
. ســم 30ســم، وطــول ضــلع ٓاخــر  20

ا#رتفاع النازل على الضلع الذي طوله 

. ســم 28ســم، وطــول ضــلع ٓاخــر  
  .سم

  

. ســم 25ســم، وطــول ضــلع ٓاخــر  
  .سم 15.2091874

  

  .سم 23سم وطول ا#رتفاع النازل عليه 

ونرســم منهــا عمــودًا علــى  Dنختــار نقطــة عليــه 
. ســم23يســاوي  CD علــى العمــود حتــى يكــون طــول العمــود 

  

سم وطول ضـلع ٓاخـر مـن  23سم وطول ا#رتفاع النازل عليه 

  

إذا إذا إذا إذا ( ( ( (     .سم 10سم و  8سم وارتفاعين من ارتفاعاته  

.(.(.(.(  
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  مثلثات يا اــقض
  .السببقّرر إن كانت القضية صادقة ٔام كاذبة واكـتب 

    ....ضع دائرة حول        إذا كانت القضية صادقة ودائرة حول       إذا كانت القضية كاذبةضع دائرة حول        إذا كانت القضية صادقة ودائرة حول       إذا كانت القضية كاذبةضع دائرة حول        إذا كانت القضية صادقة ودائرة حول       إذا كانت القضية كاذبةضع دائرة حول        إذا كانت القضية صادقة ودائرة حول       إذا كانت القضية كاذبة

20ســم وطــول ا#رتفــاع النــازل عليــه  18طــول ٔاحــدا أ#ضــLع 
  .سم 12لذلك فإّن طول ٔاحد ارتفاعات المثلث يساوي 

1= ٔ#ّن مساحة المثلث
18 20
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× 1=  2سم ×
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× ا#رتفاع النازل على الضلع الذي طوله  .2سم ×

  .سم

 20ســم وطــول ا#رتفــاع النــازل عليــه  21فــي مثلــث، طــول ٔاحــد أ#ضــLع 
سم 15.4ؤاصغر من  14.3لذلك فإّن طول ٔاحد ارتفاعات المثلث ٔاكبر من 

 20ســم وطــول ا#رتفــاع النــازل عليــه  19فــي مثلــث، طــول ٔاحــد أ#ضــLع 
15.2091874ؤاصغر من  15.1759لذلك فإّن طول ٔاحد ارتفاعات المثلث ٔاكبر من 

سم وطول ا#رتفاع النازل عليه  15يوجد مثلث بحيث ٔاّن طول ٔاحد ٔاضLعه 

نختــار نقطــة عليــه . ســم 15طولــه AB نرســم مســتقيمًا  : تعليــل
علــى العمــود حتــى يكــون طــول العمــود  Cنعــين النقطــة المناســبة 

  .يحقق الشروط ABC المثلث  .Bو  Aمع النقطتين 

سم وطول ا#رتفاع النازل عليه  15يوجد مثلث بحيث ٔاّن طول ٔاحد ٔاضLعه 

سم وارتفاعين من ارتفاعاته   18سم و 12يوجد مثلث بحيث ٔاّن ضلعين من ٔاضLعه 
).).).).كانت القضية صدق فماذا يكون طول الضلع الثالث للمثلث وكم مساحة المثلث؟كانت القضية صدق فماذا يكون طول الضلع الثالث للمثلث وكم مساحة المثلث؟كانت القضية صدق فماذا يكون طول الضلع الثالث للمثلث وكم مساحة المثلث؟كانت القضية صدق فماذا يكون طول الضلع الثالث للمثلث وكم مساحة المثلث؟

 

 

 

 

قّرر إن كانت القضية صادقة ٔام كاذبة واكـتب 

ضع دائرة حول        إذا كانت القضية صادقة ودائرة حول       إذا كانت القضية كاذبةضع دائرة حول        إذا كانت القضية صادقة ودائرة حول       إذا كانت القضية كاذبةضع دائرة حول        إذا كانت القضية صادقة ودائرة حول       إذا كانت القضية كاذبةضع دائرة حول        إذا كانت القضية صادقة ودائرة حول       إذا كانت القضية كاذبة

طــول ٔاحــدا أ#ضــLع  ،فــي مثلــث ||||1111
لذلك فإّن طول ٔاحد ارتفاعات المثلث يساوي 

ٔ#ّن مساحة المثلث. صدق  ::::جوابجوابجوابجواب

سم 12سم يساوي  30

 

فــي مثلــث، طــول ٔاحــد أ#ضــLع  ||||2222
لذلك فإّن طول ٔاحد ارتفاعات المثلث ٔاكبر من 

 

فــي مثلــث، طــول ٔاحــد أ#ضــLع  ||||3333
لذلك فإّن طول ٔاحد ارتفاعات المثلث ٔاكبر من 

 

يوجد مثلث بحيث ٔاّن طول ٔاحد ٔاضLعه  ||||4444

تعليــل. صــدق ::::جــوابجــوابجــوابجــواب
نعــين النقطــة المناســبة . ABالمســتقيم 

مع النقطتين     Cنوصل النقطة

 

يوجد مثلث بحيث ٔاّن طول ٔاحد ٔاضLعه  ||||5555
  .سم13ٔاضLعه 

 

يوجد مثلث بحيث ٔاّن ضلعين من ٔاضLعه  ||||6666
كانت القضية صدق فماذا يكون طول الضلع الثالث للمثلث وكم مساحة المثلث؟كانت القضية صدق فماذا يكون طول الضلع الثالث للمثلث وكم مساحة المثلث؟كانت القضية صدق فماذا يكون طول الضلع الثالث للمثلث وكم مساحة المثلث؟كانت القضية صدق فماذا يكون طول الضلع الثالث للمثلث وكم مساحة المثلث؟

 : تعليل|  

 : تعليل|  

 : تعليل|  
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ليســـت حســـب (ســـم، ؤاطـــوال ارتفاعاتـــه  25ســـم و  24ســـم و 7يوجـــد مثلـــث بحيـــث ٔاّن ٔاطـــوال ٔاضـــLعه   ||||7777
  . سم 6.72سم و  24 ، سم7) الترتيب

  
 

19يوجد مثلث بحيث ٔاّن زواياه هي  ||||8888  ,  75  , 81� � �.  
 

