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وزارة التّربية والتّعليم

اإلدارة التربوية

دفتر امتحان

للممتحن!
َ
حتيّة

قسم "أ" االمتحانات

اقرأ بتم ّع ن التعليمات في هذه الصف حة واعمل وف ًق ا لها بالضبط .عدم تنفيذ التعليمات قد يؤدّي إلى ع وائق مختلفة وح ّت ى إلى إلغاء
امتحانك .أعدّ االمتحان لفحص تحصيالتك الشخصية ،لذلك اعمل بشكل ذاتي فقط.
أثناء االمت حان ،ال يُسمح طلب المساعدة من الغير ب واسطة ال حصول على م وا ّد مكتوبة أو ال حديث ،كما ال يُسمح مساعدة ممت حَ نين
آخرين ،ح ّت ى لو توجّ ه وا إليك.
ال يُسمح إدخال م وا ّد مساعدة  -كتب ،دفاتر ،ق وائم ،أجهزة اتّصال بأن واعها وما شابه  -إلى غرفة االمتحان ما ع دا "م وا ّد مساعدة ُي سمح
المفص لة في نموذج االمتحان أو في تعليمات مسبقة من الوزارة.
ّ
استعمالها"
إذا كانت لديك م وا ّد مساعدة ال ُي سمح استعمالها ،س لّمها للم راقب قبل بدء االمت حان .بعد أن تنتهي من كتابة االمت حان ،س لّم الدفتر
للم راقب ،وغادر غرفة االمتحان بهدوء.

نرجو التق ّي د بن زاهة االمت حانات!
.1

.2
.3

.1
.2
.3
.4
.5
.6

تعليمات للممت َح ن الداخلي

حصلت
َ
تأكّ د بأنّ تفاصيلك الشخصية مطبوعة على ملصقات الممتحَ ن التي
عليها ،وبأنّ تفاصيل نموذج االمتحان الذي تُمتحَ ن به مطبوعة على ملصقات
حصلت عليها.
َ
نموذج االمتحان التي
المخص ص لذلك ،ملصقة ممتحَ ن (بدون
ّ
ألصق على غالف الدفتر ،في المكان
اسم) وملصقة نموذج امتحان.
المخص ص
ّ
بخط يد التفاصيل في المكان
إذا لم تحصل على ملصقات ،سجّ ل ّ
لملصقة الممتحَ ن.

للممتح نين
تعليمات
َ

بخط يد رقم الهوية
إذا كنت بحاجة إلى أوراق إضافية للكتابة ،الرجاء التوجّ ه للم راقب للحصول عليها ،اكتب ّ
على الصفحات اإلضافية واحرص على تثبيتها بدفتر االمتحان  -ال يُسمح استعمال هذه األوراق كمس وّدة.
اكتب كلمة "مس وّدة" على كلّ ورقة تستعملها مس وّدة .ال يُسمح بالكتابة على نموذج االمتحان.
خط ا أو ضع ) (Xعلى المكتوب.
ال يُسمح استعمال التيپكس (טיפקס) في دفتر االمتحان .إذا أردت المحو  -م رّر ًّ
يجب الكتابة في دفتر االمتحان بقلم حبر فقط.
ال يُسمح كتابة االسم داخل الدفتر ألنّ االمت حان يُف حص بدون ذكر اسم.
ال يُسمح إضافة أو تغيير أيّة تفاصيل في الملصقات ،وذلك لمنع ع وائق في تشخيص الممتحَ ن
وفي تسجيل العالمات.

نتم ّن ى لك النجاح!

מדינת ישראל

א .בגרות לבתי ספר על־יסודיים
סוג הבחינה:
ב .בגרות לנבחנים אקסטרניים
			
מועד הבחינה :תשע"ג ,מועד ב
מספר השאלון312 ,035802 :
דפי נוסחאות ל־ 3יחידות לימוד
נספח:

משרד החינוך
		
		
		

מתמטיקה
 3יחידות לימוד — שאלון שני
הוראות לנבחן
א.

משך הבחינה :שעה וחצי.

