
 

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 متوسطة الشهيد عطية العربي بن عمار صفصاف الوسرى       مديرية التربية لوالية تبسة                                  

 األستاذ: طارق ناصر                                                                         الرابع متوسط المستوى:

 

+ حساب المثلثات في المثلث القائم خاصية طالس  

 

  مري ن  ال
ت
اـمسـالـ  :خ 

 في الشكل املقابل األطوال وأقياس الزوايا غير حقيقية.

(C)  دائرة مركزهاO  وقطرهاST = 9 cm. 

R  نقطة من هذه الدائرة حيث𝑺𝑶�̂�=46°. 

  املثلثSRT ائم في قR، علل 

 .𝑺𝑻�̂�=23°أن علما 

 احسب الطولRS  0,01بالتدوير إلى 

 

 

  مري ن  ال
ت
  :ساـدسالـ

ABC  مثلث قائم فيA .[AH]  االرتفاع املتعلق بالوتر[BC]. 

 أن:بين =BH×BC2AB  يمكنك االعتماد على(𝑨𝑩�̂�cos  في كل

 .(ABHو ABCمن املثلثين 

  مري ن  ال
ت
عـالـ  :ساـب 

 وحدة الطول هي السنتمتر.

        ABC  مثلث قائم فيA  حيثAB=3  وBC=5 

الشكل ثم حدد الطول  أنش ئAC. 

        E  نقطة من[AB]  حيثAE=1  املستقيم الذي يشمل ،E 

 .Mالنقطة في  (BC)يقطع  (AB)ويعامد 

 أوجدBM. 

 احسبcos𝐀𝐁�̂�  ثم استنتج قيس الزاوية𝐄𝐌�̂�. 

 )تدور النتيجة إلى الوحدة من الدرجة(

   مري ن
ت
اـمـ  الـ  :الث 

 ارسم املثلثABC  القائم فيA :حيث 
 𝑨𝑩 = 𝟒, 𝟓𝒄𝒎            ،𝑩𝑪 = 𝟕, 𝟓𝒄𝒎 

 احسب𝑨𝑪. 

𝑨𝑩حيث   [AB]من  Eلتكن النقطة    =  [AC]نقطة من  Dو  𝟑

𝑫𝑪حيث  =
𝟐

𝟑
𝑨𝑪 

 عين على الشكل النقطتينE ،D. 

 بين أن(BC)//(DE)  ثم احسبDE. 
:  

 :ول

أ

مري ن  ال
ت
 الـ

  )وحدة الطول هي امليليمتر(.الشكل املقابل غير مرسوم بأبعاده الحقيقية 

MA = 27  ،MO = 21 ، 

 MI = 36 ،MU = 28  

بين أن املستقيمين(𝑨𝑰) و(𝑶𝑼) .متوازيان   

 

 

  مري ن  ال
ت
ـث  الـ

 
 اــن
 
 :ي

 حقيقية.الشكل املقابل مرسوم بأطوال غير  .

ABCD ومتقاطعان في  رباعي قطراه متعامدانO حيث  

OA = 12cm    ،OB = 18cm 

  ،OC = 5cm    ،OD = 7,5cm 

 برهن أن املستقيمين(AB) و(CD) .متوازيان 

 احسب الطولAB. 

  مري ن  ال
ت
الث  الـ

 
 :ث

 ABC  مثلث قائم فيB حيث : AB=4cm  وCB=8cm. 

𝑩𝑴حيث:  [BC]نقطة من  Mلتكن  =
𝑩𝑪

𝟒
العمودي  (∆)، املستقيم  

 .Hفي النقطة  [AC]يقطع  Mفي النقطة  (BC)على 

 احسب الطولMH. 

 احسبtan𝑨𝑴�̂�  واستنتج قيس الزاوية𝑨𝑴�̂� .بالتدوير إلى الدرجة 

  مري ن  ال
ت
 :راب عالـ

 .(BC)//(EF)في الشكل املقابل  

 

 احسب الطولينFC، EF. 
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https://prof27math.weebly.com/




