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123من صفحة 2، 1نشاط 

)L M(و ) 'M'L(الوضعیة النسبیة للمستقینین ) 1

متوازیین

.لھما نفس الطول] M L[ و ] 'L' M[القطعتین 

2(

ھي'Bمتوازي أضالع ألن"AC'CCإن الرباعي ( 

لھمركز تناظر 

)'CC" (//)AC( و"AC'= CCإذن 

متوازي أضالع ألن الصلعین"AC'CCإن الرباعي 

]CC" [ و]BC' [ متقایسانومتوازیانفیھ

)C'C" (//)BC( وC'C"= BCإذن 

]"C'C[منتصف'Bو أن ) C'C" (//)BC(بما أن 

)'BC (//)C'B(فإن 

فإن] "C'C[منتصف 'Bوأن "BC=C'Cبما أن 

C'C" ×
2
1 =C'B'(

إتمام الخاصیة

]AB[الضلع منتصف'Cإذا كانت ABCفي مثلث

:فإن]AC[منتصف الضلع 'Bو كانت النقطة 

)BC (//)B'C' (وBC ×
2
1= B'C'
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ABCمثلث فیھBC = 6cm وM منصف]AB [ وN منتصف]AC[

)D ( مستقیم یشمل النقطتینMوN ویوازي)BC ( أحسبMN؟

124و ص 123ص3نشاط 

)BC(ویوازي 'Bـ ال یمكن رسم أكثر من مستقیم واحد یشمل 

النشاط السابقـ التلمیذ سامي ھو الذي استعمل الخاصیة التي برھنت في 

)d(ـ الرسم الصحیح ھو رسم سامي ألن المستقیم 

المطلوب كان عند سامي ألنھ أعتمد على النظریة السابقة)BC(الموازي 

نص الخاصیة  التي تمكنا من استخراجھا من ھذا النشاطةـ المطلوب من التالمیذ كتاب

فماذا تستنتج ؟) EF (//)CB(بحیث ] AC[منتصف Fو] AB[منتصف Eمثلث فیھ ABCاذا كان 

130ص 3حل تمرین 

]EF[یساوي نصف طول ] 'F'E[طول 

معطیات] ...... GF[منتصف 'Eألن 

معطیات] ........EG[منتصف 'Fو 

)E'F' (//)EF(وحسب النظریة فإن 

= EFو
2
1E'F'

130ص 4حل تمرین



متوسط                                        دار نزهة األلبابالثالثةحلول متارين الكتاب املدرسي  السنة 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

4

معطیات] ...... TP[منتصف 'P: لدینا 

S' منتصف]TP....... [معطیات

)S'P' (//)SP(حسب النظریة فإن 

SPو 
2
1 =S' P' ومنھ

2
21 =S'P'

S'P' = 10.5 cmإذن 

130ص 8حل تمرین 

متوازي أضالع'DP'D'Hإثبات أن الرباعي

مثلث فیھPHDلدینا 

D' منتصف]PH [ وH' منتصف]PD[

D'H' (//.)DP' (1(أي ) H'D' (//.)DH(فإن

PDHمثلث فیھP'منتصف]DH [وD'منتصف]PH [ إذن)D'P' (//)PD ( أي)D'P' (//)H'D (2

متوازي أضالع'DP'D'Hینتج أن الرباعي2و 1من 

'H'Dحساب·

HD
2
1 =H'D' 3أي ×

2
1 =H'D'ومنھ

1.5=H'D'

DPحساب * 

DP:لدینا 
2
1=D'P' أيD'P'2=DP

DP= 4فإن 'D'P=2لكن 

'P'Hحساب *

2.5=P'H'

130ص 9حل تمرین 



متوسط                                        دار نزهة األلبابالثالثةحلول متارين الكتاب املدرسي  السنة 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

5

]AL[منتصفFوحسب النظریة العكسیة فإن) LR(ویوازي] AR[منتصف Eیشمل) EF: (ـ بما أن 

130ص10حل تمرین 

AEBمثلث فیھ)OI (//)EA (وO منتصف]AB[

]BE[منتصف Iن ’حسب النظریة العكسیة ف

130ص11حل تمرین 

'A'B'C'= A'B' +A'C'+B'Cمحیط المثلث

AB: لكن 
2
1 =A'B' وAC

2
1 =A'C'وBC

2
1=B'C'