ב .מבנה השאלון ומפתח ההערכה :בשאלון זה שש שאלות.
לכל שאלה —  25נקודות.
				
מותר לך לענות על מספר שאלות כרצונך,
				
אך סך הנקודות שתוכל לצבור לא יעלה על .100
				
ג.

חומר עזר מותר בשימוש:
( )1מחשבון לא גרפי .אין להשתמש באפשרויות התכנות במחשבון הניתן לתכנות.
שימוש במחשבון גרפי או באפשרויות התכנות במחשבון עלול לגרום לפסילת הבחינה.
( )2דפי נוסחאות (מצורפים).

ד.

הוראות מיוחדות:
( )1כתוב את כל החישובים והתשובות בגוף השאלון.
אסור לכתוב על הפסים שבשוליים.
( )2לטיוטה יש להשתמש בדפים שבגוף השאלון (כולל הדפים שבסופו) או בדפים
שקיבלת מהמשגיחים .שימוש בטיוטה אחרת עלול לגרום לפסילת הבחינה.
( )3הסבר את כל פעולותיך ,כולל חישובים ,בפירוט ובצורה ברורה ומסודרת.
חוסר פירוט עלול לגרום לפגיעה בציון או לפסילת הבחינה.
הערה :קישורית לדוגמאות תשובה לשאלון זה תתפרסם בדף הראשי של אתר משרד החינוך.

ההנחיות בשאלון זה מנוסחות בלשון זכר ומכוונות לנבחנות ולנבחנים כאחד.

בהצלחה!

/המשך מעבר לדף/
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השאלות

שים לב! הסבר את כל פעולותיך ,כולל חישובים ,בפירוט ובצורה ברורה.
חוסר פירוט עלול לגרום לפגיעה בציון או לפסילת הבחינה.
אלגברה
.1

y

בגרף שלפניך מוצגות שתי פרבולות I ,ו־ . II
y = - 2x2 + 8x

המשוואות של הפרבולות הן:
				
א.

y = x2 + 2x + 14

איזו משוואה היא של פרבולה I

II

ואיזו משוואה היא של פרבולה  ? IIנמק.
ב.

I

לא לכתוב באזור זה

בשאלון זה שש שאלות .תשובה מלאה לשאלה מזכה ב־ 25נקודות .מותר לך לענות ,באופן מלא
או חלקי ,על מספר שאלות כרצונך ,אך סך הנקודות שתוכל לצבור לא יעלה על .100
כתוב את כל החישובים והתשובות בגוף השאלון.

מצא את השיעורים של הקדקוד

x

של כל אחת מהפרבולות.
ג.

נמק מדוע לשתי הפרבולות אין
נקודות משותפות( .תוכל לנמק על סמך תשובתך לסעיף ב).

ال تكتب في هذه المنطقة
/המשך בעמוד /3
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ال تكتب في هذه المنطقة
לא לכתוב באזור זה
/המשך בעמוד /4

  - 4מתמטיקה ,תשע"ג ,מועד ב ,מס'  + 312 ,035802נספח.2

אלון ונדב מתכוננים לבחינה הפסיכומטרית.
כל אחד מהם צריך ללמוד  780מילים חדשות.
נדב בנה תכנית עבודה :ביום הראשון ילמד  20מילים,
ובכל יום שלאחר מכן ילמד  2מילים יותר משלמד ביום הקודם.
א.

כמה ימים ילמד אלון לבחינה?

ב.

כמה ימים ילמד נדב לבחינה?

ג.

מי מבין השניים ,אלון או נדב ,יסיים את לימוד המילים מוקדם יותר? נמק.

לא לכתוב באזור זה

אלון החליט ללמוד מדי יום  30מילים.

ال تكتب في هذه المنطقة
/המשך בעמוד /5
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ال تكتب في هذه المنطقة
לא לכתוב באזור זה
/המשך בעמוד /6

.3

  - 6מתמטיקה ,תשע"ג ,מועד ב ,מס'  + 312 ,035802נספחמחיר של מכונית יורד מדי שנה באופן מעריכי.
לפניך גרף המציג את ירידת הערך של המכונית במשך  6שנים לאחר הקנייה.
			

