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מתמטיקה
מתמטיקה, שאלון א', 301

שים לב!
החומר המפורט להלן לא ייכלל במבחן.

המיקוד מבוסס על נושאי הלימוד, כפי שהם מופיעים במדריך לנבחן החיצון )האקסטרני( — נושאי הלימוד 

לבחינות הבגרות )מהדורה 23(. המדריך מפורסם באתר האינטרנט של משרד החינוך.

משוואות

לא ייכללו הנושאים שלהלן:

מערכת משוואות: שתי המשוואות ממעלה ראשונה, אחת המשוואות היא ממעלה ראשונה  —

y  או שתיהן מצורה זו. ax bx c2= + + והשנייה מהצורה    

הערה: יש לדעת לחשב נקודת חיתוך בין שני ישרים ונקודת חיתוך של פרבולה עם ישר.  

בעיות מילוליות )כל הנושא(.  —

סדרה חשבונית

כל הנושא לא ייכלל במבחן.

טריגונומטריה

לא ייכלל הנושא שלהלן:

יישומים במישור: מלבן.  —

הערה: במהלך פתרון הבעיות יידרש שימוש בתכונות הגאומטריות של המצולעים השונים, וכן יידרשו חישובי 

שטחים והיקפים בלי שימוש בפרמטרים.

סטטיסטיקה

לא ייכללו הנושאים שלהלן:

דיאגרמת עמודות.  —

דיאגרמת עיגול.  —

הערה:

במבחן עשויות להיכלל שאלות מהתוספות למאגר שהתפרסמו באתר האינטרנט של משרד החינוך, אתר מפמ"ר 

מתמטיקה, בתאריכים 06/��/�5 , �9/6/07 , �0/7/08.
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الرياضيات
الرياضيات، النموذج "أ"، 301

انتبه!
فيما يلي تفصيل املواّد التي لن ُتشمل في االمتحان.

يعتمد التركيز التالي على املواضيع التعليمية كما ترد في מדריך לנבחן החיצון )האקסטרני( — נושאי הלימוד 
לבחינות הבגרות )מהדורה 23(، املنشور في موقع اإلنترنت التابع لوزارة املعارف. 

املعادالت
لن ُيشمل املوضوعان التاليان:

هيئة معادلتني: املعادلتان من الدرجة األولى، إحدى املعادلتني من الدرجة األولى واملعادلة الثانية من الصورة     -
y   أو كلتاهما من هذه الصورة. ax bx c2= + +

مالحظة:  يجب معرفة حساب نقطة تقاطع بني مستقيمني ونقطة تقاطع بني القطع املكافئ واملستقيم.   
مسائل كالمية )كّل املوضوع(.  -

املتوالية احلسابية
لن ُيشمل كّل املوضوع في االمتحان.

حساب املثلثات
لن ُيشمل املوضوع التالي:

تطبيقات في املستوى:  املستطيل.  -
مالحظة:  أثناء حّل املسائل ُيطلب استعمال الصفات الهندسية للمضّلعات املختلفة، وكذلك ُيطلب حساب مساحات

ومحيطات بدون استعمال بارامترات.

اإلحصاء
لن ُيشمل املوضوعان التاليان:

مخّطط األعمدة.  -

املخّطط الدائري.  -

مالحظة:  
ميكن أن ُتشمل في االمتحان أسئلة من اإلضافات للمجّمع التي ُنشرت في موقع اإلنترنت التابع لوزارة املعارف، موقع

املفّتش املرّكز للرياضيات، في التواريخ  15.11.06 ،  19.6.07 ،  10.7.08.
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מתמטיקה, שאלון ב', 302

שים לב!
החומר המפורט להלן לא ייכלל במבחן.

המיקוד מבוסס על נושאי הלימוד, כפי שהם מופיעים במדריך לנבחן החיצון )האקסטרני( — נושאי הלימוד 

לבחינות הבגרות )מהדורה 23(. המדריך מפורסם באתר האינטרנט של משרד החינוך.

טכניקה אלגברית

לא ייכללו הנושאים שלהלן:

מציאת ערך הפרמטר שעבורו למשוואה או למערכת משוואות יש פתרון יחיד, יש אין סוף פתרונות   —

או אין פתרון.  

