
                                                                                        اتالثاني                         وازي و منتصفات أضالع مثلثالت          تتاموسي  علي . ذ

A B 

 

 :1تمرين 
 .BC=8cm: نعتبر الشكل التالي، حيث

 
 .(BC)//(JK): بين أن -(1

 .JKأحسب المسافة  -(2

في  [AI]يقطع القطعة  (JK)بين أن المستقيم  -(3

 .المنتصف

 .مستطيل AJIKبرهن أن الرباعي  -(4

 .AIأحسب المسافة  -(5

 :2تمرين 
ABC مثلث. 

نقطة من القطعة  Nو  [AB]منتصف القطعة  Mلتكن 

[BC] بحيث :
1

BN BC
3

 ،P  منتصف القطعة[CN]. 

 .Qيتقاطعان في النقطة   (AC) و  (MN)المستقيمان 

 .(AP)//(MN): بين أن -(1

 .[CQ]منتصف القطعة  Aبين أن  -(2

 :3تمرين 
ABCD  وABEF  متوازيا األضالع مركزاهما، على

 .Jو  Iالتوالي، 

 .أنشئ شكال مناسبا -(1

 .متوازيان (DF)و  (CE)بين أن المستقيمين  -(2

 .DFCEحدد طبيعة الرباعي  -(3

 :4تمرين 
(C)  و(C’) دائرتان لهما نفس المركز O شعاع كل  و

 .6cmو  3cmواحدة منهما، على التوالي، 

: حيث Dو  Cنأخذ نقطتين  (’C)على الدائرة 

CD=4cm . 

و  Aفي النقطة  (C)يقطع الدائرة  (OC]المستقيم نصف 

 .Bفي النقطة  (C)يقطع الدائرة  (OD]نصف المستقيم 

 .أنشئ شكال مناسبا -(1

 .متوازيان (DF)و  (CE)بين أن المستقيمين  -(2

 .ABحسب المسافة أ -(3

 

 

 :5تمرين 
 .3cmالدوائر متقايسة شعاع الواحد منها  الشكل التالي في
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .ABأحسب المسافة 

 :6  تمرين
ABCD  شبه منحرف قاعدتاه[AB] و[CD]  بحيث  

CD < AB . 

 (AB)الموازي للمستقيم  [AD]منتصف القطعة  Mلتكن 

 (BD)و  Jفي   (AC) و Nفي  (BC)يقطع  Mالمار من 

 . Iفي 

.  :بين أن
AB CD

IJ
2


 

 :7 تمرين
ABC  مثلث. 

 Bمماثلة  E، و Bبالنسبة للنقطة  Cمماثلة  D لتكن

 . Cبالنسبة للنقطة

يقطع  Dو المار من   (AB)المستقيم الموازي للمستقيم 

المستقيم  ، وFفي  Eالمار من  (AC)الموازي للمستقيم 

(AF)   يقطع(BC)   فيM. 

 .[BC] القطعة منتصف Mبين أن  -(1

 . MF=3MA   :بين أن  -(2
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