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  تحية وبعد،

  . 581أمامك امتحان مرّكب من أسئلة على نمط البجروت، اختيرت من كتاب أرخميدس لنموذج 

 في الرابط 'מתמטיקורס' في موقع   أفالم لحلول كاملهلكّل األسئلة يوجد 

https://matematicourse.com/courses/חינם/ -581-ארכימדס-מתכונת 

  .582-و 482 ،481 حلول كاملة لكتب أرخميدس للنماذج  يوجد أفالم  'מתמטיקורס' في موقع

  : Classoosفي موقع  لكتب أرخميدس محوسبة سعرها مخفّضنسخة  ألسئلة إضافيّة، يمكن شراء

https://my.classoos.com/il/search/store/ארכימדס 

 

 

 2020ارخميدس   035581 رياضيّاتدبلوم 

 

 درجة( 40الجبر واالحتمال ) -الفصل األول

 درجة( 20)لكل سؤال  1-3سؤالين من األسئلة أجب عن 

 

 

  ةالواحد التالؤمعلى  Bو A تينطمن النق 9:00الساعة   ةوشاحن ت حافلةخرج .1

      .3vالشاحنة  ةوسرع 2v لحافلةا  ةسرع .ىخرجاه األباتّ 

  Bلنقطة إلى ا  حافلةال تومنها استمرّ  Cالنقطة  في  تا في المّرة األولىالتق

 . A لنقطةإلى اوالشاحنة 

 .Dالنقطة في  ةثاني ةمرّ  االثنتان التقتمنها.  تخرج إلى النقطة التي سافرت عائدة  ، اهدفهإلى  منهما  كلّ  تعندما وصل    

   طولي القطعتيناحسب النسبة بين  . أ
𝐴𝐶

𝐵𝐷
. 

 .ة انطالقهالنقط ةمنهما عائد كلّ  تة ساعة وصل . بأيّ ةدقيق 36 مّر بين اللقائين الزمن الذي معلوم أنّ  .ب

            حسب كم. إ 40 المركبتين هو عد بينب   أكبركان   ،Bللنقطة   الحافلةوحتى وصول    Cالنقطةفي اللقاء  ةمنذ لحظ .ج

 . ABطول القطعة      

 

 

https://matematicourse.com/courses/מתכונת-ארכימדס-581-חינם/
https://my.classoos.com/il/search/store/ארכימדס
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𝑆𝑛: القانون معّرف حسب  𝑎𝑛الحدود األولى في المتوالية   nمجموع  .2 = 3𝑝 ∙ 2𝑛+1 − 6𝑝. 

 . 𝑎𝑛عن الحد العام   pو   n بداللةوعبّر  ةهندسيّ هي متوالية    𝑎𝑛المتوالية    نّ برهن أ . أ

𝑏𝑛العام هو :    أخرى فيها الحدّ  ةهندسيّ  ةمتوالي معطاة .ب = 𝑝 ∙ 3𝑛.   

𝐶𝑛  :ةديجد ةنعّرف متوالي = 2𝑛 ∙ 𝑏𝑛 − 3𝑛 ∙ 𝑎𝑛. 

 . يست هندسيةم لأ ةندسيّ ي متوالية هه  𝐶𝑛حّدد هل المتوالية   .1

2. 𝑆𝑘  هو مجموعk   الحدود األولى في المتوالية𝐶𝑛.   عبّر عن𝑆𝑘  بداللة  p   وk. 

 ل إجابتك.. علّ ا او غير صحيح  كان صحيح   ذاإا يلي حّدد عاء ممّ دّ لكل إ .3

i)   اذا كانk0 S نّ إف  𝑎𝑛+1 < 𝑎𝑛 . 

ii) في المتوالية   ا  حدّ  ا  الذي هوعدد هناك𝑎𝑛    وأيضا في المتوالية𝑏𝑛. 

