












الباب الرابع

اْلِقُطوع اْلَمْخُروِطيَّة



ّْ اْلَمخْْاْلِقْطع ِِ ُروط
Conic Section



ّ نيْدائُرينيْهوْالشكلْالناتجْعنْتقاِعْمستوىْماْمعْخمُرِط:ْالقطعْاملخُرِط
ْكليهماْأطْأحدمها،ْحبيثْالْميُرْاملست .وىْابلُرأسقائمنيْمتقابلنيْابلُرأس،

يةالقطعْاملكافئْطالقطعْالزائدْطالقطعْالناقصْطالدائُرةْأمثلةْللق .طوعْاملخُرِط

يًّا؟هلْالشكلْاملظللْابلُرسمْميثلْقطعْ  اْخمُرِط



ّْ ْنَدسِْالَْْاْلَمَحلْ 
Locus



اليتْحتققْهوْالشكلْالذيْينتجْعنْجمموعةْالنقاط:ْاحمللْالندسّ
.خاصيةْهندسيةْمعينة

اْاثبت اْالدائُرةْهّْاحمللْالندسّْجملموعةْنقاطْاملستوىْاليتْت بعدْبوعد 
.عنْنقطةْمعلومةْتسمىْاملُركز

:صحْأمْخطأ
عْالنقاطْاليتْاملستقيمْاملوازيْملستقيمْمعلومْهوْاحمللْالندسّْجلمي

اْاثبت اْعنْاملستقيمْيفْاملستوىْنفسه .تبعدْبوعد 



َكاِفئاْلِقْطعْاْلمْو
Parabola



نْبوعدْكلْمنهاْعنْهوْاحمللْالندسّْجملموعةْنقاطْاملستوىْاليتْيكْو:ْالقطعْاملكافئ
ْدائم اْلبعدهاْعنْمستقيمْمعلومْيسمى(ْالبؤرة)نقطةْاثبتةْ .الدليلمساطًي 

.طعْاملكافئاملسارْالذيْتتحُركْفيهْاملقذطفاتْمثالْعلىْالق

.مكافئ احتتْالصورةْاليتْيظهُرْفيهاْقطع ا(ْ)ضعْعالمةْ



ةاْلب وْؤرَْ
Focus



𝒄نْالُرأسْمسافةْهّْنقطةْاثبتةْتقعْعلىْحمورْالتماثلْللقطع،ْطتبعدْع:ْالبؤرة
.طتكونْمساطيةْلبعدْالُرأسْعنْمستقيمْاثبتْيسمىْالدليل

𝑭طةْبؤرةْالقطعْاملكافئْاملمثلْبيانيًّاْهّْالنق 𝟔,𝟏𝟒.

:أكملْالفُراغ
اجملاطرإحداثياْبؤرةْالقطعْاملكافئْيفْالتمثيل البياينْ 

.............مهاْ



لِي لالدَّ
Directrix



هْعنْأيْنقطةْهوْمستقيمْعموديْعلىْحمورْالتماثلْحبيثْيكونْبوعد:ْالدليل
ْلبوعدْهذهْالنقطةْعنْالبؤرة .تقعْعلىْالقطعْمساطًي 

𝒙اْهّْمعادلةْالدليلْللقطعْاملكافئْاملمثلْبيانيًّ = 𝟓.

.اخت ُرْاإلجابةْالصحيحة
اجملاطرْهّيفْالتمثيلْالبيمعادلةْالدليلْللقطعْاملكافئْ :اينْ 

ሻ𝟏 𝒙 = 𝟔 ሻ𝟐 𝒚 = 𝟏𝟔



َماثولالتَّحِمَْور
Axis of Symmetry



.املارْابلبؤرةهوْاملستقيمْالعموديْعلىْالدليلْْط:ْحمورْالتماثل

𝐲:ْاْهّمعادلةْحمورْالتماثلْللقطعْاملكافئْاملمثلْبيانيًّ = −𝟓

:أكملْالفُراغ
مثيلْالبياينْ معادلةْحمورْالتماثلْللقطعْاملكافئْيفْالت

..........اجملاطرْهّْ



الُرَّْأس
Vertex



.لتماثلهوْنقطةْتقاِعْالقطعْاملكافئْمعْحمورْا:ْالُرأس

:أكملْالفُراغ
اجملاطرإحداثياْرأسْالقطعْاملكافئْيفْالتمثيلْا لبياينْ 

...........مهاْ

𝑽رأسْالقطعْاملكافئْاملمثلْبيانيًّاْهوْ 𝟐, − 𝟓.



