
 ص الوضعية:ن
 هحوذ و أًٍس ٌذسساى بقسن سٌت ثاًٍت هتىسط.

 .A(4 ;2)هوا  Aللشسن ٌقىل هحوذ أى احذاثٍا الٌقطت  وابعذ هالحظته

 هبشسا خىابك. على إخابت هحوذ.تعلٍقك  ها (1

 .B ،C، Dشج احذاثٍاث الٌقط: استخ (2

 إلٍك الحىاس الزي داس بٍي أًٍس و هحوذ:

 بالٌسبت إلى الوبذأ ألًهوا ٌقعاى على ًفس الوستقٍن. Cًظٍشة الٌقطت  Dهحوذ: 

 .OD≠OCأًٍس: ال، ألى: 

 أًٍس: الٌقطت التً تقع على هحىس التشاتٍب تشتٍبها هعذوم.

 .Cهحىس الفىاصل هثل الٌقطت الٌقطت التً تشتٍبها هعذوم تقع على  ،هحوذ: ال

 ؟ هع التعلٍل.فً كلتا الحالتٍي هي هٌهوا إخابته صحٍحت (3

 .Oبالٌسبت الى  A ،B ،Cًظائش الٌقط  ’A’ ،B’ ،Cأًشئ الٌقط  (4

 ؟. هارا تالحظ’A’ ،B’ ،Cالٌقط استخشج احذاثٍاث  (5

 ًىعه؟ هى ها ؟ وOبالٌسبت الى  ABCها هى ًظٍش الوثلث  (6

 هارا تستٌتح؟ (7
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