
دولة إسرائيل מדינת	ישראל	 	
وزارة املعارف   משרד	החינוך	 	 	

بجروت للمدارس الثانوية نوع االمتحان:  בגרות	לבתי"ס	על־יסודיים	 סוג	הבחינה:		

2011، املوعد "ب" موعد االمتحان:  תשע"א,	מועד	ב	 מועד	הבחינה:		

035801 رقم النموذج:  	035801 מספר	השאלון:	

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

ترجمة إلى العربية )2(  תרגום	לערבית	)2(		

الرياضيات מתמטיקה	 	
							3 وحدات تعليمية - النموذج األّول 3	יחידות	לימוד	—	שאלון	ראשון		

منهاج جتريبي תכנית	ניסוי        
		)النموذج األّول للممتَحنني في املنهاج التجريبي، )שאלון	ראשון	לנבחנים	בתכנית	ניסוי,		  

			3 وحدات تعليمية( 											3	יחידות	לימוד(	

تعليمات للممتَحن הוראות	לנבחן	 	

مّدة االمتحان:  ساعة وربع. أ.  			 משך	הבחינה:	שעה	ורבע. 	 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 جتميعها 	 			 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 احلاسبة التي ميكن برمجتها. استعمال 	 		 			 התכנות	במחשבון	הניתן	לתכנות.	שימוש 	
احلاسبة البيانية أو إمكانيات البرمجة في احلاسبة 	 		 			 במחשבון	גרפי	או	באפשרויות	התכנות 	

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

تعليمات خاّصة:  د.  		 		 	 	 הוראות	מיוחדות:		 	 ד.	

اكتب جميع احلسابات واإلجابات في   .1 	 			 כתוב	את	כל	החישובים	והתשובות	 	.1

منوذج االمتحان. 	 		 			 		 	 	 בגוף	השאלון. 	
لكتابة مسّودة يجب استعمال الصفحات التي في  .2 	 			 לטיוטה	יש	להשתמש	בדפים	שבגוף 	.2

منوذج االمتحان )مبا في ذلك الصفحات التي في 	 		 			 השאלון	)כולל	הדפים	שבסופו(	או	בדפים 	
نهايته( أو األوراق التي حصلَت عليها من املراقبني.  	 		 			 שקיבלת	מהמשגיחים.	שימוש	בטיוטה	 	
استعمال مسّودة أخرى قد يؤّدي إلى إلغاء االمتحان. 	 		 			 אחרת	עלול	לגרום	לפסילת	הבחינה. 	

فّسر كّل خطواتك، مبا في ذلك احلسابات،   .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 املذّكر وموّجهة للممتَحنات وللممتَحنني 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 حتصل على 25 درجة. ُيسمح لك اإلجابة     

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

اكتب جميع الحسابات واإلجابات في نموذج االمتحان.

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

الجبر 
الشخص الذي يستأجر سّيارة يدفع مبلًغا ثابًتا في اليوم ويدفع أيًضا		0.16	شيقل مقابل كّل   .1

كيلومتر سفر.
استأجر سامي سّيارة ليوم واحد، وسافر عدًدا معّيًنا من الكيلومترات، َوَحَسَب املبلغ الذي عليه  	

دفعه، وكان	175	شيقل. اّتضح له أثناء الدفع أّنه مّت تخفيض املبلغ الثابت بنسبة 	%20	، ولذلك 
دفع		160	شيقل فقط )الدفع مقابل كّل كيلومتر سفر بقي بدون تغيير(. 

ض املبلغ الثابت؟  ِبَكم شيقل ُخفِّ أ.  	

ماذا كان املبلغ الثابت قبل التخفيض؟  ب.  	

كم كيلومتًرا سافر سامي في ذلك اليوم؟ جـ.  	

/يتبع في صفحة 3/
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/يتبع في صفحة	4/
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خرج رامي ودانا من رحوڤوت إلى تل أبيب )مسافة	30	كم تقريًبا(.  خرج رامي بعد	15	دقيقة  	.2
من خروج دانا.  الرسوم البيانية	1-4	التي أمامك تعرض حاالت ممكنة لسفرهما )بافتراض أّنهما 

سافرا بسرعة ثابتة(.
	

