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  1دد رن 

بحیث  Cقائم الزاوية في ABCمثلثا رسم) ا1 70B AC  .  

Bابن منصف الزاوية    AC  الذي يقطع( )BC  فيD.  

)المستقیم العمودي على    )AD  و المار منD  يقطع( )AC فيN  و( )AB فيM.  

  متقايسان. ANDو  AMD) بیّن أّن المثلثین 2

)) استنتج أّن 3 )ADھو الموسط العمودي لـ MN.   

A) أوجد 4 N M  وDM B.  

  

  2دد رن 

و عیّن النقاط  ABCDمربّعا  رسم) ا1 M AB  و N AD  و P BC بحیث  

   MB NA PC .  

  متقايسان. MBPو  AMNبیّن أّن المثلثین  أ) )2

  .Mمتقايس الضلعین و قائم الزاوية في MNPب) استنتج أّن المثلث    

3 (( )BD  و( )NP  يتقاطعان في النقطةO .  

  . ONDو  OBPالمثلثین قارنأ)    

)ب) أثبت أّن   ) ( )MO NP.  

منتصف  Oج) بیّن أّن   AC.   

  

  3دد رن 

منتصفMو عیّن النقاط ABCDمربّعا رسم) ا1 CD وNمنتصف BC وJ نقطة تقاطع  

   ( )AN  و( )BM.  

  متقايسان. BCMو  ABN) أ) بیّن أّن المثلثین 2

ب) استنتج أّن     M BC N AB  و أّن B N A B MC  

)ج) أثبت أّن     ) ( )BM AN.  

  متقايسان. CNDو  ABNبیّن أّن المثلثین ) أ) 3

BMب) استنتج أّن     DN.  
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   4دد رن 

Oxارسم زاوية) 1 y  50قیسھا  و ابن دائرة( )C مركزھاO  حیث تقطع  2وشعاعھا Ox فيA   

و    Oy فيC  ثم دائرة ،( )/C مركزھاO  حیث تقطع  4وشعاعھا Ox فيB  و Oy فيD .  

  متقايسان. OBCو  OADبرھن أّن المثلثین  أ) )2

  الزوايا النظیرة في المثلثین.ب) استنتج    

نقطة تقاطع  I) لتكن 3 BC  و AD.  

  متقايسان. DCIو  ABIأّن المثلثین  بیّنأ)    

BIب) استنتج أّن    DI.  

  متقايسان. ODIو  OBI) أ) برھن أّن المثلثین 4

ب) استنتج أّن     OI  منصّف الزاويةOx y.  

  

   5دد رن 

)الحظ الرسم المقابل حیث  )C  و( )/C لھما نفس المركزO.  

 كل من منتصف I) بیّن أّن 1 AB  و CD.  

AC) استنتج أّن 2 BD  و AD BC.  

)                                                     متقايسان.      OBDو  OCA) بیّن أّن المثلثین 3 )/C  

)                                                            متقايسان.      ODAو  BOC) بیّن أّن المثلثین 4 )C  

  
  
  
  

  6دد رن 

بحیث   Aمتقايس الضلعین قّمته الرئیسیة  ABCمثلثا رسم) ا1 80B AC   وI   منتصف BC .  

)یمارسم المستق    )IHالعمودي على( )AB فيH و المستقیم( )IK العمودي على( )AC فيK.  

  متقايسان. ICKو  IBH) بیّن أّن المثلثین 2

  .AIKو  AIHقارن المثلثین أ) )3

ب) استنتج أّن    A I K A IH   

)و العمودي على Aالمار من ) ارسم المستقیم 4 )AI. Δ  يقطع( )IH فيE و ( )IK فيF.    

  متقايسان. FAIو  EIAأ) بیّن أّن المثلثین     

)ب) استنتج أّن    )AI  ھو الموسط العمودي لـ EF.   
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