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 ــــــــــــــــــــــــBEM_2008نقط(  5.2) التمرين األول:

 .1512و 542( أوجد القاسم المشترك األكبر للعددٌن 1

( أكتب 5
   

    
 على شكل كسر غٌر قابل لالختزال 

 ــــــــــــــــــــــ BEM_2010نقاط(  30) الثاني: التمرين

 .553و 143احسب القاسم المشترك األكبر للعددٌن  -1

و       صفٌحة زجاجٌة مستطٌلة الشكل بعداها  -5

ئت إلى مربعات متساوٌة بأكبر ضلع دون        ُجزِّ

 ضٌاع.

 أ( ما هو طول ضلع كل مرّبع؟

 ب( ما هو عدد المربعات الناتجة؟

 ــــــــــــــــــــــــ BEM_2015نقط(  30) التمرين األول:

 436و  656( أحسب القاسم المشترك األكبر للعددٌن 1

 مع كتابة مراحل الحساب.

( أكتب 5
     

   
 على شكل كسر غٌر قابل لالختزال. 

   حٌث: P( أحسب العدد 0
     

   
 

   

 
 

   

 
 

 ــــــــــــــــــــــــ BEM_2014نقط(  30) :التمرين األول

  حٌث: A ،B ،Cإلٌك األعداد 
   

 
 

   

 
 

   

 
 

  √    √     √ ،  
            

        
 

 ثّم أكتبه على الشكل العشري.  Aأحسب  -1

 .Bأعط الكتابة العلمٌة للعدد  -5
 على أبسط شكل ممكن. Cأكتب  -0

 ــــــــــــــــــــــــ BEM_2007 نقط( 30) :التمرين األول

    √   √    √  لٌكن العددان: 

  
   

 
 

   

 
 

   

 
 

 عدد طبٌعً.  حٌث   √ على شكل  Aأكتب  -1

ٌّن أّن:  Bبّسط العدد  -5 ثّم ب
  

  
    

   

 
 

 ــــــــــــــــــــــــ BEM_2009نقط(  30) :التمرين األول

 ثحٌ  A ،B،Cلتكن األعداد 

:  √    ،     √   ،   √    

 عدد طبٌعً.  حٌث   √ على الشكل  A+Bأكتب  -1

ٌّن أّن.-5  عدد طبٌعً.     ب

أكتب  -0
  

√ 
 على شكل نسبة مقامها عدد ناطق.  

 ــــــــــــــــــــــ BEM_2011نقط(  30) التمرين الثاني:

 ) عدد طبٌعً(  √ على الشكل  A( أكتب المجموع 1

   √   √    √  حٌث: 

  ( احسب 5
√ 

  
ٌّنا مراحل الحساب.   مب

 ــــــــــــــــــــــــ BEM_2012نقط(  30) التمرين األول:

 حٌث:   و  لٌكن العددان الحقٌقٌان 

  √     √    √  √   

  (√   )(  √ ) 

بحٌث     √ من على الشكل    و  ( أكتب كال 1

 . عددان نسبٌان  و   

ٌّن أّن الجداء 5  عدد ناطق.     ( ب

( اجعل مقام النسبة 0
√   

√ 
  عددا ناطقا. 

 ــــــــــــــــــــــــ BEM_2013نقط(  30) :التمرين األول

 حٌث: Aلٌكن العدد الحقٌقً 

  √ (√   )  √      

 . √     الشكل . ن أنّ بٌّ  -1

   √      حٌث: Bلٌكن العدد الحقٌقً  -5

ٌّن أّن. -     عدد طبٌعً.     ب
 ــــــــــــــــــــــــ BEM_2016نقط(  30) األول:التمرين 

 .205و 1053( أحسب القاسم المشترك األكبر للعددٌن 1

( أكتب الكسر5
      

   
 على شكل كسر غٌر قابل لالختزال.

     √     √      √  ( أكتب العدد 0

  عدد طبٌعً ٌطلب تعٌٌنه.  حٌث    √ على شكل 

 ــــــــــــــــــــــ BEM_2017نقط(  30) التمرين األول:

A ،B عددان حقٌقٌان حٌث :  √    √   

  
   

 √ 
 

 عدد طبٌعً.  حٌث   √ على شكل  Aأكتب  -1

 على شكل نسبة مقامها عدد ناطق. Bأكتب العدد  -5
ٌّن أنّ  -0               :هو عدد طبٌعً حٌث Cب

 ـــــــــــــــــــــــ BEM_2007 نقط( 30) التمرين الثاني:

