
 

 

 وحدة الطول يه الس نتميرت : سادسالمترين ال 

 حيث: Bو  A( ثم عين عليه نقطتين dمستقيما ) نشئأ (1

 6=AB. 

 .[AB] المستقيم قطعةمنتصف  Mانشئ النقطة   (2

]بحيث:  C [AB]عين النقطة  (3 ]C AB   2و=AC. 

 (.dو يعامد المستقيم ) Cيشمل النقطة  (’d) امستقيم نشئأ (4

و  cm 3و نصف قطرها  Aمركزها النقطة  (C)دائرة  نشئأ (5

 .Eو  Dفي النقطتين  (’d)تقطع المستقيم 

بالنسبة إلى الدائرة  M ،B ،C كل من النقط النسبية وضعيةالماهي  (6

(C). 

 .، قوسا استخرج من الرسم وترا (7

وحدة الطول يه الس نتميرت : بعساالمترين ال 

]انشئ قطعة المستقيم  (1 ]AB  :4حيثAB  

 [AB]منتصف القطعة  Oالنقطة  أنشئ بإستعمال المدور (2

 cm 2ونصف قطرها  Oأنشئ الدائرة التي مركزها  (3

 حيث : Cو  Dو Mأنشئ النقط  (4

OM= 2 , OD=1.5 ,OC=2.5 

  ج مع تعليل اإلجابة.خل، خاراكمل الفراغ ب : تنتمي الى، دا (5

D ......  الدائرة(C)  ،C ......  الدائرة(C)  ،M .....  الدائرة(C) 

 وحدة الطول يه الس نتميرت :ثامنالمترين ال 

 الخطوات األتية و أنجز شكال هندسيا مناسبااتبع 

)أنشئ مستقيما  .1 )  و عين عليه النقطةE 

𝐹حيث:  Fأنشئ النقطة  .2 ∈ 𝐸𝐹 و  (∆) = 7 

 [EF]محور قطعة المستقيم  (d)أنشئ باستعمال المدور المستقيم  .3

 . Mفي النقطة 

 .(∆)والعمودي على المستقيم  Eالذي يشمل النقطة  (′𝑑)أنشئ المستقيم  .4

 .؟ علل إجابتك(′𝑑)و  (d)ماذا نقول عن المستقيمين  .5

𝐺حيث:  Gأنشئ النقطة  .6 ∈ (d)  و 𝑀𝐺 = 3.5 

و يقطع  (∆) ويوازي المستقيم Gالذي يشمل  (′′𝑑) أنشئ المستقيم .7

 Hفي النقطة   (′𝑑) المستقيم 

/الحظ الشكل المتحصل عليه ثم أتمم بـ:  .8 / 

( ) ( ')d d( ) ( '')d d[ )E MF

( ') ( '')d dEM FM[ ]O AB 

 

 

 

 الس نتميرت يه وحدة الطول المترين الأول:

 .Dمتعامدان في النقطة  (d2)و (d1)( أنشئ مستقيمان 1

 حيث :  (d1)من المستقيم   Bو  A( عين النقطتين 2

D  منتصف القطعة AB  وAB=4 

 DC=2حيث :  (d2)من المستقيم  C( عين النقطة 3

منتصفي القطعتين  Nو M ( أنشئ النقطتين 4 BC  و AC  على

 الترتيب.

 ؟ DNو  DMلمستقيمان ل النسبي وضعهو ال( ما 5

 ؟ برر إجابتك تقامية اس  B، C ،M( هل النقط 6

 المترين الثاين :
A ،B   ،C   . ثالث نقط ليست على إستقامة واحدة 

 و يوازي المستقيم A( الذي يشمل النقطة  Δأنشىء المستقيم )   (1

 '  (Δ )  الذي يشمل النقطةB   و النقطةC  

 و يعامد المستقيم    C( الذي يشمل النقطة   Lأنشىء المستقيم )  (2

'  (Δ  . ) 

 (  L  (   ...... )Δأكمل ما يلي :  )  (3

 وحدة الطول يه الس نتميرت : لثالثاالمترين 

 . AB = AC = 4و  Aقائما في  ABCانشئ مثلثا 

 ( . ABويوازي )  C( الذي يشمل  d1انشئ المستقيم )  (1

 ( ؟ علل ؟ AC( بالنسبة الى )  d1ما هو وضع )  (2

3)  (d2  مستقيم يشمل النقطة )B  و يعامد (d1  في النقطة )F 

 ؟ مع التعليلBFCAما هو نوع الرباعي  (4

 وحدة الطول يه الس نتميرت : رابعالمترين ال
(d) ،مستقيم B   وC  نقطتان من المستقيم(d)  بحيثBC=8 