 

 

 

 

 

 جدوا معافين.فحصهم و   . نصف الذين تمّ ةو مريضة أمعافا تذا كانإالكالب والقطط ويفحص  طاقم طبيّ يجمع .  3       

         ا من بين جميع ن نختار كلب  أجد معافى. االحتمال با و  قط   ،ذين تّم فحصهمال ن نختار من بين كلّ أالحتمال بإلى ا p ـنرمز ب            

 حيوان مريض. أيّ و أمعافى  ا  قطّ  ،ذين تّم فحصهمال كلّ ن نختار من بين ألالحتمال ب حصوا مساو  الذين ف              

 . وعلّلها صحيح د أيّ . حدّ اءاتعدا 4مامك أ . أ

i) ةجدت معافاكبر من عدد الكالب التي و  أحصت ن يكون عدد القطط التي ف  أمكن ي. 

ii) يتحقق: ن أمكن يp=0.2 . 

iii) معافى من بين الكالب هو  اكلب   بأن نختاريكون االحتمال ن أمكن ي
1

9
. 

iv) احيوان   65 لذين تّم فحصهم هويكون عدد ا ن أمكن ي . 

  عدي داعبن يأمرات. ممكن   4ة بالعمليّ  عديلمجموعة. يقوم إلى اويعيده  داعبه فحصه، ي تمّ  ا  حيوانبشكل عشوائي  عدي يختار .ب

  بأن نختارما هو االحتمال  .0.3456يساوي ا كالب  هي  داعبتها. االحتمال بان يكون نصف الحيوانات التي ةثر من مرأكالحيوان 

 حصت؟ ا من بين جميع القطط التي ف  مريض   ا  قطّ 

من القطط التي  قسم فقط  نّ أات. معلوم مر 4لمجموعة. تعيد التجربة إلى اوتعيده  داعبه ت ، فحصه ا تمّ قطّ  بشكل عشوائيّ منى تختار  .ج

 ن يكون معظمهم معافون.بأاالحتمال  احسب. ةمعافاهي منى داعبتها 

 

 

 

 



   أرخميدس إصدار                                                                   581 تحضير المتحان البجروت لنموذج  
 

                 581 لنموذجتحضير إلمتحان البجروت  –  أرخميدس جميع الحقوق محفوظة لدار النشر  ©

 

 

 درجة( 20) الهندسة وحساب المثلّثات في المستوى -الثانيالفصل 

   4-5من األسئلة  واحد أجب عن سؤال

 

 

 رسم.مبيّن بالكما هو  DEFGع المربّ  محصور ة قائم الزاوي ABC∆ث مثلّ في  .4

𝐹𝐺2:   نّ أبرهن  . أ = 𝐶𝐷 ∙ 𝐵𝐸. 

 . 2سم 144هي   DEFGع المربّ  ةمساح .ب

  بـكبر أ  CDF∆ث المثلّ  ةمساح
16

9
 . BEG∆ث المثلّ  ةات من مساحمرّ  

    .    BCGFمحيط شبه المنحرف  حسبا

 مكن:يهل  دحدّ  BCGFج. لمتوازي االضالع  

 . علّلدائرة.  داخلحصره  .1   

 . علّلداخله. بحصر دائرة  .2   

 

 

 .  AB=m ،  AC=2m: ىمعط ABC∆ث  في المثلّ  .5

 نرمز: == ABCBAC. 

 .  BCعن طول الضلع  α-و mبداللة عبّر  . أ

 .علّل اجابتك .4mصغر من  أ ABC∆ث ن يكون محيط المثلّ أحّدد هل يمكن  .ب

 .𝑐𝑜𝑠𝛽  ةعن قيم α  بداللةر عبّ  .ج

𝑐𝑜𝑠𝛽معطى:  .د = عن   m بداللةر ،عبّ  βو   αالزوايا   يجادإدون ب .0.25

 .ABC∆ث المثلّ  ةمساح
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 درجة( 40الجبر واالحتمال ) -الثالثالفصل 

 ةة وللدوال المثلثيّ للدوال النسبيّ للدوال متعّددة الحدود، لدوال الجذر،  والتكامل التفاضل حساب

 درجة( 20)لكل سؤال  6-8أجب عن سؤالين من األسئلة 

 

f(x)ة  الدالّ  ةمعطا .6 = 𝑥2 ∙ 𝑐𝑜𝑠𝑥    : 0.5−في المجالπ ≤ 𝑥 ≤ 0.5𝜋. 

 .ةوليست زوجيّ  ةليست فرديّ   ،ة، فرديّ  ةزوجيّ  𝑓(𝑥)ة  حّدد هل الدالّ  . أ

0.5π−مع المحورين بالمجال :    𝑓(𝑥)ة  حداثيات نقاط تقاطع الدالّ إجد  .ب ≤ 𝑥 ≤ 0.5𝜋. 

