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2020   2029 األستاذ : ش. قبايلي  متوسطة حي واد النيل البوني 

  01التمرين 

  AC= 6cmو  AB= 5 cmأطوال أض���ه  ABCا��� مثلثا . 1

  BC = 7cmو 

  6cmو  cm 5,4. هل ��كن إ��اء مثلث أطوال أض���ه 2

 ؟ ��ر إ�ابتك  12cmو 

  02التمرين 

 متقا��ان  EFGو  ABCا��ح ��اذا ا��ثلث�ن 

 

   03التمرين 

  1(d(//d)2(�ي الشك� ا��رفق 

 .أ) أثبث أن ا��ثلث�ن متقا��ان 

 .ب) ��ن عنا����ا ا��تماث�� 

 

 04التمرين 

 ��بع . AEGHو  ABCD�ي الشك� ا��رفق ك� من 

  BE = DHأثبت أن  -

 

  05التمرين 

ABCD .النقطة  ��بعE  من[BC]  و النقطةF  من[CD]  يث��

BE = CF . 

 متقا��ان  BCDو  ABE. أثبت أن ا��ثلث�ن 1

 متعامدان .  (BF)و  (AE). ب�ن أن 2

  06التمرين 

ية �ي الشك� ا��رفق 1  . أذ�� ك� ا��ستقيمات ا��تواز

 BF. أحسب الطول 2

 

 

 07التمرين 

منتصفات أض���ه  E  ،G  ،F، و ��ن  ABCار�� مثلثا كيفيا 

[AB]  ،[BC]  ،[AC]  ال��تيب ��� 

 ؟ ��ر إ�ابتك  AEGFما طبيعة ا��با�ي  -

  08التمرين 

إ�ى ث��ث  [AB]ا��دف من هذا ا���ر�ن هو تقس�� قطعة مستق�� 

 .قطع متقا��ة 

ي�ن 1   Aا��ول ��مل  )2d(و  )1d(. ���� مستقيم�ن متواز

 ��يث )2d(من  Dو  )1d(من  C. نع�ن  Bو الثا�ي ��مل 

 AC = BD .  

 .��� ال��تيب  [BD]،  [AC]منتص��  E  ،F. نع�ن 2

3 ���� .[ED]  فيقطع[AB]  ي�M  و ،[CF]  فيقطع[AB] 

  N�ي 

 AM = MN = NB : . أثبت أن4
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  09التمرين 

ABCD  ، مستطيلO  ، يه ا��سقط العمودي  Fنقطة تقاطع قطر

  O  ���[BC]للنقطة 

  (AB) // (OF). ب�ن أن 1

  ABو  OF، و استنتج الع��قة ب�ن  [BC]منتصف  F. أثبت أن 2

 10التمرين 

ABCD  ربا�يE  ،F  ،G  ،H  منتصفات أض���ه[AB]  ،

[BC]  ،[CD]  ،[DA]  ال��تيب ��� 

  EFGH.  أر�� شك�� مناسبا ، وضع ���ينا حول طبيعة ا��با�ي 1

 . أثبت ��ة التخم�ن ا��ي وضعته 2

 11التمرين 

�ي ك� من  (d)//  (’d)ك� ا��طوال معطاة بالسنتيم�� ، و 

 الشك��ن . 

حسب ، �إستعمال معطيات ك� شك� أدناه ، ك�� من  -  𝑦𝑦و  𝑥𝑥أ�

 .   2−10بالتدو�� إ�ى 

 

  12التمرين 

 و�دة الطول �ي السنتيم�� 

EFG  مثلث فيه𝐸𝐸𝐸𝐸 = 15  , 𝐹𝐹𝐸𝐸 = 12,5   ;   𝐸𝐸𝐹𝐹 = 10  .

M  نقطة من[EF]  حيثEM = 6 cm.  ا��ستق�� ا��ي ��مل 

  M. و ا��ستق�� ا��ي ��مل  L�ي  [EG]يقطع  (FG)و يوازي 

 .  P�ي  [FG]يقطع  (EG)و يوازي 

 .  GLMPاحسب ��يط ا��با�ي  . 1

  13التمرين 

ABCD  أض��ع.متوازي M  نقطة من[AB]. E  نقطة تقاطع

(AD)  و(MC)  و ،F  نقطة تقاطع(CD)  و(BE). 