 حٌث: Eلتكن العبارة الجبرٌة 

                   
 .Eأنشر ثّم بّسط  -1
، ثّم استنتج تحلٌال           حلّل العبارة  -5

 .Eللعبارة 
              حل المعادلة:  -0
 

 ـــــــــــــــــــ BEM_2008 نقط( 30.2) الثاني: نالتمري

A  :عدد حٌث     √    

 .A( أنشر ثّم بّسط 1

   √          حٌث:  E( لتكن العبارة 5

  √  من أجل  Eاحسب القٌمة المضبوطة للعبارة  -
 إلى جداء عاملً من الدرجة األولى. Eحلل  -

( √    )( √    )حل المعادلة:  -    

 ـــــــــــــــــــــــ BEM_2009نقط(  30) لتمرين الثاني:ا

 حٌث: Eلتكن العبارة الجبرٌة 

               
 .E العبارة أنشر ثّم بّسط -1
 .Eحلّل العبارة   -5
             حل المعادلة:  -0

 ــــــــــــــــــــــــ BEM_2011نقط(  30) التمرين األول:
 تحقق بالّنشر من أّن: -1

                      

 حٌث: Aلتكن العبارة  -5

                        
 إلى جداء عاملٌن من الدرجة األولى. Aحلّل  - 

                حل المعادلة:  -0
 ـــــــــــــــــــــــ BEM_2012نقط(  30) التمرين الثاني:

 حٌث: Eلتكن العبارة الجبرٌة 

                       
 .Eأنشر و بّسط العبارة  -1
 إلى جداء عاملٌن. Eحلّل العبارة   -5

              حل المعادلة:  -0

                 حل المتراجحة:  -4

 ــــــــــــــــــ BEM_2013ط( انق 30.2) :ثانيالتمرين ال

 الحقٌقً. عدد  حٌث        العبارة:  كنتل (1

من  Aبالنقصان للعدد     أحسب القٌمة المقّربة إلى  -أ

 . √  أجل 

 مّثل مجموعة حلولها بٌانٌا.ثّم     حل المتراجحة: -ب

 حٌث:  أنشر ثّم بّسط العبارة  -( أ5

                  

 .            :أنّ استنتج  -ب   
 .   حل المعادلة:  -ج   

 ــــــــــــــــــــــ BEM_2014نقط(  30) التمرين الثاني:

             حٌث: Eلتكن العبارة الجبرٌة 

 .             تحقق بالنشر أّن: -1
 إلى جداء عاملٌن. Eحلّل العبارة   -5

                حل المعادلة:  -0

 ـــــــــــــــــــ BEM_2015نقط(  30.2) التمرين الثاني:

             : تعطى العبارة

 .            تحقق بالّنشر أّن: -1

 إلى جداء عاملٌن من الدرجة األولى. Fحلّل العبارة   -5
               حل المعادلة:  -0

واكتب الناتج على   √    من أجل  Fأحسب  -4

 .عددان نسبٌان  و   حٌث   √   شكل 

 ــــــــــــــــــــــ BEM_2016نقط(  30) التمرين الثاني:
 تحقق من صحة المساواة: -1

                     
 بحٌث:  Aحلّل العبارة   -5

                        
                      : المتراجحة حل -0

  مّثل حلولها بٌانٌا. -  

 ــــــــــــــــــــــ BEM_2017نقط(  30) التمرين الثاني:
 حٌث:  Pلتكن العبارة 

                       
 .Pأنشر و بّسط العبارة  -1
 .من الدرجة األولى إلى جداء عاملٌن Pحلّل العبارة   -5
                حل المعادلة:  -0

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ)مقترح(  التمرين األول:

ليان فيما تيىٍما؟ تّزر. 2978َ  8282ٌل العددان  -1 َّ  أ

 .2978َ 8282أحسة القاسم المشتزك األكثز للعدديه  -8

 .2978َ  8282العدديه استىتج القُاسم المشتزكة تيه  -3

 2978صفحة َ اآلخز تً  8282مجلدان أحدٌما تً  -8

تكُن مه مجمُعة على شكل صفحة، تحيث كل مجلد م

 حات.صفال لٍا وفس عدد زاريسك

 ما ٌُ أكثز عدد ممكه مه الصفحات في الكزاس الُاحد -أ

  .في ٌذي الحالة ما ٌُ عدد الكزاريس في كال المجلديه -ب

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ)مقترح(  الثاني: التمرين

 حٌث: Eلتكن العبارة الجبرٌة 
                             

 .Eأنشر و بّسط العبارة  (1
 إلى جداء عاملٌن. Eحلّل العبارة   (5

              حل المعادلة:  (0

                 حل المتراجحة:  (4
 مّثل حلولها بٌانٌا. -  

 

belhocine : https://prof27math.weebly.com/
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 ـــــــــــــــــــ BEM_2007نقط(  30.2) :التمرين الرابع

