
أوراق عمل ر)اض&ات ١-١ 
سلسلة رفعة  

تأل&ف : 
 < معاD> مصلح الحر<=

ون)ة مجان)ة الت#اع  4سخة ال/.-



 @ ma3aly_alharbi

أ. معالي الحربي  
 /أنه قد تم >سج9ل عمل5م الموسوم /ـ: 

C
نف9دDم علما

مع سلسة  رفعة أوراق عمل رJاض9ات ١-١ 
رقم اإلYداع 1443/2386 

تارJــــخ 1-03-1443 
رقم ردمك  987-603-03-9291-9 



المقدمة 

 @ ma3aly_alharbi

الحمدلله والصالة والسالم على ن8ينا محمد وعلى آله وصح/ه آجمعين  
أما @عد: 

ن/ذة تعHIفFة @مجموعة رفعة 
هي مجموعة تدار من ِق/ل معلمي ومعلمات الHIاضFات من جميع أنحاء المملPة وهي قائمة على 

التطHaر المهني للمعلمين والمعلمات و^بت]ار األف]ار اإل@داعFة للتعلFم العام. 
وiــهدف التfسير والeسهFل لمادة الHIاضFات نقدم لcم : 

"سلسة رفعة أوراق عمل رHاضFات 1-1" 
راجين من الله السداد والتوفيق 
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 للعلم والعمل و$لى 
,
 لي ومح.ا

,
إلى روح والدي رحمه الله الذي 5ان داعما

والدتي حفظها الله وأمدها Bالصحة والعاف?ة  
إلى زوجي وأبنائي وأخوتي سندي Bعد الله  

الى 5ل من 5ان له دور في دعمي وقّدم لي Uد العون والمساعدة في تأل?ف 
هذا ال[تاب . 

إهداء 

 @ ma3aly_alharbi
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:ل الشكر والتقدير لمجموعة رفعة الbcاض$ات على دعمهم المتواصل وجهودهم 
في توثيق هذا العمل وأتمنى لهم مbjدا من التقدم والنجاحات المستمرة Fارك الله 

 وعلوا1 وارتقاء. 
ً
Fعملrم ونفع Fه وزاد:م رفعة

شكر وعرفان 

 @ ma3aly_alharbi
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الفصل  
الدراسي األول 

الفصل األول 
التبرPر والبرهان 

الفصل األول 
التوازي والتعامد 

هان   * وال&%
2ر االستقرا,+ 1-1 الت&%

  2-1 المنطق   
ط;ة  3-1 العAارات ال<=
* %DنتاE2ر االس  4-1 الت&%

I الحرة  JKاه  5-1 المسلمات وال&%
ي  هان الج&%  6-1 ال&%

I القطع المستق;مة   JKات عالقات بA7-1 إث 
I الزواZا   JKات عالقات بA1-2 المستق;مان والقاطع  8-1 إث

  2-2  الزواZا والمستق;مات المتواز2ة   
I JKات توازي مستق;مA3-2  إث 

 4-2 م;ل المستق;م
 5-2  صيغ معادلة المستق;م 

 6-2  األعمدة والمسافة
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الفصل األول 
التبرPر والبرهان 

التبرير ا-ستقرائي والتخم! 1-1 

ا3نطق1-2

العبارات الشرطية1-3

التبرير ا-ستنتاجي 1-4

ا3سلمات والبراه! الحرة1-5

البرهان الجبري 1-6

إثبات عHقات ب! القطع ا3ستقيمة 1-7

إثبات عHقات ب! الزوايا 1-8
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التبرير ا-ستقرائي والتخمي

ا3سم:………………………………………………………….                       الصف:…………………………………….

أي 7ا يلي يعد تخميناً مناسبًا إذا علمت أن M منتصف 1

ABCD

2a=6 2 فإنa2=72 ضاد الذي يبي عدم صحة هذا التخمي اذا كانGثال اGا

ABCD

اكتب تخميناً مناسباً إذا علمت                             ,3

ABCD

4b≤5 فإن a=2 َو a+b≤8    مضادًا اذا كان ًNأي 7ا يلي يعد مثا

ABCD

5 AC+CB=AB ّتقع على استقامة واحدة وأن A,B,C أي 7ا يلي يعد تخميناً مناسباً إذا علمت أن

AB و A بي C تقعBB و C بي A تقعCA و C بي B تقعD
 ΔΑΒC  

متطابق ا(ض'ع

اWد التالي ف اGتتابعة………………… 61,4,9,16,25

A28B30C43D36

a= -6a= -7 a=8 a= -9

≠>

b=3  b=5 b=1 b=6 

<

اختر ا3جابة الصحيحة فيما يلي :

@ma3aly_alharbi
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ا$نطق

ا+سم:………………………………………………………….                       الصف:…………………………………….

إذا كان   q وp ك6هما خاطئة , فما قيمة الصواب للعبارة   1

AصائبةCخاطئة

4

ف الشكل اTاور يبي عدد اRشخاص الذين حضروا الندوتي التوعويتي "مرض السكر"وَ "مرض الضغط"  
ماعدد اRشخاص الذين حضروا ندوة (مرض الضغط)? 

