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 حساب المثلثات .3

 

 

  ة لألطفال.  ليركّبوا في مدينة المالهي سحس     .1

   ة. ليصف السحسم تأمامك التي ةالرسم

 .متر 5.5 هو AC طول السحسلية

 .40 هو ة  واألرضيلالتي بين السحس ACB الزاوية مقدار

 .ةليللسحس ABاالرتفاع واأحسب .أ

 ؟ADما هو طول السلّم، .  75 التي بين السلّم واألرض هو ADC مقدار الزاوية .ب

 

 

 AB مقدار الزاوية التي بين الضلع. سم13 هو AH طول االرتفاع ABC مثلّثالفي    .2

          37 هو AH واالرتفاع AC مقدار الزاوية التي بين الضلع.  23 هو AH عواالرتفا

 (.وا الرسمةنظر ا)

 .AB طول الضلع وااحسب .أ

 .AC طول الضلع وااحسب  .ب

 .BC طول الضلع وااحسب .ت

 .ABC  مساحة المثلّث وااحسب .ث

 

 

 

 :زاويتين إلى BAC ينصّف الزاوية AD الرتفاعا ABC مثلّثالفي    .3

== 2238 BAD،DAC    (ةموا الرسنظرا.) 

 أطوال أضالع المثلّث. واأحسب.   =BDسم5.1: معطى         

 

 

 يساوي BC وطول الّضلع  ،سم13 يساوي AH االرتفاعطول  ABC في المثلّث   .4

 . سم20

 .(ةسموا الرنظرا)23 هو AH واالرتفاع ABالّضلع  لزاوية التي بينامقدار 

 .AH و   HB  ر عن النسبة بين القطعتينا يعبّ  مثلثيا  تمثيالا  وااكتب .أ

 .BH طول القطعة واأحسب .ب

 .CAH مقدار الزاوية واأحسب .ت
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) ABC في مثلّث قائم الزاوية   .5 )= 90ACB،   طول الضلع القائم AC يساوي  

62 المثلّث هي مساحة  (. ةالرسم وانظرا)   سم3  .سم

 .BC طول الضلع واحسبا .أ

  .CABtanمقدار  وااحسب .ب

 .CAB  مقدار الزاوية واحسبا .ت

 .محيط المثلّث واحسبا .ث

 

) ABC مثلّث قائم الزاويةفي    .6 )= 90ABC،   AF هو منصّف الزاوية BAC   . 

==:  معطى 5412 BAC،سمAC  (ةسمانظروا الر.) 

 .AB  طول الّضلع القائم واحسبا .أ

 .BF  طول القطعة واحسبا .ب

 .FC  طول القطعة واحسبا .ت

 .AF  طول منصّف الزاوية واحسبا .ث

 .CFA مساحة المثلّث واحسبا .ج

 

 

) ABCفي مثلّث قائم الزاوية   .7 )= 90C، 

7.97.7:طول الّضلعين القائمين BCسم،ACسم ==    . 

 AD كان معطى أنّ  إذا  ،AD طول الّضلع واحسبا .أ

 .BAC  هو منصّف الزاوية

  AK كان معطى أنّ  إذا  ،AK طول الّضلع واحسبا  .ب

 .BC  لّضلعالمتوّسط على اهو 

 

 

) ABC  في مثلث قائم الزاوية   .8 )= 90BAC،  AD لى الوترهو االرتفاع النازل ع. 

5062:   معطى ABسم،ADسم  (.ةالرسم واانظر)    ==

 .ABD  مقدار الزاوية وااحسب .أ

 .AC  طول الضلع القائم وااحسب .ب

 .ABC  مساحة المثلث وااحسب .ت

 .BC  طول الوتر وااحسب .ث
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) ABC في مثلث قائم الزاوية   .9 )= 90C, BD لضلع ا على المتوسط هو المستقيم 

 . AC  القائم     

2318:   معطى      ACسم،BCسم  .(ةالرسم واانظر)   ==

  .CDBtanمقدار  وااحسب .أ

 .CDB  مقدار الزاوية وااحسب .ب

 .ADB  مقدار الزاوية وااحسب .ت

 

) PQR الزاويةفي مثلث قائم  .10 )= 90Q،  PSلضلع ا على هو المستقيم المتوسط

 .QR القائم

540:   معطى SQ،PRQسم ==   (ةالرسم وا انظر.) 

