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من إختبر مكتسباتك152ص ) 2(و ) 1(نشاط 

تقاطع المحاورمركز الدائرة المحیطة بالمثلث ھي نقطة ـ ) 1(

بل ) حتى تتعّین مركز الدائرة المحیطة بھذا المثلث ABCلیس من الضروري رسم المحاور الثالثة للمثلث( ـ رسم المثلث 
یكفي رسم محورین فقط

)2(

یسمى وترا] EF[الضلع ] BF[و] BE[الضلعان القائمان ھما Bقائم في BEFرسم مثلث 

153ص ) 1(نشاط 

1(

]AC[محور ) d(ثم رسم المستقیم Aقائم في ABCـ رسم مثلث 

Oفي منتصفھ ] BC[یقطع الوتر ) d(إثبات أن * 

]BC[منصف Oحسب النظریة العكسیة لمستقیم المنتصفین فإن ] AC[ویشمل منتصف ) d) // (AB(لدینا 

Oھذا یعني أنھ یشمل ] BC[منصف Oفي ] BC[عمودي على ] BC[بما أن محور* 

2(

ألنھا نقطة تقاطع محاورهOھي النقطة ABCمركز الدائرة المحیطة بالمثلث * 

بالنسبة لھذه الدائرة ھو قطرھا] BC[یمثل المتر * 

3(

المحیطة بھةللدائرمركزھذا المثلث ھو منتصف وترإذا كان  مثلث قائما فإن 

153ص ) 2(نشاط 

كل األقوال صحیحةـ 

Mقائم في JMKفیھ القطران متقایسان و متناصفان فھو مستطیل إذن المثلث MKLJـ الرباعي 

ـ إذا كان قطر دائرة ضلعاً  لمثلث مرسوم في ھذه الدائرة فإن ھذا المثلث قائما ووتره ھو ذلك القطر
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154ص ) 3(نشاط 

1(

O منتصف]BC [ ألن المتوسط المتعلق]BC [ یقطع]BC [في منتصفھ

2(

Aمنصف وتره ألن ھذا المثلث قائم في Oألن Oمركزھا ھي ABCیطة بالمثلث الدائرة المح

3(

للدائرة المحیطة بھقطرھو ] BC[الوترفإن Aقائم في ABCبما أن المثلث 

ھي مركز ھذه الدائرة] BC[منتصف Oإذن النقطة 

ومنھ OA =OB + OCیكون إذن 
2

BC =OA

154ص ) 4(نشاط 

حسب المعطیات الواردة في النشاطDEFرسم المثلث ـ 

IE = ID = IFتنتمي إلى الدائرة ألن Eالنقطة ـ 

ھو نصف قطر لھاIEمركزھا أي Iو 

ـ إذا كان طول متوسط في مثلث المتعلق بأحد األضالع یساوي نصف طول ھذا الضلع فإن ھذا المثلث قائم


)ك إختبر مكتسبات( 152ص 3مناقشة نشاط 

1 (177.42cm2

2 (3.08 cm
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154ص ) 1(نشاط 

في جمیع الحاالت األربعةAرسم مثلث قائم في) 1

AB2 +AC2في كل حالة )2 = BC2

154ص ) 2(نشاط 

ثم تلوین المثلثات باألصفر والرباعي الداخلي باألخضر)  2(بالطریقة المبّینة في الشكل a+bرسم مربعاً  ضلعھ ) 1

2(

2(a+b)ھي bو aمساحة المربع الخارجي بداللة 

الرباعي األخضر مربع ألن) 3

2cمساحتھ ھي 

)حسب الخاصیة السابقة(في كل حالة c2=a2+b2المثلثات األربعة الملّونة باألصفر ھي قائمة و