פתרון מערכת משוואות שבה שתי המשוואות הן ממעלה ראשונה או שתיהן ממעלה שנייה.   —

.  ax by c2 2+ = מערכת המכילה משוואות מהצורה     

מציאת נקודות חיתוך של שתי פרבולות.  —

הרחבת המושג חזקה

לא ייכלל הנושא שלהלן:

משוואות מעריכיות שיש בהן בסיס שווה לכל החזקות, או שאפשר להגיע לבסיס שווה בצעד אחד.  —

סדרות

לא ייכללו הנושאים שלהלן:

הגדרות סדרות על ידי כלל נסיגה.  —

סדרה הנדסית )כל הנושא(.  —

הערה: ייתכן שתהיה שאלה בגידול ודעיכה.  

טריגונומטריה

לא ייכללו הנושאים שלהלן:

יישומים במישור: מעוין, מצולע משוכלל, מעגל חוסם ומעגל חסום.  —

יישומים במרחב: מנסרה ישרה שבסיסה משולש ישר–זווית, שבסיסה משולש שווה–שוקיים ושבסיסה   —

משולש שווה–צלעות; פירמידה ישרה שבסיסה מלבן )כולל ריבוע(, שבסיסה משולש שווה–שוקיים ושבסיסה 

משולש שווה–צלעות.

הערה:

במבחן עשויות להיכלל שאלות מהתוספות למאגר שהתפרסמו באתר האינטרנט של משרד החינוך, אתר מפמ"ר 

מתמטיקה, בתאריכים 06/��/�5, �9/6/07 , �0/7/08.
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الرياضيات، النموذج "ب"، 302

انتبه!
فيما يلي تفصيل املواّد التي لن ُتشمل في االمتحان.

يعتمد التركيز التالي على املواضيع التعليمية كما ترد في מדריך לנבחן החיצון )האקסטרני( — נושאי הלימוד 
לבחינות הבגרות )מהדורה 23(، املنشور في موقع اإلنترنت التابع لوزارة املعارف.  

التقنية اجلبرية
لن ُتشمل املواضيع التالية:

إيجاد قيمة البارامتر الذي بالنسبة له يوجد للمعادلة أو لهيئة املعادالت حّل وحيد، يوجد النهاية من احللول،  -
أو ال يوجد حّل.  

حّل هيئة معادالت املعادلتان فيها من الدرجة األولى أو كلتاهما من الدرجة الثانية.    -
. ax by c2 2+ = هيئة معادالت تشمل معادالت من الصورة    

إيجاد نقاط تقاطع بني قطعني مكافئني.  -

توسيع مصطلح األّس
لن ُيشمل املوضوع التالي:

معادالت أّسية فيها أساس متساٍو لكّل األسس، أو التي ميكن فيها التوّصل إلى أساس متساٍو بخطوة واحدة.  -

املتواليات
لن ُيشمل املوضوعان التاليان:

تعريف املتواليات بواسطة الدستور التراجعي.  -
املتوالية الهندسية )كّل املوضوع(.  -

مالحظة:  ميكن أن يرد سؤال عن التزايد والتضاؤل.  

حساب املثلثات
لن ُيشمل املوضوعان التاليان:

تطبيقات في املستوى:  املعني، املضّلع املنتظم، الدائرة احلاصرة والدائرة احملصورة.  -
تطبيقات في الفراغ:  منشور قائم قاعدته مثلث قائم الزاوية وقاعدته مثلث متساوي الساقني وقاعدته مثلث متساوي   -

األضالع؛ هرم قائم قاعدته مستطيل )مبا في ذلك املرّبع( وقاعدته مثلث متساوي الساقني وقاعدته مثلث متساوي 
األضالع.  

مالحظة:  
ميكن أن ُتشمل في االمتحان أسئلة من اإلضافات للمجّمع التي ُنشرت في موقع اإلنترنت التابع لوزارة املعارف، موقع

املفّتش املرّكز للرياضيات، في التواريخ  15.11.06، 19.6.07 ، 10.7.08 .
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מתמטיקה, שאלון ג', 303

שים לב!
החומר המפורט להלן לא ייכלל במבחן.