  .�180ٔ#ّن مجموع الزوايا المعطاة # يساوي. القضية كذب ::::جوابجوابجوابجواب

 .يوجد مثلث بحيث ٔاّن إحدى زواياه ٔاكبر من مجموع زاويتيه أ#خريين #### ||||9999

  
 

  .يوجد مثلث بحيث ٔاّن إحدى زواياه ثLثة ٔاضعاف مجموع زاويتيه أ#خريين #### ||||10101010

  
 

  . سم عن مجموع ضلعيه آ#خرين 1يوجد مثلث بحيث ٔاّن طول ٔاحد ٔاضLعه يزيد بـ  ||||11111111

  
 

  . يوجد مثلث بحيث ٔاّن طول ٔاحد ٔاضLعه يساوي مجموع ضلعيه آ#خرين ||||12121212

  
 

  .�75 يوجد مثلث منفرج الزاوية بحيث ٔاّن إحدى زواياه # # # #  ||||13131313

  
 

  .�77 يوجد مثلث منفرج الزاوية بحيث ٔاّن إحدى زواياه  #### ||||14141414

  
 

  .�5 يوجد مثلث منفرج الزاوية بحيث ٔاّن إحدى زواياه  #### ||||15151515

  
 

 : تعليل|   

 : تعليل|   

 : تعليل|   

 : تعليل|   

 : تعليل|   

 : تعليل|   

 : تعليل|   

 : تعليل|   

 : تعليل|   
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  .�12 يوجد مثلث قائم الزاوية بحيث ٔاّن إحدى زواياه  #### ||||16161616

  
 

  .�40 يوجد مثلث قائم الزاوية بحيث ٔاّن زاويتين من زواياه إحداهما تزيد عن أ#خرى بـ  ||||17171717

  
 

عـن �15 وزاويتـه الكبـرى تزيـد بــ  ، عـن زاويتـه الصـغرى  �15 يوجد مثلث بحيث ٔاّن زاويته الوسـطى تزيـد بــ  ||||18181818
  . زاويته الوسطى

  
 

وزاويتـه الكبـرى تزيـد  ، عن زاويته الصـغرى  �15 يوجد مثلث قائم الزاوية بحيث ٔاّن زاويته الوسطى تزيد بـ  ||||19191919
  . عن زاويته الوسطى�15 بـ 

  
 

  .�360 مجموع زوايا الشكل الرباعي يساوي  ||||20202020

  
 

  .مجموع زوايا المربع ٔاكبر من مجموع زوايا المستطيل ||||21212121

  
  
  
  
 

  .مجموع زوايا المربع يساوي ضعفي مجموع زوايا المثلث ||||22222222

  
 

1مجموع زوايا المربع الذي مساحته  ||||23232323
56

4
1ٔاكبر من مجموع زوايا المربع الذي مساحته  2سم 

30
4

  .2سم 

يكـون ٔاكبــر منــه ٔاو ٔاصــغر طــول ا#رتفــاع النــازل علـى ٔاحــد ٔاضــLع المثلـث قــد يســاوي طــول الضـلع النــازل عليــه وقــد : : : : مLحظـةمLحظـةمLحظـةمLحظـة
لكـــن طـــول ا#رتفـــاع النـــازل علـــى ٔاحـــد ٔاضـــLع المثلـــث ٔاصـــغر مـــن طـــول الضـــلع أ#صـــغر بـــين الضـــلعين آ#خـــرين ٔاو . منــه

        .يساويه

 

 : تعليل|   

 : تعليل|   

 : تعليل|   

 : تعليل|   

 : تعليل|   

 : تعليل|   

 : تعليل|   
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سـم فـإّن مسـاحته تسـاوي مسـاحة  8سـم وطـول ا#رتفـاع النـازل عليـه  12إذا كان طـول ٔاحـد ٔاضـLع مثلـث  ||||24242424
  .سم 9.5المربع الذي طوله 

  
 

 120ســم فــإّن مســاحته تســاوي  20ســم وطــول ا#رتفــاع النــازل عليــه  12إذا كــان طــول ٔاحــد ٔاضــLع مثلــث  ||||25252525
  .2سم

  
 

  .2سم 120سم فإّن مساحته تساوي  20سم وطول ٔاحد ارتفاعاته  12إذا كان طول ٔاحد ٔاضLع مثلث  ||||26262626

  
 

  .2سم 625سم فإّن مساحته تساوي  50سم وطول ٔاحد ارتفاعاته  25إذا كان طول ٔاحد ٔاضLع مثلث  ||||27272727

  
 

سـم وبحيـث ٔاّن مسـاحته ٔاكبـر  8سـم وطـول ٔاحـد ارتفاعاتـه  40يوجد مثلـث بحيـث ٔاّن  طـول ٔاحـد ٔاضـLعه  ||||28282828
  . 2سم 300من 

  

  

  

  

  

 

 : تعليل|   

 : تعليل|   

 : تعليل|   

 : تعليل|   

 : تعليل|   


