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 ْشو قائى قاعذحّ انًشبع SABCD فٙ انشكم أسفهّ :1التمرين

ABCD 

. SA = 5cm ، ٔ اسحفاعّ AB = 4cmحٛث 

 
 .SABCD حجى انٓشو Vأحسب  .1

 . يخعايذاٌ(AC) ٔ (AS)بٍٛ أٌ انًسخقًٛاٌ   .2

 .AC ٔ SB ٔ SCأحسب  .3

  قائى انضأٚت؟ عهم جٕابك؟SBCْم انًثهث  .4

 

 ٔيشكض A يخشٔط دٔساَٙ سأسّ (F) فٙ انشكم أسفهّ :2التمرين

 . AB = 5 m ٔ OB = 3 m، عهًا أٌ AO ٔ اسحفاعّ Oقاعذحّ 

 
 . (F) انًساحت انجاَبٛت نٓزِ انًخشٔطSLأحسب  .1

 .(F) حجى انًخشٔط V، ٔ اسخُخج AOأحسب  .2

 فٙ (AO) ٚقطع انًسخقٛى (OBC)انًسخٕٖ انًٕاص٘ نهًسخٕٖ  .3

D ٔ (AB) ٙف Eَٙنُحصم عهٗ يخشٔط دٔسا ،(F') حصغٛش 

 :AE = 18 dm، عهًا أٌ (F)نهًخشٔط انذٔساَٙ األصهٙ 

a)  أحسبkَسبت انخصغٛش . 

b)  أحسب انًساحت انجاَبٛتS'Lَٙنهًخشٔط انذٔسا (F'). 

c)  أحسب انحجىV'َٙنهًخشٔط انذٔسا (F'). 
 

 يخٕاص٘ يسخطٛالث قائى، قاعذحاِ ABCDEFGH :3التمرين

ABCD ٔ EFGH حٛث ،AB = 3 cm ٔ AD = 2 cm  

 ٔAE = x cm .

ABCDEFGHْٕ 18 cm إرا عهًج أٌ حجى xحذد انعذد  (1
3

. 

 ؟AEFGHيا ْٕ حجى انٓشو  (2

 .(EFGH) عًٕد٘ عهٗ انًسخٕٖ (AE)بٍٛ أٌ انًسخقٛى  (3

 . قائى انضأٚتAEGاسخُخج أٌ انًثهث  (4

. EG ٔ AGحذد انًسافخٍٛ  (5

. a يكعب طٕل حشفّ ABCDEFGH :4التمرين

 
.  فٙ األعهٗ(M) َحصم عهٗ انًجسى BEFGبعذ حقطٛع انٓشو 

 

 .a بذالنت (M) حجى انًجسى Vأحسب  (1

 .a بذالنت EG ٔ EB ٔ BGأحسب انًسافاث  (2

؟ عهم جٕابك؟ EBG طبٛعت انًثهث  اسخُخج  (3

 

. AD = 10m ٔ IJ = 6m ْشو يُخظى اسحفاعّ AIJKL :5التمرين

 
 .AIJKL حجى انٓشو Vأحسب  (1

 .AIأحسب  (2

 O ٔ (AI) فٙ (AD)انًسخٕٖ انًٕاص٘ نًسخٕٖ انقاعذة ٚقطع  (3

، عهًا أٌ F فٙ Eٔ (AL) فٙ Cٔ (AK) فٙ B ٔ (AJ)فٙ 

 بُسبت    AIJKL حكبٛش نهٓشو األصهٙ ABCEFانٓشو انجذٚذ 

k = 
3

2
: 

i)  فاحسبAO.  

ii)  أحسبV' حجى انٓشو ABCEF. 
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