
2018ینایر 12یصحح یوم الجمعة 2018ینایر 8أعطي یوم االثنین 

+) للتنظیم2(

نقط )7( 1تمرین رقم 

نقطة خارجھ .Mنقط منھ على ھذا الترتیب  وCوBوAمستقیم حیث (D)لنعتبر 
E] منتصفMAو [F] منتصفMB المستقیم . [(EF)] یقطعMC في [G

أنشئ شكل ھندسي مناسب)1
(D)//(EF)بین أن )2
]MCمنتصف [Gبین أن )3
نقط مستقیمیةGوFوEبین أن )4
BC = 5cmلنضع )5

مع التعلیلFGأحسب 

نقط )6( 2رقم تمرین

أنقل الشكل التالي :)1

.(D) A بالنسبة للمستقیم B مماثلة النقطة أنشئ (2
.(D1) بالنسبة للمستقیم B C مماثلة أنشئا لنقطة (3

، ABC مركزالدائرة المحیطة بالمثلث Eھ ي ن النقطةأ بین (4
أرسم ھذه الدائرة

نقط )5(3رقم تمرین

]ABمنتصف الضلع [Mوالنقطة Oمتوازي أضالع مركزه النقطة ABCDلنعتبر 
Iفي النقطة (AC)یقطع المستقیم (DM)المستقیم 

أنشئ شكل ھندسي مناسب)1
=DMDIبین أن : )2

نقط)2تمرین إستثنائي  ( 

بالمسطرة والقلم فقط نعتبر الشكــل جانبھ  :
(BC)دي على المستقیم والعموHالمار من النقطة (D)أرسم المستقیم 

ثانویة أفورار اإلعدادیة
ذ.المصطفى ترشیش

3فرض محروس رقم 
األسدوس األول

مستوى
الثانیة ثانوي إعدادي

5/2

الریاضیات
المدة الزمنیة: ساعة
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