
 

 

ABC  مثلث، منصف الزاويةBAC  يقطع[ ]BC  في

 . Eالنقطة 
)و يوازي  Cالمستقيم الذي يشمل    )AE  يقطع( )AB 

 . Fفي النقطة 
 أنشئ الشكل بدقة .1

BAEأ( بين أن  .2 AFC 

EACب( بين أن  ACF 
 مبررا اجابتك . ACF. استنتج نوع المثلث 3

  : رابعالمترين ال

( ')XX  و( ')Y Y  مستقيمان متوازيان و( ')TT  قاطع

50XATعلى الترتيب بحيثBو Aلهما في النقطتين    
 كما يوضحه الشكل التالي:

 
 
 
 
 
 
 
 ما نوع كل من الزاويتين:  .1

Y' و YBT' ( أ BT 

 TAX' و XAT' ( ب

X' ( ت AT و'Y BT 

'أوجد قيس الزاويتان  .2 'T AX  وYBT مع التعليل 
  :ماس المترين اخل

 إليك الشكل المقابل
 
 
 
 
 
 
 

)أثبت أن المستقيمان  .1 )XY  و( ' ')X Y 

 متوازيان
 أحسب قيس كل زاوية ) مع التعليل( .2

'Z BX  ،' 'X AZ  ،'Y AB 

 

 

 

 

 المترين الأول:

 )الشكل ليس بالقياسات الصحيحة(    إليك الشكل اآلتي:

 
)ما هي الوضعية النسبية للمستقيمين  .1 )XY  و( )ZT 

 ؟ علل
 أكمل ما يلي:  .2

 .......هما زاويتان  TBSو  XAWالزاويتان  -

 ......هما زاويتان  TBWو  XASالزاويتان  -

 .......هما زاويتان  ZBWو  SBTالزاويتان  -

 .........هما زاويتان  ZBSو  XASالزاويتان  -

 ........هما زاويتان  SAYو  XASالزاويتان  -

 XAW ،SBT ،WBZأوجد قيس الزوايا األتية:  .3

 مع تعليل اإلجابة.

XAW  

 

SBT   WBZ   

 ؟ علل إجابتك    ABCDما نوع الرباعي  .4

 ؟ علل إجابتكDCBما هو قيس الزاوية  .5

  المترين الثماين :

)إليك الشكل المقابل حيث:  ) / /( )EF HG  الشكل غير(

 مرسوم بالقياسات الحقيقية(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أوجد قيس الزوايا األتية مع تعليل اإلجابة: .1

       GEF ،EGF ،KGH ،GKH. 

 ؟ علل إجابتك.EFGما نوع المثلث  .2

  : ثمالثالمترين ال 

  (04) سلسةل متمارين     

 ستوازي الاضالعالزوااي و       
 املمادة: بوطبيبة أأس تماذ

 ستوسط اثنية: املس توى
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  (وحدة الطول يه الس نتميرت) المترين السمادس:
I. : تمعن في الشكل المقابل 

 

 

 

 .ABCDأحسب مساحة متوازي األضالع  .1

 .  1hأحسب االرتفاع  .2

II. ABC مثلث قائم فيA:3.5حيثAB  5وAC  

]منتصف  Dأنشئ النقطة  .1 ]BC وE  نظيرةA 

 Dبالنسبة إلى 

 ؟ علل اجابتكACEBما نوع الرباعي 

  :بعالمترين السما

  )سنقول( :ثماسنالمترين ال 
I.  إليك الشكل المقابل الذي يمّثل متوازي أضالع

ABCD  24مساحتهcm2. 

 .AH. احسب الطول 1
 

 

II.  

 = ABمتوازي أضالع بحيث:  ABCDأنشئ  .1

4,2cm  ،BC = 3,1cm  ،oABC=62. 

نقطة من  Fو  [AB]نقطة من  Eعيّن كال من  .2

[CD]  :بحيثAE = 1,8cm ،DF = 2,4cm. 

 .FCاحسب الطول  .3

 ؟ علل إجابتك AECFما طبيعة الرباعي  .4

 

  )سنقول( :تماسعالمترين ال 
 )القياسات ليست حقيقية(إليك الشكل المقابل  

 
 
 
 
 
 

 MOG. استخرج من الشكل الزاوية المتبادلة داخليا مع 1

56MOG.  إذا كان 2 KMO   

)أثبت ان  (أ )GH  و( )LK متوازيان 

)علل  FMLو  HOE ،HOFأوجد أقياس الزوايا (ب
  إجابتك(

 

𝑌�̂�𝑍′  ,   𝑍�̂�𝑌′  ,     𝑍′�̂�𝑌′ ,
𝑌B̂𝑍 

,(′𝑋𝑋)ليكن   (𝑌𝑌′)  مستقيمان متوازيان و
(𝑍𝑍′).قاطع لهما 

 
 

 أحسب قيس كل زاوية ) مع التعليل(  -
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