המיקוד מבוסס על נושאי הלימוד, כפי שהם מופיעים במדריך לנבחן החיצון )האקסטרני( — נושאי הלימוד 

לבחינות הבגרות )מהדורה 23(. המדריך מפורסם באתר האינטרנט של משרד החינוך.

בעיות מילוליות

לא ייכללו הנושאים שלהלן:

בעיות קנייה ומכירה )כולל התייקרויות והוזלות עוקבות באחוזים(.  —

בעיות גאומטריות: שטחים והיקפים של צורות המורכבות מחלקי מעגל )מעגל, חצי מעגל או רבע מעגל(,   —

נפח ושטח פנים של תיבה וגליל. נפח של מנסרה משולשת.

הערה: ייתכן שיידרשו אחוזים בבעיות מילוליות אחרות.

גאומטריה אנליטית

לא ייכללו הנושאים שלהלן:

אמצע קטע.  —

התנאי לניצבות של ישרים.  —

חיתוך של שני מעגלים.  —

הערה: ייתכן שיידרש חישוב שטחים והיקפים של משולשים ושל מלבנים.

התנהגות פונקציות

לא ייכלל הנושא שלהלן:

.  ( )f x
1

f(x) לגרף של   הקשר בין הגרף של   —

חשבון דיפרנציאלי

לא ייכללו הנושאים שלהלן:

.) ( )f x x   )כולל   נגזרת של    —

   )k טבעי(.
x
a bk + אסימפטוטה מקבילה לציר ה–x בפונקציות מהצורה    —

בעיות מילוליות של ערך קיצון בנושא של צורות במישור, של גופים במרחב, של תנועה ושל קנייה ומכירה.  —

חשבון אינטגרלי

לא ייכללו הנושאים שלהלן:

אינטגרל של פונקציה מורכבת כשהפנימית לינארית.  —

  , c ax b+   ושל  
ax b

c
+

n(  x  טבעי שונה מ–1(, אינטגרל של  
a bn + אינטגרל של    —

סכומים או הפרשים שלהם.  

אימות אינטגרלים על ידי גזירה.  —
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الرياضيات، النموذج "جـ"، 303

انتبه!
فيما يلي تفصيل املواّد التي لن ُتشمل في االمتحان.

يعتمد التركيز التالي على املواضيع التعليمية كما ترد في מדריך לנבחן החיצון )האקסטרני( — נושאי הלימוד 
לבחינות הבגרות )מהדורה 23(، املنشور في موقع اإلنترنت التابع لوزارة املعارف.  

املسائل الكالمية
لن ُيشمل املوضوعان التاليان:

مسائل الشراء والبيع )مبا في ذلك ارتفاعات األسعار والتنزيالت املتتالية بالنسب املئوية(.  -
مسائل هندسية:  مساحات ومحيطات ألشكال مرّكبة من أجزاء دائرة )دائرة أو نصف دائرة أو ربع دائرة(،   -

حجم ومساحة السطح اخلارجي للصندوق ولألسطوانة. حجم املنشور الثالثي.  
مالحظة:  ميكن أن ُتطلب النسب املئوية في مسائل كالمية أخرى.

الهندسة التحليلية
لن ُتشمل املواضيع التالية:

منتصف القطعة.  -
الشرط لتعامد مستقيمني.  -

تقاطع دائرتني.  -
مالحظة:  ميكن أن ُيطلب حساب مساحات ومحيطات ملثلثات وملستطيالت.

تصّرف الدواّل
لن ُيشمل املوضوع التالي:

. ( )f x
1

f(x) والرسم البياني ِلـ  العالقة بني الرسم البياني ِلـ    -
 

حساب التفاضل
لن ُتشمل املواضيع التالية:

.) ( )f x x  )مبا في ذلك   مشتّقة    -
   )k  طبيعي(.

x
a bk + خّط التقارب املوازي للمحور  x  في دواّل من الصورة    -

مسائل كالمية في القيمة القصوى في موضوع األشكال في املستوى، وموضوع األجسام في الفراغ، وموضوع احلركة   -
وموضوع الشراء والبيع.

