
 
2016/2015-الثاني األسدوس  -مدة اإلنجاز:ساعة واحدة-مادة الرياضيات– 02فرض مراقب  

 

2016أبريل  25اإلثنين   ذ.العسيان الثالثة ثانوي إعدادي-
 

o نقط( 8)التمرين األول: 

I)- لتكن𝒇  𝟓دلة خطية معاملها 

 𝒇حدد صيغة الدالة -(1

 𝒇(𝒇(𝟐)) و 𝒇(−𝟏) و 𝒇(𝟑)احسب -(2

 𝒇بالدالة  1ماهو العدد الذي صورته -(3

تنتمي إلى  𝑴(𝟐;−𝟑)هل النقطة -(4

(∁𝒇)؟ 

II)- لتكن𝒈  المبياني دالة تآلفية تمثيلها

;𝑨(𝟑من النقطتين يمر  ;𝑩(𝟏و    (𝟐 −𝟒) 

 𝒈حدد صيغة الدالة -(1

مع  (𝒈∁)حدد احداتيثا نقطتي تقاطع -(2

 األفاصيلمحور

 في نفس المعلم. (𝒈∁)و    (𝒇∁)انشئ -(3

o  نقط( 8)الثانيالتمرين: 

;𝐎) م.م.م في 𝐈; 𝐉)  النقط نعتبر 

𝐀(𝟐;−𝟑)  و  𝐄(−𝟐; 𝟓) 

;𝐎)مثل النقط السابقة في المعلم -(1 𝐈; 𝐉) 

𝐀𝐄⃗⃗⃗⃗حدد احداتيثا المتجهة -(2 ثم استنتــــج  ⃗ 

 𝐀𝐄المسافة 

 [𝐀𝐄]منتصف  𝐌حدد إحداتيثا -(3

اعط المعادلة المختصرة للمستقيم -(4

(𝐀𝐄) 

 (∆)اعط المعادلة المختصرة للمستقيم -(5

 (𝐀𝐄)ازي للمستقيم و المو 𝐈المار من 

 (𝑫) حدد المعادلة المختصرة للمستقيم -(6

 (𝐀𝐄)و العمودي على  𝐌المار من 

و  (∆)و  (𝐀𝐄)انشئ المستقيمات -(7

(𝐃) في المعلم السابق 

o  نقط( 3)ثالثالالتمرين: 

حل النظمة التالية: 

{
𝐱 + 𝟐𝐲 − 𝟓 = 𝟎

−𝟓𝐱 + 𝟑𝐲 − 𝟏 = 𝟎
  :(𝐒) 

 ؟ باستعمال طريقة التعويض

o  (ةنقط 1)الرابعالتمرين: 

;𝐎)م.م.م  في 𝐈; 𝐉)   نعتبر النقط

𝐀(𝟐;−𝟑)    و𝐁(−𝟐; ;𝐂(𝟎و    (𝟎 𝟒) 

 𝑨𝑩𝑪المثلث مركز ثقل  𝑮احداثيثا حدد 

 بطريقتين مختلفتين
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2016أبريل  25اإلثنين   ذ.العسيان الثالثة ثانوي إعدادي-
 

o نقط( 8)التمرين األول: 

I)- لتكن𝒇  تمثيلها المبياني يمر  تآلفيةدلة

;𝑴(𝟏من النقطتين  ;𝑵(𝟐و    (𝟒 𝟏) 

 𝒇حدد صيغة الدالة -(1

 𝒇(𝒇(𝟐)) و 𝒇(−𝟏) و 𝒇(𝟑)احسب -(2

 𝒇بالدالة  1ماهو العدد الذي صورته -(3

;𝑹(−𝟑هل النقطة -(4 تنتمي إلى  (𝟓

(∁𝒇)؟ 

II)- لتكن𝒈  خطية:  دالة𝒈(𝟐) = −𝟑 

 𝒈حدد صيغة الدالة -(1

 في نفس المعلم. (𝒈∁)و    (𝒇∁)انشئ -(2

o  نقط( 8الثاني)التمرين: 

;𝐎)م.م.م  في 𝐈; 𝐉)   نعتبر النقط

𝐀(𝟏;−𝟒)    و𝐄(−𝟐; 𝟑) 

;𝐎)مثل النقط السابقة في المعلم -(1 𝐈; 𝐉) 

𝐀𝐄⃗⃗⃗⃗حدد احداتيثا المتجهة -(2 ثم استنتــــج  ⃗ 

 𝐀𝐄المسافة 

 [𝐀𝐄]منتصف  𝐌حدد إحداتيثا -(3

اعط المعادلة المختصرة للمستقيم -(4

(𝐀𝐄) 

 (∆)اعط المعادلة المختصرة للمستقيم -(5

 (𝐀𝐄)و الموازي للمستقيم  𝐈المار من 

 (𝑫) حدد المعادلة المختصرة للمستقيم -(6

 (𝐀𝐄)و العمودي على  𝐌المار من 

و  (∆)و  (𝐀𝐄)انشئ المستقيمات -(7

(𝐃) في المعلم السابق 

o  نقط( 3)ثالثالالتمرين: 

حل النظمة التالية: 

{
−𝟑𝒙 + 𝟐𝐲 − 𝟕 = 𝟎
𝒙 − 𝟑𝐲 + 𝟏𝟒 = 𝟎

  :(𝐒) 

 ؟ التآليفة الخطيةباستعمال طريقة 

o  نقطة( 1الرابع)التمرين: 

;𝐎)م.م.م  في 𝐈; 𝐉)   نعتبر النقط 

𝐀(𝟏; ;𝐁(𝟐و    (𝟒 ;𝐂(𝟎و    (𝟏 𝟒) 

 (∆)المعادلة المختصرة للمستقيم حدد 

باإلزاحة التي   (𝑨𝑩)صورة المستقيم 

 𝑪إلى  𝑨تحول 