A95B145C75D70

اختر ا+جابة الصحيحة فيما يلي :

@ma3aly_alharbi

قيمة الصواب للعبارة                َو2

AصائبةCخاطئة

قيمة الصواب للعبارة( للمربع 4 أض7ع متطابقة َو للمستطيل 4 أض7ع متوازية).               3

AصائبةCخاطئة

مرض الضغطمرض السكر

7550 20
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العبارات الشرطية

إذا كان  x+8=4 فإن x=−4 الفرض في العبارة الشرطية ………………1

Ax+8≠4

Bx=-4

Cx≠-4

Dx+8=4

@ma3aly_alharbi

عكس العبارة” إذا كانت الزاويتي متكاملتان ومتطابقتي فإنهما قائمتان"2

A اذا كانت الزاويتي متكاملتان فإنهما متطابقتان

B اذا كانت الزاويتي قائمتي فإنهما متكاملتان ومتطابقتان

C اذا كانت الزاويتي قائمتي و متطابقتي فإنهما غير متكاملتان

D إذا كانت الزاويتي متكاملتان فإنهما قائمتان

العبارة " جميع الزوايا القائمة متطابقة " dكن كتابتها بصيغة( إذا…………فإن………..)                            ,3

Aإذا كانت الزوايا غير متطابقة فإنها تكون قائمة

B إذا كانت الزوايا قائمة فإنها تكون متطابقة

C إذا كانت الزوايا متطابقة فإنها تكون قائمة

D إذا كانت الزوايا قائمة فإنها تكون غير متطابقة

اختر ا+جابة الصحيحة فيما يلي :
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العبارات الشرطية

معكوس العبارة " إذا كان للمثلث ث6ثة أض6ع متساوية الطول ,فإنه متطابق اRض6ع"4

Aض6عRإذا لم يكن للمثلث ث6ثة أض6ع متساوية الطول فإنه ليس متطابق ا

Bض6ع فإن له ث6ثة أض6ع متساوية الطولRثلث متطابق اrإذا كان ا

C ض6ع فليس له ث6ثة أض6ع متساوية الطولRثلث متطابق اrإذا لم يكن ا

D ثلث متطابق الضلعيrضلعي ف مثلثٍ ما متساويي فإن ا tإذا كان طو

@ma3aly_alharbi

5x+3=5 فإن x=2 يجابي للعبارة إذا كانwعاكس اrا

Ax=2 فإن ,x+3=5 إذا كان

Bx≠2 فإن ,x+3≠5  إذا كان

Cx+3≠5 فإن ,x≠2  إذا كان

Dx+3= 5 فإن ,x=2 

إذا كانت          عبارة شرطية فإّن عكسها هو….6

A

B

C

D
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حدّد ما إذا كان اtستنتاج التالي صحيحا أم t اعتماداً على اrعطيات , وبرر إجابتك.

اBعطيات: إذا كان العدد يقبل القسمة على6, فإنه يقبل القسمة على 3. 1
العدد 18 يقبل القسمة على 6. 

التبرير ا2ستنتاجي

@ma3aly_alharbi

2

استعمل قانون القياس اBنطقي للحصول على نتيجة صحيحة من العبارات اBعطاة إن أمكن ذلك.  
وإZ فاكتب " Z توجد نتيجة صحيحة ". وبرر  إجابتك.

إذا كانت الزاويتي متتامتي, فإن مجموع قياسيهما يساوي 90°. 
إذا كان مجموع قياسي الزاويتي يساوي °90, فإن الزاويتي حادتان.        

استعمل قانون الفصل اBنطقي للحصول على نتيجة صحيحة من العبارتي اBعطاة.

إذا كانت الزاويتي متكاملتي, فإن مجموع قياسيهما 1.180°
و  متكاملتان. 2

ا+سم:………………………………………………………….                       الصف:…………………………………….

3

1
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 ا>سلمات والبراهي ا5رة

@ma3aly_alharbi

2

ا+سم:………………………………………………………….                       الصف:…………………………………….

3

اكتب اrسلمة أو النظرية التي تبرر العبارة التالية : 1

 إذا كانت     نقطة منتصف         , فإن                  .

حدّد ما إذا كانت العبارة التالية صحيحة دائماً أو صحيحة أحياناً أو غير صحيحة 
أبداً,فسر تبريرك.

يحتوي اrستوى على ث6ثة مستقيمات على اRقل.

إذا علمت أن                     ,وأن       نقطة منتصف       ,  
وأن     نقطة منتصف        , فاكتب برهاناً حراً wثبات أن                  

11



 البرهان ا<بري

ا+سم:………………………………………………………….                       الصف:…………………………………….

اختر ا+جابة الصحيحة فيما يلي :

@ma3aly_alharbi

1x = y فإن x =10 , y=10 اصية التي تبرر العبارة: إذا كانتàا

Aنعكاس للمساواةZاCالتعويض للمساواة

B التماثل للمساواةD مع للمساواةgا

البرهان الذي يستخدم لكتابة معادلة بدtلة معادلة معطاة .2

A البرهان ذو العمودينCالبرهان الهندسي

Bرiالبرهان اD بريgالبرهان ا

اكتب برهاناً ذا عمودين wثبات صحة التخمي اRتي: 3
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 إثبات عEقات بي القطع ا>ستقيمة

ا+سم:………………………………………………………….                       الصف:…………………………………….

اختر ا+جابة الصحيحة فيما يلي :

@ma3aly_alharbi

اàاصية التي تبرر العبارة: إذا كان                 , فإن                .                1

Aنعكاس للتطابقZاCالتعدي للتطابق

Bالتماثل للتطابقD تطابقةBستقيمة اBتعريف القطع ا

اàاصية التي تبرر العبارة                .2

Aنعكاس للتطابقZاCالتماثل للتطابق

B التعدي للتطابقD ستقيمةBمسلمة أطوال القطع ا

اكمل البرهان التالي : 3

اUبرراتالعبارات 
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 إثبات العEقات بي الزوايا

@ma3aly_alharbi

2

ا+سم:………………………………………………………….                       الصف:…………………………………….

3

أوجد قياس كل من الزوايا اrرقمة مع ذكر النظرية التي تبرر حلك.

1
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2

ماقيم الصواب التي يجب أن تكتب ف عمود  

A F F T FCT T T T
BT T T FDT F T T

   مراجعة الفصل اKول التبرير والبرهان

ا+سم:………………………………………………………….                       الصف:…………………………………….

