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  تحية وبعد،

  . 582أمامك 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-582-ארכימדס-מתכונת 

  .482-و 581 ،481 حلول كاملة لكتب أرخميدس للنماذج  يوجد أفالم  'מתמטיקורס' في موقع

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

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

            

 2020رخميدس أ  203558 لنموذج رياضيّاتامتحان تلخيصي في ال

)  مركبةعداد أ ،ثات في الفراغمثلّ ال حساب ،المتّجهات ،ةالفصل األول: الهندسة التحليليّ 
2

3
 ( عالمة 66 

)لكل سؤال    3-1ثنين من األسئلة إأجب عن  
1

3
 عالمة(  33 

 

 1سؤال 

  Eو  D،C،Bيتقاطعان مع المحورين في النقاط يخرج مستقيمان  A(-2,-4)قطة من النّ 

  لرسم. امبيّن في كما هو 

 وحدة مساحة.  2تساوي  CODو BEOثات ث من المثلّ مثلّ  مساحة كلّ 

 . ACو  ABجد معادالت المستقيمات  -أ    

yالمستقيم  -ب     2x p= − +(4 p)  ّن ث مع المستقيمييكّون مثلAB  وAC . نقطة

 . pجد . BC المستقيمعلى   تقعالتقاء المتوسطات في المثلث 

yالمستقيم   -ت     2x p= −  . Nو  M تينطيقطع المحورين في النق +

 .s تساويMNF ثمساحة المثلّ  نّ أبحيث  F النقطة اةمعط           

تقطع المحورين. بدون إيجاد  التي بُنيَت بهذه الطريقة،  F قاطالنّ  لكلّ  الهندسيّ  المحلّ 

 : عاءات التالية هي صحيحةمن االدّ  ن أيّ بيّ ، F قاطللنّ  الهندسيّ  المحلّ 

i.  ّوالمحورين يمكن أن يتقاطعوا في نقطة واحدة فقط. الهندسيّ  المحل 

ii.  ّيتقاطعوا في ثالث نقاط فقط. والمحورين يمكن أنّ  الهندسيّ  المحل 

iii.  ّالهندسي والمحورين يمكن أن يتقاطعوا في اربع نقاط فقط. المحل 
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https://matematicourse.com/courses/מתכונת-ארכימדס-582-לפי-המיקוד-החדש/
https://my.classoos.com/il/search/store/ארכימדס
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 2سؤال 

CA جهات:اة المتّ معط ،ّّ في هرم رباعي .2 u, CB v, CS w= = = ,w 2=، u v 1= = . 

 . Pتلتقي في النقطة  SABالوجه الجانبي في طات متوسّ ال    

𝑆𝐶𝐵∡  معطى:      = ∡𝐵𝐶𝐴 = ∡𝑆𝐶𝐴 = 𝛼 0𝑜 < 𝛼 < 90𝑜)(. 

uعبّر بداللة    -أ  ,v  َوw جهات ّّ عن المتCP  َوSP. 

فت ّّ في المجال الذي ُعر    هي منفرجة لكلّ  𝑆𝑃𝐶∡الزاوية   برهن أن   -ب 

 فيه. 

الُمتجه:   -ج 
( ) ( )m 1 2 3m 2m

x v u w
3 4 3

+ −
=  +  +   يخرج من

 :       xجه  المتّ  mقيم  ةيّ جد أل .ABSجاه المستوى الموجود عليه الوجه الجانبي باتّ  Cقطة النّ 

 . S وَ  Bفي نقطة التي تكون بين  BSينتهي على المستقيم  .1

 وال ينتهي عليه.  ABSيقطع المستوى  .2

 

 3سؤال 

هي بؤرة القطع المكافئ  Aقطة النّ 
2y 2px= (0 p.)  

xالمستقيم 2p=  ّقطة يقطع القطع المكافئ في النB بع األول وفي نقطة أخرى في الرّ  واقعةالC . 

