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 تمارين محلولة

 الهندسة المستوية

 أولى جدع مشترك علوم

 من اعداد  األستاذ: شعبان أسامة

 :1تمرين

ABCD  ،متوازي أضالعE ،F ،G ،H  نقط من[AB] ،[BC] ،[CD] ،[DA]  على الّترتيب، حيثAE = 

CG  وAH = FC . 

 نفس المنتصف، وعّينه.   [FH]و  [EG]بّين أّن للقطعتين  .1

 .EFGHاستنتج طبيعة الّرباعي  .2
 

 2تمرين

ABC .مثلّث كيفي 

مركز ثقل المثلّث  G)تسّمى الّنقطة  Gمتقاطعة في نقطة واحدة  ('CC) ،('BB)، ('AA)بّين أّن متوّسطاته  .1

ABC .) 

 .'CG  =  2 GCو  'BG  =  2 GB، واستنتج أّن  'AG  =  2 GAبّين أّن    .2

 

 :3تمرين 

حيث  [AM]نقطة من  Nو  [BC]نقطة من  Mو  [DC]منتصف  cm  ،L 5طول ضلعه  ABCDمرّبع 

CM=1,25 cm ،AN = 2,75 cm ،BN=3,25 cm. 

 هو مثلّث قائم ؟ALM  ، ANBأي المثلّثين 

 :4 تمرين

 (OX]  و(OY]  نصفا مستقيمين متقاطعين في الّنقطةO الّنقطتان ،L  ،M  من(OX]  والّنقطتانB  ،C  من(OY]  حيث

OL=3 cm  ،LM=1,6 cm  ،OC=6,5cm  و(LB)//(MC). 

 (0,01)تعطى القيمة مدّورة إلى  BCاحسب الّطول  .1

2. A  نقطة من[OB]  وN  نقطة من(MX]  :حيث(MA)//(NB). 

 متوازيان ؟ بّرر جوابك.  (NC)و (LA)تقيمان هل المس

 :5 تمرين

، المستقيم الّذي (C)نقطتان متمايزتان من  Nو  M، [AB]منتصف  Oدائرة مركزها  (C)في الّشكل المقابل 

 (MB)ويوازي  N، والمستقيم الّذي يشمل الّنقطة Fفي الّنقطة  (C)يقطع  (MA)ويوازي  Nيشمل الّنقطة 

 .Eفي الّنقطة  (C)يقطع 

 ؟ AEBFما نوع الّرباعي  .1

 .MN = AFبّين أّن  .2

1as 
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 : 6تمرين

ABC  مثلّثا قائما فيAو ،(AH)  االرتفاع المتعلّق بالّضلع[BC]:بّين أّن . 

    AB    AC   =  AH    BC أ( 

 AC2   =  CH    CB      ،  AB2   =  BH    BC ب( 

 AH2   =  HC    HB  (ج

 .  AB2 +  AC2   = BC2  استنتج برهانا لمبرهنة فيثاغورس  د( 

 :7تمرين

[AB]   ،قطعة مستقيمC  نقطة منها، كّل من المثلّثينACE  وBDC  متقايس األضالع قطعة المستقيم[EB]  تقطع

[CD]  في الّنقطةM  ،N  نقطة من[CE]  حيثCN = CM . 

 في استقامية. A  ،N  ،Dبّين أّن الّنقط  

 : 8 تمرين

𝑁𝐵تحقق  [𝐴𝐶]نقطة من  𝑁مثلث متساوي الساقين ، 𝐴𝐵𝐶ليكن  = 𝐵𝐶 :كما هو مبين في الشكل التالي 

(𝑀𝑁)حيث  [𝐴]نقطة من  𝑀لتكن  ∥ (BC)  و𝐹  نقطة تقاطع المستقيم(𝐵𝐶)  مع منصف الزاويةBNM̂ . 

 . 𝐹و  𝑀انشئ النقطتين  .1

 متساوي الساقين. 𝐹𝐵𝑁بين ان المثلث  .2

 . 𝑁𝐹𝐶استنتج طبيعة المثلث  .3

 معين . 𝐵′𝑀𝐶𝐵من المستوي حتى يكون الرباعي  ′𝐵انشئ النقطة  .4

 ان المثلثين  بين𝐵′𝑀𝐵  و𝐴𝑀𝑁 .متشابهين 

 :9 تمرين

;𝑂)في المستوي المنسوب الى معلم متعامد ومتجانس  𝑖; 𝑗)  :نعتبر النقط𝐴(2; −2)  ،𝐵(−2;  . [𝑂𝐴]منتصف  𝐶و  (2−

 𝐵′  نظيرة𝐶  ،  بالنسبة لحامل محور الفواصل 𝐴′  نظيرة𝐴  بالنسبة للنقطة𝐵′   و𝐶′  هي صورة𝐶  باالنسحاب الذي شعاعه�⃗⃗�(1
3
) . 