حساب التكامل
لن ُتشمل املواضيع التالية:

تكامل الدالة املرّكبة عندما تكون الدالة الداخلية خّطية.  -
c ، مجموعهما أو الفروق بينهما. ax b+   َو  

ax b
c
+

   )n طبيعي ال يساوي 1(، تكامل  
x
a bn + تكامل    -

إثبات تكامالت بواسطة االشتقاق.  -
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מתמטיקה, שאלון ד', 304

שים לב!
החומר המפורט להלן לא ייכלל במבחן.

המיקוד מבוסס על נושאי הלימוד, כפי שהם מופיעים במדריך לנבחן החיצון )האקסטרני( — נושאי הלימוד 

לבחינות הבגרות )מהדורה 23(. המדריך מפורסם באתר האינטרנט של משרד החינוך.

אלגברה של חזקות

לא ייכלל הנושא שלהלן:

אי–שוויונים מעריכיים.  —

לוגריתמים

לא ייכלל הנושא שלהלן:

אי–שוויונים לוגריתמיים.  —

טריגונומטריה

לא ייכללו הנושאים שלהלן:

.  ( )tan !α β   ,  ( )cos !α β   ,  cos 2α  זהויות עבור  —

פתרון בעיות טריגונומטריות במרחב.  —

חשבון דיפרנציאלי

לא ייכללו הנושאים שלהלן:

  . a e ax! a  ושל הפונקציות המעריכיות   e og xa,! חקירה של הפונקציות הלוגריתמיות    —

בעיות מילוליות של ערך קיצון )כל הנושא(.   —

חשבון אינטגרלי

לא ייכללו הנושאים שלהלן:

מציאת פונקציה על פי הנגזרת ונקודה על הפונקציה.  —

אימות אינטגרלים על ידי גזירה.  —

אינטגרל של פונקציות טריגונומטריות.  —

 . ) ax b
c
+

2   )כולל  
1

- 2  ומ– 
1

r  מספר רציונלי שונה מ–  )  כאשר  )ax b r+ אינטגרל של הפונקציות   —

. a e!   , ax   אינטגרל של הפונקציות המעריכיות  —
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الرياضيات، النموذج "د"، 304

انتبه!
فيما يلي تفصيل املواّد التي لن ُتشمل في االمتحان.

يعتمد التركيز التالي على املواضيع التعليمية كما ترد في מדריך לנבחן החיצון )האקסטרני( — נושאי הלימוד 
לבחינות הבגרות )מהדורה 23(، املنشور في موقع اإلنترنت التابع لوزارة املعارف. 

اجلبر األّسي
لن ُيشمل املوضوع التالي:

متباينات أّسية.  -

اللوغريثمات
لن ُيشمل املوضوع التالي:
متباينات لوغريثمية.  -

حساب املثلثات
لن ُيشمل املوضوعان التاليان:

.  ( )tan !α β   ،  ( )cos !α β   ،  cos 2α    املتطابقات بالنسبة ِلـ  -
حّل مسائل مثّلثية في الفراغ.  -

حساب التفاضل
لن ُيشمل املوضوعان التاليان:

.  a e ax! a  والدواّل األّسية    e og xa,! بحث الدواّل اللوغريثمية    -
مسائل كالمية في القيمة القصوى )كّل املوضوع(.  -

حساب التكامل
لن ُتشمل املواضيع التالية:

إيجاد دالة حسب املشتّقة ونقطة على الدالة.  -
إثبات تكامالت بواسطة االشتقاق.  -

تكامل الدواّل املثّلثية.  -
. ) ax b

c
+

2   )مبا في ذلك  
1

- 2  َو  
1 r  عدًدا نسبًيا ال يساوي   )  عندما يكون   )ax b r+ تكامل الدواّل     -

.a e!   ،  ax   تكامل الدواّل األّسية  -
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מתמטיקה, שאלון ה', 305

שים לב!
החומר המפורט להלן לא ייכלל במבחן.

המיקוד מבוסס על נושאי הלימוד, כפי שהם מופיעים במדריך לנבחן החיצון )האקסטרני( — נושאי הלימוד 

לבחינות הבגרות )מהדורה 23(. המדריך מפורסם באתר האינטרנט של משרד החינוך.

