
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

)ماذا يمثل المستقيم   – 2 )AI  بالنسبة للقطعة[ ]BC   

)بالنسبة للمستقيم  Bما ھي مماثلة النقطة  – 3 )AI  

)بالنسبة للمستقيم   Cما ھي مماثلة االنقطة – 4 )AI  

)بالنسبة للمستقيم  Bمماثلة النقطة Eلتكن  – 5 )AC    

)بالنسبة للمستقيم  Iمماثلة النقطة  Jو      )AC  

  )في نفس الشكــل (  Jو  Eأنشئ النقطتين –أ

  قيميةمست  Cو  Jو  Eبرھن أن النقط  –ب

EJبين أن     – 6 CI=  

  ؟ BECما ھي طبيعة المثلث  – 7 

  5التمرين 

IJK   مثلث قائم الزاوية في النقطةI  

A  نقطة من القطعة[ ]JK.M  وB  ھما على التوالي    

)بالنسبة للمستقيم  Kو  Aمماث3ت    )IJ  

  أنشئ الشكــل – 1 

BMبرھن أن     – 2  AK=  

]حدد مماثل نصف المستقيم  – 3  )IK  للمستقيم  بالنسبة( )IJ  

      مستقيمية   Mو   Bو   Jبرھن أن النقط   – 4

  6التمرين 

) لتكن      )C  الدائرة التي مركزھاI   3و شعاعھا cm   

]و         ]EF   أحد أقطارھا.  

)العمودي على المستقيم  – 1 )EF و المار منI   

)يقطع الدائرة  )C  فيA  وB   

)بالنسبة للمستقيم   Eھي مماثلة  Fبين أن     )AB   

)بالنسبة للمستقيم Iمماثلة  Mأنشئ النقطة   –أ  – 2 )FB      

]حدد مماثلة  –ب ]BI  بالنسبة للمستقيم( )FB  

  . FMأحسب   –ج

) حدد و أنشئ الدائرة – 3 )'C  مماثلة الدائرة( )C  بالنسبة  

)للمستقيم         )FB  

)بين أن  المستقيمين  - 4 )FM   و( )BM   متعامدان  

  7التمرين 

  ABC   مثلث  و(   مستقيم  خارجه  ∆(

  Aھي على التوالي مماث3ت النقط  Fو   Eو   Dالنقط    

)بالنسبة للمستقيم  Cو   Bو       )∆  

  أنشئ الشكــل – 1

AC:  برھن أن   – 2 DF=  

)حدد  مماثل المستقيم  – 3 )AB بالنسبة للمستقيم( )∆  

)برھن أن      – 4 )BE  //( )CF      

 

  1التمرين 

AEB  مثلث قائم الزاوية فيE   وC   مماثلةB بالنسبة  

  Eللنقطة    

  مناسباأرسم شك3 – 1

)متماثلتين بالنسبة للمستقيم  Cو Bأثبت أن النقطتين  – 2 )AE  

]منتصف  Mلتكن – 3 ]AB وM )ة للمستقيم مماثلتھا بالنسب′ )AE  

)المستقيم         )MC  يقطع المستقيم( )AE  فيH  

 .أتمم الشكـل  -أ 

Mبرھن أن  -ب  ]منتصف  ′ ]AC 

): أن  أثبت -ج  )H BM ′∈ 

و تمر من  Mمماثلة الدائرة التي مركزھا حدد معل3 جوابك – 4
)بالنسبة للمستقيم  ،Bالنقطة )AE 

  2التمرين 

  :   نعتبر الشكــل أسفله

)بالنسبة للمستقيم  Oمماثلة النقطة O'أنشئ النقطة  –1 )D   

  ؟ Oبالنسبة للنقطة Aما ھي مماثلة النقطة  – 2

)أنشئ الدائرة – 3 ')C ئرةمماثلة الدا( )C  بالنسبة للمستقيم( )D   

   Mمماثلة  M'باستعمال المسطرة فقط أنشئ النقطة  –4 

)بالنسبة للمستقيم    )D  مع تعليل الجواب  

  AM'، فاحسب المسافة 3cmشعاع الدائرة يساوي  إذا علمت أن –5

  
  3التمرين 

IJK  مثلث  وM    نقطة من القطعة[ ]JK   

(   ھي   Cو   Nو   I . Bمن النقطة  يمر مستقيم ∆(

  بالنسبة للمستقيم  Kو   Mو   Jالنقط  على التوالي مماث3ت   

  .أنشئ الشكــل – 1

)بالنسبة للمستقيم   Iحدد  مماثلة النقطة  – 2 )∆  

  مشتقيمية   Cو   Nو   Bبرھن أن النقط  – 3

  BNو     JMقارن المسافتين   – 4

      4التمرين 

  Aمثلثا  متساوي الساقين  رأسه   ABCليكن 

]منتصف   Iلتكن  ]BC  

  أنشئ الشكــل – 1 
 

 

 

 

Genious
Typewritten text
www.9alami.info

Genious
Typewritten text
www.9alami.info


