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הוראות לנבחן

א.
ב.

		

ג.

ד.

للممتحنني في املنهاج التجريبي،
     (النموذج الثاني
َ
   5وحدات تعليمية)

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 :الهندسة التحليلية ،امل ّتجهات،
פרק ראשון :גאומטריה אנליטית ,וקטורים,
حساب املثلثات في الفراغ ،األعداد ّ
املركبة
טריגונומטריה במרחב ,מספרים מרוכבים
2
1
              		66 - 33 x2درجة
     66 3   — 33 3 x2נק'
الفصل الثاني :التزايد والتضاؤل،
פרק שני  :גדילה ודעיכה,
ّ
األسية
פונקציות מעריכיות
الدوال ّ
1
1
واللوغريثمية 		    33 - 33 x1درجة
 33 3   — 33 3 x1נק'
ולוגריתמיות   
  املجموع       100     -درجة
   
סה"כ —     100נק'
  
جـ .موا ّد مساعدة ُيسمح استعمالها:
חומר עזר מותר בשימוש:
 .1حاسبة غير بيانية .ال ُيسمح استعمال إمكانيات
 .1מחשבון לא גרפי .אין להשתמש באפשרויות
البرمجة في احلاسبة التي ميكن برمجتها .استعمال
התכנות במחשבון הניתן לתכנות .שימוש
احلاسبة البيانية أو إمكانيات البرمجة في احلاسبة
במחשבון גרפי או באפשרויות התכנות
قد يؤدّي إلى إلغاء االمتحان.
במחשבון עלול לגרום לפסילת הבחינה.
 .2لوائح قوانني (مرفقة).
 .2דפי נוסחאות (מצורפים).
خاصة:
הוראות מיוחדות  :
د .تعليمات ّ
 .1אל תעתיק את השאלה; סמן את מספרה בלבד .1   .ال تــنـسخ الـسـؤال؛ اكـتـب رقـمــه فقط.
 .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
ّ
َ
َ

        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 :الهندسة التحليلية ،امل ّتجهات ،حساب املثلثات في الفراغ،
الفصل ّ
األعداد ّ
املركبة (  66درجة)
ّ
(لكل سؤال  33 -درجة).
أجب عن اثنني من األسئلة 3-1
أجبت عن أكثر من سؤالني ،تُفحص فقط اإلجابتان األوليان اللتان في دفترك.
انتبه! إذا
َ
 .1معطى املثلث  ABCالذي مساحته   . 12 12
رأسا املثلث َ Bو  Cموضوعان على املستقيم  . y = x + 1
إحداثيات الرأس   Aهي   ). (12, 3

املتوسطة في املثلث .اإلحداثي   yللنقطة    Pهو   . 5 12
  Pهي نقطة تقاطع املستقيمات
ّ

أ.

جد إحداثيات الرأسني اآلخرين في املثلث .ABC

مستقيما يوازي الضلع   BCويقطع الضلعني اآلخرين (وليس امتداديهما)
ب .من ّرر
ً

		

في النقطتني َ Dو . E

		

طول    DEهو   8

.

جد معادلة املستقيم  .DE

/يتبع في صفحة /3

--
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 .2معطى الصندوق  '. ABCDA'B'C'D
AA' = w , AD = v , AB = u

نرمز:
معطى ّأن:

u = w =2

'D

'C
'B

v =1

'A
E

النقطة    Fحت ّقق    . BF = t BC
C

 tهو بارامتر.
النقطة    Eهي منتصف القطر  . A'D
أ.

ب ّين أنّه ال توجد قيمة ِلـ   t

D
B

A

بالنسبة لها   . BEAF = 30o

ب )1( .جد قيمة ِلـ

t

بالنسبة لها   . cos BEAF = 15

( )2أين تتواجد النقطة   Fبالنسبة لقيمة     tالتي وجدتَها :داخل القطعة    BC

أم في أحد طر َفي القطعة    BCأم خارج القطعة   BC؟ ع ّلل.
جـ .إذا كان   EFيوازي مستوى الوجه ' ، ABB'Aجد النسبة التي تقسم بها النقطة    F

القطعة   . BCع ّلل.
فسر ملاذا.
د .هل يتع ّلق حجم الهرم    AEDFبقيمة   t؟ إذا كانت إجابتك نعم ّ -
إذا كانت إجابتك ال  -احسب حجم الهرم.