 .PQ  طول الضلع القائم وااحسب .أ

 .PQR  مساحة المثلث وااحسب .ب

  مساوية لمساحة PRS لماذا مساحة المثلث وا،فّسر .ت

  ؟PQS  المثلث      

 

) ABCفي مثلث متساوي الساقين .11 )ACAB   طول الساق ،=

  .70هو ABC  ومقدار زاوية القاعدة  ،(ةالرسم واانظر) سم18 هو

 .طول القاعدة وااحسب .أ

 .محيط المثلث وااحسب .ب

 

 

 

)  ABC في مثلث متساوي الساقين .12 )ACAB =،   

 ،(ةالرسم واانظر)  130 هو BAC مقدار زاوية الرأس

 .سم12 وطول الساق هو

 .طول قاعدة المثلث وااحسب

 

)  EFG  قائم الزاوية في مثلث .13 )= 90F،  D  هي نقطة على الضلع EF. 

39 :معطى DFسم،EDسم == ، = 35GDF (ةالرسم واانظر.) 

 .GDF  مساحة المثلث وااحسب .أ

 .EF و   GFا يعبّر عن النسبة بين القطعتين ا مثلثيا تعبيرا  واسّجل .ب

 .اشرحوا؟GDE أكبر من مساحة المثلث  GDF بكم مرة مساحة المثلث .ت

 .GED الزاوية مقدار وااحسب .ث
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)  ABC  في مثلث متساوي الساقين .14 )ACAB  (.ةالرسموا انظر )  =

11,16:  معطى BCسمABسم ==  . 

 .ABCcos وااحسب .أ

 .ABC مقدار زاوية القاعدة وااحسب .ب

 .AE   القاعدة على رتفاعاال وااحسب .ت

 .AEC مساحة المثلث وااحسب .ث

 

) RST في مثلث متساوي الساقين .15 )RTRS =، TH هو االرتفاع على الساق RS. 

STسم8  طول القاعدة هو   .55 مقدار زاوية القاعدة هو.  =

 .TH  طول وااحسب .أ

 .طول ساق المثلث وااحسب .ب

 .RSTمساحة المثلث وااحسب .ت

 

 سم8 هو AD طول االرتفاع ،ABCمتساوي الساقين في مثلث .16

                  (.ةالرسموا انظر )  65 هو القاعدة مقدار كل واحدة من زوايت ي  

 .مساحة المثلث وااحسب .أ

 .محيط المثلث وااحسب .ب

 

 

 .سم5.7طول المستقيم المتوسط هو   في مثلث متساوي األضالع .17

 .طول ضلع المثلث وااحسب .أ

 .محيط المثلث وااحسب .ب

 .واعلّل  ؟ما هو طول منصّف الزاوية في المثلث .ت

 

)  FCE في مثلث متساوي الساقين .18 )CECF =  

 (.   ةالرسم واانظر)

702مساحة المثلث. سم11 هو EFطول القاعدة  .سم

 (.ةالرسم واانظر)  القاعدةاالرتفاع على  ،CH طول وااحسب .أ

 .FCE زاوية الرأس  مقدار وااحسب .ب

 

 

 .DK هو  EF االرتفاع على الضلع DEF في مثلث .19

24:   معطى KFسم،EKسم  (.ةالرسم واانظر) ==

352  يه DEF مساحة المثلث   . سم

 .زوايا المثلث وااحسب   
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=:   معطى ABC في مثلث .20 130ABC،    

ABسم5 BCسم6  ، =  (.ةالرسم واانظر)  =

 .ABC مساحة المثلث وااحسب

 

 

 

 

122 هي(  منفرجةABC)  ABC مساحة مثلث منفرح الزاوية .21  .سم

BCسم8:   معطى      (.ةالرسم واانظر)  =ABسم6 ،  =

    .ABC مقدار الزاوية وااحسب

 

 

       34 هو  BDC ومقدار الزاوية، سم12  هو  طول القطر ABCD في المستطيل .22

 (.ةالرسم واانظر)

 .DC و    BC المستطيل ضلع ي   طولي   وااحسب .أ

 .محيط المستطيل وااحسب .ب

 .مساحة المستطيل وااحسب .ت

 .المستطيل الزاوية الحادة التي بين قطر ي   وااحسب .ث

 

 

962  هي ABCD مساحة المستطيل .23  واانظر)  سم8  هو AD طول الضلع .سم

 (.ةالرسم

 .DBC مقدار الزاوية وااحسب .أ

 .DB طول القطر وااحسب .ب

 

 

:  هما( ةالرسم واانظر)  ABCD المستطيل طوال ضلع ي   .24

158 BCسم،DCسم ==. 

 بين القطر والضلع الطويل في المستطيل. المحصورةمقدار الزاوية  وااحسب .أ

 طول القطر في المستطيل. وااحسب .ب

 

 

 .سم36  هو ABCDمحيط المستطيل .25

ABسم12:  طول الضلع الطويل في المستطيل هو  =. 

