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  المثلثات المتشابھة

  :تعريف

و أطوال أضالعھما , متشابھان إذا كانت زواياھما متقايسة على التوالي ’A’B’Cو  ABCنقول أن مثلثين 
  .المتناظرة متناسبة

  

  :خاصيات

  .فإن زواياھما المتناظرة مقايسة و أضالعھما المتناظرة متناسبة, إذا كان مثلثان متشابھين

ABC  وA’B’C’ إذن, متشابھان:               =   =  

                                                    BÂC = B’Â’B’  

                                                   ′ ′ ′                                                            

  :حاالت تشابه مثلثين

  .نسمي حالة تشابه مثلثين الشروط الكافية لكب نثبت أن مثلثين متشابھان  

  :الحالة األولى

  .إذا قايست زاويتان لمثلث على التوالي زاويتين لمثلث آخر فإن ھذين المثلثين متشابھان    

  :الحالة الثانية

إذا قايست زاوية لمثلث زاوية مثلث آخر و كانت أطوال األضالع المحاذية للزاويتين     
  .فإن ھذين المثلثين متشابھان, متناسبة    

  :الحالة الثالثة

فإن , إذا كانت أطوال أضالع مثلث متناسبة على التوالي مع أطوال أضالع مثلث آخر    
  .ھذين المثلثين متشابھان
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  :نصوص التمارين

1( (e)  دائرة مركزھاO  و شعاعھاr  وM  نقطة تقع داخل(e). 

(Δ)  مستقيم يمر منM  و يقطع(e)  في نقطتينA  وB.  

(Δ’)  مستقيم آخر يمر منM  وO  و يقطع(e)  في نقطتينE  وF.  

 .متشابھان MBFو  MAEبين أن المثلثين   - أ

 :إستنتج أن  - ب
MA . MB = ME . MF = r² ‐ OM² 

2( ABC لتكن , مثلثB’  المسقط العمودي للنقطةB  على(AC)  وC’  المسقط العمودي للنقطةC 

 .AC’ . AB = AB’ . AC: أثبت أن. (AB)على 

3( ABC  وMEN  مثلثان متشابھان بحيث[AB]  و[AC]  متناظران على التوالي مع[ME]  و

[EN]. 

 .أذكر الزوايا المتناظرة بالنسبة لھذين المثلثين  - أ
 :إذا علمت أن  - ب

MN = 4, BC = 8, AC = 6, AB = 5 

  .ENو  MEأحسب 

4( ABC  وDEF مثلثان متشابھان بحيث: 

  .و   

  .BC,DE,DFأحسب . AB = 9 ,AC = 6 ,EF = 8 و أن : إذا علمت أن نسبة التشابه ھي

5( ABCD  مستطيل بحيث AB = 2BC , 

  ,Eفي  (CD)يقطع  Aالمار من  (BD)المستقيم العمودي على 

 .متشابھان BCDو  ADEبين أن المثلثين   - أ

 = DE: إستنتج أن  - ب  CD . 

في  [AB]يقطع  منصف الزاوية , AB>ACبحيث  Aمثلث قائم الزاوية في  ABCليكن  )6

 .Fفي النقطة  (EC)يقطع  B في النقطة (BC)العمودي على  (Δ)المستقيم , Eالنقطة 

 .أنجز الشكل بأكمله  - أ
 .متشابھان BFCو  AECبين أن المثلثين  -1  - ب

  .  AE . FC = EC . FBإستنتج أن  -2

, Nو  Mنعتبر نقطتين  [AC]على نصف المستقيم , Aمثلث متساوي الساقين في  ABCليكن  )7

 (M ≠ N) و  Mϵ[AC]حيث 

 .و  قارن الزاويتين   - أ

 .AB² = AM . AN: و إستنتج أن, AMBو  ABNقارن المثلثين   - ب
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 Mو لتكن , الدائرة المحيطة به ξ(O,R)و لتكن , Aمثلث متساوي الساقين في  ABCليكن  )8

 .ξ(O,R)قطر في الدائرة  [BF]النقطة بحيث  Fو  [BC]منتصف 

 .متشابھان MCAو  AFBبين أن المثلثين   - أ

 AB . MC = AF . AMإستنتج أن   - ب

9( ABCD  رباعي محدب محاط بدائرة(ξ)  قطرھا[AC] , لتكنH  المسقط العمودي للنقطةA  على

(BD)      . قارن المثلثينABH  وACD. 

  . AB . AD = AC . AHإستنتج أن  -

10( ABC لتكن , مثلث متساوي األضالعD  مماثلةA  بالنسبة إلى(BC)  وE  نقطة من القطعة[AB] 

 .Fفي  (AC)يقطع  (DE)المستقيم 

 .CFDو  BDEقارن المثلثين   - أ

 .[AB]على  Eيضل ثابتا عندما تتغير  BE . CFإستنتج أن الجداء   - ب

11( ABC  مثلث وM  نقطة من نصف المستقيم[BA) حيث :BM>BA. 

  .MA . MB = MC²نفترض أن 

 . =  و إستنتج أن , MCBو  MACقارن المثلثين   - أ

 .ABCالمحيطة بالمثلث  (ξ)مماس للدائرة  (MC)بين أن المستقيم   - ب

 Cو  (Ax]نقطة من  Bلتكن .    ( M ≠ A )ا الداخلي نقطة من منصفھ Mزاوية و   )12

 = AB: حيث (Ay]نقطة من   AM  وAC =   AM. 

 .AMCو  ABMقارن المثلثين   - أ

′بّين أن ,   (AM)بالنسبة إلى  Bمماثلة  ’Bلتكن   - ب 	. 

  .(AM)مماسة للمستقيم  ’MCBالمحيطة بالمثلث  (ξ)و إستنتج أن الدائرة 

 .مركز تعامده Hإرتفاعات مثلث و  [’CC]و  [’BB]و  [’AA]لتكن  )13

 .  ’HA . HA’ = HB . HB’ = HC . HC: أثبت أن
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