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منهاج جتريبي ניסוי       תכנית  
 ©˘‡ÈÂÒÈ ˙ÈÎ˙· ÌÈÁ·Ï ÔÂ˘‡¯ ÔÂÏ¨    (النموذج األّول للممتَحنني في املنهاج التجريبي،

           ≤ ÂÓÈÏ ˙Â„ÈÁÈ„®    ٣ وحدات تعليمية)

تعليمات للممتَحن לנבחן הוראות

مّدة االمتحان:  ساعة وربع. أ.     ÆÚ·¯Â ‰Ú˘ ∫‰ÈÁ·‰ Í˘Ó   Æ‡
مبنى النموذج وتوزيع الدرجات: ب.   ∫‰Î¯Ú‰‰ Á˙ÙÓÂ ÔÂÏ‡˘‰ ‰·Ó   Æ·

في هذا النموذج سّتة أسئلة.      Æ˙ÂÏ‡˘ ˘˘ ‰Ê ÔÂÏ‡˘·   
لكّل سؤال - ٢٥ درجة.      Æ˙Â„Â˜ ≤μ — ‰Ï‡˘ ÏÎÏ   

ُيسمح لك اإلجابة عن عدد أسئلة كما تشاء،    ̈ÍÂˆ¯Î ˙ÂÏ‡˘ ¯ÙÒÓ ÏÚ ˙ÂÚÏ ÍÏ ¯˙ÂÓ   
لكن مجموع الدرجات التي تستطيع جتميعها     ‡Ï ¯Â·ˆÏ ÏÎÂ˙˘ ˙Â„Â˜‰ ÍÒ Í‡   

لن يزيد عن ١٠٠.         Æ±∞∞ ÏÚ ‰ÏÚÈ   
مواّد مساعدة ُيسمح استعمالها:  جـ.     ∫˘ÂÓÈ˘· ¯˙ÂÓ ¯ÊÚ ¯ÓÂÁ   Æ‚

حاسبة غير بيانية. ال ُيسمح استعمال   .١   ˘Ó˙˘‰Ï ÔÈ‡ ÆÈÙ¯‚ ‡Ï ÔÂ·˘ÁÓ  Æ±
إمكانيات البرمجة في احلاسبة التي ميكن    Ô˙È‰ ÔÂ·˘ÁÓ· ˙ÂÎ˙‰ ˙ÂÈÂ¯˘Ù‡·  
برمجتها. استعمال احلاسبة البيانية أو    Â‡ ÈÙ¯‚ ÔÂ·˘ÁÓ· ˘ÂÓÈ˘ Æ˙ÂÎ˙Ï  

إمكانيات البرمجة في احلاسبة قد يؤّدي      ÏÂÏÚ ÔÂ·˘ÁÓ· ˙ÂÎ˙‰ ˙ÂÈÂ¯˘Ù‡·  
إلى إلغاء االمتحان.    Æ‰ÈÁ·‰ ˙ÏÈÒÙÏ ÌÂ¯‚Ï  

لوائح قوانني (مرفقة).  .٢   Æ®ÌÈÙ¯ÂˆÓ© ˙Â‡ÁÒÂ ÈÙ„  Æ≤
تعليمات خاّصة:  ‰Â„ÁÂÈÓ ˙Â‡¯Â˙∫        د.    Æ„

اكتب جميع احلسابات واإلجابات في   .١ והתשובות     החישובים כל את כתוב Æ±
منوذج االمتحان. השאלון. בגוף  

لكتابة مسّودة يجب استعمال الصفحات التي  .٢     ÛÂ‚·˘ ÌÈÙ„· ˘Ó˙˘‰Ï ˘È ‰ËÂÈËÏ  Æ≤
في منوذج االمتحان (مبا في ذلك الصفحات       Â‡ ®ÂÙÂÒ·˘ ÌÈÙ„‰ ÏÏÂÎ© ÔÂÏ‡˘‰  

التي في نهايته) أو األوراق التي حصلَت         ˘ÂÓÈ˘ ÆÌÈÁÈ‚˘Ó‰Ó ˙Ï·È˜˘ ÌÈÙ„·  
عليها من املراقبني. استعمال مسّودة أخرى        ˙ÏÈÒÙÏ ÌÂ¯‚Ï ÏÂÏÚ ˙¯Á‡ ‰ËÂÈË·  