 الطويل  ضلعالبين القطر والمحصورة  BDC مقدار الزاوية وااحسب .أ

 في المستطيل.

 .طول قطر المستطيل وااحسب .ب
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 .P  قطةنيلتقي القطران في ال ABCD في المستطيل .26

=:  معطى 37PDC، 6سمAP= (ةالرسم واانظر.) 

 .BD طول القطر  وااحسب. أ

 .محيط المستطيل وااحسب. ب

 

 

 

 (.ةالرسم وانظرا) سم12 مقدارهDC على الضلع AH طول االرتفاع  ABCD معينالفي  .27

 .39 الزاوية الحادة في المعين مقدارها

 AH ر عن النسبة بين االرتفاع ا يعبّ  ا مثلثيا تعبيرا  واكتبا .أ

 وبين ضلع المعين.  

 محيط المعين.  وااحسب .ب

 .CHطول القطعة  وااحسب .ت

 

 (.ةالرسم وانظرا) سم10 طول ضلع المعين هو .28

 ضلع المعين.   طول سم من 2المعين أصغر بـ  ي  طول أحد قطر  

 طول القطر الثاني في المعين.  وااحسب .أ

  مقدار الزاوية المنفرجة في المعين.  وااحسب .ب

 مساحة المعين.  وااحسب .ت

 

  ،(ةالرسم وانظرا)  ABCD في المعين .29

 .سم14 و   سم8: طوال القطرين هما

 .زوايا المعين مقدار وااحسب .أ

 محيط المعين. وااحسب .ب

 مساحة المعين. وااحسب .ت

 

 ،سم4  الضلع هوطول   ABCD في المعين .30

 .(ةالرسم واانظر)   100  ومقدار الزاوية المنفرجة هو

 .DB وطول القطر AC طول القطر وااحسب .أ

 .ABCD مساحة المعين وااحسب .ب

 

 (.ةالرسم وانظرا)  ABCD المعين ورقة لبناء طائرة ورقية، قصّوا من .31

 .70 ، ومقدار  زاوية رأسه هوسم40  طول ضلع المعين هو

 اللتين يجب ،BD والعصا  AC طول العصا وااحسب .أ

 استعمالهما لبناء الطائرة الورقية. 

  الطائرة الورقية؟  اُصن عت منه التي ةما هي مساحة الورق .ب
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  م، وطول الضلع القائم 3 هو AB طول الضلع القائم ،ABC زاويةالفي مثلّث قائم   .32

             AC سم 60 هو. 

 .ABCtan مقدار واجد .أ

 .ABC مقدار الزاوية وااحسب .ب

 .BC طول الوتر وااحسب .ت

 .مساحة المثلّث وااحسب .ث

 .طول االرتفاع على الوتر في المثلّث وااحسب .ج

 

 .م 1 هو LN سم، وطول الوتر 80 هو DL ، طول الضلع القائمDLN زاويةالفي مثلّث قائم  .33

 .DLNcos مقدار واجد .أ

 .DN طول الضلع القائم وااحسب .ب

 .DLNtan مقدار واجد .ت

 

 

 

مرّات من طول الضلع  4سم، وطول الضلع الطويل أكبر بـ 10 القصيرفي مستطيل، طول الضلع  .34

  القصير. 

 الطويل. مقدار الزاوية المحصورة بين قطر المستطيل وبين ضلعه  واجد .أ

 مقدار الزاوية المحصورة بين قطر المستطيل وبين ضلعه القصير.  واجد .ب

  المستطيل.  ي  قطر   بينالمحصورة الحادة  مقدار الزاوية واجد .ت

 النسبة بين طول الضلع القصير في المستطيل وقطره. وااحسب .ث

 ما هي النسبة بين طول الضلع القصير في المستطيل ومحيطه؟ .ج

 

 أضعاف طول القطر األول.   3القطر اآلخر سم، وطول  5حد األقطار هو أطول  ،في معين .35

