
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  6التمرين 

( )C  دائرة مركزھاO   و شعاعھاR .  

            [ ]AB  قطر لھا وM  منتصف[ ]AO .  

             E  نقطة من( )C  مختلفة عنA   وB  و المستقيم( )ME   

)يقطع ثانية الدائرة    )C  فيF  ) . أنظر الشكـل جانبه (  

  .متشابھان  AMFو   EMBبين أن  المثلثين  – 1 

:   استنتج أن   – 2 
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 7التمرين 

  ABCD الساقين  متساوي شبه منحرف  

  

  
  

متقايسان    ACD   و BCD      بين أن المثلثين  

 

 1التمرين 

)لتكن  )L  الدائرة المحيطة بالمثلثABC حيث :[ ]AC قطرھا  

)العمودي على المستقيم  )AC  المار منB  يقطع[ ]AC  في

)و يقطع  Eالنقطة  )L  في النقطةF   

  أنجز شكــ? مناسبا  – 1 

  متشابھان  AEFو   ABCبين أن المثلثين  –أ  – 2 

ˆاستنتج أن     –ب         ˆBAC FAE=   
  

  متقايسان  AEFو     AEBبين أن المثلثين  –أ  – 3

    Aمتساوي الساقين في  ABFاستنتج أن المثلث  –ب        

 2التمرين 

ABCD   مستطيل.  

)على المستقيم  Bالمسقط العمودي للنقطة  Hلتكن    )AC  

)على المستقيم  Dالمسقط العمودي للنقطة  Kلتكن    )AC  

 متقايسان   ADKو   BCHأن المثلثين   ينب        

  3التمرين 

1 – EFG   مثلث مساوي الساقين رأسهE    بحيث :  

   ˆ 55EFG
°

)و الدائرة   = )C  مركزھاI  محيطة به  

   EIGˆأحسب      

   �EGنقطة من القوس   Mلتكن   – 2

   EMGˆأحسب              

)المستقيم  – 3 )EM    يقطع المستقيم( )FG   في النقطةD   

  متشابھان   DEGو    DFMبين أن المثلثين          

]م بين أن نصف المستقي – 4 )ME   ھو منصف الزاويةˆFMG   

]نقطة من نصف المستقيم  Aلتكن  – 5  )MG   بحيث  : 

   FM GA=   وG    بينM   وA   

  متقايسان   EFMو   AGEبين أن المثلثين  –أ

   AEMاستنتج طبيعة المثلث   –ب

 4التمرين 

ABCD   ض?ع وHمتوازي اE  وF  منتصفي[AB]  و [CD] 

  ي على التوال

  أنجز شكــ? مناسبا – 1 

 متقايسان BCFو   AEDبين أن المثلثين   –2

 5التمرين 

  ABCD  مربع مركزهO   وI  منتصف  القطعة[OD]   وH 

   (AI)على المستقيم  Dالمسقط العمودي للنقطة 

   Kفي النقطة    (AC)يقطع المستقيم    (DH)المستقيم                     

   AB = 6 cm:  مناسبا  بحيث  أنشئ شكــ?  – 1 

  متشابھان   DHIو    AOIبين أن المثلثين  – 2

IDHˆˆ:   استنتج أن        OAI=   

  متقايسان  DOKو    AOIبين أن المثلثين   – 3  
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