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 األجوبة األسئلة
)أي ABحساب مركبتي الشعاع  ABاحسب مركبتي الشعاع  -1 ; )B A B AAB x x y y  

منتصف Mحداثيتي النقطة احسب إ -2 AB 
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مركز الدائرة المحيطة بالمثلث  Hاحسب احداثيتي النقطة  -3

 القائم

) الوتر في المثلث  منتصف الوتر Hحداثيتي النقطة معناه حساب إ

 القائم هو قطر للدائرة المحيطة بهذا المثلث(

مركز تناظر متوازي االضالع  Mاحسب احداثيتي النقطة  -4

ABCD 

منتصف القطر Mحداثيتي النقطة إمعناه حساب  AC و منصف أ

القطر  BD 

منتصف Nحداثيتي النقطة معناه حساب إ Nبالنسبة  Hنظيرة  Gبحيث  Nاحسب إحداثيتا النقطة  -5 GH 

 كما يلي:ABحساب الطول  AB احسب الطول -6
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B A B AAB x x y y    

BCو AB ،ACقائم نحسب االطوال ABCلكي نثبت أن المثلث  - - في نقطة ُيطلب تعيينها قائمABCبين أن المثلث  -7

مربع أطول ضلع ومجموع مربعي طولي الضلعين اآلخرين  بعدها نحسب 

ثم نستنتج العالقة بينهما ثم نطبق خاصية فيثاغورس  كٌل على حدة

 العكسية.

 رأس الزاوية القائمة يكون مقابل ألطول ضلع. - -

8-  C دائرة مركزهاO. 

تنتمي إلى الدائرة Dبين أن النقطة  C المحيطة بالمثلثABC

 طول نصف قطر الدائرةrحيث 

 .rتساوي نصف القطر ODيكفي أن نبين أن المسافة 

ODإذا كان  r فإنD تنتمي إلى الدائرة C 

مركز الدائرة Eبين أن النقطة  -9 C المحيطة بالمثلثABC  يكفي أن يتحققEA EB EC  بعد حساب اإلطوال في هذه الحالة

مركز الدائرة Eتكون  C المحيطة بالمثلثABC 

احسب طول نصف قطر الدائرة  -10 C المحيطة بالمثلثABC

 Aالقائم في 
r نصف قطر الدائرة C يساوي نصف طول الوترBC أي

2

AB
r  

MAيكفي أن نبرهن أن:  متوازي أضالعMATHبين أن الرباعي  -11 HT 

ABبحيث Dحداثيتي النقطة إاحسب  -12 DC  نحسب مركبتي الشعاعAB بعدها نستنج مركبتي الشعاعDC ثم نحل

 المعادلتين:

    C D B Ax x x x      المركبة األولى لـ أي   :ABC Dx x   

Cو    D B Ay y y y    المركبة الثانية لـ أي   :AB C Dy y  

Dx وDy هما احداثيتا النقطةD 

ABCDبحيث يكون الرباعي Dاحسب إحداثيتي النقطة  -13

 ، متوازي أضالع
ABCD متوازي أضالع معناهAB DC 

 12نفس طريقة حل السؤال 

BCمتوازي أضالع أي:  BCEAمعناه أن الرباعي  BCب الذي شعاعه باإلنسحاAصورة Eاحسب إحداثيتي  -14 AE 

ثم نحل AEبعدها نستنج مركبتي الشعاع BCنحسب مركبتي الشعاع 

 المعادلتين:

E A C Bx x x x      المركبة األولى لـ أي   :BCE Ax x     

Eو     A C By y y y    المركبة الثانية لـ أي   :BC E Ay y  

Ex وEy هما احداثيتا النقطةE 

 