 .مقدار زوايا المعين وااحسب .أ

  النسبة بين محيط المعين وطول ضلعه.  وااحسب .ب

 النسبة بين طول القطر الطويل في المعين وااحسب .ت

  ومحيطه.  
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 طول القطر الطويل أكبر . سم 10 طول القطر القصير في المعين .36

 مرّات من طول القطر القصير.  2.4بـ  

 .مقدار زوايا المعين واجد .أ

  النسبة بين محيط المعين وطول القطر القصير.  وااحسب .ب

 

. هي ثالثة رؤوس في مثلّث  C(-2,-3) ،B(-2,1) ،A(3,1) النقاط  .37

 .BC هي منتصف الضلع D النقطة

  طول الضلعين القائمين في المثلّث.  وااحسب .أ

 .BD طول القطعة وااحسب .ب

 .BAD مقدار الزاوية وااحسب .ت

 .DACمقدار الزاوية  وااحسب .ث

 .AE طول منصّف الزاوية وااحسب .ج

 

 هي ثالثة  I(-3,-2) ،H(-3,3) ،G(9,3) النقاط .38

 . GI ارتفاع على الضلع HK رؤوس في مثلّث. 

 .HGIمقدار الزاوية وااحسب .أ

 . HK طول االرتفاع وااحسب .ب

 .IHKمقدار الزاوية وااحسب .ت
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حساب المثلثات –إجابات  
 

 سم660.3(   ب)        سم535.3(   أ) .1

54.992(   ث)     سم314.15(    ت)   سم278.16(   ب)      سم123.14(   أ) .2  سم

ABسم0.4 .3 ACسم71.4          = BCسم4.4          = =         

(   أ) .4
AH

BH
23tan =        (ب ) (   ت)     سم518.5086.48                                     

 ( ب)    4( أ) .5
3

4
                                 سم12 (ث)      13.53  (ت)   

 21.56   (ج)   سم916.7(   ث)   سم114.6(   ت) سم594.3(   ب)    سم053.7(   أ). 6

 سم436.10(   ب)   سم273.10(   أ) .7

34.26212(   ت)   سم56.84(   ب)          75.53(   أ) .8 85.1042(   ث)    سم  سم

(   أ) .9
9

23
                                 37.111   (ت)              63.68 (ب)             

95.412(   ب)        سم391.8(   أ) .10  .للمثلثين نفس االرتفاع ونفس القاعدة(    ت) سم

 سم31.48(   ب)       سم31.12(   أ). 11

     سم75.21     .12

358.282(   أ) .13 (   ب)    سم
EF

GF
GEFtan =   (ت)  (ث)   أضعاف  3   699.27 

(  أ) .14
11

8
2.302   (ث)    سم55.7   (ت)      34.43 (ب)       سم

85.222(    ت)   سم974.62(   ب)      سم553.6(   أ) .15  سم

84.292(   أ) .16  سم11.252(   ب)      سم

66.82(   أ) .17  ،ألن في مثلث متساوي األضالع,  سم5.7(   ت) سم98.25(   ب)        سم

ا المتوسط هو منصف زاوية              .أيضا

 74.46(   ب)       سم727.12(   أ) .18

19.     = 075.71DKF  ;   = 272.80DEK      ;= 653.28EDF 

20.     49.112  سم

21.    150 

BCسم710.6  (أ) .22 DCسم948.9  = 75.662 ( ت) سم316.33  (ب)  =  68(  ث) سم

    سم422.14(   ب)             31.56(   أ) .23

    سم17(   ب)             07.28(   أ) .24

    سم416.13(   ب)           565.26(   أ) .25

 سم61.33( ب)                سم 12( أ) .26

( أ) .27
AD

AH
39sin =      (ب   )سم25.4(   ت)       سم27.76    

32.732(   ت)    84.132(  ب)       سم33.18(   أ) .28     سم

2سم 56   (ت)   سم249.32(   ب)   49.59  ;   51.120(   أ) .29
 

ACسم128.6(   أ) .30 BDسم142.5   ;  = 757.152(  ب)    =     سم

ACسم532.65(   أ) .31 BDسم866.45   ;  = 5.15032(   ب)   =    سم

2سم 9000 ( ت)   سم 305.9 ( ت)   11.31 (ب)  0.2 (أ) .32
2م 0.9 أو  

 سم 58.84 ( ث) 

