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دولة إسرائيل מדינת ישראל   
وزارة المعارف   משרד החינוך     

بجروت للمدارس الثانوية أ.  نوع االمتحان:  בגרות לבתי"ס על־יסודיים  א.  סוג הבחינה:  
بجروت للممتَحنين الخارجّيين ب.  בגרות לנבחנים אקסטרניים   ב.   

شتاء 2013 موعد االمتحان:  חורף תשע"ג  מועד הבחינה:  
 312 ،035802 رقم النموذج:   312 ,035802 מספר השאלון: 

لوائح قوانين ِلـ 3 وحدات تعليمية ملحق:  דפי נוסחאות ל־3 יחידות לימוד  נספח: 

ترجمة إلى العربية (2)  תרגום לערבית (2)  

الرياضيات מתמטיקה   
  3 יחידות לימוד — שאלון שני         3 وحدات تعليمية - النموذج الثاني

تعليمات للممتَحن הוראות לנבחן   

مّدة االمتحان:  ساعة ونصف. أ.  משך הבחינה: שעה וחצי.      א. 
مبنى النموذج وتوزيع الدرجات: ب.  מבנה השאלון ומפתח ההערכה:   ב.  

في هذا النموذج سّتة أسئلة. בשאלון זה שש שאלות.           
لكّل سؤال - 25 درجة. לכל שאלה — 25 נקודות.          

ُيسمح لك اإلجابة عن عدد أسئلة كما تشاء، מותר לך לענות על מספר שאלות כרצונך,       
لكن مجموع الدرجات التي تستطيع تجميعها אך סך הנקודות שתוכל לצבור לא        

لن يزيد عن 100. יעלה על 100.             
مواّد مساعدة ُيسمح استعمالها:  جـ.  חומר עזר מותר בשימוש:      ג.  

حاسبة غير بيانية. ال ُيسمح استعمال إمكانيات   .1 מחשבון לא גרפי. אין להשתמש באפשרויות      .1
البرمجة في الحاسبة التي يمكن برمجتها. استعمال התכנות במחשבון הניתן לתכנות. שימוש        
الحاسبة البيانية أو إمكانيات البرمجة في الحاسبة במחשבון גרפי או באפשרויות התכנות        

قد يؤّدي إلى إلغاء االمتحان.  במחשבון עלול לגרום לפסילת הבחינה.        
لوائح قوانين )مرفقة(.  .2 דפי נוסחאות )מצורפים(.        .2

تعليمات خاّصة:  د.  הוראות מיוחדות:         ד.  
اكتب جميع الحسابات واإلجابات في   .1 כתוב את כל החישובים והתשובות       .1

نموذج االمتحان. בגוף השאלון.            
ال تكتب على الهوامش السوداء. אסור לכתוב על הפסים השחורים.        

لكتابة مسّودة يجب استعمال الصفحات التي في  .2 לטיוטה יש להשתמש בדפים שבגוף      .2
نموذج االمتحان )بما في ذلك الصفحات التي في השאלון )כולל הדפים שבסופו( או בדפים        

نهايته( أو األوراق التي حصلَت عليها من المراقبين.  שקיבלת מהמשגיחים. שימוש בטיוטה         
استعمال مسّودة أخرى قد يؤّدي إلى إلغاء االمتحان. אחרת עלול לגרום לפסילת הבחינה.        

فّسر كّل خطواتك، بما في ذلك الحسابات،   .3 הסבר את כל פעולותיך, כולל חישובים,      .3
بالتفصيل وبوضوح وبترتيب. בפירוט ובצורה ברורה ומסודרת.         

عدم التفصيل قد يؤّدي إلى خصم درجات חוסר פירוט עלול לגרום לפגיעה בציון         
أو إلى إلغاء االمتحان.  או לפסילת הבחינה.            

التعليمات في هذا النموذج مكتوبة بصيغة المذّكر وموّجهة للممتَحنات وللممتَحنين على حّد سواء.
نتمّنى لك النجاح!          ב ה צ ל ח ה!   
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األسئلة
في هذا النموذج سّتة أسئلة. إلجابة كاملة عن سؤال تحصل على 25 درجة. ُيسمح لك اإلجابة     

بشكل كامل أو جزئي، عن عدد أسئلة كما تشاء، لكن مجموع الدرجات التي تستطيع تجميعها        
لن يزيد عن 100.

اكتب جميع الحسابات واإلجابات في نموذج االمتحان.

ال تكتب على الهوامش السوداء.

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

الجبر  
. ( )x x x4 6= + +f 2 معطى قطع مكافئ تصفه الدالة    .1

جد إحداثيات رأس القطع المكافئ.  أ. 
. x فّسر لماذا الرسم البياني للدالة ال يقطع المحور ب. 

