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  1تمرين 

ABC  رأسهمثلث متساوي الساقين A و ،I  منتصف
]القطعة  ]BC.  

 .أنشئ الشكل .1
 .AICو   AIBقارن المثلثين  .2

  2تمرين 
ABC  مثلث قائم الزاوية فيA و ،H  المسقط العمودي ل

A  على( )BC.  

 .أنشئ الشكل .1
 .AHBو   ABCقارن المثلثين  .2
2AB: استنتج أن .3 BH BC= ×. 
 .AHCو   ABHقارن المثلثين  .4
2AH: استنتج أن .5 AB AC= ×.  
2AC: بين أن .6 CH CB= ×.  

  3تمرين 
ABCD  متوازي ا8ض6ع مركزهO.  

  .متقايسان OCDو  OABبين أن المثلثين 
  4تمرين 

ABCD  شبه منحرف قاعدتاه[ ]AB  و[ ]CD.  

]منتصف القطعة  Mلتكن  ]BC.  

)المستقيم  )AM  يقطع المستقيم( )CD  في النقطةE) انظر

  ).الشكل

  
  .متقايسان ECMو  ABMبين أن المثلثين  .1
 .متوازي ا8ض6ع ABECاستنتج أن الرباعي  .2
 .ABCDمركز شبه منحرف  Oلتكن  .3

  .متشابھان CDOو  ABOبين أن المثلثين 
  5تمرين 

ABC  مثلث متساوي الساقين رأسهA ،[ ]BH  و[ ]CK 

  .ABCللمثلث  ارتفاعان
  .متقايسان BKCو  BHCبين أن المثلثين  .1
BH: استنتج أن .2 CK=.  

  6تمرين 
ABCD  مستطيل مركزهO.  

]واسط القطعة  ]AC  كل من يقطع( )AB  و( )AD على ،

  .Nو  Mالتوالي، في 
  .متشابھان CMOو  ANOبين أن المثلثين  .1
2OA:استنتج أن .2 OM ON= ×.  

  
  

 
  7تمرين 

تم تقسيمھا وفق الشكل أسفله لقطعة أرضية رباعية الشكل 
]القطر  ]BCلنحصل على قطعتين على شكل مثلث ،.  

  
  
 
  
  
  
  
  

  .متشابھان ADCو  ABCبين أن المثلثين  .1
  .ADو  ACحدد المسافتين  .2

  8تمرين 
متساويا ا8ض6ع  ADEو  ABCالشكل التالي يمثل مثلثين 

]نقطة من  Dحيث  ]BC.  

  
BD: برھن أن CE=.  

  9  تمرين

( )C  دائرة مركزھاO  و شعاعھاR.  

]ليكن  ]PQ  قطر للدائرة( )C.  

)نقطة خارج الدائرة  Aلتكن  )C.  

)و يقطع  Aنعتبر مستقيما يمر من  )C  في نقطتينM  و

N.  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 .متشابھان APNو  AMQبين أن المثلثين  .1
AM: استنتج أن .2 AN AP AQ× = ×. 
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2: بين أن .3 2AM AN AO R× = −.  
و قياس طول ضلعه  Oمربع مركزه  ABCD: تطبيق
6cm  حيث أض6عه مماسة للدائرةΓ.  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .AMأحسب المسافة   
  10تمرين 

ABCD  مربع مركزهO.  
P  من نقطة( )AD  تنتمى ل L[ )AD و ،Q  نقطة من

( )AC  تنتمي ل L و[ )CAحيث ، :AP CQ=.  

 .أنشئ الشكل .1
 .متقايسان CQOو  APOأن المثلثين برھن  .2
 .OPQاستنتج طبيعة المثلث  .3