  CF  ������x. ��� عن  AM = xو  AB = 10 cm. نضع 1

 x = 4 cmمن أ�ل  CF. احسب 2

   14التمرين 

ABC  ، مثلثD  نقطة من[BC]  يث��𝐷𝐷𝐷𝐷 = 1
3
𝐷𝐷𝐷𝐷   . 

M  نقطة من[AD].  ا��ستق�� ا��ي ��ملM  و يوازي(AB) 

 (AC)و يوازي  Mو ا��ستق�� ا��ي ��مل  Q�ي  [BC]يقطع 

 .  P�ي  [BC]يقطع 

𝐷𝐷𝐷𝐷أثبت أن  .1 = 1
3
𝐷𝐷𝐷𝐷  

  15التمرين 

𝐷𝐷𝐶𝐶أطوال أض���ه  ABCأ��� مثلثا  = 3𝑐𝑐𝑐𝑐   ;   𝐷𝐷𝐷𝐷 = 4𝑐𝑐𝑐𝑐  

 ;𝐶𝐶𝐷𝐷 = 6𝑐𝑐𝑐𝑐  . أ��� ارتفا�اته �� . 

  16التمرين 

𝑅𝑅𝑅𝑅أطوال أض���ه  RSTأ��� مثلث  = 4,5 𝑐𝑐𝑐𝑐 و 𝑅𝑅𝑆𝑆 = 5,2 𝑐𝑐𝑐𝑐 

𝑅𝑅𝑅𝑅 = 4𝑐𝑐𝑐𝑐  . أ��� ا��ا��ة ا���يطة به �� . 

  17التمرين 

متقاطعان  [FG]،  [EF]�ي الشك� ا��رفق أدناه ��ورا القطعيت�ن 

 .   O�ي النقطة 

 .  [EG]تنتمي إ�ى ��ور  Oب�ن أن  -
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  18التمرين 

كيف ت��ر أن ا��ستقيم�ن 

(AO)  و(BC)  متعامدان

 .�ي الشك� ا��رفق 

 

 19التمرين 

EFG  ، مثلثM  ارتفا�اته.نقطة ت���ي E’  منتصف[FG] ،  

  .[EG]منتصف  ’Fو 

 . ار�� شك�� مناسبا 1

 متعامدان  (’E’F)و  (GM). أثبت أن 2

  20التمرين 

ABCD  ، متوازي أض��عP  منتصف[AB]  ،L  منتصف[BC]  

 . ار�� شك�� مناسبا 1

) متقاطعة �ي BDو ( (PC)و  (AL). أثبت أن ا��ستقيمات 2

 نقطة وا�دة . 

  21التمرين 

 �ارجها  ’Oو ��ن نقطة  Oو �� ����ها  (C)ار�� دا��ة .  1

 .  Dو  E�ي النقطت�ن  ©و تقطع  ’O����ها  (’C)ار�� دا��ة . 2

 (’c)و  (c)�ي ا��ا��ت�ن  [EG]و  [EF]ار�� القطر�ن . 3

 ��� ال��تيب  

4 . ��H  نقطة تقاطع[OG]  و[O’F]  

  [FG]��مل منتصف  (EH)أثبت أن . 5

  22التمرين 

ABC .مثلث O  ا��ا��ة ا��ماسة ��ض��ع هذا ا��ثلث ���� 

�𝑂𝑂𝐷𝐷𝐷𝐷من ا��ا�ل ،  = 40°    ;   𝑂𝑂𝐷𝐷𝐷𝐷� = 25°  . 

 .  ABCار�� شك�� مناسبا باليد ا��رة ، و ��ن طبيعة ا��ثلث  -

 

 

  23التمرين 

ABCD  متوازي أض��ع. منصفا للزاويت�ن𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷  و  𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷  

  F�ي النقطة [AD]يقطع  (CI). ا��ستق��  I يتقاطعان �ي 

 ؟  FDCما طبيعة ا��ثلث  -

 

   اإلدماجيةوضعية 

 للتعرف  T��تعمل حطاب أداة خشبية ��� شك� ��ف  -

��� ارتفاع ��رة ، فيضع ا��داة أمام عينه ��� هو مو�ح �ي الشك� 

 ا��رفق و ينظر إ�ى الشجرة ، و يعدل �ي مك�نه با��ق��اب م��ا

 ةأو ا��بتعاد ��يث يغطي ا��زء الشاقو�ي من ا��داة ا��شبية بالشجر

 

 أن هذه ا��داة مصنو�ة من قطعت�ن طول ك� م��مفإذا ���ت  -

   25cm  و أن ا��طاب يقف ��� بعد ،𝐸𝐸𝐸𝐸 = 2,65 𝑐𝑐  

 عن الشجرة .    

