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(الضلع األكبر)ر تمنتصف الوفإن  قائم الزاوية كان مثلثإذا  -  

                                                              . الدائرة المحيطة بهذا المثلثهو مركز  

الوتـر                                                                                                                                         

                                                                                                                           

  [BA]ر تالومنتصف  Oفإن  Cقائم الزاوية في مثلث  CBAإذا كان   -  

                 . Aو  C ، B: عن رؤوس المثلث بعد بنفس المسافة ت  

 OC=OB=OA=BAB2 : أي أن    

 

 

     ، علل جوابك ؟ CBAدون إتمام إنشاء المثلث ، الدائرة  إلى  Cستنتمي النقطة  حالةفي أي  -         

  الـحالة األولى                                    الحـالة الثانية                                    

                                        

 

 
 

   Â=189 °-( 08 °+ 09 °=) 88 °؟     Âلنحسب   -Â         2=189 °-( 09 °+ 09 °=) 09 °؟  Âلنحسب  -1

C، إذن  Cقائم الزاوية في  غير CBAومنه فإن المثلث             C، إذن  Cقائم الزاوية في  CBAومنه فإن المثلث   

.2في هذه الحالة تنتمي إلى الدائرة  لن                             .1 في هذه الحالة ستنتمي إلى الدائرة  

  

                                                                              

:    فإن  Aقائم الزاوية في  CBAبما أن المثلث  -                                                                    
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 درس  : المـثلث القـائـم الزاويـة و الدائـرة

المباشرة؛  1خاصية   

 

ثانوي إعـدادي لثانـيةا  

ياسـني نـورالدين: ذ   

  

 

 ath 

 بتعبير آخر
(الضلع المقابل للزاوية القائمة )   

تـطبيقات    

  Â= 09° :أي  Cإلى  الدائرة إذا كان المثلث قائم الزاوية في  Cستنتمي النقطة 

1 

2 

OAاحسب المسافة  -  

باعتماد الشكل       

 الحل

 الحل
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  ICIBIA  : إذاكان  ،     BC
I منتصف    ABC مثلث  و    

     Cقائم الزاوية في  CBAفإن المثلث  

 

 

 الدائرةهذه على  ناها أخذ Cنقطة فإن أي ،  لدائرة  قطر  BC إذاكان    

    Cقائم الزاوية في النقطة  CBAستشكل مثلث  

( Cقائمة الزاوية في (  د قطر)الشكل يبين ثالث مثلثات لها نفس الوتر )   

 

 

باإلعتماد على الشكل             

 cmBD 5,2 BDAC أي   ABCD  مستطيل فإن    ماأنب -                                                       

cm
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FDED 5,2
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   :لديناو                                                

DFDEDB  EBF  :إذن           معلال جوابك ؟   حدد طبيعة المثلث  -  

B قائم الزاوية في   EBF لمثلثا :ومنه فإن                                          

  

باإلعتماد على الشكل        

حدد معلال جوابك  CBAو  CBAمن بين المثلثين  -  

إذا كان موجودا ؟المثلث القائم الزاوية    

 

 

.للدائرة  قطر [BA]و تنتمي إلى نفس الدائرة  Aو  Bو  Cألن النقط  Cقائم الزاوية في  CBAالمثلث  -  

للدائرة قطر  ليس [BA]ن ألالدائرة  نفس تنتمي إلى Aو  Bو  Cكون رغم  Cغير قائم الزاوية في  CBAالمثلث  -  

. [CB]و  [CA]وكذلك     

العكسية؛  2خاصية   

 

 بتعبير آخر

 قطر الدائرة

تـطبيقات    

EF=5cm 

 الحل 1

2 

 الحل

أنظر سلسلة التمارين: مارين تالالمزيد من   
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