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II.المعادلة :   حل في مجموعة االعداد المركبةz z�� �3 3 

III.a متجانس المتعامد و المعلم اللمستوي المركب منسوب إلى�� �O u v; ,  

Az تينحقذات الال A،B تيننعتبر النقط     i� 3 ، iBz e على  ���
 الترتيب .  

و يحول  Oالذي مركزه  Sاكتب العبارة المركبة للتشابه المباشر..1
 Bالى النقطة Aالنقطة

 ية النقط من المستوي المركب كما يأتي :لنعرف متتا .2
M A�0 )M0  الحقتهاz0(   ومن اجل كلnمن  ،

� �n nM S M�  nzالحقتها   nM، حيث النقطة �1
 . على الترتيب M1،M2،M3للنقاط  z1  ،z2  ،z3 عين اللواحق 

 . nبداللة  nzاستنتج عبارة الالحقة 
 على الشكل االسي.nzاكتب  
حقيقي ، ثم فسر nzحتى يكون nعين مجموعة قيم العدد الطبيعي  

 النتيجة هندسيا.
�نعتبر المتتالية العددية.3 �nu بـ المعرفة على :n nu z� 

�بين ان المتتالية  �nu  متتالية هندسية يطلب تحديد حدها االول
u0 اساسهاq 

n....حيث :nS، المجموع  nاحسب بداللة  nS u u u� � � �0 1 
limاحسب    nn

S
��

 
  

 

       

flflÁÖ⁄i’\U

I. المعادلة :   حل في مجموعة االعداد المركبةz z� �3 3 

II.a متجانس المتعامد و المعلم اللمستوي المركب منسوب إلى� �O u v; , 

Az تينحقذات الال A،B تيننعتبر النقط    i� 3 ، iBz e على الترتيب .   ��
و يحول  Oالذي مركزه  Sاكتب العبارة المركبة للتشابه المباشر.2

 Bالى النقطة Aالنقطة
 ية النقط من المستوي المركب كما يأتي :لنعرف متتا .2

M A�0 )M0  الحقتهاz0(   ومن اجل كلnمن  ،� �n nM S M� �1 ،
 nzالحقتها   nMحيث النقطة

 . بعلى الترتي M1،M2،M3للنقاط  z1  ،z2  ،z3 عين اللواحق 
 . nبداللة  nzاستنتج عبارة الالحقة 
 على الشكل االسي.nzاكتب  
حقيقي ، ثم فسر النتيجة nzحتى يكون nعين مجموعة قيم العدد الطبيعي  

 هندسيا.
�نعتبر المتتالية العددية.3 �nu بـ المعرفة على :n nu z� 

�بين ان المتتالية  �nu  متتالية هندسية يطلب تحديد حدها االولu0 
 qاساسها

n....حيث :nS، المجموع  nاحسب بداللة  nS u u u� � � �0 1 
limاحسب    nn

S
��

 
  

io

en
cy
-ed

uc
ati
oعي

نعتبر المتتاaهند
بين ان الم

qسها
، المnالل

lim
n�e

on
.co

m/
ex
am

s
عداد المرك

معللب إلى 

الذيeexexie3Sقتينحق

ما يأتي :
 ،

يب

io

s

3as.ency-education.com


