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 تعاريف أساسية                                  

 تقامة واحدةنها على اسأهو مجموعة النقط غٌر المنتهٌة من المستوي والتً تحقق خاصٌة هً 

    )ال بداٌة له وال نهاٌة(. وهو غٌر محدود من الجهتٌن

      أو       ⃡   بالرمز:      ٌرمز له بعد تعٌٌن نقطتٌن علٌه 

  فقطاذا اشتركا بنقطة واحدة  المستقٌمٌن المتقاطعٌن: -1

 اذا كانا فً مستو واحد وال ٌشتركان بؤي نقطةالمستقٌمٌن المتوازٌٌن:  -2

  ٌشتركان فً أكثر من نقطة إذا كانا المستقٌمٌن المنطبقٌن:  -3

 )االنطباق حالة من التوازي(

أي أّن لها بداٌة ولها نهاٌة. هً جزء من مستقٌم محدود بنقطٌتن   

̅̅  أو        وٌرمز لها بالرمز  ̅̅  

أي أّن لها بداٌة ولٌس لها نهاٌة. ,هً جزء من مستقٌم محدود بنقطة   

     وٌرمز لها بالرمز 

  هً اتحاد نصفً مستقٌمٌن لهما نفس نقطة البداٌة

 ̂ أو     ̂  أو     ̂  وتقرأ: 

  تسمى رأس الزاوٌة  والنقطة 

 ضلعا الزاوٌة     و       ونصفا المستقٌمٌن 
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    و    قٌاسها )بالدرجات( بٌن الزاوٌة الحادة:  (1

     قٌاسها ٌساوي الزاوٌة القائمة:  (2

     و     : قٌاسها بٌن الزاوٌة المنفرجة (3

      قٌاسها ٌساوي الزاوٌة المستقٌمة:  (4

   قٌاسها ٌساوي  الزاوٌة المنعدمة: (5

 

  نٌالمتعامد بالمستقٌمٌننسمً المستقٌمان اللذان قٌاس الزاوٌة بٌنهما قائمة  -

 نٌالمنطبق بالمستقٌمٌنستقٌمان اللذان قٌاس الزاوٌة بٌنهما منعدمة نسمً الم -

 

    هما زاوٌتان مجموعهما الزاوٌتان المتتامتان: 

     هما زاوٌتان مجموعهما الزاوٌتان المتكاملتان: 

 هما زاوٌتٌن واقعتٌن فً جهتبن مختلفتٌن بالنسبة إلى القاطع  الزاوٌتٌن المتبادلتٌن داخالً:

  وغٌر متجاورتٌن.المتوازٌٌن  وبٌن المستقٌمٌن

 6̂   4̂ و  5̂   3ٌ̂ن ٌتالزاو  مثال:

 هما كل زاوٌتٌن تقعان فً جهة واحدة بالنسبة إلى القاطع  الزاوٌتٌن المتناظرتٌن:

 المتقاطعٌنوغٌر متجاورتٌن وإحداهما فقط تقع خارج المنطقة المحددة بالمستقٌمٌن 

 6̂   ̂  و  ̂    4ٌ̂ن تالزاوٌ  مثال:

 المتوازٌٌن وبٌن المستقٌمٌن هما زاوٌتان واقعتان فً جهة واحدة بالنسبة إلى القاطع الزاوٌتان الداخلٌتان:

 6̂   3̂ و  5̂   4̂ن تٌالزاوٌ  مثال:
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 ساوٌةالزوٌا المتبادلة داخالً مت -1

 الزاوٌا المتناظرة متساوٌة -2

 كل زاوٌتٌن داخلٌتٌن متكاملتٌن -3

 و  ̂    ̂    مثال:, الزاوٌتان المتقابلتان بالرأس متساوٌتان   ̂    ̂  

  متساوٌتانالزاوٌتان ذواتا األضالع المتوازٌة مثنى ومن نوع واحد 

̂  مثال:   ̂ 

 

  متكاملتٌنالزاوٌتان ذواتا األضالع المتوازٌة مثنى ومن نوعٌن مختلفتٌن 

 متكاملتٌن ̂   ̂  مثال:

 

  متساوٌتانالزاوٌتان ذواتا األضالع المتعامدة مثنى ومن نوع واحد 

̂  مثال:  3̂  

 