	

	

د أّي مستقيم من املستقيمني 	II-I		يعرض سفر دانا، وأّيهما يعرض سفر رامي.  عّلل. حدِّ أ.	 	

أّي رسم بياني يعرض حالة يصل فيها رامي ودانا إلى تل أبيب في نفس الوقت؟ ب.	 	

أّي رسم بياني يعرض حالة يصل فيها رامي إلى تل أبيب قبل دانا؟  فّسر. جـ.	 	

أّي رسم بياني يعرض حالة سافر فيها رامي بسرعة أكبر من سرعة دانا، لكّنه وصل بعدها   د.	 	

بعّدة دقائق؟  فّسر.  

/يتبع في صفحة	5/
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/يتبع في صفحة	6/
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			y x3 5= + أمامك معادلتان ملستقيمني:			  .3 
		y x3

1 3= - 	 	 	

يكّون املستقيمان مع احملور	y	املثلث		GHK		)انظر الرسم(. 	

.	K	َو	H	َو	G		جد إحداثيات الرؤوس أ.  	

 .y	 جد الُبعد بني رأَسي املثلث املوضوعني على احملور ب.  	

ميّررون من الرأس	H	عموًدا على احملور	y.   جد طول العمود. جـ.  	

.	GHK		احسب مساحة املثلث د.  	

/يتبع في صفحة	7/
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/يتبع في صفحة	8/
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حساب المثلثات 
طول القطر في املستطيل	ABCD		هو		14	سم،	 	.4
ومقدار الزاوية			BDC		هو		32o	)انظر الرسم(. 	

.	DC	َو		BC	احسب طول ضلَعي املستطيل أ.	 		

احسب محيط املستطيل. ب.	 	

احسب مساحة املستطيل. جـ.	 	

احسب مقدار الزاوية احلاّدة التي بني قطَري املستطيل. د.	 	

/يتبع في صفحة	9/
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/يتبع في صفحة	10/
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اإلحصاء واالحتمال  
أمامك مخّطط أعمدة يصف توزيع عالمات اللغة العربية في صّف معنّي.	 	.5

كم طالًبا يوجد في الصّف؟ أ.	 	

ما هو معّدل عالمات اللغة العربية في الصّف؟ ب.	 	

ما هو وسيط العالمات، وما هو املنوال؟ عّلل. جـ.	 	

نختار بشكل عشوائي طالًبا واحًدا من الصّف. د.	 		

ما هو االحتمال بأن تكون عالمته بني		7	َو	9	)مبا في ذلك	7	َو	9(؟ 	

		

/يتبع في صفحة	11/

1

2
3
4

5
6

7

5 6 7 8 9 10

عدد 
الطّالب 

العالمة



מתמטיקה,	תשע"א,	מועד	ב,	מס'	035801+נספח-	11	-
الرياضيات، 2011، الموعد "ب"، رقم 035801+ملحق

/يتبع في صفحة	12/
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َبي لعب عاديني، ونفحص الفرق بني العددين اللذين نحصل عليهما على املكّعبني  نرمي مكعَّ  .6
)العدد الكبير ناقص العدد الصغير أو العدد املساوي له(.

ما هي األعداد التي ميكن احلصول عليها كفرق بني العددين؟ أ.  	

اكتب جميع اإلمكانيات للحصول على فرق يساوي		4	. ب.  	

ما هو االحتمال للحصول على الفرق		3	؟  فّصل حساباتك. جـ.  	

/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.
/تتبع صفحات دفتر إضافية/النسخ أو النشر ممنوعان إال بإذن من وزارة المعارف.



מתמטיקה,	תשע"א,	מועד	ב,	מס'	035801+נספח-	14	-
الرياضيات، 2011، الموعد "ب"، رقم 035801+ملحق



מתמטיקה,	תשע"א,	מועד	ב,	מס'	035801+נספח-	15	-
الرياضيات، 2011، الموعد "ب"، رقم 035801+ملحق



מתמטיקה,	תשע"א,	מועד	ב,	מס'	035801+נספח-	16	-
الرياضيات، 2011، الموعد "ب"، رقم 035801+ملحق


