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 المنتصفين:مستقيم 

 :نظريةال

 

 

 رية العكسية:نظال

 

 حاالت تقايس مثلثين:

 الحالة األولى:

 

 مثال:

 بما أن: ،المواليفي الشكل 

 =


=


=

AB EF

AC EG

A E

 قايس مثلثين.ألولى لتاحسب الحالة EFGقايس يABCفإن ، 

 

 ية:الثان الحالة

 
 .زاويتان والضلع المحصور بينهمايتقايس مثلثان إذا تقايس فيهما 

 ا ضلعان والزاوية المحصورة بينهما.يتقايس مثلثان إذا تقايس فيهم

منتصف  'B حيث ABCالمثلث  ليكن AB وC'  منتصف AC موالي(لشكل ال)انظر ا: 

) المستقيم ❖ )B'C'، المستقيم ، يوازي يسمى مستقيم المنتصفين الذي( )BC،  وطول القطعة الواصلة

 أي: ،ساوي نصف طول الضلع الثالثالمنتصفين ي بين هذين
1

2
B' C' BC= و( ) ( )//BC B' C'. 

 عاً ثانياً منه فإنه يشمل منتصف الضلع الثالث.ا كان مستقيم يشمل منتصف أحد أضالع مثلث ويوازي ضلذإ

منتصف  'Bيشمل  (d)إذا كان : أي  AB  ويوازي(BC)  فإن(d) يشمل C'  منتصف AC. 
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 مثال:

ن: ما أب ،المواليفي الشكل 

 =


=
 =


A E

C G

AB EF

 .ينحسب الحالة الثانية لتقايس مثلث EFGيقايس  ABCفإن  ،

 

 :الحالة الثالثة

 

 مثال:

بما أن:  ،المواليفي الشكل 

=


=
 =

AB EF

AC EG

BC FG

 .ينحسب الحالة الثالثة لتقايس مثلثEFGيقايس  ABCفإن  

 

 خاصة لتقايس مثلثين قائمين: تحاال

 الحالة األولى:

 

 مثال:

بما أن:  ،المواليفي الشكل 
' '

' '

AC A C

AB A B

=


=
 .'A'B'Cيقايس  ABCفإن  

 

  ثة.الع الثالمثلثان إذا تقايس فيهما األض يتقايس

 س مثلثان قائمان إذا تقايس فيهما الوتر وضلع قائم.يتقاي
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 :الثانيةالحالة 

 

 مثال:

بما أن:  ،المواليفي الشكل 
BC EF

C F

=


=
 .DEFيقايس  ABCفإن  

 

 الخاصة في مثلث: قيماتالمست

 :ورـالمح

 

 مثال:

 . [AB]محور الضلع فهو  ،Oفي منتصفه  [AB]عمودي على الضلع  (D)المستقيم  ،ABCفي المثلث 

 

 ع:فااالرت

 

 مثال:

 االرتفاع  فهو إذن، Aالمقابل  ويشمل الرأس [BC]عمودي على الضلع  (D)المستقيم  ،ABCفي المثلث 

 . [BC]المتعلق بالضلع 

 

 مثلثان قائمان إذا تقايس فيهما الوتر وزاوية حادة.يتقايس 

 المقابل له.رأس الذي يشمل الولع على هذا الض في مثلث، المستقيم العمودي ارتفاعا متعلقا بضلعنسمي 

 ي منتصفه. في مثلث، المستقيم العمودي على هذا الضلع ف محور ضلعنسمي 
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 المتوسط:

 

 مثال:

 فهو ،Oفي منتصفه  [BC]أس الر لهذا بلطع الضلع المقاويق Aيشمل الرأس  (D)المستقيم  ،ABCفي المثلث 

 .[BC]المتعلق بالضلع   المتوسط

 

 المنصف:

 

 مثال:

 .Aالزاوية  منصفإلى زاويتين لهما نفس القيس فهو  Aيقسم الزاوية  (Ax]مستقيم نصف ال

 

 عد نقطة عن مستقيم:بُ 

 

 مثال:

 لي:ل الموافي الشك

لذي ا (D)والمستقيم  (d)المستقيم نقطة تقاطع  Hحيث  AHهو الطول  (d)عن المستقيم  Aعد النقطة ب   ❖

 .(d)ويعامد  Aيشمل 

 هو صفر. (D)عن المستقيم  Aقطة عد النب   ❖

 يم يكون معدوم .عن هذا المستق (d)عد أي نقطة تنتمي إلى المستقيم ب   ❖

  النقطة والمستقيم. هو أصغر مسافة بين تلك عد نقطة عن مستقيمب  

 ويجزئها إلى زاويتين متقايستين. في مثلث، نصف المستقيم الذي يشمل رأس الزاوية منصف زاويةنسمي 

 الضلع المقابل لهذا الرأس في منتصفه.في مثلث، المستقيم الذي يشمل رأساً ويقطع  متوسطاً نسمي 
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 :مالدائرة المحيطة بمثلث قائ

 :ريةنظال

 

 مثال:

( )C  دائرة مركزهاO  وقطرها[AC] وB  نقطة كيفية من(C). 