حسب ارتفاع الشجرة .  -  أ�
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  01التمرين 

BC =10 cm  ،�̂�𝐶، حيث  ABCأ��� مثلثا  = 23°   

�𝐵𝐵و  = 67° 

 [BC]منتصف  I��ن . 1

  ABCهو ���� ا��ا��ة ا���يطة با��ثلث  Iأثبت أن  .2

  02التمرين 

ABC  مثلث قا�� �يA. ��ال��ان ��م��نرتفاع و ا��توسط ا 

  ال��تيب.���  Lو  H�ي النقطت�ن  [BC]يقطعان  Aا��أس 

𝐴𝐴𝐴𝐴���اً أن  = 4𝑐𝑐𝑐𝑐  و 𝐴𝐴𝐴𝐴 = 3,6 𝑐𝑐𝑐𝑐  أحسب مسا�ة ،

 .  ABCا��ثلث 

 
   03التمرين 

(C)  و(C’)  دا��تان متقاطعان �ي نقطت�نM  وN. 

M  وP  يا �ي ا��ا��ة متقابلتان  Lو  M، و  (C)متقابلتان قطر

يا �ي ا��ا��ة   . (’C)قطر

 �ي استقامية  L ، N   ،Pأثبت أن النقط  -

�𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃��كن البدء بتعي�ن قي�� ك� من ا��اويت�ن  ﴿  ;   𝑃𝑃𝑃𝑃𝐴𝐴� ﴾ 

 
 04التمرين 

E  ،F  ، نقطتان متما��تان(C)  دا��ة قطرها[EF]  ،(C’)  دا��ة

  (C)و يقطع  E��مل النقطة  (d)، ا��ستق��  [EO]قطرها 

  ال��تيب.���  A ، B�ي ك� من  (’C)و 

 . أ��ز شك�� مناسبا 1

يان .  (BF)و  (AO). أثبت أن ا��ستقيم�ن 2  متواز

  05التمرين 

A  ،B  ، نقطتان متما��تان(C)  دا��ة قطرها[AB]  ،E  نقطة 

 مع�ن  B .OEDBو  A��تلف عن  (C)من 

 . أ��ز شك�� مناسباً . 1

يان .  (DO)و  (AE). اثبت أن ا��ستقيم�ن 2  متواز

  06التمرين 

(C)  دا��ة ����هاO  ،A  ، نقطة �ارجها(d)  مستق�� ��ملA 

  .Fو  Eو يقطع ا��ا��ة �ي النقطت�ن 

�ي  [EF]تقطع  [AO]ال�ي قطرها  (’C)اثبت أن ا��ا��ة  -

 منتصفها . 

 
 07التمرين 

 B  ،E  ،Dو النقط  A  ،E   ،C�ي الشك� ا��رفق ك� من النقط 

 �ي استقامية 

  A  ،B  ،C  ،Dأثبت أنه تو�د دا��ة وا�دة ��مل النقط  -

 و ��ن ����ها .  

 

  08التمرين 

A 𝐴𝐴𝐶𝐶: قا��ا �ي ABCأ��� مثلث  = 6𝑐𝑐𝑐𝑐 ;  𝐴𝐴𝐵𝐵 = 4,5   

 ، و ��قق باستعمال مسطرة مدر�ة .  BCأحسب  -
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  09التمرين 

����حظة الشك� ا��قابل و ا��ع��مات ا��رفق به ، احسب ك�� من 

 .   ACو  BCالطول�ن 

 
 10التمرين 

𝑅𝑅𝑅𝑅حيث :  Rقا��ا �ي  RST. ار�� مثلثا 1 = 𝑅𝑅𝑅𝑅 = 6𝑐𝑐𝑐𝑐  .

  [ST]منتصف و��ه  E��ن 

 ؟ ��ر ا�ابتك  RET ، RES. ماطبيعة ك�� من ا��ثلث�ن 2

متطابقان ، و احسب أطوال  RET  ،RES. ب�ن أن ا��ثلث�ن 3

 أض��عهما . 

 بطرقت�ن متما��ت�ن .  RET. احسب مسا�ة 4

 11التمرين 

ا��رسوم �ي الشك� ا��رفق معطاة  ABCأطوال أض��ع ا��ثلث 

 بنفس الو�دة . 