مساحة المثلث الواحد ھي ) 4
2

ba´

b ×a×2ومساحة المثلثات األربعة  ھي 

(المساواة)5
2

ba´( ×4+2c =2)b+a (مساحة + مساحة المربع الداخلي = صحیحة ألن مساحة المربع الخارجي

المثلثات األربعة

:ھذه المساواة تبسط كاآلتي 

)b×a (2 +2c)  =b×a)   (b×a(

Ab2 +2c =2b+ab+ab +2 a

Ab2 +2c =2b +Ab2 +2 a

2c =2b+2a:            ومنھ 

155ص 3نشاط 
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100 =36 +64 =26 +28=2AC+2AB

100 =2BC

2)5.4( +2)4.5(=2AC+2AB

20.25+29.16=

49.42=

49.42 =2BC

5.76 +12.25 =2AC+2AB

18.06=

18.06 =2BC

نالحظ في كل حالة أن
2AB +2AC =2BC

حسب الحاالت الثالثة السابقةABCرسم مثلث 

:تحقق أن ABCإذا كانت أطوال المثلث 

2AC +2AB =2BC فإن  المثلثABCقائم فيA

165ص 2حل تمرین 

1(

Ĉ=°45فإن Â= °45و Bبم أن المثلث قائم في 

°180ألن مجموع أقیاس زوایا مثلث ھو 

BA =BCمتساوي الساقین أي ABCمتقایستان یعني أن المثلث Ĉو Âالزاویتان 

]AC[الوتر ھو BC=4cmفإن BA = 4cmبما أن 

2BC+2BA =2AC=16+16= 32ولدینا 

AC = 5.6 cmإذن B̂ألن المثلث قائم في 
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2(

ھو قطر للدائرة المحیطة بھ إذن منصف ھذا الوتر ھو مركز الدائرة المحیطة بھذا المثلث ونصف ABCإن وتر المثلث القائم 

2.8cm=ACقطرھا ھو 
2
1

165ص 4حل تمرین 

فإن الدائرة المحیطة بھ ھي 2cmونصف قطرھا Oوتره ھو قطر الدائرة التي مركزھا Mالقائم في AMBبما أن المثلث 
)حسب النظریة ( منتصف الوتر Oمركزھا 

Oتنتمي إلى الدائرة التي مركزھا Mإذن 

165ص 6حل تمرین 

1(

ألن أحد أضالعھ قطر لھاMقائم في AMBالمثلث 

2(

فیھ القطران متقایسان و متناصفان فھو مستطیلAMBNالرباعي 

166ص 8حل تمرین 

1(

Mفھو قائم في ) C(ھو قطر للدائرة ] AB[فیھ الضلع AMBالمثلث 

Nفھو قائم في ) C(ھو قطر للدائرة ] AB[فیھ الضلع ANBالمثلث 

2(

قائمان متقایسان ألنANBوAMBالمثلثان 

] *AB [وتر مشترك

 *ABN ˆ =BAM بالتناظر المحوري......ˆ

166ص 13حل تمرین 

Aفي ABCحسب نظریة فیتاغورس على المثلث القائم 
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2BC= 27+25أي 2AB +2AC =2BCفإن 

2BC= 74أي 2BC= 49+ 25: ومنھ 

BC= 8.60ومنھ 

166ص 15حل تمرین 

Sفي STRحسب نظریة فیتاغورس على المثلث القائم 

2TS+2SR =2RT 2+ 36أيSR=100

SR=64=8أي 2SR= 64: ومنھ 2SR= 100- 36:  ومنھ 

167ص 17حل تمرین 

Bبالنسبة إلى Cنظیرة Dإنشاء ) 1

Aمتساوي الساقین رأسھ ACDإذن المثلث ] CD[محور ) AB(لدینا ) 2

BCمثلث قائم في ABCـ 

وحسب نظریة فیتاغورس فإن

2AC=2BC +2AB

13 =4 +9

ACBA= 13= 3.60إذن 

ھذا یعني أن

3.60 =13 =AD

متساويACDألن المثلث 

CD = 4cmالساقین ولدینا 

D

167ص 18حل تمرین 

MN= )7.4(2= 22.09:   لدینا 

NP= )45.2(2= 6و MP= 22.4= 17.64و  
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Pقائم في PNMفحسب نظریة فیتاغورس فإن المثلث 2NP +2MP =2MNإذن 