) AB+AC+BC(فإن 
2
1= A'B'+A'C'+B'C'أي

ABC نصف محیط المثلث'A'B'Cمحیط المثلث 

إذن إجابة أحمد صحیحة

:وإجابة جمال أیضا صحیحة ألن * 

= ABCـ مساحة المثلث 
2

ACAB +

= 'A'B'Cـ مساحة المثلث 
2

'''' CABA +

= 'A'B'Cمساحة المثلث . أي 
2
4

ACxAB

أي

2
ACxAB ×

4
1

ABCربع مساحة المثلث'A'B'Cومنھ مساحة المثلث 

126من صفحة 1نشاط 
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فیھ"OO'Oالمثلث 

B منتصف]OO" [ وAمنتصف]OO'[

)AB (//)DC(وبما أن ) "AB (//)OO(فإن 

)O'O" (//)DC(فإن 

126من صفحة 2نشاط 

وحسب النظریة العكسیة فإن) MF (//)EH(و ] NH[منتصفMمثلث فیھ ENHالمثلث 

F منتصف]EN[


122من صفحة 4مناقشة تمرین 

1(

2(

AP =  3.7          ;
AP' = 2.2
;KP=2.6

AK =       4.3     ; AK' =2.6; K'P'= 1.6

0.6=
KP

PK '' ،0.6  =
AK
AK '  ،0.6 =

Ap
AP'

نالحظ أن

RTRSST
RST34.54المثلث أطوال أضالع

REE'2.43.63.2أطوال أضالع المثلث 
RE'E'ERE
RTRSST

RST34.54المثلث أطوال أضالع
REE'1.82.72.4أطوال أضالع المثلث 

RERE'EE'

RTRSST
RST34.54المثلث أطوال أضالع

REE'0.60.90.8أطوال أضالع المثلث 
RERE'EE'
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0.6  =
KP

PK '' =
AK
AK ' =

AP
AP'

126ص 2و 1نشاط 

ـ نقل الشكل

TE = 1.8  ; EP =  7.8

)استعمال الرابع المتناسب وحل المعادالت ( 

ACنبّین أن 
3
2 =AD

:حسب النظریة 

3
2 =

7.2
8.1 =

CB
ED =

AB
AE =

AC
AD

:إذن 

3
2  =

AC
AD

ACحساب 

لدینا  
3
2  =

AC
AD

3 ×AD =2 ×AC

AD
2
3 =AC

2.6  ×
2
3  =AC

AC= 3.9ومنھ  

DEحساب 
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3
2  =

BC
DE  أي

3
2 =

3.3
DE

DE ×3= 2× 3.3: ومنھ 

DE= 2.2: أي 

129مناقشة قّوم مكتسباتك ص 

1( )D (//)IJ (// )AB(
I منتصف]AD [ وJ منتصف]AC[

CD: إذن 
2
1 =IJ)الثالثة(

2( )EF (// )MG ( إذن:

OH
OF  =

OG
OE)األولى(

3(I نقطة من]KM [ و)d (// )KL(
)الثالثة(في منصفھ] ML[یقطع ) d( : إذن 

4(M نقطة من]RS [ وN نقطة من]RT[
)الثالثة ( ال یمكن استنتاج شيء:إذن 

5()RS (//)PT ( إذن :
5.4
5.1 =

y+1
1

)الثانیة ( 

6(E منتصف]AC [ وD منتصف]AB[
CB: إذن 

2
1 =FG ) الثالثة(

7()MN (// )KL ( إذن:

OM
OK  =

ON
OL)الثانیة(

8)  (IH (// )EF    ( 4.5: إذن =x

)الثانیة( 
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133ص26مسألة 

EDAإثبات إن الزاویة  :قائمة ˆ

ABC مثلث فیھE منتصف]CB [وD منتصف]CA [ حسب نظریة مستقیم المنتصفین فإن)ED (// )AB(

)ED (^)AC( فإن ) AB (^ )AC(و بما أن 

EDAأي الزاویة  قائمةˆ

:مستطیل ABCDإثبات أن الرباعي 

)بالتنصیف....... ( AD = AC: لدینا 

)بالتناظر المركزي...... (CD =       D'Bو     

)D'B = AD).....1: إذن 

AB: ولدینا 
2
1 =ED......نظریة

'ED = EDو       

)AB = D'D)........2: إذن 

CABمتوازي أضالع وفیھ الزاویة ABCDینتج أن الرباعي ) 2(و ) 1(من  قائمة فھو مستطیلˆ

:133ص 30مسألة 

]BD[ حساب طول القطعة

نقطة منOو] AD[نقطة من Cفیھ ABDالمثلث 

]AB [ و )OC (//)BD ( إذن:

BD
OC   =

AB
AO  =

AD
AC ومنھ

BD
OC  =

AB
AO

أي 
BD

5.1 =
3
BD = 3ومنھ 5.1
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)BD (//  )OC( إثبات أن  