اختر ا+جابة الصحيحة فيما يلي :

@ma3aly_alharbi

اâد التالي ف اrتتابعة ………….,172,77,82,87,92

A-5C97

B62D77

3x=1 فإن x+4=5  الفرض ف العبارة إذا كان

Ax+4=5Cx≠1
Bx=1Dx+4≠5

qP

FTT

FFT

TTF

TFF
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   مراجعة الفصل اKول التبرير والبرهان

اختر ا+جابة الصحيحة فيما يلي :

@ma3aly_alharbi

اUثال اUضاد للعبارة  n2  عدداً موجباً دائماً .4
A10C4

B 1-D0

اrعاكس اtيجابي للعبارة “ إذا كانت زاويتان مكملتي للزاوية نفسها فإن هاتي الزاويتي متطابقتي .5

A اذا كانت الزاويتان متطابقتان فإنهما تكونان
مكملتان للزاوية نفسها 

C اذا لم تكن الزاويتان متطابقتي فإنهما تكونان
مكملتان للزاوية نفسها 

B Z إذا لم تكن الزاويتان متطابقتي فإنهما
تكونان مكملتي للزاوية نفسها 

D بريgالبرهان ا

يحتوي اrستوى على ث6ث نقاط على اRقل ليست واقعة على اrستقيم نفسه تكون 6

Aًصحيحة دائماCليست صحيحة أبدًا

B ًصحيحة أحياناD عطيات غير كافيةBا

7x=2 3 فإنx=6 اصية التي تبرر العبارة إذا كانàا

A مع للمساواةgاC التعدي للمساواة

Bالطرح للمساواةD القسمة للمساواة

اàاصية التي تبرر العبارة إذا كان                 ,فإن 8

AنعكاسZاCالتماثل

BالتعديDتطابقةBستقيمة اBتعريف القطع ا
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   مراجعة الفصل اKول التبرير والبرهان

اختر ا+جابة الصحيحة فيما يلي :

@ma3aly_alharbi

9

قيمة x في الشكل اUجاور  

A25C55

B35D125

اàاصية التي تبرر العبارة 10

Aنعكاس للمساواةZاCالتعدي للمساواة

B التماثل للمساواةDالتعويض للمساواة 

دليل منطقي تُكتب فيه كل عبارة مبررة بعبارة سبق إثبات صحتها12

AالبرهانCرiالبرهان ا

BالنظريةDسلمةBا

11

العبارة التي تنتج منطقياً من العبارتي: 
١/ إذا أنهى جمال واجبه اrنزلي, فإنه سيذهب مع زم6ئه. 

٢/ إذا ذهب جمال مع زم6ئه, فإنه سيذهب إلى اrلعب. 

A ئه فإنه يكون قد أنهىqإذا ذهب جمال مع زم
واجبه اBنزلي 

C نزلي فإنه سيذهب إلىBإذا أنهى جمال واجبه ا
اBلعب

B لعب فإنه لم يذهبBإذا لم يذهب جمال إلى ا
مع زمqئه

D نزلي فإنه لن يذهب إلىBإذا لم ينهِ جمال واجبه ا 
اBلعب 
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قيمة الصواب للعبارة التالية" للمربع 4 أضqع متطابقة, وللمستطيل 4 أضqع متوازية"17

AصائبةBخاطئة

   مراجعة الفصل اKول التبرير والبرهان

اختر ا+جابة الصحيحة فيما يلي :

@ma3aly_alharbi

كل مستقيم يحوي على اwقل 13

A نقطة واحدةC3 نقاط

BنقطتيD4 نقاط

إذا تقاطع مستويان فإن تقاطعهما 14

AنقطةCنقطتي

BمستوىDمستقيم 

15
استعمل قانون الفصل اrنطقي للحصول على نتيجة صحيحة بناءً على .. 

اrعطيات: ● إذا تغيب أكثر من 10 أعضاء فلن يعقد اtجتماع. 
            ● تغيب 12 عضواً

AجتماعZيعقد اCجتماعZلن يعقد ا

Bعضاءwنتظار حتى حضور جميع اZاDيوجد نتيجه صحيحة Z

16
"tحظت علياء أنه عندما تأخذ دروس تقوية فإن درجاتها تتحسن. أخذت علياء درس تقوية ولذلك 

افترضت أن درجاتها سوف تتحسن. 
النتيجة قائمة على التبرير اAستنتاجي 

AصحBخطأ
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   مراجعة الفصل اKول التبرير والبرهان

اختر ا+جابة الصحيحة فيما يلي :

@ma3aly_alharbi

18
استعمل قانون القياس اrنطقي للحصول على نتيجة صحيحة بناءً على .. 

 . x=4فإن ,x+6=10 عطيات: ● إذا كانrا
x2=16 فإن ,x=4 إذا كان ●            

Ax≠4فإن ,x+6=10 إذا كانCx=4فإن ,x+6≠10 إذا كان
Bx2=16فإن ,x+6=10 إذا كانDx2≠16فإن ,x+6≠10 إذا كان

19x=2 3, فإنx=6 اخلاصية التي تبرر العبارة إذا كان

Aمع للمساواةgاCالتعويض للمساواة

Bالتعدي للمساواةDالقسمة للمساواة

20

اعتماداً على العبارات اrعطاة .. 
اrعطيات: ● إذا كانت الزاوية حادة, فمن اrستحيل أن تكون منفرجة,         زاوية حادة. 

النتيجة :● يستحيل أن تكون           منفرجة. 
يستعمل لبيان صحة النتيجة 

A نطقيBقانون الفصل اCنطقيBقانون القياس ا

BالتخميDنطقيBقانونا الفصل والقياس ا
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الفصل الثاني 
التوازي والتعامد  

ا3ستقيمان والقاطع2-1 

الزوايا وا3ستقيمات ا3توازية 2-2

إثبات توازي مستقيم! 2-3

ميل ا3ستقيم 2-4

صيغ معادلة ا3ستقيم 2-5

اXعمدة وا3سافة 2-6
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@ma3aly_alharbi

    ا-ستقيمان والقاطع

ا'سم:………………………………………………………….                       الصف:…………………………………….

