الثانوية الجــــــــــــاحظ
الثأهيليــــــــــــة
المستوى 1:علوم تجريبية 1
التنقيط
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1ن
1.1ن
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11ن
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فرض محروس رقم 3
الدورة االولى
في مادة الرياضيات

1.1ن
3ن

0.5ن
1ن
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1ن

الـمــــــــدة :ساعتـــــــــان
اسـتـــــــاذ :عبد الفتاح قويدر

تمرين :
⃗⃗⃗⃗⃗⃗
ليكن  ABCDمتوازي االضالع و  Iمنتصف ] [ و Eالنقطة المعرفة بالعالقة ⃗⃗⃗⃗⃗⃗ :
المستقيمات ) (IDو ) (ACيتقاطعان في F
 )1بين ان  Bمرجح  Aو Eمعينتين بمعاملين يتم تحديدهما
[
 )2لتكن  Cمنتصف القطعة ]
أ -بين ان  Iمنتصف القطعة ] [
ب -ستنتج ان  Fمركز ثقل المثلث ADH
 )3لتكن  Gنقطة تقاطع ) (EFو ) (BCو لتكن ’ Gمرجح ) ( A ,2و) (E ,1و ) (D,2و )(H ,2
أ -بين ان G’=G
ب -بين ان  Gمرجح  Bو Cمعينتين بمعاملين يتم تحديدهما

ت -استنتج قيمة

تمرين :
النقط ) A(1 ;1و )B(-2 ;2
نعتبر في المستوى ) (Pالمنسوب الى معلم متعامد ممنظم مباشر
و )C(0 ;3
-)1أ -احسب  CAو  CBو الجداء السلمي ⃗⃗⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗⃗⃗⃗
ب -استنتج طبيعة المثلث ABC
̂
̂
ج -احسب ⃗⃗⃗⃗⃗
ثم استنتج قياسا للزاوية ⃗⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗⃗⃗⃗⃗
و ⃗⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗⃗⃗⃗⃗
̂⃗⃗⃗⃗⃗⃗
د -احسب مساحة المثلث ABC
𝛀 و شعاعها

1ن
1ن
1ن
1ن

السنة الدراسية 2012/13 :

√

 )2لتكن ) (Cالدائرة التي مركزها
أ) حدد معادلة ديكارتية للدائرة )(C
ب) بين ان ) (Cهي الدائرة المحيطة بالمثلث ABC
للدائرة ) (Cفي النقطة )A(1 ;1
ج) حدد معادلة المماس
 )3نعتبر المستقيم ) (Dالمعرف بالمعادلة:
حيث  mبارامتر حقيقي
حدد قيمتي  mاذا علمت ان ) (Dمماس للدائرة )(*) (C
)4حل مبيانيا النظمة )*(:

{

تمرين (*) :3
النقط ) A(1 ;-1و)B(4 ;2
نعتبر في المستوى ) (Pالمنسوب الى معلم متعامد ممنظم مباشر
و )C(1 ;5
 )1بين ان النقط  Aو  Bو  Cغير مستقيمية
 )2بين ان ) (Cهي الدائرة المحيطة بالمثلث ABC
 )3تحقق من ان ) E(-1 ;-1توجد خارج الدائرة )(C
 )4اوجد معادلة ديكارتية لكل من المماسين للدائرة ) (Cالمارين من (*) E
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