االسم________:

امتحان فصلي للصف الثامن

التاريخ_________:

 )1يف مطبعة السالم ،يُخزن العمال كراسات يف صناديق بكربين خمتلفني.
النسبة بني عدد الكراسات يف الصناديق الصغرية اىل عدد الكراسات
يف الصناديق الكبرية هي  .3:4يف صندوق كبري ميكن ان خنزن  1600كراس.
كم كراسًا ميكن أن خنزن يف صندوق صغري؟

------------------------------------------------------------------------ )2تتجوّل جمموعة مكونة من  30زائرًا يف متحف .النسبة بني عدد البالغني إىل عدد التالميذ يف
هذه اجملموعة هي .2:3
أ -أيهم عدده أكرب البالغون أم التالميذ؟
ب -طلب املرشد منهم أن ينتظموا مبجموعات يف كل منها  10أشخاص ،وان حيافظوا على
النسبة بني عدد البالغني اىل عدد التالميذ .كم بالغًا وكم تلميذًا يوجد يف كل جمموعة؟

ج -عند اجراء ورشة العمل ،قام املرشد بتقسيم الـ  30زائرًا اىل جمموعتني ،من خالل
احملافظة على النسبة بني عدد البالغني إىل عدد التالميذ.
كم بالغًا وكم تلميذًا يوجد يف كل جمموعة؟

د -هل ميكن أن تكون النسبة بني البالغني والتالميذ  4:7مع نفس اجملموعة؟

1

 )3جد قيمة x

يف التناسب اآلتي-:

2x  4 4x  1

4
3

------------------------------------------------------------------------ )4حيتاج املزارع إىل  6ساعات ليزرع  20شجرة.
أ -كم ساعة حيتاج  4مزارعني ليزرعوا نفس كمية األشجار؟

ب -هل النسبة املوصوفة هي نسبة طردية أم نسبة عكسية؟ اشرح
------------------------------------------------------------------------ )5حميط مستطيل  50سم .النسبة بني طول الضلعني املتجاورين هي .1:4
أ -جد أطوال أضالع املستطيل

ب -جد النسبة بني طول الضلع الصغري إىل حميط املستطيل.

ج -جد النسبة بني حميط املستطيل إىل مساةة املستطيل.
2

 )6مستطيل حميطه  20سم .طول الضلع الكبري  7سم.
كبّروا الضلع الصغري بـ  2سم.
بكم جيب تكبري الضلع الكبري كي يتحقق تناسب بني طول الضلع الكبري وطول الضلع الصغري
يف املستطيل األصلي واملستطيل اجلديد؟

------------------------------------------------------------------------ )7عمر فارس  12سنة وعمر ابيه  54سنة.
جد بعد كم سنة من اآلن ،ستكون النسبة بني العمرين 1:4؟

3

 )8أمامك رسم للمثلث .ABC
 Dموجودة على امتداد الضلع .BC

ما هو مقدار الزاوية



اليت يف الرسم؟

اعرض طريقة احللّ)

------------------------------------------------------------------------ )9معطى أن  aيوازي b
احسب مقدار الزاوية . 

اعرض طريقة احللّ)
600

a


480

4

b

 )10معطى أن املستقيم  aيوازي املستقيم .b

a

x 15

0

جد قيمة  xو  . yث ّم أكتب مقدار كل زاوية.
اعرض طريقة احل ّل)

x  450

b

2y

------------------------------------------------------------------------اعرض طريقة احللّ)
 )11معطى أن AB :يوازي  .CDجد مقدار باقي الزوايا-:

D



C


26

66

B





E

A

------------------------------------------------------------------------(بونوس) يف الشكل الذي أمامك معطى أن املستقيمني  aو  bمتوازيان.

كذلك معطاة الزوايا  ،  :و 
برهن أن     :

أنظر الشكل).



a





5

b

