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الجذع مشترك علوممستوى A2Hفئة لمادة الریاضیات6رقم  محروسفرض					نیابة وجدة

مستوى الجذع مشترك علومB2Hفئة لمادة الریاضیات6رقم  محروسفرض					نیابة وجدة

5بین أن:)3
2

AB CD=( ن1,5(

)نعتبر المستقیم ) 4 )D المار منD والموازي للمستقیم( )BC ویقطع

( )IA في النقطةF
)حدد صورة المستقیم  )BC بالتحاكيh( ن1,5(

5بین أن :) 5
2

IF IC=
uur uur

hبالتحاكي C. واستنتج صورة النقطة 

( )+ن1( ن1(
:ن)4(3تمرین
]منتصف القطعةIرباعي أوجھ و لتكنEFGHلیكن ]EFوJ

]منتصف القطعة ]EHوKمنتصف القطعة[ ]EG
)أنشئ شكال مناسبا.)1 ن0,5(

)بین أن)2 ) ( )FGH IJKP( ن3,5(
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:ن)8(1تمرین
4BCمثلثا بحیث :ABCلیكن  2ACو = =

8ABو ]منتصف القطعةIو لیكن = ]BC وJ
]منتصف القطعة ]AC

)cosباستعمال مبرھنة الكاشى أحسبأ))1 )A
Ù

)cosو  )B
Ù( ن2(

2ABأثبت أن :ب) AC× = -
uuur uuuur

( ن1(
)BJو AIأحسبج) ن2(
1بحیث  :Mنعتبر النقطة  )2 1

3 6
A M AB A C= +
uuuur uuur uuur

0AMبین أن : )أ AC× =
uuuur uuuur

( ن1(
)ماذا تستنتج بالنسبة للمستقیمین)ب )AC و( )AM( ن1(

2MBبین أن :)ج AC× = -
uuuur uuuur

( ن1(
نقطتین بحیث DوCمثلثا وIABلیكن:ن)8(2تمرین
2
5

IC IA=
uur uur 3و 5 0IB BD+ =

uur uuur r

2ونسبتھ Iذا المركزhونعتبر التحاكي
5

k =

)بین أن: )1 )h A C=: و أن( )h B D=( )+ن1( ن2(
)أنشئ شكال تقریبیا.)2 ن0,5(

:ن)8(1تمرین
AC= 2و BC= 3مثلثا بحیث :ABCلیكن 

= ABو  ]منتصف القطعةIو لیكن 7 ]BC وJ منتصف
]القطعة ]AC

)cosباستعمال مبرھنة الكاشى أحسبأ))1 )A
Ù

)cosو  )B
Ù( ن2(

1ABأثبت أن :ب) AC× =
uuur uuur

( ن1(
)BJو AIأحسبج) ن2(
1بحیث  :Mنعتبر النقطة  )2 1

3 6
A M AB A C= +
uuuur uuur uuur

1AMبین أن : )أ AC× =
uuuur uuuur

( ن1(
0MBبین أن :)ب AC× =

uuur uuur

( ن1(
)ا تستنتج بالنسبة للمستقیمینذماج )  )MB و( )AC( ن1(

نقطتین بحیث DوCمثلثا وIABلیكن:ن)8(2تمرین
3
4

IC IA=
uur uur 4و 0IB BD+ =

uur uuur r

3ونسبتھ Iذا المركزhونعتبر التحاكي
4

k =

)بین أن: )1 )h A C=: و أن( )h B D=( )+ن1( ن2(
)أنشئ شكال تقریبیا.)2 ن0,5(

4بین أن:)3
3

AB CD=( ن1,5(

)نعتبر المستقیم ) 4 )D المار منD والموازي للمستقیم( )BC ویقطع

( )IA في النقطةF
)حدد صورة المستقیم  )BC بالتحاكيh( ن1,5(

3بین أن :)5
4

IF IC=
uur uur

hبالتحاكي C. واستنتج صورة النقطة 

( )+ن1( ن1(
:ن)4(3تمرین
]منتصف القطعةIرباعي أوجھ و لتكنABCDلیكن ]ACوJ

]منتصف القطعة ]ABوKمنتصف القطعة[ ]AD
)مناسبا.أنشئ شكال )1 ن0,5(

)بین أن)2 ) ( )BCD IJKP( ن3,5(
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