טכניקה אלגברית

לא ייכללו הנושאים שלהלן:

מערכת משוואות לינאריות עם שני משתנים ושני פרמטרים.  —

חקירת משוואה ממעלה שנייה עם פרמטרים.  —

מערכת משוואות ממעלה שנייה עם פרמטרים.  —

משוואות הנפתרות על ידי הצבה )כמו משוואה דו–ריבועית(. משוואות אי–רציונליות.  —

נוסחאות ויאטה.  —

גאומטריה אוקלידית

לא ייכללו הנושאים שלהלן:

דמיון מצולעים )הגדרה(.  —

היחס במשולשים דומים בין היקפים, תיכונים, חוצי–זווית, גבהים ורדיוסי מעגלים חוסמים ומעגלים חסומים.  —

היחס בין שטחי משולשים דומים.  —

היחס בין היקפים במצולעים דומים.  —

חותך ומשיק היוצאים מנקודה חיצונית למעגל. שני חותכים היוצאים מנקודה חיצונית למעגל.  —

הערה: שאלות בגאומטריה אוקלידית יש להוכיח בשיטות של גאומטריה אוקלידית בלבד.

סדרות

לא ייכללו הנושאים שלהלן:

סדרה הנדסית וסדרה הנדסית אין–סופית.  —

שברים מחזוריים.  —
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الرياضيات، النموذج "هـ"، 305
انتبه!

فيما يلي تفصيل املواّد التي لن ُتشمل في االمتحان.

يعتمد التركيز التالي على املواضيع التعليمية كما ترد في מדריך לנבחן החיצון )האקסטרני( — נושאי הלימוד 
לבחינות הבגרות )מהדורה 23(، املنشور في موقع اإلنترنت التابع لوزارة املعارف.  

التقنية اجلبرية
لن ُتشمل املواضيع التالية:

هيئة معادالت خّطية مع متغّيرين وبارامترين.   -
بحث معادلة من الدرجة الثانية مع بارامترات.  -

هيئة معادالت من الدرجة الثانية مع بارامترات.  -
معادالت ُتّل بواسطة التعويض )كاملعادلة ثنائية التربيع(.  معادالت غير نسبية.  -

معادالت ڤيتا.  -

الهندسة اإلقليدية
لن ُتشمل املواضيع التالية:

تشابه املضّلعات )تعريف(.  -
النسبة في املثلثات املتشابهة بني احمليطات واملستقيمات املتوّسطة ومنّصفات الزوايا واالرتفاعات وأنصاف أقطار   -

الدوائر احلاصرة والدوائر احملصورة.  
النسبة بني مساحات املثلثات املتشابهة.  -

النسبة بني احمليطات في املضّلعات املتشابهة.  -
القاطع واملماس اللذان يخرجان من نقطة خارجية للدائرة.  القاطعان اللذان يخرجان من نقطة خارجية للدائرة.  -

مالحظة:  يجب برهان األسئلة في الهندسة اإلقليدية بطرق الهندسة اإلقليدية فقط.

املتواليات
لن ُيشمل املوضوعان التاليان:

املتوالية الهندسية واملتوالية الهندسية الالنهائية.  -
الكسور الدورية.  -
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מתמטיקה, שאלון ו', 306

שים לב!
החומר המפורט להלן לא ייכלל במבחן.

המיקוד מבוסס על נושאי הלימוד, כפי שהם מופיעים במדריך לנבחן החיצון )האקסטרני( — נושאי הלימוד 

לבחינות הבגרות )מהדורה 23(. המדריך מפורסם באתר האינטרנט של משרד החינוך.

