
 الثالثات                          سدس الثانيل� نيالفرض المنزلي الثا              ثانوية المستقبل ا�عدادية

  :التمرين ا�ول
). م.م.في م ), ,O I J  1حيثOI OJ cm= )نعتبر النقط  = )2;3A )و  − )1; 1B )و  − )9;5C .  

 .Cو  Bو  Aالنقط  مثل .1
): بين أن .2 )3; 4AB −

����

 .AB، ثم استنتج المسافة 

 .BCو  ACأحسب المسافتين  .3
 .Bقائم الزاوية في  ABCبرھن أن المثلث  .4

)نعتبر النقطة  )12;1D. 

 .متوازي أض$ع ABDCبرھن أن الرباعي  .5
 .ABDCمركز متوازي أض$ع  Mحدد إحداثيتي النقطة  .6

  :لثانيالتمرين ا
f  دالة خطية تمثيلھا المبياني يمر بالنقطة( )3;2P.  

 .fأحسب معامل الدالة الخطية  .1
 .fاعط تعبير الدالة  .2
 .fبالدالة  −2أحسب صورة العدد  .3
  .fل مبيانيا الدالة مث .4

  :لثالثالتمرين ا
):    الدالة المعرفة كما يلي gلتكن  ) 3 2g x x= − +.  

)أحسب  .1 )0g  و( )1g )و  − )2g. 

 .gبالدالة  1ي صورته الذحدد العدد  .2
  .gمثل مبيانيا الدالة  .3

  :لرابعالتمرين ا

). م.م.في م ), ,O I J نعتبر ما يلي   :( )1;5A )و  − )2; 1B )و  − ) 1
: 2

2
D y x= −.  

)بين أن المعادلة المختصرة للمستقيم  .1 )AB 2:   ھي 3y x= − +. 

):  تحقق أن .2 )B D∈. 

)أنشئ المستقيم  .3 )D. 

):   بين أن .4 ) ( )AB D⊥.  

  :بحثمسألتان لل
  :1مسألة 

فتح أحمد الصنبورين معا في نفس . دقيقة 15دقيقة بينما يم4ه الصنبور الثاني في  12يم4 الصنبور ا3ول حوضا في 
  .الوقت و لكنه نسي أن يضع سدادة ا:فراغ

  .فحدد الزمن ال$زم لم4 الحوض، دقائق 7فإذا كان الزمن ال$زم :فراغ ھذا الحوض عندما يكون مملوء ھو 
  :2مسألة

  :كما يلي ،Kg ب m المثالية كتلته، نعطي الع$قة التي تعطينا cmب  tبالنسبة لشخص طوله 
150
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4

t
m t

−= − −.  

 .ھي دالة تآلفية tو  mبين أن  الع$قة التي  تربط بين  .1
 :أحسب الكتلة المثالية لكل شخص من ا3شخاص التالية .2

( ) ( ) ( )1 1 2 2 3 3: 160 ; : 165 ; : 180P t cm P t cm P t cm= = =.  

  

  


