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 5יח"ל — שאלון ראשון/תכנית ניסוי      5وحدات  -النموذج األوّ ل/منهاج جتريبي

(שאלון ראשון לנבחנים בתכנית ניסוי,
            5יחידות לימוד)

     (النموذج األوّل للممتحَ نني في املنهاج التجريبي،

הוראות לנבחן

للممتحن
تعليمات
َ

   5وحدات تعليمية)

أ .مدّ ة االمتحان :ثالث ساعات ونصف.
א .משך הבחינה :שלוש שעות וחצי.
ب .مبنى النموذج وتوزيع الدرجات:
ב .מבנה השאלון ומפתח ההערכה:
في هذا النموذج ثالثة فصول.
בשאלון זה שלושה פרקים.
الفصل األ ّول :اجلبر
פרק ראשון :אלגברה
1
2
 33 - 16 x 2درجة
واالحتمال
  והסתברות         33 3 —  16 3 x 2נק'
الفصل الثاني :الهندسة وحساب
פרק שני :גאומטריה וטריגונומטריה
2
1
املثلثات في املستوى  33 - 16 x 2درجة
—    33נק'
16   x
במישור
3 2
3
الفصل الثالث :حساب التفاضل
פרק שלישי :חשבון דיפרנציאלי
1
2
والتكامل          33 - 16 x 2درجة
 33 3  — 16   xנק'
ואינטגרלי
3 2
املجموع     100   -درجة
    סה"כ —     100נק'
جـ .موا ّد مساعدة ُيسمح استعمالها:
ג .חומר עזר מותר בשימוש:
 .1حاسبة غير بيانية .ال يُسمح استعمال إمكانيات
 .1מחשבון לא גרפי .אין להשתמש באפשרויות
البرمجة في احلاسبة التي ميكن برمجتها .استعمال
התכנות במחשבון הניתן לתכנות .שימוש
احلاسبة البيانية أو إمكانيات البرمجة في احلاسبة
במחשבון גרפי או באפשרויות התכנות
قد يؤدّي إلى إلغاء االمتحان.
במחשבון עלול לגרום לפסילת הבחינה.
 .2لوائح قوانني (مرفقة).
 .2דפי נוסחאות (מצורפים).
خاصة:
ד .הוראות מיוחדות  :
د .تعليمات ّ
 .1אל תעתיק את השאלה; סמן את מספרה בלבד .1   .ال تــنـسخ الـسـؤال؛ اكـتـب رقـمــه فقط.
 .2ابدأ ّ
كل سؤال في صفحة جديدة .اكتب
 .2התחל כל שאלה בעמוד חדש .רשום
ّ
أجريت
في الدفتر مراحل احلل ،ح ّتى إذا
במחברת את שלבי הפתרון ,גם כאשר
َ
حساباتك بواسطة حاسبة.
החישובים מתבצעים בעזרת מחשבון.
فسر ّ
كل خطواتك ،مبا في ذلك احلسابات،
		
הסבר את כל פעולותיך ,כולל חישובים,
ّ
بالتفصيل وبوضوح وبترتيب.
בפירוט ובצורה ברורה ומסודרת.
عدم التفصيل 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
حصلت عليها من املراقبني.
أو األوراق التي
או בדפים שקיבלת מהמשגיחים.
َ
استعمال مس ّودة أخرى قد يؤ ّدي إلى إلغاء
שימוש בטיוטה אחרת עלול לגרום
االمتحان.
לפסילת הבחינה.

التعليمات في هذا النموذج مكتوبة بصيغة ّ
وللممتحنني على حدّ سواء.
للممتحنات
وموجهة
املذكر
ّ
َ
َ

        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.
األول :اجلبر واالحتمال (  33درجة)
الفصل ّ
أجب عن اثنين من األسئلة ( 3-1لكلّ سؤال  16 -درجة).
أجبت عن أكثر من سؤالين ،تُفحص فقط اإلجابتان األوليان اللتان في دفترك.
َ
انتبه! إذا
1
2

 .1خرج راكب درّاجة هوائية من البلدة   Aإلى البلدة  ، Bوبعد
من البلدة   Bإلى البلدة . A
1
التقى الراكبان بعد أن قطع الراكب الثاني      4المسافة التي بين َ   Bو .  A
في يوم آخر ،خرج راكب الدرّاجة الهوائية األوّل من البلدة   Aإلى البلدة  Bبعد  12ساعة من
خروج راكب الدرّاجة الهوائية الثاني من البلدة   Bإلى البلدة  . Aالتقى الراكبان في منتصف
الطريق بين َ   Aو .B
سرعتا الراكبين لم تتغيّرا.
أ .احسب النسبة بين سرعة الراكب األوّل وسرعة الراكب الثاني.
ب .معلوم أنّه إذا خرج الراكبان في نفس الوقت الواحد باتّجاه اآلخر ،فإنّهما سيلتقيان
على بُعد   bكم عن منتصف الطريق بين َ   Aو . B
		
عبّر بداللة    bعن المسافة بين َ   Aو .  B
 .2أ.

