
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج البحرينية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://almanahj.com/bh                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف التاسع اضغط هنا                                              

                 https://almanahj.com/bh/9                   

* للحصول على جميع أوراق الصف التاسع في مادة رياضيات ولجميع الفصول, اضغط هنا                                           

                 https://almanahj.com/bh/9math                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف التاسع في مادة رياضيات الخاصة بـ الفصل الثاني  اضغط هنا    

https://almanahj.com/bh/9math2                   

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ الصف التاسع اضغط هنا                                

                  https://almanahj.com/bh/grade9                   

almanahjbhbot/me.t//:https                        للتحدث إلى بوت  على تلغرام:  اضغط هنا        
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سنتعلم في ھذا الدرس 

.الھاستعماو المثلث في

.المثلث

سنتعلم في ھذا الدرس 

فيالقطع المتوسطة  تحدید -

المثلث فياالرتفاعات  تحدید -



أحد رؤوس طرفاھا في مثلث ھي قطعة مستقیمة  أحد رؤوس طرفاھا في مثلث ھي قطعة مستقیمة 

.المثلث ونقطة منتصف الضلع المقابل لذلك الرأس

في مثلث ھي قطعة مستقیمة القطعة المتوسطة في مثلث ھي قطعة مستقیمة القطعة المتوسطة 

المثلث ونقطة منتصف الضلع المقابل لذلك الرأس



وتقع مركز المثلث مثلث ثالث قطع متوسطة تتالقى في نقطة ُتسّمى 

.، وتشكل نقطة توازن ذلك المثلث.، وتشكل نقطة توازن ذلك المثلث

ننمم.. مركز المثلث

مم

رر

مثلث ثالث قطع متوسطة تتالقى في نقطة ُتسّمى لكل 

، وتشكل نقطة توازن ذلك المثلثدائًما بداخلھ، وتشكل نقطة توازن ذلك المثلثدائًما بداخلھ

مركز المثلث





  ٩= ھـ ، ب  ـجأ ب مركز المثلث 

بالتعویض عن بالتعویض عن 

مركز المثلث إذا كانت النقطة ر : مثال
  .ھـ ر ،  ب رمن  كل فأوجد        

یكوننظریة مركز المثلث حسب  یكوننظریة مركز المثلث حسب 

بالتعویض عن 

33

بالتعویض عن 



، فأوجد ك ق2= ك ل، إذا كان ق ث 

 2= بالتعویض عن ق ث 

ك ل، إذا كان ق ث ي في المثلث : مثال

.لي ك مركز المثلث ھي  قالنقطة 
یكوننظریة مركز المثلث حسب 

بالتعویض عن ق ث 



النازلة من أحد الرؤوس إلى  العمودیة

االرتفاع ویمكن أن یقع . المقابل لذلك الرأس

.أو خارجھ أو على أحد أضالعھ

العمودیةھو القطعة المستقیمة ارتفاع المثلث 

المقابل لذلك الرأسیحوي الضلع المستقیم الذي 

أو خارجھ أو على أحد أضالعھداخل المثلث 



مثلث ثالثة ارتفاعات، تتالقى المستقیمات التي تحتویھا في نقطة مشتركة لكل مثلث ثالثة ارتفاعات، تتالقى المستقیمات التي تحتویھا في نقطة مشتركة 

.االرتفاعاتملتقى نقطة ُتسّمى  .االرتفاعاتملتقى نقطة ُتسّمى 



 ٩= ، ي ق  ٣٫5= ، إذا كان ش ق 

ُحل التدریب، ثم تأكد من 

اإلجابة التي توصلت إلیھا

، إذا كان ش ق ك لي في المثلث : تدریب

.لق فأوجد             

ُحل التدریب، ثم تأكد من 7= ق ل 

اإلجابة التي توصلت إلیھا



 ٩= ، ي ق  ٣٫5= ، إذا كان ش ق 

ُحل التدریب، ثم تأكد من 

اإلجابة التي توصلت إلیھا

، إذا كان ش ق ك لي في المثلث : تدریب

تق فأوجد             

ُحل التدریب، ثم تأكد من 4.5= ق ت 

اإلجابة التي توصلت إلیھا



  الثانيالریاضیات الجزء كتاب لمزید من التمارین یمكنك الرجوع إلى 

 ،127 ،128(

لمزید من التمارین یمكنك الرجوع إلى 

، 126(صفحة 


