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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 ،2007 :املوعد "ب"
מועד הבחינה :תשס"ז ,מועד ב
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
1
פרק ראשון :אלגברה 1
                     33 - 33 x 1درجة
 33 3  — 33  3 x 1נק'
      
الفصل الثاني :الهندسة املستوية
פרק שני :הנדסת המישור
واالحتمال
והסתברות
1
2
                     66 - 33 x 2درجة
 66 3  — 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:
تعليمات
د.
הוראות מיוחדות  :
ّ
 .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،
		
חישובים,
הסבר את כל פעולותיך ,כולל
ّ
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
ّ
َ
َ
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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 المعادلة      ). x - 2 = a (a - 3 - x
أ.

جد أليّة قيَم    aيوجد حلّ وحيد للمعادلة.

ب .جد أليّة قيَم   aيحقّق الحلّ

الوحيد للمعادلة المعطاة المتباينة   < 0

.   x + 2

 .2ميتلئ وعاء ماء خالل  5ساعات.
النسبة بني كمّ ية املاء التي تدخل إلى الوعاء كلّ ساعة وكمّ ية املاء التي دخلت إليه في الساعة
السابقة هي  . q
خالل الساعت نَْي األوليني دخل إلى الوعاء   48م 3من املاء ،وخالل   4الساعات األولى دخل إلى
الوعاء ضعف كمّ ية املاء التي دخلت إليه خالل    4الساعات األخيرة.
جد حجم الوعاء.
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الفصل الثاني :الهندسة املستوية واالحتمال (  66درجة)

أجب عن اثنين من األسئلة  ،6-3منهما يُسمح لك اإلجابة على األكثر عن أحد السؤالين .6-5
(لكلّ سؤال  33 -درجة)
أجبت عن أكثر من سؤالين ،تُفحص فقط اإلجابتان األوليان اللتان في دفترك.
َ
انتبه! إذا
في األسئلة في الهندسة المستوية ،يجب استعمال طرق الهندسة فقط.
الهندسة املستوية

 .3بنوا على ضلعَي المربّع   ABCDمث ّل َث ْين
متساويَي األضالعَ    AFD   ،و   . BHC

D

C

الضلعان    َ CHو    DFيتقاطعان في النقطة    ، E

E

والضلعان َ   BHو  AFيتقاطعان في النقطة  G

(انظر الرسم).

F

معطى أنّ طول ضلع المربّع هو   6سم.
أ.

برهن أنّ الشكل الرباعي    HEFGهو معين.

ب.

احسب طول االرتفاع على الضلع  AB

في المثلث   . ABG
		

H
G

B

A

انتبه :ال يمكنك استعمال حساب المثلثات في حساباتك.

 .4في المربّع      ABCDالنقطة      Mتقع على
الضلع    ABوالنقطة    Nتقع على الضلع ،AD
بحيث . MB = ND
  AEهو عمود على (  MDانظر الرسم).
معطى أنّ  1 :سم = ، MB = ND
طول ضلع المربّع هو  4سم.
أ .احسب:
( )1طول .MD
( )2طول   ، DEوطول  . AE
ب .برهن أنّ     . TAEN +TDECاستعِ ن بالبند "أ".

C

D
N

E
B

M

A
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انتبه! يُسمح لك اإلجابة على األكثر عن أحد السؤالني .6-5
القوانني في االحتمال املشروط موجودة في صفحة .5
االحتمال
 .5في امتحان متعدّ د اخليارات (امتحان أمريكي) توجد  4أسئلة لكلّ واحد منها درجات متساوية.
لكلّ سؤال   3إمكانيات إجابة ،وفقط واحدة منها صحيحة.
إلجابة صحيحة عن السؤال  25درجة.
أ .طالب لم يستعدّ لالمتحان اختار بشكل عشوائي إجابة لكلّ واحد من األسئلة األربعة.
ما هو االحتمال بأن تكون عالمة الطالب الذي لم يستعدّ لالمتحان أعلى من  50درجة؟
		
ب .كلّ طالب حصل على عالمة أعلى من  50درجة نجح في االمتحان.
الصف لم يستعدّ وا لالمتحان واختاروا إجابات بشكل عشوائي.
ّ
    20%من طالب
    90%من الطالب الذين استعدّ وا لالمتحان حصلوا على عالمة أعلى من  50درجة.
( )1ما هو االحتمال بأن يكون ثمّ ة طالب لم يستعدّ لالمتحان وكذلك حصل على عالمة
أعلى من  50درجة؟
( )2من بين الطالب الذين لم ينجحوا في االمتحان ،نختار بشكل عشوائي طالبًا واحدً ا.
ما هو االحتمال بأن يكون الطالب الذي اخترناه قد استعدّ لالمتحان؟
		
في إجاباتك ،بإمكانك إبقاء ثالثة أرقام بعد الفاصلة العشرية.
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التفكير االحتمالي في احلياة اليومية
 .6في رحالت شركة طيران معيّنة من المعتاد توزيع مجلاّ ت للقراءة .في استطالع أجرته الشركة
وُجد أنّ    50%من أساتذة الجامعات الذين يسافرون في طائرات الشركة يختارون مج ّلة علمية،
وفقط   5%من رجال األعمال الذين يسافرون في طائراتها يختارون مجلّة علمية.
نرمز بِـ —  A :مجموعة رجال األعمال الذين يسافرون في طائرات الشركة.
 —  Bمجموعة أساتذة الجامعات الذين يسافرون في طائرات الشركة.
 — Mمجموعة الذين يختارون مج ّلة علمية.
يسافر شخص في رحلة معيّنة لهذه الشركة ويقرأ مج ّلة علمية.
أ .ادّعى أحد المسافرين في هذه الرحلة بأنّ االحتمال بأن يكون هذا الشخص أستاذًا جامعيًا
أكبر من االحتمال بأن يكون رجل األعمال .هل ادّعاؤه صحيح؟ ع ّلل.

ب )1( .عدد رجال األعمال الذين يسافرون في طائرات الشركة هو    12ضعف عدد أساتذة
الجامعات الذين يسافرون في طائراتها .احسب النسبة بين االحتمال بأن يكون هذا
الشخص الذي يقرأ مجلّة علمية أستاذًا جامعيًا وبين االحتمال بأن يكون رجل أعمال.
( )2ماذا يجب أن تكون النسبة بين عدد أساتذة الجامعات الذين يسافرون في طائرات
الشركة وبين عدد رجال األعمال الذين يسافرون في طائراتها ،حتّى يكون االحتمال
فصل 		
بأنّ هذا الشخص هو أستاذ جامعي مساويًا لالحتمال بأنّه رجل أعمال؟ ّ
حساباتك.
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.