אלגברה

לא ייכללו הנושאים שלהלן:

בעיות מילוליות: הספק, תערובת, בעיות קנייה ומכירה.  —

אי–שוויונים עם ערך מוחלט: אי–שוויונים לינאריים המובילים לכל היותר לשני מחוברים   —

בערך מוחלט עם ביטויים לינאריים ומספר ממשי. מנה של שני ביטויים לינאריים, לדוגמה:   

 . 3 , 2x
x

x
x

3
2 5

2 1
3

2#
+
-

+
-

. x x5 6 22 #- + אי–שוויון ריבועי המוביל למחובר ריבועי אחד בערך מוחלט    

הוכחות באינדוקציה של זהויות ושל אי–שוויונים.  —

טריגונומטריה

לא ייכללו הנושאים שלהלן:

חישובים במרחב בגופים: תיבה )כולל קובייה(, מנסרה, גליל, חרוט.   —

.  ( )tan α β+ tan   ובזהויות עבור   cos1 12
2+ =α
α

שימוש בזהויות עבור    —

חשבון דיפרנציאלי

לא ייכללו הנושאים שלהלן:

המהירות כנגזרת.  —

חקירה של פונקציות שבהן יש ביטויים עם שורשים ריבועיים.  —

נגזרת של פונקציה סתומה.  —

בעיות ערך קיצון בצורות במישור ובגופים במרחב.  —

חשבון אינטגרלי

לא ייכללו הנושאים שלהלן:

אינטגרל של פונקציות שורש.  —

מציאת פונקציה על פי נגזרתה ונקודה על הפונקציה.  —

נפח גוף סיבוב.  —
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الرياضيات، النموذج "و"، 306

انتبه!
فيما يلي تفصيل املواّد التي لن ُتشمل في االمتحان.

يعتمد التركيز التالي على املواضيع التعليمية كما ترد في מדריך לנבחן החיצון )האקסטרני( — נושאי הלימוד 
לבחינות הבגרות )מהדורה 23(، املنشور في موقع اإلنترنت التابع لوزارة املعارف.  

اجلبر
لن ُتشمل املواضيع التالية:

مسائل كالمية: القدرة، اخلليط، مسائل الشراء والبيع.  -
متباينات مع قيمة مطلقة:  متباينات خّطية تؤّدي على األكثر إلى حّدين بالقيمة املطلقة مع تعابير خّطية وعدد   -

  .  3 , 2x
x

x
x

3
2 5

2 1
3

2#
+
-

+
- حقيقي.  حاصل قسمة تعبيرين خّطيني، مثاًل: 

. x x5 6 22 #- + متباينة تربيعية تؤّدي إلى حّد تربيعي واحد بالقيمة املطلقة    
براهني باالستقراء ملتطابقات وملتباينات.  -

حساب املثلثات
لن ُيشمل املوضوعان التاليان:

حسابات في الفراغ في األجسام:  الصندوق )مبا في ذلك املكّعب(، املنشور، األسطوانة، املخروط.  -
.  ( )tan α β+ tan ، واملتطابقات بالنسبة ِلــ    cos1 12

2+ =α
α

استعمال املتطابقات بالنسبة ِلـ:    -

حساب التفاضل
لن ُتشمل املواضيع التالية:

السرعة كمشتّقة.  -
بحث دواّل فيها تعابير مع جذور تربيعية.  -

مشتّقة الدالّة الضمنية.  -
مسائل في القيمة القصوى في أشكال في املستوى وفي أجسام في الفراغ.  -

حساب التكامل
لن ُتشمل املواضيع التالية:

تكامل دواّل اجلذر.  -
إيجاد دالّة حسب مشتّقتها ونقطة على الدالّة.  -

حجم جسم الدوران.  -
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מתמטיקה, שאלון ז', 307

שים לב!
החומר המפורט להלן לא ייכלל במבחן.

המיקוד מבוסס על נושאי הלימוד, כפי שהם מופיעים במדריך לנבחן החיצון )האקסטרני( — נושאי הלימוד 

לבחינות הבגרות )מהדורה 23(. המדריך מפורסם באתר האינטרנט של משרד החינוך.