 حٌث: Aالقائم  ABCأرسم المثلث  -1

         ،          

 .ACأحسب  -5

من  Dو         حٌث  [AB]من  Eلتكن  -0

[AC]  حٌث   
 

 
ٌّن على الشكل     .E ،D، ع

ٌّن أنّ  -4   .   DE. ثّم أحسب           :ب

  ــــــــــــــــــــ BEM_2008نقط(  30) :التمرين الثالث

 وحدة الطول المختارة هً السنتٌمتر.  

ABC    ًمثلث قائم فA  حٌث     ،            

 .ACأنشئ الشكل ثم حدد الطول  (1

5 )E من  نقطة[AB]  المستقٌم الذي    حٌث ، 

 .Mفً النقطة  (BC) ٌقطع  (AB)و ٌعامد  Eشمل ٌ

 .BMأوجد  -

 .̂   ثّم استنتج قٌس الزاوٌة  ̂      أحسب  -

 )تدّور النتٌجة إلى الوحدة(.

 ــــــــــــــــــــ BEM_2010نقط(  30) :التمرين الرابع

             .فً الشكل المقابل

  .FC ،EFأحسب الطولٌن 

 

  ــــــــــــــــــــ BEM_2011نقط(  30) :التمرين الثالث

  ABC فً    الزاوٌة مثلث قائمA .[AH]  االرتفاع المتعلق

 .[BC]بالضلع 

ٌّن أّن:  - )ٌمكن االعتماد على           ب

 .(ABHو  ABCفً كل من المثلثٌن  ̂      

  ــــــــــــــــــــ BEM_2012نقط(  30) :الثالثالتمرين 

  (T)  دائرة مركزهاO  وقطرها       .C ة طنق

 .      لدائرة حٌث: امن 

 ̂    .( أحسب بالتدوٌر إلى الوحدة قٌس الزاوٌة1 

 ̂    .ثم استنتج قٌس الزاوٌة         

F   ًصورةه B  باالنسحاب الذي شعاعه   ⃗⃗ ⃗⃗ ، المستقٌم ⃗ 

 .Dفً  (AC)ٌقطع  (BC)وٌوازي  Fشمل ٌالذي 

 .DF( احسب الطول 5  

 ٌطلب إنجاز الشكل.  مالحظة:

   

  ــــــــــــــــــــ BEM_2013( نقطتان) :التمرين الثالث

  ABC فً    مثلث قائمB :حٌث 

        و       

   حٌث  [BC]نقطة من  Mلتكن 
  

 
    ، المستقٌم 

 Hفً النقطة  [AC]ٌقطع Mفً النقطة(BC)العمودي على
 .MHأحسب الطول  (1

 ̂   واستنتج قٌس الزاوٌة  ̂      أحسب ( 5
 بالتدوٌر إلى الّدرجة.

  ــــــــــــــــــــ BEM_2014نقط(  30) :التمرين الثالث

̂    ، فٌه:Bشبه منحرف قائم فً  ABCDالشكل      

  بالتدوٌر إلى الوحدة. ABأحسب الطول  (1

  (.̂       )استعن بــ:

 

 ( أحسب مساحة كل من شبه المنحرف2

 ABCD  والمثلّثABC.ثّم استنتج مساحة الجزء المظلل . 

مساحة شبه المنحرف= تعطى
 القاعدة الكبرى القاعدة الصغرى  اإلرتفاع

 
 

 ــــــــــــــــــ BEM_2015( ةنقط 02,5) :التمرين الرابع

 مرسوم بأطوال غٌر حقٌقٌة. الشكل المقابل

ABCD  ًرباعً قطراه متعامدان ومتقاطعان فO :حٌث 

       ،                  ،         

 متوازٌان. (CD)و  (AB)برهن أّن المستقٌمٌن ( 1 

  .AB( أحسب الطول 2 

 

 ــــــــــــــــــ BEM_2016نقط(  03,5) :التمرين الرابع

           حٌث: Fالقائم فً  EFG(أنشئ المثلّث1
⃗⃗⃗⃗  باالنسحاب الذي شعاعه  Fصورة النقطة   D(أنشئ النقطتٌن:5  ⃗     

                         C  صورة النقطةE  باالنسحاب الذي شعاعه  ⃗⃗⃗⃗  ⃗  

ٌّن أّن الرباعً 0  مرّبع. EGDC( ب
 أحسب مساحته. -  

⃗⃗⃗⃗    ⃗⃗ حٌث:  ⃗⃗ .( لٌكن الشعاع4  ⃗    ⃗⃗⃗⃗  ⃗    ⃗⃗⃗⃗  ⃗. 