  متكاملتٌنالزاوٌتان ذواتا األضالع المتعامدة مثنى ومن نوعٌن مختلفتٌن 

 متكاملتٌن 5̂ و̂  مثال:

 

 زاوٌتان متناظرتان  أو) متساوٌتانإذا قطع مستقٌم مستقٌمٌن ونتج عن تقاطعهما زاوٌتان متبادلتان داخالً 

 متوازٌانمتكاملتان( كان المستقٌمان  زاوٌتان داخلٌتان أومتساوٌتان 
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 المثلث منفرج الزاوٌة –المثلث حاد الزواٌا  –المثلث قائم الزاوٌة بحسب الزواٌا: 

   

 

 

 

 مختلف األضالع –متساوي األضالع  –المثلث متساوي الساقٌن بحسب األضالع: 

  هو طول العمود المرسوم من أحد رإوس المثلث على الضلع المقابلة لهذا الرأساالرتفاع: 

 هو المستقٌم الذي ٌقسم زاوٌة احد رإوس المثلث إلى زاوٌتٌن متساوٌتٌنالمنصف: 

 هو المستقٌم الذي ٌمر من أحد رإوس المثلث ومنتصف الضلع المقابلة لهالمتوسط: 

هو المستقٌم العمود على أحد أضالع المثلث فً منتصفهالمحور:     

 

 

 

 

  مجموع قٌاسات زواٌا أي مثلث     

 محٌط المثلث = مجموع أطوال أضالعه 

 مساحة المثلث = نصف جداء القاعدة فً االرتفاع المتعلق بها 
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 المتوسطات()المنصفات()المحاور( فً مثلث تلتقً فً نفطة واحدة االرتفاعات(: 

 :, هذه النقطةمركز الدائرة المارة برإوس المثلثنقطة تالقً المحاور هً  (1

 كان المثلث حاد الزواٌاتقع فً داخل المثلث اذا   -

 وتر إذا كان المثلث قائم الزاوٌةوتقع فً منتصف ال  -

 لث إذا كان المثلث منفرج الزاوٌةو تقع خارج المث  -

  

  

 

 

 

 مركز الدائرة الماسة ألضالع المثلث داخالً نقطة تالقً المنصفات هً  (2

 : مركز ثقل المثلثنقطة تالقً المتوسطات هً  (3

  عد مركز ثقل المثلث عن كل رأس ضعفً بعدهٌب(

 (عن منتصف الضلع المقابلة لهذا الرأس

 نقطة من محور القطعة المستقٌمة متساوٌة البعد عن طرفٌها كل 

 هو المستقٌم العمود علٌها فً منتصفها(محور قطعة مستقٌمة: )       

 كل نقطة متساوٌة البعد عن طرفً قطعة مستقٌمة تقع على محور تلك القطعة -

 

 انت الزاوٌة األكبر اذا اختلف فً مثلث طوال ضلعٌن اختلف قٌاسا الزاوٌتٌن المقابلتٌن لهما وك 

 تقابل الضلع األطول. 

 قٌاس الزاوٌة الخارجٌة فً مثلث ٌساوي مجموع قٌاسً الزاوٌتٌن الداخلٌتٌن اللتٌن ال تجاورانها 

4̂ مثال:   ̂   ̂ 
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  :)ضمن منهاج الصف التاسع( ث المتعلقت بالمثلث القائملمبرهناأهم ا

  مربعً طولً الضلعٌن القائمتٌن ٌساوي مربع طول الوتر : مجموع مبرهنة فٌثاغورث 

 )لحساب طول ضلع فً المثلث علم طوال ضلعٌه الباقٌتٌن(       

  كان مجموع مربعً طولً ضلعٌن فً مثلث مساوٌا  : إذافٌثاغورثعكس مبرهنة 

 )إلثبات أن المثلث قائم(  لث قائم الزاوٌة وتره تلك الضلعمربع طول الضلع الثالثة فإن المث

