
 

 نقـاط)5 ( : األّولمـــــــــــرین الت

I(  مة  "عالال ضعXأمام اإلجابة الصحیحة  " : 

  : ــوھ      105 =19 - …… :العدد الصحیح الطبیعي الذي یحقق  )1
 

     86                            124                                        122  
  

  : ھــو   20 = (7+1) + (.…- 19)  العدد الصحیح الطبیعي الذي یحقق: )2
  

        1                             0                                 7        

II(  أجب بصواب أو خطأ  

1( M  نقطـة مــن المـوسط العمودي لـــــ [AB]  إذن  MA=MB              
           [AB] المـوسط  العمودي لــھو    ∆إذن   [AB] عمــودي على ∆ )2
                  ∆∥∆' فانعمـودیــان على نفس المستقیم  	∆‘و  ∆  إذا كــان )3

  نقـاط) 4( : مـــــــــــرین الثـــانيالت

 : أكمل الفراغات بالعدد المنـــاسب في كل حالة من الحاالت التالیة     

 

 نقـاط ) 4 ( :  لثالثـــامـــــــــــرین لتا

   : العملیات التالیةأحسب     

C=(2655-1477)+(1655+1477)      A=(2655-549)+(345+549)        
=… ………………………………………                     =… …………………………………….                         

   

=………………………………………..               =………………………………………..                 
     

D=9314  - (314+756)                     B=(3395-997)-(1395-997)       
= …………………………………                   = ………………………………………         
= …………………………………                      = ………………………………………           

وزــفـة اإلعدادیة بحـالمدرس
  ــــدد01فرض مراقبة عـــــ

  لریاضیاتا:	 مادةال
   األستــاذ: ریـاض زعــیــري

 3 & 1القسم: سابعة أساسي   دق 45: المــــــــــدة  23/10/2015التاریخ: 
  .......... الرقم:  ............................. اللقب:  ...........................السم: ا

……	‐ 	19 =	121  120+…...)	‐	20	=	115(	

78 ‐ ….	=	25  24	+	….	=	71  



  نقـاط ) 7 ( : رابعالمـــــــــــرین لتا

 صم 6طولھا  مستقیم قطعة [BC]  لھـفـأس الرسم في

 

 

 

                                                                                                  

     

 

 

 Oفي نقطة  [BC یقطع ∆ المستقیم.  [BC] قطعة المستقیم ـوسط العمودي لــالم∆   إبـن) 1

   	O	 مخـالـفة للنقطـــة	 ∆ على  A ِعین نقطة )2 

	.  	ACو  	AB  قــارن بین البعدیـــن       

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

	. )BC( والعمودي على C المار من ∆' بن المستقیما أ)	 ) 3

	.علل جــــوابك؟ ∆'و  ∆ ھي الوضعیة النسبیة للمستقیمینما  ب)      

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

  

................................................................................................…………………………………………………………………………….............  

	. ∆' عن المستقیم 	A  بعد النقطة حدد ج)      

...…………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

 

................................................................................................…………………………………………………………………………….............	

  .)BC(تقیم للمسـالموازي و  A المار من  ∆"  المستقیمابن  أ))  4

	.متعامدان معلال جوابك ∆"و ∆ بین أنب)      

.....................................................................................................................................................................................................................	
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 نقـاط)5 ( : األّولمـــــــــــرین الت

 I(  أجب بصواب أو خطأ  

            مستقیمــان عمــودیان على نفس المستقیم ھـما متوازیــــان )1
2(  M نقطـة مــن المـوسط العمودي لـــــ [AB]  إذن  MA=MB              
وسط المـ كل مستقیم یمر من نقطتین متساویتا البعد عن طرفي قطعة مستقیم ھو )3

     ه القطعة ذلھ العمودي

II(  مة  "عالال ضعXأمام اإلجابة الصحیحة  " : 

  : ھــو       105 =17 - …… :العدد الصحیح الطبیعي الذي یحقق  )1
 

     88                             92                                         122  
  

  : ھــو   20 = (1+3) + (.…- 17)  العدد الصحیح الطبیعي الذي یحقق: )2
  

        1                             0                                 3       

  نقـاط) 4( : مـــــــــــرین الثـــانيالت

 : أكمل الفراغات بالعدد المنـــاسب في كل حالة من الحاالت التالیة     

 

 نقـاط ) 4 ( :  لثالثـــامـــــــــــرین لتا

   : العملیات التالیةأحسب     

C=(2655+1477)-(1655+1477)      A=(768-549)+(668+549)        
=… ………………………………………                     =… ………………………………………         
=………………………………………..               =………………………………………..          

     
D=8314  - (314+756)                     B=(2375-997)-(1375-997)       

= …………………………………                   = ………………………………………         
= …………………………………                      = ………………………………………         

وزــفـة اإلعدادیة بحـالمدرس
  ــــدد01عـــــفرض مراقبة 

  لریاضیاتا:	 مادةال
   األستــاذ: ریـاض زعــیــري

 4 & 2القسم: سابعة أساسي   دق 45: المــــــــــدة  23/10/2015التاریخ: 
  .......... الرقم:  ............................. اللقب:  ...........................السم: ا

……	‐		17	=	121  120+…...)	‐	20 =	135(	

77	‐	….	=	25  34	+	….	=	71  



  نقـاط ) 7 ( : رابعالمـــــــــــرین لتا

 صم 4طولھا  مستقیم قطعة [BC]  لھـفـأس الرسم في

 

 

 

 

 

  . [BC]ـوسط العمودي لــقطعة المستقیم  الم∆   إبـن )1

 I في نقطة [BC یقطع ∆ المستقیم 

   	I	 مخـالـفة للنقطـــة	 ∆ على  A ِعین نقطة )2 

	.  	ACو  	AB  قــارن بین البعدیـــن       

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

	. )BC( والعمودي على C المار من ∆' بن المستقیما أ)	 ) 3

	.علل جــــوابك؟ ∆'و  ∆ ما ھي الوضعیة النسبیة للمستقیمین ب)      
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

  

................................................................................................…………………………………………………………………………….............  

	. ∆' عن المستقیم 	A  بعد النقطة حدد ج)      

...…………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

 

................................................................................................…………………………………………………………………………….............	

  .)BC(تقیم ـللمسالموازي و  A المار من  ∆"  ابن المستقیم أ))  4

	.متعامدان معلال جوابك ∆"و ∆ بین أنب)      
.................................................................................................................................................................................................................................	
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