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ماقيم الصواب التي يجب أن تكتب ف عمود  
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   مراجعة الفصل ا,ول التبرير والبرهان

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

اختر ا/جابة الصحيحة فيما يلي :

@ma3aly_alharbi

ا<د التالي ف ا>تتابعة ………….,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 ا,ول التبرير والبرهان

اختر ا/جابة الصحيحة فيما يلي :

@ma3aly_alharbi

ا3ثال ا3ضاد للعبارة  n2  عدداً موجباً دائماً .4
A10C4

B 1-D0

ا>عاكس اVيجابي 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 ? إذا لم تكن الزاويتان متطابقتي فإنهما
تكونان مكملتي للزاوية نفسها 

D بريDالبرهان ا

يحتوي ا>ستوى على ث^ث نقاط على ا]قل ليست واقعة على ا>ستقيم نفسه تكون 6

Aًصحيحة دائماCليست صحيحة أبدًا

B ًصحيحة أحياناD عطيات غير كافيةRا

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

A مع للمساواةDاC التعدي للمساواة

Bالطرح للمساواةD القسمة للمساواة

اdاصية التي تبرر العبارة إذا كان                 ,فإن 8

Aا?نعكاسCالتماثل

BالتعديDتطابقةRستقيمة اRتعريف القطع ا
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   مراجعة الفصل ا,ول التبرير والبرهان

اختر ا/جابة الصحيحة فيما يلي :

@ma3aly_alharbi

9

قيمة x في الشكل ا3جاور  

A25C55

B35D125

اdاصية التي تبرر العبارة 10

Aا?نعكاس للمساواةCالتعدي للمساواة

B التماثل للمساواةDالتعويض للمساواة 

دليل منطقي تُكتب فيه كل عبارة مبررة بعبارة سبق إثبات صحتها12

AالبرهانCالبرهان ا]ر

BالنظريةDسلمةRا

11

العبارة التي تنتج منطقياً من العبارتي: 
١/ إذا أنهى جمال واجبه ا>نزلي, فإنه سيذهب مع زم^ئه. 

٢/ إذا ذهب جمال مع زم^ئه, فإنه سيذهب إلى ا>لعب. 

A ئه فإنه يكون قد أنهىaإذا ذهب جمال مع زم
واجبه اRنزلي 

C نزلي فإنه سيذهب إلىRإذا أنهى جمال واجبه ا
اRلعب

B لعب فإنه لم يذهبRإذا لم يذهب جمال إلى ا
مع زمaئه

D نزلي فإنه لن يذهب إلىRإذا لم ينهِ جمال واجبه ا 
اRلعب 
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   مراجعة الفصل ا,ول التبرير والبرهان

اختر ا/جابة الصحيحة فيما يلي :

@ma3aly_alharbi

كل مستقيم يحوي على اjقل 13

A نقطة واحدةC3 نقاط

BنقطتيD4 نقاط

إذا تقاطع مستويان فإن تقاطعهما 14

AنقطةCنقطتي

BمستوىDمستقيم 

15
استعمل قانون الفصل ا>نطقي للحصول على نتيجة صحيحة بناءً على .. 

ا>عطيات: ● إذا تغيب أكثر من 10 أعضاء فلن يعقد اVجتماع. 
            ● تغيب 12 عضواً

Aيعقد ا?جتماعCلن يعقد ا?جتماع

Bعضاءjا?نتظار حتى حضور جميع اDيوجد نتيجه صحيحة ?

16
"Vحظت 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 أضaع متطابقة, وللمستطيل 4 أضaع متوازية"17

AصائبةBخاطئة
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   مراجعة الفصل ا,ول التبرير والبرهان

اختر ا/جابة الصحيحة فيما يلي :

@ma3aly_alharbi

18
استعمل قانون القياس ا>نطقي للحصول على نتيجة صحيحة بناءً على .. 

 . x=4فإن ,x+6=10 ا>عطيات: ● إذا كان
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 للمساواةDاCالتعويض للمساواة

Bالتعدي للمساواةDالقسمة للمساواة

20

اعتماداً على العبارات ا>عطاة .. 
ا>عطيات: ● إذا كانت الزاوية حادة, فمن ا>ستحيل أن تكون منفرجة,         زاوية حادة. 

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

A نطقيRقانون الفصل اCنطقيRقانون القياس ا

BالتخميDنطقيRقانونا الفصل والقياس ا
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