מדינת ישראל
משרד החינוך

دولة إسرائيل
وزارة املعارف

סוג הבחינה :א .בגרות לבתי"ס על־יסודיים نوع االمتحان :أ .بجروت للمدارس الثانوية
للممتحنني اخلارج ّيني
ب .بجروت
		
ב .בגרות לנבחנים אקסטרניים
َ
موعد االمتحان :صيف 2007
מועד הבחינה :קיץ תשס"ז
رقم النموذج305 ،035005 :
מספר השאלון305 ,035005 :
لوائح قوانني لِـ َ 4و  5وحدات تعليمية
ملحق:
דפי נוסחאות ל– 4ול– 5יח"ל
נספח:

מתמטיקה
      
א.
ב.

ג.

ד.

שאלון ה'

הוראות לנבחן

الرياضيات

النموذج "هـ"
للممتحن
تعليمات
َ

أ .مدّ ة االمتحان :ساعتان.
משך הבחינה :שעתיים.
ب .مبنى النموذج وتوزيع الدرجات:
מבנה השאלון ומפתח ההערכה:
في هذا النموذج فصالن.
בשאלון זה שני פרקים.
الفصل األ ّول :اجلبر
פרק ראשון :אלגברה
                     33 - 33 x 1درجة
 33 13  — 33  13 x 1נק'
      
الفصل الثاني :الهندسة املستوية
פרק שני :הנדסת המישור
واالحتمال
והסתברות
                     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 .חוסר
عدم التفصيل قد يؤ ّدي إلى خصم درجات
פירוט עלול לגרום לפגיעה בציון או
أو إلى إلغاء االمتحان.
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
ّ
َ
َ
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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 (  33درجة)
الفصل ّ
أجب عن أحد السؤالين .2-1
أجبت عن أكثر من سؤال واحد ،تُفحص فقط اإلجابة األولى التي في دفترك.
َ
انتبه! إذا
الجبر
.1

معطاة الدالة:
أ.

x +1
2x2 + x + 1

= )f (x

.

جد أليّة قيَم    xتكون الدالة سالبة.

ب .معطى المستقيم    . m ! 0 ،   y = m

( )1جد أليّة قيَم    mيقطع المستقيم الرسم البياني للدالة المعطاة
في نقطتين مختلفتين.
( )2جد أليّة قيَم    mال يقطع المستقيم الرسم البياني للدالة المعطاة.
.2

املتوالية    anمعرّفة لكلّ    nطبيعي بواسطة الدستور التراجعي

                            

                                                                                 

a1 = 11
*
    a n + 1 = - 0.5 a n + 4.5

المتوالية    bnمعرّفة لكلّ
أ.

   nطبيعي بواسطة   b n = a n - 3

.

برهن أنّ المتوالية    bnهي متوالية هندسية.

ب )1( .جد األساس لمتوالية جميع الحدود الموجودة في األماكن الزوجية في
				

المتوالية . b n

( )2جد مجموع جميع الحدود الموجودة في األماكن الزوجية في المتوالية
		

الالنهائية . b n
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الفصل الثاني :الهندسة املستوية واالحتمال (  66درجة)
أجب عن اثنين من األسئلة  ،6-3منها يُسمح لك اإلجابة على األكثر عن أحد السؤالين .6-5
(لكلّ سؤال  33درجة)
أجبت عن أكثر من سؤالين ،تُفحص فقط اإلجابتان األوليان اللتان في دفترك.
َ
انتبه! إذا
الهندسة املستوية
.3

AC

على الضلعين

َو    ABفي المثلث

بنوا مثلثين متساويَي األضالع،

ABC

َ    ACEو ABD

E

(انظر الرسم).
أ.
BE

برهن أنّ    BE = DC

.

H
F

يقطع الضلع    ACفي النقطة   ، H

َو    DCيقطع الضلع
َ    BEو

DC

AB

في النقطة   . G

A

C

D
G
B

يلتقيان في النقطة (   Fانظر الرسم).

ب .جد مقدار الزاوية    . GFBعلّل.
توجيه :أشر بِـ   βإلى   . BADG

جـ .ماذا يجب أن يكون مقدار الزاوية  ، BACحتّى يكون باإلمكان حصر
الشكل الرباعي      AHFGفي دائرة؟ علّل.
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المستقيم الذي يوازي قاعدتَي شبه المنحرف   ABCD

يقطع ساقَي شبه المنحرف في النقطتين َ    Eو

F

(انظر الرسم).
معطى أنّ  25  :سم =  11  ، ABسم = ، DC
أ.