167ص 21حل تمرین 

Bبالنسبة إلى Aنظیرة Eمستطیلُ م انشاء ABCDرسم ) 1

EBA

CD

5.5cmھو ) BC(عن مستقیم Eبعد ـ )2

11cmھو ) AD(عن مستقیم Eبعد ـ ـ 

3cmھو ) AE(عن مستقیم Cبعد ـ 

3cmھو ) BA(عن مستقیم Dبعدـ 

167ص 22حل تمرین 

2cmھو) d(بعدھا عن Aونقطة ) d(من مستقیم نقل الشكل الذي یتكون ) 1

ھو بعدAHبحیث یكون ) d(تنتمي إلى Mـ إنشاء 

A عن)d(

أنھما متعامدان) d(و)AH(ـ نقول عن المستقیمین 

AH = BHعلى استقامة واحدة و H ،B ،Aوالنقط Aتختلف عن Bإنشاء ) 2

في منتصفھاألنھ عمودي علیھا ] AB[ یمثل محور ) d(ـ المستقیم 

2cmیساوي ) d(بحیث أن بعـد كل منھما عن ) d(ویقعان على جھتي Bو Aمختلفتین عن FوEإنشاء نقطتین ) 3

Aیشمل ) L(ـ نعم 
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)d(ویوازي Fیشمل ) K(والمستقیم 

A

EH

(L)

(d)B

F      (K)

152من إختبر مكتسباتك ص ) 4(نشاط 

OA<3.5cmألن ) E(داخل الدائرة Aـ وضعیة النقطة 

OB=3.5cmألن ) E(تنتمي إلى الدائرةBـ وضعیة النقطة 

OC>3.5cmألن ) E(خارج الدائرة Cـ وضعیة النقطة 

158ص ) 1(نشاط 

)d(و المستقیم ) C(عدد النقط المشتركة بین الدائرة ـ )1

ھي نقطتین) 1(في الشكل 

)d(و المستقیم ) C(عدد النقط المشتركة بین الدائرة ـ 

ھي نقطة واحدة) 2(في الشكل 

)d(و المستقیم ) C(ال توجد نقط مشتركة بین الدائرة ـ 
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)3(في الشكل 

)C(قاطع للدائرة ) d) (1(في الشكل * 

)C(مماس للدائرة ) d) (2(في الشكل 

)C(خارج للدائرة ) d) (3(في الشكل 

)d(عن المستقیم Oبعد النقطة OHیمثل ) 2

یساوي نصف القطرOHالطول ) 2(أصغر من نصف القطر وفي الشكل OHالطول ) 1(نالحظ أنھ في الشكل 

أكبر من نصف القطرOHالطول ) 3(و في الشكل 

158ص ) 2(نشاط 

)C(الدائرة ھو خارج ) D(فإن 4cmیساوي ) D(عن المستقیم Iفي حالة بعد النقطة ) 1

)C(ھو مماس الدائرة ) D(فإن 1.5cmیساوي ) D(عن المستقیم Iفي حالة بعد النقطة ) 2

)C(ھو قاطع الدائرة ) D(فإن 1cmیساوي ) D(عن المستقیم Iفي حالة بعد النقطة ) 3

158ص ) 3(نشاط 

AB<AM ألنB تنتمي إلى الدائرة)C ( بینماM تقع خارج الدائرة)C(

)C(نصف قطر الدائرة ABـ یمثل 

)C(تقع خارج الدائرة Bتختلف عن ) D(أي كل نقطة من AM>rمتعامدان ألن ) AB(و ) D(ـ المستقیمان 

Bفي ) AB (^)D(إذن ) D(و المماس Aأصغر مسافة بین ABأي أن الطول 

)AB(على المستقیم عموديBفي النقطة ) C(ـ إن المماس للدائرة 

168ص 23حل تمرین 

ألنھ یشترك معھا في نقطتینھو قاطع ) C(بالنسبة إلى ) AB(وضعیة المستقیم 
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168ص 24حل تمرین 

