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  1التمرین عدد

ABC  مثلث وM  وN  منتصفا[AB] و [AC]  لتكن.على التواليP  مناضرةM  بالنسبة لـB .
(NP)  یقطع(BC)  فيQ  

   [PN]منتصف  Qأن  نبی 1)
  . (BN)و  (MQ)نقطة تقاطع  Gو [MN]منتصف  Iلتكن  2)

  .على استقامة واحدة I,G,Pبین أن  
  2التمرین عدد 

ABCD ركزه متوازي أضالع مO  . من ّ  (BC)یقطع  (BD)و الموازي لـ  Aالمستقیم المار
 Fفي  (CD)و  Eفي 
(1  ّ   [CE]منتصف  Bبیّن أن
ّ المستقیمات  2)   تتالقى في نقطة واحدة (CA) , (FB) , (ED)بیّن أن

  3التمرین عدد 
MNPQ  متوازي أضالع مركزهO  .I  ھي منتصف[MQ]  وJ  منتصف[PQ]  وS  ھي نقطة
  .(IJ)و  (NQ)مستقیمین تقاطع ال
 ّ   . [IJ]ھي منتصف  Sبیّن أن

  4التمرین عدد 
ABCD  رباعي أي كان وI  منتصف[AB]  وJ  منتصف[CD]  . لتكنK  ّث مركز ثقل المثل

ABC  وL  منتصف[DK].  
ّقاط  1) ّ الن   .CK=6 إذا كان IKعلى استقامة واحدة واحسب  I,C,Kبیّن أن
(2  ّ    JL=IKو  (IK)//(JL)بیّن أن
   DKبداللة  OKواحسب  IJبداللة  OIأحسب   Oیتقاطعان في  (DK)و  (IJ)المستقیمان  3)

  5التمرین عدد 
ABCD  متوازي أضالع مركزهO  وM منتصف[BC] وN  منتصف[CD]  . المستقیم(BD) 

   ’Gفي  (AN)و  Gفي  (AM)یقطع 
ثین  1) ّ   ADCو  ABCما ھو مركز الثقل لكل من المثل
GGبین أن  2) BD' 1

3
   

  ’GB=G’G=DGبین أن  3)
  6التمرین عدد 

ABCD  متوازي أضالع وE  منتصف[AB]  وF  منتصف[CD] ,  
  متوازیان  (AD)و  (EF)بین أن المستقیمین  1)
(2 (BF)  یقطع(AD)  فيG  . بین أنF  ھي منتصف[BG]  و أنD  ھي منتصف[AG]  
  ازیان متو (BG)و  (ED)بین أن المستقیمین  3)
(4 (AC)  ویقطع(ED)  فيR  و(BF)  فيS  . بیّن أنRS AC

1
3

  

  7التمرین عدد 
 ; [BC]منتصفات  Pو Nو Mلتن . مركز الدائرة المحیطة بھذا المثلث  Oو  ABCأرسم مثلثا 

[AC] ; [AB] على التوالي  
  MNPھي المركز القائم للمثلث  Oبین أن 

  
  9التمرین عدد 
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[Ax)  و[By)  نصفا مستقیمین متوازیان قطعا و غیر عمودیین على(AB)  و یوجدان في نفس

   (AB)الجھة بالنسبة إلى المستقیم 
ّث ما ھي طبی.  Cي  (Ax)یقطع  [BA;By]منصف الزاویة  1)    ABCعة المثل
  .معیّن  ABECبیّن ان .  Eفي  (By)یقطع  (AB)و الموازي لـ  Cالمار من 2)
  ,(AE)و  (BC)نقطة تقاطع  Oلتكن  3)

و  OADقارن بین المثلثین .  Fفي  [BE]و  Dفي  [AC]و یقطع  Oأرسم مستقیما یمر من 
OEF  ّ   AD=EFواستنتج أن

ّ .  Eبة إلى بالنس Fمناضرة  Hو [CF]منتصف  Iلتكن  4)    (AC)//(OI)بین أن
(5 (OI)  یقطع(CH)  فيJ  , بین أنIJ=AD   
  .لھما نفس المنتصف  [DI]و  [AJ]استنتج أن  6)
(7 (CE)  و(JF)  یتقاطعان فيR   . بین أنI ; R ; H  على اسقامة واحدة 

  10التمرین عدد 
ABCD  متوازي أضالع وE  منتصف[AB]  وF  منتصف[CD] .  

