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@æî‹¸@æî‹¸@æî‹¸@æî‹¸1ZZZZ@ @@ @@ @@ @

ABC مثلث حيث  :AB= 5cm  وAC=3cm  
  .BC=7cmو 

  .(BC)بالنسبة للمستقيم  Aمماثلة النقطة  Dلتكن 
 .أنشئ الشكل .1
بالنسبة  Cو  Bحدد مماثلة كل من النقطتين  .2

 .(BC)للمستقيم 
 .CDو  BDحدد المسافتين  .3
  .ABDCاستنتج محيط الرباعي   .4

@æî‹¸@æî‹¸@æî‹¸@æî‹¸2ZZZZ@ @@ @@ @@ @

 (D)  مستقيمان متقاطعان في نقطة   (∆)وO.  
A نقطة خارجھما.  

 .(D)بالنسبة للمستقيم  Aمماثلة النقطة  Bأنشئ  .1
 .(∆)بالنسبة للمستقيم  Bمماثلة النقطة  Cأنشئ  .2
تنتمي لنفس الدائرة  Cو  Bو  Aبين أن النقط  .3

  .محددا مركزھا

@æî‹¸@æî‹¸@æî‹¸@æî‹¸3ZZZZ@ @@ @@ @@ @
اوية و متساوي الساقين قائم الز ABCأنشئ مثلثا  .1

 . Aرأسه 
بالنسبة للمستقيم  Aمماثلة النقطة  Dأنشئ  .2

(BC). 
  .علل جوابك ؟ABDCما ھي طبيعة الرباعي  .3

@æî‹¸@æî‹¸@æî‹¸@æî‹¸4ZZZZ@ @@ @@ @@ @

ABC الساقين رأسه متساوي   مثلثA  واسط  (∆)و
   .[BC]القطعة 

  .(∆)نقطة من  Mلتكن 
 .الشكل أنشئ .1
بالنسبة للمستقيم  Aمماثلة النقطة  Dأنشئ  .2

(BC). 
 .(∆)للمستقيم  Dو  Aعلل انتماء النقطتين  .3
 .(∆)بالنسبة للمستقيم  Aحدد مماثلة النقطة  .4
 .(∆)بالنسبة للمستقيم  Bحدد مماثلة النقطة  .5
 .MBCحدد طبيعة المثلث  .6

بالنسبة للمستقيم  �ACMحدد مماثلة الزاوية  .7
(∆). 

 .ABDCحدد طبيعة الرباعي  .8
 
 

  

@æî‹¸@æî‹¸@æî‹¸@æî‹¸5ZZZZ@ @@ @@ @@ @
  :نعتبر الشكل التالي

  
  
  
  
  
  
 
 

 .(∆)بالنسبة للمستقيم  Aحدد مماثلة النقطة  .1
 .(∆)بالنسبة للمستقيم  Iاثلة النقطة حدد مم .2
 .(∆)بالنسبة للمستقيم  [AB]حدد مماثلة القطعة  .3

، ثم استنتج  �IBJو  �IAJقارن الزاويتين  .4
 .ABJطبيعة المثلث  

تنتمي لنفس الدائرة  Cو  Bو  Aبين أن النقط  .5
  .محددا مركزھا

  .Bقائم الزاوية في   ABCبرھن أن المثلث   .6

æî‹¸æî‹¸æî‹¸æî‹¸@@@@@@@@6ZZZZ@ @@ @@ @@ @
و ارسم   Aقائم الزاوية في  ABCارسم مثلثا  .1

 .Cو   Bو  Aتختلف عن  Mنقطة 
 :حيث ’Cو   ’Bو  ’Aارسم النقط  .2

A’  مماثلة النقطةM  بالنسبة للمستقيم(AB)،  
  ،(AC)للمستقيم  بالنسبة Mمماثلة النقطة  ’B و
  .(BC)بالنسبة للمستقيم  Mمماثلة النقطة  ’C و

 .Cيمر بالنقطة    [’A’B]  برھن أن واسط القطعة .3
  ’Aحدد مركز الدائرة التي تمر من النقط  .4

 .’Cو   Mو 
نقطة  P، و (’MC)و   (AB)نقطة تقاطع  Nلتكن  .5

 .(’MB)و   (AC)تقاطع 
 .ANMPحدد معلA جوابك طبيعة الرباعي  

 .مستقيمية ’Cو   ’Bو  Aرھن أن النقط ب .6
 .Aبالنسبة للنقطة  Nمماثلة النقطة  Qلتكن  .7

