
 .[𝐵𝐷]منتصف  𝐼. لتكن  4مكعب طول حرفه   𝐴𝐵𝐶𝐷𝐸𝐹𝐺𝐻  التمرين األول:
 .   𝐼𝐶و   𝐼𝐵احسب   (1
(𝐵)بين أن   (2 ⊥ (𝐴𝐵𝐶) . 
 .الزاوية  قائم 𝐼𝐵𝐹المثلث أن  استنتج  (3
 . 𝐼قائم في  𝐼𝐶𝐹المثلث أن  ستنتجثم ا 𝐶𝐹و  𝐼𝐹احسب   (4

𝐴𝐵حيث  𝐴𝐵𝐶𝐷𝐸𝐹𝐺𝐻 نعتبر متوازي مستطيالت : التمرين الثاني  = 8𝑐𝑚  و𝐺𝐶 = 𝐵𝐶 = 4𝑐𝑚 و 𝑀 منتصف[𝐴𝐵] 
 .(𝐴𝐵𝐶)عمودي علي المستوي  (𝐻𝐷)المستقيم أن  بينأ(   (1

 . 𝐻𝑀ثم  𝐷𝑀احسب ثم   قائم الزاوية 𝐻𝐷𝑀أن المثلث استنتج  ( ب
 .(𝑀𝐶)عمودي على  (𝐻)بين أن المستقيم  (2
 (𝑀𝐶) موازي لـــ (𝑁𝐺)بين أن المستقيم  .  [𝐸𝐹]منتصف  𝑁عين  (3

𝐴𝐷حيث  𝐴𝐵𝐶𝐷𝐸𝐹𝐺𝐻 نعتبر متوازي مستطيالت : التمرين الثالث = 𝐴𝐸و  4 = 𝐶𝐷و 2 = 6  . 
 . 𝐴𝐺 و 𝐸𝐷و  𝐻𝐶احسب    (1
 . 𝑀𝐻و  𝑀𝐷.احسب (𝐻𝐶)على المستقيم   𝐷المسقط العمودي للنقطة  𝑀لتكن  (2
 . 𝐸𝑀ثم احسب  𝑀قائم الزاوية في  𝐸𝑀𝐻المثلث بين أن  (3
 .  𝐴قائم الزاوية في  𝐸𝑀𝐷المثلث بين أن  (4

𝐴𝐵و 𝐴القائم في 𝐴𝐵𝐶موشور قائم قاعدته المثلث 𝐴𝐵𝐶𝐸𝐹𝐺 :الرابع التمرين  = 𝐴𝐶 = 𝐴𝐸و   2√2 = 2√3. 
 . 𝐶𝐹و   𝐵𝐶احسب  (1
 .𝐸𝐼و  𝐴𝐼قائم ثم احسب  𝐴𝐼𝐸.بين ان المثلث  [𝐵𝐶]منتصف  𝐼لتكن  (2
 . 𝐹𝐻و 𝐴𝐻.احسب  (𝐵𝐶)على المستقيم   𝐴المسقط العمودي لـــــ  𝐻لتكن  (3

𝐴𝐵و 𝐴القائم في 𝐴𝐵𝐶موشور قائم قاعدته المثلث  𝐴𝐵𝐶𝐷𝐸𝐹:لخامسالتمرين ا = 𝐴𝐶 = 𝐴𝐷و   4 = 6. 
 .  𝐵𝐶احسب    (1
 . الزاوية قائم  𝐴𝐼𝐹استنتج ان المثلث ثم  𝐼𝐹و 𝐴𝐹و 𝐴𝐼. احسب  [𝐵𝐶]منتصف  𝐼لتكن أ(  (2
𝐴𝐺و  𝐴𝐺احسب  .𝐺في نقطة  (𝐵𝐽)يقطع (𝐴𝐼)يم قتالمس . [𝐴𝐶]منتصف  𝐽لتكن  (3

𝐴𝐼
 . 

 . 𝐴𝑀و  𝐺𝑀. احسب  𝑀في نقطة  (𝐴𝐶) يقطع (𝐶𝐼)والموازي لــــــ  𝐺المستقيم المار من  (4
𝑆𝑂هرم منتظم ارتفاعه  𝑆𝐴𝐵𝐶𝐷التمرين السادس:  = 𝐴𝐵بحيث 𝑂مركزه  𝐴𝐵𝐶𝐷وقاعدته المربع  6 = 4 . 

 . 𝑆𝐴و  𝑂𝐴احسب   (1
 . 𝑆𝐻. احسب  عمده  [𝐵𝐶]منتصف  𝐻لتكن  (2
 . 𝑂𝐼.احسب  [𝑆𝐴]منتصف  𝐼لتكن  (3

𝑆𝑂هرم منتظم ارتفاعه  𝑆𝐴𝐵𝐶 التمرين السابع : = 𝐴𝐵بحيث  𝐴𝐵𝐶وقاعدته المثلث المتقايس األضالع   4 = 3 . 
 . 𝑆𝐴و  𝑂𝐴احسب   (1
 . 𝑆𝐻. احسب  عمده  [𝐵𝐶]منتصف  𝐻لتكن  (2
(𝑆𝐵)بين أن  . [𝑆𝐶]منتصف  𝐼لتكن  (3 ∕∕ (𝐼𝐻)  احسبثم 𝐻𝐼. 
 . 𝑂𝐼𝐻واستنتج طبيعة المثلث  𝑂𝐼 احسب  (4
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