/يتبع في صفحة /4

--

 .3معطاة املتوالية:

i3 , ... , i n, ...
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i2 ,

i ,

ب ّين ّأن جميع حدود املتوالية ممثَّلة في مستوى چاوس بواسطة رؤوس املر ّبع احملصور

أ.

في دائرة الوحدة (الدائرة التي نصف قطرها  1ومركزها في نقطة أصل احملاور).
ب )1( .ب ّين ّأن مجموع   4nاحلدود األولى في املتوالية هو عدد حقيقي.
( )2جد مجموع

19

احلدود األولى في املتوالية.

جـ .معطاة متوالية فيها   nأعداد ّ
مركبة:

   z3 , ... , z n

حدود املتوالية ممثَّلة في مستوى چاوس بواسطة

n

z2 ,

z1 ,

رؤوس املض ّلع املنتظم الذي

فيه    nأضالع واحملصور في دائرة الوحدة.

احلدود املتتالية في املتوالية تُمثِّل رؤوسـًا متجاورة في املض ّلع بعكس جّاتاه عقارب الساعة.

أيضا ّأن . z1 = 1
معطى ً
()1

اكتب احلدّ    z n

بتمثيل قطبي (ع ّبر بداللة .) n

( )2اكتب معادلة حلولها ممثَّلة بواسطة    nرؤوس املض ّلع املنتظم.
		

/يتبع في صفحة /5

--
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ّ
األسية واللوغريثمية
الفصل الثاني :التزايد والتضاؤل،
الدوال ّ

(  33درجة)

أجب عن أحد السؤالني .5-4
أجبت عن أكثر من سؤال واحد ،تُفحص فقط اإلجابة األولى التي في دفترك.
انتبه! إذا
َ
 .4معطاة الدالة . f (x) = ,n (1 + e- x) + 13 x
أ .ما هو مجال تعريف الدالة )  f(x؟
صفرا.
بَ   M .و   Nهما نقطتان على الرسم البياني للدالة  ) ، f(xإحداثياهما الـ   xال يساويان ً
اإلحداثي   xللنقطة    Mهو    ، xoواإلحداثي  xللنقطة    Nهو   . - xo
ميس الرسم البياني للدالة في النقطة التي فيها  ، x = 0
برهن ّأن ميل املستقيم الذي ّ
يساوي ميل القطعة  . MN
جـ .جد خطوط تقارب دالة املشت ّقة  ) ،  f'(xاملوازية للمحورين (إذا ُوجدت كهذه).
د )1( .جد بالنسبة أل ّية ق َيم   xتكون دالة املشت ّقة )  f'(xسالبة.
( )2جد املساحة احملصورة بين الرسم البياني لدالة املشت ّقة  )  f'(xواحملورين.
 .5معطاة الدالة    ) a  ،   f (x) = ,n (x2 + aهو بارامتر.   a 2 0   ،
يوجد للرسم البياني للدالة ميل أقصى وميل أدنى في النقاط التي فيها   . y = 3,n2
أ .جد مجال تعريف الدالة ). f (x
ب .جد قيمة . a
جـ .جد مقدار امليل األقصى للدالة   ) ، f (xومقدار امليل األدنى للدالة ). f (x
ع ِّوض    ، a = 4وأجب عن البند "د".
د )1( .جد إحداثيات النقطة القصوى للدالة ). f (x
باتاه األعلى     ,جّ
( )2جد مجاالت التق ّعر جّ
وباتاه األسفل    +للدالة   ). f (x
تقريبيا للرسم البياني للدالة   ). f (x
رسما
( )3ارسم ً
ً

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.