وحسب نظریة مستقیم المنصفین فإن] AB[منتصفOو ] AD[منتصف Cفیھ ADBالمثلث 

)BD (// )OC(

DF وEFحساب

بعد تطبیق نظریة المثلثین المعینان بمستقیمین متوازیین ویقطعھما قاطعان غیر متوازیین

: نجد 
EF
BD =

AE
AB =

AF
AD

لدینا
EF
BD =

AE
AB ومنھ

EF
3 =

5.4
3

EF = 4.5أي

ولدینا 
AE
AB =

AF
AD أي

5.4
3 =

AF
6.5

DF =2.8ومنھ DF = AF – ADأي AF =8.4ومنھ AF3= 5.6× 4.5ومنھ 

136ص 2، 1نشاط 

أنھما منطبقانJOLو RIFنالحظ بعد استعمال الورق الشفاف لمقارنة المثلثین ) 1) 1(

أنھما متقایسانللتطابق قابالننقول عن مثلثین)2

قابلین للتطابقكل عنصرین متماثلین في ھذین المثلثین

متقایسانLKIو FKLالمثلثان ـ 

للتطابقنغیر متقایسان ألنھما غیر قابالRIDوELJالمثلثان ) 3

متقایسانEFGو ABCالمثلثین )1)2(

نغیر متقایساDHIو ABCالمثلثین 
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وأوجھ EFGوABCمحصورة بین ضلعین في المثلثین°60ھي الزاویة التي قیسھا ) ب(و) أ(أوجھ التشابھ في الحالة 
غیر محصورة بین ضلعین°60الزاویة التي قیسھا DHIاالختالف في المثلث

متقایسانMNOو LKJالمثلثین )2

غیر متقایسانRSTو LKJالمثلثین

وأوجھ االختالف ھو أن الضلع MNOوLKJالضلع محصور بین زاویتین في المثلثین ) د(و ) جـ (أوجھ التشابھ في الحالة 
RSTغیر محصور بین زاویتین في المثلث 

فیھماWYXو PUZالمثلثان )3

PU = WX = 2cm , PZ = WY = 3cm

UZ =XY = 4cmفھما متقایسان

137ص 4و 3نشاط 

ـ المثلثین غیر متقایسین) 3(

ـ یجب إضافة طول ضلع محصور بین زاویتین كي یرسم عزوز وبالل مثلثین متقایسین

)استعمال ورق شفاف ( المثلثان متقایسان في الحالتین ) 4(

:استنتاج 

.ن إذا تقایس بینھما الوتر و ضلع قائم قائمایتقایس مثلثان·
مثلثان قائمان إذا تقایس بینھما الوتر و زاویة حادةیتقایس·

148ص 2تمرین حل 
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حسب المعطیات الواردة'A'B'Cإنشاء المثلث ) 1

]'A'C[و ] 'A'B[لیس محصورة بین B̂'لیس متقایسان ألن الزاویة 'A'B'Cو ABCالمثلثان 

148ص3حل تمرین 

المعلومات الواردة في الشكل ھي) 1

]AB [ قطعة مستقیم ، النقطةOمنتصفھا و)D ( محورھا .M نقطة من المستقیم)D(

2 (MA = MB ألنM نقطة من)D ( محور]AB[

مثلث متساوي الساقین ألنMABنوع المثلث * 

MA =MB

فیھماMOB   و MAO المثلثان ) 3

*MA = MB.........معطیات

]*MO [ضلع مشترك

*OA = OB.............معطیات

متقایسانMOBو MAOفالمثلثان 

148ص 6حل تمرین 

فیھماقائمانIBOو AIOالمثلثان 

] *OI [وتر مشترك

 *IOB ˆ =IOA بالتنصیف......ˆ

فالمثلثان متقایسان

138ص 1نشاط 

منتصفھافي] BC[على عمودي ) d1(یعني أن ] BC[ھو محور الضلع ) d1(المستقیم)1
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[ الضلع المقابل یعامدو Aیشمل الرأس(d2): یعني أن ] BC[المتعلق بالضلع ] AH[ھو حامل االرتفاع (d2)المستقیم )2
BC[

زاویتین مقایستینإلى Âالزاویة یقسم و Aیشمل الرأس ] AX(یعني أن Âمنصف للزاویة ] AX(نصف المستقیم ) 3

]BC[الضلع المقابلینصف وAالرأسیشمل (d3): یعني أن ] BC[ھو حامل المتوسط المتعلق بالضلع (d3)المستقیم ) 4

