المستقيمات الهامة في المثلث
التمرين  ABC :7مثلث قائم الزاوٌة فً  (D) ،Aمنصف الزاوٌة
]ٌ (D) .[ABCقطع ] [ACفً  ، Hالمستقٌم العمودي على ) (BCو
المار من ٌ Hقطع ) (BCفً  ،Iلتكن ) (ζالدائرة التً مركزها  Hو
شعاعها  ،HAو )' (ζالدائرة التً مركزها  Oو قطرها ]K ،[HC
هً نقطة تقاطع الدائرتٌن ) (ζو )' (ζالثانٌة.
 )1أوشئ الشكل.
 )2بيه أنHI = HA :
 )3برهه أن (AB) :و ) (BCمماسيه للدائرة ).(ζ
 )4برهه أن (ζ') :هي الدائرة المحيطة بالمثلث .HIC
 )5بيه أن (AC) :واسط القطعة ].[IK
 )6بيه أن (CK) :و ) (HKمتعامدان.
 )7استىتج أن H :وقطة مه مىصف الزاوية . BCK
 )8لتكه  Tوقطة تقاطع ) (CKو ) .(ABبيه أن(TH) ،
مىصف الزاوية . CTB

التمرين  ABC :1مثلث .
 )1أنشئ واسط للمثلث . ABC
 )2أنشئ ) [Axمنصف للمثلث . ABC
 )3أنشئ ) (CIمتوسط للمثلث . ABC
 )4أنشئ ارتفاع للمثلث ABC
التمرين  MNP :2مثلث .
 )1حدد مركز الدائرة المحاطة بالمثلث . MNP
 )2حدد مركز الدائرة المحٌطة بالمثلث . MNP
 )3حدد مركز تعامد المثلث . MNP
 )4حدد مركز ثقل المثلث . MNP
التمرين  ABC :3مثلث  D ,مماثلة  Bبالنسبة ل  , Cو  Iمنتصف
] . [ABو لتكن  Rنقطة تقاطع ) (ACو ). (DI
 )1أنشئ الشكل .
 )2ماذا تسمى النقطة  Rبالنسبة للمثلث  ABD؟علل جوابك؟
التمرين  ABC :4مثلث متساوي الساقٌن فً  ،Aو ' Cمنتصف ][AB
إذا علمت أن CC'= 6 cm :و . BC = 5 cm
فانشئ المثلث .ABC

لتمرين  :8فً المثلث  ،FOUمنصف الزاوٌة  FOUو المتوسط
المار من الرأس  ،Uو اإلرتفاع ) (Dالمار من  ، Fمتقاطعة كلها فً
النقطة .S
قمنا بإنشاء  Fو  Oو ) ،(Dفقم أنت بإنشاء  Sو  ،Uمعلال ذلك.

التمرين :5أنشئ المثلث  ABCفً الشكل التالً مع التعلٌل ،إذا علمت
أن G:مركز ثقله و )∆( منصف الزاوٌة .ACB

)∆(

التمرين  :9انشئ مثلثا  ABCو نقطة  Mمنتصف ] ،[BCبحٌث
 BM = 2 cmو  ، AC = AM = 6 cmثم حدد بواسطة مسطرة
مدرجة فقط  Gمركز ثقل المثلث .ABC
التمرين  :10فً الشكل أسفله كان لدٌنا المثلث  DEFو متوسطاته،
المتالقٌة فً نقطة  .Gمع مرور الوقت لم ٌتبقى سوى ما فً الشكل،
أعد ترمٌم و إنشاء الشكل بالكامل:

التمرين  ABC :6مثلث ،و ) (D1ارتفاعه من الرأس  ،Aو )(D2
متوسطه المار من  ،Aو ) (D3واسط ].[ABأتمم إنشاء المثلث .ABC
)(D2

)(D1

التمرين  :11فً نفس الشكل أعاله ،للتمرٌن  ، 10أتمم إنشاء المثلث
 ،EFCحٌث النقطة  Gهً مركز تعامده.
)(D3
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