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نقطتین  مختلفتین من المستوى  Bو Aلتكن :1تمرین
4بحیث :Gبین أنھ توجد نقطة   )1 5 0GA GB 

  
 E

Gأنشئ النقطة  )2
نقطتین  مختلفتین من المستوى  Bو Aلتكن :2تمرین

2بحیث :Gھل توجد  توجد نقطة    2 0GA GB 
  

مرجح النقطتین  Gأنشئ  :3تمرین 2;A و 3;B أنشئ ثمG
مرجح النقطتین   2;Aو 1;B

GGأحسب .1  بداللةAB
المتزنتین مرجح النقطتین  Gأنشئ  :4تمرین 003,0;A

و 001,0;B  حیثA B
المتزنتین مرجح النقطتین  Gلیكن :5تمرین ; 8Aو ; 2B 

:مرجح النقطتین  Gبین أن  ; 2A و ;1B

2EG:نقطتین من المستوى بحیثFو Eلیكن :6تمرین EF
 

و  
 ABE.

المتزنتین مرجح النقطتین  Gبین أن : )1 1;Eو 2;F
استنتج أن المستقیمین  )2 EFو AB.یتقاطعان محددا نقطة تقاطعھما

نقطتین مختلفتین من المستوى.Bو  Aلتكن :7تمرین
القطعةمنتصفIلتكن و ABوG مرجح النقطتین 3;Aو 5;B

:  بحیث Pالمستوىمن Gالنقط حدد مجموعة
3 5MA MB MA MB  
   

نعتبر النقطتین : :8تمرین 1;2A  و 4;6B  و لیكنG مرجح

المتزنتین النقطتین   ;2Aو ; 1B 
Gأحسب إحداثیتي

في المستوى منسوب إلى معلم متعامد ممنظم :9تمرین jiO نعتبر ;.
: النقطتین  5;2A  و 1;2B و لیكنG  المتزنتین مرجح النقطتین
 1;Aو 3;B

Gأحسب إحداثیتي)1
المتزنتین مرجح النقطتین  Gبحیث Hحدد إحداثیتي النقطة )2 1;H
و 3;O
بین أن :   المستقیمین  )3 AH  و OB.متوازیان

في المستوى منسوب إلى معلم متعامد ممنظم :10تمرین jiO نعتبر ;.
طتین :النق 5;0A  و 2;3B و لیكنG  المتزنتین مرجح النقطتین

 1;Aو 2;B
Gأحسب إحداثیتي)1
بحیث : Pمن المستوى    Mحدد و أرسم  مجموعة النقط )2

62  MBMA

2نقطة بحیث : Gمثلثا و ABCلیكن :11تمرین 3AC AG GB 
  

المتزنة مرجح النقط  Gبین أن :  1;Aو 1;Bو 2;C
Gأنشئ  النقطة و 

مرجح Gثالث نقط من المستوى. و  Cو Bو  Aلتكن :12تمرین
المتزنة النقط   ;2Aو 1;Bو ;1C

حدد المجموعة:  / 2 6E M P MA MB MC cm    
  

ھو المستوى.Pحیث  
منتصف القطعة Iو ABCمركز ثقل المثلث Gكن یل:13تمرین
 BC بین أنG  مرجح النقطتین ;1A و ;2I

ثالث نقط من المستوىDوCو Bو  Aلتكن :14تمرین
:  ى بحیث  مجموعة النقط من المستوحدد

2 3 5 5MA MB MC MD cm   
   

في المستوى منسوب إلى معلم متعامد ممنظم :15تمرین jiO .;
نعتبر النقط :  1;1A  و 2;0Bو 1;1 C  و 0;1D

المتزنتین مرجح النقطتین  Kحدد إحداثیتي)1 2;Aو 3;B
ABCمركز ثقل المثلث Lحدد إحداثیتي)2
النقط :مرجح Gحدد إحداثیتي)3 2;Aو 3;Bو 1;Cو 1;D

ثالث نقط من المستوى.Cو Bو  Aلتكن :16تمرین
2بحیث :  Pمن المستوى    Mو  3V MA MB MC  

   

Vن أن بی)1


Mمتجھة غیر مرتبطة بالنقطة 
المتزنتین مرجح النقطتین  K: لتكن )2 1;Bو 3;C

2Vبین أن :  KA
 

المتزنة مرجح النقطG: لیكن)3 ;2Aو 1;Bو 3;C
2بین أن : )أ 3 2MA MB MC GM  

   
من المستوى  Mلكل نقطة 

:من المستوى  بحیث Mاستنتج مجموعة النقط )ب
2 3 2 3MA MB MC MA MB MC    
     

مرجح النقطتین Bمثلثا و ABCلیكن :17تمرین 2;Aو 1;C
مرجح النقطتین Aثم  2;Aو 3;B
Cو  لنقطتین مرجح ا 1;Cو 3;B
ABبین أن :)1 AC  

 
3AAو  AB 

 
1و

2
BC BC  
 

2بین أن :)2 0B A A C    
  

نقطة من المستوى فان :  Mأنھ مھما تكن استنتج)3
2 0MA MB MC     

   

Cو  Bو Aاستنتج أن النقط )4 .مستقیمیة
مرجح النقطتین Iلیكن:18تمرین 2;A و 1;CوJطتین  مرجح النق
 1;Aو 2;B وK  مرجح النقطتین 1;Cو 4;B

Kو Jو Iأنشئ  النقط )1
مرجح النقطتین Bأثبت أن )2 3;K و 1;C
منتصف Jبین أن )3 KI

أكاديمیة 
الجھة 
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المستوى : األولى باك علوم تجریبیة
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