  0.75(  ت) م 0.6( ب) 0.8 (أ) .33
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 10:1  (ج)   17:1 أو 0.24  ( ث)  28.08( ت)  75.96( ب)   14.04 ( أ) .34

4(  ب) 36.87 ; 143.13 ( أ) .35  6.32 : 3  أو   2.108 : 1 أو  0.474  ( ت)   1:

 5.2  أو  1 : 5.2  أو   5 : 26   (ب)  134.76 ; 45.24 ( أ) .36

      BD على القطعة  (ج)   16.86(  ث) 21.8  (ت)  وحدتان  (ب)  وحدات 4 ; وحدات 5 ( أ) .37

   22.62( ت) وحدات 4.615(ب)   22.62 (أ) .38

 جبرال. 1
 

 وخطوط بيانيّةدوال  1.1

  الطالّب أن يفحصوا إجاباتهم.  ُيطلب منفي االمتحان يمكن أن  : مالحظة
 

8x2xy في الرسم الذي أمامكم الخطّ البيانّي للقطع المكافئ: .1 2 +−−= 

 .x توازي محور التي  ABوالقطعة

 D و   A، B، C جدوا إحداثيّات النّقاط  .أ

 .BDCاحسبوا مساحة المثلّث  .ب

 .ABCDاحسبوا مساحة شبه المنحرف  .ت

 

 

5x6xy:  في الرسم الذي أمامكم الخطّ البيانّي للدالّة  .2 2 +−= 

 .جدوا نقاط تقاطع الخطّ البيانّي مع المحورين .أ

 الدالّة المعطاة سالبة؟  xألّي قيم  .ب

  تكون فيهما الدالة المعطاة سالبة.  xسّجلوا قيمتين لـ  .ت

 ادّعت عبلة أنه إذا كانت الدالة سالبة في مجال معيّن،  . ث

ق ت عبلة؟ اشرحوا.           فأنها بالّضرورة تنازلية في هذا المجال. هل ص د 

 

 

4x4xy: أمامكم الخطّ البيانّي للدالّة في الرّسم الذي  .3 2 −+−= 

 .نقاط تقاطع الخطّ البيانّي مع المحورين جدوا .أ

 الدالّة المعطاة سالبة؟ xألّي قيم  .ب

 ما هي القيمة العظمى التي تحصل عليها الدالّة،  .ت

  وفي أّي نقطة تحصل على هذه القيمة؟        

 الدالّة تنازليّة؟ xألّي قيم  .ث
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6xxy:  معطاة الدالة    .4 2 ++−= 

 .x جدوا نقاط تقاطع الخطّ البيانّي للدالّة مع محور  .أ

 فيها الدالّة موجبة،  تكون xسّجلوا قيمة لـ  .ب

 واحسبوا لها قيمة الدالّة.       

 الدالّة المعطاة سالبة؟  xألّي قيم  .ت

 .جدوا إحداثيي نقطة رأس القطع المكافئ .ث

7yهل المستقيم .ج  .يقطع الخط البيانّي للدالّة؟ اشرحوا =

): معطاة الدالة  .5 ) ( )( )4x3xxf +−= . 

 الخطّ البيانّي مع المحورين، جدوا نقاط تقاطع .أ

 .وسّجلوا إحداثيات النّقاط على الخطّ البيانيّ  

) الدالّة x ألّي قيم  .ب )xfسالبة؟ 

 .جدوا إحداثيي نقطة رأس القطع المكافئ .ت

 الدالّة تصاعديّة؟xألّي قيم  .ث

 

 

x2xy: الخطّ البيانّي الذي في الرسم موصوف بواسطة   .6 2 +=. 

 .جدوا نقطة رأس القطع المكافئ .أ

 الدالّة المعطاة تصاعديّة؟ xألّي قيم  .ب

 سالبة؟الدالّة المعطاة xألّي قيم  .ت

 

 

 

 في الرسم الذي أمامكم الخطّان البيانيّان للدالتين:    .7

( ) ( )
( ) 3xxg

3xxf
2

+=

−=

 

 جدوا نقطتي تقاطع الخطّين البيانيّين. . أ

 ؟ f(x) < g(x) يتحّقق x ألّي قيم .ب

 

 

 

 

 

6x4xy:  في الرّسم معطى الخطّ البيانّي للّدالة .8 2 −+−=. 

