
 

 

 

 

)القسم(  المستقيم في المستوىسلسلة تمارين:  
 المستوى : الجذع مشترك علمي و الجذع مشترك تكنولوجي

 

في المستوى المنسوب إلى معلم متعامد ممنظم  :1تمرين ; ;o i j 

نعتبر النقط:   1,2A, 3, 1B  , 3, 2C 
 

والمتجهتين  2,3u  و 2,4v  

في األساس  ABالمتجهة زوج إحداثيتي حدد  .1 ,i j 

ABحيث Dحدد زوج إحداثيتي النقطة  .2 BD 

منتصف  Iحدد زوج إحداثيتي  .3 AB 

 BCو  ACو AB أحسب المسافات التالية: .4

2: المتجهة حدد زوج إحداثيتي .5 3u v 

متعامد ممنظم معلمالمستوى المنسوب الى نعتبر في :2تمرين , ,O i j  

  النقط 3;5A  و 1;1B  و 5; 1C  

 Bزاوية ومتساوي الساقين في قائم ال ABC:  بين أن المثلث  

نعتبر في األساس:3تمرين ,i j  المتجهتين 3, 2u  و 6, 4v  

 مستقيميتن ؟ vو uهل

في المستوى المنسوب إلى معلم متعامد ممنظم   :3تمرين ; ;o i j 

نعتبر النقط: 
1

;3
2

A
 
 
  

, 2, 2B  , 1,4C  و المتجهة 1,3u 

و  uبحيث  xحدد  .1 2,5v x  مستقيميتان 

 مستقيميةCو  Bو Aبين أن النقط  .2

المستوى المنسوب إلى معلم متعامد ممنظم   :4تمرين ; ;o i j
 

m بارامتر حقيقي 

 في  vو  uناقش حسب قيم البارامتر الحقيقي استقامية المتجهتين 

 الحاالت التالية :

1) 3;2 1u m    و 2;v m 

2) ;1u m  و 1;v m 

 نعتبرفي المستوى المنسوب إلى معلم متعامد  :5تمرين

2ممنظم المستقيمات: 5 4 0x y  
  1D 

1yو    x     2D  

 حدد متجهة موجهة ل .1 1D و 2D 
حدد الوضع النسبي للمستقيمين .2 1D و 2D 

نعتبر النقطة:6تمرين 3; 5A  و المتجهة 2;3u  

تمثيآل بارامتري للمستقيمحدد  ;D A u  

في المستوى  :7تمرين ; ;o i j  :نعتبر النقط 2,1A , 3,7B 

للمستقيم احدد تمثيال باراميتري .1 AB  

المستقيمحدد نقط تقاطع  .2 AB مع محوري المعلم 

نعتبر في المعلم المتعامد الممنظم  :8تمرين , ,O i j النقط 

  2;4A   و 5; 1B حدد معادلة ديكارتية للمستقيم AB. 

نعتبر في المعلم المتعامد الممنظم  :9تمرين , ,O i j النقطة 

  1;2A   و المتجهة 2;1u  

 حدد معادلة ديكارتية للمستقيم .1 D : المار من النقطة 

  1;2A  و الموجه  بالمتجهةu 

هل النقطة  .2 0;5B  تنتمي للمستقيم D؟ 

حدد نقطة أخرى تنتمي ل  .3 D   

 نعتبرفي المستوى المنسوب إلى معلم متعامد  :11تمرين

ممنظم المستقيمات:  0236:1  yxD   و  0123:2  yxD     

و النقط التالية :      2,1A      و 2,3 B 

بين أن  .1 1D و 2D    متقاطعان و حدد نقطة تقاطعهما 

حدد معادلة ديكارتية للمستقيم  .2 AB  . 

حدد الوضع النسبي للمستقيمين  .3 1D  و AB      . 

للمستقيم    احدد تمثيال بارا متري .4   المار من 2,1C  

و الموازي للمستقيم  1D   . 

المستقيميننعتبر  :21تمرين  :3 5 6 0D x y          : 0D x y   

لكل من المستقيم احدد تمثيال باراميتري .1 D  و D 

حدد معادلة ديكارتية للمستقيم  .2   المار من 1,0B 

و الموازي ل EC  حيث 3,3E  و 4,0C 

تقاطع  Iحدد إحداثيات النقط  .3 و D و إحداثيات 

تقاطع  Jالنقطة   و D 

منتصف  Jبين أن  .4 IB 

   ثالث نقط من المستوىCو  Bو  Aلتكن   :31تمرين

النقطتين المعرفتين ب : Fو  Eكن لتو 
5 1

4 2
AF AC AB   

4و 1

3 3
BE BC BA  

 مستقيمية Fو Eو  Cالنقط  بين أن(1

  Fو Eو  Cو Bو  Aزوج احداثيتي كل من النقط (حدد 2

في المعلم  , ,C CA CB 

  مستقيمية Fو Eو  Cالنقط  (بين بطريقة أخرى أن 3

بين أن المستقيمين  .1 D و D متوازيان 

نعتبر المستقيم  :14تمرين  : 2 2 0x y    :و النقط 

 3,2A, 4, 2B , 2, 2C    . 

تقاطع  Iحدد إحداثيات النقطة  .1  مع محور األراتيب 

بين أن  .2 AIو BC متوازيان 

أوجد معادلة ديكارتية ل  .3 AB 

بين أن  .4   و AB  يتقاطعان في 2,6E 

على التوالي منتصفي  2Mو 1Mلتكن   .5 AIو BC 

 2Mو 1Mحدد زوج إحداثيتي كل من 

 مستقيمية 2Mو 1Mو Eبين أن  .6

7. monsite.com-http:// abcmaths.e 

 « c’est en forgeant que l’on devient forgeron » dit un proverbe. 

c’est en s’entraînant régulièrement aux calculs et exercices 

que l’on devient un mathématicien 

 


