
 

 الوضعية اإلنطالقية

    

منازل كل  B،D،E، Aفً الشكل المقابل ،تمثل المناطق     

مناطق لشبكة  وكذألك ظ وعلًي وعبد الحق وعبد الحفٌمن شكر

، حٌث الطرٌق بٌن منزل شكري وعلً ٌمثل قطر   Wifi1وٌفً

الدائرة  1C فًٌالو انتشارالتً تحدد منطقة Wifi1  والخط بٌن

مركز الدائرة  1C ومنزل علً هً قطر للدائرة 2C التً تحدد

 وعبد الحق ، اما منازل عبد الحفٌظ Wifi2الوٌفً  منطقة انتشار

 .فهً على استقامة واحدة  وعلً

  ماهً الوضعٌة النسبٌة للمستقٌمٌن BDو EI  مع

 التعلٌل ؟

 :أن أثبت  YXYXAD  42  

 

 الوضعية اإلنطالقية

    

منازل كل  B،D،E، Aفً الشكل المقابل ،تمثل المناطق     

مناطق لشبكة  وكذألك ظ وعلًي وعبد الحق وعبد الحفٌمن شكر

، حٌث الطرٌق بٌن منزل شكري وعلً ٌمثل قطر   Wifi1وٌفً

الدائرة  1C فًٌالو انتشارالتً تحدد منطقة Wifi1  والخط بٌن

مركز الدائرة  1C ومنزل علً هً قطر للدائرة 2C التً تحدد

 وعبد الحق ، اما منازل عبد الحفٌظ Wifi2الوٌفً  منطقة انتشار

 .فهً على استقامة واحدة  وعلً

  ماهً الوضعٌة النسبٌة للمستقٌمٌن BDو EI  مع

 التعلٌل ؟

 أن أثبت:   YXYXAD  42 

 

 

 

 الوضعية اإلنطالقية

    

منازل كل  B،D،E، Aفً الشكل المقابل ،تمثل المناطق     

مناطق لشبكة  وكذألك ظ وعلًي وعبد الحق وعبد الحفٌمن شكر

، حٌث الطرٌق بٌن منزل شكري وعلً ٌمثل قطر   Wifi1وٌفً

الدائرة  1C فًٌالو انتشارالتً تحدد منطقة Wifi1  والخط بٌن

مركز الدائرة  1C ومنزل علً هً قطر للدائرة 2C التً تحدد

 وعبد الحق ، اما منازل عبد الحفٌظ Wifi2الوٌفً  منطقة انتشار

 .فهً على استقامة واحدة  وعلً

  ماهً الوضعٌة النسبٌة للمستقٌمٌن BDو EI  مع

 التعلٌل ؟

 :أن أثبت  YXYXAD  42
 

  

 

 الوضعية اإلنطالقية

    

منازل كل  B،D،E، Aفً الشكل المقابل ،تمثل المناطق     

مناطق لشبكة  وكذألك ظ وعلًي وعبد الحق وعبد الحفٌمن شكر

، حٌث الطرٌق بٌن منزل شكري وعلً ٌمثل قطر   Wifi1وٌفً

الدائرة  1C فًٌالو انتشارالتً تحدد منطقة Wifi1  والخط بٌن

مركز الدائرة  1C ومنزل علً هً قطر للدائرة 2C التً تحدد

 وعبد الحق ، اما منازل عبد الحفٌظ Wifi2الوٌفً  منطقة انتشار

 .فهً على استقامة واحدة  وعلً

  ماهً الوضعٌة النسبٌة للمستقٌمٌن BDو EI  مع

 التعلٌل ؟

 :أن أثبت  YXYXAD  42
 

 

 

     

 

 

 

  

belhocine : https://prof27math.weebly.com/