  متوازیان  (AD)و  (EF)المستقیم  بیّن أنّ  1)
  .Gفي  (AD)یقطع  (BF)المستقیم  2)

 ّ ّ  [BG]ھي منتصف  Fبیّن أن   .[AG]ھي منتصف  Dو أن
  .(BG)//(ED)بیّن أنّ 3)
ّ    . Sفي   (BF)و  Rفي  (ED)یقطع  (AC)المستقیم  4)    RS=AC/3بیّن أن

  11التمرین عدد 
ABC  ّث مركز ثقلھ .   [AC]منتصف  Kو  [BC]منتصف  J و [AB]منتصف  Iو  Gمثل
  H=SJ(G)لتكن 

باعي  1) ّ   ؟  BGCHما ھي طبیعة الر
  :أحسب  2)

  AJبداللة  GH)  أ
  BKبداللة  BBG) ب
  CIبداللة  BH) ج

ّ .  [BH]منتصف  ’Gلتكن  3)   GG’=AB/2بیّن أن
ّ .  [BG]منتصف  ’Hلتكن  4)   . H’K=HCبیّن أن
(5  ّ   .HH’=AC/2استنتج أن

  12 التمرین عدد
 ; [BC]منتصفات  Pو Nو Mلتن . مركز الدائرة المحیطة بھذا المثلث  Oو  ABCأرسم مثلثا 

[AC] ; [AB] على التوالي  
  MNPھي المركز القائم للمثلث  Oبین أن 

  13التمرین عدد 
H  ھي المركز القائم للمثلثABC . من المثلثات ّ  ; ABH ; ACHما ھو المركز القائم لكل

BC H  
  14د التمرین عد

ABCD  متوازي أضالع وI  المسقط العمودي لـA  على(BD)  وK  المسقط العمودي لـB 
  (AD)على 

(1    (AI)  و(BK)  یتقاطعان فيH  . ّقطة ّل الن ّث  Hماذا تمث ّسبة للمثل   ؟ ABDبالن
ّث  2) ّ المثل   قائم HDCبیّن أن
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  15التمرین عدد 

(C)  دائرة مركزھاO  و[AB] ائرة ّ  (IO]نصف المستقیم .  [AB]منتصف  I. حبل من ھذه الد
ائرة  ّ   Cفي   (C)یقطع الد

بیّن ,  Hیتقاطعان في  (BK)و  (IC)المستقیمان .  (AC)على  Bالمسقط العمودي لـ  Kلتكن 
 ّ    (AH)(BC)أن

  16التمرین عدد 
(C)  و(C')  دائرتان مراكزھماA  وB  و تتقاطعان فيM  وN  . المستقیم(AM)  یقطع(C)  

ّ .  Fفي نقطة أخرى  ('C)یقطع  (BM)و المستقبم  Eطة أخرى في نق على   F , N , Eبیّن أن
  استقامة واحدة 
  17التمرین عدد 

(C)  دائرة مركزھاO  و  ائرة ّ ّ من .  (C)مستقیما ال یقطع الد و العمودي على  Oالمستقیم المار
  ائرة في ّ ائرة  (BE)مستقیم ال.  ھي نقطة من  P  .Eفي  و یقطع  Bو  Aیقطع الد ّ یقطع الد

  Cفي  یقطع  K  .(AK)في نقطة أخرى 
ّقطة  1) ّل الن ّث  Aماذا تمث ّسبة للمثل    BECبالن
ّ .  Lیتقاطعان في  (BC)و  (AE)المستقیمان  2) ائرة  Lبیّن أن ّ   (C)تنتمي إلى الد

