
  

  ثانوية المستقبل ا�عدادية
  الثالثات 

  الفرض المنزلي ا�ول ل�سدس الثاني
  : التمرين ا�ول

  :حل مايلي
1. 7 5 5 9x x− = +. 
2. ( )( )7 3 5 0x x− + =. 

3. 216 25 0x − =. 
4. 7 5 5 9x x− ≤ +. 
5. 5 5 3x x− ≤ +. 
على ابنه أن يمنحه ثمانية دراھم عن كل  اقترح أب :مسألة

حل صحيح لمسألة و يأخذ منه خمسة دراھم عن كل حل 
مسألة كان المبلغ الذي أعطاه  26بعد إنجاز . خاطئ لمسألة

  .ا�ب Cبنه مساويا لما أخذه منه
  .  كم ھو عدد المسائل التي أنجزھا اCبن و كان حلھا صحيحا

  : التمرين الثاني
EFG   مثلث وI  منتصف[ ]EG  وH  مماثلةF 

  .Fإلى  Eا�زاحة  التي تحول  t، و لتكن Iبالنسبة ل 
 .tبا�زاحة  Gصورة  Kأنشئ النقطة  .1
 .tبا�زاحة  Hھي صورة  Gبين أن  .2
]ھي منتصف  Gاستنتج أن    .3 ]HK. 

]الدائرة التي أحد أقطارھا  (C)لتكن  .4 ]HK. 

 .tبا�زاحة  (C)حدد صورة الدائرة  
  : التمرين الثالث

)نعتبر النقط  )2 , 1A  و( )5 , 6B  و( )3 , 2C − −   

)و  )0 , 3D.  

 .Dو  Cو  Bو  Aمثل النقط  .1
):  بين أن  .2 )3 , 5AB

����

 .AB، واستنتج المسافة 

 .Aمتساوي الساقين رأسه  ABCبين أن المثلث  .3
با�زاحة ذات  Cھي صورة النقطة  Dتحقق أن  .4

ABالمتجھة 
����

. 
 .ABDCطبيعة الرباعي   - U جوابكمعل–حدد  .5
 .ABDCمركز الرباعي  Mحدد إحداثيتي النقطة  .6
لكي يكون الرباعي   Eحدد إحداثيتي النقطة  .7

  .OAMEمتوازي ا�ضUع 
 :مسألة اختيارية

زبونا، حيث أن  160سرواC ل  140قميصا و  80باع تاجر 
Cكثر قميصا و سروا�  .كل زبون اقتنى على ا

  .حدد عدد الزبناء الذين اقنتوا القميص و السروال معا
  

  ثانوية المستقبل ا�عدادية
 الثالثات 

  الفرض المنزلي ا�ول ل�سدس الثاني
  : التمرين ا�ول

  :حل مايلي
1. 4 5 2 9x x− = +. 
2. ( )( )3 4 3 5 0x x− + =. 

3. 236 25 0x − =. 
4. 11 3 5 9x x− ≤ +. 
5. 4 3 2x x− ≤ +. 
رياضي يوناني عاش في  (Diophante)ديوفانت  :مسألة

وباستثناء القبرية المنقوشة على قبره فU ، القرن الثالث
  .يئا كثيرانعرف عنه ش
ھنا يرقد ديوفانت و   :يا عابر السبيل«    : تقول القبرية

فطفولته تمثل . ا�رقام ستكشف لك عن المدة التي عاشھا
6

1
 

ثم إنه قضى ، حياته
12

1
وبعد . من عمره قبل أن يتزوج  

زواجه قضى 
7

1
أطفال ثم مضت خمس سنوات حياته بدون  

ولكن القدر يشاء أن تكون حياة ، أخرى ليسعد بمولود ذكر
حزن الشيخ كثيرا فأسلم ، اCبن أقصر من حياة أبيه مرتين

  . » الروح بعد أربع سنوات من وفاة ابنه
كم كان سن ديوفانت عندما اختطفته   :يا عابر السبيل قل

 ؟المنية
  : التمرين الثاني

ABC  6مثلث  بحيثBC cm=  و لتكنT  إزاحة

ABمتجھتھا 
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.  
على  Cو  Bصورتي  Fو  Eأنشئ النقطتين  .1

 .Tالتوالي با�زاحة 
  .متوازي أضUع BCFEبين أن الرباعي  .2
 .EFأحسب المسافة  .3
  .Tبا�زاحة  ABCحدد صورة المثلث  .4

  : ثالتمرين الثال
)نعتبر النقط )2 , 1A   و( )5 , 2B  و( )3 , 2C −.  

  .  Cو  Bو   Aانشئ النقط   .1
ABحدد إحداثيتي  المتجھة . أ .2
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. 
 .ABالمسافة  استنتج . ب           

  .ACاحسب المسافة   .3
 .ABCاستنتج طبيعة المثلث  .4
]منتصف القطعة  Mحدد إحداثيتي النقطة   .5 ]BC.  

  


