امتحان الرياضيات:

صفحة   1
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مدرسة راهبات المخلص  -الناصرة

امتحان فصلي في الرياضيات للصفوف الثامنة
مدة االمتحان  :ساعتان

تاريخ االمت حان    23/2/2017                           :
.1

حل:

.٢

ُأجري إمتحان في صف فيه      32تلميذً ا.

12 - 3 ^x + 4h + 2 + 2 ^ 2x - 1h < 2 - ^x + 3h + x
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.بب

تقدم لإلمتحان في النهاية     28تلميذً ا فقط   25%  ،منهم حصلوا على العالمة      90فما فوق.
	.أما هي النسبة المئوية للتالميذ الذين تقدموا لإلمتحان؟
	.بكم تلميذً ا حصل على عالمة أقل من    90؟

صفحة   2

.٣

امتحان الرياضيات:

معطى مستطيل أطواله مب َّينة  في الرسم.

نُك ّبر طول الضلع الصغير بنسبة  ، 20%

 80سم

ونُصغِّر طول الضلع الكبير بنسبة  . 20%
	.أاحسب أطوال أضالع المستطيل الجديد.

	.باحسب مساحة المستطيل األصلي ومساحة المستطيل الجديد.

.جما هي النسبة المئوية التي َص ُغ َرت بها مساحة المستطيل الجديد؟

.٤

بسبب ارتفاع أسعار النفط في العالم ،ارتفع ثمن لتر البنزين بـ . 7%
بعد شهرين ارتفع سعره مرة ُأخرى بـ    7%وأصبح ثمن لتر البنزين      7.06شاقل.
احسب كم كان السعر األصلي للتر البنزين في البداية؟
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 40سم

امتحان الرياضيات:

صفحة   3

.٥

معطى. TABC + TDEF   :
	.أجد نسبة التشابة.

	.باحسب أطوال األضالع الناقصة.

          

.٦

في الرسم الذي أمامك مثلثان متشابهان.
	.أسجل التناظر المالئم.

فسر لماذا المثلثان متشابهان؟
	.ب ّ

.ججد طول الضلع   . CD

فسر!
.دهل من الممكن إيجاد طول الضلع    DE؟ ّ
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امتحان الرياضيات:

صفحة   4

.٧
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أمامك مثلثان متشابهان.
	.أأكمل (حسب تناظر الزوايا)  :ــــــــــــــــــ  + Tــــــــــــــــــ T

	.بما هي نسبة التشابه؟

.جاحسب أطوال األضالع   َ    ACو   . ED

   

.دمحيط      TABCهو    66سم .جد طول . EF

.٨

في الشكل الذي أمامك ،معطى.BD 1 = BB  ، AB = 33cm   :
	.أبرهن أن المثلثين   َ TADEو    TABCمتشابهين.

                
	.بمساحة المثلث      ABCأكبر بـ    9أضعاف من مساحة المثلث     . ADEجد طول الضلع   . BD

تعبيرا جبر ًيا لطول الضلع   . EC
.جطول الضلع     . AE = xأكتب
ً

نتم ّنى لك النجاح!