1

من خ,ل الشكل ا%جاور  
أي قطعة مستقيمة مما يأتي تخالف 

AC

BD

اختار ا*جابة الصحيحة:

2?CDF أي مستوى /ا يأتي يوازي ا&ستوى
ABEF ا&ستوىCABE ا&ستوى
BHIJ ا&ستوىDABC ا%ستوى

3

من خDل الشكل ا?اور اذكر ا:سم ا7اص لزوج الزوايا   

        و     

Aًمتبادلتان خارجياCمتناظرتان
Bًمتبادلتي داخلياD متحالفتان
        و4
A متبادلتي خارجياC متناظرتان
Bمتبادلتي داخلياD متحالفتان
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@ma3aly_alharbi

 الزوايا وا-ستقيمات ا-توازية

ا'سم:………………………………………………………….                       الصف:…………………………………….

ف الشكل ا?اور إذا كان                  , فأوجد قياس  كل زاوية 2ا يأتي: 

(2

(3

أوجد قيمة     ,      ف الشكل التالي وبرر إجابتك . 

(1

1

2
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@ma3aly_alharbi

 إثبات توازي مستقيمي

ا'سم:………………………………………………………….                       الصف:…………………………………….

هل ]كن اثبات أن أياً من مستقيمات الشكل متوازية اعتماداً على ا&عطيات ف كل /ا يأتي ? 
 وإذا كان أيها متوازياً فاذكر ا&سلمة أو النظرية التي تبرر إجابتك. 

(1

(2

(3

(4

1
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@ma3aly_alharbi

  ميل ا-ستقيم

ا'سم:………………………………………………………….                       الصف:…………………………………….

أوجد ميل اMستقيم اMار بالنقطتي اIددتي: 
(1

  أوجد ميل اMستقيم:

 حدد ما إذا كان         و        متوازيي, أو متعامدين أو غير ذلك ومثل اMستقيم بيانياً
              لتتحقق من إجابتك.

1

2

3
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@ma3aly_alharbi

   صيغ معادلة ا-ستقيم

ا'سم:………………………………………………………….                       الصف:…………………………………….

 .Y ورZعطى ميله ومقطع اMستقيم اMقطع معادلة اMيل واMاكتب بصيغة ا
(1

اكتب بصيغة اMيل ونقطة معادلة اMستقيم اMعطى ميله ونقطة تقع عليه . 
(2

اكتب بصيغة اMيل واMقطع  معادلة اMستقيم اMمثل بيانياً ف كل 2ا يأتي:

  r (1

       s (2

1

2

3
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1)    و

@ma3aly_alharbi

   اEعمدة و ا-سافة

ا'سم:………………………………………………………….                       الصف:…………………………………….

أنشىء القطعة اMستقيمة التي cثل  البعد اIدد:  1

أوجد بعد النقطة     عن اMستقيم    . 
اMستقيم     gر بالنقطتي                   ,وإحداثيا    هما          .   

2
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@ma3aly_alharbi

     مراجعة الفصل الثاني التوازي والتعامد

ا'سم:………………………………………………………….                       الصف:…………………………………….

1

من خ,ل الشكل ا%جاور  
PQT ا%ستوى ا%وازي للمستوى

APQS ا%ستوىCRSV ا%ستوى
BPTS ا%ستوىDTUWا%ستوى

اختار ا*جابة الصحيحة:

أي القطع ا%ستقيمة ا.تية تخالف 2
Aا%ستوىCا%ستوى
Bا%ستوىDا%ستوى

3

مستعمDً الشكل ا?اور أجب عن ا8سئلة 5-3 
            

اMسم اKاص لزوج الزوايا       و 

Aًمتبادلتان خارجياCمتحالفتان
Bًمتبادلتي داخلياD متناظرتان
إذا كان        و                  فإن          تساوي :      4
A C

BD
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@ma3aly_alharbi

     مراجعة الفصل الثاني التوازي والتعامد

5

إذا كانت               ، فأي مسلمة أو نظرية تبرر أن  

A مسلمة الزاويتي ا%تناظرينCًنظرية الزاويتي ا%تبادلتي خارجيا

B نظرية الزاويتي ا%تحالفتيD داخليًا Mا%تبادلت Mنظرية الزاويت

اختار ا*جابة الصحيحة:

6y=6 , y=4 البعد بي ا%ستقيمي ا%توازيي
A2C6
B4D10

اذا كانت:                                         ,فما إحداثيات    التي cعل       تعامد      .7

AC

BD

8 Mميل ا%ستقيم ا%ار بالنقطت
A-3C

BD3
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@ma3aly_alharbi

     مراجعة الفصل الثاني التوازي والتعامد

اختار ا*جابة الصحيحة:

إذاعُلم مستقيم ونقطة B تقع عليه فكم مستقيماً 7ر بتلك النقطة ويوازي ا%ستقيم ا%علوم .9
A مستقيم واحد فقطCمستقيمان
B ث مستقيماتMثD عدد &نهائي

معادلة ا%ستقيم الذي ميله      و7ر بالنقطة         .10

AC

BD

معادلة ا%ستقيم الذي مقطع اRور    له يساوي 2, ومقطع اRور     له يساوي 1112
AC

BD

 

12

ما البعد ب= النقطة D وا-ستقيم t في التمثيل البياني ا-جاور. 

AC5

B3D



@ma3aly_alharbi

     مراجعة الفصل الثاني التوازي والتعامد

اختار ا*جابة الصحيحة:

13

قيمة       حتى يكون         فيما يلي  

A4C6

B-10D
7 

14

قيمة            ف الشكل ا:اور . 

