
 

 

            

 

 التمرين األول:

 حل كل من المعادلتين التاليتين: (1
 2 1 4 7x x          3) و 2)(5 1) 0x x   

2: المتراجحةحل  (2 1 4 5x x    

 :الثانيالتمرين 

 :التالية المعادلاتحل  (1

3 أ( 7

4 3 12

x x
  

)2ب(  3)(2 2) 9x x x    

216ج(  0x  
3حل المتراجحة التالية:  (2 7

12 4 3

x x
  

  :الثالثالتمرين 

 :حل المعادلتين التاليتين (1
 3 2 2x x           و ( 1) ( 1) 0x x x    

2نعتبر المترجحة:  (2 1 1x x   
 حل لهذه المتراجحة؟ 0أ( هل العدد 

 ب( حدد حلول هذه المتراجحة.
 :الرابعالتمرين 

2: حل المتراجحة التالية (1 1x x  
70إليك المعادلة التالية:  (2

2 4

x x
x   

 حل هذه المعادلة. أ(
 ألة التالية:باستعمال المعادلة السابقة أعط حلاً للمس ب(

حدد عدد تلاميذ إكمالية إذا علمت أن نصفهم يدرسون بستوى 
تلميذا  70الأولى متوسط، وربعهم بمستوى الثانية متوسط و 

 يدرسون بمستوى الثالثة متوسط.
 

 :اخلامسالتمرين 

11المعادلة التالية: عددا حقيقيا، حل xليكن أ( (1 42 ( 5)x x    
سنوات سيصبح مجموع  5سنوات وبعد  6يكبر أحمد اخته سارة بـ  ب(

 سنة، كم هو عمر كل واحد منهما؟ 42عمريهما 
2)عددا حقيقيا، حل المعادلة التالية: xليكن (2 3) (3 8) 0x x x    
4عددا حقيقيا، حل المتراجحة التالية: xليكن (3 1 5x x   

 
   :األولالتمرين 

ABC مثلث، ولتكن النقطةB’  نظيرة النقطةB  بالنسبة إلىAوليكن .
( )والموازي للمستقيم  Cالمستقيم المار من النقطة  ( AB)  و( ') 

BC)والموازي للمستقيم  Aالمستقيم المار من النقطة  ). المستقيمان ( و  (
(  .’Cيتقاطعان في النقطة  ('

 أنشئ الشكل. (1
'CCبين أن:  (2 BA 

 متقايس الأضلاع. مثلثABCليكن  :الثانيالتمرين 
). وليكنAبالنسبة إلى   والموازي للمستقيم  Cالمستقيم المار من النقطة  (

( AB)  و( BC)ستقيم والموازي للم Aالمستقيم المار من النقطة  (' ) .
)المستقيمان  )و  (  .’Cيتقاطعان في النقطة  ('

 ABبالانسحاب الذي شعاعه Cصورة النقطة  Dالنقطة أنشئ  (1
 منتصف B بين أن (2 

 AE. 
ّلا جوابك. BEDلث حدد طبيعة المث (3  معل

   :الثالثالتمرين 

 [PQ]هي على التوالي منتصفات القطع  kو Jو  Iا، النقط مثلثPQRليكن
 .[QR]و  [PR]و 
بالانسحاب الذي  Jهي صورة النقطة  Kالشكل، ثم بين أن النقطة أنشئ  (1

 PIشعاعه
 PI بالانسحاب الذي شعاعه Kالنقطة صورة  Hاَنشئ النقطة  (2
 PI الذي شعاعهبالانسحاب  (IK)ماهي صورة المستقيم  (3

 

 

  

 
 

 

 

 اتـتراجحـادالت والمـعـالم

 ابــحـسـة واإلنــعـاألش
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   :الرابعالتمرين 

 CD=BCو  AB=ACإليك الشكل أدناه بحيث: 
 
 
 
 

 حيث Mأنشئ النقطة  (1 AM AB AC 
 معين. ABMCأثبت أن الرباعي  (2
 ؟ علّل.AMDما نوع المثلث  (3
أثبت أن:  (4  0CB CD 

   :اخلامسالتمرين 

ABC  :مثلث بحيثAB=3cm  وAC=4cm  وBC=5cm 
 قائم. ABCبين أن المثلث  (1
 .[BC]منتصف  Mلتكن  (2

 ABبالانسحاب الذي شعاعه  Mصورة  Nأنشئ النقطة أ(
 .BN؟ استنتج الطول AMNBما نوع الرباعي  (ب

 أكمل مايلي: (3
 MN MA   و    ... BN BA ... 

