺌﻠﺔ ﻓﻲ اﳌﻮﺿﻮﻋﲔ:
·˘‡∫ÌÈ‡˘Â· ˙ÂÏ‡˘ ˘˘ ‰Ê ÔÂÏ
اﳉﺒﺮ ،ﺣﺴﺎب اﻟﺘﻔﺎﺿﻞ واﻟﺘﻜﺎﻣﻞ.
‡ÆÈÏ¯‚ËÈ‡Â ÈÏ‡Èˆ¯ÙÈ„ ÔÂ·˘Á ¨‰¯·‚Ï
ﻋﻠﻴﻚ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻦ أرﺑﻌﺔ أﺳﺌﻠﺔ -
— ˙ÂÏ‡˘ Ú·¯‡ ÏÚ ˙ÂÚÏ ÍÈÏÚ
 ١٠٠ = ٢٥ x ٤درﺟﺔ
ß˜ ±∞∞ = ≤μ x ¥
ﺟـ .ﻣﻮا ّد ﻣﺴﺎﻋﺪة ُﻳﺴﻤﺢ اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ:
∫˘ÂÓÈ˘· ¯˙ÂÓ ¯ÊÚ ¯ÓÂÁ
 .١ﺣﺎﺳﺒﺔ ﻏﻴﺮ ﺑﻴﺎﻧﻴﺔ .ﻻ ﻳُﺴﻤﺢ اﺳﺘﻌﻤﺎل
˘Ó˙˘‰Ï ÔÈ‡ ÆÈÙ¯‚ ‡Ï ÔÂ·˘ÁÓ Æ±
إﻣﻜﺎﻧﻴﺎت اﻟﺒﺮﻣﺠﺔ ﻓﻲ اﳊﺎﺳﺒﺔ اﻟﺘﻲ ﳝﻜﻦ
·‡Ô˙È‰ ÔÂ·˘ÁÓ· ˙ÂÎ˙‰ ˙ÂÈÂ¯˘Ù
ﺑﺮﻣﺠﺘﻬﺎ .اﺳﺘﻌﻤﺎل اﳊﺎﺳﺒﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﻴﺔ أو
Â‡ ÈÙ¯‚ ÔÂ·˘ÁÓ· ˘ÂÓÈ˘ Æ˙ÂÎ˙Ï
إﻣﻜﺎﻧﻴﺎت اﻟﺒﺮﻣﺠﺔ ﻓﻲ اﳊﺎﺳﺒﺔ ﻗﺪ ﻳﺆدّي
·‡ÏÂÏÚ ÔÂ·˘ÁÓ· ˙ÂÎ˙‰ ˙ÂÈÂ¯˘Ù
إﻟﻰ إﻟﻐﺎء اﻻﻣﺘﺤﺎن.
Æ‰ÈÁ·‰ ˙ÏÈÒÙÏ ÌÂ¯‚Ï
 .٢ﻟﻮاﺋﺢ ﻗﻮاﻧﲔ )ﻣﺮﻓﻘﺔ(.
≤Æ®ÌÈÙ¯ÂˆÓ© ˙Â‡ÁÒÂ ÈÙ„ Æ
ﺧﺎﺻﺔ:
∫˙Â„ÁÂÈÓ ˙Â‡¯Â‰
د .ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت ّ
 .١ﻻ ﺗــﻨـﺴﺦ اﻟـﺴـﺆال؛ اﻛـﺘـﺐ رﻗـﻤــﻪ
˙‡ ÔÓÒ ª‰Ï‡˘‰ ˙‡ ˜È˙Ú˙ Ï‡ Æ±
ﻓﻘﻂ.
Æ„·Ï· ‰¯ÙÒÓ
 .٢اﺑﺪأ ّ
ﻛﻞ ﺳﺆال ﻓﻲ ﺻﻔﺤﺔ ﺟﺪﻳﺪة .اﻛﺘﺐ
≤ÌÂ˘¯ Æ˘„Á „ÂÓÚ· ‰Ï‡˘ ÏÎ ÏÁ˙‰ Æ
ﻓﻲ اﻟﺪﻓﺘﺮ ﻣﺮاﺣﻞ ّ
أﺟﺮﻳﺖ
اﳊﻞ ،ﺣ ّﺘﻰ إذا
·¯˘‡Î Ì‚ ¨ÔÂ¯˙Ù‰ È·Ï˘ ˙‡ ˙¯·ÁÓ
َ
ﺣﺴﺎﺑﺎﺗﻚ ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﺣﺎﺳﺒﺔ.
ÆÔÂ·˘ÁÓ ˙¯ÊÚ· ÌÈÚˆ·˙Ó ÌÈ·Â˘ÈÁ‰
ّ
ﻓﺴﺮ ﻛﻞ ﺧﻄﻮاﺗﻚ ،ﲟﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﳊﺴﺎﺑﺎت،
¨ÌÈ·Â˘ÈÁ ÏÏÂÎ ¨ÍÈ˙ÂÏÂÚÙ ÏÎ ˙‡ ¯·Ò‰
ّ
ﺑﺎﻟﺘﻔﺼﻴﻞ وﺑﻮﺿﻮح وﺑﺘﺮﺗﻴﺐ.
·Æ˙¯„ÂÒÓÂ ‰¯Â¯· ‰¯Âˆ·Â ËÂ¯ÈÙ
ﻋﺪم اﻟﺘﻔﺼﻴﻞ ﻗﺪ ﻳﺆ ّدي إﻟﻰ ﺧﺼﻢ درﺟﺎت
ÔÂÈˆ· ‰ÚÈ‚ÙÏ ÌÂ¯‚Ï ÏÂÏÚ ËÂ¯ÈÙ ¯ÒÂÁ
‡Æ‰ÈÁ·‰ ˙ÏÈÒÙÏ Â
أو إﻟﻰ إﻟﻐﺎء اﻻﻣﺘﺤﺎن.
≥‰ÈÁ·‰ ˙¯·ÁÓ· ˘Ó˙˘‰Ï ˘È ‰ËÂÈËÏ Æ
 .٣ﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻣﺴ ّﻮدة ﻳﺠﺐ اﺳﺘﻌﻤﺎل دﻓﺘﺮ اﻻﻣﺘﺤﺎن
ﺣﺼﻠﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ اﳌﺮاﻗﺒﲔ.
أو اﻷوراق اﻟﺘﻲ
‡ÆÌÈÁÈ‚˘Ó‰Ó ˙Ï·È˜˘ ÌÈÙ„· Â
َ
˘ÌÂ¯‚Ï ÏÂÏÚ ˙¯Á‡ ‰ËÂÈË· ˘ÂÓÈ
اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻣﺴ ّﻮدة أﺧﺮى ﻗﺪ ﻳﺆ ّدي إﻟﻰ إﻟﻐﺎء
اﻻﻣﺘﺤﺎن.
Æ‰ÈÁ·‰ ˙ÏÈÒÙÏ
اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻨﻤﻮذج ﻣﻜﺘﻮﺑﺔ ﺑﺼﻴﻐﺔ ّ
وﻟﻠﻤﻤﺘﺤﻨﲔ ﻋﻠﻰ ﺣﺪّ ﺳﻮاء.
ﻟﻠﻤﻤﺘﺤﻨﺎت
وﻣﻮﺟﻬﺔ
اﳌﺬﻛﺮ
ّ
َ
َ

