
 انثاَىَت انتآهُهُت سُدٌ عًرو

 .َُابت زاكىرة

 يادة انرَاضُاث...... 02فرض يحروس رقى 

 ............األسدوس انثاٍَ          

 27/04/2011.                  نحسٍ انعسُاٌ.ذ

 .01انثانثت ثاَىٌ إعدادٌ 

 انتًرٍَ األول: 
 :َعتبر انُقط انتانُت      و .و.فٍ انًستىي انًُسىب إنً و

         و           و                     

 .       يثم انُقط انسابقت فٍ انًعهى -(1     

 .    يُتصف انقطعت   حدد إحداثُتٍ انُقطت -(2     

 .  ثى استُتح انًسافت           حدد إحداثُتٍ انًتجهت -(3     

حدد احداثُتٍ  -(4     
  

 
          

يتىازٌ      نكٍ َكىٌ انرباعٍ   حدد إحداثُتٍ انُقطت -(5     

 .أضــــــالع

        نتكٍ انُقطت -(6     

 ؟    تُتًٍ إنً واسط انقطعت   هــــــم  انُقطت *               

 ٍَانتًرٍَ انثا: 
 .يثهث      

انتٍ تحىل انُقطت   باإلزاحت   صىرة انُقطت   اَشئ انُقطت -(1     

 . إنً   

 .                 : اعـــط انًتجهت انًساوَت ل-(2     

عهً انتىانٍ   و   صىرتٍ انُقطتٍُ   و   اَشئ انُقطتٍُ -(3     

 .         ذاث انًتجهت    باإلزاحت 

 .    حدد طبُعت انرباعٍ -(4     

 . باإلزاحت   حدد صىرة انُقطت -(5     
 .    يُتصف انقطعت   برهٍ أٌ انُقطت -(6     
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 انثاَىَت انتآهُهُت سُدٌ عًرو

 .َُابت زاكىرة

 يادة انرَاضُاث...... 02فرض يحروس رقى 

 ............األسدوس انثاٍَ          

 27/04/2011.                  نحسٍ انعسُاٌ.ذ

 .02انثانثت ثاَىٌ إعدادٌ 

 انتًرٍَ األول: 
 :َعتبر انُقط انتانُت      و .و.فٍ انًستىي انًُسىب إنً و

         و           و                     

 .       يثم انُقط انسابقت فٍ انًعهى -(1     

 .    يُتصف انقطعت   حدد إحداثُتٍ انُقطت -(2     

 .  ثى استُتح انًسافت           حدد إحداثُتٍ انًتجهت -(3     

حدد احداثُتٍ  -(4     
  

 
          

يتىازٌ      كىٌ انرباعٍ نكٍ َ  حدد إحداثُتٍ انُقطت -(5     

 .أضــــــالع

        نتكٍ انُقطت -(6     

 ؟    تُتًٍ إنً واسط انقطعت   هــــــم  انُقطت *               

 ٍَانتًرٍَ انثا: 
 .يثهث      

انتٍ تحىل انُقطت   باإلزاحت   صىرة انُقطت   اَشئ انُقطت -(1     

 . إنً   

 .                 : اعـــط انًتجهت انًساوَت ل-(2     

عهً انتىانٍ   و   صىرتٍ انُقطتٍُ   و   اَشئ انُقطتٍُ -(3     

 .         ذاث انًتجهت    باإلزاحت 

 .    حدد طبُعت انرباعٍ -(4     

 . باإلزاحت   حدد صىرة انُقطت -(5     
 .    ت يُتصف انقطع  برهٍ أٌ انُقطت -(6     
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 انثاَىَت انتآهُهُت سُدٌ عًرو

 .َُابت زاكىرة

 يادة انرَاضُاث........02فرض يحروس رقى 

 .......األسدوس انثاٍَ                         

 26/04/2011                  .نحسٍ انعسُاٌ.ذ

 .03انثانثت ثاَىٌ إعــــدادٌ 

 (َقط 6):انتًرٍَ األول 
 :َقطتٍُ بحُث   و   نتكٍ .يعهــــــــىو يثهث     

                                 
 

 
          و             

 

 
         

 .  و   اَشئ انُقطتٍُ -(1     

           :  بٍُ أٌ-(2     
 

 
     

 :حُث  و     اَشئ انُقطتٍُ -(3     

                           و                                           

 ٍَ(َقط 3):انتًرٍَ انثا 
 .يستطُم       

 انتٍ تحىل  Tباإلزاحت    صىرة انُقطت   اَشئ  انُقطت -(1     

 .Cإنً  Aانُقطت 

         ذاث انًتجهت  ’Tباإلزاحت   Bصىرة انُقطت  Pاَشئ انُقطت -(2     

 (َقط 10):انتًرٍَ انثانث 
 :َعتبر انُقط انتانُت        و .و.فٍ انًستىي انًُسىب إنً و

         و           و                   

 .       يثم انُقط  انسابقت فٍ انًعهى -(1     

     2)- 

          حدد زوج إحداثُتٍ انًتجهت -(أ           

   : استُـــــــــتـح انًسافت-(ب         

    يُتصف انقطعت  Mحدد إحداثُتٍ انُقطت -(4     

 ABCDبحُث َكىٌ انرباعٍ  Dحدد إحداثُتٍ انُقطت -(5     

 .يتىازٌ أضالع

انتٍ أحد تُتًٍ إنً اندائرة         بٍُ أٌ انُقطت -(6     

 .    أقطارها 
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