ثان
ساعة خرج راكب درّاجة ٍ

استعِ ن بقانون مجموع المتوالية الحسابية ،وبرهن باالستقراء أو بأيّة طريقة أخرى أنّه يتحقّق
ّ
لكل  nطبيعي:

(1 + 2 + 3 + ... + n) 2 = 13 + 23 + 33 + ... + n3

ب .معطاة المعادلة      13 + 23 + 33 + ... + n3 = 5, 832, 225

  nهو عدد طبيعي.
حدا يوجد في الطرف األيسر من المعادلة.
جد كم ًّ
/يتبع في صفحة /3

מתמטיקה ,תשע"א ,מועד ב ,מס' +035806נספח

--

الرياضيات ،2011 ،الموعد "ب" ،رقم +035806ملحق

ال والباقي نساء.
 .3في مجموعة مؤلّفة من  40فردًا يوجد  16رج ً
ال في المجموعة رخصة قيادة ،وبحوزة  16إمرأة في المجموعة رخصة قيادة.
بحوزة  12رج ً
أ .نختار بشكل عشوائي فردًا من المجموعة.
ما هو االحتمال بأن يُختار فرد بحوزته رخصة قيادة؟
		
ب .نختار بشكل عشوائي فردًا من المجموعة .بعد عودة الفرد إلى المجموعة ،نختار مرّة ثانية
بشكل عشوائي فردًا من المجموعة.
ما هو االحتمال بأن يُختار مرّة واحدة على األقلّ  ،فرد بحوزته رخصة قيادة؟
		
جـ .هل الحدث "اختيار رجل من المجموعة" والحدث "اختيار فرد من المجموعة بحوزته
رخصة قيادة" هما حدثان مستقلاّ ن (غير متعلّقين)؟ ع ّلل.
د .ما هو عدد النساء في المجموعة اللواتي يجب أن تكون بحوزتهنّ رخصة قيادة كي نحدّ د
أنّ رخصة القيادة في المجموعة المعطاة ال تتعلّق بجنس الفرد؟ (عدد الرجال والنساء في
المجموعة ال يتغيّر ،وعدد الرجال الذين بحوزتهم رخصة قيادة ال يتغيّر).
الفصل الثاني :الهندسة وحساب املثلثات في املستوى (  33درجة)
أجب عن اثنين من األسئلة ( 6-4لكلّ سؤال  16 -درجة).
أجبت عن أكثر من سؤالين ،تُفحص فقط اإلجابتان األوليان اللتان في دفترك.
َ
انتبه! إذا
(BCAB = 90 o ) CAB

 .4في المثلث القائم الزاوية
الضلع القائم
الوتر

BC

AB

هو قطر في دائرة مركزها . O

يقطع الدائرة في النقطة

المماس للدائرة في النقطة
في النقطة
أ.

E

C

P

P

P

أيضا.
ً

يقطع الضلع القائم

(انظر الرسم).

CA

B

O

E
A

برهن أنّ . CE = EA

ب .إذا كان معطى أنّ

CP 2
EA = 3
CPE

،
هي  2سم،2

		

وأنّ مساحة المثلث

		

جد مساحة المثلث  . PABع ّلل.

/يتبع في صفحة /4
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في المثلث القائم الزاوية  (BACB = 90 o )  ABC

A

  AFهو المستقيم المتوسّ ط للضلع  . BC
المستقيمات المتوسّ طة في المثلث تلتقي في النقطة  . M
مرّروا عبر النقطة    Mمستقيمً ا يوازي الضلع  ، BC
ويقطع الضلعين  َ   ABو   ACفي النقطتين  َ   Dو   E
بالتالؤم (انظر الرسم).

E

 . DEع ّلل.
أ .احسب النسبة   BC
منصف الزاوية  . ACB
ب .معلوم أنّ     DCهو ّ
احسب مقدار الزاويتين الحادّتين في المثلث  . ABC

.6

C

معطى شبه منحرف متساوي الساقين  (AB z DC )  ABCD

يحصر دائرة مركزها  . O
يمسان الدائرة في
َ   ABو ّ   DC
النقطتين   َ   Eو   Fبالتالؤم.
EF

هو قطر في الدائرة (انظر الرسم).

