م  -إ -الرشيدية المروج 3
األستـاذ  :أنـور العـونـي

فـرض تـألـيـفــي عدد 2
رياضيات

األقسام  7 :أساسي  4 ، 3و 5
المدة  60 :دقيقة
 3مارس 2104

اإلسم و اللقب ....................................................................... :الرقم  ……….:القسم  7 :أساسي ...........

التمرين عدد 0

يمنع استعمال اآللة الحاسبة.

4نقاط

ضع العالمة ( )xأمام اإلجابة الصحيحة :
 )0إذا كان =51ق م أ ( )a,51و =221م م أ ( )a,221فإن :
a=15 
a=225 
a=75 
) فإن :
=ممأ(
 )3إذا كان
 a و  bمتتاليان
 a و  bأوليان فيما بينهما
 b مضاعف لـ a

التمرين عدد 2

 )2إذا كان

25.45


و
 )4نعتبر العددين
=72 م م أ ()x,y
 =0 ق م أ ()x,y
 a و  bأوليان فيما بينهما

فإن :

 yفإن :

3نقاط

 )0أتمم الجدول التالي :
قيمة تقريبية باآلحاد
العدد
159.9719
102.0099
 )2أحسب :

قيمة تقريبية باألجزاء من المائة

=B
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
 )3اختزل الكسور التالية إلى أقصى حد :

=C
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………



التمرين عدد 3

2نقاط

نعتبر المعين في المستوي)(O ; OI ; OJ
 )0عين النقاط )A(2 ;3) ;B(5 ;4) ;C(-2.5 ; 2.5) ;D(5 ;-4) ;E(2 ;- 3
 )2ما هي مناضرة النقطة  Aبالنسبة للمستقيم ( )O ;OJ؟………………………………………………………..
 )3ما هي مناضرة النقطة  Aبالنسبة للمستقيم ( )O ;OI؟………………………………………………………..
 )4ما هي مناضرة قطعة المستقيم [ ]ABبالنسبة للمستقيم ( )OJ؟ …………………………………………

1

التمرين عدد 4

3نقاط

نعتبر المستقيم المدرج باألعداد العشرية النسبية :

)0




)2

أكمل بما يناسب:
النقطة  Oتسمى  ....................و فاصلتها........
النقطة  Iتسمى  ....................و فاصلتها.........
فاصلة النقطة  Aهي  .....و نكتب(A)......
)B(…..) ; C(…..) ; D(……) ;E(…….
عين النقاط )F(-3.6) ; G(0.4

التمرين عدد 5

8نقاط

] [BDمنتصف  : Cتأمل الرسم التالي حيث
تأمل الرسم التالي حيث  C :منتصف []BD
 AB=5cmو ABC=65°

 )0إبن المستقيم ) (Tالموسط العمودي لـ][BD
 )2ماهي مناظرة كل من  Bو Cبالنسبة لـ ) (T؟علل جوابك.........................................................................................
...........................................................................................................................................................................
 )3لتكن  Iمنتصف ] . [ABإبن ’ Aو ’ Iمناظرتي  Aو Iعلى التوالي بالنسبة لـ)(T
 )4بين أن النقاط ’I’ ، Aو  Dعلى إستقامة واحدة......................................................................................................
............................................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………
 )5بين أن المستقيمين )’ (AAو ) (BDمتوازيان........................................................................................................
............................................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………
 )6ما هي مناظرة القطعة ] [ABبالنسبة لـ) (T؟…………………………………………………………………....
 )7علل لماذا A'D= 5cm
............................................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………….
 )8ماهي مناظرة الزاوية  ABCبالنسبة لـ ) (T؟ علل جوابك..........................................................................................
........................................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………
 )9أحسب  A'DCمعلال جوابك ..............................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………..
مالحظة  :األبعاد في الرسم ليست وفق األبعاد الحقيقية  .ال تستعمل المسطرة أو المنقلة لقيس األبعاد بل بالمعطيات المقدمة.

عمال موفقا-2