גאומטריה אנליטית
לא ייכללו הנושאים שלהלן:

משוואת חוצה–זווית בין ישרים.  —

מעגל: משיק למעגל ותנאי השקה למעגל.   —

פרבולה )כל הנושא(.  —

וקטורים
לא ייכללו הנושאים שלהלן:

וקטורים שראשיתם בנקודה אחת ומסתיימים על ישר.  —

וקטורים שראשיתם בנקודה אחת ומסתיימים על מישור.  —

הוכחות של תכונות גאומטריות במישור ובמרחב.  —

חישוב זווית בין שני מישורים ובין ישר למישור.  —

חישוב מרחקים בין ישרים מקבילים ובין ישרים מצטלבים.  —

חישוב זווית בין שני מישורים.  —

משפטים ב, ג.  —

מספרים מרוכבים
לא ייכללו הנושאים שלהלן:

סדרות.  —

שימוש בנוסחאות ויאטה.  —

פונקציות מעריכיות ולוגריתמיות
לא ייכללו הנושאים שלהלן:

אי–שוויונים מעריכיים.  —

בעיות גידול ודעיכה. זמן מחצית חיים.  —

. ≠a 1  , 0a2    og xa,   , nx, חשבון דיפרנציאלי של הפונקציות הלוגריתמיות: הנגזרות של    —

שילוב פונקציות טריגונומטריות בחקירת פונקציות לוגריתמיות ומעריכיות.  —

גזירה סתומה.  —

)  ושילוב פונקציות טריגונומטריות בחשבון אינטגרלי. )f x
1

x  ושל  
1

חשבון אינטגרלי של    —

מציאת פונקציה על פי הנגזרת ונקודה על הפונקציה.  —

אימות אינטגרלים על ידי גזירה.  —

הערה:  הנושא חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי של הפונקציות המעריכיות והלוגריתמיות כולל את כל הנושאים,  

המיומנויות )האנליטיות והאלגבריות( והשימושים הנדרשים בשאלון 306 )ראו את הכתוב בנושא חשבון    

דיפרנציאלי ואינטגרלי בשאלון 306(.  
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الرياضيات، النموذج "ز"، 307
انتبه!

فيما يلي تفصيل املواّد التي لن ُتشمل في االمتحان.
يعتمد التركيز التالي على املواضيع التعليمية كما ترد في מדריך לנבחן החיצון )האקסטרני( — נושאי הלימוד 

לבחינות הבגרות )מהדורה 23(، املنشور في موقع اإلنترنت التابع لوزارة املعارف.  

الهندسة التحليلية
لن ُتشمل املواضيع التالية:

معادلة منّصف الزاوية بني مستقيمني.  -
الدائرة: املماس للدائرة وشروط متاسه للدائرة.  -

القطع املكافئ )كّل املوضوع(.   -
املّتجهات

لن ُتشمل املواضيع التالية:
مّتجهات بدايتها في نقطة واحدة وتنتهي على مستقيم.  -
مّتجهات بدايتها في نقطة واحدة وتنتهي على مستوى.  -

براهني صفات هندسية في املستوى وفي الفراغ.  -
حساب الزاوية بني مستويني وبني مستقيم ومستوى.  -

حساب األبعاد بني مستقيمني متوازيني، وبني مستقيمني متصالبني.  -
حساب الزاوية بني مستويني.  -

النظريتان "ب" ، "جـ".  -

األعداد املرّكبة
لن ُيشمل املوضوعان التاليان:

املتواليات.  -
استعمال معادالت ڤيتا.  -

الدواّل األّسية واللوغريثمية
لن ُتشمل املواضيع التالية:

متباينات أّسية.  -
مسائل التزايد والتضاؤل.  زمن نصف احلياة.  -

. ≠a 1  ،  0a2    og xa,   ، nx, حساب التفاضل للدواّل اللوغريثمية:  مشتّقات    -
دمج دواّل مثّلثية في بحث دواّل لوغريثمية وأّسية.   -

اشتقاق دالة ضمنية.  -
)  ودمج دواّل مثّلثية في حساب التكامل.  )f x

1
x  وِلـ  

1
حساب التكامل ِلـ    -

إيجاد دالّة حسب املشتّقة ونقطة على الدالّة.  -
إثبات تكامالت بواسطة االشتقاق.  -

مالحظة:  املوضوع حساب التفاضل والتكامل للدواّل األّسية واللوغريثمية يشمل جميع املواضيع واملهارات )التحليلية
               واجلبرية( واالستعماالت املطلوبة في منوذج االمتحان 306 )انظروا ما ورد في موضوع حساب التفاضل والتكامل       

               في منوذج االمتحان 306(.


