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  ،تحية وبعد

  . 481أمامك 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/החדש/-המיקוד -לפי-ארכימדס-481-מתכונת  

  .582-و 581 ،482 حلول كاملة لكتب أرخميدس للنماذج  يوجد أفالم  'מתמטיקורס' في موقع

  : Classoosفي موقع  لكتب أرخميدس نسخة محوسبة سعرها مخفّض ، يمكن شراءألسئلة إضافيّة

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

 

 2020ارخميدس   814035رياضيّات امتحان 

 درجة(  40الهندسة التحليليّة واالحتمال ) ،الجبر - لالفصل األوّ 

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

 : 1سؤال 

 إلى النقطةيستمر  ،A النقطة يبدأ من شاحنة في مسار مستقيمخرجت 

B  النقطة لى  إ ثمّ ومنC . 

   . BC المسافةكم من   45 ـأكبر ب AB المسافة

   AB   زمن سفرها في المسار. AB المسارمن سرعتها في   50ـ %أكبر ب  BCالمسار سرعة الشاحنة في 

 . BCالمسار أكبر بمّرتين من زمن سفرها في 

 . ACطول المسار  احسبأ. 

لى إكانت ستحتاج ،  أنهت بها السفرالتي الكبرى س السرعة  بنف ACه إذا سافرت الشاحنة المسار أنّ  لومب. مع

 ة سرعة بدأت الشاحنة السفر؟ بأيّ . ساعات 3.5

 

B A C 

https://matematicourse.com/courses/מתכונת-481-ארכימדס-לפי-המיקוד-החדש/
https://my.classoos.com/il/search/store/ארכימדס
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 : 2سؤال 

 xمحور مستقيم الذي يقطع ال .Mمامك دائرة مركزها أفي الرسم معطى 

 . B(2,-2)قطة الدائرة في النّ  يمسّ   A(10,0)النقطةفي 

  .Cفي النقطة   yمحوراليقطع  Bقطة النّ   عبر قطر الدائرة الذي يمرّ 

 جد:  أ. 

 . BCمعادلة قطر الدائرة  .1

 معادلة الدائرة.   .2

 . ABCث حسب مساحة المثلّ اب. 

   قطرها. هي  ACالقطعة  نّ ة بحيث أروا دائرة إضافيّ مرّ  ت. 

 إجابتك.  لعلّ  خارجها؟ على محيطها أم  تقع داخل الدائرة الجديدة، Bقطة هل النّ 

 

 

 : 3سؤال 

 ركض.  الثانوية، يجب النجاح في امتحانالمرحلة الركض في  لمنتخبجل القبول من أ

 ب جدد.ا وتقدم أيضا طاّل ركض سابق  منتخب الب كانوا في لالمتحان طاّل م تقدّ 

 نجحوا فيه، والباقي رسبوا. لالمتحانمن المتقدمين  80معلوم أن %

 من نسبة المتقدمين الجدد.  مّرات 9 ـركض سابقا أكبر بال منتخبالذين كانوا في  الممتحنيننسبة 

 . 75ا هي %ركض سابق  ال منتخبا كانوا في االمتحان وايض  الممتَحنين اللذين نجحوا في نسبة 

 مين لالمتحان.من بين المتقدّ  اأ. نختار بشكل عشوائي طالب  

 االمتحان؟ ا ولكن رسب في ركض سابق  ال منتخبكان في  ان نختار طالب  بأما هو االحتمال    

 سابق ا.ركض منتخب ال قد اشترك في  راميالركض. ما هو االحتمال أن يكون  لمنتخبقُبل  رامي  ب. معلوم أنّ 

 طالب. 3ا. نختار من بينهم بشكل عشوائي عدد المتقدمين لالمتحان كان كبير جد   ت. 

   ؟ على االقلّ  ا  منهمواحدقد رسب في االمتحان  بأن يكونما هو االحتمال     
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 درجة(  20وحساب المثلّثات في المستوى ) الهندسة  - الفصل الثاني

   4-5أجب عن سؤال واحد من األسئلة  

 : 4ؤال س

 .Oالنقطة  قطراه في  يتقاطع سم، 80محيطه  ABCDمعين معطى 

   .Mالنقطة في  BDيقطع القطر  AE االرتفاع

 =AC   24 سم أّن :  معطى

 . BOاحسب طول القطعة  . أ

 . 𝐴𝐵𝑂~∆𝑀𝐴𝑂∆:  أنّ  برهن .ب

 حسب:ت. ا 

i. ل القطعة طوMO . 

ii.  مساحة المثلث∆𝐴𝐷𝑀. 