،

C

D

F

E
A

B

3
.   DE
        EA = 4

احسب طول   EF

.

ب .احسب النسبة بني مساحة شبه املنحرف      EFCDومساحة شبه املنحرف   . ABFE

فسر حساباتك.
ّ
انتبه :يُسمح لك اإلجابة على األكثر عن أحد السؤالني .6-5
القوانني في االحتمال املشروط موجودة في صفحة .6
االحتمال
.5

في لعبة واحدة ميكن كسب إحدى اإلمكانيات الثالث:
 10نقاط 15 ،نقطة 30 ،نقطة.
االحتمال لكسب  30نقطة في لعبة واحدة هو .   0.2

االحتمال لكسب مبلغ كلّي قدره  25نقطة بالضبط ،في لعبت نَْي متتاليت نَْي هو  .   0.3
أ   P .هو االحتمال لكسب  10نقاط في لعبة واحدة.
احسب    Pإذا عُلم أنّ    . P > 0.4
ب .احسب االحتمال لكسب مبلغ كلّي قدره  50نقطة بالضبط ،في  3ألعاب متتالية.
جـ .يلعب  5أشخاص بهذه اللعبة .يلعب كلّ واحد منهم  3ألعاب متتالية.
ما هو االحتمال بأن يكسب على األكثر أحد األشخاص مبلغًا ك ّليًا قدره  50نقطة
		
بالضبط؟
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التفكير االحتمالي في احلياة اليومية
.6

ّ
ّ
المرشحين الذين وصلوا
المرشحين لمسابقة للغناء ،وُجد أنّ عدد
في استطالع أُجري بين مجمل
ّ
المرشحين الذين وصلوا من بلدات أخرى.
من المدن كان أكبر بِـ   1.5ضعف من عدد
ّ
المرشحين الذين وصلوا من المدن لم يُقبلوا للمسابقة.
   52%من
ّ
أيضا.
المرشحين وصلوا من بلدات أخرى وقُبلوا للمسابقة ً
   25.6%من مجمل
أ.

ّ
ّ
المرشحين من المدن؟
المرشحين الذين قُبلوا للمسابقة ،من بين
ما هي نسبة

ّ
للمرشحين من بلدات أخرى
ب .اعتمادًا على المعطيات ،ادّعى صحافيّ أنّه كان تفضيل
في القبول للمسابقة.
		
اشرح بواسطة حساب مالئم ،على أيّة معطيات اعتمد الصحافيّ .
		
ّ
المرشحين للمسابقة،
جـ .ادّعى منظّ مو المسابقة أنّه لم يكن لمكان السكن تأثير على قبول
واقترحوا فحص عامل آخر كان يمكن أن يؤثّر على قبولهم.
		
ّ
المرشحين للمسابقة في مجموعتين:
فحصوا العالقة بين مكان السكن وقبول
		
مرشحون تعلّموا تطوير الصوت ّ
ّ
ومرشحون لم يتعلّموا تطوير الصوت.
		
فيما يلي النتائج التي حصلوا عليها في الفحص.
		
ّ
مرشحون لم يتعلّموا تطوير الصوت
عدد
ّ
المرشحين
الذين قُبلوا

ّ
مرشحون تعلّموا تطوير الصوت

عدد
ّ
المرشحين
الذين لم يُقبلوا

عدد
ّ
المرشحين
من المدن

120

180

عدد
ّ
المرشحين من
بلدات أخرى

40

60

عدد
ّ
المرشحين
الذين قُبلوا

عدد
ّ
المرشحين
الذين لم يُقبلوا

عدد
المرشّ حين
من المدن

60

15

عدد
ّ
المرشحين من
بلدات أخرى

120

30

( )1هل تبرّر نتائج الفحص ادّعاء منظّ مي المسابقة؟ علّل بواسطة حساب مالئم،
وفسر.
ّ
( )2هل حسب نتائج الفحص يمكن االفتراض بأنّ تعلّم تطوير الصوت يمكن أن يكون
ّ
المرشحين للمسابقة؟ علّل بواسطة حساب مالئم ،وفسّ ر.
ال قد أ ّثر على قبول
عام ً
/يتبع في صفحة /6
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قوانني في االحتمال املشروط
نسبة (פרופורציה) مشروطة واحتمال مشروط:

قانون بيس:
وجود عالقة إحصائية:

)P (AkB
)P (B

= )P (A / B

)P (B / A) $ P (A
)P (B

= )P (A / B

)P (A / B) ≠ P (A / B
)P (A / B) ≠ P (A

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.

