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  1ثامنةأساسي :القسم

 
 نقـاط)5 ( : األّولالتمـــــــــــرین 

I(  حداھا فقط صحیحة. أكتب على ورقة تحریرك في كل مرة رقم السؤال إي كل سؤال من األسئلة ثالثة إجابات یل
  لھ.فقة االمو واإلجابة الصحیحة

 ھــو: 8 على 7598425245106   باقي قسمة العدد )1      
   2ج)                     1ب)                       0أ)     
  8و 5و 3القسمة على  قبلحدد تلك التي تالتالیة األعداد  بین من )2
   1340 ج)                  2140 ب)                   3240أ)     

II(   ورقة تحریرك  على خطأأجب بصواب أو  
                                         AB = CD  نإفـ (CD)مناظرا لــ  (AB) إذا كــان )1
        نفسھ∆ ھو  Iبالنسبة الى ∆ مناظر نإـمنھ ف نقطة Iومستقیما  ∆ إذا كــان )2
                   Oمتناظرتان بالنسبة الى  Bو  Aفان النقطتین   OA=OB كــانإذا  )3

 
   نقـاط) 4( : التمـــــــــــرین الثـــاني

 أو =  ⊅  أو 	⊃أو   ∌أو ∋  الرموز التالیة:تمم بأحد أ )1

7....   5....    8
....

2
  ....   {0}....  

{0;1;2; 3}......    { 3;0;1;2}......   { 3; 2;0;1;2;3}......    
 

  (مقدما كل الحلول الممكنة)8و على  5قابال للقسمة على   74581 . .  یصبح العددــوض النقطتین بما یناسب لكي ع )2
2015ن أ بین )3 20133 3  8عدد قابل للقسمة على  
  

 نقـاط ) 4(  : الثـــالثالتمـــــــــــرین 
  

 : لك في كل حالة من الحاالت التالیةذ ان أمكن   xجد العدد الصحیح النسبي  )1
           2x;   7 x  ; 9 x  

 : ما یليأحسب  )2
  

(-35)+(-15)            ; (-10)+ 16 ;  (-17)+12 ; ; (-125)+125  -4)+(-1)+7+4 ( 
  

 نقـاط ) 7 ( :  رابعالالتمـــــــــــرین 
  

    [BC] منتصف  Oو  AC = 4cmو   AB = 3cmحیث  Aم الزاویة في ئقا ABCرسم مثلثا أ )1
  .Oبالنسبة إلى  A مناظرة النقطة Dابن النقطة أ)  )2

  .Oإلى  بالنسبة) AB(ما ھو مناظر المستقیم  ب)          
	علل جــــوابك.؟ )DC(و  )ABما ھي الوضعیة النسبیة للمستقیمین ( ج)          

  .AM=6cmبحیث  AB](نقطة من  Mلتكن   )3
 .Oإلى  بالنسبة M مناظرة النقطة Nابن النقطة  أ)         
   O إلى بالنسبة [BM] قطعة المستقیمما ھو مناظر  ب)         

 .  معلال جوابك DNبعد أحسب ال )ج          
  .استقامة واحدة على Dو Cو  N  النقاطبین أن  د)          