 

 

 

 : 5سؤال 

 . Rمحصور داخل دائرة نصف قطرها  ABCث ّّ المثل

 ة. زاوية حادّ هي  𝐵𝐴𝐶∡الزاوية  . BC=1.7R  ،AB=1.4R :معطى

   .ABCثلّ مقدار زوايا المث احسب . أ

 .   𝑐𝑚2 116هي  ABCث مساحة المثلّ 

 احسب : .ب

i. ة طول نصف قطر الدائر 

ii.  طول الوتر.AC 

 . CDحسب طول الوتر . إAD=CD :( وتحقق الرسمنظر أAC (على القوس  Dالنقطة تقع  .ت
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 درجة(  40الجبر واالحتمال ) -الثالثالفصل 

 لدوال الجذر وللدوال النسبيّة  للدوال متعّددة الحدود،  حساب التفاضل والتكامل 

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

 

 : 6سؤال 

𝑓(𝑥)معطاة الدالة   = 𝑥3√7 − 𝑥. 

  :، جد f(x)للدالة  للخّط البيانيّ   أ. 

 تعريف.المجال  .1

 نوعها.و القصوى قاطنّ ات الإحداثيّ  .2

 .ورينقاطع مع المحتّ ال اطات نقإحداثيّ  .3

 .𝑓(𝑥)  ا للدالةتقريبيّ  ابيانيّ  خطًّاارسم   ب. 

 .إجابتك لّّ عل. 𝑓′(𝑥)ة لمشتقّ دالّة االبياني ل خطّ المثل ي اليةالتّ  خطوط البيانيّةمن بين ال أيّ د  حدّ   ت. 

 

 .xومحور  𝑓′(𝑥)ة للمشتقّ  البيانيّ   خطّ المحصورة بين الاحسب المساحة د. 
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 : 7سؤال 

 قاعدته هي ضلع لمستطيل.سم و 20محيطه  الساقينث متساوي مثلّ  أمامكفي الرسم 

سم من طول   2 ـث أكبر بالمثلّ  لقاعدةالضلع المجاور  المستطيل، طولفي ث. ساق المثلّ  طولإلى  x ـب شيرن

  .ثالمثلّ ساق 

 عن:  xر بداللة عبّ أ. 

 ث.مثلّ طول قاعدة ال( 1

 مساحة المستطيل.( 2

 ما يمكن.  أكبرتكون مساحة المستطيل  بحيث xجد قيمة  ب. 

 يمكن.ما كون مساحة المستطيل أكبر تعندما ي  جد محيط الشكل الكلّ ت. 

 

 

 : 8سؤال 

𝑥  فة لكلمعرّ  𝑓(𝑥)  ةالدالّ  ≠ 2  . 

𝑥  ّّ  لكلفة أيضا  المعرّ  𝑓′(𝑥) ةللمشتقّ البياني  خطّ ال معطى ≠ 2.   

 (. 3٫0) ( و1٫0قاط )النّ في  xمحور يقطع  البيانيّ  خطّ ال

 .الرسم المعطىاستعن في ، د نوعهاحدّ و 𝑓(𝑥)ة  القصوى للدالّ  اطقللنّ   x اإلحداثيجد قيمة   . أ

𝒇′(𝒙)  معطى .ب =
4

(𝑥−2)2
− 𝑘 فة لكلمعرّ ال ّّ  𝑥 ≠  . kجد قيمة . 2

 . f(x) ةللدالّ  ا  جبريّ  ا  . اكتب تعبير2هو  ة للدالّ قطة القصوى للنّ  y اإلحداثيّ  معطى أنّ  .ت

 : 𝑓(𝑥)ة  هو للدالّ البيانيّة التاليّة  بين الخطوط من بيانيّ  خطّ  د ايّ حدّ   .ث

 

 

 بالنجاح
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