  𝑥𝑥احسب قيمة  -

 
  12التمرين 

.  𝑐𝑐𝑐𝑐 3,9و طول أ�د بعديه  𝑐𝑐𝑐𝑐2 31,2مستطيل مساحته 

يه .  احسب طول ك� من قطر

  13التمرين 

ABC  مثلث كي�� مساحته𝐵𝐵𝐶𝐶 = 7𝑐𝑐𝑐𝑐 17,5 و 𝑐𝑐𝑐𝑐2  ،

 .  )BC(عن ا��ستق��  Aاحسب بعد النقطة 

   14التمرين 

ية   ا��قاب�� ،  �𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥انقل ا��او

ية البعد  Mو أ��� نقطة  متساو

 عن طرف��ا . 

 .  (OM]ار�� نصف ا��ستق��  -

ية  (OM]ماذا ��ثل  -  ؟ ��ر جوابك  �𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥بالنسبة إ�ى ا��او

  15التمرين  

𝐸𝐸𝐸𝐸حيث  [EG]ار�� قطعة مستق��  = 8𝑐𝑐𝑐𝑐  

  Mقا��ا �ي  MEG��يث يكون ا��ثلث  Mأ��� نقطة  -

 .  8𝑐𝑐𝑐𝑐2و مساحته ��اوي   

 هل تو�د نقطا أ��ى ؟ ��ر إ�ابتك  -

  16التمرين 

��حظ الشك� ا��رفق ، و �دد فيما إذا ك�ن ك� من ا��ستقيمات 

أو �� ، و ف�� جوابك اعتمادا ��� التشف�� �ي  (C)مماسا ل��ا��ة 

 ك� �ا�� .

 

  17التمرين 

.  استعمل معطيات  Oمماسا ل��ا��ة ذات ا��ر��  (AB)���اً أن 

ية   .  �𝐴𝐴𝑥𝑥𝐵𝐵الشك� ا��قابل ��ساب قيس ا��او
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  18التمرين 

(C)  دا��ة ����هاO  و ،A  أ��� مماسا ل��ا��ة  �ارجها.نقطة

(C)  مل النقطة��A  مماسا ��كنك ر�مه ؟ �� . 

 .  Eو ا���� ����ا �ي  D�ي  (C)نف��ض أن أ�د��ا ��س ا��ا��ة 

𝐴𝐴𝐴𝐴أثبت أن  - = 𝐴𝐴𝐸𝐸 . 

  19التمرين 

𝐴𝐴𝐶𝐶��يث  Aقا��ا �ي  ABCار�� مثلثا  = 7𝑐𝑐𝑐𝑐 ;   𝐴𝐴𝐵𝐵 = 9𝑐𝑐𝑐𝑐  

ية  0,01. احسب القيمة ا��دورة إ�ى 1   �𝐴𝐴𝐵𝐵𝐶𝐶��يب ��ام ا��او

   �𝐴𝐴𝐶𝐶𝐵𝐵. احسب بالتدو�� إ�ى الو�دة قيس ك� من ا��اويت�ن 2

  �𝐴𝐴𝐵𝐵𝐶𝐶و 

  20التمرين 

 و�دة الطول �ي السنتيم�� باستعمال معطيات الشك� ا��رفق . 

 و مساحته .  RSTVأحسب ��يط ا��ستطيل  -

 

 21التمرين 

𝐴𝐴𝐴𝐴حيث  ABCDار�� متوازي أض��ع  = 6𝑐𝑐𝑐𝑐 

𝐴𝐴𝐶𝐶و        = 10 𝑐𝑐𝑐𝑐  و𝐴𝐴𝐴𝐴𝐶𝐶� = 150°  

 .  ABCDاحسب مسا�ة متوازي ا��ض��ع  -

 . HDو احسب  D  ���(AB)ا��سقط العمودي للرأس  H��ن  -

  22التمرين 

ABC  مثلث قا�� �يA  

��𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝐵𝐵�ثبت أن : ا -
2

+ �𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐�̂�𝐶�
2

= 1  

 

 

 

  23التمرين 

 و�دة الطول �ي السنتمي�� �إستعمال معطيات الشك� ا��رفق . 

  BCأحسب الطول  -

 
 

   وضعية اإلدماجية

 جهاز ��مح بقياس ا��وايا  (Théodolite)التيودوليت  -

ف�� ، و هو مستعمل �ي هذه ا��ا�� �ستي ا�� ي�ن الشاقو�ي و ا��� و

 ب�ن ا��نارة و القارب .  BPلقياس ا��سافة 

 �ي استقامية مع ك� من النقطت�ن :  A���ل ذل� ي�� تعي�ن نقطة  -

B  ال�ي ��ثل القارب و ال�ي ��ثل ا��نارةP.  