 في المجال المعطى. ةغير سالب 𝑓(𝑥)ة  شرح لماذا الدالّ إ .ج

𝑓′(𝑥)والتي فيها  𝑓(𝑥)ة  الرسم البياني للدالّ التي تقع على ن قسم من النقاط أبيّن  .د = 𝑡𝑎𝑛𝑥تحقق:  0 =
2

𝑥
. 

𝑔(𝑥): تين لّ الدالرسمين البيانّيين لمعطى  .ه =
2

𝑥
ℎ(𝑥)و     = 𝑡𝑎𝑛𝑥  

0.5π−في المجال:   ≤ 𝑥 ≤ 0.5𝜋. 

0.5π−في المجال:   كم حال   ≤ 𝑥 ≤ 0.5𝜋   يوجد للمعادلة𝑓′(𝑥) = 0. 

,𝑔(𝑥)  التيند لل ان البيانيّانرسمال .و ℎ(𝑥)   النقطة في  يتقاطعان أيضاM 

 . 1.858-لها هو:   yالتي االحداثي  

0.5π−   جب عن األقسام التالية في المجال:أ ≤ 𝑥 ≤ 0.5𝜋. 

 .𝑓(𝑥)ة  ة للدالّ للنقاط القصوى الداخليّ  xجد قيم  .1

 في المجال المعطى. 𝑓(𝑥)ة  ا للدالّ تقريبي   بياني ا ارسم  رسم أ .2
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 .بالتالؤم AD-و ACعلى الضلعين  انتقع Eو  B  طتانالنق ACD∆ث  في المثلّ  .7

   . AE=2BC ، DE=AB=3BC معطى:  .BC=x ، ∡𝐶𝐴𝐷 نرمز: 

 . 2سم 35هو  BCDE الشكل الرباعيّ  ةمساح

 .𝑠𝑖𝑛𝛼عن   x بداللةعبّر  . أ

𝑐𝑜𝑠𝛼 :  نّ أبرهن   . ةحادّ هي  αمعطى: الزاوية   ب. =
√𝑥4−25

𝑥2 . 

 . 𝐵𝐸2التعبير  ةعن قيم x بداللةعبّر  .ب

 صغر ما يمكن.أ 𝐵𝐸2التعبير  ةتكون قيم x-ل ةجد ألية قيم .ج

صغر  أ  BEطول القطعة ا أيض  ما يمكن يكون  أصغر 𝐵𝐸2نه عندما يكون التعبيرأمعطى  .د

 . BEللقطعة  ةممكن ةقيم قلّ أجد  ما يمكن.

 

 

𝑦    :1  ةالدوال: دالّ  اةمعط .8 =
𝑥+1

√2𝑥−2
𝑦    :2   ة،    دالّ   =

𝑥

√𝑥−1
𝑦:  3  ةدالّ ،    =

√𝑥

𝑥−1
                   

 من الدوال.  ةجد مجال تعريف كل واحد . أ

 

 دالّة من الدوال:  لكلّ ة للدوال الثالث. حّدد أي رسم يالئم البيانيّ  خطوطال اةمعط .ب

𝑓(𝑥)  نعّرف الدوال: .ج =
𝑥+1

√2𝑥−2
+ 𝑎    ،𝑔(𝑥) =

𝑥

√𝑥−1
   ،ℎ(𝑥) =

√𝑥

𝑥−1
+ 𝑏. 

  b  -و aعبر النقاط القصوى للدوال الثالث. جد  يمرّ  y=kالمحاور، المستقيم  ةللدوال الثالث على نفس هيئ ا  تقريبيّ  عندما نرسم رسما  

 )ميّز بين الحالتين(.

 التي وجدتها.بين القيم من   b-و  a ـكبر قيم لأاختر  .د

 . علّل إجابتك.و غير صحيح  أعاءات التالية حّدد صحيح  من االدّ  واحد لكلّ 

𝑔(𝑥)للمعادلة   (1 = 𝑘 + h(x)من المعادلة  حلول  أكثريوجد  1 = 2k . 

8بالتأكيد يتحقق:  (2 < ∫ ℎ(𝑥)𝑑𝑥
4

2
 . 

                    

 