 جدوا نقاط تقاطع القطع المكافئ مع المحورين.  .أ

 .(إن  ُوج دت) 
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 القطع المكافئ سالب؟ x ألّي قيم .ب

 جدوا إحداثيي نقطة رأس القطع المكافئ؟ .ت

 يقطع الخطّ البيانّي للقطع المكافئ؟ فّسروا.   y = -2هل المستقيم  .ث

 جدوا المجال التصاعدي للقطع المكافئ. .ج
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x4xy:أمامكم الخطّ البيانّي للدالّة الذيفي الرسم   .9 2 −= 

 (.انظروا الرسم) A وعليه مبيّنة النّقطة

 .3 هو A للنّقطة x  معطى أّن اإلحداثيّ  .أ

 .للنّقطة y جدوا اإلحداثيّ  

 جدوا عدد النّقاط المشتركة بين الخطّ البيانّي للدالّة المعطاة  .ب

 .(ُوج دت كهذه إن  ) y = 2x-9والمستقيم        

 جدوا عدد النقاط المشتركة بين الخطّ البيانّي للدالّة المعطاة  .ت

 اشرحوا. .(إن  ُوج دت كهذه) y=3والمستقيم        

 

 

 

 في الرسم الذي أمامكم الخطّان  البيانيّان للدالّتين: .10

x4x)x(f 2 4x3x)x(g   و   =− 2 ++−=،  

 .A، B، C، D: وعليهما مبيّنة النقاط

 (2) و  ( 1) الئموا لكل واحد من الخطّين البيانيّين .أ

 .الدالّة المالئمة له 

 اشرحوا اختياركم. 

 .C و   A، B  جدوا إحداثيّات النّقاط  .ب

 .D للنّقطة x جدوا اإلحداثيّ  .ت

 

 

 

 البيانيّان للدالّتين التربيعيّتين:في الرسم الذي أمامكم الخطّان  .11

2xx)x(f 2 −+=
 
3xx25.0)x(g  و   2 ++−=. 

 .الدالّة المالئمة له (2) و  ( 1) الئموا لكّل خط بيانيّ  .أ

 اشرحوا اختياركم. 

 . تقع على أحد الخطّين البيانيّين أعاله (21-,12) النقطة .ب

 النّقطة؟ اشرحوا. جدوا على أّي واحد من الخطّين تقع هذه 

 . جدوا نقطتي تقاطع الخطّين البيانيّين .ت
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 :في الرسم الذي أمامكم الخطّان  البيانيّان للدالّتين  .12

5x6x)x(f 2 +−=
 

1x)x(g +−= 

 اشرحوا. الئموا لكّل خطّ بيانّي الدالّة المالئمة له. .أ

  جدوا نقاط تقاطع الخطّين البيانيّين.  .ب

 جدوا المجال الذي فيه يقع الخطّ المستقيم فوق  .ت

  الخطّ البيانّي للقطع المكافئ.       

 جدوا إحداثيي نقطة رأس القطع المكافئ. .ث

 .جدوا المجال التصاعدي والمجال التنازلي للقطع المكافئ .ج

 

 

 

 

6x4x2y:معطى قطع مكافئ معادلته .13 2 +−−=. 

 .C و   A، B القطع المكافئ يقطع المحورين في النّقاط: 

 .C و   A، B جدوا إحداثيّات النّقاط  .أ

 أيضاا على المستقيم B و   A اشرحوا، لماذا تقع النّقطتين .ب

       y = 2x + 6. 

  جد المجاالت التي يكون فيها المستقيم فوق القطع المكافئ.  .ت

 

 

 

x6xy :معطى قطع مكافىء معادلته .14 2 −=. 

7yالمستقيم  .B و   A يقطع القطع المكافئ في النّقطتين=

 .B و   A جدوا إحداثيات النّقطتين .أ

 .هي نقطة رأس القطع المكافئ D النّقطة .ب

 .D جدوا إحداثيي النقطة 

 ؟ABD في المثلّث AB ما هو طول االرتفاع على الّضلع  .ت

 .ABD جدوا مساحة المثلّث .ث
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5x4xyمعطى قطع مكافئ معادلته    .15 2 +−−= 

9yومستقيم معادلته  =. 

O  نقطة أصل المحاور. 

