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  ………………...………………… :النسب      ………………………………… : االسم

  الرياضيات : المادة          األولى إعدادي : المستوى
  ………………………… : الرقم الترتيبي          ساعتان : مدة اإلنجاز

  
  ) :األعداد العشرية واألعداد الكسرية(أنشطة عددية I]    التنقيط  
  ) نقط5: (تمرين      
    :    احسب ما يلي 1)        2

      (2 aو  b و c   أعداد بحيث:   
  bو   a: وحد مقامي العددين –أ          1
  c احسب –ب         0,5
  cو  bو  a:  رتب تنازليا األعداد –ج         0,5 

  :  بين أن –د          1
 

      [II األعداد العشرية النسبية :  
 )   نقط3 (1تمرين     

   بحيث[OI]ج حسب طول القطعةمستقيم مدر 
 (1,5) و(3,5-)و) -1( التي أفاصيلها على التوالي هيE  وC  وB  وA:       نعتبر النقط    
  .2و

  .على E و C و B وA:    مثل النقط 1)       1   
  . وحدة التدريج[AI]  وطول القطعة  أصل المستقيمA باعتبار النقطة 2)       1   

  .E وC وB وO وIوA:    حدد أفاصيل النقط       
  )الجواب على شكل جدول(   مالحظة       

    1      (3 Mأفصولها عدد صحيح نسبي  نقطة من  mبحيث   
  . الممكنةM    إعط جميع أفاصيل النقطة       
  ) : نقط2 (2تمرين     
           a وbعددان عشريان نسبيان لهما نفس المسافة عن الصفر وليس لهما نفس اإلشارة .  

  a+bأحسب  1)      1    
  b-aفاحسب a=(-3,7):  إذا علمت أن  2)      1    

   : ) نقط3 (3تمرين     
      aوbنعتبر المجموع .  عددان عشريان نسبيانSبحيث   

          
  Sبسط المجموع  1)       2   
  :  إذا علمت أن Sاحسب  2)       1   



  2

     
  : أنشطة هندسية     

  :) نقط53, (1تمرين      
     ABC الزاوية ومتساوي الساقين في الرأس مثلث قائمA.   

       [AI) بحيث   منصف الزاوية :    
  .أنشئ شكال مناسبا 1)      1   
  بدون استعمال المنقلة   :أحسب قياس الزاوية   -أ  2)     0,5   
  AIB:  استنتج طبيعة المثلث –    ب      0,5   
  [BC]منتصف I: برهن على أن  3)     1,5   

  
   : ) نقط 53, (2تمرين     
  . زاويتان متحاديتان وغير متكاملتين      

  I في النقطة (OB) مستقيم عمودي على     

    [Ou) و  منصف الزاوية [OV)منصف الزاوية .  
  M في OV](  وN في (Ou]يقطع    

    H  هي المسقط العمودي للنقطةM على (oc)  
    K هي المسقط العمودي للنقطةN على  (OA)  

  . مناسبا أنشئ شكال1)     1,5   
  .؟ علل جوابكN وM بالنسبة للنقطتين I ماذا تمثل النقطة 2)     0,5   
   : برهن على أن  3)     1,5     


