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ورقة عمل شهرية رقم – 1الصف الثامن
.1

اراد مقاول شراء قطعة ارض وفق الشروط التالٌة :النسبة بٌن المساحة الخضراء وبٌن المساحة المعدّة للبناء ٌجب ان تكون .3:4
فً التخطٌط الذي امامكم المساحة المنقطة تمثل المساحة الخضراء ،والمساحة البٌضاء تمثل المساحة المعدّة للبناء.
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 ABCDمربع

 ABCDمستطٌل AE : EB = 3 : 4 ، EF||AD ،

اي من القطعتٌن أ-ب تالئم شروط المقاول؟ اظهروا طرٌقة الحل.

.2

ٌحتاج كلب الماء الى التنفس اٌضا خالل نومه داخل الماء.
راقب موسى كلب ماء لمدة ساعة .فً البداٌة كان كلب الماء فوق المٌاه وأخذ نفسًا عمٌ ًقا فً الهواء.
بعد ذلك غاص الى قاع البحر ونام .من قاع البحر سبح الى سطح الماء ببطء وأخذ نفسًا عمٌ ًقا مرة اخرى وت ّم كل هذا خالل 8
دقائق .وبهذا احتاج كلب الماء  3دقائق لٌعود وٌغوص مرة اخرى الى قاع البحر.
الحظ موسى ان هذه العملٌة متكررة بشكل دوري.
مع انتهاء ساعة من المراقبة  ،كلب الماء كان:
أ .فً قاع البحر

ب .فً طرٌقه الى أعلى

ت .فوق الماء – ٌتنفس

فسروا.
.3

سرعة  6كم فً الساعة مساوٌة لـ:
أ.

.4

 60متر فً الدقٌقة

ب.

 90متر فً الدقٌقة

ت 100 .متر فً الدقٌقة

ث.

 150متر فً الدقٌقة

لتر من البنزٌن لكل  12كم سفر.
فً السفر داخل المدٌنة ،تستهلك سٌارة من نوع معٌّن ٍ 1.5
كم لترً ا تستهلك السٌارة اذا سافرت  20كم داخل المدٌنة؟

1

م ي.
مات التنىّر التي طُىٍّّرت في وسارة المعارف ،يه ًّاخ انثٍزا ،انتًٍز  ،انًٍتساف ومهام في التفكيز الك ّ
مة من مه ّ
أخذت المه ّ
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حصل كل من دانً ورٌنا على كمٌات متساوٌة من شراب العنب المر ّكز وقاما بتذوٌبه فً الماء.
عند دانً ،النسبة بٌن كمٌة الشراب المر ّكز وكمٌة الماء هً 4:5
اما عند رٌنا ،فالنسبة بٌن كمٌة الشراب المر ّكز وكمٌة الماء هً .5:11
من منهما حصل على شراب أكثر حالوة؟ فسّروا.

.6

حضسخ جًٍهح َفسها نهسفس انى انىالٌاخ انًتحدج نًدج  3اشهس ضًٍ تسَايج تثادل انطالب .كاٌ عهٍها اٌ تح ّىل يثه ًغا يعًٍُّا يٍ انًال
يٍ شواقم ( )NISانى دوالزاخ (.)USD
أ -علمت جمٌلة أنّ سعر الصرف بٌن الشاقل والدوالر هو .1 USD = 3.53 NIS :
ً
شاقال الى دوالرات وفق سعر الصرف هذا.
ص ّرفت جمٌلة 2,118
ما هو المبلغ الذي حصلت علٌه جمٌلة بالدوالر؟
ب -عندما رجعت جمٌلة بعد  3اشهر ،كان قد تبقّى معها  120دوالرً ا .حوّ لت هذا المبلغ الى شواقل.
لك ّنها انتبهت الى تغٌٌر سعر الصرف وهو:

1 USD = 3.62 NIS

ما هو المبلغ الذي حصلت علٌه جمٌلة بالشواقل؟
.7

فً الجدول أمامكم معطى عدد االوالد والبنات فً اربعة صفوف فً مدرسة معٌنة.
الصف
ثامن1-

عدد االوالد عدد البنات
9

12

ثايٍ 14 2-

11

ثايٍ 16 3-

12

ثايٍ 18 4-

15

ثامن 15 5-

20

فً ايّ صفوف النسبة بٌن عدد البنات واألوالد متساوٌة:
أ .ثامن  1و -ثامن 2

ب .ثامن  1و -ثامن 3

ت .ثامن  2و -ثامن 3

ث .ثامن  2و -ثامن 4

3

جـ .ثامن  1و -ثامن 5

واكتبوا ما هً هذه النسبة.
.8

يعرض الجدول الذي أمامكم وتٌرة طباعة اوراق لخمس طابعات مختلفة:
طابعة 1

ورقتان فً الثانٌة

طابعة 2

ورقة واحدة كل ثانٌتٌن

طابعة 3

 160ورقة فً دقٌقتٌن

طابعة 4

 100ورقة فً الدقٌقة

طابعة 5

 60ورقة فً نصف دقٌقة
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اي من بٌن الطابعات هً االسرع فً الطباعة؟ فسّروا اجابتكم.
.9

ٌصف انسسى انري ايايكى دزج نه َفس االزتفاع ،فٍه  14دزجح وازتفاعه انكهًّ  252سى:

االرتفاع الكلًّ
 252سم

العمق الكلًّ 400 :سم

أ  -ما هى ازتفاع كم دزجح?
ب  -اكتثىا تعثٍسًا جثسًٌا تًساعدج  aو b -انري ٌصف انعًق انكهً نهدزجاخ:
____________ = 400
خ .ياذا ًٌكٍ اٌ ٌكىٌ عًق كم دزجح (زُيز نه تـ  )aاذا كاٌ طىل انقطعح  bهى  101سى؟
ث .ياذا ًٌكٍ اٌ ٌكىٌ طىل انقطعح  bإذا كاٌ عًق كم دزجح ( زُيز نه تـ  )aهى عهى االق ّم  0.235و?

.01

فً انسسى أيايك يعطى∢A = ∢D ، AC = DF :
C

B

F

A

E

D

بمساعدة اي ادعاء من االدعاءات التالٌة ٌمكن ان نبرهن ان∆ABC  ∆DEF -
أAB = DE .
بAB = BC .
تEF = BC .
ثDE = BC .
.11

F

B

A

E

فً يهعة يستطٍم انشكم (فً انسسى انًستطٍم هى (CDEF
تُىا تُاء تشكم شثه يُحسف يتساوي انساقٍٍ (يشاز نه تـ  ABCDفً انسسى ) .
قايىا تتثهٍظ انجزء انغٍس يثًُ.
يعطىFB = EA :
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فسّسوا نًاذا االجزاء انًثهّطح يتطاتقح.
هم نهى ا َفس انًساحح؟ فسّسوا.

.12

أمامكم رسم لمثلثٌن متطابقٌن .معطى∢B = ∢E :

اي ضلع فً المثلث  DEFطوله  9سم? فسّروا.

.31

معطى مثلثان متطابقانΔABE  ΔCDE :
ألصقوا المثلثان مع بعض ،كما هو مبٌّن بالرسم.
معطى:
 3سم = EB
 4سم = AE
 5سم = AB

أ-

احسبوا محٌط الشكل الرباعً ( ABCDالشكل الرباعً المبٌّن فً الرسم).
بٌّنوا طرٌقة الحل.
اجابة:

ب-

سم.

احسبوا مساحة الشكل الرباعً ( ABCDالشكل الرباعً المبٌّن فً الرسم).
اجابة:

سم. 2
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