
 

 

 تمرین

 Dمثلث متساوي الساقین في   BDEحیث :) BC (من المستقیم نقطة  Eومربع  ABCD  لیكن

 أنشئ شكل ھندسي مناسب )1
بین أن   )2 =  
 (AC)//(DE)بین أن  )3
 متوازي أضالع ACEDبین أن  )4
 مستطیل  ABEMي المستوى حیث:فنقطة  Mلتكن  )5

 أتمم الشكل  )أ
 لھا نفس المنتصف []و []و[]بین أن   )ب

 25cm²تساوي  ABCDلنعتبر مساحة المربع  )6
 ADأحسب   )أ

 ACEDأحسب مساحة متوازي األضالع   )ب
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 أتمم الشكل  )أ
 لھا نفس المنتصف []و []و[]بین أن   )ب

 25cm²تساوي  ABCDلنعتبر مساحة المربع  )6
 ADأحسب   )أ

 ACEDأحسب مساحة متوازي األضالع   )ب
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