تشابه مثلثات
 )1تبعد حمطة باص  7م عن شجرة ارتفاعها  2.5م
وتبعد حمطة الباص عن البناية  28م.
جد ارتفاع البناية باستعمال تشابه املثلثات( .بيّن طريقة حلّك)

A
البناية

الشجرة E
حمطة باص
C

D

B

اجلواب-:
ارتفاع البناية هو _____________ :م
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 )2أمامك مثلّث قائم الزاوية .(∢B = 90°) ABC
 BDFEهو مستطيل حمصور داخل املثلّث.
أ -هل يوجد مثلثات متشابهه؟ _________

(عالمتان)

سجّل التشابه بني املثلثني∆________~∆________ :
اشرح ملاذا يتشابه املثلثان-:

----------------------------ب -مُعطى أيضًا أنّ 5 :سم =  15 ، DFسم =  18 ، BCسم = AB
ب  )1ما هي نسبة التشابه بني املثلثني  ABCو -:ADF

( 4عالمات)

اجلواب_____________ :
ب  )2أكتب النسبة بني مساحة املثلثني اللذين وجدتهما .اجلواب___________ :
ب  )3ما هي مساحة املستطيل BDFE؟ بيِّن طريقة احللّ

اجلواب _______ :سم

2
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 )3أمامك رسم ملث ّلثَيْن متشابهَيْن.∆ABC ∼ ∆DEF :

A

(التشابُه مكتوب حبسب ترتيب الرؤوس املتناظِرة)
أطوال أضالع املثلّث  DEFمُعطاة يف الرسم.

D
C

 2سم

 5سم

E

 4سم
F

نسبة التشابُه بني املثلّث  ABCواملثلّث  DEFهي . 3 : 1
ما هو حميط املثلّث  ABCبالسنتيمرتات؟

اجلواب _____________ :سم
-------------------------------------------------------------------- )4أمامك رسم ملث ّلثَيْن قائمَي الزاوية.
المثّلثان اللذان في الرسم متشابهان∆EDC ∼ ∆ABC :

ا -ما هي نسبة التشابُه بني املثلّث  EDCواملثلّث ABC؟
1

5:6

2

2:5

3

1:3

4

1:2

-------------------------ب -ما هو طول الضلع AC؟
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 )5أمامك الرسم اآلتية( -:القياسات مسجّلة بوحدات سم)
(أ) علل ملاذا يتشابه املثلثان؟

(ب) احسب نسبة التشابة وبيّن طريقة حلك.

(ج) احسب طول الضلع  .DCبيّن طريقة حلك

موقع نيفا للرياضيات
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نسبة مئوية
 )1تبيع مجيع املكتبات كتاب الرياضيات بسعر موحّد.
بسبب افتتاح السنة الدراسيّة قامت إحدى املكتبات بإجراء ختفيض بنسبة 12%
على أسعار مجيع الكتب ،وأصبح سعر الكتاب  176ش"ج بعد التخفيض.
ما هو سعر كتاب الرياضيات قبل بداية السنة الدراسيّة؟

-------------------------------------------------------------------- )2توجد يف مشتل  150شتلة من ثالثة أنواع :زيتون ،صنوبر وخنيل.
 30%من األشتال هي أشتال زيتون.
عدد أشتال الصنوبر أكرب مرَّتَيْن من عدد أشتال النخيل.
كم شتلة خنيل توجد يف هذا املشتل؟

-------------------------------------------------------------------- )3قرأ سعيد  25%من قصة "ليلى احلمراء" يف يوم واحد .ويف اليوم الثاني أكمل قراءة
القصة حتى النهاية .قرأ سعيد يف اليوم الثاني  24صفحة.

