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 جبرال. 1
 

 ةبياني   وخطوطدوال  1.1

  . إجاباتهمب أن يفحصوا الطالا  طلب مني  مكن أن االمتحان يفي  : مالحظة
 

8x2xy للقطع المكافئ: البيانيا  أمامكم الخطا في الرسم الذي  .1 2  

 .x توازي محور التي  ABوالقطعة

 D و   A، B، C قاط ات النا إحداثيا جدوا  .أ

 .BDCاحسبوا مساحة المثلاث  .ب

 .ABCDاحسبوا مساحة شبه المنحرف  .ت

 

 

5x6xy:  ةللدالا  البيانيا  أمامكم الخطا في الرسم الذي   .2 2  

 .مع المحورين البيانيا  جدوا نقاط تقاطع الخطا  .أ

 ة المعطاة سالبة؟ الدالا  xقيم  يا أل .ب

  فيهما الدالة المعطاة سالبة. تكون  xلوا قيمتين لـ سجا  .ت

 أنه إذا كانت الدالة سالبة في مجال معيان،  عبلة تداعا . ث

 حوا.  ؟ اشرعبلةت ق  د  رورة تنازلية في هذا المجال. هل ص  فأنها بالضا        

 

 

4x4xy: ةللدالا  البيانيا  أمامكم الخطا  سم الذيفي الرا   .3 2  

 .تقاطع الخطا البيانيا مع المحورين اطنق جدوا .أ

 الدالاة المعطاة سالبة؟ xأليا قيم  .ب

 ما هي القيمة العظمى التي تحصل عليها الدالاة،  .ت

  صل على هذه القيمة؟ وفي أيا نقطة تح       

 الدالاة تنازلياة؟ xأليا قيم  .ث

 

 

 

6xxy:  معطاة الدالة    .4 2  

 .x ة مع محور للدالا  البيانيا  جدوا نقاط تقاطع الخطا  .أ

 ، بةموجة فيها الدالا  تكون x سجالوا قيمة لـ .ب

 ة. واحسبوا لها قيمة الدالا       

 ة المعطاة سالبة؟ الدالا  xقيم  أليا  .ت

 .نقطة رأس القطع المكافئ جدوا إحداثيي .ث

7yهل المستقيم .ج   ة؟ اشرحواللدالا  البيانيا  الخطيقطع. 
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: معطاة الدالة  .5    4x3xxf  . 

 مع المحورين، البيانيا  الخطا  وا نقاط تقاطعجد .أ

 .البيانيا  قاط على الخطا لوا إحداثيات النا وسجا  

 ةالدالا  x قيم  أليا  .ب xfسالبة؟ 

 .نقطة رأس القطع المكافئ جدوا إحداثيي .ت

 ة؟ة تصاعديا الدالا xقيم  أليا  .ث

 

 

x2xy: الذي في الرسم موصوف بواسطة البيانيا  الخطا    .6 2 . 

 .جدوا نقطة رأس القطع المكافئ .أ

 ة؟ ة المعطاة تصاعديا الدالا xقيم  أليا  .ب

 ة المعطاة سالبة؟الدالا xقيم  أليا  .ت

 

 

 

 ان للدالتين: بيانيا ال انفي الرسم الذي أمامكم الخطا    .7

   
  3xxg

3xxf
2





 

 ين.ين البيانيا جدوا نقطتي تقاطع الخطا  . أ

 ؟ f(x) < g(x) قيتحقا  x قيم أليا  .ب

 

 

 

 

 

6x4xy:  الةللدا  البيانيا  سم معطى الخطا في الرا  .8 2 . 

 جدوا نقاط تقاطع القطع المكافئ مع المحورين.  .أ

 .(و ِجدت إن  ) 

 القطع المكافئ سالب؟ x قيم يا أل .ب

 نقطة رأس القطع المكافئ؟ جدوا إحداثيي .ت

روا.  البيانيا  يقطع الخطا   y = -2هل المستقيم  .ث  للقطع المكافئ؟ فسا

 لقطع المكافئ.التصاعدي لمجال الجدوا  .ج
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x4xy:ةللدالا  البيانيا  أمامكم الخطا  في الرسم الذي  .9 2  

 .(انظروا الرسم) A قطةيانة النا وعليه مب

 .3 هو A قطةللنا  x  معطى أنا اإلحداثيا  .أ

 .قطةللنا  y جدوا اإلحداثيا  

 ة المعطاة للدالا  البيانيا  قاط المشتركة بين الخطا جدوا عدد النا  .ب

 .(و ِجدت كهذه إن  ) y = 2x-9والمستقيم        

 ة المعطاة للدالا  البيانيا  جدوا عدد النقاط المشتركة بين الخطا  .ت

 اشرحوا. .(و ِجدت كهذه إن  ) y=3والمستقيم        

 

 

 

