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 أساسي السابعة   2018أكتوبر     5زه نمبال النموذجيّة المدرسة اإلعدادية   

                 1 عدد  تجريبي رضف إصالح                         التكارى األستاذة زينب  
 

    1تمرين عدد

   (xلكل مقترح هناك إجابة واحدة صحيحة ضع عليها العالمة )           
 (3اإلجابة ) (2اإلجابة ) (1اإلجابة ) لمقترحا            
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   2تمرين عدد 
                                                          وأذكر طريقة الحساب  أحسب بأسرع الطرق
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   محدود لذا نمّدده ألّن المستقيم غير  يقطع الدائرة(D)    المستقيم      نم
 



 

 ن(8)  4 تمرين عدد

 

 

    الرسم المقابل تأمل 
 
 علل ؟  [BD]لــ بالنسبة  (AC) ما ذا يمثل ( 1

   AوC  تبعدان نفس البعد عنB     وD    إذن(AC) هو الموّسط العمودي لـ[BD] 

   [BA] لـالعمودي   الموّسط(    )المستقيم  ابن( 2

  .5.5cmهو (DB)عن Aبعد النقط   6.3cm  ;  هو (BC)عن Aبعد النقط   : سبالقياأكمل ( 3

   3.2cm :هو (   )عن   C بعد النقط   5.2cm   ;      هو (AB)عن Dبعد النقط                    

 علل؟  (    )و(BC) ( ما هي الوضعيّة النسبيّة لــ   4       

   (BC)و  (    ) إذن (AB)  يعامد(BC)ولدينا   (AB) يعامد (    )  إذن [BA] (الموّسط العمودي لـ(   )
  متوازيان

(AC) (5  في النقطة  (   )يقطعI  

  ID=IAبيّن أن          

 نعلم أّن كل نقطة من الموّسط العمودي تبعد نفس البعد عن طرفي القطعة 
 إذن       [BD]الموّسط العمودي لـ  (AC)نقطة من   Iلدينا 

 إذن     [AB]لـ  الموّسط العمودي  )     (  نقطة من    I  لدينا 
 وبالتالي 

  CDوشعاعها  Cالتي مركزها   الدائرة   ابن  (6

 علل  (BA) و ما هي الوضعيّة النسبيّة لــ             

 

           (BA)عن المستقيم     Cيساوي بعد مركز الدائرة شعاع الدائرةإذن            CD=CBلدينا      
(AB)      يعامد)  (BC            ومنه المستقيم(BA)  مماس للدائرة 

 

IB=ID 

IA=IB 

ID=IA 

/1 /1 

/1.5 

/1 /1.5 

/1 /1 /1 

/2 

/1 


	تمرين عدد1
	تمرين عدد 2
	تمرين عدد 4  (8ن)
	AوC  تبعدان نفس البعد عنB    و D إذن   (AC) هو الموسّط العمودي لـ[BD]
	2) ابن المستقيم (    )الموسّط  العمودي لـ [BA]
	4  ) ما هي الوضعيّة النسبيّة لــ  (BC)و(    ) علل؟
	(   )الموسّط العمودي لـ) [BA] إذن  (    ) يعامد (AB)  ولدينا (BC)يعامد  (AB) إذن (    )  و(BC)   متوازيان

