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EFG يثهث بحيث :EF=5cm  وEG=6cm  وFG=8cm. ٍنتك

I  وJ  عهى انتواني يُتصفي[EF]  و[EG]. ٍونتك A يًاثهةE 

 .Fبانُسبة ل  E يًاثهة Bو F بانُسبة ل 

: بيٍ أٌ-(1         ABIJ // 

 .ABو  IJاحسب كال يٍ -(2      

ABC يثهث يعهوو.I  يُتصف انقطعة[BC]. 

: بيٍ أٌ-(1  
ACIABI

SS  

 :ثى بيٍ أٌ ABCيركز ثقم انًثهث  Gاشئ -(2  

                                   
AGCBGCAGB
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