  C وَ  A،Bل النقاط تمثّ التي  CZوَ  AZ، BZلألعداد  وجد التمثيل القطبيّ  Pالبارامتر في  استعن -أ

 م في مستوى جاوس.           بالتالؤ

ر بداللة  ّّ الساعة.  عب وبعكس عقارب 45زاوية مقدارها  في  ABCثيُديرون رؤوس المثلّ   -ب

Pبعد الدورانث حداثيات رؤوس المثلّ ، حسب الحاجة، عن إ . 

   .نقطة األصلث موجودة على دائرة مركزها اثنان من رؤوس المثلّ   بعد الدوران نتج أن    -ت

 نقطة األصل. موجودة على نفس الدائرة التي مركزها  Dالنقطة 

تكون موجودة على دليل القطع المكافئ  ن  أ Dبَيّن هل يمكن للنقطة  .1
2y 2px= علّل . 

               تهوزاوي Dل النقطة يمثّ  DZالعدد لقطع المكافئ. ليست موجودة على دليل ا  Dالنقطة  معطى أن   .2

 (0( هي שלו הארגומנט) 360 ) لممكنة لا. جد مجال القيم- . 
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ة ) ثميّ الدوال األسيّة واللوغري ،قوىالدوال  ،والتضاؤلالقصل الثاني: التزايد 
1

3
 (. عالمة 33 

 5- 4حد السؤالين أاجب عن  

 4سؤال 

  ةمعطاة الدالّ 
2 nf (x) (ln x 2ln x)= − (n 1طبيعي اكبر من  هو عدد.) 

 اجابتك. علّل حّدد إذا كان يوجد لها خط تقارب.ة وجد مجال تعريف الدالّ  -أ

 ة مع المحورين. البياني للدالّ  خطّ حداثيات نقاط تقاطع الجد إ -ب

fة  للدالّ  البيانيّ   خطّ على ال -ج (x) تحقّققاط التي ات النّ حداثيّ جد إ 𝑓′(𝑥) = نقطة : نقطة د نوع كلّ وحدّ  0

 . n  -ـلى قيم مختلفة لإل. تَطّرق نقطة تحوّ ، نهاية عظمى أو نهاية صغرى

fة  للدالّ  ينبيانيّ  خّطينرسم ا -د (x)   في الحاالت التي فيهاn 2k= أو n 2k 1= +، k .عدد طبيعي 

معطى:  -ه

2e

1

f (x) dx 0بيانيًا لدالة المشتقة   . ارسم خطًّا𝑓′(𝑥). 

 إجابتك.  علّلبر قيمة. توجد أك امنه يّ ألة. بيّن أمامك ثالثة تعبيرات رياضيّ  -و

1.       

2e

1

f '(x) dx            2 .    

3e

1

f '(x) dx            3 .   

2e

0.5

f '(x) dx 

                         

 5سؤال 

  معطاة عائلة الدوال:
2

x n 2

x
f (x)

e ( 1) x
=

+ − 
 طبيعي.  n لكلّ  

 فّسر. .x فة لكلّ ة معرّ تكون الدالّ  بهاالتي  n-ـلوجد قيم تبيّن هل  -أ

f  ةحداثيات نقاط تقاطع الدالّ جد إ -ب (x) .مع المحورين 

  المعادلة: حلّ  ن  أمعطى  -ج
x 2e x=  :هوx 0.7= −  . 

fوجد لعائلة الدوال  n-ـلى قيم مختلفة لتطّرق إ     (x):  

i. د نوع هذه النقاط.قاط القصوى وحدّ ات النّ حداثيّ إ 

ii.  ّقارب الموازية لمحورخطوط الت x. 

f  ةة للدالّ بيانيّ  خطوًطارسموا ا -د (x)   لقيمn  .مختلفة 

nعندما يكون -ه nيكون  . عندماg(x)ة  نحصل على الدالّ  =11    .h(x)ة  نحصل على الدالّ  =28

h(k)ق بيّن هل يتحقّ      g(k) فّسر إ؟ ( جابتكk عدد  هو )طبيعي 

 ى لك النجاحنتمنّ 