ב ה צ ל ח ה!

ﻧﺘﻤ ّﻨﻰ ﻟﻚ اﻟﻨﺠﺎح!
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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.
أجب عن أربعة من األسئلة ( 6-1لكلّ سؤال  25 -درجة).
أجبت عن أكثر من أربعة أسئلة ،تُفحص فقط اإلجابات األربع األولى التي في دفترك.
َ
انتبه! إذا
الجبر
.1

y

النقطتان   )َ    B (3, 10و )C (6, 4

B

هما رأسان متجاوران في املستطيل  .ABCD

القطر    ACيوازي احملور (  xانظر الرسم)  .

أ )1( .جد ميل  .BC
( 		)2جد معادلة املستقيم املوضوع
عليه الضلع  .AB
( 		)3جد إحداثيات الرأس  .A
ب .جد معادلة املستقيم املوضوع عليه الضلع  .DC
جـ .الضلع    DCيقطع احملور   yفي النقطة  ، E
والقطر    ACيقطع احملور   yفي النقطة  . F
جد طول القطعة  . EF
.2

معطاة دائرة معادلتها   45

A

C
x

D

= . (x - 3) 2 + (y - 6) 2

y

الدائرة مت ّر في نقطة أصل احملاور   ، Oوتقطع احملورين

A

أيضا (انظر الرسم).
في النقطتني  َ   Aو ً   B
أ.

جد إحداثيات النقطتني  َ Aو     .B

C

ب .مرّروا عبر النقطة   Oعمودًا على القطر  .AB
العمود يقطع الدائرة في النقطة .C
( 		)1جد معادلة املستقيم .OC
( 		)2جد إحداثيات النقطة  .C
( 		)3جد مساحة املثلث  .OCB

M

x

B

O
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قميصا مصنوعً ا من الكتّان.
قميصا مصنوعً ا من القطن َو  ً   60
ً
 .3اشترى محلّ لبيع املالبس  20
سعر قميص الكتّان كان أقلّ بِـ   15%من سعر قميص القطن.
دفع احمللّ مقابل جميع قمصان الكتّان   2550شيقل.
أ .ماذا كان سعر قميص القطن؟
ب .كم شيقل دفع احمللّ مقابل جميع قمصان القطن؟
حساب التفاضل والتكامل

 .4معطاة الدالة    . y = 2x - x2
أ .جد مجال تعريف الدالة.
ب .جد إحداثيات النقطة القصوى للدالة ،وحدّ د نوعها.
جـ .أمامك ثالثة رسوم بيانية  . III  ، II  ، I
III

x

y

II

x

y

y

I

x

أي من الرسوم البيانية    III  ، II  ، Iهو الرسم البياني للدالة املعطاة؟ علّل.
ّ
د .جد مجاالت تصاعد وتنازل الدالة املعطاة.
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 .5معطاة الدالة    . f (x) = x2 - 4x + 6

y

ميرّرون املستقيم  (   y = 3انظر الرسم).
أ.

جد نقطتَي تقاطع املستقيم  y = 3

مع الرسم البياني للدالة املعطاة.

3

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

x

واحملورين (املساحة املخطّ طة في الرسم).

 .6النقطة    Aالتي في الربع األوّل موجودة على
الرسم البياني للدالة    y = - x2 + 5x

.

يُنزِلون من النقطة    Aعمودين على احملورين،

3

y
)A (x, - x2 + 5x

C

ويتكوّن مستطيل  .ABOC
 —  Oنقطة أصل احملاور (انظر الرسم).
ماذا يجب أن يكون اإلحداثي   xللنقطة    A

حتّى يكون محيط املستطيل أكبر ما ميكن؟

x

ב ה צ ל ח ה!

نتم ّن ى لك النجاح!

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

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