المثلثات المتشابهة و المثلثات المتقايسة
التمرين :1
قً الشكل جانبا ABCD ،مستطٌل ،و H
المسقط العمودي للنقطة  Bعلى المستقٌم
).(AC

B

التمرين :7

A

H

C

 .1بٌن أن  ADC :و  BCHمتشابهان.
 .2بٌن أن ADC :و  ABHمتشابهان.
 .3استنتج العالقة بٌن المثلثٌن  BCHو  ،ABHعلل جوابك.

D

التمرين :2
فً المثلث EFGجانبا EG = 7 ،و
M
.
NG
 EF = 12و  EM = 6و= 3,5
N
 .1بٌن أن المثلثان EMN
و  EFGمتشابهان محددا نسبة
G
تشابههما فً هذا الترتٌب.
 .2إذا علمت أن ، MN = 4,5 :فاحسب المسافة .FG
E

فً الشكل أعاله ABCD ،مستطٌل حٌث AB = 8 cm :و AD = 4 cm
 Eنقطة من القطعة ] [DCحٌث .DE = 2 cm
بٌن أن المثلثٌن  ADEو  BCDمتشابهان.

 Fالتمرين :8

)(C

التمرين :3
لٌكن  ABCمثلث قائم الزاوٌة فً  ،Aالنقطة  Hهً المسقط العمودي
للنقطة  Aعلى المستقٌم ).(BC
النقطتان  Lو  Mهما على التوالً المسقطان العمودٌان للنقطة  Hعلى
) (ABو ).(AC
بٌن أن المثلثٌن  MALو  BACمتشابهان.
التمرين :4
 ABCDرباعً محدب محاط بدائرة قطرها ] ، [ACو  Hالمسقط
العمودي للنقطة  Aعلى المستقٌم ).(BD
 .1بٌن أن المثلثٌن  ABHو  ACDمتشابهان.
 .2استنتج أنBAH = CAD :
 .3استنتج أنAB × AD = AC × AH :
التمرين : 5
 ABCو  EFGمثلثان ،بحٌث AB = 6cm :و  AC = 0,8dmو  BC = 1dmو
 EG = 9cmو  FG = 12cmو .EF = 15cm
بٌن أن المثلثٌن  ABCو  EFGمتشابهان.
التمرين (: 6بتصرف)
) (Cدائرة مركزها  Oوشعاعها .4cm
] [BCقطر للدائرة ).(C
لتكن  Aنقطة من الدائرة ) ، (Cبحٌث.ACB = 30° :
 .1أرسم المماس )∆( للدائرة )(Cفً النقطة ٌ (∆).Bقطع ) (ACفً .M
 .2بٌن أن.ABM = 30° :
 .3أ -بٌن أنAB ⊥ (AC) :
ب -بٌن أن المثلثٌن  AMBو  ABCمتشابهان  ،ثم استنتج
أنAB2 = AC × AM:
 .4بٌن أن المثلث  OABمتساوي األضالع.
 .5المستقٌم الموازي للمستقٌم ) (ABو المار من ٌ Oقطع المستقٌم
) (ACفً  ، Nأحسب .ON
 .6العمودي على ) (BCو المار من ٌ Aقطع ) (BCفً .H
بٌن أن المثلثٌن  AHBو  AHOمتقاٌسان.
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الثالثة ثانوي إعدادي

)'(C

فً الشكل أعاله (C) ،و )' (Cدائرتان متقاطعتان فً  Aو  Bو
مركزاهما على التوالً  Oو ' ، Oالمستقٌم المار من  Aو العمودي
على المستقٌم )ٌ (ABقطع ) (Cفً  Eو الدائرة )' (Cفً .F
المستقٌم )ٌ (BEقطع الدائرة )' (Cفً  ، Hو المستقٌم )ٌ (BFقطع
الدائرة ) (Cفً .G
 .1بٌن أن المثلثٌن  BHFو  BEGمتشابهان.
 .2نفترض أن للدائرتٌن ) (Cو )' (Cنفس الشعاع
بٌن أن المثلثٌن  ABHو  ABGمتقاٌستان.

التمرين :9
لٌكن  ABCمثلثا ،ننشئ خارجا عنه المربعٌن  ABENو .ACFM
 .1بٌن أن .MB = CN
 .2بٌن أن المستقٌمٌن ) (MBو ) (NCمتعامدان.

التمرين :10
لٌكن  ABCمثلثا بحٌث  AB = 5و  AC = 7و .BC = 8
إذا علمت أن مثلثا 'ٌ A'B'Cشابه المثلث  ، ABCو أن محٌطه هو 30
 ،فاحسب أطوال أضالعه.
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