ٌّن أّن:    ⃗⃗⃗⃗    ⃗⃗ ب  ⃗  
 ــــــــــــــــــ BEM_2017( تان)نقط :التمرين الرابع

 بأبعاده الحقٌقٌة )وحدة الطول هً المٌلٌمتر( مرسومغٌر  الشكل المقابل

      ،       ،       ،       

 .متوازٌان (OU)و  (AI)ن أّن المستقٌمٌن ٌّ ب( 1

  ̂   .قٌس الزاوٌة ( أحسب2

 درجة(ال)بالتدوٌر إلى الوحدة من 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (مقترح) :ولالتمرين األ

ABC حٌث: مثلث 

       ،        ،          

 .قائم ABCبرهن أّن المثلث  -1

   حٌث ب [AC]من  Eلتكن  -5
 

 
، الدائرة التً   

 .Fفً [AB]تقطع  [AE]قطرها 

 .          :أنّ  أثبت -  

 .EF ،AF:أحسب -  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (مقترح) :ثانيالتمرين ال

ABC حٌث: مثلث 

       ،     √     ،         

 .Aالزاوٌة فً  قائم ABCن أّن المثلث بٌّ  -1

  ̂   ثم استنتج قٌس الزاوٌة  ̂      أحسب  -5

على  Aالمسقط العمودي للنقطة  Hلتكن النقطة  -0

 .(BC)المستقٌم 

 .BHو  AHاحسب  -

ٌقطع المستقٌم  Bفي  (BC)المستقٌم العمودي على  -4

(AC)  فً النقطةE. 

 .̂       .أحسب -

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (مقترح) :ثالثالالتمرين 

ABC قائم فً النقطة  مثلثA حٌث:ب 

̂    و             

 (.      .)ٌتم تدوٌر النتٌجة إلى ACأحسب الطول  -

مركز الدائرة المحٌطة بالمثلث  Oحدد وضعٌة النقطة  -

ABC.علّل إجابتك . 

 .̂   .عٌن قٌس الزاوٌة -

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (مقترح) :رابعالتمرين ال

     إذا علمت أّن . قٌس زاوٌة حادة   .
√  

√  
. 

ٌّن أّن:  -      ب
√ 

√ 
. 

ٌّن أّن:  -      ب
√ 

√ 
 

ٌّن أّن: -                   .ب

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (مقترح) :خامسلالتمرين ا

ABC  ًمثلث متساوي الساقٌن رأسه األساسBحٌث . 

          ،        

 .̂    .أحسب قٌس الزاوٌة -1

⃗⃗⃗⃗    ⃗⃗⃗⃗⃗⃗   حٌث: Dأنشئ النقطة  -5  ⃗    ⃗⃗⃗⃗  ⃗. 

 مع التعلٌل.؟ ABCDما نوع الرباعً  -0

 .ABCDنقطة تقاطع قطري الرباعً  Oلتكن النقطة  -4

ٌّن أّن المثلث  -           .Oقائم فً  ABOب

 .OBأحسب الطول  -        

 .ABCDأوجد مساحة الرباعً  -        

 أحسب المجامٌع اآلتٌة: -2

  ⃗⃗⃗⃗⃗⃗    ⃗⃗⃗⃗  ⃗      ،     ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗    ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗        

  ⃗⃗⃗⃗⃗⃗    ⃗⃗⃗⃗  ⃗    ⃗⃗⃗⃗  ⃗        

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (مقترح) :سادسالتمرين ال

ABCD  مستطٌل بعداه        ،         

 

 

 

 
 

 

            ،       علًما أّن: 

  عن:  عّبر بداللة  -1

 .NCMمساحة المّثلث  -

 .ADNمساحة المّثلث  -

 .ABMNمساحة الرباعً  -

 ABMNحتى تساوي مساحة الرباعً   أوجد قٌمة  -5

 .ABCDنصف مساحة المستطٌل 
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 إزَرْع َجميالً ولو في َغيِر َموِضِعوِ    
 فَ ال َيضيُع َجميلٌ أيَنما زُرِع            

 إنَّ الَجميلَ وإن طالَ الزَّماُن بِوِ   
 فَ لَيس َيحُصُده إّل الذي زََرع             
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