أن:  أثبتثم  -    0BN MN BA MA 
 :السادسالتمرين 

1) ABC .مثلث 
 بحيث: E ,F ,G ,Hأنشئ النقط  -

AE CB  و CH BA  و CG CB  وAF BC 
 :السابعالتمرين 

ABC  مثلث. بالانسحاب الذي شعاعهAB هي ، صورةA’ 
هي  Cصورة  AC. وبالانسحاب الذي شعاه ’Bهي  Cوصورة 

C’ . 
 أنشئ الشكل. (1
 ؟ABبالانسحاب الذي شعاعه  ABCة المثلث ماهي صور (2
 .ACبالانسحاب الذي شعاعه ABCماهي صورة المثلث  (3

 ABB’C، ثم استنتج نوع الرباعي ’AB=CBاشرح لماذا:  (4
 BCC’B، ثم استنتج نوع الرباعي ’BB’=CCاشرح لماذا:  (5

 :الثامنالتمرين 

A,  B و C ث نقط من مستوي ليست على استقامة واحدةثلا. 
بحيث:  Mالنقطة أنشئ  (1

1

2
AM BC 

بحيث:  Nالنقطة أنشئ  (2
1

3
AN BC 

 على استقامة واحدة. Nو  Mو  Aبين أن النقط  (3

 :التاسعالتمرين 

ABCD طيل مركزهُ مستO  بحيثAB=3cm  وAD=4cm  
 ACبالانسحاب الذي شعاعه B صورة ’Bأنشئ النقطة  أ( (1

 [B’D]هي منتصف  Cبين أن النقطة   ب(
 (E)صورة الدائرة  (’E)، أنشئ Oوتشمل  Aالتي مركزها  (E)نعتبر الدائرة  (2

 .ACبالانسحاب الذي شعاعه 

 :العاشرالتمرين 

ABCD طيل بحيث مستAB=3cm  وAD=4cm  
 ABبالانسحاب الذي شعاعه Bصورة  Eالنقطة  أنشئ (1

 [B’D]هي منتصف  Cب( بين أن النقطة 
، بين أن: [AB]منتصف  Tلتكن النقطة  (2 4AT AE. 

مثلث متساوي الساقين قاعدته   ABC:احلادي عشرالتمرين 
[BC]  :3حيثBC cm 5وAB AC cm  

BAبحيث:    Dعين النقطة   (1 CD 
AFبحيث:    Fأنشئ النقطة   (2 AC AB  
   .[DF]منتصف القطعة    Cبين أن النقطة   (3

 :احلادي عشرالتمرين 

𝐴𝐵𝐶       4مثلث متقايس الأضلاع طول ضلعه 𝑐𝑚. 
𝐵C⃗⃗⃗⃗حيث  𝐷عين النقطة  (1  ⃗ = 𝐶𝐷⃗⃗⃗⃗  ؟ برّر إجابتك.𝐴𝐷𝐵. ما طبيعة المثلث ⃗ 
ية  (2  .𝐴𝐷�̂�أحسب قيس الزاو
𝐶𝐴⃗⃗⃗⃗ حيث: 𝐸عين النقطة  (3  ⃗ + 𝐶𝐸⃗⃗⃗⃗  ⃗ =  ؟ علّل𝐴𝐷𝐸𝐵. ماطبيعة الرباعي  0⃗
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 :األولالتمرين 
 نعتبر النقط التالية :  معلم متعامد ومتجانسالمزود ب مستويالفي 

3 4A( ; ؛ ( 4 1B( ; 1N(x؛  ( ; )N  3) ؛; )S yS  
عددان نسبيان.  Nx و Sy حيث    

𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗أحسب مركبتي الشعاع  (1 𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗)إحداثيتي الشعاع ⃗   ⃗ ) 
𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗إذا علمت أن   (2  ⃗ = 𝑆𝑁⃗⃗⃗⃗ و SyوNx، احسب العددين ⃗ 

 .ABNSاستنتج نوع الرباعي 
بالنسبة إلى  Nنظيرة   Aبحيث تكون  Mجد احداثيتي النقطة   (3

M. 
 :الثانيالتمرين 

)المستوي مزود بمعلم متعامد ومتجانس , , )O OI OJ  وحدة،
 .cm 1الطول هي 

;A    ،(1(2;3)علم النقط:  (1 2)B     ،( 5;1)C  
 .BCاحسب مركبتي الشعاع  (2

2إذا علمت أن:  ABCبين طبيعة المثلث  (3 5AB   و
65AC . 

ثم احسب  ABCأنشئ النقطة مركز الدائرة المحيطة بالمثلث  (4
 .احداثيتيها

ADليكون  Dاحسب احداثيتي النقطة  (5 BC 

 :الثالثالتمرين 
)المستوي مزود بمعلم متعامد ومتجانس  ; ; )O i jلتكن النقط ،   :

(4;0)A ،( 6;0)B ،(3;3)C )تعليم النقط غير مطلوب( 
 .BCاُحسب الطول  (1
ACعلما أّن:   (2 = ، بين أن المثلث  AB=10و   10

ABC في نقطة يُطلب تعيينها قائم. 
 ABCمركز الدائرة المحيطة بالمثلث  Mاُحسب إحداثيتي (3
4) a  وb  عددان حقيقيان، ليكن الشعاعV  :حيث

(2 1; 6)V a b  ،-  أحسبa  وb  :بحيثV BC 
 

 

 :األوىل املسألة
)المستوي مزود بمعلم متعامد ومتجانس  ; ; )O i j ، ليكن المستقيم(D)  ذو

yالمعادلة  ax b  1)ةالنقط والذي يشمل; 1)A   يقطع محور و
  .2الفواصل في النقطة التي فاصلتها 