 ال�ي تقع  Dو عند استعمال جهاز التيودوليت من النقطة  -

 ، AD = 150 mو ��يث  (AB)ا��ستق�� العمودي   ��� 

�𝐴𝐴𝐴𝐴𝑃𝑃و�د أن   = �𝑃𝑃𝐴𝐴𝐵𝐵و  65° = 10°  . 

 .  2−10بالتدو�� إ�ى  BPأحسب ا��سافة  -

 



2020   2019 األستاذ : ش قبايلي  متوسطة حي واد النيل البوني 

  01التمرين 

�ي ك� �ا�� من ا��الت�ن ا��تيت�ن ، أ��ز شك�� مناسبا ل��عطيات 

 مستعم�� �� ��ة فقط �� أنقل و أ��م الفرا�ات 

1 .M  صورةN  با�����اب ا��ي ُ��ولK  إ�ىL  فا��با�ي ،

 .................. متوازي أض��ع 

، فا��با�ي  Nإ�ى  M، ُ��ول  Fإ�ى  G. ا�����اب ا��ي ُ��ول 2

 .................. متوازي أض��ع . 

  02التمرين 

 .   tبا���اب  A�ي صورة النقطة  F�ي الشك� ا��وا�ي النقطة 

باستعمال الورقة ا��رصوفة ل���اسك أ�د ر�� الشك� �� ��ن النقط 

𝐸𝐸′  ;    𝐷𝐷′ ;𝐶𝐶′ ;𝐵𝐵′  صورة النقطB  ،C  ،D  ،E  ال��تيب ���

 .  tبا�����اب 

 
   03التمرين 

;𝐴𝐴(4ار�� مع��ا متعامدا و مت�ا��ا �� ��� النقط  1)   ،

𝐵𝐵(−2; 3)  ،𝐶𝐶(3; 4)  ،𝐷𝐷(5;−1)  ،𝐸𝐸(−2;−1)  

با�����اب  C  ،D  ،Eصورة النقط  ′𝐸𝐸′ ,   𝐷𝐷′  ,𝐶𝐶ا��� النقط 

 .  Bإ�ى  Aا��ي ��ول 

 04التمرين 

  tبا���اب  J�ي صورة النقطة  H�ي الشك� ا��رفق ، النقطة 

 Hو  I��عن �ي الشك� ، و �دد صورة ك� من النقطت�ن 

 .  tبا�����اب 

 
 

  05التمرين 

 ، �� أ��� النقطتان :  ABC. ار�� مثلثا 1

 D  صورة النقطةB  با�����اب ا��ي ��ُولA  إ�ىB  

 E  صورة النقطةB  با�����اب ا��ي ُ��ولC  إ�ىB  

 ؟  ACDE. ما نوع ا��با�ي 2

  06التمرين 

ف من ا���ر�ن هو إ��اء صورة نقطة با���اب باستعمال ��دا

 مسطرة مُدر�ة . 

  A  ،B  ،M. ��� ورقة ��� ��صوفة ، ��ن ث��ثة نقاط 1

  الشك� ا��رفق :��� �ي 

 
 Mصورة النقطة  ’M. أ) اتبع التعليمات ا��تية ����اء النقطة 2

 . Bإ�ى النقطة  Aبا�����اب ا��ي ُ��ول النقطة 

  ن النقطة��I  منتصف[MB]  النقطة �� ،M’  . 

 ؟  ’Mب) ما�ي ا��اصية ال�ي استعمل��ا ����اء النقطة 

 07التمرين 

𝐵𝐵��يث :  Bو  A�� ��ن نقطت�ن  (d). ار�� مستقيما 1 ∉ (𝑑𝑑) 

 𝐴𝐴 ∈ (𝑑𝑑)  . 