138ص 2نشاط 

المحاور تتقاطع في نقطة واحدة:مالحظة )1

محاوره تتقاطع في نقطة واحدة تقع خارج المثلثEFGالمثلث 

نقطة تقاطع األعمدة خارج المثلثEFGاألعمدة تتقاطع في نقطة واحدة و في المثلث ) 2

المتوسطات في المثلث تتقاطع في نقطة واحدة) 3

منصفات الزوایا في مثلث تتقاطع في نقطة واحدة) 4

142ص 1نشاط 

]DE[نقطة من محور Oلدینا ) 1

)OD = OE)........1إذن 

]EF[نقطة من محور Oلدینا 

)OE = OF)......2إذن  

نقطة من المحور الثالثOأي أن OD =OFنجد ) 2(و ) 1(من 

OE =OF =ODمما سبق ینتج أن ) 2

DEFمركز الدائرة المحیطة بالمثلث Oإذن النقطة 

بھذا المثلثالمحیطةةالدائرمركزنقطة تالقي المحاور الثالثة لمثلث ھي )3

143ص 5نشاط 

رسم الشكل ونقلھ من الكتاب)1
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'A'B'Cیوازي ضلعا من المثلث ABCلى أن كل ضلع من المثلث استعمال نظریة مستقیم المنتصفین للبرھان ع) 2

'A'B'Cإنشاء محاور المثلث ) 3

أعمدة وھي تتالقى في نقطة واحدةABCیمثل ھذه المحاور بالنسبة للمثلث 

142ص 2نشاط 

yoxمنصف الزاویة] OU(نصف المستقیم ) 1 ˆ

yoxبالنسبة الى ضلعي الزاویة MBو MAیمثل كل من )2 و ضلعي ھذه الزاویةMالمسافة بین ˆ

قائمان فیھماOBMو OAMالمثلثان ) 3

]OM [وتر مشترك

BOM ˆ =AOM بالتنصیف......... ˆ

متقایسانOMBوOAMفالمثلثان 

:إكمال النص 

ھذه الزاویةضلعيعن البعدمن منصف زاویة بنفس Mتبعد كل نقطة 

142ص 3نشاط 

قائمان فیھماRINو RNHالمثلثان )1

 ]RN [وتر مشترك

NH = NI.........معطیات

فالمثلثان متقایسان

TRSبالنسبة للزاویة ] RN(یمثل نصف المستقیم ) 2 NRHمنصفھا ألن ˆ ˆ =TRN استنتاجا من البرھان السابقˆ

ھذه الزاویةمنصفعن ضلعي زاویة ھي نقطة من بنفس البعدتبعد Nكل نقطة ) 3

142ص 4نشاط 
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1 (I تبعد نفس البعد عن ضلعي الزاویة]EF [و]EG).......... [1(

I تبعد نفس البعد عن ضلعي الزاویة]EF [و]FG[

)..................2(

نقطة من منصف الزاویة الثالثةIأي النقطة ] GF[و] EG[تبعد نفس البعد عن Iنجد ) 2(و) 1(من 

إنشاء الشكل حسب المعطیات الواردة) 2

مركزھاIـ نالحظ أن الدائرة مرسومة داخل المثلث و أن النقطة 

:إتمام النص 

ھذا المثلثداخل الدائرة المرسومة مركز مثلث ھي نقطة تالقي المنصفات الثالثة  لزوایا 

143ص 6نشاط 

رسم الشكل حسب المعطیات الواردة) 1

"A' ,Aإنشاء النقطتین ) 2

متوازي أضالع ألن قطراه متناصفانAB"CGالرباعي ) 3

متوازي أضالع ألن قطراه متناصفان'GCA"Bالرباعي 

متوازي أضالع ألن فیھ كل ضلعین متقابلین متوازیانAB"A"Bـ الرباعي 

GCA"Bألن الرباعي ) CG) // (A"B(لدینا )4

)"GC') // (BA(على إستقامة واحدة فإن 'C,G,Cمتوازي أضالع وبما أن 

]"AA[ منتصف Gمثلث فیھ "ABAلدینا )5

]AB[منتصف 'Cحسب النظریة العكسیة لمستقیم المنتصفین فإن ) GC') // (B"A(و 

Gویشمل ] AB[ھو حامل المتوسط المتعلق بالضلع ) 'CC(إذن 
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)AA")... [1[منتصف Gـ لدینا 

)GA")......... [2[منتصف 'Aو 

AGنجد ) 2(و ) 1(من 
2
1 =A'Gوھذا یعني أن

AA'
3
1 =A'G ومنھAA'