طول ساق شبه المنحرف هو   . b

M

B

D

F

E

B

A

O
C

F

D

معطى أنّ    ). (sinBC) 2 = sin (90o -BC

عبّر بداللة : b
أ.

عن نصف قطر الدائرة المحصورة في شبه المنحرف.

ب .عن طول القاعدة الصغرى  . AB
في إجابتيك أبقِ ثالثة أرقام بعد الفاصلة العشرية.

/يتبع في صفحة /5
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ّ
ولدوال اجلذر
الفصل الثالث :حساب التفاضل والتكامل للبولينومات
ّ
ّ
وللدوال املث ّلثية    (  33درجة)
وللدوال النسبية

أجب عن اثنين من األسئلة ( 9-7لكلّ سؤال  16 -درجة).
أجبت عن أكثر من سؤالين ،تُفحص فقط اإلجابتان األوليان اللتان في دفترك.
َ
انتبه! إذا
1
   .   f (x) = cos
 .7معطاة الدالة    x

جد إذا كانت الدالة )  f(xزوجية أم فردية أم ليست زوجية وليست فردية .ع ّلل.

أ.
ب .في المجال : 0 # x # 2r
( )1جد مجال تعريف الدالة ،وخطوط تقارب الدالة ،املوازية للمحورين (إذا وُجدت
كهذه).
		
( )2جد إحداثيات النقاط القصوى للدالة ،وحدّ د نوعها .ع ّلل.
( )3ارسم رسمً ا تقريبيًا للرسم البياني للدالة .اكتب قيَمً ا على احملور . x
جـ .أ َِضف إلى الرسم الذي رسمتَه في البند الفرعي "ب ( ،")3رسمً ا تقريبيًا للرسم البياني
للدالة ) f(xفي المجال  . - 2r # x # 0اكتب قيَمً ا على المحور . x
د .المساحة التي في الربع األوّل ،المحصورة بين الرسم البياني للدالة )  f(xوالمستقيم y = 2
والمستقيم  x = r2والمحور    xوالمحور  ، yتدور حول المحور . x
		
جد حجم جسم الدوران الذي يتكوّن.
هـ .في المجال بين َ   3و  ،  - 3اكتب بصورة عامّة إحداثيات:
( )1نقاط النهاية الصغرى للدالة ). f(x
( )2نقاط النهاية العظمى للدالة ). f(x

/يتبع في صفحة /6
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- 6x2 - 3x + 3
معطاة المشتقّة الثانية للدالة )   : f(x
(1 + x2) 5
الدالة )  f(xمعرَّفة ّ
لكل . x

أ.
I
x

=

). f"(x

أي رسم بياني يصف دالة
من بين الرسوم البيانية   IV ، III ، II ، Iالتي أمامكّ ،
المشتقّة ) f'(x؟ ع ّلل.
y II

y
x

III

IV

y

y

x

x

باتاه األسفل   +ومجاالت التقعّر جّ
ب )1( .جد مجاالت التقعّر جّ
باتاه األعلى   ,للدالة ).f(x
				 ع ّلل  .
أي عددين صحيحني
( )2استعِ ن بالرسم البياني لِـ )    f'(xالذي في البند "أ" ،وَجِ د بني ّ
			 متتاليني يتواجد اإلحداثي  xللنقطة القصوى للدالة ) . f(xع ّلل.
( )3ارسم رسمً ا تقريبيًا للرسم البياني للدالة ) ، f(xإذا عُلم أنّ الرسم البياني يقطع
احملور  xفقط في نقطة واحدة التي فيها  . x = 3
			
أمامك رسم تقريبي للرسم البياني لدالة املشتقّة الثالثة ). f '''(x
جـ .جد املساحة احملصورة بني الرسم البياني لِـ )f '''(x
واحملور  xواحملور   yواملستقيم    x = 2
في املجال   . x $ 0
x

y
)f '''(x
2

1

-1.5 -0.1

/يتبع في صفحة /7
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f (x) = - a2 x2
g (x) = x2 - x

  aهو بارامتر ال يساوي . 0
يلتقي القطعان المكافئان في النقطتين َ   Oو  — O(  Aنقطة أصل المحاور).
أ.

عبّر عن إحداثيات النقطة    Aبداللة  . a

ب .جد إحداثيات النقطة    Aالتي بالنسبة لها المساحة المحصورة بين الرسم البياني
والمحور   xوالعمود النازل على المحور   xالذي يم ّر عبر النقطة  ، A

		

للدالة )f(x

		

هي أكبر ما يمكن.

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

