
 

حساب المثلثات في المثلث الق ائم  تمارين :    

  01تمرين ال
 وحدة الطول هي السنتميتر 

ABC  : مثلث حيث𝐴𝐵 = 6,9  ،𝐵𝐶 = 9,2  ،𝐴𝐶 =

11,5  
 قائم  ABCبين أن المثلث  (1
ية  (2  𝐵𝐴�̂�استنتج قيس ثم   𝐴𝐶�̂�أحسب قيس الزاو
  (AC)بالنسبة للمستقيم  Bنظيرة  Dلتكن  (3

  𝐴𝐵𝐶𝐷أحسب مساحة الرباعي 
 02تمرين ال

 [AB]، و ليكن  cm 5و نصف القطر  Oارسم دائرة ذات المركز 
𝑂𝑀حيث :  [OA]نقطة من  Mقطرا لها . لتكن  = 1,7 𝑐𝑚  . 

يقطع الدائرة في  Mو المار من  (AB)المستقيم العمودي على 
 .  Dو  Cالنقطتين 

  [OC]أحسب طول القطعة  (1
ية  (2   𝐵𝑂�̂�ثم استنتج قيس  𝑀𝑂�̂�أحسب قيس الزاو
ية  (3  °35هو  𝑀𝐵�̂�بين أن قيس الزاو
 ؟ برر إجابتك  ABCمانوع المثلث  (4
 ACأحسب طول  (5

  03تمرين ال
، وليكن  6cmو نصف القطر  Oذات المركز  (C)نعتبر الدائرة 

[AB]  قطرا لها ، لتكنM  نقطة من الدائرة(C)  : حيث
𝑀𝐴�̂� = 36°  . 

 قائم  ABMبين أن المثلث  (1
  AMأحسب  (2
 P، لتكن  Bفي  (C)المماس للدائرة  (D)أنشئ المستقيم  (3

𝐴𝑃حيث :  (D)نقطة من المستقيم  = 14 𝑐𝑚 
 قائم  ABPبين أن المثلث  (4
 ، بالتقريب للوحدة .  PBأحسب الطول  (5
 
 
 

  04تمرين ال
 إليك الشكل المقابل 

 CDأحسب الإرتفاع 
 بالتدوير للوحدة ، علماً أن :

𝐶𝐴�̂� = 32 °   ;    𝐴𝐵 = 7,2 𝑐𝑚  
 05تمرين ال

 وحدة الطول هي السنتميتر 
ABC  مثلث قائم فيA  : حيث𝐴𝐶 = 𝐵𝐶و  5 = 13  

  ABاحسب  (1
ية  (2  °23بالتدوير إلى الوحدة هو  𝐴𝐵�̂�بين أن قيس الزاو
مركزها ،  Oو ليكن  ABCالمحيطة بالمثلث  (𝐶1)ارسم الدائرة  (3

 .  Oحدد وضعية النقطة 
ية  (4  بالتدوير للوحدة ، علل  𝐴𝑂�̂�أحسب قيس الزاو
 (𝐶1)تقطع الدائرة  Cو المار من  Aذات المركز  (𝐶2)الدائرة  (5

ية  Eفي النقطة    𝐴𝐸�̂�. احسب قيس الزاو
  06تمرين ال

 . 1مثلث متقايس الأضلاع ، طول ضلعه  ABCليكن 
[AH]  المثلث.ارتفاع  

 AH و BHأحسب  (1

ية  (2 ؟  𝐴𝐵�̂�ماهو قيس الزاو
  𝐵𝐴�̂�استنتج قيس 

  𝐵𝐴�̂�و  𝐴𝐵�̂�الزاويتين  cosو  sinأحسب  (3

  𝐵𝐴�̂�و    𝐴𝐵�̂�الزاويتين   tanاستنتج  (4

 07تمرين ال
 1طول ضلعه  ABCDليكن المربع 

  BDأحسب  (1
ية  (2  ؟ 𝐴𝐵�̂�ماهو قيس الزاو
  cosو  sinأحسب  (3

ية  tanثم استنتج   لهذه الزاو
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حساب المثلثات في المثلث الق ائم  تمارين :    

  08تمرين ال
 cmوحدة الطول هي 

𝐴𝐵حيث :  [AB]ارسم قطعة مستقيم  (1 = ، عين  12
𝐴𝑀حيث :  [AB]من القطعة  Mالنقطة  = 1 . 

 (d)، و المستقيم  [AB]أرسم نصف الدائرة ذات القطر 
 Cيتقاطعان في النقطة  Mفي النقطة  (AB)العمودي على 

 ؟  ABCماهي طبيعة المثلث  (2
ية  (3 يقتين عن جيب تمام الزاو  ، ثم استنتج  𝐵𝐴�̂�عبر بطر

𝐴𝐶أن  = 2√3  
ية  (4   𝐵𝐴�̂�اعِط قيس الزاو
  09تمرين ال

ABC  مثلث قائم فيB  ،[BH]  : ارتفاعه. حيث 
𝐴𝐶𝐵 = 60°  ;   𝐵𝐻 = 4 𝑐𝑚   ;    𝐴𝐵 = 8 𝑐𝑚  

 [HC]و  [AH]احسب طولي  (1

𝐴𝑀حيث :  [AC]نقطة من  Mلتكن  (2

𝐴𝐶
=

1

4
، المستقيم  

يقطع القطعة  (BC)و الموازي للمستقيم  Mالمار من النقطة 
[AB]  في النقطةK  

𝐴𝐾بين أن  (3 = 2 𝑐𝑚  

 

 

  10التمرين 
متر موضوع على جدار  6سلم طوله 

ية  m 7عمودي ارتفاعه  و لتكن الزاو
 التي يحدثها السلم مع الأرض

  °75قيسها  
 ( ) تعطى النتائج بالتدوير إلى الوحدة

 بين قاعدة السلم و الجدار ABاحسب المسافة  (1
 CDاحسب المسافة  (2

 

  11تمرين ال
 وحدة الطول هي السنتيمتر 

على استقامة واحدة و بهذا  M  ،B  ،Eارسم ثلاثة نقط  (1
𝑀𝐵الترتيب بحيث :  = 𝐵𝐸و  9 = 6  . 

 لمركزها  O، نرمز بـ  [BE]ذات القطر  (C)أنشئ الدائرة 
𝐵𝐴حيث :  Aالنقطة  (C)عين على الدائرة  = 5  

و الذي  Mالمار من النقطة  (AE)أرسم المستقيم الموازي لـ 
 .  Dفي النقطة  (AB)يقطع المستقيم 

 BDأحسب الطول  (2
 ؟ برر إجابتك  ABEماهي طبيعة المثلث  (3
ية  (4   𝐵𝑂�̂�ثم عين قيس  𝐵𝐸�̂�أحسب قيس الزاو

 12التمرين 

ABCDEFGH  مكب قائم قاعدته مُربع ، يُعطى𝐴𝐷 = 3𝑐𝑚  
𝐶𝐺 = 4 𝑐𝑚  . 

 ABCDو القاعدة  Gذو الرأس  الهرمحجم  𝑐𝑚3أحسب بـ  (1
  Dقائم في  ADGنقبل أن المثلث .  DGاحسب  (2
ية  (3   𝐴𝐺�̂�احسب قيس الزاو
  AGاحسب الطول  (4
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