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مستقيم المنتصفين:
النظرية:
ليكن المثلث  ABCحيث ' Bمنتصف   ABو' Cمنتصف (  ACانظر الشكل الموالي):
❖ المستقيم ) ' ، ( B'Cالذي يسمى مستقيم المنتصفين ،يوازي المستقيم )  ، ( BCوطول القطعة الواصلة
1
2

بين هذين المنتصفين يساوي نصف طول الضلع الثالث ،أي B' C' = BC :و ) '. ( BC ) // ( B' C

النظرية العكسية:
إذ ا كان مستقيم يشمل منتصف أحد أضالع مثلث ويوازي ضلعاً ثانياً منه فإنه يشمل منتصف الضلع الثالث.
أي :إذا كان ) (dيشمل ' Bمنتصف   ABويوازي ) (BCفإن ) (dيشمل ' Cمنتصف .  AC

حاالت تقايس مثلثين:
الحالة األولى:
يتقايس مثلثان إذا تقايس فيهما ضلعان والزاوية المحصورة بينهما.

مثال:
 AB = EF

في الشكل الموالي ،بما أن ،  AC = EG :فإن  ABCيقايس  EFGحسب الحالة األولى لتقايس مثلثين.

A = E

الحالة الثانية:
يتقايس مثلثان إذا تقايس فيهما زاويتان والضلع المحصور بينهما.
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مثال:
A = E

 ، C = Gفإن  ABCيقايس  EFGحسب الحالة الثانية لتقايس مثلثين.
في الشكل الموالي ،بما أن:
 AB = EF


الحالة الثالثة:
يتقايس مثلثان إذا تقايس فيهما األضالع الثالثة.

مثال:
 AB = EF

في الشكل الموالي ،بما أن  AC = EG :فإن  ABCيقايس  EFGحسب الحالة الثالثة لتقايس مثلثين.
 BC = FG


حاالت خاصة لتقايس مثلثين قائمين:
الحالة األولى:
يتقاي س مثلثان قائمان إذا تقايس فيهما الوتر وضلع قائم.

مثال:
' AC = A 'C
في الشكل الموالي ،بما أن:
' AB = A ' B

 فإن  ABCيقايس '.A'B'C
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الحالة الثانية:
يتقايس مثلثان قائمان إذا تقايس فيهما الوتر وزاوية حادة.

مثال:
 BC = EF
في الشكل الموالي ،بما أن:
C
=
F


 فإن  ABCيقايس .DEF

المستقيمات الخاصة في مثلث:
المحـور:
نسمي محور ضلع في مثلث ،المستقيم العمودي على هذا الضلع في منتصفه.

مثال:
في المثلث  ،ABCالمستقيم ) (Dعمودي على الضلع ] [ABفي منتصفه  ،Oفهو محور الضلع ]. [AB

االرتفاع:
نسمي ارتفاعا متعلقا بضلع في مثلث ،المستقيم العمودي على هذا الضلع والذي يشمل الرأس المقابل له.

مثال:
في المثلث  ،ABCالمستقيم ) (Dعمودي على الضلع ] [BCويشمل الرأس المقابل  ،Aإذن فهو االرتفاع
المتعلق بالضلع ]. [BC
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المتوسط:
نسمي متوسطاً في مثلث ،المستقيم الذي يشمل رأساً ويقطع الضلع المقابل لهذا الرأس في منتصفه.

مثال:
في المثلث  ،ABCالمستقيم ) (Dيشمل الرأس  Aويقطع الضلع المقابل لهذا الرأس ] [BCفي منتصفه  ،Oفهو
المتوسط المتعلق بالضلع ].[BC

المنصف:
نسمي منصف زاوية في مثلث ،نصف المستقيم الذي يشمل رأس الزاوية ويجزئها إلى زاويتين متقايستين.

مثال:
نصف المستقيم ) [Axيقسم الزاوية  Aإلى زاويتين لهما نفس القيس فهو منصف الزاوية .A

بُعد نقطة عن مستقيم:
بعد نقطة عن مستقيم هو أصغر مسافة بين تلك النقطة والمستقيم.

