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  1تمرين 

  :نعتبر الرسم التالي، و نقترح المعطيات التالية
( ) ( )/ /AB EF  24وAB cm=  21وOB cm=  

12OEو   cm=  14وOF cm=  7وBC cm=   
8BDو  cm=. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 .EFو  OAأحسب  .1
):  بين أن .2 ) ( )/ /OA DC. 

  .DCأحسب المسافة  .3
  2تمرين 

  :نعتبر الرسم التالي حيث
6AB cm=  8وBC cm=  3وBM cm=.  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 .AMو  ACأحسب  .1
 .MPو  PCأحسب  .2

)بين أن  .3 )AM  منصف الزاوية�BAC.  

  3تمرين 
ABC  مثلث وE  نقطة على[ ]AB.  

)الموازي ل  )BC  المار منE  يقطع[ ]AC  فيD حيث  :

3AE BC= 2EBو    = AD= =.  
1,8ED:  بين أن .1 =. 

]على نصف المستقيم  .2 )DE  نضع النقطةF حيث :

3DF =. 
)ھل  )AD  يوازي( )BF؟ علل جوابك.  

 

  
  4تمرين 

  :نعتبر الرسم التالي، و نقترح المعطيات التالية
( ) ( )/ /BC EF  5وAB 6,5ACو  = 3AEو  = =    

2,6AKو      2AGو  = 4,8EFو  = =   . 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
8BC:  بين أن .1 =. 
)ھل المستقيمين  .2 )BC  و( )KG  متوازيان؟ علل

  .جوابك
  5تمرين 

  :نقترح المعطيات التالية نعتبر الرسم التالي، و
19,5AB 18ACو  = 7,5BCو  = 12DCو    = =  

5CEو   =   . 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

):  برھن أن .1 ) ( )/ /AB DE. 

13DE:  بين أن .2 =. 
 .قائم الزاوية CEDبرھن أن المثلث  .3
  .BDأحسب المسافة  .4

  6تمرين 
OCS 6,4:مثلث بحيثOC 8CSو  = 4,8OSو  = =.  

]نقطة من  Mلتكن  ]OC  4حيثCM نقطة من  Nو  =

[ ]SC  5حيثCN =.  

 .قائم الزاوية OCSبرھن أن المثلث  .1
):  برھن أن .2 ) ( )/ /MN OS . 

 .MNأحسب المسافة  .3
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  7تمرين 

ABC  مثلث قائم الزاوية فيC 6,5: حيثAC cm=.  

J  نقطة من[ ]AB 2: حيثAJ cm=  وBJ BC=.  

 .BCأوجد القيمة المضبوطة للمسافة  .1
)على  Jالمسقط العمودي ل  Kلتكن  )BC.  

): بين أن .2 ) ( )/ /KJ AC. 

 .BKو  JKأحسب المسافتين  .3
برھن بدون إجراء أية عملية حسابية أنه < يمكن  .4

 .أن يكون قائم الزاوية BCJللمثلث 
  .CJأحسب المسافة  .5

 8تمرين 
ABC  مثلث قائم الزاوية فيA 8: حيثAB cm=   

4ACو  cm=.  
4:  بين أن .1 5BC cm=. 
]نقطة من  Eلتكن  ]AB 6: حيثBE cm=.  

)و الموازي ل  Eالمستقيم المار من  )AC قطع ي[ ]AB  في

F.  
 .BFثم  EFأحسب  .2
)نقطة من  Gلتكن  )EF  1بحيثEG cm=  وG  تنتمي >

]للقطعة  ]EF.  

):  برھن أن .3 ) ( )/ /AG BF .  

  9تمرين 

(C)  دائرة مركزھاO 6اعھا و شعcm.  

[ ]AB ة أحد أقطاره الدائر(C) .  

N  نقطة من[ ]OB  4حيثBN cm=  وM  نقطة بحيث

3,2BM cm=  2و, 4MN cm=.  
 .أنشئ الشكل .1
 .قائم الزاوية BMNبرھن أن المثلث  .2

)المستقيم  )BM  يقطع الدائرة(C)  في نقطةP.  

):  بين أن .3 ) ( )/ /MN AP. 

 .BPثم  APأحسب  .4
]منتصف  Eلتكن  .5 ]BN. 

):   بين أن ) ( )/ /ME PO.  

)المستقيم  .6 )PO  يقطع الدائرة(C)  في نقطةK  

)و  )PN  يقطع( )BK  في نقطةI. 

]منتصف القطعة  Iبرھن أن  ]BK.  

 10تمرين 
ABC 5: مثلث حيثAB 6ACو  = 4BCو  = =.  
]نقطة من  Mلتكن  ]AB  2حيثAM نقطة من  Nو  =

[ ]AC  2,4حيثAN =.  

)المستقيمان  )BN  و( )CM  يتقاطعان في نقطةO.  

 .أنشئ شكK مناسبا يحقق المعطيات .1
 .قائم الزاوية؟ علل جوابك ABCھل المثلث  .2
):  برھن أن .3 ) ( )/ /MN BC. 

 .MNأحسب المسافة  .4

أحسب النسبة  .5
BO

NO
.  

