
 - 2017 -10-18 أساسي الثامنة                               ـ5زه نلمبا النموذجية  المدرسة اإلعدادية 

 دق 45المّدة                                 التكارى                                                  األستاذة زينب  

 .…الرقم           ................      اللقب           ..................   االسم                                 

 1مراقبة  عدد  فرض
                                                                                                                                  ن(4) 1تمرين عدد 

   ب صحيح أو خطأ يلالتاأتمم الجدول  (1
       8ىالقسمة علكل عدد يقبل  بارةـالع

 4يقبل القسمة على
العدد   

2022
22      

يقبل القسمة  
    5على 

   23418 العدد
قبل  القسمة ي

   9و4على

 الكتابة التالية 

107=5x 17+22 

تمثل قسمة أقليدية 
 17على  107لـ

     الجواب 

  ن(4) 2تمرين عدد 

في     9و 8قابال القسمة على   45.32 .2بالرقم المناسب لكي يصبح العدد   ط االنق عّوض  ( 1   
 مع التعليلالوقت وأعطي جميع الحلول  نفس

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

 

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

 
 كراسات وبقي لها 5كتب و 4أشترت به   دينارا  200و160  لفاطمة مبلغا من المال محصور بين (2 

  كم يساوي هذا المبلغ و ما هو ثمن الكّراس أضعاف ثمن الكراس 5 هو دنانير علما أن ثمن الكتاب 3
 الكتاب هي أعداد صحيحة طبيعيّة ( )ثمن الكراس وثمن

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

 

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

 ن(4) 3تمرين عدد
  أحسب األعداد التالية (1

...................................

)11(36
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..................................

)162(15126





B

B
 

 أوجد العدد النسبي  إن أمكن ذلك كلّ من الحالتين (2

   
..................................

20)11(45  x
                                  

..................................

)12(3 x
 

  
 



  ن(8)    4   تمرين عدد
 [CBمنتصفـ ] Oوالنقطة   [ACمنتصف ] Iوالنقطة     األضالعمتقايس   ABC أرسم مثلثا

               DC=AB و (AB)//(DC)بين أن   ثمّ     Iبالنسبة لـــ  Bمناظرة    D ابن النقطة  (1

  CE= AC      ين أنثّم  ب   O  بالنسبة لــ  Aمناظرة  E ابن النقطة(  2

 واحدة استقامةعلى  Kو I و O[  بين أن ADمنتصف ] Kلتكن (  3

 على استقامة واحدة Dو E و C( بيّن ان 4

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

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

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