  ٌساوي نصف طول الوتر    3طول الضلع المقابلة للزاوٌة 

  :)إذا كان طول الضلع القائمة ٌساوي إلى نصف طول الوتر)العكس 

   3لهذه الضلع تساوي الزاوٌة الحادة المقابلة فإن قٌاس  

 الخط المتوسط المتعلق بالوتر ٌساوي إلى نصف طول الوتر 

 )لحساب طول المتوسط( 

  اذا كان طول المتوسط المتعلق بضلع فً مثلث مساوٌاً أن المثلث قائم(:  إلثبات)العكس 

 تلك الضلع كان المثلث قائماً وتره تلك الضلع نصف طول    

  مركزها منتصف هذا الوتر(وتر المثلث القائم قطر للدائرة المارة برإوسه(   

 )إذا كانت احدى أضالع المثلث قطر فً دائرة كان هذا المثلث قائم وتره تلك الضلع(

  = مجموع أطوال أضالعه الثالثةمحٌطه   

 = ضلعٌه القائمتٌننصف جداء طولً  مساحته 

 

: 

نسمٌهما ساقٌن والضلع الثالثة: قاعدة , خواصه: طبوقانفٌه ضلعان        

 زاوٌتا القاعدة متساوٌتان 

  متوسط و منصف ومحور بآن معاً االرتفاع المتعلق بالقاعدة هو 

 فً مثلث هو منصف أو متوسط كان المثلث متساوي الساقٌن إذا كان االرتفاع 
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  , فٌه:مثلث تساوت أطوال أضالعه وتساوت قٌاس زواٌاه وه

  6زواٌاه متساوٌة قٌاس كل منها   

 ومحور بآن معاً  كل ارتفاع فٌه هو منصف و متوسط 

   كان هذا المثلث متساوي األضالع   6إذا كان المثلث متساوي الساقٌن وقٌاس إحدى زواٌاه 

  :ارتفاع المثلث المتساوي األضالع     
 √ 

 
 طول الضلع(  )حٌث    

  ٌساوي إلى     نصف قطر الدائرة المارة من رإوسه
 

 
      : من طول االرتفاع  

 

 

 √ 

 
 

 (مارة برإوسه هً نقطة تالقً محاور أضالعه)مركز الدائرة ال       

  = و    مساحته طول ضلعه    × 3محٌطه =
  √ 

 
 

 طابق مثلثين اذا تطاوت عناصر أحدىما مع العناصر المقابلة من المثلث اآلخريت

  أطوال أضالعو وقياضات زواياه(مثلث ىي ضتة:  عناصر)         

مقياش بل ىو نتيجة من التطابق                                                                              تطابق السوايا ليص مالحظت:

 

  أطوال أضالع المثلث اآلخرٌتطابق مثلثان إذا تساوت أضالع المثلث األول مع 

  الثانً  فًساوى طوال ضلعٌن والزاوٌة المحصورة بٌنهما من األول مع مقابالتهما تٌتطابق مثلثان إذا 

 الزاوٌتٌن المجاورتٌن لهذا الضلع من األول مع مقابالتها فً طول ضلع وقٌاسا ٌتطابق مثلثان إذا تساوى  

 المثلث اآلخر  

تطابق المثلثٌن القائمٌن:

 مثلثان كل منهما قائم الزاوٌة إذا تطابق وتر وضلع قائمة من أحدهما مع مقابالتهما من اآلخر ٌتطابق 

 ٌتطابق مثلثان كل منهما قائم الزاوٌة إذا تطابق وتر وزاوٌة حادة من أحدهما مع مقابالتهما من اآلخر 
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  إثبات تساوي األطوال 

 إثبات تساوي الزواٌا 

 المستقٌم الذي ٌوازي ضلعا فً مثلث وٌمر من منتصف ضلع أخرى ٌمر أٌضا من منتصف الضلع الثالثة 

 :)المستقٌم المار بمنتصفً ضلعٌن فً مثلث ٌوازي الضلع الثالثة وٌساوي نصف طولها )العكس 

  مستقٌمٌنإثبات توازي 

  نقطة تقع فً منتصف قطعة مستقٌمة أنإثبات 

  طوالاألحساب  

 

 

 

 

  أرجو عند نقل املوضوع ذكر املصدر وصاحب العمل وعدم التحوير فيه واستغالله جتارياً   

 صهيب عبداهلل األسودالمدرس: 
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 أهم األشكال الهندسية وخواصها

: 

  كل ضلعٌن متقابلٌن متوازٌٌن, خواصه: هشكل رباعً فٌ

  زاوٌتٌن متقابلتٌن طبوقتٌن وكلكل ضلعٌن متقابلٌن طبوقٌن 

 تٌن متكاملتٌنٌلتاكل زاوٌتٌن مت 

 )قطراه متناصفان )ولكنه غٌر قابل لالرتسام فً دائرة  

 نقطة تالقً قطرٌه هً مركز تناظر له 

  مجموع قٌاسات أطوال أضالعه  محٌطه 

  طول قاعدة فً االرتفاع المتعلق بها  مساحته 

 