  11تمرين 
ABC 12: مثلث حيثAB cm=  20وAC cm=   

16BCو   cm=.  
]نقطة من  Fلتكن  ]BC 4: بحيثCF cm=.  

)و العمودي على  Fالمستقيم المار من  )BC  يقطع( )AC 

 .Eفي 
)المستقيمان  )AF  و( )BE  يتقاطعان في نقطةO.  

قائم الزاوية في نقطة يجب  ABCبرھن أن المثلث  .1
 .تحديدھا

)بين أن المستقيمين  .2 )AB  و( )EF متوازيان. 

3EF:  بين أن .3 cm=. 
ثم استنتج  ECبطريقتين مختلفتين المسافة  أحسب .4

 .AEالمسافة 
 .BEأحسب المسافة  .5
 .قائم الزاوية؟ علل جوابك ABEھل المثلث  .6

أحسب النسبة  .7
OB

OE
. 

]نقطة من القطعة  Mلتكن  .8 ]AB بحيث :

9BM cm=. 
):  برھن أن ) ( )/ /AC MF.   

 12تمرين 
ABCD  شبه منحرف قائم فيA  وD بحيث :

5AD cm=  4وAB cm=  12وDC cm=.  
 .ACثم  BDأحسب  .1
)تقيمان المس .2 )AD  و( )BC  يتقاطعان فيS. 

  .SAأحسب المسافة 
  .BCأحسب المسافة  .3

  13تمرين 
  :نعتبر الرسم التالي، و نقترح المعطيات التالية

15AB cm=  20وAC cm=  25وBC cm=    
6AMو   cm=  8وAN cm=   . 
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):  برھن أن .1 ) ( )/ /MN BC. 

10BC:  بين أن .2 cm=. 
 .قائم الزاوية AMNبرھن أن المثلث  .3
 .BNأحسب المسافة  .4
)على  Aط العمودي ل المسق Hلتكن  .5 )BC. 

  .AHأحسب المسافة 
و الموازي ل  Nالمستقيم المار من النقطة  .6

( )CM  يقطع[ ]AB  في نقطةK. 

حدد جميع النسب المساوية ل  . أ
AN

AC
. 

2AM: بين أن . ب AK AB= ، ثم استنتج ×
  .AKالمسافة 

 14تمرين 

ABC 9: مثلث حيثAB 6ACو  = 3و  = 13BC =.  
]نقطة من  Mلتكن  ]AB 3: بحيثAM =.  

) و الموازي ل Mالمستقيم المار من  )BC  يقطع[ ]AC  في

N. 
)المستقيمان  )BN  و( )CM  يتقاطعان في نقطةO.  

قائم الزاوية في نقطة يجب  ABCبرھن أن المثلث  .1
 .يدھاتحد

2AN: بين أن .2 =. 
 .MN و BNأحسب  .3
 .قائم الزاوية؟ علل جوابك BMNھل المثلث  .4

أحسب النسبة  .5
BO

NO
.  

  .BOأحسب المسافة  .6
] علىنقطة  Iن لتك .7 ]AB 6: بحيثAI  J، و =

]نقطة على  ]AC 4: بحيثAJ =. 

):  برھن أن ) ( )/ /IJ BC.          

  15 تمرين
ABC مثلث.  

]يقطع  �BACالمنصف الداخلي للزاوية  ]BC  فيE.  

)و الموازي ل  Cالمستقيم المار من  )AE  يقطع( )AB  في

D.  
 .ارسم الشكل .1
 .ADCحدد طبيعة المثلث  .2

:   بين أن .3
EB AB

EC AC
=. 

:  استنتج أن .4
AB BC

EB
AB AC

×=
+

. 

)و الموازي ل  Eالمستقيم المار من  .5 )AC  يقطع

( )AB  فيF. 

:   بين أن.أ
2AB

BF
AB AC

=
+

.  

  

:    استنتج أن.ب
BE BC

BF AB
=. 

:   بين أن .6
AB AC

EF
AB AC

×=
+

. 

  16تمرين 
ABC  و  مثلث معلومM  منتصف القطعة[ ]BC.  

]نقطة من القطعة  Oلتكن  ]AM  الموازي للمستقيم( )AB 

)يقطع  Oالمار من  )BC  فيE  و الموازي ل( )AC  المار

)يقطع  Oمن  )BC  فيF.  

قارن النسب  .1
CF

CM
و  

AO

AM
و  

BE

BM
 ثم 

BEاستنتج أن  CF=.  
)المستقيم  .2 )OE  يقطع( )AC  فيJ  و المستقيم

( )OF  يقطع( )AB  فيI. 

: بين أن 
AI AJ

AB AC
)ثم استنتج أن  = ) ( )//IJ BC.  

  17تمرين 
  

 
  .احسب عمق الحفرة

  )ي الرياضياتالمفيد ف(تمارين الكتاب المدرسي 
 .117ص  14و  13و  12و  11تمارين  •
 .118ص  20و  18 و 17 و 16و  15تمارين  •
 .119ص   28و  27تمارين  •
 .120ص  32و  31و  30تمارين  •
 .122ص   44تمرين  •
 .123ص   46تمرين  •

 