صوابمركز الدائرة المحیطة بمثلث قائم ھو منتصف وتره * 

خطأAھو النقطة ABCركز الدائرة المحیطة بالمثلث * 

خطأABCھو قطر للدائرة المحیطة بالمثلث ] AB[الضلع * 

صوابABCھو قطر للدائرة المحیطة بالمثلث ] BC[الضلع *

صوابمتساوي الساقین EOMمثلث ال* 

خطأFقائم في EMFالمثلث * 

صواب1.5cmیساوي ) d(عن Oبعد *

خطأOLھو ) d(عن Oبعد* 

خطأ) C(قاطع لدائرة ) d(المستقیم * 

168ص 25حل تمرین 

)IH(المستقیم القطري عمودي على ) d(ألن Hھو مماس لھا في النقطة ) C(بالنسبة إلى ھذه الدائرة ) d(وضعّیة ـ 

IH>0.5ألن ) L(ھو خارج الدائرة ) L(بالنسبة للدائرة ) d(وضعّیة ـ 

نصف قطرھا ) L(و الدائرة 2cmب ) d(تبعد عن Aو2.5cmبI یبعد عن ) d(ألن ) L(ھي نقطة من الدائرة Aالنقطة ـ 
0.5cm

معھا في نقطتینھو قاطع لھا ألنھ یشترك) C(بالنسبة إلى الدائرة ) D(وضعّیة ـ 
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OABOCDOEFOGHالمثلث
ةطول الضلع المجاور للزاوی

35°
1.62.534

233.55طول الوتر
حاصل قسمة طول الصلع 

على °35المجاور للزاویة 
طول الوتر

0.80.80.80.8
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160ص ) 3(نشاط 

1(cos 30° = 0.86
2(cos 65° = 0.42

3(cos 60° = 0.5
Â= 0.342لدینا  cos 70إذن° =Â

0.5 =B̂ cos 60إذن° =B̂

160ص ) 4(نشاط 

 *0.8 =Ĉ cos

ACحساب * 

BC
AC =Ĉ cos أيBC×Ĉ cos =AC

4cm =ACومنھ AC= 0.8×5إذن 

ABحساب * 

2AB +2AC =2BCلدینا 

2AB= 25-16أي 2AB +16 =25: ومنھ 

AB= 3ومنھ AB= 9أي 2AB= 9: ومنھ 

169ص 28حل التمرین 

قاطع لھما) OC(و ) 'd) // (d(لدینا )1
)بالتماثل( x=°35إذن 

2 (0.81 =35°cos
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OBحساب الطول 

ومنھ Aفي OBAالمثلث 
OB
OA =cos35°

أي 
OB
ومنھ 0.81= 2

81.0
2 =OB

OB = 2.46: ومنھ 

ABحساب ) 3

حسب نظریة فیتاغورس فإن

2OA +2AB=2OB 2+ 4ومنھAB =6.9

4–6.9 =2AB 2= 2.9ومنھAB

AB = 1.7 cmومنھ AB= 9.2ومنھ 

AEحساب ) 4

إذن Cقائم في AECالمثلث 
AE
ACcosx

أي 
AE

أي 0.81= 5.1
81.0
5.1=AE ومنھAE=1.8

)BD) // (AE)... (1(فیھ ABDEلدینا الرباعي ) 5

)DE ) // (BA... (عمودیان علىألنھما)OC)...... (2(

فیھ كل ضلعان متقابالن متوازیان فھو متوازي أضالعABDEینتج أن الرباعي ) 2(و) 1(من 

BA = DE = 1.7cmو BD =AE = 1.8cmأطوالھ 

169ص 29حل التمرین 

لدینا ABCفي المثلث *
CB
1=B̂ cosصواب

 *BC = 3خطأ

صواب2.23طول الوتر یساوي حوالي *

*0.89» B̂ cosخطأ
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 *0.89» B̂ cos 27.12إذن° =B̂صواب

