موسم𝟐𝟎𝟏𝟖 – 𝟐𝟎𝟏𝟕 :

ثانوية اإلمام أفلح بن عبد الوهاب – غرداية

ل
الفرض ا محروس الأخير في مادة الرياضيات
المدة 𝟓𝟎 :دقيقة

السنة األولى ج .م .ع .تك
التمرين األول 12 :نقطة
نعتبر متوازي مستطيالت المقابل 𝐾 ،نقطة كيفية من القطعة المستقيمة
]𝐵𝐴[ ،الهدف من هذا التمرين هو دراسة تقاطع المستوي )𝐾𝐺𝐸( مع
المستقيم )𝐶𝐵(.
 )1الحاالت الخاصة :حدد مع التبرير التقاطع في حالة 𝐾 منطبقة
على:
أ) النقطة 𝐴.
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ب) النقطة 𝐵.

 )2نعتبر 𝐾 في القطعة المستقيمة المفتوحة [𝐵𝐴].
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أ) هل القطعة ]𝐺𝐾[ هي على أحد أوجه متوازي المستطيالت؟
ب) أنشئ النقطة 𝐿 تقاطع المستقيم )𝐾𝐸( مع المستقيم )𝐵𝐹(.
ج) قدم تبريرا لتقاطع المستقيم )𝐿𝐺( مع المستقيم )𝐶𝐵( ،نسميها 𝑀.
د) استنتج المطلوب.
 )3إذا علمت أن 𝐸𝐹 = 4 𝑐𝑚 ،𝐹𝐵 = 2,5 𝑐𝑚 :و𝑚𝑐 .𝐹𝐺 = 3
احسب حجم 𝐺𝐸𝐹𝐵 رباعي الوجوه.
التمرين الثاني 8 :نقاط
𝐶𝐵𝐴 مثلث متساوي الساقين رأسه 𝐴.
أنشئ المستقيم )𝑑( الموازي للمستقيم )𝐶𝐵( والذي يقطع ]𝐵𝐴[ في النقطة 𝑀 و]𝐶𝐴[ في النقطة 𝑁.
)1
)2
)3
)4
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أنشئ شكال مناسبا.
أثبت أن.𝐴𝑀 = 𝐴𝑁 :
برهن أن المثلثين 𝐶𝑀𝐴 و𝐵𝑁𝐴 متقايسان.
استنتج أن.𝐶𝑀 = 𝐵𝑁 :

نت
ا هي .يالتوفتق والتجاح
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ل
حل نمودجي للفرض ا محروس الأخير في مادة الرياضيات
التمرين األول 12 :نقطة
نعتبر متوازي مستطيالت المقابل 𝐾 ،نقطة كيفية من القطعة المستقيمة
]𝐵𝐴[ ،الهدف من هذا التمرين هو دراسة تقاطع المستوي )𝐾𝐺𝐸( مع
المستقيم )𝐶𝐵(.
 )4الحاالت الخاصة:
ب) النقطة 𝐴 :من أجل 𝐴 = 𝐾 نجد المستوي )𝐺𝐾𝐸( هو نفسه
المستوي )𝐸𝐺𝐶𝐴( إذن تقاطع المستوي )𝐾𝐺𝐸( مع المستقيم
)𝐶𝐵( في النقطة 𝐶.
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ت) النقطة 𝐵 :من أجل 𝐵 = 𝐾 نجد المستوي )𝐺𝐾𝐸( هو نفسه
المستوي )𝐺𝐵𝐸( إذن تقاطع المستوي )𝐾𝐺𝐸( مع المستقيم
)𝐶𝐵( في النقطة 𝐵.
 )5نعتبر 𝐾 في القطعة المستقيمة المفتوحة [𝐵𝐴].
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ه) القطعة ]𝐺𝐾[ ليست على أحد أوجه متوازي المستطيالت ،ألن المستقيم )𝐾𝐺( يخترق متوازي المستطيالت.
و) إنشاء النقطة 𝐿 تقاطع المستقيم )𝐾𝐸( مع المستقيم )𝐵𝐹( :المستقيمين )𝐾𝐸( و)𝐵𝐹( من المستوي )𝐸𝐹𝐵𝐴( وهما
غير متوازيان ،إذن يتقاطعان في النقطة 𝐿 .أنظر الشكل.
ز) المستقيم )𝐿𝐺( يقطع المستقيم )𝐶𝐵( ،نسميها 𝑀 :نقط المستقيمين من المستوي )𝐶𝐺𝐹𝐵( والمستقيمين غير
متوازيين ،فهما متقاطعان في النقطة 𝑀 حيث 𝑀 من القطعة المفتوحة [𝐶𝐵].
ح) حسب ما سبق نستنتج أنه من أجل 𝐾 من القطعة ]𝐵𝐴[ ،المستوي )𝐺𝐾𝐸( يقطع المستقيم )𝐶𝐵( في نقطة 𝑀 من
القطعة ]𝐶𝐵[.
 )6إذا علمت أن 𝐸𝐹 = 4 𝑐𝑚 ،𝐹𝐵 = 2,5 𝑐𝑚 :و𝑚𝑐 .𝐹𝐺 = 3
1
حساب حجم 𝐺𝐸𝐹𝐵 رباعي الوجوه.𝑉𝐵𝐹𝐸𝐺 = 3 × 𝐹𝐺 × 𝐸𝐹 × 𝐹𝐵 = 10 𝑐𝑚3 :
التمرين الثاني 8 :نقاط
𝐶𝐵𝐴 مثلث متساوي الساقين رأسه 𝐴.
المستقيم )𝑑( الموازي للمستقيم )𝐶𝐵( والذي يقطع ]𝐵𝐴[ في النقطة 𝑀 و]𝐶𝐴[ في
النقطة 𝑁.
 )5إنشاء الشكل في المقابل.
 )6إثبات أن 𝑁𝐴 = 𝑀𝐴 :حسب مقدمة التمرين وحسب مبرهنة طالس نجد
𝑀𝐴
𝑁𝐴
𝐶𝐴 = 𝐵𝐴 وبما أن 𝐶𝐴 = 𝐵𝐴 ألن المثلث 𝐶𝐵𝐴 متساوي الساقين ،فإن
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𝑁𝐴 = 𝑀𝐴

 )7المثلثين 𝐶𝑀𝐴 و𝐵𝑁𝐴 متقايسان:
𝐵𝐴𝑁 = ̂
ألن 𝑁𝐴 = 𝑀𝐴 𝐴𝐵 = 𝐴𝐶 ،و ̂
𝐶𝐴𝑀.
 )8من تقايس المثلثين 𝐶𝑀𝐴 و𝐵𝑁𝐴 نجد.𝐶𝑀 = 𝐵𝑁 :

نت
ا هي .يالتوفتق والتجاح
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