قد يؤّدي إلى إلغاء االمتحان.             Æ‰ÈÁ·‰  
فّسر كّل خطواتك، مبا في ذلك احلسابات،   .٣     ¨ÌÈ·Â˘ÈÁ ÏÏÂÎ ¨ÍÈ˙ÂÏÂÚÙ ÏÎ ˙‡ ¯·Ò‰  Æ≥

بالتفصيل وبوضوح وبترتيب.        Æ˙¯„ÂÒÓÂ ‰¯Â¯· ‰¯Âˆ·Â ËÂ¯ÈÙ·  
عدم التفصيل قد يؤّدي إلى خصم درجات        ÔÂÈˆ· ‰ÚÈ‚ÙÏ ÌÂ¯‚Ï ÏÂÏÚ ËÂ¯ÈÙ ¯ÒÂÁ  

أو إلى إلغاء االمتحان.          Æ‰ÈÁ·‰ ˙ÏÈÒÙÏ Â‡  
           التعليمات في هذا النموذج مكتوبة بصيغة املذّكر وموّجهة للممتَحنات وللممتَحنني على حّد سواء.

نتمّنى لك النجاح! ה!    ח ל צ ה          ב



≠ ≤ ≠ÁÙÒ ´ ∞≥μ∏∞± ßÒÓ ¨Ú¢˘˙ ıÈ˜ ¨‰˜ÈËÓ˙Ó
الرياضيات، صيف ٢٠١٠، رقم ٠٣٥٨٠١ + ملحق

األسئلة
في هذا النموذج سّتة أسئلة. إلجابة كاملة عن سؤال حتصل على ٢٥ درجة. ُيسمح لك اإلجابة     

بشكل كامل أو جزئي، عن عدد أسئلة كما تشاء، لكن مجموع الدرجات التي تستطيع جتميعها        
في هذا النموذج لن يزيد عن ١٠٠.

اكتب جميع الحسابات واإلجابات في نموذج االمتحان.

به!  فّسر كّل خطواتك، بما في ذلك الحسابات، بالتفصيل وبوضوح. انت
           عدم التفصيل قد يؤّدي إلى خصم درجات أو إلى إلغاء االمتحان.

الجبر 
يصف الرسم البياني الذي أمامك درجات احلرارة التي قيست في مدينة معّينة في أوروبا في أحد    .١
أّيام الشتاء.  ُأجريت القياسات خالل 24 ساعة من الساعة 1000 صباًحا وحّتى الساعة 1000 من 

صباح اليوم التالي.
 

 
 

متّعن في الرسم البياني، وأجب عن البنود "أ"-"د":
في أّية ساعة قيست أعلى درجة حرارة، وفي أّية ساعة قيست أقّل درجة حرارة؟ أ. 

ما هو الفرق بالدرجات بني أعلى درجة حرارة وأقّل درجة حرارة؟ ب. 

(انتبه:  تكملة السؤال في الصفحة التالية.) /يتبع في صفحة ≤/ 
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بين أّية ساعات كانت وتيرة التغّير املتوسـّطة في درجة احلرارة هي األكبر:  جـ.   

بين الساعة  1000 والساعة  1200  أم بين الساعة  600  والساعة  1000 من صباح اليوم    
التالي؟  عّلل إجابتك.   

بين أّية ساعات كانت درجة احلرارة في توّجه انخفاض؟ د.   

/يتبع في صفحة ¥/



≠ ¥ ≠ÁÙÒ ´ ∞≥μ∏∞± ßÒÓ ¨Ú¢˘˙ ıÈ˜ ¨‰˜ÈËÓ˙Ó
الرياضيات، صيف ٢٠١٠، رقم ٠٣٥٨٠١ + ملحق

 37.5oC  قال الطبيب للسّيد حمدان بأّن عليه إحضار ابنته لفحص إذا كانت حرارتها أعلى من  .٢
(37.5 درجة مئوية).

عندما شعرت ابنته بسوء، قاس السّيد حمدان حرارتها بواسطة مقياس حرارة أمريكي يقيس درجة   
احلرارة بدرجات فهرنهايت.  بّين مقياس احلرارة درجة حرارة  99oF (99  درجة فهرنهايت).