 *0.44» Ĉ cosخطأ

*63.8°»Ĉخطأ

*70°»Ĉخطأ

170ص 34حل مسألة 

اإلنشاء) 1

:أو Aفي ) C(مماس للدائرة ) AE(یمكن إستعمال الزوایا إلثبات أن ) 2

تنتمي إلى الدائرة Bبما أن OAEمتوسط في المثلث ) BA(إذن ] ) EO[منتصف Eألن (OB=BEلدینا OAEفي المثلث 
)C ( إذنOB = 2.5cm

OEإذنAB = 2.5cmوOE = 5cmو
2
1=AB

Aقائم في OAEالمثلث نفحسب الخاصیة العكسیة للمتوسط المتعلق بالوتر فإ

Aفي ] OA[مل نصف القطر عمودي على حا) AE(یساوي قطر الدائرة وAعن Oـ بعد المركز 

Aمماس للدائرة في النقطة ) AE(إذن 

170ص 35حل مسألة 

GJ = EIالبرھان على أن 

EFفحسب خاصیة المتوسط في المثلث القائم فإن ] EF[منتصف IوGمثلث قائم في EFGلدینا 
2
1 =IG

)IG = IE)........1أي 

)IG = GJ).........2ولدینا 

GJ = IEینتج أن ) 2(و ) 1(من 

]IK[منتصف Eالبرھان أن 

)JK) // (EG(و] IJ[منتصف Gمثلث فیھ IJKلدینا 
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]IK[منتصف Eحسب النظریة العكسیة لمستقیم المنتصفین فإن 

Iمتساوي الساقین رأسھ IJKالبرھان على أن المثلث 

)IG= GJ).......1لدینا 

IE = EK)........2(

GJ = EI)........3(

Iمتساوي الساقین رأسھ IJKفالمثلث IK = IJینتج أن ) 3(و) 2(و) 1(من 

)FE(یوازي ) D(البرھان أن 

)D (^)EG(فإن ) EG)// (KJ(و ) D (^)KJ(لدینا 

)D) // (FG(إذن ) FG (^)EG(ولدینا 

]EG[منتصف Lالبرھان على أن 

]EG[منصف Lفھو متوسط فإن ] EG[إرتفاع متعلق بالضلع) IL(متساوي الساقین فیھ EIGالمثلث 

170ص 36حل مسألة 

3cmونصف قطرھا Oمركزھا ) E(إنشاء دائرة ) 1

)E(من الدائرة Aتعیین 

Aفي ) E(إنشاء المماس للدائرة ) 2

AC= 2cmمن ھذا المماس حیث Cتعیین 

OCحساب

وحسب نظریة فیتاغورس فإن) OA(عمودي على المستقیم القطري Cألن المماس الذي یشمل Aقائم OACالمثلث 

2AC+2OA=2OC 2= 9+ 4أيOC 2= 13إذنOC

OC= 3.60ومنھ 2OC= 13ومنھ 

cosÔحساب 

60.3
3 =

OC
OA =Ô cos 3.60ومنھ =Ô cos
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O ھيIبالنسبة إلىCـ نظیرة 

OACDطبیعة الرباعي ) 3

متناصفان] OC[و ] AD[فیھ القطران OACDالرباعي 

CAOفھو متوازي أضالع وفیھ  زاویة قائمة فھو مستطیلˆ

OACDحساب مساحة المستطیل 

OC ×OA =S

S= 3× 2ومنھ 

2cmإذن      S = 6

170ص 37حل مسألة 

حسب المعطیات الواردة في بدایة نص المسألةإنجاز الشكل) 1

IOونصف قطرھا Oھو )E(مركز الدائرة )2

OA=OBأي OA = OBو IA = AOو OB =BJألن 

OI = OJأي 

ONJطبیعة المثلث ) 3

إذنNفي ) C(مماس للدائرة ) NJ(المستقیم * 

)NJ (^)NO ( حسب خاصیة المماس فالمثلثONJ قائم فيN

IMJطبیعة المثلث * 

حسب النظریة العكسیة لنظریة الدائرة المحیطة ) E(نقطة من الدائرة Mو ) E(قطر للدائرة ] IJ[فیھ الضلع IMJالمثلث 
Mقائم في IMJبمثلث قائم فإن المثلث 