 .[BC]منتصف القطعة  Aالنقطة 

 (d)و يعامد  Aيشمل النقطة  (’d)مستقيم  نشئ( أ1

2 )(C)  دائرة مركزهاA  4و نصف قطرهاcm ،  تقطع المستقيم

(d’)  في النقطتينD  وE  

 ؟ مع التبريرCEBD( ما هو نوع الرباعي 3

4 )(C’)  دائرة مركزهاA 2,5صف قطرها و نcm  و تقطع

  Gو  Fفي النقطتين  (’d)المستقيم 

 ؟ مع التعليل.CFBG( ما هو نوع الرباعي 5

 )منقول( : ام المترين اخل
    cm 4ونصف قطرها  o( مركزها  Cانشئ دائرة )  (1
 [ متعامدين . AB  [ ، ]CDالقطرين ]  نشئا (2

 ( . EF  ( // )AB[ بحيث )  EFوترا ] نشئ ا (3

 ( ؟ علل ؟ CD  ( ، )EFالمستقيمين )  ماذا نقول عن (4

 متساوي الساقين  مثلثا  ، مثلثا قائما:  نشا استخرج من اال (5

 .علل اجابتك؟ ADBCنوع الرباعي ( ما 5      

 سلسةل متارين      

 التعامد و التوازي       
 املادة: بوطبيبة أأس تاذ

 متوسط اوىل: املس توى
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)منقول( :رابع عرشالمترين ال

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  : تاسعالمترين ال 

 (. dنقطة ال تنتمي إلى ) A( مستقيم، d)أنشئ  -

 A.( ويشمل النقطة d( يوازي )Δأنشئ المستقيم ) -

فيقطع  A( ويشمل النقطة Δ( العمودي على )Δأنشئ المستقيم )' -

(d في النقطة )B . 

تقطع  [AB]ونصف قطرها  Aالتي مركزها  (C)أنشئ الدائرة  - 

 .Dو  Cتين في النقط (Δ)المستقيم 

 ؟ (d)و ( Δ)'.  ماذا نقول عن المستقيمين 1

 ؟ لماذا؟ABC.  ما نوع المثلث 2 

بالنسبة للدائرة  [CD] و  [BC].  ماذا تمثل كالً من القطعتين 3

(C) ؟ 

 EB = EA( بحيث Δتنتمي إلى المستقيم )'  E.  عين النقطة 4

   ؟(C)بالنسبة إلى الدائرة  Eو   B* ما هي وضعية النقطتين     

وحدة الطول يه الس نتميرت : عارشالمترين ال 

 حيث: Gمتساوي الساقين رأسه األساسي   EFGأنشئ مثلثا  (1

EG=FG=4  وEF=5. 

 .O في النقطة [EF]محور الضلع  (L)أنشئ المستقيم  (2

𝐻  حيثعين النقطة  (3 ∈ (𝐿)  OH=OG 

  ما نوع الرباعيEGFH.؟ علل إجابتك 

: احلادي عرشالمترين 

 .(d)نقطة تنتمي الى المستقيم  A، (d)مستقيما  نشئأ (1

والعمودي على  Aالذي يشمل النقطة  (’d) أنشئ المستقيم (2

 .(d)المستقيم 

3) M  نقطة ال تنتمي الى(d) أنشئ المستقيم ، (d’’)  الذي يشمل

M  المستقيم ويوازي(d). 

 : الثاين عرشالمترين 

 .8cmقطعة مستقيمة طولها  نشئا (1

 (’C)، ودائرة 4cmونصف قطرها  Aمركزها  (C)دائرة  نشئا (2

 .2cmونصف قطرها  Bمركزها 

 (’C)نقطة تقاطع  Eو [AB]و  (C)نقطة تقاطع  Dنسمي  (3

 .[AB]و  

؟ برر [BD]بالنسبة اٍلى القطعة المستقيمة  Eماذا تمثل النقطة  (4

 اٍجابتك.

. ما نوع [IH]و  [FG]، ارسم قطرين متعامدين (C)في الدائرة  (5

 ؟ برر اجابتك. FHGIالرباعي 
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 )منقول( :ثالث عرشالمترين ال 
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