ْؤِرياْلب ْواْلَوَتُر
Latus Rectum



ورْالتماثل،ْطيقعْهوْالقطعةْاملستقيمةْاملارةْابلبؤرةْطالعموديةْعلىْحم:ْالوتُرْالبؤري
ولْالوتُرْالبؤريْيساطي.ُِْرفاْالوتُرْالبؤريْعلىْالقطعْاملكافئ 𝟒𝒄ِط

.املسافةْبنيْالبؤرةْطالُرأسcحيث

:انيًّاْيساطيِولْالوتُرْالبؤريْللقطعْاملكافئْاملمثلْبي
𝟒𝒄 = 𝟒 × 𝟐 = 𝟖

:أكملْالفُراغ
تمثيلْالبياينْ ِولْالوتُرْالبؤريْللقطعْاملكافئْيفْال

.........يساطيْاجملاطر



صنَّاقِْالاْلِقْطع
Ellipse



جمموعْبعديهاْهوْاحمللْالندسّْجملموعةْنقاطْاملستوىْاليتْيكون:ْالقطعْالناقص
.𝟐𝒂يساطيْمقدار اْاثبت اْطهوْ(ْالبؤرتني)عنْنقطتنيْاثبتتنيْ

.هّْالبعدْبنيْالُرأسْطاملُركز𝒂حبيث

.قصالنجومْطالكواكبْتتحُركْيفْمداراتْعلىْشكلْقطعْان

.اْانقص احتتْالصورةْاليتْيظهُرْفيهاْقطعْ (ْ)ضعْعالمةْ



نالب وْؤَرات
Foci



:أكملْالفُراغ
ثيلْالبياينْ لقطعْالناقصْيفْالتمإحداثياتْالبؤرتنيْل

.............اجملاطرْهّْ

𝑭𝟏ط𝑭𝟏َْ:ْيفْالقطعْالناقصْاجملاطرْالبؤراتنْمها
ْكان 𝑷𝑭𝟏:ْمنْالُرسمْإذا + 𝑷𝑭𝟐 = 𝟏𝟎

𝑴𝑭𝟏:ْْْفإن +𝑴𝑭𝟐 = 𝟏𝟎

طيكونْجمموع𝟐𝒄ْمهاْنقطتانْتقعانْعلىْاحملورْاألكربْطاملسافةْبينهماْ:ْالبؤراتن
.ت ابوعديهماْعنْأيْنقطةْعلىْمنحىنْالقطعْالناقصْيساطيْمقدار اْاثب

.هّْالبعدْبنيْإحدىْالبؤرتنيْطاملُركز𝒄حبيث



ْكرَبْاأْلَْاْلِمْحَور
Major Axis



قيمةْاليتْحتويْهوْحمورْمتاثلْللقطعْالناقصْطهوْالقطعةْاملست:ْاحملورْاألكرب
ولهْ .𝟐𝒂البؤرتنيْطتقعْهنايتاهاْعلىْمنحىنْالقطعْالناقص،ِْط

.البعدْبنيْاملُركزْطأحدْالُرأسني𝒂حيثْ

:أكملْالفُراغ
مثيلْالبياينْ معادلةْاحملورْاألكربْللقطعْالناقصْيفْالت

............اجملاطرْهّْْ

𝒚:ْمعادلةْاحملورْاألكربْللقطعْالناقصْاجملاطرْهّ = 𝟒.



ُرْصَْْاْلِمْحَورْاأْلَْ
Minor Axis



ةْمعْاحملورْاألكرب،ْهوْالقطعةْاملستقيمةْاليتْمتُرْابملُركزْطاملتعامد:ْاحملورْاألصُْر
وله .𝟐𝒃طتقعْهنايتاهاْعلىْمنحىنْالقطعْالناقص،ِْط

.هّْالبعدْبنيْاملُركزْطأحدْالُرأسنيْاملُرافقني𝒃حبيث

𝒙معادلةْاحملورْاألصُْرْللقطعْالناقصْاجملاطرْهّْ = 𝟏.

:صحْأمْخطأ
مثيلْالبياينْ معادلةْاحملورْاألصُْرْللقطعْالناقصْيفْالت

𝒚اجملاطرْهّْ = 𝟑



زاْلَمُرْكَْ
Center



.ُرهوْنقطةْاملنتصفْللمحورينْاألكربْطاألصْ:ْاملُركز

.𝟏,𝟒إحداثياْمُركزْالقطعْالناقصْاجملاطرْمهاْ

:أكملْالفُراغ
البياينْ إحداثياْمُركزْالقطعْالناقصْيفْالتمثيل

...............اجملاطرْمهاْ



انالُرَّْأسَْ
Vertices



.كربمهاْنقطتاْهناييتْاحملورْاأل:ْالُرأسان

جملاطرْإحداثياتْالُرأسنيْللقطعْالناقصْا
𝟒,𝟒−:ْهّ , 𝟔,𝟒

:أكملْالفُراغ
تمثيلْإحداثياتْالُرأسنيْللقطعْالناقصْيفْال

اجملاطرْهّ ...................البياينْ 



انموَُراِفقَْالُرَّْأَسانْالْْ
Co-Vertices



.ورْاألصُْرمهاْنقطتاْهناييتْاحمل:ْالُرأسانْاملُرافقان

صْاجملاطرإحداثياتْالُرأسنيْاملُرافقنيْللقطعْالناق
𝟏,𝟖:ْهّ , 𝟏,𝟎

:أكملْالفُراغ
التمثيلْإحداثياتْالُرأسنيْاملُرافقنيْللقطعْالناقصْيف

اجملاطر ......................هّْالبياينْ 



ْخِتاَلَف ي ْاْلَمُرَْكزِْااْلِ
Eccentricity



تقعْهذهْ،ْْطهوْمدىْدائُريةْأطْاتساعْالقطعْالناقص:ْاالختالفْاملُركزي
.1طَْ 0القيمةْدائم اْبني

