משרד החינוך
והתרבות

מקום להדבקת מדבקת נבחן

סוג בחינה:

מבחן מטה לבתי ספר תיכוניים

מועד הבחינה:

חורף תשס"ז13.03.07 ,

מספר השאלון:

מותאם לחלק משאלון ב' של בחינת
הבגרות שסמלו 035002

מתמטיקה
שאלון ב'

)כ 60% -משאלון ב' בבחינת הבגרות 3 ,יח"ל(

הוראות לנבחן
א .משך הבחינה:

שעה וחצי.

ב .מבנה השאלון ומפתח ההערכה:
בשאלון זה שש שאלות.
לכל שאלה –  25נקודות.
מותר לך לענות על מספר שאלות כרצונך,
אך סך הנקודות שתוכל לצבור לא יעלה
על .100
ג .חומר עזר מותר בשימוש:
)(1

מחשבון לא גרפי .אין להשתמש
באפשרויות התכנות במחשבון הניתן
לתכנות .שימוש במחשבון גרפי או
באפשרויות התכנות במחשבון עלול
לגרום לפסילת הבחינה.

)(2

דפי נוסחאות )מצורפים(.

ד .הוראות מיוחדות:
)(1

אל תעתיק את השאלה; סמן את מספרה בלבד.

)(2

התחל כל שאלה בעמוד חדש .רשום במחברת
את שלבי הפתרון ,גם כאשר החישובים
מתבצעים בעזרת מחשבון .הסבר את כל
פעולותיך ,כולל חישובים ,בפירוט ובצורה
ברורה ומסודרת .חוסר פירוט עלול לגרום
לפגיעה בציון או לפסילת הבחינה.

)(3

לטיוטה יש להשתמש במחברת הבחינה
או בדפים שקיבלת מהמשגיחים .שימוש
בטיוטה אחרת עלול לגרום לפסילת
הבחינה.
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اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺎت
ﻓﻲ هﺬا اﻻﻣﺘﺤﺎن ﻳﻮﺟﺪ  6اﺳﺌﻠﻪ  ،ﻟﻜﻞ ﺳﺆال  25ﻋﻼﻣﻪ  ،ﻣﺴﻤﻮح ﻟﻚ اﻻﺟﺎﺑﻪ ﺑﺸﻜﻞ آﻠﻲ او ﺟﺰﺋﻲ ﻋﻠﻰ أي ﻋﺪد ﻣﻦ اﻻﺳﺌﻠﻪ ﻟﻜﻦ
ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻨﻘﺎط اﻟﺘﻲ ﺑﺎﻣﻜﺎﻧﻚ ﺟﻤﻌﻬﺎ ﻟﻦ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻦ .100
אלגברה

 .1ﺣﻞ اﻟﻤﻌﺎدﻟﺔ:

1 − 3x − 9 = 1
2x − 6 x + 3 2x + 6

 .2ﻣﺘﻮاﻟﻴﺔ ﻣﻌﺮﻓﺔ اآﻞ  nﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﺘﺮاﺟﻌﻲa n +1 = a n + 11n , a1 = 7 :

أ  .أآﺘﺐ أرﺑﻌﺔ اﻟﺤﺪود اﻷوﻟﻰ ﻓﻲ اﻟﻤﺘﻮاﻟﻴﺔ.
ب .إﺣﺴﺐ اﻟﻔﺮق a8 − a7

ﻓﺴّﺮ ﻟﻤﺎذا ﻻ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻜﻮن ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﻤﺘﻮاﻟﻴﺔ ﺣﺪّان ﻣﺘﺘﺎﻟﻴﺎن اﻟﻔﺮق ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻳﺴﺎوي .100
 .3ﻣﺼﻨﻊ ﻣﻌﻴّﻦ ﻳﺼﻨﻊ ﻧﻮﻋﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﻄﺎوﻻت :ﻃﺎوﻟﺔ ﻃﻌﺎم وﻃﺎوﻟﺔ ﺻﺎﻟﻮن ,ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺼﻨﻊ ﻣﻜ ّﻮﻧﺔ ﻣﻦ ﺛﻼث ﻣﺮاﺣﻞ أﺳﺎﺳﻴﺔ :اﻟﻘﺺ
واﻟﺘﺼﻨﻴﻊ واﻟﻄﻠﻲ .ﻓﻲ دورة إﻧﺘﺎج واﺣﺪة ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻨﻴﻞ ﻣﻌﺪات اﻟﻘﺺ ﻟﻤﺪة 16ﺳﺎﻋﺔ ﻋﻠﻰ اﻻآﺘﺮ ,وﻣﻌﺪات اﻟﺘﺼﻨﻴﻊ ﻟﻤﺪة  18ﺳﺎﻋﺔ ﻋﻠﻰ
اﻻآﺘﺮ وﻣﻌﺪات اﻟﻄﻠﻲ -ﻟﻤﺪة  12ﺳﺎﻋﺔ ﻋﻠﻰ اﻻآﺘﺮ .ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﻧﻔﺲ اﻟﻤﻌﺪات ﻟﺼﻨﻊ ﻧﻮﻋﻲ اﻟﻄﺎوﻻت .ﺗﻔﺼﻴﻞ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻼزم ﻟﻜﻞ ﻣﺮﺣﻠﺔ
ﻓﻲ ﺻﻨﻊ ﻃﺎوﻟﺔ واﺣﺪة ﻣﻌﻄﻰ ﻓﻲ اﻟﺠﺪول اﻟﺬي أﻣﺎﻣﻚ.
ﻗﺺ

