
 انثاَىَت انتآهُهُت سُدٌ عًرو

 .َُابت زاكىرة

 يادة انرَاضُاث.....02فرض يحروس رقى 

 ........األسدوس انثاٍَ                      

 27/04/2011.      نحسٍ انعسُاٌ.ذ

 .04انثانثت ثاَــىٌ إعــدادٌ 

 (َقط 6):انتًرٍَ األول 
 .يثهث يتساوٌ األضالع     

 :بحُث  و   انُقطتٍُ  اَشئ-(1   

 .         ذاث انًتجهت    باإلزاحت  هٍ صىرة انُقطت   *(         

         )*                                

 . باإلزاحت          𝓒حدد صىرة اندائرة -(2   

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

         و           و                         

        يثم انُقط انسابقت فٍ انًعهى -(1   

 .  ثى استُتج انًسافت           حدد إحداثُتٍ انًتجهت -(2   

 .                   : حدد إحدثُتٍ-(3   

 .   يُتصف انقطعت   حدد إحداثُتٍ انُقطت -(4   

يتىازٌ      بحُث َكىٌ انرباعٍ   حدد إحداثُتٍ انُقطت -(5   

 .أضـــــــــــــــــالع

 .       َعتبر انُقطت -(6   

 ؟   تُتًٍ إنً واســــــط انقطعت   هم انُقطت *(         

 (َقط 3):انتًرٍَ انثانث 
 .يُتصفها  قطعت يعهىيت و       

      َقطت التُتًٍ إنً انًستقُى   نتكٍ 

                                : بٍُ أٌ*(        
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 انثاَىَت انتآهُهُت سُدٌ عًرو

 .َُابت زاكىرة

 يادة انرَاضُاث.....02فرض يحروس رقى 

 ........انثاٍَ األسدوس                      

 27/04/2011.      نحسٍ انعسُاٌ.ذ

 .04انثانثت ثاَــــىٌ إعــــدادٌ 

 (َقط 6):انتًرٍَ األول 
 .يثهث يتساوٌ األضالع     

 :بحُث  و   اَشئ انُقطتٍُ -(1   

 .         ذاث انًتجهت   باإلزاحت   هٍ صىرة انُقطت   *(         

         )*                                

 . باإلزاحت          𝓒حدد صىرة اندائرة -(2   

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

         و           و                         

        يثم انُقط انسابقت فٍ انًعهى -(1   

 .  ثى استُتج انًسافت           حدد إحداثُتٍ انًتجهت -(2   

 .                   : حدد إحدثُتٍ-(3   

 .   يُتصف انقطعت   حدد إحداثُتٍ انُقطت -(4   

يتىازٌ      بحُث َكىٌ انرباعٍ   حدد إحداثُتٍ انُقطت -(5   

 .أضـــــــــــــــــالع

 .       َعتبر انُقطت -(6   

 ؟   تُتًٍ إنً واســــــط انقطعت   هم انُقطت *(         

 (َقط 3):انتًرٍَ انثانث 
 .يُتصفها  قطعت يعهىيت و       

      َقطت التُتًٍ إنً انًستقُى   نتكٍ 

                                : بٍُ أٌ*(        

 

 

 

www.laassianilahcen.jimdo.com 
 تنظيم و تقدمي الورقةحسن : ن1

 

 

 انثاَىَت انتآهُهُت سُدٌ عًرو

 .َُابت زاكىرة

 يادة انرَاضُاث.....02فرض يحروس رقى 

 ........األسدوس انثاٍَ                      

 27/04/2011.      نحسٍ انعسُاٌ.ذ

 .04انثانثت ثاَـــــــىٌ إعــــــدادٌ 

 (َقط 6):انتًرٍَ األول 
 .يتساوٌ األضالع يثهث     

 :بحُث  و   اَشئ انُقطتٍُ -(1   

 .         ذاث انًتجهت   باإلزاحت   هٍ صىرة انُقطت   *(         

         )*                                

 . باإلزاحت          𝓒حدد صىرة اندائرة -(2   

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

         و           و                         

        يثم انُقط انسابقت فٍ انًعهى -(1   

 .  ثى استُتج انًسافت           حدد إحداثُتٍ انًتجهت -(2   

 .                   : حدد إحدثُتٍ-(3   

 .   يُتصف انقطعت   حدد إحداثُتٍ انُقطت -(4   

يتىازٌ      بحُث َكىٌ انرباعٍ   حدد إحداثُتٍ انُقطت -(5   

 .أضـــــــــــــــــالع

 .       َعتبر انُقطت -(6   

 ؟   تُتًٍ إنً واســــــط انقطعت   هم انُقطت *(                 

 (َقط 3):انتًرٍَ انثانث 
 .يُتصفها  قطعت يعهىيت و       

      َقطت التُتًٍ إنً انًستقُى   نتكٍ 

                                : بٍُ أٌ*(                 
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