:صحْأمْخطأ
ْكانتْقيمةْ فإنْالقطع1ْمنْتقرتباالختالفْاملُركزيْللقطعْالناقصْإذا

.الناقصْيقرتبْمنْاخلطْاملستقيم

زيْإىلْصفُرْصورْخمتلفةْلالختالفْاملُركزي،ْطعندماْتصلْقيمةْاالختالفْاملُرك
.يصبحْالقطعْالناقصْدائُرة



اِئداْلِقْطعْالزَّ
Hyperbola



وىْطاليتْيكونْهوْاحمللْالندسّْجلميعْالنقاطْالواقعةْيفْاملست:ْالقطعْالزائد
تسميانْ)اثبتتنيْبنيْبوعديهاْعنْنقطتني(ْالقيمةْاملطلقةْللفُرق)الفُرقْاملطلقْ

.𝟐𝒂يساطيْمقدار اْاثبت ا،ْهوْ(ْالبؤرتني
.البعدْبنيْاملُركزْطأحدْالُرأسني𝒂حيثْْ

.قطعْزائدالظلْعلىْاجلدارْالذيْيصنعهْاملصباحْميثل

.د احتتْالصورةْاليتْيظهُرْفيهاْقطع اْزائ(ْ)ضعْعالمةْ



اَتناْلب وْؤرَْ
Foci



ْبوعديهماْعنْأيْمهاْنقطتانْتقعانْعلىْاحملورْالقاِعْطالفُرقْاملطلقْبني:ْالبؤراتن
.نقطةْمنْنقاطْمنحىنْالقطعْالزائدْيساطيْمقدار اْاثبت ا

:اطرْهّإحداثياتْالبؤرتنيْللقطعْالزائدْاجمل
−𝟑, 𝟑 , −𝟑,−𝟕

:أكملْالفُراغ
تمثيلْالبياينْ إحداثياتْالبؤرتنيْللقطعْالزائدْيفْال

....................اجملاطرْهّْ



زاَلَمُرْكْْ
Center



.لبؤرتنيهوْنقطةْمنتصفْاملسافةْبنيْا:ْاملُركز

,𝟑−إحداثياْمُركزْالقطعْالزائدْاجملاطرْمها − 𝟐.

:أكملْالفُراغ
𝟐−إحداثياْمُركزْالقطعْالزائدْالذيْبؤراتهْ , − 𝟔 , −𝟐 ,𝟒

...................................مهاْ



نالُرَّْأَسا
Vertices



نيْالبؤرتنيْمعْمهاْنقطتاْتقاِعْالقطعةْاملستقيمةْالواصلةْب:ْالُرأسان
.كلْمنْفُرعّْاملنحىن

:اطرْهّإحداثياتْالُرأسنيْللقطعْالزائدْاجمل
−𝟑, 𝟐 , −𝟑,−𝟔

:أكملْالفُراغ
لْالبياينْ إحداثياتْالُرأسنيْللقطعْالزائدْيفْالتمثي

..........................اجملاطرْهّْ



ِِعاْلِمْحَورْالْْ َقا
Transverse Axis



ةْاملستقيمةْهوْأحدْحموريْمتاثلْالقطعْالزائدْطهوْالقطع:ْاحملورْالقاِع
.الواصلةْبنيْالُرأسنيْطميُرْابملُركز

:معادلةْاحملورْالقاِعْللقطعْالزائدْاجملاطرْهّ
𝒙 = −𝟑.

:أكملْالفُراغ
يلْالبياينْ معادلةْاحملورْالقاِعْللقطعْالزائدْيفْالتمث

...........اجملاطرْهّْ



موَُراِفقاْلِمْحَورْالْْ
Conjugate Axis



عةْاملستقيمةْهوْأحدْحموريْمتاثلْالقطعْالزائدْطهوْالقط:ْاحملورْاملُرافق
.العموديةْعلىْاحملورْالقاِعْطميُرْابملُركز

:معادلةْاحملورْاملُرافقْللقطعْالزائدْهّ
𝒚 = −𝟐.

:صحْأمْخطأ
تمثيلْالبياينْ معادلةْاحملورْاملُرافقْللقطعْالزائدْيفْال

𝒙اجملاطرْهّْ = −𝟐


