الدائرة
التمرين:1
في الشكل جانبا ) (Cو )' (Cدائرتان لهما نفس المركز  Aو شعاعهما على التوالي
 AB = 2و  ،AC = 3,5أتمم مكان النقط باستعمال العبارات التالية ،داخل ،تنتمي
إلى ،مماس ،G ،خارج ،وثر ،قطر:> ،< ،= ،2 ،

)'(C
)(C

 B )1و  Gو ' Bهي نقط ................الدائرة ).(C
 )2النقطة  Eهي نقط ................الدائرة ).(C
 )3النقط  Dو  Fهي نقط .............الدائرة ).(C
 )4النقط  Cو ' Cو  Hهي نقط .........الدائرة )'.(C
 )5القطعة ] [BGهي ...............للدائرة ).(C
 )6القطعة ]' [BBهي ...............للدائرة ).(C
 )7القطعة ]' [CCهي ...............للدائرة )'.(C
 )8القطعة ]' [HCهي ...............للدائرة )'.(C
 )9المستقيم ) (GHهو ..............للدائرة ) (Cفي لنقطة.........
 AC' = ..... )10و  AH ....3,5و  AE......2و AF........3,5

التمرين [AB] :2قطعة منتصفها  Jوطولها  ،3 cmو ) (Cدائرة تمر بالنقطتين  Aو  Bمركزها  Oو شعاعها .2,5 cm
 .1أنشئ شكال مناسبا مع احترام المعطيات.
 .2بين أن المستقيم ) (OJواسط للقطعة ].[AB
التمرين [AB] :3قطعة غير منعدمة ،و ) (Cدائرة قطرها القطعة ].[AB
 )1أنشئ المستقيم ) (TAالمماس للدائرة ) (Cفي النقطة  ،Aو أنشئ المستقيم ) (TBالمماس للدائرة ) (Cفي النقطة .B
 )2برهن أن (TA) :و ) (TBمتوازيان.
 )3العمودي على ) (TAفي النقطة  Dوالمماس للدائرة ) (Cيقطع المستقيم ) (TBفي النقطة .E
 .aأتمم إنشاء الشكل.
 .bبين أن  ABEDمستطيل.
التمرين A :4و  Bنقطتان مختلفتان ،نضع AB = rمع  rعدد موجب قطعا.
.1
.2
.3
.4
.5

أنشئ الدائرة ) (C1التي مركزها  Aو شعاعها  ،rو الدائرة ) (C2التي مركزها  Bو شعاعها .r
لتكن  Cنقطة تقاطع الدائرتين ) (C1و ) ،(C2أنشئ الدائرة ) (C3التي مركزها  Cو شعاعها .r
) (C3تقطع ) (C2في النقطة  ،Dبين أن الرباعي  ABDCمتوازي أضالع.
الدائرة ) (C4التي مركزها  Dو شعاعها  rتقطع الدائرة ) (C2في النقطة ' ،Aبين أن  BA'DCمتوازي أضالع.
استنتج مما سبق أن 'Aمماثلة النقطة  Aبالنسبة للنقطة .B

التمرين (D) :5و )' (Dمستقيمان متوازيان قطعا و )∆( مستقيم قاطع لهما في  Oو ' Oعلى التوالي ،أنشئ جميع الدوائر
المتماسة مع المستقيمات ) (Dو )' (Dو )∆( في آن واحد.
التمرينABC :6مثلث ،حدد جميع الدوائر متماسة مع المستقيمات ) (ABو ) (ACو ) (BCفي آن واحد ،ثم حدد عددها.
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