
حساب المثلثات –إجابات  
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 سم2.302   (ث)    سم55.7   (ت)      34.43 (ب)     

85.222(    ت)   سم974.62(   ب)      سم553.6(   أ) .15  سم

84.292(   أ) .16  سم11.252(   ب)      سم

 ،ألى فً هثلج هتساوي األضالع,  سم5.7(   ت) سم98.25(   ب)        سم66.82(   أ) .17

 الوتوسط هو هٌصف زاوٌة أًٌضا.            

 74.46(   ب)       سم727.12(   أ) .18
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    سم17(   ب)             07.28(   أ) .24
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 سم61.33( ب)                سن 56( أ) .26
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32.732(   ت)    84.132(  ب)       سم33.18(   أ). 28     سم

2سم :9   (ت)   سم249.32(   ب)   49.59  ;   51.120(   أ). 29
 

ACسم128.6(   أ). 31   ;   142.5سمBD     (ب  )757.152     سم

ACسم532.65(   أ) .31   ;   866.45سمBD    (ب   )5.15032    سم

2سم ...3 ( ت)   سن 7.9.3 ( ت)   11.31 (ب)  0.2 (أ) .32
2م 3.. أو  

 سن 98.88 ( ث) 

 0.75 (  ت) م0.6 ( ب) 0.8 (أ) .33



 10:1  (ج)   17:1 أو 68..  ( ث) 28.08 ( ت) 75.96 ( ب)   14.04 ( أ) .34

 6.32 : 3  أو   2.108 : 1 أو  0.474  ( ت)  4:1 (  ب) 36.87 ; 143.13 ( أ) .35

 5.2  أو  1 : 5.2  أو   5 : 26   (ب)  134.76 ; 45.24 ( أ) .36

      BD على القطعة  (ج)  16.86 (  ث) 21.8  (ت)  وحدتاى  (ب)  وحدات 8 ; وحدات 9 ( أ) .37

  22.62 ( ت) وحدات4.615 (ب)   22.62 (أ) .38

 