ﺗﺼﻨﻴﻊ

ﻃﻠﻰ

ﻃﺎوﻟﺔ ﻃﻌﺎم

ﺳﺎﻋﺘﺎن

ﺳﺎﻋﺔ واﺣﺪة

ﺳﺎﻋﺔ واﺣﺪة

ﻃﺎوﻟﺔ ﺻﺎﻟﻮن

ﺳﺎﻋﺔ واﺣﺪة

ﺛﻼث ﺳﺎﻋﺎت

ﺳﺎﻋﺔ واﺣﺪة

رﺑﻊ اﻟﺼﻨﻊ ﻣﻦ آﻞ ﻃﺎوﻟﺔ ﻃﻌﺎم هﻮ  200ﺷﻴﻜﻞ .وﻣﻦ آﻞ ﻃﺎوﻟﺔ ﺻﺎﻟﻮن هﻮ  350ﺷﻴﻜﻞ.
•
•

ارﺳﻢ اﻟﻤﺠﺎل اﻟﻤﻤﻜﻦ اﻟﺬي ﻳﻨﺘﺞ ﻣﻦ هﻴﻨﺔ اﻻﺿﻄﺮارات.
ﻓﻲ إﺣﺪى دورات اﻹﻧﺘﺎج ﺗﻌﻄﻠﺖ اﻟﻪ اﻟﻄﻠﻲ ﻟﻤﺪﻩ ﺳﺎﻋﺔ واﺣﺪة ,ﻟﺬﻟﻚ آﺎن ﻣﻦ اﻟﻤﻤﻜﻦ ﺗﺸﻐﻴﻠﻬﺎ ﻟﻤﺪة  11ﺳﺎﻋﺔ ﻓﻘﻂ هﻞ ﺗﺘﻐﻴﺮ
إﺟﺎﺑﺘﻚ ﻋﻦ اﻟﺒﻨﺪ  1ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺪورة اﻻﺗﺘﺎج هﺬﻩ ? ﻋﻠﻞ.
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טריגונומטריה

 .4ﻓﻲ ﺷﺒﻪ ﻣﻨﺤﺮف ﻓﺎﻧﻢ اﻟﺰاوﻳﺔ  EDFGاﻟﻘﺎﻋﺪﺗﺎن هﻤﺎED=12 , GF=17 :
ﻃﻮل اﻟﺴﺎق اﻟﻄﻮﻳﻠﺔ DF=7
D

E

أ  .إﺣﺴﺐ ﻃﻮل اﻟﺴﺎق اﻷﺧﺮى.
ب .إﺣﺴﺐ زوﻳﺎ ﺷﺒﻪ اﻟﻤﻨﺤﺮف.
F

סטטיסטיקה והסתברות

 .5ﺗﻮﺟﺪ ﻓﻲ ﺟﺮة  14آﺮة 7 ,آﺮات ﺑﻴﻀﺎء 7 ,آﺮات ﺳﻮداء.
ﻧﺨﺮج ﻋﺸﻮاﺋﻴﺎ آﺮة ﻣﻦ اﻟﺠﺮة .إذا آﺎﻧﺖ ﺑﻴﻀﺎء ﻧﺒﻘﻴﺒﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺨﺎرج ,وإذا آﺎﻧﺖ ﺳﻮداء ﻧﻌﻴﺪهﺎ إﻟﻰ اﻟﺠﺮة.
ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﻧﺨﻠﻂ اﻟﻜﺮات وﻧﺨﺮج ﻣﺮة أﺧﺮى آﺮة واﺣﺪة ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺸﻮا ﻧﻲ.
ﻣﺎ هﻮ اﻻﺣﺘﻤﺎل ﺑﺄن ﺗﻜﻮن اﻟﻜﺮﺗﺎن اﻟﻠﺘﺎن أﺧﺮﺟﻨﺎهﻤﺎ ﺑﻠﻮﻧﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻔﻴﻦ?

 .6ﻓﻲ آﻠﻴﻪ آﺒﻴﺮﻩ ﺗﺘﻮزع اﻟﻌﻼﻣﺎت ﺑﺸﻜﻞ ﻃﺒﻴﻌﻲ  .اﻟﻤﻌﺪل هﻮ  85اﻻﻧﺤﺮاف اﻟﻤﻌﻴﺎري هﻮ 15
أ  .ﻣﺎ هﻲ اﻟﻌﻼﻣﻪ اﻟﺘﻲ ﺛﻠﺚ اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻋﻠﻰ ﻣﻨﻬﺎ .
ب .ﻧﺨﺘﺎر ﻃﺎﻟﺐ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺸﻮاﺋﻲ .ﻣﺎ هﻮ اﻻﺣﺘﻤﺎل ﺑﺎن ﺗﻜﻮن ﻋﻼﻣﺘﻪ اﻋﻠﻰ ﻣﻦ .90
ج .ﻧﺨﺘﺎر ﻃﺎﻟﺐ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺸﻮاﺋﻲ .ﻣﺎ هﻮ اﻻﺣﺘﻤﺎل ﺑﺎن ﺗﻜﻮن ﻋﻼﻣﺘﻪ ﺑﻴﻦ  80ل . 90
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