3
2 =AG وبنفس الطریقة نجد :CC'

3
2=CG ،BB'

3
2 =BG

:إتمام النص 

واحدةفي نقطة تتالقىالمتوسطات الثالثة في مثلث 

Gتسمى مركز ثقل المثلث ویحقق

CC'
3
2=CG ،BB'

3
2=BG،AA'

3
2=AG

143ص7نشاط 

مركز الثقل نقطة تقاطع المتوسطات

147مناقشة وحل األسئلة الواردة في صفحة 

1(ABC مثلث حیثAC = 5 cm ; AB = 4 cm

B̂'=°75وB'A' = 5 cm ; B'C' = 4cm:متقایسان في حالة 'A'B'CوABCالمثلثان Â= °75و 

مركز ثقل المثلثھي ABCفي المثلث Hالنقطة ) 2

ALیساوي ALIفي المثلث ] 'A'L[طول )3
2
1

4(CASE متوازي أضالع مركزهO نظیرةG بالنسبة الىO ھيG'

5 (SBN مثلث متقایس األضالع مساحةS'B'N' تساوي
4
SBNمساحة 1

نقطة تالقي كل المستقیمات الخاصةھي SBNفي المثلث Gنقطة )6
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7(FER مثلث قائم فيE الطولOE نصف قطر الدائرة المحیطة بالمثلث یساويFER

متقایسان'ACCو'ABBالمثلثان )8

150ص 15حل تمرین 

خطأB̂ھو منصف ] BC[محور القاعدة ABCفي مثلث متساوي الساقین * 

یكفي أن تتطابق زوایا مثلثین الستنتاج تقایس المثلثین* 

خطأتتطابق محاور األضالع و المتوسطات ومنصفات الزوایا في المثلث القائم* خطأ 

صحیحطول أي ضلع في مثلث ھو أصغر من مجموع طولي الضلعین اآلخرین * 

خطأ]BC[ ھو المتوسط المتعلق بالضلع ] BC[محور الوتر Âالقائم في ABCفي المثلث * 

AB = ACحیث ABCفي مثلث متساوي الساقین * 

خطأمختلفان ] AC[و] AB[طوال المتوسطین المتعلقین بالضلعین 

خطأمركز ثقل مثلث ھو نقطة تالقي محاوره * 

149ص 14حل تمرین 

رسم الشكل حسب المعطیات الواردة

ومتساوي الساقینÂقائم في ABCـ المثلث 

قائمان فیھماOJCوBIOـ المثلثان 

*OC = OB... ألنO منتصف]BC[

 *JC = BI....إستنتاجا من المعطیات

متقایسانOJC وBIOفالمثلثان 

150ص 19حل تمرین 

صحیحتوجد مثلثات قائمة ومتساویة الساقین في آن واحد * 

صحیحاذا كان محور ضلع مثلث منصفا للزاویة المقابلة لھ فھو متوسط لھذا الضلع * 

صحیحاذا كان إرتفاع في مثلث محورا فھو منصف زاویة الرأس الذي یشملھا * 
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صحیحمحورا تناظر فھو لیس قائما اذا كان لمثلث* 

صحیحمتقایس األضالع اذا كان قطر دائرة محیطة بمثلث ھو أحد أضالع ھذا المثلث فالمثلث * 

150ص 20حل تمرین 

فیھماCDNوBEFالمثلثان 

EFB ˆ =ECD بالتبادل الداخلي.....ˆ

FBE ˆ =DNC إستنتاجا......ˆ

CN = BF.........إستنتاجا

فالمثلثان متقایسان

148ص 7حل تمرین 

ھو مثلث متساوي الساقین ألنABCالمثلث * 

AB = AC

فیھماIONو MOIالمثلثان * 

IN = IM

]IO [ضلع مشترك

90° =OIN ˆ =OIM ˆ

فالمثلثان متقایسان

یمثل بالنسبة الى الشكل محور تناظر) AO(المستقیم * 

لحساب مساحة الشكل* 

ABCنحسب مساحة المثلث 

2.5cm2 =
2

5.22x =
2

BCxAI =S1

MNOنحسب مساحة المثلث 
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5cm2=
2

25x =
2

MNxIO =S2

وعلیھ مساحة الشكل كلھ

S = S1 + S2 ومنھS = 2.5 + 5

S = 7.5 cm2ومنھ 

149ص 8حل التمرین 

; AC =5 cmحیث ABCإنشاء المثلث 

BC = 4 cm ;     AB = 6 cm

لیس متقایسان ألنAICو ABIالمثلثان * 

AC¹AB 5¹6أي