 تين:ان للدالا ان  البيانيا في الرسم الذي أمامكم الخطا  .10

x4x)x(f 2    4   وx3x)x(g 2 ،  

 .A، B، C، D: وعليهما مبيانة النقاط

 (2) و  ( 1) ينالبيانيا  ينالئموا لكل واحد من الخطا  .أ

 .ة المالئمة لهالدالا  

 .اختياركماشرحوا  

 .C و   A، B  قاط ات النا جدوا إحداثيا  .ب

 .D قطة للنا x وا اإلحداثيا جد .ت

 

 

 

 تين:تين التربيعيا ان للدالا البيانيا  انفي الرسم الذي أمامكم الخطا  .11

2xx)x(f 2 
 
3xx25.0)x(g  و   2 . 

 .ة المالئمة لهالدالا  (2) و  ( 1) خط بيانيا  الئموا لكلا  .أ

 اشرحوا اختياركم. 

 . ين أعالهين البيانيا حد الخطا أتقع على  (21-,12) النقطة .ب

 قطة؟ اشرحوا.ين تقع هذه النا واحد من الخطا  جدوا على أيا  

 . ينين البيانيا جدوا نقطتي تقاطع الخطا  .ت
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 :تينان للدالا ان  البيانيا لرسم الذي أمامكم الخطا في ا  .12

5x6x)x(f 2 
 

1x)x(g  

 اشرحوا. ة المالئمة له.الدالا  بيانيا  خطا  الئموا لكلا  .أ

  ين. ين البيانيا تقاطع الخطا  اطجدوا نق .ب

 المستقيم فوق  جدوا المجال الذي فيه يقع الخطا  .ت

  للقطع المكافئ.  يا البيان الخطا       

 نقطة رأس القطع المكافئ. جدوا إحداثيي .ث

 .للقطع المكافئ المجال التنازليومجال التصاعدي الجدوا  .ج

 

 

 

 

6x4x2y:معطى قطع مكافئ معادلته .13 2 . 

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

 .C و   A، B قاط ات النا جدوا إحداثيا  .أ

 ا على المستقيمأيض   B و   A قطتينلماذا تقع النا  اشرحوا، .ب

       y = 2x + 6. 

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

 

 

 

x6xy :معطى قطع مكافىء معادلته .14 2 . 

7yالمستقيم  قطتينيقطع القطع المكافئ في النا A   و B. 

 .B و   A قطتينجدوا إحداثيات النا  .أ

 .نقطة رأس القطع المكافئ هي D قطةالنا  .ب

 .D النقطة جدوا إحداثيي 

 ؟ABD في المثلاث AB لع ما هو طول االرتفاع على الضا  .ت

 .ABD جدوا مساحة المثلاث .ث
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5x4xyمعطى قطع مكافئ معادلته    .15 2  

9yومستقيم معادلته  . 

O  نقطة أصل المحاور. 

 . B و   A قطتينفي النا  x يقطع القطع المكافئ محور  .أ

 .(انظروا الرسم) B و   A قطتينجدوا إحداثيات النا  

 تقاطع القطع المكافئ ات نقطةجدوا إحداثيا  .ب

9y والمستقيم                 ( قطةالنا C في الرسم). 

 .CAO و   CBO ثيناحسبوا مساحة المثلا  .ت       

 

 

3x4xy:معطى قطع مكافئ معادلته   .16 2  

13x4yومستقيم معادلته  

 قطة المشتركة بينات النا جدوا إحداثيا  .أ

 القطع المكافئ والمستقيم       

 .(في الرسم A قطةالنا )       

  المكافئنقطة رأس القطع  جدوا إحداثيي .ب

 .(في الرسم B قطةالنا ) 

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

 .لنقطة الرأس x مساوٍ لإلحداثي 

 

 

24x11xy :معطى قطع مكافئ معادلته   .17 2  

 x  مع محور تقاطع القطع المكافئ طاجدوا نق .أ

 (.في الرسم B و   A تانقطالنا ) 

  قطتينفي النا  يقطع القطع المكافئ y = -14 المستقيم .ب

 C  و D . قطتينجدوا إحداثيي النا. 

 .ABCD احسبوا مساحة شبه المنحرف .ت
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 :تانمعطاة الدالا    .18

2)3x(
2

1
y 2  

1162  xxy 

 .حوااشر .ة المالئمة لهالدالا  بيانيا  خطا  الئموا لكلا  .أ

 التين يوجد نقطة مشتركة واحدة فقط.بيانوا أنا للدا  .ب

 قطة اتها، وبيانوا أنا هذه النا جدوا إحداثيا                

 هي نقطة رأس القطع المكافئ.                

