
 الثاووية اإلعدادية درعة
 ويابة زاكورة

 ..10فرض محروس رقم
 الدورة الثاوية                    

 لحسه العسيان:ذ
 .01الثالثة ثاووي إعدادي

 (وقط1):التمريه األول  
ABC  مثهثا و نتكهM  وN وقطتُه تحُث :         



 ABAM
4

3
     و    



 ACAN
4

3
 

: ثم تُه أن Nو  Mاوشئ انىقطتُه -(1


 BCMN
4

3
  

 : تحُث Tو  Sاوشئ انىقطتُه *(أ -(2

 


 ANAMAS  و 


 ACABAT 

: تُه أن(*ب      BTMS :     وأن   //   CTNS // 

 .ُحمستقُم Tو  Sو  A: استىتح أن انىقط(*ج   

 (وقط9):التمريه الثاوي  
فٍ انمستىي انمىسىب إنً معهم متعامد ممىظم  JIO وعتثر  ,,

: انىقط انتانُح 5;4A  و 1;2B  و 1;1 C 

فٍ انمعهم  Cو  Bو  Aمثم انىقط -(1 JIO ,,. 

دد زوج إحداثُثٍ انمتجهح ح(*أ -(2


AB  ثم احسة انمسافحAB. 

 .Bتانىسثح ل  Aمماثهح  Mحدد إحداثُثٍ انىقطح (*ب    

تُه أن انىقطح -(3 5;2P تىتمٍ إنً اندائرج انتٍ قطرها  AB. 

متىازٌ  ABCD تحُث َكىن انرتاعٍ Dحدد إحداثُثٍ انىقطح -(4

 .أضالع

 (وقط3):التمريه الثالث  
أوظر )مثهثُه متساوٍَ األضالع  CBFو  ABEمرتعا و  ABCDنُكه 

 (.انشكم

تاعتثار انمعهم  DBA ,,    

  Fو  Eو  Dتُه أن انىقط 

   .وقط مستقُمُح
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: انىقط انتانُح 5;4A  و 1;2B  و 1;1 C 

فٍ انمعهم  Cو  Bو  Aمثم انىقط -(1 JIO ,,. 

حدد زوج إحداثُثٍ انمتجهح (*أ -(2


AB  ثم احسة انمسافحAB. 

 .Bتانىسثح ل  Aمماثهح  Mحدد إحداثُثٍ انىقطح (*ب    

تُه أن انىقطح -(3 5;2P  تىتمٍ إنً اندائرج انتٍ قطرها AB. 

متىازٌ  ABCDتحُث َكىن انرتاعٍ  Dحدد إحداثُثٍ انىقطح -(4

 .أضالع

 (وقط3):التمريه الثالث  
أوظر )مثهثُه متساوٍَ األضالع  CBFو  ABEمرتعا و  ABCDنُكه 

 (.انشكم

تاعتثار انمعهم  DBA ,,    

  Fو  Eو  Dتُه أن انىقط 

 .  وقط مستقُمُح

 

 

 

 

 