AC

BD

زاويتان داخليتان واقعتان ف جهة واحدة من القاطع .15

AتناظرتانMالزاويتان اCًتبادلتان خارجياMالزاويتان ا

Bًتبادلتي داخلياMالزاويتان اD  الزاويتان ا'تحالفتان



ملحق اإلجا#ات
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التبرير ا-ستقرائي والتخمي

ا'سم:………………………………………………………….                       الصف:…………………………………….

أي 7ا يلي يعد تخميناً مناسبًا إذا علمت أن M منتصف 1

ABCD

2a=6 2 فإنa2=72 ضاد الذي يبي عدم صحة هذا التخمي اذا كانGثال اGا

ABCD

اكتب تخميناً مناسباً إذا علمت                             ,3

ABCD

4b≤5 فإن a=2 َو a+b≤8    مضادًا اذا كان ًNأي 7ا يلي يعد مثا

ABCD

5 AC+CB=AB ّتقع على استقامة واحدة وأن A,B,C أي 7ا يلي يعد تخميناً مناسباً إذا علمت أن

AB و A بي C تقعBB و C بي A تقعCA و C بي B تقعD
 ΔΑΒC  

متطابق ا(ض'ع

اWد التالي ف اGتتابعة………………… 61,4,9,16,25

A28B30C43D36

a= -6a= -7 a=8 a= -9

≠>

b=3  b=5 b=1 b=6 

<

اختر ا/جابة الصحيحة فيما يلي :

@ma3aly_alharbi
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ا+نطق

ا'سم:………………………………………………………….                       الصف:…………………………………….

إذا كان   q وp ك`هما خاطئة , فما قيمة الصواب للعبارة   1

AصائبةBخاطئة

4

ف الشكل اkاور يبي عدد اjشخاص الذين حضروا الندوتي التوعويتي "مرض السكر"وَ "مرض الضغط"  
ماعدد اjشخاص الذين حضروا ندوة (مرض الضغط)? 

A95B145C75D70

اختر ا/جابة الصحيحة فيما يلي :

@ma3aly_alharbi

قيمة الصواب للعبارة                َو2

AصائبةBخاطئة

قيمة الصواب للعبارة( للمربع 4 أض'ع متطابقة َو للمستطيل 4 أض'ع متوازية).               3

AصائبةBخاطئة

مرض الضغطمرض السكر

7550 20
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العبارات الشرطية

إذا كان  x+8=4 فإن x=−4 الفرض في العبارة الشرطية ………………1

Ax+8≠4

Bx=-4

Cx≠-4

Dx+8=4

@ma3aly_alharbi

عكس العبارة” إذا كانت الزاويتي متكاملتان ومتطابقتي فإنهما قائمتان"2

A اذا كانت الزاويتي متكاملتان فإنهما متطابقتان

B اذا كانت الزاويتي قائمتي فإنهما متكاملتان ومتطابقتان

C اذا كانت الزاويتي قائمتي و متطابقتي فإنهما غير متكاملتان

D إذا كانت الزاويتي متكاملتان فإنهما قائمتان

العبارة " جميع الزوايا القائمة متطابقة " vكن كتابتها بصيغة( إذا…………فإن………..)                            ,3

Aإذا كانت الزوايا غير متطابقة فإنها تكون قائمة

B إذا كانت الزوايا قائمة فإنها تكون متطابقة

C إذا كانت الزوايا متطابقة فإنها تكون قائمة

D إذا كانت الزوايا قائمة فإنها تكون غير متطابقة

اختر ا/جابة الصحيحة فيما يلي :
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العبارات الشرطية

معكوس العبارة " إذا كان للمثلث ث`ثة أض`ع متساوية الطول ,فإنه متطابق اjض`ع"4

Aض`عjإذا لم يكن للمثلث ث`ثة أض`ع متساوية الطول فإنه ليس متطابق ا

Bض`ع فإن له ث`ثة أض`ع متساوية الطولjثلث متطابق اGإذا كان ا

C ض`ع فليس له ث`ثة أض`ع متساوية الطولjثلث متطابق اGإذا لم يكن ا

D ثلث متطابق الضلعيGضلعي ف مثلثٍ ما متساويي فإن ا Nإذا كان طو

@ma3aly_alharbi

5x+3=5 فإن x=2 يجابي للعبارة إذا كانÇعاكس اGا

Ax=2 فإن ,x+3=5 إذا كان

Bx≠2 فإن ,x+3≠5  إذا كان

Cx+3≠5 فإن ,x≠2  إذا كان

Dx+3= 5 فإن ,x=2 

إذا كانت          عبارة شرطية فإّن عكسها هو….6

A

B

C

D
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حدّد ما إذا كان اNستنتاج التالي صحيحا أم N اعتماداً على اGعطيات , وبرر إجابتك.

اGعطيات: إذا كان العدد يقبل القسمة على6, فإنه يقبل القسمة على 3. 1
العدد 18 يقبل القسمة على 6. 

التبرير ا-ستنتاجي

@ma3aly_alharbi

2

استعمل قانون القياس ا;نطقي للحصول على نتيجة صحيحة من العبارات ا;عطاة إن أمكن ذلك.  
وإQ فاكتب " Q توجد نتيجة صحيحة ". وبرر  إجابتك.

إذا كانت الزاويتي متتامتي, فإن مجموع قياسيهما يساوي 90°. 
إذا كان مجموع قياسي الزاويتي يساوي °90, فإن الزاويتي حادتان.        

استعمل قانون الفصل ا;نطقي للحصول على نتيجة صحيحة من العبارتي ا;عطاة.