לא לכתוב באזור זה

המחיר
בשקלים
120,000
78,732

השנים 6

א.

5

4

3

2

1

0

( )1מה היה מחיר הקנייה של המכונית?
( )2מה היה מחיר המכונית כעבור  4שנים מרגע הקנייה?

ב.

בכמה אחוזים ירד המחיר של המכונית כעבור שנה אחת מרגע הקנייה?

ג.

 6שנים לאחר הקנייה נמכרה המכונית.
חשב את מחיר המכירה של המכונית .עגל את תשובתך לשקלים שלמים.

ال تكتب في هذه المنطقة
/המשך בעמוד /7

 - 7 -מתמטיקה ,תשע"ג ,מועד ב ,מס'  + 312 ,035802נספח

ال تكتب في هذه المنطقة
לא לכתוב באזור זה
/המשך בעמוד /8

  - 8מתמטיקה ,תשע"ג ,מועד ב ,מס'  + 312 ,035802נספחטריגונומטריה
.4

בטרפז  ) AB z DC ( ABCDנתון:

C

D

 13ס"מ = . BDAB = 70o , AB
א.

מצא את האורך של גובה הטרפז.

ב.

חשב את שטח הטרפז.

ג.

מצא את האורך של הקטע . AE

ד.

מצא את הגודל של . BCBA

B

E

A

לא לכתוב באזור זה

 6ס"מ =  4 , ADס"מ = , DC

ال تكتب في هذه المنطقة
/המשך בעמוד /9
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ال تكتب في هذه المنطقة
לא לכתוב באזור זה
/המשך בעמוד /10

  - 10מתמטיקה ,תשע"ג ,מועד ב ,מס'  + 312 ,035802נספחהסתברות וסטטיסטיקה
.5

תרופה למחלה מסוימת מצליחה לרפא  90%מהחולים.
א.

מהי ההסתברות ששני החולים יחלימו בעזרת התרופה?

ב.

מהי ההסתברות שלפחות חולה אחד יחלים בעזרת התרופה?

ג.

מהי ההסתברות שלכל היותר חולה אחד יחלים בעזרת התרופה?

לא לכתוב באזור זה

 2חולים לוקחים את התרופה.

ال تكتب في هذه المنطقة

								

/המשך בעמוד /11
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ال تكتب في هذه المنطقة
לא לכתוב באזור זה
/המשך בעמוד /12
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באזור מסוים בארץ נערכו שני מבחנים משווים בהבנת הנקרא.
הציונים בכל אחד מהמבחנים התפלגו נורמלית.
ממוצע הציונים במבחן ב' היה  , 71וסטיית התקן הייתה . 8
א.

יובל ניגש לשתי הבחינות ,וקיבל בכל אחת מהבחינות ציון . 80
האם באחד המבחנים הצליח יובל יותר משהצליח במבחן האחר (בהשוואה לשאר
התלמידים שנבחנו)? אם כן ,באיזה מהם? נמק.

ב.

גם הדס ניגשה לשתי הבחינות ,וקיבלה בכל אחת מהבחינות ציון . 87
האם באחד המבחנים הצליחה הדס יותר משהצליחה במבחן האחר (בהשוואה לשאר

לא לכתוב באזור זה

ממוצע הציונים במבחן א' היה  , 75וסטיית התקן הייתה . 6

התלמידים שנבחנו)? אם כן ,באיזה מהם? נמק.
לפניך שלד של גרף ההתפלגות הנורמלית (מדף הנוסחאות) .תוכל להיעזר בו בחישוביך.

x

ال تكتب في هذه المنطقة
/המשך בעמוד /13
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ال تكتب في هذه المنطقة
לא לכתוב באזור זה

בהצלחה!

זכות היוצרים שמורה למדינת ישראל
אין להעתיק או לפרסם אלא ברשות משרד החינוך

/בהמשך דפי מחברת נוספים/
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לא לכתוב באזור זה
ال تكتب في هذه المنطقة
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ال تكتب في هذه المنطقة
לא לכתוב באזור זה
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לא לכתוב באזור זה
ال تكتب في هذه المنطقة