 . B و   A في النّقطتين x يقطع القطع المكافئ محور  .أ

 .(الرسمانظروا ) B و   A جدوا إحداثيات النّقطتين 

 تقاطع القطع المكافئ جدوا إحداثيّات نقطة .ب

9y والمستقيم                  .(في الرسم C النّقطة)=

 .CAO و   CBO احسبوا مساحة المثلّثين .ت       

 

 

3x4xy:معطى قطع مكافئ معادلته   .16 2 +−= 

13x4yومستقيم معادلته −= 

 جدوا إحداثيّات النّقطة المشتركة بين .أ

 القطع المكافئ والمستقيم       

 .(في الرسم A النّقطة)       

  جدوا إحداثيي نقطة رأس القطع المكافئ .ب

 (.في الرسم B النّقطة) 

 لها x بحيث أّن اإلحداثي ،جدوا نقطة تقع على الخط المستقيم المعطى .ت

 .الرأسلنقطة  x مساوٍ لإلحداثي 

 

 

24x11xy :معطى قطع مكافئ معادلته   .17 2 −+−= 

 x  مع محور ط تقاطع القطع المكافئاجدوا نق .أ

 (.في الرسم B و   A النّقطتان) 

  يقطع القطع المكافئ في النّقطتين y = -14 المستقيم .ب

 C  و D .جدوا إحداثيي النّقطتين. 

 .ABCD احسبوا مساحة شبه المنحرف .ت
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 :معطاة الدالّتان   .18

2)3x(
2

1
y 2 −+= 

1162 −−−= xxy 

 .اشرحوا. الئموا لكّل خطّ بيانّي الدالّة المالئمة له .أ

 بيّنوا أّن للّدالتين يوجد نقطة مشتركة واحدة فقط. .ب

 جدوا إحداثيّاتها، وبيّنوا أّن هذه النّقطة                

 هي نقطة رأس القطع المكافئ.                

 (.1) مجال التصاعدي للقطع المكافئالجدوا  .ت

 (.2) جدوا المجال التنازلي للقطع المكافئ .ث

 

 

 

 

 :معطاة معادلتا قطعين مكافئين   .19

6x2xy

x4x2y

2

2

++=

+−=

 

 .اشرحوا. الئموا لكّل خطّ بيانّي الدالّة المالئمة له .أ

 .إحداثيّات نقطة رأس القطع المكافئجدوا  .ب

 ؟اشرحوا، لماذا ال يوجد للقطعين المكافئين نقطة مشتركة .ت
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 إجابات
  
A)8,2((أ) .1 −،)8,0(B ،)0,2(C،)0,4(D  وحدة مربّعة 32( ت)    وحدة مربّعة 24( ب) −

):  x التقاطع مع محورنقطتا ( أ) .2 ) ( ):  y نقطة التقاطع مع محور . 0,50,1( )5,0
 

في هذه  على سبيل المثال، لم تصدق.  كالّ، ( ث)    x = 1.5 ، x = 4: مثالا ( ت) x < 5 > 1( ب)

 x < 5 > 3 ولكنّها تصاعديّة في المجال  x < 5 > 1 الدالّة سالبة في المجال تكون الحالة

): x نقطة التقاطع مع محور(  أ) .3 ): yنقطة التقاطع مع محور . 0,2( )4,0 − 

0y(   ت)       2يختلف عن  x لكلّ (  ب) 2x عندما يكون= 2x(   ث)  =  

)( أ) .4 ) ( 1xا يكونالدالّة موجبة عندم: مثالا ( ب)−0,30,2(  .6 وقيمة الدالّة هي =

3x(  ت)    2   أوx − (ث  )(6.25 ,0.5)  (جـ ) ،ّالمستقيمالّن  كال y = 7الموازي لمحور ، 

xكل شرح رياضّي آخر أو ،، يقع فوق نقطة رأس القطع المكافئ. 

3x4(     ب) (3,  0) ،( -4,  0) ،( 0, -12(  )أ) .5 −  (ت   ))
4

1
12,

2

1
( −− 

(   ث)
2

1
x − 

1x( ب)    )-,1-(1(أ) .6 −    (ت)0x2 − 

)(أ) .7 ) ( 6x1(    ب)    4,19,6(  

) (ت)  x الدالة سالبة لكل قيمة لـ( ب)  x  ال يوجد تقاطع مع محور ، ,0)-(6(  أ) .8 )2,2 −                  

 x < 2(  جـ)      (2-,2) يقطع في نقطة واحدة وهي نقطة رأس القطع  المكافئ(  ث)

 (3-,1) النّقطتان هما: الشرح. يوجد نقطتان مشتركتان( ت) (3-,3) نقطة واحدة(  ب) y=-3 (   أ) .9

  المستقيم المعطى يقع فوق النّقطة الصغرى للقطع المكافىء.  أو ،(3-,3)

عندما يكون : الشرح. g(x) الدالّةيالئم ( 2) والخطّ البيانّي  f(x) يالئم الدالّة( 1) الخطّ البيانيّ  ( أ) .10

سالباا فاّن للقطع  2xوعندما يكون معامل  موجب للقطع المكافىء يوجد نقطة صغرى،   2x ُمعامل

 في نقطة أصل المحاور y يقطع محور( 1) الخط البياني: تفسير آخر ممكن المكافىء نقطة عظمى. 