90ABCكان قيس الزاوية  إذا =   فإن النقطةB  تنتمي إلى الدائرة(C). 

 النظرية العكسية:

 

 مثال:

( )C  دائرة مركزهاO  وقطرها[AB]. 

بما أن:
1

90= AM B ،
2

90= AM B و
3

90= AM Bطاإن النق، ف 

3 2 1 M,M ,  M    تنتمي إلى الدائرة(C). 

 :المتوسط المتعلق بالوتر

 النظرية:

 

 مثال:

ومنه فإن:  ،[AC]منتصف الوتر  D لدينا، Bالقائم في  ABCفي المثلث 

BD AD CD= =. 

  .نصف طول الوتريساوي  طول المتوسط المتعلق بالوتر ،في مثلث قائم

 .القطرهذا و المثلث قائم ووتره هضلعاً لمثلث مرسوم داخل هذه الدائرة فإن هذا  دائرةإذا كان قطر 

 .قطر للدائرة المحيطة بهذا المثلث [AC]وتره فإن  ،Bي ف قائما ABCإذا كان المثلث 
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  النظرية العكسية:

 

 مثال:

ABC ،و مثلثM  منتصف[AC].  كان إذا: 
1

2
BM AC= المثلث  فإنABC  في قائمB هو هووتر 

[AC]. 

 

 :(cosinus) جيب تمام زاوية

 

  

 : مالحظة

 

 Cضلع المجاور للزاوية ال

 الوتر

 C A 

B 

 ألن الوتر أكبر من طول الضلعين القائمين. ،1و 0بين  امحصوردائما  يكون مام زاوية حادةجيب ت

ABC  مثلث قائم فيA.  جيب تمام الزاوية الحادةĈ  هو:  

=حيث:  cosCز ويرمز له بالرم
AC

cosC
BC

. 

فإن هذا المثلث  ،نصف طول هذا الضلع تعلق بأحد األضالع يساويالم طول المتوسط ،إذا كان في مثلث

 قائم ووتره هو هذا الضلع.

 C طول الضلع المجاور للزاوية

 طول الوتر
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 ورس:نظرية فيثاغ

 النظرية:

 

 :مثال 

ABC قائم في  مثلثB  حيث:             

AC 5 cm ; BC  3cm ; AB 4 cm= = =. 

2دينا: ل ❖ 2 2AC 25cm² ; BC  9cm² ;  AB 16cm²==       أيضا ينالدو ،=

2 2AB BC 16 9 25cm²+ = + 2: إذن. = 2 2AB BC   AC+ =. 

 لنظرية العكسية:ا

 

 : مثال 

 ABC حيث  مثلث: BC 5 cm ;  AC 3 cm  ; AB 4 cm = = =.   

2لدينا:   ❖ 2 2BC 25 cm²  ; AC 9 cm² ; AB 16 cm² = == 

2بما أنو 2 ²B 6C² A 9B A 1 2 cmC 5 = + == قائم  ABCفإن المثلث  ، +

 .Aفي 

 :نظرية طاليس

 النظرية:

 

 الحالة الثانية                  الحالة األولى

                

، (AC)تنتمي إلى المستقيم  'C، والنقطة (AB)لى المستقيمتنتمي إ 'Bإذا كانت النقطة   ABCفي مثلث

وازيين فإن: مت ('B'C )و (BC)وكان المستقيمان  
AB' AC' B'C'

AB AC BC
= =. 

2 تحقق ABCإذا كانت أطوال أضالع المثلث  2 2BC AB AC=  .Aقائم في  ABCفإن المثلث  ،+

 .ي الضلعين اآلخرينساوي مجموع مربعي طولمربع طول الوتر يفإن  ،قائماً  ABCإذا كان المثلث 
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 :العكسية النظرية

 
 

 

 

)ليكن ) ( )  D , d نقطة المستقيمين متقاطعين فيA ،نكتول B,M طتان من المستقيم نق(D)  تختلفان عنA، 

  .Aتختلفان عن  (d)نقطتان من المستقيم  C, Nو

تحقق:  في نفس الترتيب C,N,Aط اوالنق ،B,M,Aط اذا كانت النقإ ❖
AM AN

AB AC
فإن:   =

( ) ( )MN / / BC. 

 تّم بحمد هللا وتوفيقه
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