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ب .بجروت
		
ב .בגרות לנבחנים אקסטרניים
َ
موعد االمتحان ،2007 :املوعد "ب"
מועד הבחינה :תשס"ז ,מועד ב
رقم النموذج306 ،035006 :
מספר השאלון306 ,035006 :
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
ّ
َ
َ
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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

يمألون بركة فارغة بواسطة أنبوبينَ   I ،و (  .IIيُدخِ ل كلّ أنبوب ما ًء بوتيرة ثابتة).
عندما يكون األنبوب   IIمفتوحً ا ،فإنّه يُدخِ ل   18م 3من الماء في الدقيقة.
يوم األحد ،عندما كانت البركة فارغة ،فتحوا األنبوب  ،Iوبعد مرور   mدقائق فتحوا األنبوب II

أيضا  .
ً

عندما امتألت البركة ،كانت كمّ ية الماء التي أُدخلت إليها عن طريق األنبوب   Iضعف كمّ ية الماء
التي أُدخلت إليها عن طريق األنبوب .II

في اليوم التالي فرّغوا البركة ،وعندما كانت فارغة مرّة أخرى ،فتحوا األنبوبين في نفس الوقت،
وامتألت البركة خالل وقت هو أقلّ بِـ  12دقيقة من الوقت الذي امتألت خالله في يوم األحد.
أ .عبّر بداللة :m
( )1عن كمّ ية املاء التي يُدخِ لها األنبوب   Iفي الدقيقة.
( )2عن الوقت الذي امتألت خالله البركة في يوم األحد.
ب .جد أليّة قيَم    mيوجد حلّ للمسألة.

 .2أ .برهن باالستقراء أو بطريقة أخرى أنّ لكلّ     nطبيعي يتحقّق                       :
(2n + 1) + (2n + 3) + (2n + 5) + ... + (4n + 3) = 3n2 + 8n + 4

ب .المتوالية    a nمعرَّفة لكلّ     nطبيعي حسب    a n = 40n - 48 - b n :
عندما   ).   b n = (2n + 1) + (2n + 3) + (2n + 5) + ... + (4n + 3

ما هو عدد الحدود الموجبة في المتوالية    an؟ ع ّلل.

/يتبع في صفحة /3
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الفصل الثاني :حساب التفاضل والتكامل ،حساب املثلثات (  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
 .3رُسم في الرسم   Iرسم تقريبي للرسم البياني لدالة املشتقّة  ). g'(x
y

x

3

2

1

-1

اﻟﺮﺳﻢ

أ.
		

-2

-3

I

اعتمادًا على الرسم  Iفقط ،ارسم رسمً ا تقريبيًا للرسم البياني للدالة  ) ، g(xإذا كان
معطى أنّ .g(0) = 0
أشِ ر في الرسم التقريبي إلى اإلحداثيات  xلنقاط التواء ). g(x
رسمت وفقًا لها الرسم التقريبي.
َ
اشرح االعتبارات التي

ب .رُسم في الرسم   IIالرسم التقريبي للرسم البياني لـِ  ). g''(x
y

x

اﻟﺮﺳﻢ

II

احسب املساحة احملصورة بني الرسم البياني لـِ ) g''(xواحملور ( xاملساحة املخطّ طة في الرسم)،
x
إذا كان معطى أنّ    
1 + x2

= )  .   g' (x
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מתמטיקה ,תשס"ז ,מועד ב ,מס'  + 306 ,035006נספח

-  -

الرياضيات ،2007 ،الموعد "ب" ،رقم  + 306 ،035006ملحق

معطاة الدالة      x x2 + 2

.4

أ.

= ).   f (x

                

         

من بني جميع املماسات للرسم البياني للدالة ،جد معادلة املماس الذي ميله أصغر ما ميكن.

ب .جد مقدار الزاوية التي بني جّ
وجدت معادلته
َ
االتاه املوجب للمحور   xواملماس الذي
في البند "أ".

		

		
 .5معطى منشور قائم  '    ABCA'B'Cقاعدتاه مثلثان
متساويا الساقني ( .) A'B' = A'C'  ،  AB = AC
النقطتان  َ   Nو   Mهما منتصفا الساقني،

'B
'C

'A

َ   ACو   ABبالتالؤم (انظر الرسم).
معطى أنّ ،   BABC = β     ،   AB = AC = b  :
.  BMA'N = α
أ.

عبّر عن ارتفاع املنشور بداللة  َ   bو   َ    αو . β

B
C

M
N

ب .احسب الزاوية التي بني املستوى      A'MNومستوى القاعدة    ، ABC
إذا كان   َ     α = 90 Oو .  β = 30 O

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.

A

