
 
المدرسة اإلعدادیة النموذجیة    مثلثات مفكرة فوزي الغربي

  ضفاف البحیرة
  تتقاطع موسطات المثلث في نقطة مشتركة ھي

 مركز ثقل المثلث
  بما أنI  منتصف[BC]  فإن[AI]  موسط و بما أن

J  منتصف[AC]  فإن[BJ]  موسط ,[AI]  و
[BJ]  یتقاطعان فيG  إذنG  ھو مركز ثقل المثلث

ABC 
 االستنتاجات  

موسط  [CK]فإن  [AB]منتصف  Kبما أن  -
على استقامة  Kو  Cو   Gإذن  Gفھو یمر من 

 واحدة
- (CG)  ھو المستقیم الحامل للموسط الصادر

في منتصفھ  [AB]یقطع  (CG)إذن  Cمن 
  [AB]منتصف  Kإذن 

  
 مركز ثقل مثلث

 
  

 
  تتقاطع المستقیمات الحاملة إلرتفاعات المثلث في

 نقطة مشتركة ھي المركز القائم للمثلث
 بما أن (AI)  یعامد[BC]  فإن[AI]  إرتفاع و بما

و  [AI], إرتفاع [BJ]فإن  [AC]یعامد  (BJ) أن
[BJ]  یتقاطعان فيH  إذنH  ھو المركز القائم

 ABCللمثلث 
  االستنتاجات 

یمر  [CK]فإن    [BC]یعامد  (CK) بما أن -
 على استقامة واحدة Kو  Cو   Hإذن  Hمن 

-   (CH)  ھو المستقیم الحامل لإلرتفاع الصادر
 CKBإذن  [AB]یعامد  (CH)إذن  Cمن 

 Kمثلث قائم في 
 
 
 

إذا كان للمثلث زاویة منفرجة فإن المركز القائم للمثلث 
 یكون خارج المثلث

 
  
  
  

  المركز القائم للمثلث القائم ھو رأس زاویتھ القائمة
  
  
  
  
  
  
  
 

 المركز القائم للمثلث

  

  

 

    



 
المدرسة اإلعدادیة النموذجیة    مثلثات مفكرة فوزي الغربي

  ضفاف البحیرة
  
تقاطع الموسطات العمودیة للمثلث في نقطة مشتركة ھي ت

  مركز الدائرة المحیطة بھ
 ھو الموسط العمودي لـ[AB]   و' ھو الموسط

ھو  Oذن إ Oیتقاطعان في  'و  .  [AC]العمودي لـ
  . ABCمركز الدائرة المحیطة بالمثلث 

  اإلستنتاج
O  ھو مركز الدائرة المحیطة بالمثلثABC  إذن

OB=OC   إذنOBC مثلث متقایس الضلعین  
  
 
 
  
  

إذا كان المثلث قائما فإن منتصف وتره ھو مركز الدائرة 
  المحیطة بھ

  
  مركز الدائرة المحیطة بالمثلث 

  

 
تتقاطع منصفات زوایا المثلث في نقطة مشتركة ھي مركز 

 الدائرة المحاطة بالمثلث 
[Ax)   ھو منصف الزاویةBAC  و[By)  ھو منصف

ھو  Oإذن  Oیتقاطعان في  (By]و  (ABC  .[Axالزاویة 
  ABCمركز الدائرة المحاطة بالمثلث 

 اإلستنتاج
- [Cz)  یمر منO   مركز الدائرة المحاطة

ھو منصف الزاویة  (Cz]إذن   ABCبالمثلث 
ACB 

- O  ھي مركز الدائرة المحاطة بالمثلثABC  
 متساویة البعد عن أضالع ھذا المثلث  Oإذن 

-  
 

 الدائرة المحاطة بالمثلث
  

 



 
المدرسة اإلعدادیة النموذجیة    مثلثات مفكرة فوزي الغربي

  ضفاف البحیرة
  

ّث متقایس الضلعین ئیسیّة(ABCفي مثل ّ تھ الر ّ   )Aقم
. Aینطبق على االرتفاع الصادر منAالموسّط الصادر من

ف [BC]الموسّط العمودي للقاعدة تحمل منصّ
اویة ّ   Aوكذلك الموسّط الصادر من[AB,AC]الز

  
  :مثال لإلستنتاج

ABC و  مثلث متقایس الضلعین[Ax)  منصف الزاویة
BAC  إذن(Ax)  ھو المستقیم الحامل لالرتفاع الصادر من

A  إذن[Ax)  و(BC)  متعامدان 

  متقایس الضلعین المثلث

 
ھو مثلث ° 60كل مثلث متقایس الضلعین و لھ زاویة قیسھا 

  متقایس األضالع
  :في المثلث المتقایس األضالع ینطبق 

 مركز الدائرة المحیطة بالمثلث  -
 مركز الدائرة المحاطة بالمثلث -
 المركز القائم للمثلث -
 مركز ثقل المثلث -

الع تتطابق المستقیمات المعتبرة في المثلث متقایس األض
 األربعة الموافقة لنفس الضلع

  المثلث المتقایس  األضالع

 
منتصف الوتر في المثلث القائم یكون متساوي البعد عن 

  رؤوس المثلث
إذا كان منتصف أحد األضالع متساوي البعد عن رؤوس 

  لع المذكورالمثلث فإن ھذا المثلث قائم الزاویة وتر الض
- ABC  قائم وI  منتصف الوتر[BC]  

IAإذن  IB IC
2
BC

   

و  [BC]منتصف  Iلنا  ABCفي المثلث  -
IA=IB=IC  إذن المثلثABC  قائم فيA 

  متقیسا الضلعین IACو  IABالمثلثین  -

  المثلث القائم

 
   كل مثلث یقبل اإلرتسام في دائرة قطرھا أحد

 عھ ھو قائم وتره الضلع المذكورأضال
  كل مثلث قائم یقبل اإلرتسام في الدائرة التي قطرھا

  وتره
قطر للدائرة  [BC]و  Aقائم في  ABCالمثلث  -

(C )  إذن( )A C 
و  ( C)قطر لـ [BC]لنا  ABCفي المثلث  -

( )A C  و ; A CA B  ذن إABC 
   Aقائم في 

 


