الحصة األولى
ّ

األستاذ  :أنور بن عربيّة
أسدّبنّالفراتّحمامّالشط

التعداد و التّعيين

9أساسي

س – 13س18

1821/80/80

التمرين األول:
يلي كل سؤال من أسئلة هذا التمرين ثالث إجابات ،إحداها فقط صحيحة.
قابل للقسمة على:
7932793
 )1العدد :
أ) 9

ج) 11

ب) 12

 )2ما هو العدد الكسرى من بين األعداد التالية:


أ)
5



ب) 11,17

ج) 0,102007000100001……..

 )7كم األعداد التي تتكون من  7أرقام من بين 1 :و 1و  3و  3و  8و  9يساوي:
أ) 120

ج) 213

ب) 30

 )1كمّ الكلمات( التي لها معنى أو ال) التي تتكون من  1حروف مختلفة من كلمة  MATHSهو:
أ) 55

ب)

ج)

120

1
1
 )1في معين متعامد ( )O, I, Jمن المستوى النقطتان ) A(  , 5و ( , 5
3
3

أ) النقطة O

ب) المستقيم()OI

101

) Bمتناظرتان بالنسبة إلى:

ج) المستقيم )(OJ

 )3ليكن  ABCDمتوازي األضالع مركزه  . Iاحداثيّات ال ّنقطة  Iفي المعين ) (C ;A ;Dهي :
أ) )

ب)

; I(0

ج)

(I

(I

  ) 3مستقيم مد َرج بالمعين (: )D, G

فاصلة النقطة  Aفي المعين ( )D, Gهي:
أ) 0

ب)

-2

2
ج)
3

التمرين الثالث 5( :ن)
ليكن ( )O, I, Jمعين متعامد في المستوى.
 )1عين النقاط ) A(1, 3و ) B(-2, -1و )C(4, -1
أ) بين أن )(BC) // (OI
ب) لتكن  Kمنتصف ] [ACأوجد إحداثيات K
 )2ابن النقطة  Dبحيث يكون الرباعي  ABCDمتوازي األضالع.
أوجد إحداثيات النقطة  Dمع التعليل.

التمرين الرابع 4( :ن)
Brevet 2012

www.minimath.eklablog.com

ليكن  مستقيم مدرج بالمعين ) (O, Iبحيث OI = 1 cm
5
 )1عين على  التقاط ) E(3و )  F( 2و )
2

G(-

 )2أحسب EG
 )7أوجد فاصلة النقطة  Hمنتصف ][EG

 )1أوجد فاصلة النقطة  Mبحيث  FM = 3و xM  IR
التمرين الخامس :اختبار 1822

سادسّّ
التمرين ال ّ
ليكنّ(ّ)O, I, Jمعينّمتعامدّفيّالمستوىّّّّ:
ّّ)1أوجدّّإحداثياتّالنقاطّالتاليةّ:
)……ّA(……,
)……ّB(……,
)……ّC(……,

ّّّّّّّّّّ
ّ
ّ

ّ)2أ)ّبينّأنّ )OJ(// (AB) ّ:و )ّ)OI(// (BC
ب)ّاستنتجّأنّالمثلثّّABCقائمّالزاوية
ّ
ّ)3أوجدّاحداثياتّالنقطةّّKمنتصفّ]ّ:ّ[AC
ّ)4ابنّالنقطةّ DمناظرةّّّBبالنسبةّالىّّّ.ّّKاوجدّاحداثيات ّالنقطةّّDمعلالّجوابكّّ:
ّ)5ماّنوعّالرباعيّّّABCD؟ّعللّجوابك ّ

Brevet 2012

ّ

www.minimath.eklablog.com

