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 المستقيمات الهامة في المثلث

 

 . مثلث ABC :1التمرين 

  .ABCأنشئ واسط للمثلث  (1
  .ABCمنصف للمثلث (Ax] أنشئ  (2
  .ABC متوسط للمثلث (CI)أنشئ  (3
  ABCأنشئ ارتفاع للمثلث  (4

   . مثلث MNP :2التمرين 

  .MNPحدد مركز الدائرة المحاطة بالمثلث  (1
  .MNPحدد مركز الدائرة المحٌطة بالمثلث  (2
  .MNPحدد مركز تعامد المثلث  (3
  .MNPحدد مركز ثقل المثلث  (4

 
 منتصف Iو  , C بالنسبة ل B مماثلة D,  مثلث ABC :3التمرين 

[AB] .  و لتكنR نقطة تقاطع (AC) و (DI).  

 .أنشئ الشكل  (1
  ؟علل جوابك؟ABD بالنسبة للمثلث Rماذا تسمى النقطة  (2

 
 [AB] منتصف 'C، و A مثلث متساوي الساقٌن فً ABC :4التمرين 

  .BC = 5 cm و CC'= 6 cm:  إذا  علمت أن

 .ABCفانشئ المثلث 

 فً الشكل التالً مع التعلٌل، إذا علمت ABCأنشئ المثلث :5التمرين 

 . ACB منصف الزاوٌة (∆) مركز ثقله و G:أن

 

 

 (D2)، و A ارتفاعه من الرأس (D1) مثلث، و  ABC :6التمرين 

 .ABCأتمم إنشاء المثلث .[AB] واسط (D3)، و Aمتوسطه المار من 

 

 منصف الزاوٌة A ،(D)مثلث قائم الزاوٌة فً ABC  :7التمرين 

[ABC ] .(D) ٌقطع [AC] ًف H المستقٌم العمودي على ،(BC) و 

 و H الدائرة التً مركزها (ζ)، لتكن I فً (BC) ٌقطع Hالمار من 

 K، [HC] و قطرها O الدائرة التً مركزها ('ζ)، و HAشعاعها 
 . الثانٌة('ζ) و (ζ)هً نقطة تقاطع الدائرتٌن 

 .أوشئ الشكل (1

 HI = HA: بيه أن (2

 .(ζ) مماسيه للدائرة (BC) و (AB): برهه أن (3

 .HICهي الدائرة المحيطة بالمثلث ('ζ): برهه أن (4

 .[IK] واسط  القطعة (AC): بيه أن (5

 . متعامدان(HK) و (CK): بيه أن (6

  .  BCK  وقطة مه مىصف الزاويةH: استىتج أن (7

 (TH)بيه أن، . (AB) و (CK) وقطة تقاطع Tلتكه  (8

 .  CTB مىصف الزاوية 

  

 و المتوسط   FOU ، منصف الزاوٌة FOUفً المثلث  :8لتمرين 

، متقاطعة كلها فً F المار من (D)، و اإلرتفاع Uالرأس المار من 

 .Sالنقطة 
 .، معلال ذلكU و S، فقم أنت بإنشاء  (D) و O و Fقمنا بإنشاء 

 
 

 ، بحٌث[BC] منتصف M و نقطة ABCانشئ مثلثا  :9 التمرين

 BM = 2 cm و AC = AM = 6 cm ثم حدد بواسطة مسطرة ، 

 .ABC مركز ثقل المثلث Gمدرجة فقط 
 

 و متوسطاته، DEFفً الشكل أسفله كان لدٌنا المثلث : 10التمرين 

مع مرور الوقت لم ٌتبقى سوى ما فً الشكل، . Gالمتالقٌة فً نقطة 

 :أعد ترمٌم و إنشاء الشكل بالكامل

 

 

، أتمم إنشاء المثلث 10فً نفس الشكل أعاله، للتمرٌن   :11التمرين 

EFC حٌث النقطة ،Gهً مركز تعامده . 
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