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 التمرين األول ( 4نقاط )
أكول توا ٌٌاسة
)1
أ  -الووسط العوودي لقطعة هسحقٍن هو هجووعة ًقاط الوسحوي ...........................................عي طسفً القطعة
ب  -هسحقٍواى ٌعاهداى ًفس الوسحقٍن هوا...............................
)2

ضع عالهة ) (xأهام الوقحسح الصذٍخ

أ) الجراء  3459643x12x57هو عدد :
ب) 13x5 -5+8
)3

ٌساوي:

فسدي
21

أو
أو

86

أو

جأ ّهل السسن الوقاتل ثن أجة تـ"صذٍخ" أو "خطا" :

شوجً
33


M

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

MA = MB
تعد الٌقطة  Mعي ) (هو .MA

............
B

H

A

 التمرين الثاني(  9نقاط )
 )1ادسة تاٌسس طستقة
D= 25x31x4
……=……………=

)C=(79-46)+(21+46
=……………..=…….

)B=(735-119)-(235-119
=………………=….

)A=(324+32) – (124+32
=………………..=….

)H=56x(100-1
……………………=
……==……………..

G=73x75+73x25
……………………=
……=……………=

)F=5623-(623+105
………………=
……=………………=

)E=472+(128-37
……………………=
……==…………….

(2اكول تالعدد الوٌاسة
……- 123 =47
 ) 3ادسة تأعحثاز األولوٌة
)C=(3+7)x(8-5)+(4 + 6x5
=………………………………..
…………………………… =

/

260 +……= 317

B= 5x(12 – 4) -23
………………………… =
………………………… =

A= 3 x 5 + 7
= ………………..

أنظر الصفحة الموالية

التمرين الثالث (6نقاط) وحدة القيس هي الصنتمتر( ) cm
فً الشكل الوقاتل  ABCهثلث قائن فً الٌقطة  Aدٍث  AB=4cmو AC=3cm
و  Iهٌحصف ][AB
 )1أ  -هاهو تعد الٌقطة  Bعي الوسحقٍن (  )AC؟
................................................................................
ب  -هاهو تعد الٌقطة  Cعي الوسحقٍن (  )AB؟
................................................................................
 )2أ  -اتي  الووسط العوودي لقطعة الوسحقٍن ]. [AB
ب  -هاهً الوضعٍة الٌسثٍة للوسحقٍوٍي  و ) (AC؟.

علل جواتك

...................................................................................................................................................................
................................................................................................................................. ......................................
ت  -هاهو الثعد تٍي الوسحقٍوٍي  و ( )AC؟
....................................................................................................................................
 )3الوسحقٍن ٌ قطع قطعة الوسحقٍن ] [BCفً . M
أدسة الثعد  MAهعلال جواتك إذا علوث أى MB = 2 ,5 cm
................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
 )4أ  -اتي الوسحقٍن '  العوودي على ) (ABفً الٌقطة  Bوالوسحقٍن ) ( Dالواز هي  Aوالعوودي على )(BC
ت  -أوجد قٍوة جقسٌثٍة لثعد الٌقطة  Aعي الوسحقٍن () BC
………………………………………………………………………………………………....

موفقا
عمالعمالموفقا
عمال