 . ′𝐶و  ′𝐴 ،𝐵 ،𝐶 ،𝐴′ ،𝐵انشئ كل من النقط  .1

 ومتساوي الساقين. 𝐴قائم في  ′𝐴𝐵𝐶بين ان المثلث  .2

 يطلب تعيين مركزها ونصف قطرها . (𝐶)تنتمي الى نفس الدائرة  𝐶و' 𝐴 ،𝐵 استنتج ان النقط  .3

 . [′𝑂𝐶]منتصف القطعة  ′𝐵بالنسبة لحامل محور الفواصل ،استنتج ان  𝐴نظيرة  ′𝐶بمالحظة ان  .4

 . ′𝑂𝐴𝐶′𝐴ما طبيعة  الرباعي  .5

 .(𝐶)مماس للدائرة  (′𝐴′𝐶)استنتج ان  .6
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 حلول التمارين

 :1               حل التمرين

 1 .ما أّن ب(AH) // (FC)  وAH = FC  فإّن الّرباعيAFCH .متوازي أضالع 

   (1)نفس المنتصف . . .  [HF]و  [AC]ومنه للقطعتين 

 2.  بما أّن(AE) // (GC)  وAE = GC  فإّن الّرباعيAEGC .متوازي أضالع 

   (2)نفس المنتصف . . .  [EG]و  [AC]ومنه للقطعتين 

 نفس المنتصف. [EG]و  [HF]نجد أّن للقطعتين  (2)و  (1)من 

 .ABCDوبالتالي هو مركز متوازي األضالع  ،[AC]هو منتصف  [EG]و  [HF]منتصف القطعتين 

 متوازي أضالع. EFGHنفس المنتصف، فإّن الّرباعي  [EG]و  [HF]بما أّن للقطعتين 

 

 :2                حل التمرين

يشمل  (AG))أو  Gيشمل  ('AA)ّن المتوسط ، ولنبّين أGفيتقاطعان في نقطة نسّميها  ('CC)، ('BB)نرسم المتوسطين   .1

A'  منتصف[BC]  )    
 .  Gبالّنسبة إلى الّنقطة  Aنظيرة الّنقطة  ''Aلتكن 

  بتطبيق مبرهنة مستقيم المنتصفين في المثلّثACA''  نجد(B'G)//(CA'')  ...(1) 

  بتطبيق مبرهنة مستقيم المنتصفين في المثلّثABA''  نجد(C'G)//(BA'')  ...(2) 
 . (''CA)//(BG)و  (''BA)//(CG)نجد أّن   (2)و (1)من 

 متناصفان.  [BC]و  [''GA]متوازي أضالع، وقطراه  ''BGCAومنه الّرباعي 

 . [BC]منتصف  'Aيشمل  (AG)ومنه المستقيم 

 Gمتقاطعة في نقطة واحدة  ('CC)،('BB)، ('AA)وبالّتالي المتوّسطات 

 .Gبالّنسبة إلى الّنقطة  Aالّنقطة نظيرة  ''Aألّن   ''AG = GAلدينا  .2
 متوازي أضالع.  ''BGCAألّن الّرباعي   'GA'' = 2 GAو 

 .'AG = 2 GAومنه 

 .'BG  =  2 GB، ومنه  A''C = BGو   'A''C = 2 GBلدينا  

 'CG  =  2 GCونفس الطريقة نجد 

 :3               حل التمرين

 بتطبيق مبرهنة فيثاغورس  ALMحساب مّربع طول كّل ضلع من أضالع المثلّث  أوال:

  في المثلّثABM : 
          AM 2 = AB 2 + BM 2  =  5 2 + (3,75) 2 = 39,0625 

  في المثلّثADL  :AL 2 = AD 2 + DL 2 =5 2+(2,5) 2 = 31, 25 

  في المثلّثLCM  : 
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        LM 2 = LC 2 + CM 2  =  (2,5) 2 + (1,25) 2 = 7,8125 

 AM 2 = AL 2 + LM 2نالحظ أّن : 