(بيّن طريقة حلّك)

جد عدد صفحات القصة كلها؟

موقع نيفا للرياضيات
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 )4يُنتِج مصنع "السالم" إلنتاج األعالم  240عَلمًا يف اليوم.
طُلب من املصنع إنتاج  5،000علم ُقبَيْل عيد االستقالل.
أ .إذا اشتغل العمّال يف هذا املصنع  5أيّام يف األسبوع ملدّة  4أسابيع،
فهل سيُنجزون هذه املهمّة؟ نعم  /ال
ب .قرَّرَ صاحب املصنع زيادة وترية العمل اليوميّة حبيث يزيد عدد األعالم الّيت يُنتِجها
املصنع يف كلّ يوم بنسبة .15%
ما هو عدد األعالم الّيت سوف يُنتجها املصنع يف كلّ يوم بعد زيادة الوترية؟
بيّن طريقة احللّ:

اجلواب__________ :
ج .يف مصنع "احملبة" أدخلوا ماكنات جديدة ولذلك ازداد االنتاج اليومي للمصنع
بنسبة  5%حبيث ينتجون يوميًا  315علمًا.
جد ما هي عدد األعالم اليت كان املصنع ينتجها يوميًا قبل ادخال املاكنات؟
بيّن طريقة احللّ:

اجلواب__________ :
موقع نيفا للرياضيات
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 )5يف مساء أحد أيّام اجلمعة أكل يف املطعم  50زبونًا.
بعد الوجبة الرئيسيّة ،طلب قسم من الزبائن وجبات حلوى ،أمّا الباقون فلم يطلبوا
وجبات حلوى.
يُبيّن الرسم البيانيّ التالي عدد الزبائن الذين طلبوا وجبات حلوى من أنواع خمتلفة.

أ .خنتار بشكل عشوائيّ زبونًا واحدًا من بني مجيع الزبائن املوجودين يف املطعم.
ما هو االحتمال أن خنتار زبونًا طلب بوظة فانيل؟
1

1
50

17
3
50

1
2
17

17
4
33

ب .ما هي النسبة املئويّة للزبائن الذين مل يطلبوا وجبات حلوى؟
55% 1
50% 2
10% 3
5% 4
موقع نيفا للرياضيات
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 )6خسر فريق مكابي تل ابيب لكرة السلة  6مباريات من بني  15مباراة اشرتك فيها.
ما هي النسبة املئوية للمباريات اليت فاز بها؟

-------------------------------------------------------------------- )7يف احدى الكيبوتسات رزموا الربتقال يف علب كرتون.
 20%من العلب بيعت يف مشال البالد .و  10%من العلب بيعت يف مشال جنوب
البالد و  140علبة صدّرت إىل خارج البالد.
كم عدد العلب اليت رزمت يف الكيبوتس؟

-------------------------------------------------------------------- )8تقدّم  80طالبًا المتحان المتحان قبول لالشرتاك يف برنامج احتفالي:
 20%من بينهم اجتازوا االمتحان االول.
 87.5%من الطالب الذين تقدموا لالمتحان الثاني قبلوا للربنامج.
كم طالبًا قبل للربنامج االحتفالي؟

موقع نيفا للرياضيات
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دالة خطية
 )1أمامك أدناه هيئة حماور-:
أ -ما هو ميل كلّ مستقيم؟ ______________

____________

ب -أكتب معادلة املستقيم _____________________________ : f
ج -أكتب معادلة املستقيم _____________________________ : g
د -أكتب معادلة املستقيم املوازي للمستقيم  gومير بنقطة أصل احملاور_________ :
هـ -أكتب املشرتك بني املستقيمني__________________________ :
و -أكتب نقطة تقاطع كل مستقيم مع احملور ___________________ :x
ز -أكتب اجملال الذي تكون فيه الدالة  gموجبة__________________ :
ح -أكتب اجملال الذي تكون فيه الدالة  fسالبة___________________ :
g

موقع نيفا للرياضيات
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 )2معطاه الرسم البياني للداله

y = –2x + 7
y

B
x
A

أ -اي من النقاط التالية تقع على اخلط البياني للدالة؟
)–1 , 7( .1
.2

()2 , 9

.3

()–2 , 11

.4

()4 , –3

ب -أكتب احداثيات نقطة تقاطع املستقيم مع احملور ________________ :y
ج -هل الدالة تصاعديه أم تنازلية؟ _____ ملاذا؟ ___________________
د -سجل معادله الدالة اخلطية اليت توازي املستقيم أعاله ومتر من النقطة (.)0 , 7
هـ -سجل معادله الدالة اخلطية اليت توازي املستقيم أعاله ومتر من النقطة (.)5 , 8

موقع نيفا للرياضيات
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 )3الئم لكلّ خط بياني املعادله املالئمة له واشرح-:
ب
أ

ج

y = 2x
y = 3x+ 3
y = 1.5x + 3
y = –2x + 6

الشرح:
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
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