
 المثلّثات المتقايسة : 3الّدرس  
    
 تقديم    1

 
 الّرسم: 205نشاط ص

 بواسطة ورقة شّفافة المثّمث المطابق لممثّمث الّتمميذ حّدديABC. 

 حّدد بدون تعميل األضالع و الّزوايا المتقايسةثّم ي. 
 

 .بقاناطمثّمثان متقايسان ىما مثّمثان مت: تعريف
 

 .متقايسة مثنى مثنى و زواياىما متقايسة مثنى مثنى أضالعيما  ذا تقايس مثّمثان ففنّ  :خاصّية

 
 

 حاالت تقايس المثلّثات العاّمة    2

 
 :نشاط

 يرسم الّتمميذ مثّمثا عاّما عمى ورقة مستقّمة ثّم يبني مثّمثا مقايسا لو حسب الحالة األولى. 

  يستنتج الحالة األولى لتقايس المثّمثات العاّمةيقارن بين المثّمثين ثّم. 

 
  :الحالة األولى

 .في اآلخرضمع و الّزاويتين المجاورتين لو  تقايس ضمع و الّزاويتين المجاورتين لو في أحد المثّمثين مع ذا  مثّمثانيتقايس 
 
 
 
 
  

            ABC وEFG مثّمثان متقايسان حسب الحالة األولى. 
 

 أ: 208ص 2ت: تطبيق
 استنتج بقّية العناصر المتقايسة( ب. 
 

 208ص 1ت: تمرين
 

 1: 221ص 6ت :منزليتمرين 
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 :2تطبيق 

ABCD ،متوازي أضالع 
CADمنّصف يقطع ˆ DC فيE ، 
DCBمنّصف يقطع ˆ AB فيF. 
FCBEADبّين أّن  (1 ˆˆ . 
 .استنتج .BFCو ADEبّين تقايس المثّمثين (2

 
 :تمرين منزلي

ABC مثّمث متقايس الّضمعين فيA، 
CBAمنّصف يقطع ˆ AC فيF ، 
BCAمنّصف يقطع ˆ AB فيE. 

 .استنتج. FBCو EBCبّين تقايس المثّمثين
 
 

 :نشاط
  الثّانيةيرسم الّتمميذ مثّمثا عاّما عمى ورقة مستقّمة ثّم يبني مثّمثا مقايسا لو حسب الحالة. 

 
المحصورة مع ضمعين و الّزاوية  يتقايس مثّمثان  ذا تقايس ضمعان و الّزاوية المحصورة بينيما في أحدىما :الحالة الثّانية

 .بينيما في المثّمث اآلخر
 
 
 
 
 

             ABC وEFG مثّمثان متقايسان حسب الحالة الثّانية. 

 
 2و  1: 221ص 7ت :تطبيق

 
 أ و ب  :210ص 3ت :تمرين منزلي

 
 

 :تطبيق
ABCD ،متوازي أضالع 

I من AB وJ من DC بحيثCJAI . 
 .استنتج. CJBو AIDبّين تقايس المثّمثين
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 :تمرين
ABC مثّمث متقايس الّضمعين فيA، 

E من AB وF من AC بحيثCFBE . 
 .استنتج. FBCو EBCبّين تقايس المثّمثين

 
 :تمرين منزلي

ABCD ،متوازي أضالع 
E وF نقطتان من BD بحيثBFDE . 

CFBDEAبّين أنّ  (1 ˆˆ . 

CFEFEAاستنتج أّن  (2 ˆˆ . 

حّدد الوضعّية الّنسبّية لـ (3 DE و BF. 
 
 

 :نشاط

  الثّالثةيرسم الّتمميذ مثّمثا عاّما عمى ورقة مستقّمة ثّم يبني مثّمثا مقايسا لو حسب الحالة. 

 
 .يتقايس مثّمثان  ذا تقايست أضالعيما مثنى مثنى :الثّالثةالحالة 

 
 
 
 
  

       ABC وEFG مثّمثان متقايسان حسب الحالة الثّالثة. 
 

 211ص 2ت: تطبيق
 

 :تمرين
ABC ،مثّمث عاّم 

الموّسط العمودي لـ AC يقطع BC فيEو ، AC فيI. 
 . EICو EAIالمثّمثينبّين تقايس  (1

أّن  استنتج (2 EI منّصف CEA ˆ. 
 

 :تمرين منزلي
ABCD  متوازي أضالع مركزهO، 

 .OBCو OADبّين تقايس المثّمثين
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 حاالت تقايس المثلّثات القائمة    3
 

 :نشاط
  األولى لتقايس المثّمثات القائمةعمى ورقة مستقّمة ثّم يبني مثّمثا مقايسا لو حسب الحالة  قائمايرسم الّتمميذ مثّمثا. 

