
 1رقم  الصفحة

 

 

  

 
 

 في جميع هذه التمارين وحدة قيس الطول هي الصم: هام 

 

 

 1 رقم التمرين 
 من الدائرة  Aو نقطة  Iمركزها  ( C) دائرة ارسم 

 Δو عين على  Aفي  ( C)المماس للدائرة  Δابن المستقيم 

 علل. MIAما هو نوع المثلث .  Mنقطة 

 

 2 رقم التمرين 
 قطرا لها [AB]و Iمركزها  (C) دائرة ارسم 

.  Bفي  ( C)ل  Dو المماس  Aفي   ( C)ل  Δابن المماس 

 متوازيان Dو   Δبرهن أن 

 

 3 رقم التمرين 
 Aقائم الزاوية في  ABCأرسم مثلثا 

ما هي الوضعية النسبية . [AC]التي قطرها  ( C)أرسم الدارة 

 (AB)و المستقيم  ( C)للدائرة 

 

 4 رقم التمرين 
ABC  مثلث متقايس الضلعين قمته الرئيسيةA  وI 

 [BC]منتصف 

 [BC]هو الموسط العمودي ل (AI)برهن أن  1)

 IBو شعاعها  Iأرسم الدائرة التي مركزها  2)

 ( C)الدائرة  (AI)في كم نقطة يقطع المستقيم  3)

 علل جوابك

 

 5 رقم التمرين 
  4و شعاعها  Oمركزها  (C 1)أرسم دائرة 

 [OA]ثم ارسم الدائرة التي قطرها  Aعين خارج الدائرة نقطة 

 Eفي نقطتين  (C 1)تقطع الدائرة  (C 2)الدائرة .  (C 2)سمها 

 Fو 

 Eقائم الزاوية في  EBIبرهن أن المثلث  1)

؟  (C 1)و الدائرة  (EB)ما هي الوضعية النسبية للمستقيم  2)

 علل جوابك 

 

 6 رقم التمرين 
 Iمنتصفها  [AB]أرسم قطعة مستقيم 

 AIو شعاعها  Aأرسم الدائرة التي مركزها 

 [AB]ل  Δابن الموسط العمودي 

 ( C)و الدائرة  Δنسبية للمستقيم ما هي الوضعية ال



 2رقم  الصفحة

 

 7 رقم التمرين 
 Oو  AB=6حيث طول  [AB]قطرها  ( C)أرسم دائرة 

وابن  [AO]للقطعة  Δابن الموسط العمودي  [AB]منتصف 

 ( C)و  Dبرهن أن .  Aوالمار من  Δالموازي  ل Dالمستقيم 

 متماسان

 

 8 رقم التمرين 
 

ابن  [OH]وارتفاعه  Oقائم الزاوية في  OEFأرسم مثلث 

ما .  Oو التي مركزها  (EF)المماسة للمستقيم  ( C)الدائرة 

 هي نقطة التماس؟ علل جوابك 

و الموازي  Kالمار من  Δثم ابن المستقيم  [HK]أرسم القطر 

 (EF)ل

 Kفي  ( C)هو المماس ل Δبرهن أن 

 

 9 رقم التمرين 
التي  ( C)أرسم الدائرة .  Eقائم الزاوية في  EFHأرسم مثلثا 

 ؟ علل  (EH)و شعاعها  Fمركزها 

ما  . Eو المارة من   Hالتي مركزها  (C 1)أرسم كدلك الدائرة 

 (EF)و  (C 1)هي الوضعية النسبية ل 

 

 01 رقم التمرين 
و متقايس الضلعين قمته  Mقائم الزاوية في  MNPأرسم مثلثا 

 [NP]منتصف  Iو لتكن  Mالرئيسية 

 MNP بالنسبة للمثلث (MI)مادا يمثل المستقيم  1)

ما هي .  IMو شعاعها  Mالتي مركزها  ( C)أرسم الدائرة  2)

 علل جوابك  (NP)و  ( C)الوضعية النسبية ل 

 MNو شعاعها  Nالتي مركزها  (C 1)أرسم الدائرة  3)

 (MP)و  (C 1)ما هي الوضعية النسبية ل  - أ

شبه منحرف  NAPMبحيث يكون  Aأرسم النقطة  - ب

 [MP]و  [NA]قاعدتاه 

 NAPMما هو نوع شبه المنحرف 

 

 11 رقم التمرين 

و  Oمركزها  ( C)ثم ابن دائرة  °50قيسها  xôyأرسم زاوية 

 Bفي (Oy]و  Aفي  (Ox]والتي تقطع  4شعاعها 

 OABو  ABOأحسب .  OABما هو نوع المثلث  1)

 Δ1ابن المستقيم  Aفي  (OA)العمودي على Δابن المستقيم  2)

 Bفي  (OB)العمودي على 

 Δ1و  Δو  ( C)ما هي الوضعية النسبية ل 

(3 Δ يقعΔ1  فيI  . حقق أن(OI)(AB)  وIA=IB    ثم

؟ مادا يمثل  [AB]هو الموسط العمودي ل (OI)استنتج أن 

[OI)  بالنسبة للزاويةxôy  ؟ علل جوابك 

 

 

 

 

  21لتمرين رقم 
صم وارسم قطرا  3و شعاعها  Oمركزها  ( C)أرسم دائرة 

[AB] ثّم ابن المماّس ,لهذه الّدائرة  لـ(C )  فيA  و المماّس

 ' فيB 

  ‘//بّين أّن 

 

  31التمرين رقم 

في  (Ox]تقطع  و Oمركزها  ( C)و دائرة  xôyأرسم زاوية 

A  و[Oy)  فيB 

 Bفي  ( C)لـ     '  و الماّس Aفي  ( C)لـ  ابن المماّس  1)

   'و  نقطة تقاطع  Cو سّم 

 ‘//(OA)و   //(OB)بّين أّن  2)

 ؟ OACBما رأيك في رباعي األضالع ( 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

:                  تجدون اصالح التمارين الحرجة  في كتاب  

 "اساسي 7الثبات في الرياضيات "

https://sites.google.com/site/lapotheme/

