
 

 

 تمرین

  25cm²مربع مساحتھ  ABCD  لیكن

 أنشئ شكل ھندسي مناسب )1
 ABأحسب  )2
 ACأحسب  )3
 Dفي مثلث متساوي الساقین  BDEحیث: ) BC (من المستقیم نقطة  Eلنعتبر  )4

 أتمم الشكل الھندسي  )أ
 EBأحسب   )ب
 ]EBمنتصف [ Cبین أن   )ت
 푪푬⃗و 푪푩⃗قارن   )ث

 بطریقتین مختلفتین cos45°أحسب  )5
푨푫⃗بین أن  )6 = 푪푬⃗ 
 متوازي أضالع ADECبین أن  )7
푪푬⃗    :  بین أن )8 + 푨푩⃗ + 푪푨⃗ = ퟎ⃗  
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