  18التمرین عدد 
ثا  ّ ّث  (C)و  ABCنعتبر مثل ائرة المحیطة بھذا المثل ّ ھي منتصفات أضالعھ  P , N , M. الد

[BC] , [AC] , [AB]  ّرتیب  و ائرة  Oحسب الت ّ   (C)مركز الد
(1  ّ    (OP)(MN)بیّن أن
ّقطة  2) ّل الن ّث  Oماذا تمث ّسبة للمثل    MNPبالن

  19التمرین عدد 
(C)   ھي دائرة مركزھاO  و ثالث نقاطC , B , A  ائرة بحیث ّ  Hو   ACABمن ھذه الد

ّث المركز القائم ل   ABCلمثل
(OA)  یقطع(C)  في نقطة ثانیةD 

(1  ّ       (BD)//(CH)بیّن أن
باعي  2) ّ ّ الر   متوازي أضالع BHCDبیّن أن
ّ .  Iیتقاطعان في  (BC)و  (HD)المستقیمان  3)  OI=1/2 AHبیّن أن
ّقطة  4) ّث  Gالن ّ  ABCھي مركز ثقل المثل ّ   G , H , Oبیّن أن على استقامة واحدة و أن

HG=2/3 HO  
  20التمرین عدد 

ABD  مثلث بحیثAB=6   ,   AD=4   ,   BD=8  وI  منتصف BD  وE=SA(D)   
  Hفي  (AB)یقطع  (IE)المستقیم 

  BHثم استنتج البعد  EBDھي مركز ثقل المثلث  Hبین أن  1)
(2 (DH)   یقطع(EB)  فيJ  بین أنJE=JB 
متوازي  AIMDبین أن . متوازي أضالع  AEIMي بحیث یكون الرباع Mابن النقطة  3)

  أضالع
(4  (AM)  یقطع(BD)  فيK   

  أحسب البعدKI  
  بین انI  مركز ثقل المثلثABM 

(5  (IM)  یقطع(AB)  فيF  أحسبIF  
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  من اقتراح السیدة بوقیلة 21تمرین عدد  
ا  نعتبر      ّ BC 7   :       بحیث   ABCمثلث cm      5 و AB cm         و

 6 AC cm .  
عیّن على / أ) 1 AB   النقطتین  I  وJ    بحیث    

1 2 2
AI IJ JB

   .  

ّ    JBو    IJو    AIأحسب / ب          ّ استنتج أن منتصف    Jثم IB  .  
  

على   I  مسقط   K  لتكن  )2         AC   وفقا لمنحى   BC  .  أحسبIK .  
          
منتصف  Lلتكن النقطة ) 3 KC .  

 ّ بیّن أن    //  JL BC  .   أحسب ّ   . IBCKمعتبرا شبھ المنحرف ,  JLثم
و الموازي ل   Bالمستقیم المار من ) 4        JC  یقطع AC   في النقطةD .  

AJنسبتین مساویتین ل  , مع تعلیل الجواب , أوجد / أ          
AB

بتطبیق نظریة طالس على (  

ثین مختلفین  ّ   ) .مثل
ّ   / ب           2استنتج أن   AC AD AL  

       
  من اقتراح السیدة بوقیلة 22 تمرین عدد 

  
ا) 1 ن مثلث ث ABCاب 10BC  : بحی  8  وAB   7  وAC   ) . ي یس ھ دة الق وح

  )الصنتمتر 
        

عین على  /أ )2 BC  النقطتینI  وJ   بحیث  :    
5 2 3
CI IJ JB

  .  

منتصف  Iثم استنتج أن   CJو   CIأحسب  /ب    BC .  
  
الموازي ل ) 3 AB  والمار منJ   یقطع AI  فيO  و AC   فيE.  

  JEو   CEأحسب 
  

  
الموازي ل ) 4 AC  والمار منO  یقطع AB  فيF   و BC  فيK  .  

قارن بین   /أ
IJ
IB    و

IO
IA        ثم بین

IK
IC   و

IO
IA  

IJ  بین أن   /ب IK
IB IC

    ثم استنتج أنI    منتصف JK.  


