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     نسخة "أ" – الصف الثامن – النخبة العلمية – في الرياضيات المفتشة المركزةامتحان 

 !  بالنجاح

 

 

 

 

 ب زي الطالعزي

 اليةأجب عن جميع األسئلة الت

 

 الدالة الخطية:   1 قسم

  C  و   Bعبر النقطتين    . يتقاطعان في نقطة أصل المحورين   OB  و   CO  مستقيمان طى  مع    .1

  ومساحة  (8,0) هي  A حداثيات النقطة إ (.  انظروا الرسم )   x  مستقيم يعامد محور   مر  ي 

 . وحدة مساحة   24  هي   ABO  المثلث 

.  .B حداثيات النقطةإجدوا  . أ  بي نوا طريقة الحل 

 . C حداثيات النقطةإجدوا  ،وحدة مساحة   48 هي OBC  مساحة المثلث  .ب

 . بي نوا طريقة الحل  

 . لوا اجابتكمعل  . OBC في المثلث CO  جدوا طول االرتفاع على الضلع .ت

 كهذه كم نقطة. OBCث مساوية لمساحة المثل   CBMث مساحة المثل   ن  أبالتي تحقق و  M نقطةإحداثي ات جدوا   .ث

   إجابتكم. لوان تجدوا؟ عل  أ ممكن

في هيئة  Kلى النقطة إشيروا أ. Kالنقطة في الذي يقطعه  OBعلى المستقيم  ارتفاعاننزل  C النقطة عبر .ج

 التالية:  األسئلة  نثم اجيبوا عالمحاور 

I. برهنوا أن :∆𝐶𝐾𝐵 ≈ ∆𝑂𝐴𝐵 . 

II. جدوا طول الضلع BK.  .بي نوا حساباتكم 

 

: _____________ اسم الطالب  
 

:__________ الصف  

 دقيقة 90 –مدة االمتحان 

 . يُسمح استعمال االلة الحاسبة

 
 



 
 
 

 
 

2022- النخبة العلمية –للصف الثامن  في الرياضيات المفتشة المركزةامتحان   

 نسخة "أ" 

 دولة اسرائيل 
 وزارة المعارف

لسكر   تربوية ا ل ا ة  لعلوم   –   تاري ا  قسم 
لرياضيات  ا تفتيش على تدريس  ل  ا

2 

 هندسة   :2 سؤال

 ABEث متساوي الساقين  أمامك رسم لمثل  

EC  على القاعدة  ارتفاعAB  .D نقطة على االرتفاع EC. 

لكل   الرسم. عل لواثات المتطابقة في جدوا جميع المثل   . أ

 ثات المتطابقة. زوج من المثل  

𝐶𝐷 : ن  أعطى مُ   = 2 ∙ 𝐷𝐸    ثومساحة المثل   DBC هي  𝑆. 

 . لواعل  . EDBث عن مساحة المثل   S داللةعبروا ب .ب

 . لوا عل  . EABث عن مساحة المثل   S داللةعبروا ب .ت
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 رياضي   تنور :3 سؤال

 نصف قطر الدائرة 𝑅  عندما 2𝜋𝑅:   محيط الدائرة هو: للتذكير

 .𝜋  لحساب ال 3.14بالحسابات استعملوا التقريب الى 

 

الدخول   ،خانة تتسع لشخصين ل  ك. امتساوي  ا خانة والتي تبعد عن بعضها بعد   12في اللونا بارك يوجد   ضخم دوالبداخل 

  .دوالبسفل الأفي  الخانة عندما تكونيتم  فقط  والخروج من الخانة

يتحرك بعكس  و ، من األرض متر واحدوهو على ارتفاع  ،م 10 هو دوالبطر الق  

 (. في الرسم عقارب الساعة )حسب ترتيب األرقام

ثنتي عشر إخانة تتوقف في واحدة من   كل   عندما يصعد أو ينزل األشخاص،

 محطة. 

 . دوالبتصف الخانات داخل ال عداداأل الضخم، دوالبأمامكم رسم تقريبي لل

عد بين الرسم للبُ  )انظر خانتينبين بُعد هوائي هو بُعد بخط مستقيم  :مالحظة

 . (9 -و 7 الخانتين

 .3يتواجد يوسف بالخانة رقم  ، 6رقم  عندما تكون دينا في الخانة  . أ

I.  فس رواما هو ارتفاع دينا عن األرض؟ 

 

 

II. بتقريب البعد بخط مستقيم )البعد الهوائي( بين يوسف ودينا؟ بالا هو م.  ي نوا طريقة الحل 

 

 

III. بي نوا طريقة  ؟ 6أن يتحرك حتى يصل الى الخانة رقم ( يجب على يوسف دوالبعد تقريبا )على الي بُ أ

 .  الحل 

 

 

 .عللواثم أشيروا صحيح/غير صحيح  .ب

I.  ُغير صحيح /صحيح . 1 و 0أكبر بمرتين من البعد الهوائي بين الخانات   2و 0عد الهوائي بين الخانات الب   

  فس روا. 

II.  ُغير صحيح  /صحيح . 7 و 5للبُعد الهوائي بين الخانات  مساو   5  و 3عد الهوائي بين الخانات الب 

  فس روا. 

III.   فوق ' م10الضخم فهو يتواجد على األكثر بارتفاع عندما يدور الشخص في العجل

 سطح األرض. 

 غير صحيح  /صحيح

  فس روا. 
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 .م 10هما رقما خانتين حيث أن البعد بينهما هو  b -و a .ت

 ؟ b  -و aما هي العالقة الجبرية بين .   a > b معطى أن        

 

 

 

 بي نوا طريقة الحل   ؟(دقيقة /متر)ل ج  ما هي سرعة الع  . دقائق  10 ل دورة واحدة بج  ينهي الع   .ث