. أ��� مستعم�� مسطرة ��� مدر�ة و كوسا ، صورة ا��ستق�� 2

(d)  با�����اب ا��ي ُ��ولA  إ�ىB  

  08التمرين 

 ليست �ي استقامية و ��يث :  O  ،A  ،B. ��ن ث��ث نقط 1

𝐴𝐴𝐵𝐵 = 4𝑐𝑐𝑐𝑐  و  𝑂𝑂𝐵𝐵 = 6𝑐𝑐𝑐𝑐  ، 𝑂𝑂𝐴𝐴 = 5𝑐𝑐𝑐𝑐  

 .  3cmو نصف قطرها  Oال�ي ����ها  (C). ار�� ا��ا��ة 2

 .  Bإ�ى  A�� صور��ا با�����اب ا��ي ُ��ول 
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  09التمرين 

با���اب ،  [AB]�ي صورة القطعة  [ED]إذا ���ت أن القطة 

 ��ذا ا�����اب .  ABCصورة ا��ثلث  EDFفأ��م ر�� ا��ثلث 

 
 10التمرين 

ABC  مثلث حيثAB = 3cm  ،AC = 4cm  ،BC = 5cm 

با�����اب  Bصورة النقطة  D�� النقطة  ABC. أ��� ا��ثلث 1

 .  Cإ�ى  Aا��ي ُ��ول 

 ؟  ABC. ما نوع ا��ثلث 2

  مستطيل .  ABDC. أثبت أن ا��با�ي 3

 11التمرين 

نقطة  Bو لتكن  (L)هو قطر ل��ا��ة  [AC] �ي الشك� ا��قابل ،

 من هذه ا��ا��ة . 

 
با�����اب ا��ي  Cو  Bصور�ي النقطت�ن  Dو  Eأ��� النقطت�ن 

 .  Bإ�ى  Aُ��ول 

(𝐴𝐴𝐵𝐵)أثبت أن  .1 ⊥ (𝐵𝐵𝐶𝐶)  

 مستطيل  BCDE��هن أن  .2

 ��ر جوابك  ؟  ACEمانوع ا��ثلث  .3

 

 

  12التمرين 

  ABCDE. أ�د ر�� الشك� 1

 :  ABCDE. أ��� صورة 2

  Bإ�ى  Dبا�����اب ا��ي ُ��ول  •

  (AE)بالتناظر بالنسبة إ�ى ا��ستق��  •

  Eبالتناظر بالنسبة إ�ى النقطة  •

 
 

 مسألـــة 

  AB = 8 cm  ،BC = 6 cm) أ��� مثلثا ��يث 1

  AC = 10 cmو      

 ؟ ��ر إ�ابتك  ABC) ما نوع ا��ثلث 2

  𝐵𝐵𝐶𝐶𝐴𝐴) اعط قيمة إ�ى ا��ر�ة للقيس 3

𝐴𝐴𝐷𝐷��يث :  [AC]من  D) ��ن النقطة 4 = 2
5
𝐴𝐴𝐶𝐶  ، 

 ،  Eو ا��ي ��مل  (BC)�� ار�� ا��ستق�� العمودي ���     

 .  D�ي  [AC]فيقطع     

 . CE  ��DE) احسب 5

 .Aإ�ى  Cبا�����اب ا��ي ُ��ول  Bصورة  L) أ��� النقطة 6

 ؟ ��ر إ�ابتك  ACBLما نوع ا��با�ي      

 متعامدان  (AB)و  (AL)) أثبت أن 7

  CBLA) أحسب مسا�ة ا��با�ي 8

 ،  Bو ا��ي ��مل  (AC)�� ا��ستق�� العمودي ��� ) ار9

حسب  K�ي  [AC]فيقطع        .  BK،  �ُ� أ�
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  01التمرين 

 �دد ا����ف ، �دد ا��و�ه ، �دد رؤوس هرم قا�دته :  أعط

  
 ب. ربا�ي أ. مثلث

  02التمرين 

 .نفس السؤال السابق بالنسبة ��رم قا�دته سدا�� 

   03التمرين 

انقل الشك� ا��قابل �ي ��خت�ن �� أر�� ا����ف ا���فية �ي ا��الت�ن 

 ا��تيت�ن : 

  هرم قا�دته مثلث 

  هرم قا�دته ��بع 

 

 ��ت�دم متوازي ا��ستطي��ت ا��قابل  6إ�ى  4�ي ا���ار�ن من 

 

 04التمرين 

 EABCDمثل ��نظور متساوي القياس ا��رم  .1

 اذ�� رأسه ، قا�دته و ارتفا�ه  .2

 EABو  EADما طبيعة الوجهان  .3

  05التمرين 

 EHGFBمثل ��نظور متساوي القياس ا��رم  .1

  اذ�� رأسه ، قا�دته ، ارتفا�ه و أوجهه ا��انبية  .2

 

 

