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 ثانوية النهضة اإلعدادية

 -أرفود-

 : الدورة الثانية2 محروسفرض 

 مادة الرياضيات

 ثانوي إعدادي  الثالثة

 ذ. محمد العسناوي   

 بسم ٱهلل  الرَّْحٰمِن الرَِّحيـمِ 
 

     التمرين األول:)01 نقط(
 

I.يمثل التمثيل المبياني للدالة جانبه  الشكلf 

 

 . fماهي طبيعة الدالة  (1

 .f(-2)و  f(4)حدد من المبيان  (2

 =f(x)بين أن  (3
 

 
    . 

 f(x)= -3حل المعادلة:  (4

 

 

 

II. لتكن h  معاملها  دالة خطية
  

 
 

 .xبداللة  h(x)حدد  (1

 . hتنتمي إلى التمثيل المبياني للدالة  A(-2 ;3) هل (2

 .hومثل في نفس المعلم التمثيل المبياني للدالة  fانقل الى ورقتك التمثيل المبياني للدالة  (3

 .f(x)=h(x)حل مبيانيا المعادلة  (4

 

 التمرين الثاني: )01 نقط(

 

 .N(3 ;0)و  M(2 ;-3)بر النقطتين ت. نع(O ;I ;J)المستوى منسوب إلى معلم متعامد ممنظم 

 .(MN)هي المعادلة المختصرة للمستقيم  =3x - 9 yن أبين  (1

 .B(1 ;4)والمار من  (MN)الموازي للمستقيم  (D)أعط المعادلة المختصرة للمستقيم  (2

 .B(1 ;4)والمار من  (MN)العمودي على المستقيم    )أعط المعادلة المختصرة للمستقيم  (3

 .(MN)على المستقيم  B(1 ;4)المسقط العمودي للنقطة  هي H(4 ;3) : النقطةبين أن (4

 

 

 

 

 

 و باهلل التوفيق                                                           الثقة في النفس ضرورية        

 بسم ٱهلل الرَّْحٰمِن الرَِّحيـمِ 
 

     التمرين األول:)01 نقط(
 

I.للدالة  الشكل جانبه يمثل التمثيل المبيانيf 

 

 . fماهي طبيعة الدالة  (1

 .f(-2)و  f(4)حدد من المبيان  (2

 =f(x)بين أن  (3
 

 
    . 

 f(x)= -3حل المعادلة:  (4

 

 

 

II. لتكن h  معاملها  دالة خطية
  

 
 

 .xبداللة  h(x)حدد  (1

 . hتنتمي إلى التمثيل المبياني للدالة  A(-2 ;3) هل (2

 .hومثل في نفس المعلم التمثيل المبياني للدالة  fانقل الى ورقتك التمثيل المبياني للدالة  (3

 .f(x)=h(x)حل مبيانيا المعادلة  (4

 

 التمرين الثاني: )01 نقط(

 

 .N(3 ;0)و  M(2 ;-3). نعتبر النقطتين (O ;I ;J)المستوى منسوب إلى معلم متعامد ممنظم 

 .(MN)هي المعادلة المختصرة للمستقيم  =3x - 9 yبين أن  (1

 .B(1 ;4)والمار من  (MN)الموازي للمستقيم  (D)المختصرة للمستقيم أعط المعادلة  (2

 .B(1 ;4)والمار من  (MN)العمودي على المستقيم    )أعط المعادلة المختصرة للمستقيم  (3

 .(MN)على المستقيم  B(1 ;4)هي المسقط العمودي للنقطة  H(4 ;3)بين أن: النقطة  (4

 

 

 

 

 

 و باهلل التوفيق                                                  الثقة في النفس ضرورية                 

 


