
  
  
  
  

  نقـاط)4( األّول:التمـــــــــــرین 
 

  :"  أمام اإلجابة الصحیحةXالعالمة  " ضع .إجابات إحداھا فقط صحیحة ثالثالتالیة  األسئلة یلي كل سؤال من

 ھــو: 8على  98765432112345671009    باقي قسمة العدد )1      

        0                                1                         2      

  على:یحافظ التناظر المركزي  )2

  تجــاهاإل                                              ستقامةاإل      

xالتي تحقق xمجموعـــة األعداد الصحیحة النسبیة ) 3 x ھي :   

                                                      

   : Aن فاصلة النقطة إف OA=2حیث  (O , I)بالمعین  نقطة من مستقیم مدرج  Aذا كانت إ )4      

       2- أو 2یمكن أن تكون                                             2-                    2            
 

  نقـاط) 4.5( :الثانيالتمـــــــــــرین 
  

   8یقبل القسمة على  1234567898562458796120) بین أن العدد 1
  
  
 
789564ــوض النقطتین بما یناسب لكي یصبح العدد  ع )2 2  (مقدما كل الحلول الممكنة)8و على  5قابال للقسمة على  
  

    

  

  

2016ن ) بین أ3 20177 7 8 عدد قابل للقسمة على  
 

 

 

 

  :  لك في كل حالة من الحاالت التالیةذ ن أمكنإ  x جد العدد الصحیح النسبي  )4
7ب)              9x  أ)             x                (2ج x   

والزیاتین حي الریاض  اــــتدادیـــعإ

  وزــــــفـــبحـــــــــــــ
  ــــدد01عــــــــــــ رض مراقبةف

 ریـاضیــاتالمـادة:

  دق) 50 : (المدة

  2017-2016السنةالدراسیة: 

  أساسي ةثامن :  المستوىوالـــزعــیـــري اجي ــالــــح ة:تذااألس



قــعمل موف  

  نقـاط) 3.5( :الثالثالتمـــــــــــرین 

Aنعتبر المجموعات التالیة  { 5 ; 0 ; 1; 3}    و{ 7; 6 ; 1 ; 3}  B 

 ⊅أو 	⊃ أو ∌أو ∋التالیة: أتمم بأحد الرموز  )1
{3}....A 5....A  5....A  A… 

....A B  { 7 ; 4}....B  { 0 ; 1; 5}....A  7 .... B  

  المجموعات التالیة حدد  )    2

  A    B  

 A B      

  
  نقـاط)8( :الرابعالتمـــــــــــرین 

 AB=3 cmو  [BC]منتصف  Iمثلثا و  ABCالحظ الرسم التالي حیث 
 
 
 
  أكمل ما یلي بما یناسب  ) 1

 ھي النقطة ...... ألن ..................................... Iبالنسبة الى النقطة  Bمناظرة النقطة   )أ
 ھو المستقیم ..........ألن.......................... Iبالنسبة الى النقطة  (BC)مناظر المستقیم   )ب
 ھي قطعة المستقیم ........ ألن .................. Iبالنسبة الى   [BC]مناظر قطعة المستقیم   )ج
  ھو نصف المستقیم .............. Iبالنسبة الى   (BC]تقیم مناظر نصف المس  )د

 Iبالنسبة الى النقطة  Aمناظرة النقطة  Eالنقطة  بنا أ)   ) 2
 معلال جوابك؟ Iبالنسبة الى النقطة  (AB)ما ھو مناظر المستقیم   )ب

 
 
 

(AB)ستنتج أن ا  )ج / /(CE) 

 
 
 
 

 CE=3 cm) بین أن 3

 

 

 

 

   Nفي نقطة  (BE)) یقطع MIالمستقیم (  .[AC]منتصف  Mلتكن النقطة  أ)   )4
 Iبالنسبة الى النقطة  Mمناظرة النقطة  Nبین أن النقطة   )ب

 

 

  
 

 

          [EC]منتصف  Nن النقطة استنتج أ  )ج