 Lقائم في ALMوحسب المبرهنة العكسية لمبرهنة فيثاغورس فإّن المثلّث

 فنجد: ANBنحسب مّربع طول كّل ضلع من أضالع المثلّث  نيا:ثا

        AB 2 = 25     وAN 2 = 7,5625     وNB 2 = 10,5625 

 حسب مبرهنة فيثاغورس.  AB 2 =  AN 2  + NB 2هو أطول ضلع فيه، ولكان    [AB]، ألّن Nقائما، لكان قائما في  ANBلو كان المثلّث 

 .  AB 2   AN 2  + NB 2ومنه     AN 2  + NB 2 = 18,125لكن 

 ليس قائما. ANBومنه المثلّث 

 :4               حل التمرين

  (MC)//(LB)و  (OC)من  Bو  (OM)من  Lبما أّن   .1

فإّن  
MC

LB

OC

OB

OM

OL
  )حسب مبرهنة طالس( 

  OBنحسب 

5,636,4لدينا:    
5,66,4

3
 OB

OB
  24,4OBومنه    

  BC = OC – OB = 6,5 – 4,24 = 2,26 cmومنه 

2.  
 (MC)//(LB)و  (OC)من  Bو  (OM)من  Lبما أّن  

فإّن        
MC

LB

OC

OB

OM

OL
  ...(1) 

  (OA)من  Bو  (OM)من  Nبما أّن  

 (MA)//(NB)و 

فإّن  
NB

MA

OB

OA

ON

OM
  ...(2) 

  OM  OB = OL  OC = ON  OAنجد  (2)و  (1)من 

ومنه 
OC

OA

ON

OL
 

 في استقامية وبنفس الترتيب. O ،A ،Cوالّنقط  O ،L ،Nوبما أّن كالّ من الّنقط 

 )حسب المبرهنة العكسية لمبرهنة طالس( (NC) // (LA)فإّن 

 :5               حل التمرين

 ( (C)قطر في الّدائرة  [AB] قائمة   )ألّن  AMBالّزاوية         . 1

 (NE)//(MB)و  (NF)//(MA)و  

 قائمة. ENFفإّن الّزاوية 
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 (C)قطر في الّدائرة  [EF]ومنه 

 مستطيل. AEBFمتناصفان ومتقايسان ومنه الّرباعي  [EF]و  [AB]نستنتج أّن 

بالّتبادل الداخلي، وبما أّن كالّ منهما زاوية محيطية فإّن القوسين اللتين تحصرانهما   AMF= MFNقاطع لهما ومنه فإّن  (MF)و (NF)//(MA)ينا . لد2 

 MN = AFومنه  MN = AFمتقايستان. أي  

 :6               حل التمرين

  لدينا في المثلّثين القائمينACH  وABC ّزاوية الACH  مشتركة، ومنه المثلثانACH وABC .مشتابهان 

 الرؤوس المتماثلة                                

ومنه 
AC

BC

HC

AC

HA

AB
 

  AB AC = HA BCأ(  من الّنسبة األولى والثالثة نجد  

 AB AC = AH BCوتكتب   

 وتكتب AC AC = HC BCمن الّنسبة الثانية والثالثة نجد ب( 

       AC2 = CH   CB 

 أّن   ABCو ABHبنفس الّطريقة الّسابقة نجد من تشابه المثلّثين    

               AB2 =BH  BC 

 

 ( CAH+HAB=ABH+HAB=90°)ألّن  CAH=ABHلدينا   (ج

 متشابهان  CHAو  AHBوبالّتالي فالمثلّثان 

ومنه 
HA

HB

CA

AB

CH

AH
 

                  AH HA = CH HBولى والثالثة نجد  من الّنسبة األ

 AH2   =  HC    HBوتكتب   

 AB2 +  AC2   = (BH  BC) + (CH  CB)نجد  ب( د( من الجزء )

                   =   BC  ( BH + HC )    =  BC2                                                 

 :7               حل التمرين

 

  لديناACE = DCB = 60°   ومنهECD = 60°  

  نعتبر الّدوران الّذي مركزه النّقطةC  في االتجاه المباشر، إنّه يحّول: النّقطة  °60وزاويتهB  إلى النّقطةD   

 Aلى النّقطة إ Eوالنّقطة  Nإلى النّقطة  Mوالنّقطة 

 في استقامية أيضا. D  ،N  ،Aفي استقامية فإّن النّقط  B  ،M  ،Eوبما أّن النّقط 

 

 

 

 

C B A 

C A H 

 

B H A 

A H C 

 

 المتماثلة الرؤوس 
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 :8               حل التمرين

 

 :9              حل التمرين

 

 

 لملف في صفحةهذا اتجدون 


