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 .]Iتقايس مثلثان
 )1تعريف
المثلثان المتقايسان هما مثلثان قابالن للتطابق أي كل األضالع متساوية وكل الزوايا متقايسة مثنى مثنى.

 )2شروط تقايس مثلثان
يتقايس مثلثان إذا تحققت إحدى الشروط التالية:
① كل األضالع متساوية مثنى مثنى
كل األضالع من المثلث األول متساوية مثنى مثنى مع أضالع
المثلث الثاني.
𝐹𝐸 = 𝐵𝐴
 بما أن } 𝐹𝐺 = 𝐶𝐴 فإن المثلثان 𝐶𝐵𝐴 و 𝐺𝐹𝐸 متقايسان
𝐺𝐸 = 𝐶𝐵
② ضلعان يحصران زاوية
ضلعان من المثلث األول يساويان مثنى مثنى ضلعان من المثلث
الثاني والزاوية المحصورة بين ضلعا المثلث األول تقايس الزاوية
المحصورة بين ضلعا المثلث الثاني.
𝑀𝐿 = 𝐽𝐼
 بما أن } 𝑁𝑀 = 𝐾𝐽 فإن المثلثان 𝐾𝐽𝐼 و𝑁𝑀𝐿 متقايسان
𝑁̂
𝑀𝐿 = 𝐾̂𝐽𝐼
③ ضلع وزاويتين مجاورتين
ضلع من المثلث األول يساوي ضلع من المثلث الثاني والزاويتين
المجاورتين لضلع المثلث األول تقايسان مثنى مثنى الزاويتين
المجاورتين لضلع المثلث الثاني
𝑍𝑌 = 𝑇𝑆
 بما أن }𝑍̂𝑌𝑋 = 𝑇̂𝑆𝑅 فإن المثلثان 𝑇𝑆𝑅 و𝑍𝑌𝑋 متقايسان
𝑌̂𝑍𝑋 = 𝑆̂𝑇𝑅

 )3نتائج
 صورة مثلث بتناظر مركزي أو تناظر محوري أو انسحاب أو دوران هو مثلث يقايسه
 التقايس المباشر :هو عندما يمكن تطبيق مثلث على األخر بالسحب والتدوير أو التدوير والسحب
التقايس غير المباشر :هو عندما ال يمكن تطبيق مثلث على األخر إال بعد قلبه
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 .]IIتشابه مثلثان
 )1تعريف
المثلثان المتشابهان لهما كل الزوايا متقايسة مثنى مثنى ولكن أضالعهما غير متساوية مثنى مثنى بل
متناسبة (أي المثلث األول تكبير للمثلث الثاني أو تصغير له)

 )2شروط تشابه مثلثان
يتشابه مثلثان إذا تحققت إحدى الشروط التالية:
① زاويتين متقايستين مثنى مثنى
زاويتين من المثلث األول متقايستين متنى مثنى مع زاويتين من المثلث
الثاني
̂ 𝐵′
𝐴𝐶̂ 𝐵 = 𝐴′𝐶′
فإن المثلثان 𝐶𝐵𝐴 و 𝐴′𝐵′𝐶′متشابهان
 بما أن }
و
̂ 𝐶′
𝐴𝐵̂𝐶 = 𝐴′𝐵′
② زاوية وضلعان متناسبان
زاوية من المثلث األول تقايس زاوية من المثلث الثاني وضلعا زاوية المثلث
األول متناسبان مع ضلعا زاوية المثلث الثاني.
̂ 𝐶′
𝐴𝐵̂𝐶 = 𝐴′𝐵′
و
فإن المثلثان 𝐶𝐵𝐴 و 𝐴′𝐵′𝐶′متشابهان
 بما أن }
𝑨′𝑩′
𝑩′𝑪′
=
𝑩𝑨

𝑪𝑩

③ ثالثة أضالع متناسبة
أضالع المثلث األول متناسبة مثنى مثنى مع أضالع المثلث الثاني
 بما أن

𝑩′𝑪′
𝑪𝑩

=

𝑨′𝑪′
𝑪𝑨

=

𝑨′𝑩′
𝑩𝑨

فإن المثلثان 𝐶𝐵𝐴 و 𝐴′𝐵′𝐶′متشابهان

 )3نسبة التشابه
نسبة التشابه بين مثلثين 𝐶𝐵𝐴 و 𝐴′𝐵′𝐶′هي العدد الموجب تماما 𝒌 حيث:
 إذا كان 𝟏 > 𝒌 فإن 𝒌 يسمى نسبة التكبير
𝑨′𝑩′ 𝑨′𝑪′ 𝑩′𝑪′
𝒌
=
=
=
 إذا كان 𝟏 < 𝒌 < 𝟎 فإن 𝒌 يسمى نسبة التصغير
𝑩𝑨
𝑪𝑨
𝑪𝑩
 إذا كان 𝟏 = 𝒌 فإن المثلثان متقايسان
أو
𝑩𝑨
𝑪𝑨
𝑪𝑩
=
=
𝑨′𝑩′ 𝑨′𝑪 𝑩′𝑪′

=𝒌
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