إذا كانت الزاويتي متكاملتي, فإن مجموع قياسيهما 1.180°
و  متكاملتان. 2

ا'سم:………………………………………………………….                       الصف:…………………………………….

3

1

 اذا كانت الزاويتان متتامتي فإنهما زاويتان حادتان

 اQستنتاج صحيح, قانون الفصل ا;نطقي

36



 ا?سلمات والبراهي ا;رة

@ma3aly_alharbi

2

ا'سم:………………………………………………………….                       الصف:…………………………………….

3

اكتب اGسلمة أو النظرية التي تبرر العبارة التالية : 1

 إذا كانت     نقطة منتصف         , فإن                  .

حدّد ما إذا كانت العبارة التالية صحيحة دائماً أو صحيحة أحياناً أو غير صحيحة 
أبداً,فسر تبريرك.

يحتوي اGستوى على ث`ثة مستقيمات على اjقل.

إذا علمت أن                     ,وأن       نقطة منتصف       ,  
وأن     نقطة منتصف        , فاكتب برهاناً حراً Çثبات أن                  

           ,    نقطة منتصف,    نقطة منتصف       

 صحيحة دائماً, يحتوي ا;ستوى على ثeث نقاط عاbقل ليست على
استقامة واحدة , كل نقطتي منهما jددان مستقيماً واحداً . 

 نظرية نقطة ا;نتصف

                   ا;عطيات:
                   ا;طلوب:

37



 البرهان اAبري

ا'سم:………………………………………………………….                       الصف:…………………………………….

اختر ا/جابة الصحيحة فيما يلي :

@ma3aly_alharbi

1x = y فإن x =10 , y=10 اصية التي تبرر العبارة: إذا كانتäا

Aنعكاس للمساواةKاCالتعويض للمساواة

B التماثل للمساواةD مع للمساواةPا

البرهان الذي يستخدم لكتابة معادلة بدNلة معادلة معطاة .2

A البرهان ذو العمودينCالبرهان الهندسي

BرXالبرهان اD بريPالبرهان ا

اكتب برهاناً ذا عمودين Çثبات صحة التخمي اjتي: 3

1: معطيات 

                     العبارات                    ا;بررات

                     3:خاصية التعدي 

                    2: تعريف القطع ا/ستقيمة ا/تطابقة

         :1                     

         :2                     

        ,                     

       ,                     

         :3                     
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 إثبات عGقات بي القطع ا?ستقيمة

ا'سم:………………………………………………………….                       الصف:…………………………………….

اختر ا/جابة الصحيحة فيما يلي :

@ma3aly_alharbi

اäاصية التي تبرر العبارة: إذا كان                 , فإن                .                1

Aنعكاس للتطابقKاCالتعدي للتطابق

Bالتماثل للتطابقD تطابقةGستقيمة اGتعريف القطع ا

اäاصية التي تبرر العبارة                .2

Aنعكاس للتطابقKاCالتماثل للتطابق

B التعدي للتطابقD ستقيمةGمسلمة أطوال القطع ا

اكمل البرهان التالي : 3

اYبرراتالعبارات 

 خاصية التماثل للمساواة

 تعريف القطع ا3ستقيمة ا3تطابقة
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2

 إثبات العGقات بي الزوايا

@ma3aly_alharbi

ا'سم:………………………………………………………….                       الصف:…………………………………….

3

أوجد قياس كل من الزوايا اGرقمة مع ذكر النظرية التي تبرر حلك.

1

 نظرية الزاويتي ا3تكاملتي ومسلمة جمع الزوايا

 نظرية الزاويتي ا3تكاملتي
,
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2

ماقيم الصواب التي يجب أن تكتب ف عمود  

A F F T FCT T T T
BT T T FDT F T T

   مراجعة الفصل اMول التبرير والبرهان

ا'سم:………………………………………………………….                       الصف:…………………………………….

اختر ا/جابة الصحيحة فيما يلي :

@ma3aly_alharbi

اWد التالي ف اGتتابعة ………….,172,77,82,87,92

A-5C97

B62D77

3x=1 فإن x+4=5  الفرض ف العبارة إذا كان

Ax+4=5Cx≠1
Bx=1Dx+4≠5

qP

FTT

FFT

TTF

TFF
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   مراجعة الفصل اMول التبرير والبرهان

اختر ا/جابة الصحيحة فيما يلي :

@ma3aly_alharbi

ا3ثال ا3ضاد للعبارة  n2  عدداً موجباً دائماً .4
A10C4

B 1-D0

اGعاكس اNيجابي للعبارة “ إذا كانت زاويتان مكملتي للزاوية نفسها فإن هاتي الزاويتي متطابقتي .5

A اذا كانت الزاويتان متطابقتان فإنهما تكونان
مكملتان للزاوية نفسها 

C اذا لم تكن الزاويتان متطابقتي فإنهما تكونان
مكملتان للزاوية نفسها 

B K إذا لم تكن الزاويتان متطابقتي فإنهما
تكونان مكملتي للزاوية نفسها 

D بريPالبرهان ا

يحتوي اGستوى على ث`ث نقاط على اjقل ليست واقعة على اGستقيم نفسه تكون 6

Aًصحيحة دائماCليست صحيحة أبدًا

B ًصحيحة أحياناD عطيات غير كافيةGا

7x=2 3 فإنx=6 اصية التي تبرر العبارة إذا كانäا

A مع للمساواةPاC التعدي للمساواة

Bالطرح للمساواةD القسمة للمساواة

اäاصية التي تبرر العبارة إذا كان                 ,فإن 8

AنعكاسKاCالتماثل

BالتعديDتطابقةGستقيمة اGتعريف القطع ا
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   مراجعة الفصل اMول التبرير والبرهان

اختر ا/جابة الصحيحة فيما يلي :

@ma3aly_alharbi

9

قيمة x في الشكل ا3جاور  

A25C55

B35D125

اäاصية التي تبرر العبارة 10

Aنعكاس للمساواةKاCالتعدي للمساواة

B التماثل للمساواةDالتعويض للمساواة 

دليل منطقي تُكتب فيه كل عبارة مبررة بعبارة سبق إثبات صحتها12

AالبرهانCرXالبرهان ا

BالنظريةDسلمةGا

11

العبارة التي تنتج منطقياً من العبارتي: 
١/ إذا أنهى جمال واجبه اGنزلي, فإنه سيذهب مع زم`ئه. 

