
 وضعية االنطالق للمقطع الرابع

في اطار تكملة المرافق الخاصة بترمواي سطيف تم تخصيص قطعة مستطيلة الشكل   

إلنجاز موقف لسيارات ووكالة تجارية بالقرب من محطة بارشي عبيد بالمدخل الغربي 

 للمدينة . 

تحاط القطعة كليا بسياج مع ترك مدخل ومخرج كما هو موضح الشكل  الجزء األول:

 عددان معبر عنهما بالمتر(.  yو  x) المقابل. 

 عن المساحة المخصصة  xعبر بداللة -

 لموقف السيارات.              

 حتى تكون المساحة المخصصة  xحدد قيمة   -

 . 2m 4700لموقف السيارات   

 يكون مخرج السيارات يريد صاحب المشروع ان

 .m 270و طول السياج المستعمل ال يتعدى m 10ال يتجاوز  

 . yساعد صاحب المشروع في تحديد قيمة  -

 :الجزء الثاني

من أجل تحديد مواقع محطات توقف الترمواي قام مهندس الشركة بتمثيل مسار 

 الترمواي على معلم متعامد ومتجانس 

  كما هو مبين في الشكل التالي:

 .  A ; B ; C ; Dحدد إحداثيات النقاط  -

)()(بين أن  - ABAC  

 ؟ علل إجابتك. ABCDما طبيعة الرباعي  -

 تريد شركة الترمواي إنجاز وكالة تجارية تبعد  

   C وA  ، Bنفس البعد عن المحطات    

 موقع هذه الوكالة. Fحدد إحداثيات النقطة 
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