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 سأتعلم ي ه┗ا امقطع

  بعض خواص المثلث القائم و الدائرة鰻  ، الدائرة المحيطة
 蔚المتوسط المتعلق بالوتر ، خاصية فيثاغورس 

  .إنشاء المماس لدائرة ، و استعمال بعد نقطة عن مستقيم 

  .ية حادة في مثلث قائم  استعمال جيب تماベ زاو

 امعارف 

  الدائر〝 احيطة مثلث قائم .1
 به مركز الدائرة المحيطة هو  منتصف وترボ، فإن  قائم اإガا كان مثلث  -
 ، إガا كانت :  Mمن أجل كل نقطة  -

 ��系̂  فإن قائمةM  التي قطرها تنتمي إلى الدائرة[BC] 
 ��系̂  فإن حادةM  التي قطرها تقع خارج الدائرة[BC]  
 ��系̂  فإن منفرجةM  التي قطرها تقع داخل الدائرة[BC] 

 系̂�� منفرجة 系̂�� حادة 系̂��  قائمة   

هو مركز الدائرة المحيطة به ،  إガا كان منتصف أحد أضلاع مثلث -
 الدائرة .ن هذا المثلث قائم وورته هو الضلع الذي ينتمي إليه مركز فإ
من الدائرة ガات  Bو  Aتختلف عن  Mمن أجل كل نقطة  -

ية  [AB]القطر   قائمة .  ̂���، فإن الزاو
 تطبيق 

،  B  ،L  ،Aباستعمال معطيات الشكل المقابل ، أثبت أن النقط 
M  . تنتمي إلى دائرة واحدة يطلب تعيين مركزها 

 

 خاصية امتوسط امتعلق بالوتر ي مثلث قائم .2

في مثلث قائم طول المتوسط المتعلق بوترボ يساوي نصف طول  -
 الوتر . 

إガا كان في مثلث طول المتوسط المتعلق بأحد أضلاعه يساوي  -
 نصف طول هذا الضلع ، فإن المثلث قائم و هذا الضلع وتر له . 

 1تطبيق 
علم ا أن ،  لاحظ الشكل المرفق �系 =   xبدلالة  ABعبر عن  ، �

 2تطبيق 

ABC  مثلث متساوي الساقين رأسه الأساسيA . 
D  نظيرB  بالنسبة إلىA  ما طبيعة المثلث .BCD  ؟ برر جوابك 

 

 خاصية فيثاغورس .3

إガا كان مثلث قائما ، فغن مربع وترボ يساوي مجموع مربعي ضلعيه  -
 الأخرين . 

ية مجموع  - إガا كان ، في مثلث ، مربع طول أطول اضلاعه يساو
مربعي طولي الضلعين الآخرين ، فإن هذا المثلث قائم في الرأس 

 المقابلة للضلع الأكبر فيه . 
ABC  ،�系2إガا كان في مثلث  - = ��2 + �系2  فإن المثلث

ABC  قائم فيA  .鰻  إن لم تتحق المساواة فإن الملث ليس قائما蔚 
 1تطبيق 
ABC  مثلث قائم فيA حيث ، 

 �� = 系�و  ��3 = 4��  
 [BC]طول الوتر  BCأحسب  -

 
 2تطبيق 

RST  مثلث قائم فيR  حيث ،�劇 = に,の �� 
�迎و   = 1,の ��   . أحسب الطولRT  
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 بعد نقطة عن مستقيم  .4

- (d)  مستقيم وA  . نقطةH  نقطة تقاطع(d)  و العمودي عليه
  .Aالذي يشمل 

- H  نقطة من ﾟهي أقر(d)  إلى النقطةA. 
 . (d)عن المستقيم  Aبعد النقطة  AHيسمى  -

 

 

 

 تطبيق 

 ليست في استقامية .  A  ،B  ،Cضع ثلاヱ نقط 
ية المسافة عن  Dأنشئ النقطة    Cو الأقرﾟ إلى  A  ،Bالمتساو

 

ماس  –مستقيم و دائر〝   الوضعيا─ النسبية .5
 لدائر〝 

AH  بعدA  عن(d)  و ،r  نصف قطر الدائرة(c)  
��إガا  - >  في أي نقطة .  (C)لا يشترブ مع  (d)فإن  �
��إガا  - <  في نقطتين .  (C)يقطع  (d)فإن  �
��إガا  - =  في نقطة ، (C)مماس لـ  (d)فإن  �

岻�)يكون      ⊥  Hفي   [��]

  �� < �  �� = � �� > � 

 تطبيق 

O ، A متمايزتان  نقطتان 
 .  [OA]و نصف قطرها  Oارسم دائرة مركزها 

 .  Aفي النقطة  (C)المماس للدائرة  (d)انشئ 

 جيب ما′ زاوية حاد〝 ي مثلث قائم  .6

ية  Cالقائم في  ABCفي المثلث  -   [BC]هو  ̂�، الضلع المجاور للزاو
ية الحادة   طول الضلع المجاور لـ 喋̂هو :  �جيب تماベ الزاو

  طول الوتر
cosو نكتب :  �̂ = 喋寵喋凋  

 

 1تطبيق 
ABC  مثلث قائم فيA  حيث ،BC = 8cm  وAB = 4 cm  

ية 1  ̂�. احسب جيب تماベ الزاو
ية 2  ̂�. عين قيمة الزاو

  2تطبيق 
RST  مثلث ، فيهRT = 5cm  وST = 13cm  وRS = 12 cm  

  Rقائم في  RST. تحقق أن المثلث 1
ية  2−10. احسب القيمة المدورة إلى  2   ̂�لجيب تماベ الزاو
ية  3  ̂�. عين القيمة المدورة إلى الوحدة الزاو
  3تطبيق  

OPR  مثلث قائم فيO  حيث ،��迎 =   PR = 13 cmو  40°
  POأحسب بالتدوير إلى الجزء من مئة الطول  -

 
  4تطبيق 

EFG  مثلث قائم فيF  حيث ،繋罫継 = の8°  وFE = 19 cm  
  EGاحسب بالتدوير إلى الجزء من مئة طول الوتر  -
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