٢/ إذا ذهب جمال مع زم`ئه, فإنه سيذهب إلى اGلعب. 

A ئه فإنه يكون قد أنهىjإذا ذهب جمال مع زم
واجبه اGنزلي 

C نزلي فإنه سيذهب إلىGإذا أنهى جمال واجبه ا
اGلعب

B لعب فإنه لم يذهبGإذا لم يذهب جمال إلى ا
مع زمjئه

D نزلي فإنه لن يذهب إلىGإذا لم ينهِ جمال واجبه ا 
اGلعب 
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   مراجعة الفصل اMول التبرير والبرهان

اختر ا/جابة الصحيحة فيما يلي :

@ma3aly_alharbi

كل مستقيم يحوي على اpقل 13

A نقطة واحدةC3 نقاط

BنقطتيD4 نقاط

إذا تقاطع مستويان فإن تقاطعهما 14

AنقطةCنقطتي

BمستوىDمستقيم 

15
استعمل قانون الفصل اGنطقي للحصول على نتيجة صحيحة بناءً على .. 

اGعطيات: ● إذا تغيب أكثر من 10 أعضاء فلن يعقد اNجتماع. 
            ● تغيب 12 عضواً

AجتماعKيعقد اCجتماعKلن يعقد ا

Bعضاءpنتظار حتى حضور جميع اKاDيوجد نتيجه صحيحة K

16
"Nحظت علياء أنه عندما تأخذ دروس تقوية فإن درجاتها تتحسن. أخذت علياء درس تقوية ولذلك 

افترضت أن درجاتها سوف تتحسن. 
النتيجة قائمة على التبرير ا5ستنتاجي 

AصحBخطأ

قيمة الصواب للعبارة التالية" للمربع 4 أضjع متطابقة, وللمستطيل 4 أضjع متوازية"17

AصائبةBخاطئة
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   مراجعة الفصل اMول التبرير والبرهان

اختر ا/جابة الصحيحة فيما يلي :

@ma3aly_alharbi

18
استعمل قانون القياس اGنطقي للحصول على نتيجة صحيحة بناءً على .. 

 . x=4فإن ,x+6=10 عطيات: ● إذا كانGا
x2=16 فإن ,x=4 إذا كان ●            

Ax≠4فإن ,x+6=10 إذا كانCx=4فإن ,x+6≠10 إذا كان
Bx2=16فإن ,x+6=10 إذا كانDx2≠16فإن ,x+6≠10 إذا كان

19x=2 3, فإنx=6 ا~اصية التي تبرر العبارة إذا كان

Aمع للمساواةPاCالتعويض للمساواة

Bالتعدي للمساواةDالقسمة للمساواة

20

اعتماداً على العبارات اGعطاة .. 
اGعطيات: ● إذا كانت الزاوية حادة, فمن اGستحيل أن تكون منفرجة,         زاوية حادة. 

النتيجة :● يستحيل أن تكون           منفرجة. 
يستعمل لبيان صحة النتيجة 

A نطقيGقانون الفصل اCنطقيGقانون القياس ا

BالتخميDنطقيGقانونا الفصل والقياس ا
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@ma3aly_alharbi

    ا-ستقيمان والقاطع

ا'سم:………………………………………………………….                       الصف:…………………………………….

1

من خ,ل الشكل ا%جاور  
أي قطعة مستقيمة مما يأتي تخالف 

AC

BD

اختار ا*جابة الصحيحة:

2?CDF أي مستوى /ا يأتي يوازي ا&ستوى
ABEF ا&ستوىCABE ا&ستوى
BHIJ ا&ستوىDABC ا%ستوى

3

من خDل الشكل ا?اور اذكر ا:سم ا7اص لزوج الزوايا   

        و     

Aًمتبادلتان خارجياCمتناظرتان
Bًمتبادلتي داخلياD متحالفتان
        و4
A متبادلتي خارجياC متناظرتان
Bمتبادلتي داخلياD متحالفتان
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@ma3aly_alharbi

 الزوايا وا-ستقيمات ا-توازية

ا'سم:………………………………………………………….                       الصف:…………………………………….

ف الشكل ا?اور إذا كان                  , فأوجد قياس  كل زاوية 2ا يأتي: 

(2

(3

أوجد قيمة     ,      ف الشكل التالي وبرر إجابتك . 

(1110º

70º

70º

1

2

(5x)º+40º=180º
(5x)º=140º

x=28º

باستعمال الزوايا ا%تكاملة 

باستعمال الزوايا ا%تبادلة خارجياً 
(3y-1)º=(5x)º
(3y-1)º=140º
(3y)º=141º
y=47º
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@ma3aly_alharbi

 إثبات توازي مستقيمي

ا'سم:………………………………………………………….                       الصف:…………………………………….

هل Fكن اثبات أن أياً من مستقيمات الشكل متوازية اعتماداً على ا/عطيات ف كل 'ا يأتي ? 
 وإذا ما أيها متوازياً فاذكر ا/سلمة أو النظرية التي تبرر إجابتك. 

(1

(2

(3

(4

عكس نظرية الزاويتN ا%تبادلتN داخلياً 

عكس مسلمة الزاويتN ا%تناظرين  

عكس نظرية الزاويتN ا%تبادلتN خارجياً 

 Nا%تحالفت Nعكس نظرية الزاويت

1
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@ma3aly_alharbi

  ميل ا-ستقيم

ا'سم:………………………………………………………….                       الصف:…………………………………….