  06التمرين 

 EGFBاس ا��رم يمثل با��نظور متساوي الق .1

 .  EFGو  EFB  ،GFBما طبيعة ا��ثلثات  .2

 : اذ�� قا�دته و ارتفاع ا��رم �ي ا��ا��ت ا��تية  .3

 Gج. رأسه         Eب. رأسه        Bأ. رأسه 

  Fمثل باليد ا��رة ارتفاع ا��رم �ي �ا�� يكون رأسه  .4

 07التمرين 

. انقل ا���� �� أ��مه لتحصل ��� تصم�� ��رم ك� أوجهه 1

ية الساق�ن .   ا��انبية مثلثات متساو

 

 . هل هذا ا��رم منتظم ؟ 2

،  12إ�ى  8�ي ا���ار�ن من 

هرم منتظم  SABCDنعت�� 

  ABCDقا�دته ��بع 

 ( الشك� ا��ُقابل ) O����ه 

 

  08التمرين 

𝑂𝑂𝑂𝑂���اً أن  = 6𝑐𝑐𝑐𝑐   ;   𝑂𝑂𝑂𝑂 = 8𝑐𝑐𝑐𝑐  

 SOBار�� بالقياسات ا��قيقية ا��ثلث  .1

 SBاحسب بالسنتيم�� الطول  .2

  09التمرين 

𝑂𝑂𝑂𝑂���ًا أن :  = 8𝑐𝑐𝑐𝑐   ;    𝑂𝑂𝑆𝑆 = 17 𝑐𝑐𝑐𝑐  

 SABCDاحسب بالسنتيم�� ارتفاع ا��رم 
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 10التمرين 

𝑂𝑂𝑆𝑆���ًأ أن :  = 42 𝑐𝑐𝑐𝑐  ;   𝑂𝑂𝑆𝑆 = 42 𝑐𝑐𝑐𝑐  حيث .[SH] 

 SBC�ي ا��ثلث  [BC]ا��رتفاع ا��تع�� بالضلع 

 مثل وضعية الشك� ��نظور متساوي القياس  .1

 OHاحسب بالسنتيم�� الطول  .2

ية  .3 ية  �𝑂𝑂𝑆𝑆𝑂𝑂��ن قيس ا��او   �𝑂𝑂𝑂𝑂𝑆𝑆�� قيس ا��او

 11التمرين 

𝑂𝑂𝑂𝑂 = 𝑆𝑆𝑂𝑂   ;   𝑂𝑂𝑆𝑆 = 6 𝑐𝑐𝑐𝑐 

 قا��  ASCلث �ُث. ا��ح ��اذا ا�1

  0,1ارتفاع ا��رم . دور النتي�ة إ�ى  SO. احسب بالسنتيم�� 2

 ��ض��ع.. ا��ح ��اذا ا��و�ه ا��انبية للهرم �ي مثلثات متقا��ة ا3

  12التمرين 

 cm 4,5و نصف قطر قا�دته  cm 6��روط دوران ارتفا�ه 

 مو�� ��ذا ا���روط . [SM]. قطعة ا��تسق��  Oو ����ها 

 أر�� بالقياسات ا��قيقية . 1

 قا�دة ا���روط .أ

 SOMا��ثلث  .ب

  SMاحسب بالسنتيم�� الطول . 2

 

، نعت�� ��روط ا��وران ا��ُقابل �ي  15إ�ى  13�ي ا���ار�ن من 

 ( الشك� أ���ه )  قرص القا�دة����  Oالشك� حيث 

 13التمرين 

𝑂𝑂𝑆𝑆���ًا أن :  = 13 𝑐𝑐𝑐𝑐  ;   𝑂𝑂𝑂𝑂 = 12 𝑐𝑐𝑐𝑐  . 

