االسم____________:

اختبار شهري للصف الثامن

التاريخ__________:

يف الدالة اخلطيّة
 )1الئم لكلّ خط بياني التعبري اجلربي املالئم له ثمّ اشرح سبب اختيارك-:
1) y = 5x
2) y = 2x
3) y = 2x + 5
4) y = -2x – 4
5) y = -2x + 5

الشرح -:اخلط البياني  aيالئم _____________________________
______________________________________________
اخلط البياني  bيالئم __________________________________
______________________________________________
اخلط البياني  cيالئم __________________________________
______________________________________________
اخلط البياني  dيالئم __________________________________
______________________________________________
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 )2أمامك الرسم البياني للدالتني-:
f(x) = -2x + 8
g(x) = x + 8

أ -الئم لكل دالة الرسم البياني املالئم هلا واشرح____________________ :
______________________________________________
ب -ما هي النقطة  C؟

اجلواب_________________ :

جد احداثيات هذه النقطة-:

اجلواب :احداثيات النقطة  Cهي _________
ج -ما هي النقطة  B؟

اجلواب_________________ :

جد احداثيات هذه النقطة-:

اجلواب :احداثيات النقطة  Bهي _________
د -ما هي نقطة تقاطع املستقيمني؟ _______________________
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 )3أمامك خط بياني يصف دالة خطيّة-:
أ -جد ميل املستقيم-:

اجلواب__________ :
ب -جد معادلة املستقيم-:

اجلواب__________ :
د -ما هي نقطة تقاطع املستقيم مع حمور الـ y؟

اجلواب_____________ :

هـ  -ألي قيم  xتكون قيم الدالة سالبة؟

اجلواب_______________ :

و -ألي قيم  xتكون قيم الدالة موجبة؟

اجلواب_______________ :

ز -جد معادلة مستقيم يوازي املستقيم املعطى ومير يف النقطة األصليّة___________:
ح -جد معادلة مستقيم يوازي املستقيم املعطى ومير يف النقطة )_________: (0,10
ط -جد معادلة مستقيم يوازي املستقيم املعطى ومير يف النقطة )-:(5,2
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 )4جد معادلة املستقيم املار عرب النقطة ) (3,5ويوازي املستقيم املار عرب النقطتني
) (3,2و )-: (1,-2

معادلة املستقيم هي___________________ :
----------------------------------------------------- )5أ -أكتب مثاالً لدالة خطيّة تصاعديّة حبيث يتقاطع خطها البياني مع حمور الـ  yيف
النقطة )(0,-8

اجلواب________________ :

ب -أكتب مثاالً لدالة خطيّة تنازليّة حبيث خطها البياني مير عرب النقطة )(-3,5

اجلواب________________ :
ج -جد نقطة تقع على اخلط البياني الذي وجدته يف البند "ب"-:

اجلواب_______________ :
موقع نيفا للرياضيات
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 )6يف مركز للياقة البدنية يوجد برناجمان خمتلفان ممكنان للدفع.
برنامج أ :دفع رسوم أولية بقيمة  400ش.ج .باإلضافة إىل رسوم دفع أسبوعية بقيمة 25
ش.ج.
بربنامج ب :ال توجد رسوم دفع أولية أما رسوم الدفع األسبوعية فهي  50ش.ج.

______

تكاليف الدفع الكلية (ش.ج).

______
___

عدد األسابيع

أ .حدد على الرسم أي خط بياني يالئم الدفع حسب برنامج أ ،وأي خط يالئم الدفع حسب
الربنامج ب؟ وأكمل الناقص فيما يلي-:
التعبري اجلربي الذي ميثّل الربنامج أ هو________________ :
التعبري اجلربي الذي ميثّل الربنامج ب هو_______________ :
ب .بأي أسبوع كان الدفع متساوي يف الربناجمني؟ ____________
ج .خالل  24أسبوع ،ماذا كان الفارق بني تكاليف الدفع الكليّة يف الربناجمني؟

د -يريد سامر أن يتدرّب  10أسابيع يف املركز .يف أي برنامج من املفضل أن يشرتك؟ علل
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