 هو متوازي أضالع )له خواص متوازي األضالع( أضالعه طبوقة, خواصه:

  غٌر متساوٌان( متناصفان و متعامدان قطراه(  

 كل قطر فً المعٌن ٌقسم المعٌن إلى مثلثٌن طبوقٌن 

 مثلثات طبوقة( 4)قطرا المعٌن ٌقسمانه إلى  

  كل قطر ٌنصف الزاوٌتٌن المار برأسٌهما 

  ًال ٌمر من رإوسه دائرة, ولكن ٌمكن رسم دائرة تمس أضالعه داخال 

 المعٌن متناظر بالنسبة لنقطة تالقً قطرٌه وبالنسبة ألي قطر فٌه 

   طول ضلعه × 4  محٌطه 

  نصف جداء  قطرٌه   مساحته 
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.

 ه قائمة, خواصه: هو متوازي أضالع )له خواص متوازي األضالع( إحدى زواٌا

 زواٌاه األربع قائمة 

  ن(ا)غٌر متعامد طبوقانقطرا المستطٌل متناصفان و  

 قابل لالرتسام فً دائرة مركزها نقطة تالقً قطرٌه 

 المستطٌل متناظر بالنسبة لمحور أي ضلع فٌه 

  الطول + العرض(    محٌطه( 

  العرض ×الطول   مساحته 

  هو مستطٌل تساوى بعداه )له خواص المستطٌل(, ٌضاف إلٌها:

  دانقطراه متعام 

  طول الضلع(  )حٌث    √   طول قطره   و      √   طول ضلعه 

  الضلع =  ×الضلع   مساحته و      4  محٌطه   

 

  متوازٌانمن أضالعه المتقابلة  فقط هو شكل رباعً فٌه ضلعان

 :نبٌٌن الغٌر متوازٌتٌن بالساقٌن(, فٌه)ندعو الضلعٌن الجا   

 القطعة المستقٌمة الواصلة بٌن منتصفً الضلعٌن المائلتٌن تدعى القاعدة الوسطى 

  ٌساوي إلى نصف مجموع القاعدتٌن وطولها     

 خاصتان حالتان

 الساقٌن شبه منحرف متساويإذا تساوى طوال الساقٌن دعً  (1 

 متساوٌتٌن وقطراه متساوًٌ الطول. كل من قاعدتٌهوٌكون زاوٌتً       

 شبه منحرف قائمحد الضلعان المائالن عمودي على القاعدتٌن دعً أإذا كان  (2
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  مجموع أطوال أضالعه  محٌط شبه المنحرف 

  االرتفاع(×) القاعدة الوسطى(      االرتفاع() ×نصف )مجموع القاعدتٌن(   مساحته ( 

 

  

)ٌساوي نصف القطر(         ثابتاً  هً مجموعة النقاط التً تبعد عن نقطة ثابتة )تسمى المركز( بعداً  تعرٌف:  

   معلوماث عن الدائرة:

 من ثالث نقاط لٌست على استقامة واحدة  ٌمر داترة واحدة فقط  

 و قطر الدائرة محور تناظر لها هو مركز تناظر لها مركز الدائرة  

  نقطة تالقً محاورههمركز الدائرة المارة برإوس مثلث ً 

 منتصفهاالمارة بنقطة ٌقع على محور تلك النقطة فً  مركز الدائرة 

 المماس للدائرة عمودي على نصف قطرها فً نقطة التماس 

 اذا اختلف طوال وترٌن فً دائرة اختلف بعدا المركز عنهما وٌكون الوتر االقرب الى المركز هو األطول 

  مساحة الدائرة ,        محٌط الدائرة  𝜋       نصف القطر(  )حٌث 

 العمودان على مستقٌم واحد متوازٌان 

 المستقٌمان الموازٌان لثالث متوازٌان 

 المستقٌم القاطع ألحد مستقٌمٌن متوازٌٌن ٌقطع اآلخر 

 العمود على أحد مستقٌمٌن متوازٌٌن عمود على اآلخر 
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 التحويالت الهندسية

 قل كل نقطة فً المستوي المسافة ذاتها باالتجاه ذاتهاالنسحاب ٌن

  فً الشكل المجاور مثال:

   إلى   وفق االنسحاب من   صورة النقطة   إن النقطة  -

   إلى   وفق االنسحاب من   صورة النقطة   إن النقطة  -

   إلى   من وفق االنسحاب    صورة القطعة المستقٌمة    إن القطعة المستقٌمة  -

  االنسحاب ٌحافظ على األطوال         

 صورة مستقٌم وفق انسحاب هً مستقٌم ٌوازٌه 

 )لرسم صورة مستقٌم وفق انسحاب ٌكفً رسم صورة نقطة منه, ثم نرسم منها موازٌاً للمستقٌم(

 (وبالجهة نفسهاه موازٌاً ل نصف مستقٌم, ثم نرسم منها نرسم صورة بداٌتهمستقٌم نصف )لرسم صورة 

  إلى   من وفق انسحاب        صورة الدائرة  

 حٌث:         هً الدائرة     

 نكتفً برسم صورة مركزها, ولهما نفس نصف القطر    

 االنعكاس فً نقطة:

̅̅   منتصف   عندما تكون:   بالنسبة إلى النقطة   انعكاساً للنقطة   ندعو النقطة  ̅̅ ̅   

  هذا االنعكاس ذاتها فً  هً   وصورة 

 االنعكاس على محور:

بحٌث ٌكون     صورة   من المستوي غٌر واقعه على المحور   ٌعٌن لكل نقطة    االنعكاس على محور 

 هً نفسها  , وصورة كل نقطة من المحور     محور   
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  فً الشكل المجاور مثال:

  باالنعكاس على المحور    النقطةصورة    إن النقطة  -

  باالنعكاس على المحور   صورة النقطة    إن النقطة  -

  هً نفسها النقطة   باالنعكاس على المحور   صورة النقطة  -

  باالنعكاس على المحور    صورة القطعة المستقٌمة      القطعة المستقٌمة إن  -

  باالنعكاس على المحور     صورة المثلث        المثلثإن  -

 )الٌجاد صورة أي مضلع وفق انعكاس نوجد صورة كل نقطة من نقاطه(       

 وبالتالً الشكل ٌنطبق على صورته           األطوالٌحافظ على  عكاساالن 

  التوازياالنعكاس ٌحافظ على 

 :االنعكاس فً مستوي االحداثٌات 

        هً النقطة        صورة النقطة محور التراتٌب باالنعكاس فً  -

        هً النقطة        صورة النقطة محور الفواصل باالنعكاس فً  -

         هً النقطة        صورة النقطة مبدأ االحداثٌات باالنعكاس فً  -

 

  إذا كانت صورته باالنعكاس وفق هذا المحور هً الشكل ذاتهمحور تناظر ٌكون للشكل 

 )هما المستقٌمان الحامالن لقطرٌه( للمعٌن محورا تناظر مثال:

 ,ٌكون الشكل متناظراً بالنسبة فً نقطة إذا كانت صورته باالنعكاس فً هذه النقطة هً الشكل نفسه 

 )مركز تناظر الشكل(وندعو هذه النقطة   

 مركز الدائرة مركز تناظر لها والمربع متناظر بالنسبة إلى نقطة تقاطع قطرٌه مثال:
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  قٌاس زاوٌة 𝛼نقطة ثابتة فً المستوي وكان   إذا كانت 

 بعكس جهة دوران عقارب الساعة اتجاههو 𝛼 زاوٌتهو   مركزه فالدوران الذي

   إلى النقطة   المختلفة عن   ٌنقل كل نقطة 

   𝛼   ̂  و             بحٌث: 

  ذاتها  وفق هذا الدوران هً   وصورة النقطة 

 

 دوران مباشرالدوران بعكس جهة دوران عقارب الساعة ٌسمى  مالحظة:

 مباشرغٌر دوران الدوران بجهة دوران عقارب الساعة ٌسمى  و

 

 الدوران ٌحافظ على األطوال والتوازي وقٌاس الزواٌا 

  :ًنقول إن له تناظر دورانً   36اذا تطابق شكل مع صورته وفق دوران زاوٌته أقل من التناظر الدوران 

     للمثلث المتساوي األضالع تناظر دورانً زاوٌته  مثال:
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 قوانين المحيط والمساحة لبعض األشكال الهندسية
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 الثبات أن الشكل:
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  إلثبات أن: 
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 تم بعون اهلل