 ، A  ، (0  ,1-)B(4, 0(   )ب).    نقطة أصل المحاورال يمر عبر ( 2) والخطّ البيانيّ  ،(0,0) في النقطة

(4 ,0)C   (ت ) 0.5- =x. 

عندما يكون : الشرح. g(x) يالئم الدالّة( 2) الخطّ البيانيّ  ، f(x) يالئم الدالّة( 1) الخطّ البيانيّ (  أ) .11

سالباا فإنَّ للقطع  2xوعندما يكون معامل  موجب للقطع المكافىء يوجد نقطة صغرى،   2x ُمعامل

 فقط أو بواسطة التعويض، : الشرح.  g(x)على الخطّ البيانّي للدالّة ( ب)المكافىء نقطة عظمى.  
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كل تفسير آخر  أو  ،(-21) يمكن أن تحصل الدالة على قيمة تساوي g(x) على الخطّ البيانّي للدالّة

 (2,4)، (-2, 0(   )ت)صحيح. 

 .g(x) يالئم الدالة( 2) الخطّ البيانيّ  ، f(x) الدالّة يالئم( 1)الخطّ البيانّي  (أ ) .12

 .تمثّل دالّة خطيّة g(x) تمثّل دالّة تربيعيّة والدالّة  f(x) الدالة: الشرح 

4x1(ت)(   4,-3)  و  (  1,0) (ب)   (ث)(3-4,) 

 .x > 3تصاعديّة عندما يكون   ، x < 3تنازليّة عندما يكون  (جـ)

  x > 0 أو  x < -3(ت ) بواسطة التّعويض ( ب) A(-3,0) ،  B(0,6)  ، C(1,0)(أ) .13

 وحدة مربّعة 64(  ث)  وحدة  16 ( ت)   D(3,-9) (ب)   B(7,7)، A(-1,7)(أ) .14

 C(-2,9)(ب)  B(1,0) ، A(-5,0)(أ) .15

 وحدة مربّعة 4.5هي  COB ومساحة المثلّث وحدة مربّعة  22.5 هي CAO مساحة المثلّث(ت)

 (5-,2) (ت)  B(2,-1) (ب) A(4,3)(أ) .16

 وحدة مربّعة 98(  ت)  C(10,-14)، D(1,-14)(  ب)  A(3,0)، B(8,0)(أ) .17

)3x(2 يالئم الدالّة( 1) الخطّ البيانيّ (  أ) .18
2

1
y 2  يالئم الدالّة( 2) والخطّ البيانيّ  ، =+−

11 –6x  – 2x-y =  .2 عندما يكون ُمعامل: الشرحx   ،موجباا للقطع المكافىء يوجد نقطة صغرى 

 سالباا، فإّن للقطع المكافىء نقطة عظمى. 2xوعندما يكون معامل 

 x > -3( ث)     x > -3(ت)  (2-,3-)(ب)

x4x2y(أ).19 2 6x2xy ، (2) تالئم الخطّ البيانيّ  =−+ 2 : الشرح. (1) تالئم الخطّ البيانيّ   =++

سالباا، فإّن  2xوعندما يكون معامل  موجب للقطع المكافىء يوجد نقطة صغرى،   2x يكون ُمعاملعندما 

نقطة رأس القطع  ،  (1,5-) هي( 1) نقطة رأس القطع المكافئ( ب)للقطع المكافىء نقطة عظمى. 

 .(1,2) هي( 2) المكافئ

( 1) للقطع المكافئ للنقطة الصغرى y اإلحداثي: تعليل إضافي. بواسطة حّل جبريّ : تعليل ممكن( ت)

لذا، ال يمكن  أن تكون نقطة مشتركة  ،(2) للنقطة العظمى للقطع المكافئ y أكبر من اإلحداثي

  للقطعين المكافئين. 

 

 


