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Uالتمرين األولU) :6 نقاط( 

Uالتمرين الثانيU) :3 نقاط( 

 )53√ - 34√()53√+  34√( ؛ ) 22√+3(²؛ ) 3√ -1(²:أحسب -أ )1

 53�� 34�  أن  استنتج -ب
 4+  32√؛   7 - 34√:   أكتب كال من العددين التاليين في صيغة مربع عدد حقيقي -أ )2

3√2 �= 3أثبت أن  -ب + 4  + � 4√3− 7 

   =b 7+  34√و   =a  7 - 34√  نعتبر )3
 bمقلوب   aأثبت أن  - أ

 b ²ثم  ²aأحسب  - ب

 a/b=97-56√3استنتج أن  - ج

 3√56و  97استنتج مقارنة لـ  - د

Uالتمرين الثانيU) :3 نقاط( 

  m=(x-1)(x-4)أثبت أن .  m=x²-5x+4نعتبر العبارة  )1
  جذاء عواملإلى  n=x²-1فكك  -أ )2

  m+n=(x-1)(2x-3)أثبت أن -ب
 متقابالن nو  mحيث  xجد  -ج

 =x 3√حيث  mأحسب العبارة  -أ )3

 7-3√5�0استنتج أن -ب

Uلثالتمرين الثاU) :3 نقاط(  

 ²2ab˂a²+bأثبت أن . عددين حقيقيين موجبين قطعا bو  aنعتبر  )1
 a˂bنعتبر  )2

 2a˂a+b˂2bأثبت أن  - أ
 2a²˂a²+ab˂2ab˂a²+b²˂2b²بين أن  - ب

a² ��22√استنتج أن   -ج + b²�√ 2a b�� a² + b²�√2 a 

 10√و  22√و  13√و  32√و  23√ استنتج ترتيبا تصاعديا لـ  -د
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Uرابعالتمرين الU) :3 نقاط(  

 8cm=AB حيث ]AB[ارسم قطعة مستقيم )1

NBحيث  Nو  Mنقطتين ابن عليها ال) 2
4

== MN
3

  AM
2

 

 NBو  MNو  AMاحسب ) 3

Uخامسالتمرين الU) :6,5 نقاط(  

 BC=6cm و AC=4cmحيث  Aقائم الزاوية في  ABCابن مثلثا  -أ)1

  ABاحسب  -ب

 AHثم احسب  (BC)على  Aالمسقط العمودي لـ  Hعين  -ج

 ABCو محيطة بالمثلث  Oمركزها  �ارسم الدائرة  -أ)2

 ABC بالنسبة للمثلث Oماذا تمثل  -ب

 ] AC[منتصف  Iأثبت أن . (AC)على  Iالموسط العمودي لـ  Iابن  -ج

 (MB)يعامد  (MC)أثبت أن . Mفي  � يقطع الدائرة ]BI(نصف المستقيم )3

 )DI(يعامد  (BC)بين أن . Dيتقاطعان في ) CM(و  (AB)المستقيمان )4

 Jفي ) CD(يقطع ) OI(المستقيم )5

 )CD(منتصف  Jاثبت أن  -أ

 .علل جوابك BCDبالنسبة للمثلث  Gماذا تمثل ]. DO[و ] BJ[نقطة تقاطع  Gعين -ب

1بين أن  -ج
2

  == 
GO
GD

 GJ
GB

 