مثال:
في الشكل الموالي:
❖ بعد النقطة  Aعن المستقيم ) (dهو الطول  AHحيث  Hنقطة تقاطع المستقيم ) (dوالمستقيم ) (Dالذي
يشمل  Aويعامد ).(d
❖ بعد النقطة  Aعن المستقيم ) (Dهو صفر.
❖ بعد أي نقطة تنتمي إلى المستقيم ) (dعن هذا المستقيم يكون معدوم .
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الدائرة المحيطة بمثلث قائم:
النظرية:
إذا كان المثلث  ABCقائما في  ،Bفإن وتره ] [ACقطر للدائرة المحيطة بهذا المثلث.

مثال:
)  ( Cدائرة مركزها  Oوقطرها ] [ACو Bنقطة كيفية من ).(C
إذا كان قيس الزاوية  ABC = 90فإن النقطة  Bتنتمي إلى الدائرة ).(C
النظرية العكسية:
إذا كان قطر دائرة ضلعاً لمثلث مرسوم داخل هذه الدائرة فإن هذا المثلث قائم ووتره هو هذا القطر.

مثال:
)  ( Cدائرة مركزها  Oوقطرها ].[AB
بما أن AM 2 B = 90 ، AM1B = 90 :و  ، AM 3 B = 90فإن النقاط
 M3 , M2 , M1تنتمي إلى الدائرة ).(C

المتوسط المتعلق بالوتر:
النظرية:
في مثلث قائم ،طول المتوسط المتعلق بالوتر يساوي نصف طول الوتر.

مثال:
في المثلث  ABCالقائم في  ،Bلدينا  Dمنتصف الوتر ] ،[ACومنه فإن:
. BD = AD = CD
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النظرية العكسية:
إذا كان في مثلث ،طول المتوسط المتعلق بأحد األضالع يساوي نصف طول هذا الضلع ،فإن هذا المثلث
قائم ووتره هو هذا الضلع.

مثال:
1
 ABCمثلث ،و Mمنتصف ] .[ACإذا كان AC :
2

=  BMفإن المثلث  ABCقائم في  Bووتره هو

].[AC

جيب تمام زاوية ):(cosinus
 ABCمثلث قائم في  .Aجيب تمام الزاوية الحادة ˆ Cهو  :طول الضلع المجاور للزاوية C
AC
طول الوتر
= . cos C
ويرمز له بالرمز  cosCحيث:
BC

B
الوتر

C

الضلع المجاور للزاوية C

A

مالحظة:
جيب تمام زاوية حادة يكون دائما محصورا بين  0و ،1ألن الوتر أكبر من طول الضلعين القائمين.
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نظرية فيثاغورس:
النظرية:
إذا كان المثلث  ABCقائماً ،فإن مربع طول الوتر يساوي مجموع مربعي طولي الضلعين اآلخرين.

مثال:
 ABCمثلث قائم في  Bحيث :
. AC = 5 cm ; BC = 3cm ; AB = 4 cm
❖ لدينا ، AC2 = 25cm² ; BC2 = 9cm² ; AB2 = 16cm² :ولدينا أيضا
 . AB2 + BC2 = 16 + 9 = 25cm²إذن. AB2 + BC2 = AC2 :
النظرية العكسية:
إذا كانت أطوال أضالع المثلث  ABCتحقق  ، BC 2 = AB2 + AC 2فإن المثلث  ABCقائم في .A
مثال:
 ABCمثلث حيث . BC = 5 cm ; AC = 3 cm ; AB = 4 cm :
❖ لديناBC2 =25 cm² ; AC2 = 9 cm² ; AB2 =16 cm² :

وبما أن  ، BC² = AB2 + AC2 = 16 + 9 = 25 cm²فإن المثلث  ABCقائم
في .A

نظرية طاليس:
النظرية:
في مثلث  ABCإذا كانت النقطة ' Bتنتمي إلى المستقيم) ،(ABوالنقطة ' Cتنتمي إلى المستقيم )،(AC
'AB' AC' B'C
=
=
وكان المستقيمان ) (BCو)' ( B'Cمتوازيين فإن:
AB AC BC

الحالة األولى
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النظرية العكسية:
ليكن )  ( D ) , ( dمستقيمين متقاطعين في النقطة  ،Aولتكن  B, Mنقطتان من المستقيم ) (Dتختلفان عن ،A
و  C, Nنقطتان من المستقيم ) (dتختلفان عن .A
AM AN
❖ إذا كانت النقاط  ، B, M, Aوالنقاط  C, N, Aفي نفس الترتيب تحقق:
=
AB AC
) . ( MN ) / / ( BC

فإن:

ت ّم بحمد هللا وتوفيقه
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