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لوائح قوانني لِـ َ 4و  5وحدات تعليمية
ملحق:
דפי נוסחאות ל– 4ול– 5יח"ל
נספח:

מתמטיקה
      
א.
ב.

		

ג.

ד.

שאלון ו'

הוראות לנבחן

الرياضيات

النموذج "و"
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
1
1
                     33 - 33 x 1درجة
     33 3  — 33  3 x 1נק'
الفصل الثاني :حساب التفاضل والتكامل،
פרק שני :חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי,
1
حساب املثلثات        66 - 33 x 2درجة
טריגונומטריה  66 23  — 33 3 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.
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 (  33درجة)
الفصل ّ

أجب عن أحد السؤالين .2-1
أجبت عن أكثر من سؤال واحد ،تُفحص فقط اإلجابة األولى التي في دفترك.
َ
انتبه! إذا
.1

وبخط مستقيم.
ّ
خرجت سيّارة لعب من النقطة   ، Aوتحرّكت باتّجاه النقطة    Bبسرعة ثابتة
البُعد بين النقطة
بعد مرور

1.5

A

والنقطة

B

هو

2.5

متر.

بخط
ثانية منذ خروج السيّارة ،رُميت كرة من النقطة  . Bتحرّكت الكرة ّ

مستقيم باتّجاه السيّارة بسرعة ثابتة مقدارها   3متر في الثانية.
بخط مستقيم باتّجاه النقطة
بعد أن اصطدمت الكرة بالسيّارة ،استمرّت السيّارة بالتحرّك ّ

B

بسرعة أقلّ بِـ    40%من سرعتها حتى االصطدام.
ثوان من لحظة خروجها من النقطة  . A
وصلت السيّارة إلى النقطة   Bبعد مرور   ٍ 7
ماذا كانت سرعة السيّارة حتّى لحظة االصطدام؟
.2

أ.

برهن باالستقراء أو بطريقة أخرى أنّ لكلّ

   

n

طبيعي يتحقّق:

    

)(n + 1)( n + 2)( n + 3) ...( 3n
n
(1 $ 2)( 4 $ 5)( 7 $ 8) ...( 3n - 2) $ (3n - 1) = 3

18 19 ... 42
   162 $ 17
ب .احسب        20 $ 56 $ ... $ 1640
$

$

$

$

$

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

معطاة الدالة         f (x) = 8 sin2 x - cos 4xفي المجال   .   0 # x # 45π

أ.

جد إحداثيات النقاط القصوى للدالة في المجال المعطى.

ب .جد المجال الذي تكون الدالة فيه مقعّرة باتّجاه األعلى
		

,

 ،والمجال الذي تكون

الدالة فيه مقعّرة باتّجاه األسفل    +في المجال المعطى.

جـ .جد كم حلاّ ً يوجد للمعادلة    f (x) = 0في المجال المعطى .علّل.
.4

معطاة الدالتان:

أ.

                         a > 0     ،    f (x) = ax2
bx
                  
x2 + 1

جد مجاالت تصاعد وتنازل للدالة

= )   b > 0     ،    g (x
)g (x

(إذا وُجدت كهذه) .علّل.

ب .عبّر بداللة    bعن خطوط تقارب (إذا وُجدت كهذه) للدالة ) ، g (xتوازي المحورين.
جـ .الرسمان البيانيان للدالتين يتقاطعان في نقطتين فقط.
		

ارسم في هيئة محاور واحدة ،رسمً ا بيانيًا تقريبيًا للدالة

		

للدالة ). g (x

د.
		
		

)f (x

ورسمً ا بيانيًا تقريبيًا

معطى أنّ إحدى نقطتَي التقاطع اللتين بين الرسمين البيانيين للدالتين هي في
وكذلك معطى أنّ المساحة المحصورة بين الرسمين البيانيين للدالتين هي
احسب قيمتَي البارامترين

a

x=1

5
3- 2

،
.

َو . b

/يتبع في صفحة /4
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في هرم قائم ،) SA = SB = SC (    SABC
قاعدته المثلث
معطى أنّ :

ABC

(انظر الرسم)،

BC = a ، BABC = β ، BBAC = α

،

B

الزاوية بين الضلع الجانبي والقاعدة هي   . δ
أ.
		

a

عبّر بداللة معطيات السؤال عن نصف
قطر الدائرة التي تحصر القاعدة.

C

ب .عبّر بداللة معطيات السؤال عن حجم الهرم.
جـ .معطى أنّ . α = β = δ = 60o :
		

احسب الزاوية التي بين الوجه

SBC

والقاعدة.

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.

β

α

A

