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  1تمرين 

ABC  مثلث قائم الزاوية فيA حيث :  
                  12AB 5ACو  = =.  

  .BCأحسب المسافة 
  2تمرين 

ABC الزاوية في  مثلث قائمC حيث :  
                  8AC cm=  6وBC cm=.  

 .أنشئ الشكل .1
 ABCبالنسبة للمثلث أكتب مبرھنة فيتاغورس  .2

 . Cو  Bو  Aباستعمال الحروف 
 .ABأحسب المسافة  .3

  3تمرين 
ABC  مثلث قائم الزاوية فيA حيث :  

                  2,5AB cm=  6,5وBC cm=.  
  .ACأحسب المسافة 

  4تمرين 
IJK مثلث بحيث :  
       2,5IJ cm=  1,5وIK cm=  2وJK cm=.  
 قائم الزاوية في نقطة يجب IJKبرھن أن المثلث  .1

 .تحديدھا
]نقطة من  Pلتكن  ]IK 1: بحيثKP cm=.  

 .PJأحسب  .2
 .قائم الزاوية؟علل جوابك IJPھل المثلث  .3

  5تمرين 
  .شبه منحرف قائم ABCDنعتبر الرسم التالي حيث 

  
  
  
  
  
  
  

  .BDو  ACأحسب المسافتين 
  6  تمرين

ABC  مثلث قائم الزاوية و متساوي الساقين رأسهA حيث  :
3AB =.  

3:    نبين أ .1 2BC =. 
)على  Aالمسقط العمودي ل  Hلتكن  .2 )BC. 

  .AHأحسب المسافة 
  7تمرين 

 ABCD  مربع محاط بدائرة(C)  5شعاعھاr cm=     
  .Oو مركزھا 

 .أنشئ شكB مناسبا .1
 .ABأحسب  .2
  .ABCDالدائرة المحاطة بالمربع  (’C)لتكن 

 .(’C)شعاع الدائرة  r'أحسب  .3
  

  
  8 تمرين

KLM مثلث حيث :  
       7 1KL = 7و  − 1LM = 4KMو  + =.  
 .قائم الزاوية KLMبرھن أن المثلث  .1
 .KLMأحسب محيط و مساحة المثلث  .2
)على  Lالمسقط العمودي ل  Hلتكن  .3 )KM. 

  .LHأوجد المسافة 
  9 تمرين

ABCD 6: مستطيل حيثAB cm=  9وAD cm=.  
]منتصف  Iلتكن  ]AB  وJ  نقطة من[ ]AD حيث :

1AJ cm=. 
 .JCو  ICو  IJاحسب المسافات  .1
 .قائم الزاوية IJCالمثلث  أنبين  .2
 .IJCأحسب محيط و مساحة المثلث  .4
)على  Iالمسقط العمودي ل  Hلتكن  .5 )JC. 

  .IHأوجد المسافة 
  10 تمرين

ABCD مستطيل.  
):   بين أن )2 2 2 22AC BD AB AD+ = +.  

  11 تمرين
ABCD رباعي محدب قطراه متعامدان.  

2:   بين أن 2 2 2AB CD BC AD+ = +.  
  12 تمرين    

  :نعتبر الشكل التوضيحي التالي، ونقترح المعطيات التالية
          3AB 4BCو    = 13ADو    = =.  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

5AC:  بين أن .1 =. 
  .DCاحسب المسافة  .2

  13 تمرين    

 .17cmأنشئ قطعة طولھا 
  14 تمرين    

ABCD  مربع مركزهO  3و قياس طول ضلعهcm.  
K  منتصف القطعة[ ]DC.  

)المستقيم  )AK  يقطع[ ]BD  فيI.  

)المستقيم  )BK  يقطع[ ]AC  فيJ.  

1IJ:  برھن أن cm=.  

 A 

B C 

D 
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  15 تمرين    

ABC عBضLمثلث متساوي ا.  
AB: نضع a=  حيثa عدد حقيقي موجب.  
)على  Aالمسقط العمودي ل  Hلتكن  )BC.  

:  بين أن .1
3

2
AH a=. 

 .aبدNلة  ABCأحسب مساحة المثلث  .2
  .Cبالنسبة ل Bمماثلة النقطة  Dلتكن 

 .قائم الزاوية ABDبرھن أن المثلث  .3
3AD:  بين أن .4 a=. 
لھما نفس  ADCو  ABCبين أن المثلثين  .5

 .المساحة
)على  Aالمسقط العمودي ل  Hلتكن  )BC.  

  .LضBعمتساوي ا AHKبرھن أن المثلث  .6
  16 تمرين    

ABC  مثلث قائم الزاوية فيA.  
)على  Aالمسقط العمودي ل  Hلتكن  )BC. 

  :بين العBقات التالية

2 2 2

2 2 2 2

2

2

2

1 1 1

2

AH BC AB AC

AH AB AC

BC BH CH AH

AH BH CH

AB BH BC

AC CH CB

× = ×

= +

= + +

= ×
= ×

= ×

 

  : تطبيق
ABC  مثلث قائم الزاوية فيA حيث:  

4AB 3ACو  = =.  
  .CHو  BHو  AHو  BC: أحسب المسافات التالية

  17 تمرين    
ABC  مثلث قائم الزاوية فيA  يحيط بدائرة قطرھاd.  
d:    بين أن AB AC BC= + −.  

  18 تمرين    

[ ]BC  10قطعة طولھاcm  و منتصفھاO.  

]الدائرة التي أحد أقطارھا  (C)لتكن  ]BC.  

): حيث (C)من الدائرة   Aنعتبر نقطة  ) ( )OA BC⊥.  

]منتصف  Iلتكن  ]OC.  

]تقطع  IAو شعاعھا  Iالدائرة التي مركزھا  ]OB  فيD.  

 .أنشئ الشكل .1
 ODو  AIو  AB: أحسب المسافات التالية .2

  .ADو  
  
  

  
  19 تمرين    

  :نعتبر الشكل التالي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

2d:    بين أن rR=.  
  )المفيد في الرياضيات(تمارين الكتاب المدرسي 

 .130ص  11و  10و  7و  6تمارين  •
 .131ص  23و  20و  16تمارين  •
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