هل توجد قَيم ِلـ  x  تكون الدالة بالنسبة لها سالبة؟  عّلل.  جـ. 
)بإمكانك أيًضا االعتماد على رسم مالئم.(

/يتبع في صفحة 3/
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/يتبع في صفحة 4/
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اّدخر يوسف 10,000  شيقل في برنامج توفير نسبة فائدته السنوية ثابتة.  .2
بعد مرور 10 سنوات ارتفع المبلغ المالي إلى 20,000  شيقل.  

بكم ضعف ارتفع المبلغ المالي في برنامج التوفير كّل سنة؟ أ.   

)دّقق حّتى رقمين بعد الفاصلة العشرية.(   

ما هي النسبة المئوية التي ارتفع بها المبلغ المالي في برنامج التوفير كّل سنة؟ ب.    

ما هو المبلغ المالي الذي كان بحوزة يوسف بعد مرور  5 سنوات منذ بداية التوفير؟ جـ. 
كم كانت النسبة المئوية للربح الذي جناه يوسف بعد  10 سنوات منذ اّدخاره األّولي؟  د.    

اختر اإلجابة الصحيحة من بين اإلجابات التي أمامك، وعّلل اختيارك.   

 200%  (1)   

 50%   (2)   

100%  (3)  

/يتبع في صفحة 5/
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/يتبع في صفحة 6/
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أصغر عدد يتكّون من ثالثة أرقام ويقسم على 7 بدون باٍق هو 105.  .3 

 أكبر عدد يتكّون من ثالثة أرقام ويقسم على 7 بدون باٍق هو  994.
اكتب حسب الترتيب )من األصغر إلى األكبر( األعداد الثالثة األولى التي تتكّون من  أ. 

ثالثة أرقام وتقسم على 7 بدون باٍق.   
جد كم عدًدا يتكّون من ثالثة أرقام ويقسم على 7 بدون باٍق. ب. 

جد مجموع جميع األعداد التي تتكّون من ثالثة أرقام وتقسم على 7 بدون باٍق. جـ. 

/يتبع في صفحة 7/
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حساب المثلثات
   (AB AC= )   ABC في المثلث المتساوي الساقين  .4

BD  هو ارتفاع على الساق )انظر الرسم(.  

BD= 8 سم معطى أّن:   

طول القاعدة  BC  أكبر ِبـ  2  سم    

من طول االرتفاع على الساق.     

 . ABC  جد زوايا المثلث أ. 
. ABC  جد طول ساق المثلث ب. 

. ABC  جد مساحة المثلث جـ. 

/يتبع في صفحة 9/

A

CB

D
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اإلحصاء واالحتمال
يتعّلم في جامعة كبيرة طاّلب وطالبات.  %60 من مجمل الذين يتعّلمون فيها هم طالبات.  .5 

نختار بشكل عشوائي 3  من الذين يتعّلمون في الجامعة.
ما هو االحتمال بأن نكون قد اخترنا 3 طالبات؟  فّصل حساباتك. أ.   

ما هو االحتمال بأن نكون قد اخترنا طالبين وطالبة واحدة؟  فّصل حساباتك. ب.   

ما هو االحتمال بأن نكون قد اخترنا طالًبا واحًدا على األقّل؟  فّصل حساباتك. جـ.   

 
  

/يتبع في صفحة 11/
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  /يتبع في صفحة 12/
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معّدل عالمات طالب معّين في خمسة امتحانات هو  72.  .6 
امُتحن الطالب بامتحان آخر )امتحان سادس( وحصل فيه على العالمة  90. 

)لجميع االمتحانات نفس الوزن.(  

ما هو معّدل عالمات الطالب في االمتحانات السّتة؟ أ.   

امُتحن الطالب بامتحان آخر )امتحان سابع(، وارتفع معّدل عالماته في االمتحانات  ب. 
السبعة إلى 78.   

ما هي عالمة الطالب في االمتحان السابع؟
عند حساب العالمات اكُتشف خطأ.  من أجل تصحيح الخطأ، أضاف المعّلم  جـ. 

درجتين لكّل واحدة من عالمات الطالب في االمتحانات الخمسة األولى.
ما هو معّدل عالمات الطالب في االمتحانات السبعة بعد تصحيح الخطأ؟    

فّصل حساباتك.  

 

 

   /يتبع في صفحة 13/
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ב ה צ ל ח ה!
ى لك النجاح! نتمّن

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

حقوق الطبع محفوظة لدولة إسرائيل.
النسخ أو النشر ممنوعان إال بإذن من وزارة المعارف.

/تتبع صفحات دفتر إضافية/



מתמטיקה, חורף תשע"ג, מס' 035802, 312 + נספח- 14 -
الرياضيات، شتاء 2013، رقم 035802، 312 + ملحق



מתמטיקה, חורף תשע"ג, מס' 035802, 312 + נספח- 15 -
الرياضيات، شتاء 2013، رقم 035802، 312 + ملحق



מתמטיקה, חורף תשע"ג, מס' 035802, 312 + נספח- 16 -
الرياضيات، شتاء 2013، رقم 035802، 312 + ملحق


	Cover035802
	Ar-035802-01-13.pdf