)NO(یوازي ) MI(البرھان أن ) 4

)MJ (^)ON)..... (1(أي ) NJ (^)ON(لدینا 

)2...........(برھانا ) MJ (^ )IM( ولدینا أیضا 
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)NO) // (MI(ینتج أن ) 2(و) 1(من 

]JM[منتصف Nالبرھان أن ـ 

)IM) // (ON(و ] IJ[منتصف Oفیھ JMIالمثلث 

]MJ[منتصف Nحسب النظریة العكسیة لمستقیم المنتصفین فإن 

IMحساب ـ 

متقایس األضالعIMOإثبات أن المثلث * 

OIMقاطع لھما فإن ) IJ(و ) IM) // (ON(لدینا  ˆ=JON بالتماثلˆ

قاطع لھما فإن) MO(و ) IM) // (ON(ولدینا 

MON ˆ =OMI )2(بالتبادل الداخلي .....ˆ

IOM=°180ولدینا  ˆ+MON ˆ+BON ˆ).........3(

180° =IOM ˆ +OIM ˆ+OMI ˆ)..........4(

)4(و) 3(و ) 2(و) 1(من 

IOM= °60ینتج أن  ˆ = OIM ˆ = OMI IM = 3cmمتقایس األضالع إذن IMOفالمثلث ˆ

MJحساب ـ 

IMJحسب نظریة فیثاغورس على المثلث القائم 

2MJ +2IM =2IJ 2أيMJ +9 =36 2= 36- 9ومنھMJ

MJ = 5.19 cmومنھ MJ= 27أي 2MJ= 27ومنھ 

cosÎحساب 

0.5 =
6
3 =

IJ
IM =Î cos

0.86 =
6
19.5 =

IJ
MJ =Ĵ cos

)BN ) // (OM(البرھان على أن ) 5
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)BN)  // (OM(حسب نظریة مستقیم المنتصفین فإن ] IJ[منتصف Oو ] MJ[منتصف N: لدینا 

OMحساب 

OM = 3cmومنھ ] IJ[بالوتر متوسط متعلق) MO(فإن ] MJ[منتصف Oو Mقائم IMJبما أن المثلث 

NBحساب 

NB = 1.5cmنجد بنفس الطریقة

)C(تنتمي إلى الدائرة Dإذن 1.5cmنصف قطرھا )C(و الدائرة OD = 1.5 cmفإن ] OM[منتصف Dبما أن ) 6

فھو معینOD = OBفھو متوازي أضالع وفیھ ) NB) // (DO(و DO = NBفیھ BNDOالرباعيـ 

155ص ) 1(نشاط 

نقل الشكل الموجود في الكتاب ثم رسم المستقیم الذي یشمل ) 1 A (ویعامد  d في )  H

أصغر طول ھو )2 AH

155ص ) 2(نشاط 

نقل الشكل ثم رسم ) 1 B' نظیرة B بالنسبة إلى H

(المستقیم)2 d [ھو محور تناظر القطعة ) BB' (ألن ]  d یشمل )  H [منتصف  BB' ویعامدھا في ]  H

لدینا في المثلث ) 3 BMB' المتباینة   BM+B'M<BB'

(بما أن  d [محورھو )  BB' و ]  M (نقطة من  d فإن )  BM = B'M و بما أن  B' ھي نظیرة B بالنسبة إلى

فإن Hالنقطة  BH  ×2= BB' فالمتباینة

B'M+ BM < BB' تصبح  BM  ×2 < BH ×2

> BMأي  B'H

BHیسمى الطول  النقطة بعـد B (عن المستقیم  d (
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