 SO. أحسب بالسنتيم�� الطول 1

 14التمرين 

𝑂𝑂𝑆𝑆���ًا أن :  = 8,2 𝑐𝑐𝑐𝑐  ;   𝑂𝑂𝑐𝑐 = 1,8  𝑐𝑐𝑐𝑐  

 SO. أحسب بالسنتيم�� الطول 1

  15التمرين 

𝑂𝑂𝑆𝑆𝑂𝑂���ًا أن :  = 60°    ;   𝑂𝑂𝑆𝑆 = 3,5 𝑐𝑐𝑐𝑐  

  SM. أحسب بالسنتيم�� الطول 1

 ( �ُ�ور النتي�ة إ�ى الو�دة )  OS. أحسب بالسنتيم�� الطول 2

 𝒄𝒄𝒎𝒎𝟑𝟑، احسب حجم ا��رم بـ  19إ�ى  16�ي ا���ار�ن من 

  16التمرين 

  cm 20و قا�دته ��بع قطره  cm 24ارتفاع ا��رم 

  17التمرين 

يه  7cmارتفاع ا��رم   6cmو  5cm، قا�دته ا��رم مُع�ن قطر

  18التمرين  

 حيث Aمثلث قا�� �ي  ABCو قا�دته  15cmارتفاع ا��رم 

 AB = 8cm  وAC = 6 cm  

  19التمرين 

مثلث متساوي الساق�ن  ABC، قا�دته ا��رم  cm 11ارتفاع ا��رم 

  [BC]ا��رتفاع ا��تع�� بالقا�دة  [AH]و  Aرأسه ا��سا�� 

  AH = 7 cmو  BC = 6 cmحيث : 

  20التمرين 

ABC  مثلث قا�� �يA  حيثAB = 6 cm  وAC = 4 cm.  

احسب بالسنتيم�� مُكعب و بالتدو�� ل���دة حجم ��روط ا��وران 

 �ي ا��الت�ن ا��تيت�ن :  ABCالنا�ج بتدو�� ا��ُثلث 

𝜋𝜋( نأ�ذ                                                 = 3,14  ( 

  [AC]ب . حول        [AB]أ .   حول 

  21التمرين 

 هذا تصم�� ���روط دورا�ي ( الشك� ليس بأبعاده ا��قيقية ) 

 . ماهو رأس ا���روط ؟ ماهو ���� و نصف قطر قرص قا�دته ؟ 1

 ؟  �𝑆𝑆𝐵𝐵. ماهو طول ا��ُو��  ؟ ماهو طول قوس ا��ا��ة 2

ية 3  ؟  �𝑂𝑂𝑂𝑂𝑆𝑆. ماهو قيس ا��او

ُنجز ��ذا  التصم�� احسب حجم ا���روط ا��
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 :10التمرٌن 

  اآلتًالحظ الشكل 

 Bبالنسبة الى  Cنظٌرة  Dأنشئ النقطة 
 .Aمتساوي الساقٌن رأسه  ACDبرهن أن المثلث 

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

............................................................................. 
 

 ؟ACDماهً أطوال أضالع المثلث 
..................................................................................................................................

.................................................................................................................................. 

 :10التمرٌن 

 قائم؟ ABCفً أٌة حالة من الحاالت األتٌة المثلث 

  AB=2 AC=3 BC=3.6 

  AB=5 AC=4 BC=3 

  AB=10 AC=8 BC=6 

  AB=3 AC=2 BC=3 

 
 :10التمرٌن 

 تمعن فً المربع أعاله

 ؟ Lو kو  jو Iماذا تمثل النقط 
.........................................................................

......................................................................... 

 EGأحسب 
.........................................................................

.........................................................................  

 

 klو IJأحسب كال من 

.......................................................... 

.......................................................... 

.......................................................... 

 ilو  jkمن كال أحسب 

.......................................................... 

.......................................................... 

.......................................................... 

 ؟ IJKLما طبٌعة الرباعً 
..................................................................................................................................

.................................................................................................................................. 

 :10التمرٌن 

  اآلتًالحظ الشكل 

 Bبالنسبة الى  Cنظٌرة  Dأنشئ النقطة 
 .Aمتساوي الساقٌن رأسه  ACDبرهن أن المثلث 

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

............................................................................. 
 

 ؟ACDماهً أطوال أضالع المثلث 
..................................................................................................................................

.................................................................................................................................. 

 :10التمرٌن 

 قائم؟ ABCفً أٌة حالة من الحاالت األتٌة المثلث 

  AB=2 AC=3 BC=3.6 

  AB=5 AC=4 BC=3 

  AB=10 AC=8 BC=6 

  AB=3 AC=2 BC=3 

 
 :10التمرٌن 

 تمعن فً المربع أعاله

 ؟ Lو kو  jو Iماذا تمثل النقط 
.........................................................................

......................................................................... 

 EGأحسب 
.........................................................................

.........................................................................  

 

 klو IJأحسب كال من 

.......................................................... 

.......................................................... 

.......................................................... 

 ilو  jkمن كال أحسب 

.......................................................... 

.......................................................... 

.......................................................... 

 ؟ IJKLما طبٌعة الرباعً 
..................................................................................................................................

.................................................................................................................................. 

  

  






