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  أساسي                                                                9  المدرسة اإلعدادية مفيدة بورقيبة حمام األنف 

ة                 ني ادي و نجوى العل  آمنة العي  : األساتذة  07/03/2014                                 ساعتين : المد 

 : االسم و اللقب 

 2 رقــم فيــتألي ـرض فـ

  (نقاط4) 1التمرين

  ضعها في إطار  واحدة صحيحة في التمرين التالي لكل سؤال إجابة 

          -ج                  -ب                  -أ    العدد يساوي                1)

العدد     2)
 

     
         -ج                   -ب                -أ     :يساوي     

(3 ABC  ب        -هو  أضلعه إذا قيس        ارتفاعهمثلثا متقايس األضلع قيس- 
      

  
   -ج     

   

 
 

       إذا كان 4)
 

  
 
  

      -أ       :إذا    
    

  
      -ب        

    

  
      -ج         

   

   
 

 (نقاط 4) 2التمرين

 . B و  Aعددا حقيقيا و لتكن العبارتين التاليتين  xليكن       

                   و                     

    في صيغة جذاء عوامل  Bثم  أكتب العبارة               أثبت أن  1)

                    أثبت أن  2) 

          إذا علمت أن   B   ثم   Aأحسب القيمة العددية  لــ  3)

  B - A = 0إذا علمت أن        xأوجد العدد الحقيقي   4)

     (نقاط 4) 3التمرين

               و             ليكن العددين  

         و              أثبت أن    1)

             و              مقارنة بين العددين ثم  استنتج      و        قارن بين  2)

ثم  استنتج مقارنة بين العددين     و      قارن بين العددين  3)
   

 
و  

   

 
 

 (نقاط 3) 4التمرين

 و  A  المار من D المستقيمعدد حقيقي     و         حيث  Bو Aعين عليه نقطتين  و  أرسم مستقيما 

ثم         حيث  D   نقطة من   Cو لتكن   و العمودي على  B  المار من ’Dو المستقيم    العمودي على 

  Hفي النقطة   (BC)و العمودي على  A أرسم المستقيم المار من

   بداللة   BHو  CHو  AHو  BCأحسب   1)

   بداللة  BEو  HEأحسب   Eفي النقطة    ’D يقطع المستقيم (AH)المستقيم  2)
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 (نقاط  5) 5التمرين

 Mو   Fبالنسبة لــ  Eنظيرة  Nكن و لت GF=5cm  و   EG=4cmوEF=3cm   حيث  EFGمثلثا أرسم 

     Gبالنسبة لــ  Eنظيرة 

  Eقائم الزاوية في  EFGأثبت أن  المثلث   1)

  MNثم  أحسب   (FG)يوازي   (MN)أثبت أن  المستقيم  2)

 (FM)و  (NG)نقطة تقاطع المستقيمين    Kعين النقطة  3)

 علل ذلك EMNبالنسبة للمثلث   K ماذا تمثل النقطة –أ 

 NKأحسب  –ب 

  S النقطة في [FG]يقطع  و L النقطة في  [MN]يقطع   (EK)المستقيم  4)

    [FG]  منتصفهي  Sو  [MN]منتصف هي  Lأثبت أن    –أ 

  KLأحسب  –ب 

 Kلهما نفس مركز الثقل    FGLو EMNأثبت أن  المثلثين  –ج 
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  أساسي                                                                9 المدرسة اإلعدادية مفيدة بورقيبة حمام األنف  

ة: األساتذة  07/03/2014    ساعتين                              : آمنة العي ادي و نجوى العل ني                  المد 

 : االسم و اللقب 

 2فــرض  تأليــفي رقــم 

 ( نقاط4) 1التمرين

  ضعها في إطار  واحدة صحيحة في التمرين التالي لكل سؤال إجابة 

          -ج                  -ب                  -العدد يساوي     أ               1)

العدد     2)
 

     
         -ج                   -ب                -أ:     يساوي     

(3 ABC  إذا قيس ضلعه هو  أ      مثلثا متقايس األضلع قيس ارتفاعه-   
    

 
 -ب     

      

  
     -ج     

     إذا كان   4)
 

  
 
  

     -أ       :إذا    
    

  
       -ب        

    

  
      -ج         

   

   
 

 (نقاط 4) 2التمرين

 . Bو   Aعددا حقيقيا و لتكن العبارتين التاليتين  xليكن       

                   و                     

    في صيغة جذاء عوامل  Bثم  أكتب العبارة               أثبت أن  1)

                    أثبت أن  2) 

          إذا علمت أن   B  ثم   Aأحسب القيمة العددية  لــ  3)

  B - A = 0إذا علمت أن        xأوجد العدد الحقيقي   4)

     (نقاط 4) 3التمرين

               و             ليكن العددين  

         و              أثبت أن    1)

             و              ثم  استنتج مقارنة بين العددين      و       قارن بين   2)

ثم  استنتج مقارنة بين العددين     و     قارن بين العددين   3)
   

 
و  

   

 
 

 (نقاط 3) 4التمرين

و   A  المار من Dعدد حقيقي  المستقيم    و         حيث  Bو Aو عين عليه نقطتين   أرسم مستقيما 

ثم         حيث  D   نقطة من   Cو لتكن   و العمودي على  B  المار من ’Dو المستقيم    العمودي على 

  Hفي النقطة   (BC)و العمودي على  Aأرسم المستقيم المار من 

   بداللة   BHو  CHو  AHو  BCأحسب   1)

   بداللة  BEو  HEأحسب   Eفي النقطة    ’D يقطع المستقيم (AH)المستقيم  2)
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 (نقاط  5) 5التمرين

 Mو   Fبالنسبة لــ  Eنظيرة  Nو لتكن  GF=5cm  و   EG=4cmوEF=3cm حيث    EFGأرسم مثلثا 

     Gبالنسبة لــ  Eنظيرة 

  Eقائم الزاوية في  EFGأثبت أن  المثلث   1)

  MNثم  أحسب   (FG)يوازي   (MN)أثبت أن  المستقيم  2)

 (FM)و  (NG)نقطة تقاطع المستقيمين    Kعين النقطة  3)

 علل ذلك EMNبالنسبة للمثلث   K ماذا تمثل النقطة –أ 

 NKأحسب  –ب 

  Sفي النقطة  [FG]و يقطع  Lفي النقطة   [MN]يقطع   (EK)المستقيم  4)

    [FG]  هي منتصف Sو  [MN]هي منتصف  Lأثبت أن    –أ 

  KLأحسب  –ب 

 Kلهما نفس مركز الثقل    FGLو EMNأثبت أن  المثلثين  –ج 

 