)b=-2.  1و  a=1تحقق من أن:  
)نعتبر المستقيم   )  :2ذا المعادلة 7y x   2(

)و  (D)بين أن المستقيمين  - )  (1;3)يتقاطعان في النقطةB 
;5)صورة النقطة  Dلتكن النقطة   1)C  بالانسحاب الذي شعاعهBA 3(

 .Dحدد إحداثيتي النقطة  أ(
 ABCDواستنتج طبيعة الرباعي  BD=ACوأن  BA=BCبين أن  ب(

 :الثانية املسألة
)معلم متعامد ومتجانس  المنسوب إلىالمستوي في  ; ; )O i j ،ط قنعتبر الن

)، A(1;2) التالية: 1; 4)B ،(5; 4)C 
)1 (AB)حدد ميل )معامل التوجيه( المستقيم  أ( 

3yهي:  (AB)بين أن معادلة المستقيم  ب( x   
3إذا علمت أن:  ABCطبيعة المثلث بين    2AB   6وBC cm 2(
)K 3صورة النقطة  Lولتكن  [AB]منتصف القطعة  Kلتكن النقطة  

 ACبالانسحاب الذي شعاعه 
 أنشئ الشكل. أ(

 ستطيل.م ACLKبين ان الرباعي  ب(
ACالذي شعاعه بالانسحاب  Cصورة النقطة  Pأنشئ النقطة  (ج

 .CPLKواستنتج طبيعة الرباعي 
 :الثالثة املسألة

)معلم متعامد ومتجانس في  ; ; )O i j ، :نعتبر النط( 1; 2)A ،(1; 4)B  
)B. 1و  Aقطتين علِم الن  
)AB 2أحسب مركبيتي الشعاع  
;0)تحقق أن النقطة   1)M   منتصف القطعة[AB]. 3(
3بين ان   1y x    هي معادلة المستقيم (AB) 4(

)علماً أن  ANBبين نوع المثلث  3; 2)N   

 مـسـائــــل مــالـــمعـال

 belhocine : https://prof27math.weebly.com/



 

 :الرابعة املسألة
)معلم متعامد ومتجانس  المنسوب إلىالمستوي في نعتبر  ; ; )O i j ،

;1)ط التالية: قنعتبر الن 3)A ،(3;1)B،(2 3; 2 3)C   
)AB 1حدد مركبتي  أ( 

 AB اُحسب الطول ب(
 [AB]منتصف القطعة  Kحدد احداثيتي النقطة  ج(

)2 [AB]محور القطعة  (d)أنشئ المستقيم أ(  
 ؟ علّل جوابك.(d)تنتمي إلى المستقيم  Cهل النقطة  ب(
 متقايس الأضلاع ABCبين أن المثلث  ج(

AJبالانسحاب الذي شعاعه Bصورة  ’Bأوجد إحداثيتي  أ(  3(
 .J(1;0) حيث
، ماذا AJالذي شعاعهبالانسحاب  Iهي  Kعلما ان صورة  ب(

 ؟ علّل جوابك.[’JB]بالنسبة للقطعة  Iتمثل النقطة 
 :اخلامسة املسألة

)معلم متعامد ومتجانس  المنسوب إلىالمستوي في نعتبر  ; ; )O i j ،
;2)النقط:  7)A ،(1; 2)B،(0; 3)C  

)BC 1و  ABمركبيتي كل من حدد  أ( 
 [AC]منتصف القطعة  Bاستنتج أن النقطة  ب(

2ج( تحقق ان  26AB  
;3)نعتبر النقطة  أ(   0)E حدد احداثيتي النقطة ،F  صورةB 2(

 AEبالانسحاب الذي شعاعه 
AEبالانسحاب الذي شعاعه  Cصورة النقطة  ’Cب( لتكن 

 غير مطلوبة( ’C.)إحداثيتي 
 ؟ علّل إجابتك.[’EC]بالنسبة إلى القطعة  Fماذا تمثل النقطة  -
 

 هما حلان للمعادلة: -5و  3دان العد (1
  3 5 0(x )(x ) 
  3 5 0(x )(x ) 
  3 5 0(x )(x ) 

 

المعادلة 2 2 10y :تقبل الحل ) 
 10 
10 

 ليس لها حل.
إذا كانت 3  7 14x :فإن ) 

 2x 
 2x 
 2x 

;2) لدينا النقط في مستوي إذا كانت4 3)A ،( 3;1)B ،(2; 2)C: ) 
 هي:ACو  ABمركبتي  فإن -

  5 2AB( ; 0و ( 1AC( ; ) 
1 2AB( ; 0و ( 1AC( ; ) 

 AB(x x ; y y )A B A B و x x ; y yA C A CAC( ) 

 هما: ACو  ABوالطولين -
  5AB و 1AC 

 29AB و 1AC 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سهلة أواًل والصعبة الحقا ، وأثناء قراءة خطط لحل األسئلة ال ◄

 األسئلة اكتب مالحظات وأفكارا لتستخدمها الحقًا في اإلجابة . 

 

 أسئـلـة متعددة اإلختيـارات
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