 

 .في المثّمث اآلخر الوتر و زاوية حاّدةفي أحدىما مع  قايس الوتر و زاوية حاّدة ذا  قائمان مثّمثانيتقايس  :الحالة األولى
 
 
 
 
 

    
 
  ABC وEFG مثّمثان متقايسان حسب الحالة األولى لتقايس المثّمثات القائمة. 

 

 :تطبيق
ABCD ،متوازي أضالع 

E المسقط العمودي لـA عمى DC، 
F المسقط العمودي لـA عمى AB. 

 . BFCو ADEبّين تقايس المثّمثين (1

 .استنتج (2

 
 :تمرين

ABCD ،متوازي أضالع 
E وF  المسقطين العمودّيين لـA وC عمى DB، 

 .BFCو ADEبّين تقايس المثّمثين (1

EBDFأنّ استنتج  (2 . 

 
 : تمرين منزلي

ABC مثّمث متقايس الّضمعين فيA بحيثcmBC 3 وcmAB 4، 
 CE و BFرتفاعين لممثّمث ABC. 

 .FBCو EBCتقايس المثّمثينبّين  (1

AFAEاستنتج أّن  (2 . 
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 . ذا قايس الوتر و ضمع قائم في أحدىما مع الوتر و ضمع قائم في المثّمث اآلخر قائمان مثّمثانيتقايس  :الحالة الثّانية

 
 
 
 
 

 

    ABC وEFG مثّمثان متقايسان حسب الحالة الثّانية لتقايس المثّمثات القائمة. 
 

 :تطبيق
C دائرة مركزىاO، 
A وB منC  بحيثBOA  ،زاوية منفرجة ˆ

 .Mيتقاطعان في Bو Aفي Cالمماّسين لـ
 .MBOو MAOبّين تقايس المثّمثين (1
 .استنتج (2

 
 :تمرين منزلي

ABC مثّمث متقايس الّضمعين فيA بحيثcmBC 3 وcmAB 4، 
المستقيم العمودي عمى AB و الماّر منB يقطع المستقيم العمودي عمى AC و الماّر منC في الّنقطةE. 

 . ACEو ABEقارن بين المثّمثين (1

أنّ  استنتج (2 AE منّصفCAB ˆ  . 

 
 
 تطبيقات لتقايس المثلّثات    4

 

 :1تطبيق 
ABC متقايس الّضمعين فيA، 

E من AB وF من AC بحيثCFBE . 
BFECأنّ بّين  (1 . 

2)  EC و BF يتقاطعان فيO، 

OCOBبّين أّن  - أ . 
استنتج أنّ  - ب AO ىو الموّسط العمودي لـ BC. 

OFOEبّين أّن  -أ (3 . 
استنتج أنّ  - ب AO ىو الموّسط العمودي لـ EF. 
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 :تمرين منزلي
ABCD ،مرّبع 

E من AB وF من AD بحيثDFBE . 
CFCEبّين أنّ  -أ (1 . 

استنتج أنّ  - ب AC ىو الموّسط العمودي لـ EF. 

 أنّ  بّين (2   BDEF //. 
 
 

 :2تطبيق 
ABCD بحيث  مستطيلcmAB 5 وcmAD 3، 

E وF من AB بحيثcmBFAE 5,1. 
CFBDEAبّين أنّ  (1 ˆˆ . 

2)  DE و CF يتقاطعان فيM. 

 .متقايس الّضمعين MEFبّين أنّ  -أ

 .متقايس الّضمعين MDCأّن  استنتج  - ب
 

 :منزلي تمرين
ABCD مركزه مرّبعO، 

M من AD وN من DC بحيثCNAM . 
 .ONCو AMOبّين تقايس المثّمثين  (1

 .OMNنوع المثّمث استنتج (2

 
 

 :تطبيق
ABCD ،متوازي أضالع 

I من AB وJ من DC بحيثCJAI . 
BJDIبّين أّن  (1 . 

 .متوازي أضالع IBJDاستنتج أّن  (2
 

 :تمرين
ABCD ،متوازي أضالع 

BADمنّصف يقطع ˆ DC فيE، 
BCDو منّصف يقطع ˆ AB فيF. 

CFAEبّين أّن  (1 . 
 .متوازي أضالع AECFاستنتج أّن  (2
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 :المراحل الّذهنّية
 .حالة تقايس مثّمثين من خالل عناصرىا المتقايسة كتشاف  -

 .تطبيق خاصّيات متوازي األضالع و المثّمث المتقايس الّضمعين في تبيين تقايس مثّمثين -

 .لتبيين تقايس بعدين أو تقايس زاويتين عتماد تقايس مثّمثين  -

 .أو متوازيات أضالع دراسة وضعّيات بيا موّسط عمودي أو مثّمثات متقايسة الّضمعين -


