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שאלון ד'

הוראות לנבחן

الرياضيات

النموذج "د"
للممتحن
تعليمات
َ

أ .مدّ ة االمتحان :ساعة وثالثة أرباع.
משך הבחינה :שעה ושלושה רבעים.
ب .مبنى النموذج وتوزيع الدرجات:
מבנה השאלון ומפתח ההערכה:
في هذا النموذج فصالن.
בשאלון זה שני פרקים.
الفصل األ ّول :حساب املثلثات في
פרק ראשון :טריגונומטריה במישור
املستوى وفي الفراغ ،حساب التفاضل
ובמרחב ,חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי
والتكامل للدوالّ املثلثية
של הפונקציות הטריגונומטריות —
                     33 - 33 x 1درجة
        33 13  — 33  13 x 1נק'
الفصل الثاني :األسس واللوغريثمات،
פרק שני :חזקות ולוגריתמים ,חשבון
حساب التفاضل والتكامل
דיפרנציאלי ואינטגרלי
                     66 - 33 x 2درجة
 66 23  — 33  13 x 2נק'
    املجموع      100   -درجة
סה"כ —    100נק'
جـ .موا ّد مساعدة ُيسمح استعمالها:
חומר עזר מותר בשימוש:
 .1حاسبة غير بيانية .ال يُسمح استعمال
 .1מחשבון לא גרפי .אין להשתמש
إمكانيات البرمجة في احلاسبة التي ميكن
באפשרויות התכנות במחשבון הניתן
برمجتها .استعمال احلاسبة البيانية أو
לתכנות .שימוש במחשבון גרפי או
إمكانيات البرمجة في احلاسبة قد يؤدّي
באפשרויות התכנות במחשבון עלול
إلى إلغاء االمتحان.
לגרום לפסילת הבחינה.
 .2لوائح قوانني (مرفقة).
 .2דפי נוסחאות (מצורפים).
خاصة:
הוראות מיוחדות  :
د .تعليمات ّ
 .1ال تــنـسخ الـسـؤال؛ اكـتـب رقـمــه
 .1אל תעתיק את השאלה; סמן את  
فقط.
מספרה בלבד.
 .2ابدأ ّ
كل سؤال في صفحة جديدة .اكتب
 .2התחל כל שאלה בעמוד חדש .רשום
في الدفتر مراحل ّ
أجريت
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.
ّ
وللممتحنني على حدّ سواء.
للممتحنات
وموجهة
التعليمات في هذا النموذج مكتوبة بصيغة 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 :حساب املثلثات في املستوى وفي الفراغ ،حساب التفاضل
الفصل ّ
ّ
للدوال املثلثية (  33درجة)
والتكامل
أجب عن أحد السؤالين .2-1
أجبت عن أكثر من سؤال واحد ،تُفحص فقط اإلجابة األولى التي في دفترك.
َ
انتبه! إذا
.1

A

في مثلث قائم الزاوية   )BC = 90o (   ABC
AD

هو المستقيم المتوسّ ط للضلع القائم   (   BCانظر الرسم).

معطى أنّ . BC = 2a   ،  BABC = 73o :
أ.

احسب مقدار الزاوية   . ADC

ب    E .هي نقطة على امتداد املستقيم املتوسّ ط
بحيث   10

AD

E

في إجاباتك أبقِ رقمني بعد الفاصلة العشرية.
.2

B

سم = َ     CEو   8سم = . DE

احسب طول الضلع القائم    . BC

		

D

C

معطاة مشتقّة الدالة

)= 3 - b sin 3x       f (x

).   f' (x

يمس الرسم البياني للدالة )    f (xفي النقطة التي فيها .   x = π6
مرّروا مستقيمً ا ّ

معادلة المماس هي    = - 3x + 2π

أ.

.   y

جد قيمة البارامتر . b

ب .جد الدالة ).   f (x

جـ .جد اإلحداثيات

x

للنقاط القصوى للدالة

وحدّ د نوع هذه النقاط القصوى.

π
)   f (xفي المجال   0 < x < 2

،

/يتبع في صفحة /3

-  -
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الفصل الثاني :األسس واللوغريثمات ،حساب التفاضل والتكامل (  66درجة)
أجب عن اثنين من األسئلة ( 5-3لكلّ سؤال  33 -درجة).
أجبت عن أكثر من سؤالين ،تُفحص فقط اإلجابتان األوليان اللتان في دفترك.
َ
انتبه! إذا
.3

في تاريخ

1/1/1990

حتّى تاريخ

اشترى شخص قطعة أرض في منطقة معدّ ة للبناء.

1/1/1994

انخفضت قيمة قطعة األرض كلّ سنة بنسبة مئوية ثابتة.

في السنوات الـ  4األولى منذ يوم الشراء انخفضت قيمة قطعة األرض بما مجموعه بنسبة . 40%
أ.

جد النسبة املئوية الثابتة التي انخفضت بها قيمة قطعة األرض كلّ سنة.

ب .في تاريخ

1/1/1994

متّت املصادقة على خطط البناء في املنطقة .مع املصادقة ازدادت قيمة

قطعة األرض كلّ سنة بنسبة مئوية أكبر بِـ

1.5

ضعف من النسبة املئوية التي انخفضت بها

قيمة قطعة األرض كلّ سنة قبل ذلك.
جد بعد مرور كم سنة منذ التاريخ  1/1/1994ستكون قيمة قطعة األرض أكبر بِـ

40%

من قيمتها في يوم الشراء.
في إجاباتك دقّق حتّى رقمين بعد الفاصلة العشرية.
.4

معطاة الدالة    - ,og 4 x2

أ.

.    f (x) = (,og2 x) 2

ما هو مجال تعريف الدالة؟

ب .جد نقاط تقاطع الدالة مع المحور . x
يمس الدالة في النقطة التي فيها
جـ .جد معادلة المستقيم الذي ّ

2

=.x

/يتبع في صفحة /4

-  -

.5

معطاة الدالة

x+1
e 2
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= )(   f (xانظر الرسم).

y

يمس الرسم البياني للدالة
ميل المستقيم الذي ّ
في النقطة
أ.

e2
 Aهو    2

.

جد إحداثيات النقطة .   A

ب .جد معادلة المماس للرسم البياني للدالة
		

في النقطة .   A

x

جـ .احسب المساحة المحصورة بين الرسم
		

البياني للدالة والمماس والمحور . y

بإمكانك إبقاء العدد    eفي إجاباتك.

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.