 .B’QNMحدد طبيعة الرباعي  
  .[’B’C]منتصف القطعة   Aبرھن أن  .8

æî‹¸æî‹¸æî‹¸æî‹¸@@@@7ZZZZ@ @@ @@ @@ @
حدد عدد محاور اGشكال الھندسية التالية مع رسمھا إن 

  :أمكن
 قطعة؛ •

A 
I 

B 

J 

C 

(∆) 
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 مستقيم؛ •
 زاوية؛ •
 مستطيل؛ •
 مربع؛ •
 معين؛ •
 لساقين؛مثلث متساوي ا •
 مثلث متساوي اGضAع؛ •
 دائرة؛ •
 .نصف دائرة •

  متى يكون مماثل مثلث بالنسبة لمستقيم ھو نفسه؟

æî‹¸æî‹¸æî‹¸æî‹¸@@@@8ZZZZ@ @@ @@ @@ @
ABC ع و متساوي   مثلثAضGاI  منتصف القطعة
[BC].   
؟ [BC]بالنسبة للقطعة   (AI)ماذا يمثل المستقيم  .1

 .علل جوابك
 .(AI)بالنسبة للمستقيم   Aحدد مماثلة النقطة  .2
 .(AI)بالنسبة للمستقيم   Bماثلة النقطة حدد م .3
بالنسبة للمستقيم   Cمماثلة  Dأنشئ النقطة  .4

(AB). 
  .ADBCحدد مع التعليل طبيعة الرباعي  .5

æî‹¸æî‹¸æî‹¸æî‹¸@@@@9ZZZZ@ @@ @@ @@ @
ABC الساقين رأسه متساوي   مثلثA  وI  منتصف
  .[BC]القطعة 

حيث  [AC]نقطة من  Eو  [AB]نقطة من  Dلتكن 
تتAقى في نقطة  (BE)و  (CD)و  (AI)المستقيمات 

  .Oواحدة  
 .أنشئ شكA مناسبا .1
بالنسبة للمستقيم   (AB)حدد مماثل المستقيم  .2

(AI). 
بالنسبة للمستقيم   (CD)حدد مماثل المستقيم  .3

(AI).  
 :سؤال اختياري .4

بالنسبة للمستقيم   Dھي مماثلة  Eبرھن أن 
(AI).  

æî‹¸æî‹¸æî‹¸æî‹¸@@@@10ZZZZ@ @@ @@ @@ @
ABCD مستطيل.  

 .(AC)ستقيم بالنسبة للم Bمماثلة النقطة  Pأنشئ  .1
بالنسبة للمستقيم  Dمماثلة النقطة  Qأنشئ  .2

(AC). 

مستطيل له نفس أبعاد  APCQبرھن أن الرباعي  .3
 .ABCDالمستطيل  

¸̧̧̧æî‹æî‹æî‹æî‹@@@@11ZZZZ  
 ABCD لتكن . مربع(C)(C)(C)(C)  الدائرة التي مركزھاA   

  .Bو المارة من النقطة 
 ثم (BD)بالنسبة للمستقيم  (C)(C)(C)(C)حدد مماثلة الدائرة 

  .ارسمھا
¸̧̧̧æî‹æî‹æî‹æî‹@@@@12ZZZZ  

ABCD  معين وM   نقطة من قطره[AC].  
H  وK  ھما مسقطي النقطةM  على[AB]  و[AD] 

  .على التوالي
 .أنشئ الشكل .1
بالنسبة للمستقيم   (AB)حدد مماثل المستقيم  .2

(AC). 
بالنسبة للمستقيم   (MH)حدد مماثل المستقيم  .3

(AC). 
 .(AC)بالنسبة للمستقيم   Hمماثلة استنتج  .4
 .MH=MK:  بين أن .5
ل يمكن تعليل المتساوية السابقة من خ1ل ما ھ .6

 درسته السنة الماضية؟

¸̧̧̧æî‹æî‹æî‹æî‹@@@@13ZZZZ  
  .نعتبر الشكل التالي حيث  مماثلة  بالنسبة للمستقيم

  
  
  
  
  
  
  

 
 

أنشئ مماثل المستقيم   غير مدرجة فقط باستعمالك مسطرة
  .(D)بالنسبة للمستقيم  (∆)

æî‹¸æî‹¸æî‹¸æî‹¸@@@@14ZZZZ ����  
  :  حيث ABCDضلعا رباعيا  ارسم م .1

                                 AB=AD   وBC=CD  .  
 :  برھن أن ،باستعمال تماثل محوري مناسب .2

� �ABC=ADC.  
 

A 

A’ 

(∆) 

(D) 


