
       BEM 2019ل ا وامب
    )2016إثبات المستوى : (5تمـــرين

انسحابين األول  بتركيب Bما هي صورة النقطة  )1

AD�����⃗والثاني شعاعه  CD�����⃗شعاعه    ؟  

األول ، بتركيب انسحابين Nما هي صورة النقطة )2

  ؟⃗������� الثاني شعاعه  و ⃗��������شعاعه 

  

  

  :6تمـــرين
ABC   مثلث متساوي الساقين قاعدته[��]  

⃗��������بحيث   Mأنشئ النقطة  )1 = �������⃗ + �������⃗  

  .معّين  ABMCبرهن أن الرباعي  )2

BC�����⃗: بحيث  Dعّين النقطة  )3 =   . AMDما نوع المثلث ،  ⃗�������

⃗�������: اثبت أن  )4 + �������⃗ = 0�⃗  

  :7تمـــرين
 E ،F   ،G   ثالث نقط ليست على استقامة واحدة.  

  :    بحيث   M  ،Kعّين النقطتين    )1

               EG�����⃗ = KF�����⃗    وEM������⃗ = EF����⃗ + EG�����⃗ = 0�⃗  

FM������⃗:  أثبت أن  )2 + FK�����⃗ = 0�⃗  

  :8 تمـــرين
ABCD   متوازي أضالع.  

باالنسحاب الذي شعاعه  Cصورة النقطة   Eأنشئ النقطة  )1

BD�����⃗  .  

CF����⃗:  حيث  Fأنشئ النقطة  )2 = CE����⃗ + CD�����⃗  

AB�����⃗بّين أن   )3 = FE����⃗ ،  ثّم استنتج نوع الرباعيABEF  

 :أكمل ما يلي  )4

�
�������⃗ + CB�����⃗ = ⋯

AB�����⃗ − FE����⃗ = ⋯

ED�����⃗ + CB�����⃗ = ⋯

� 

  :9تمـــرين 

ABCD   متوازي أضالع.  

AB�����⃗: حيث   E F,أنشئ النقطتين  )1 = BF����⃗ و  DE�����⃗ = −DA�����⃗  

EC����⃗:   اتمم ما يلي  )2 = ED�����⃗ + ⋯      ،AB�����⃗ + AD�����⃗ = ⋯  

EC����⃗:   بين أن  )3 = CF����⃗  

  :10تمـــرين 
  4cmمتقايس األضالع طول ضلعه  ABCرسم مثلث أ

BD�����⃗:   حيث    Dعّين النقطة   )1 = BA�����⃗ + �������⃗  

  ؟عّلل  ؟ ABCDما نوع الرباعي    )2

    [��]منتصف   Cحيث    Eعّين النقطة  )3

AD�����⃗:  بّين أن  )4 + �������⃗ = 0�⃗  

  :1تمـــرين 
ABC  مثلث قائم فيB حيث :cm3=AB وcm4=BC .  

على الترتيب باالنسحاب الذي  Aو Bصورتي  Eو Dالنقطتان  

  .Bإلى C  يحول 

  .أنشئ الشكل بدقة/1        

  .ACأحسب الطول /2        

  ؟بّرر ذلك؟بهذا االنسحاب ABCما هي صورة المثلث /3        

  .متوازي أضالع ABDEبرهن أن الرباعي /4        

  :2تمــرين
ABC  مثلث بحيثAB = 3 cm  وAC = 4 cm 

  .BC = 5 cmو   

  قائم ABCبين أن المثلث  )1

  ].BC[منتصف  Mلتكن  

  .  ⃗������� باالنسحاب الذي شعاعه Mصورة  Nأنشئ النقطة  )2

  .BN؟ استنتج الطول AMNBما نوع الرباعي  )3

 :أكمل ما يلي )4

���������⃗ + ��������⃗ = ⋯  

��������⃗ + �������⃗ = ⋯  

⃗�������:       أثبت أن )5 + ��������⃗ + ��������⃗ + ���������⃗ = 0�⃗     

   :3 تمـــرين

ABC  صورة ،   ⃗�������باالنسحاب الذي شعاعه  ,مثلثB   هيA'  

  .'Bهي  Cوصورة 

  . ⃗�������باالنسحاب الذي شعاعه ،   'Cصورتها  C النقطة

  .أنشئ الشكل  )1

  ؟  ⃗�������باالنسحاب الذي شعاعه  ABCما هي صورة المثلث   )2

  .  ⃗�������ثم االنسحاب الذي شعاعه 

نوع الرباعي  استنتج ثّم، CB' =AB: اشرح لماذا  )3

ABB'C .  

 ؟  BCC'Bما نوع الرباعي ، 'CC  =BB': اشرح لماذا   )4

  )2016م  . ت . ش ( :4 تمـــرين

 :حيث    Fالقائم في  EFGأنشئ المثلث  )1

  EF = FG = 4cm 

باالنسحاب الذي   Fصورة النقطة   D: أنشئ النقطتين  )2

  .  EF����⃗شعاعه 

C        صورة النقطةE   باالنسحاب الذي شعاعهGD�����⃗  .  

  .مرّبع  EGDCبّين أن الرباعي  )3

  .ـ احسب مساحته           

U��⃗:     حيث  U��⃗ليكن الشعاع  )4 = EF����⃗ + EC����⃗ + FG����⃗   

U��⃗:  بّين أن  - = ED�����⃗  

 



       BEM 2019ل ا وامب
  :11تمـــرين 
  4cmمتقايس األضالع طول ضلعه  ABCارسم مثلث 

BD�����⃗:   حيث    Dعّين النقطة   )5 = BA�����⃗ + �������⃗  

  ؟ عّلل ؟ ABCDما نوع الرباعي    )6

    [��]منتصف   Cحيث    Eعّين النقطة  )7

AD�����⃗:  بّين أن  )8 + �������⃗ = 0�⃗  

  :12تمـــرين 
ABC   مثلث متساوي الساقين قاعدته[��]    

   ⃗�������باالنسحاب الذي شعاعه   A صورة النقطة   Eالنقطة   أنشئ )1

AD�����⃗:  بحيث   Dأنشئ النقطة  )2 = �������⃗ + �������⃗    

  [��]منتصف    Cاثبت أن النقطة   )3

  :13 رينــتم

RST   مثّلث حيث:  

RT= 3cm   ;        RS= 4cm      ;   ST= 5 cm  

  . Rقائم في    RSTبّيــن أن المثلث  )1

  . ⃗�������باالنسحاب الذي شعاعه   Nصورة   Hمنتصف   الوتر ثّم أنشئ النقطة    Nعّيــن النقطة 

  ؟   HNTRما نوع الرباعي   )2

RH�����⃗:    أكمل ما يلي  )3 + HN������⃗   = … .����⃗    ;   RH�����⃗ + �������⃗   = … .����⃗  

  :14 تمـــرين

  . cm3وطول ضلعه   Oمركزه   ABCDمربع أنشئ  )1

⃗�������:   حيث  Eالنقطة  عّين  )2 = OA�����⃗  +  OB�����⃗    

  . Cبالنسبة إلى  Oنظيرة  Fالنقطة عّين  )3

CG�����⃗:   حيث  Gالنقطة عّين  )4 = BO�����⃗ .  

  .طلب تحديد مركزها ونصف قطرها نفس الدائرة التي ي إلىتنتمي  G , F,  Oالنقط   بّيــن أن  )5

  . Gقائم في   OFGاثبت أن المثلث  )6

  

 