 (.1) مجال التصاعدي للقطع المكافئالجدوا  .ت

 (.2) مجال التنازلي للقطع المكافئالجدوا  .ث

 

 

 

 

 :معادلتا قطعين مكافئين معطاة   .19

6x2xy

x4x2y

2

2





 

 .اشرحوا. ة المالئمة لهالدالا  بيانيا  خطا  الئموا لكلا  .أ

 .ات نقطة رأس القطع المكافئجدوا إحداثيا  .ب

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

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

في هذه  على سبيل المثال، . صدقلم ت ، كالا ( ث)    x = 1.5 ، x = 4: مثال  ( ت) x < 5 > 1( ب)

 x < 5 > 3 ة في المجالها تصاعديا ولكنا   x < 5 > 1 سالبة في المجال ةالدالا  تكون الحالة

x : قطة التقاطع مع محورن(  أ) .3 0,2 . نقطة التقاطع مع محورy : 4,0  

0y(   ت)       2 يختلف عن x لكلا (  ب) 2 يكون عندماx   (ث   )2x  

( أ) .4   0,30,2(ب )  1ا يكونة موجبة عندمالدالا : مثالx   6 ة هيوقيمة الدالا. 

3x(  ت)    2   أوx  (ث  ))النا المستقيم ، كالا  (ـج)  )0.5 ,6.25 y = 7الموازي لمحور ، 

xآخر رياضيا  شرحكل  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   4,19,6    (ب    )6x1  

 (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) المكافئ نقطة واحدة وهي نقطة رأس القطع في يقطع (  ث)

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

  ء. قطة الصغرى للقطع المكافىالمستقيم المعطى يقع فوق النا  أو ،(3-,3)

عندما يكون : الشرح. g(x) ةيالئم الدالا ( 2)  البيانيا  والخطا  f(x) ةيالئم الدالا ( 1) البيانيا  الخطا  ( أ) .10

عامل للقطع  ا فانا سالب   2xوعندما يكون معامل  موجب للقطع المكافىء يوجد نقطة صغرى،   2x م 

 في نقطة أصل المحاور y ريقطع محو( 1) الخط البياني: خر ممكنآتفسير  المكافىء نقطة عظمى. 

 ، A  ، (0  ,1-)B(4, 0(   )ب).    ال يمر عبر نقطة أصل المحاور( 2) البيانيا  والخطا  ،(0,0) في النقطة

(4 ,0)C   (ت ) 0.5- =x. 

عندما يكون : الشرح. g(x) ةيالئم الدالا ( 2) البيانيا  الخطا  ، f(x) ةيالئم الدالا ( 1) البيانيا  الخطا (  أ) .11

عامل للقطع  ن  إا فسالب   2xوعندما يكون معامل  موجب للقطع المكافىء يوجد نقطة صغرى،   2x م 

 فقط أو  ،بواسطة التعويض: الشرح.  g(x)ة للدالا  البيانيا  على الخطا ( ب)المكافىء نقطة عظمى.  
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خر آ كل تفسير أو  ،(-21) ن تحصل الدالة على قيمة تساويأيمكن  g(x) ةللدالا  البيانيا  على الخطا 

 (2,4)، (-2, 0(   )ت)صحيح. 

 .g(x) يالئم الدالة( 2) البيانيا  الخطا  ، f(x) ةيالئم الدالا ( 1) البيانيا  خطا ال (أ ) .12

 .ةة خطيا تمثال دالا  g(x) ة ة والدالا ة تربيعيا تمثال دالا  f(x) الدالة: الشرح 

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

 .x > 3 يكون ة عندماتصاعديا   ، x < 3 يكون ة عندماتنازليا  (جـ)

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

 وحدة مرباعة 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 مرباعة 4.5هي  COB ومساحة المثلاث عة وحدة مربا  22.5 هي CAO مساحة المثلاث(ت)

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

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

)3x(2 ةيالئم الدالا ( 1) البيانيا  الخطا (  أ) .18
2

1
y 2  ،  ةيالئم الدالا ( 2) البيانيا  والخطا 

11 –6x  – 2x-y =  .عامل: الشرح  ا للقطع المكافىء يوجد نقطة صغرى، موجب    2x عندما يكون م 

 للقطع المكافىء نقطة عظمى. نا إف ،اسالب   2xوعندما يكون معامل 

 x > -3( ث)     x > -3(ت)  (2-,3-)(ب)

x4x2y(أ).19 2   6 ، (2) البيانيا  تالئم الخطاx2xy 2    الشرح. (1) البيانيا  تالئم الخطا :

عامل  نا إف ،اسالب   2xوعندما يكون معامل  موجب للقطع المكافىء يوجد نقطة صغرى،   2x عندما يكون م 

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: إضافي تعليل. جبريا  سطة حلا بوا: ممكن تعليل( ت)

 نقطة مشتركة كونأن ت ا، ال يمكن لذ ،(2) للنقطة العظمى للقطع المكافئ y أكبر من اإلحداثي

   .للقطعين المكافئين

 