أوجدي ميل اMستقيم اMار بالنقطتي اIددتي: 
(1

  أوجد ميل اMستقيم:

 حدد ما إذا كان         و        متوازيي, أو متعامدين أو غير ذلك ومثل اMستقيم بيانياً
              لتتحقق من إجابتك.

1

2

3

  ميل           2-

  ميل           2-

   [ا أن ميلي اMستقيمي متساويي فهما متوازيي

M
A

N B
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@ma3aly_alharbi

   صيغ معادلة ا-ستقيم

ا'سم:………………………………………………………….                       الصف:…………………………………….

 .Y عطى ميله ومقطع ا^ورMستقيم اMقطع معادلة اMيل واMاكتب بصيغة ا
(1

اكتب بصيغة اMيل ونقطة معادلة اMستقيم اMعطى ميله ونقطة تقع عليه . 
(2

اكتب بصيغة اMيل واMقطع  معادلة اMستقيم اMمثل بيانياً ف كل 2ا يأتي:

  r (1

       s (2

y=-3x+2   

y-2=2(x-5) 

1

2

3
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1)    و

@ma3aly_alharbi

   ا,عمدة و ا%سافة

ا'سم:………………………………………………………….                       الصف:…………………………………….

أنشىء القطعة ا3ستقيمة التي +ثل  البعد ا$دد:  1

أوجد بعد النقطة     عن ا3ستقيم    . 
ا3ستقيم     Hر بالنقطتي                   ,وإحداثيا    هما         .   

2

أوN: أوجد معادلة ا3ستقيم    نبدأ بإيجاد  ميل ا3ستقيم ا3ار بالنقطتي                 

نستعمل ميل ا3ستقيم      والنقطة           الواقعة عليه لنجد مقطع ا$ور y له.

ثانيا: نكتب معادلة ا3ستقيم    العمودي على ا3ستقيم     وا3ار بالنقطة                  

ثالثا: حل نظام ا3عادNت لنجد نقاط التقاطع  

معادلة ا3ستقيم       هي  

معادلة ا3ستقيم       هي  

نعوض ثم نوجد قيمة          
نقطة التقاطع هي           

رابعا: نوجد ا3سافة بي النقطتي  
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@ma3aly_alharbi

   ا,عمدة و ا%سافة

أوجد بعد النقطة     عن ا&ستقيم    . 
ا&ستقيم     =ر بالنقطتي                   ,وإحداثيا    هما         .   

2

     طريقة أخرى
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@ma3aly_alharbi

     مراجعة الفصل الثاني التوازي والتعامد

ا'سم:………………………………………………………….                       الصف:…………………………………….

1

من خ,ل الشكل ا%جاور  
PQT ا%ستوى ا%وازي للمستوى

APQS ا%ستوىCRSV ا%ستوى
BPTS ا%ستوىDTUWا%ستوى

اختار ا*جابة الصحيحة:

أي القطع ا%ستقيمة ا.تية تخالف 2
Aا%ستوىCا%ستوى
Bا%ستوىDا%ستوى

3

مستعمDً الشكل ا?اور أجب عن ا8سئلة 5-3 
            

اMسم اKاص لزوج الزوايا       و 

Aًمتبادلتان خارجياCمتحالفتان
Bًمتبادلتي داخلياD متناظرتان

إذا كان        و                  فإن          تساوي :      4
A C

BD
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@ma3aly_alharbi

     مراجعة الفصل الثاني التوازي والتعامد

5

إذا كانت               ، فأي مسلمة أو نظرية تبرر أن  

A مسلمة الزاويتي ا%تناظرتيCًنظرية الزاويتي ا%تبادلتي خارجيا

B نظرية الزاويتي ا%تحالفتيD داخليًا Mا%تبادلت Mنظرية الزاويت

اختار ا*جابة الصحيحة:

6y=6 , y=4 البعد بي ا%ستقيمي ا%توازيي
A2C6
B4D10

اذا كانت:                                         ,فما إحداثيات    التي cعل       تعامد      .7

AC

BD

8 Mميل ا%ستقيم ا%ار بالنقطت
A-3C

BD3
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@ma3aly_alharbi

     مراجعة الفصل الثاني التوازي والتعامد

اختار ا*جابة الصحيحة:

إذاعُلم مستقيم ونقطة B تقع عليه فكم مستقيماً 7ر بتلك النقطة ويوازي ا%ستقيم ا%علوم .9
A مستقيم واحد فقطCمستقيمان
B ث مستقيماتMثD عدد &نهائي

معادلة ا%ستقيم الذي ميله      و7ر بالنقطة         .10

AC

BD

معادلة ا%ستقيم الذي مقطع اRور    له يساوي 2, ومقطع اRور     له يساوي 1112
AC

BD

 

12

ما البعد ب= النقطة D وا-ستقيم t في التمثيل البياني ا-جاور. 

AC5

B3D



@ma3aly_alharbi

     مراجعة الفصل الثاني التوازي والتعامد

اختار ا*جابة الصحيحة:

13

قيمة       حتى يكون         فيما يلي  

A4C6

B-10D
7 

14

قيمة            ف الشكل ا?اور . 

AC

BD

زاويتان داخليتان واقعتان ف جهة واحدة من القاطع .15

Aالزاويتان ا%تناظرتانCًالزاويتان ا%تبادلتان خارجيا

Bًالزاويتان ا%تبادلتي داخلياD  الزاويتان ا%تحالفتان

56 



المراجع 

دل9ل التق45م للصف األول ثانوي  
حقيBة المعلم لأل?شطة الصف9ة  
دل9ل المعلم للصف األول ثانوي 
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