العالقة بني درجة احلرارة بدرجات فهرنهايت وبني درجة احلرارة بدرجات مئوية معطاة في  
  F C5

9 32= + املعادلة:    
(F  - درجات فهرنهايت،  C  - درجات مئوية).   

هل يجب على السّيد حمدان اصطحاب ابنته إلى الطبيب؟  عّلل. أ.   

في اليوم التالي قاس السّيد حمدان حرارة ابنته بنفس مقياس احلرارة، وبّين مقياس  ب.   
  .101oF  احلرارة   

هل يجب على السّيد حمدان اصطحاب ابنته إلى الطبيب؟  عّلل.   
.  F  بداللة  C  عّبر عن جـ.   

  

/μ يتبع في صفحة/   
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/يتبع في صفحة ∂/
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أضالع املستطيل  ABCD  توازي احملورين:  .٣
، x يوازي احملور  AB  الضلع  

. y يوازي احملور  AD  والضلع  

M  هي نقطة التقاء قطَري املستطيل (انظر الرسم).  

. ( , )M 6 8   ، ( , )B 8 11 معطى أّن:     

جد إحداثيات الرأس D .  فّصل حساباتك. أ.   

. A  اكتب إحداثيات الرأس ب.   

احسب مساحة املستطيل.  فّصل حساباتك.  جـ.   

   

/يتبع في صفحة ∑/
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/يتبع في صفحة ∏/
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حساب المثلثات 
® F 90oB =  © EFG  في املثلث القائم الزاوية  .٤

Æ EF  هي نقطة على الضلع  D  

، DF = 12 سم  ،  ED = معطى أّن:  3 سم  

GDF  (انظر الرسم). 35oB =  

Æ GDF  احسب مساحة املثلث أ.   

ِبَكم ضعف مساحة املثلث  GDF  أكبر من مساحة املثلث  GDE ؟  عّلل. ب.   

. GEFB احسب   جـ.   

 

 

/π يتبع في صفحة/
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/يتبع في صفحة ∞±/
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اإلحصاء واالحتمال  
أمامك قائمة عالمات حصل عليها الطّالب في صّف معّني:    .٥

 8 , 7 , 6 , 8 , 8 , 5 , 6 , 6 , 6 , 7 , 7 , 5 , 5 , 8 , 10  

رتِّب العالمات في جدول تكراريات. أ.   

احسب معّدل العالمات في الصّف.  فّصل حساباتك. ب.   
جد وسيط العالمات.  عّلل. جـ.   

/يتبع في صفحة ±±/



≠ ±± ≠ÁÙÒ ´ ∞≥μ∏∞± ßÒÓ ¨Ú¢˘˙ ıÈ˜ ¨‰˜ÈËÓ˙Ó
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/يتبع في صفحة ≥±/
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على أوجه مكّعب مسّجلة ثالثة أرقام: الرقم  1  مسّجل على ثالثة أوجه، والرقم  2  مسّجل على   .٦
وجهني، والرقم  3  مسّجل على وجه واحد.

نرمي املكّعب مّرة واحدة.  
ما هو االحتمال بأن نحصل على الرقم  2 ؟  عّلل. أ.   

ما هو االحتمال بأن نحصل على رقم أصغر من  3 ؟  عّلل. ب.   
ما هو االحتمال بأن نحصل على رقم يختلف عن  2 ؟  عّلل. جـ.   

/يتبع في صفحة ≤±/



≠ ±≥ ≠ÁÙÒ ´ ∞≥μ∏∞± ßÒÓ ¨Ú¢˘˙ ıÈ˜ ¨‰˜ÈËÓ˙Ó
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ה! ח ל צ ה ב
نتمّنى لك النجاح!

ÆÏ‡¯˘È ˙È„ÓÏ ‰¯ÂÓ˘ ÌÈ¯ Â̂È‰ ˙ÂÎÊ
ÆÍÂÈÁ‰ „¯˘Ó ˙Â˘¯· ‡Ï‡ ÌÒ¯ÙÏ Â‡ ˜È̇ Ú‰Ï ÔÈ‡

حقوق الطبع محفوظة لدولة إسرائيل.
/تتبع صفحات دفتر إضافية/النسخ أو النشر ممنوعان إال بإذن من وزارة المعارف.
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