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 .)سنتيمتر 2نصف قطر الدائرة (:)ن5(التمرين األول

   . )ن0.5+ن0.5( .، ثُّم حّول إلى الدرجات القيس  حّول إلى الراديان قيس الزاوية  1)  
   

 .)ن0.5ن+0.25+ن0.25(. َو  ،  صور األعداد وَ  ، مثّل على الدائرة المثلثية النقط 2) 
 

 . ن)2( .، بيّن أّن:   إذا علمت أّن :   3) 
 

. ن)1( .برهن أّن :  4) 
 

 :)ن6(لثانيالتمرين ا
 

 . المعلم المتعامد المتجانسالمستو منسوب إلى 
 

 .َو  ،  نعتبر النقط 
 

. ن)1.5( .تنتميان إلى الدائرة التي مركزها  َو  بيّن أّن النقطتين )1

. ن)1.5( .أكتب معادلة المستقيم )2
 

َو يوازي الذي يشمل النقطة  هي معادلة للمستقيم  تحقق أّن: )3
 . )ن0.75ن+0.25( .المستقيم  
 

 . )ن0.5+ن0.5( .منتصف القطعة المستقيمة  َو النقطة  لتكن النقطة     4) 
 . )ن0.5+ن0.5( على إستقامية واحدة. َو  ،  حتى تكون النقط  عيّن قيمة           

 
 إقلب الورقة       

 
 2من  1الصفحة 
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ل إلى الرل إلى الراديان1) وحّوّ
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وَوَ يوازي يوازيطة 
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 :)ن9(التمرين الثالث
 

 .بــ :  على  المعّرفة لتكن الدالة 

 .بــ :  على  المعّرفة َو لتكن الدالة 
المعلم المتعامد المستو منسوب إلى على الترتيب في  َو  التمثيليين البيانيين لــ  َو  َو ليكن 

. المتجانس
 . )ن0.75( .حيث:  َو  عيّن قيمتي العددين الحقيقيين )1

: َو  نضع )2
. )ن1+ن1(. َو  على كل من المجالين  أدرس إتجاه تغيّر الدالة  - أ

. )ن0.5( شّكل جدول تغيّراتها. - ب
.)ن1.75( مع حاملي محوري اإلحداثيات.  جد نقط تقاطع المنحنى  -جـ
.)ن1+ن0.5 (.إنطالقاً من منحنى الدالة مقلوب ثُّم أنشئ  بيّن أنّه يُمكن إستنتاج المنحنى  - د

 بيانياً :     3)  
 . )ن0.5( . ، أعِط حصراً لــ   إذا كان �
                                                             . )ن0.5( .، أعِط حصراً لــ   إذا كان �

  . )ن0.5( . مثُل في نفس المعلم السابق   4)
  بيانياً :   5)
  . )ن0.5( .  حل المعادلة : �
 . )ن0.5( . ثُم حل المتباينة �

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 2من  2الصفحة 

 
أساتذة المادةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــبالتوفيق ـــــــــــــــــــ

وَو ليك ليكن
المتجانسالمتجانس

ننعيعيّّن قن قيمتي)1)1

وضعنضع 
ّررس إتجاه تغيأدرس إتجاه تغير ال

ّّررجدول تغيل جدول تغيراتهراتها. 5( لّك
طع المنحنىط تقاطع المنحنى 

ستنتاج المنحن إستنتاج المنحنى 

 أعط، أعِط حصر حصراً لــ 
عط، أعِطِ حص حصراً لــ 
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