
  
تقع في داخل  Rوآانت  ∋PQRنقطتين على ضلعي مثلث وآان  P,Qاذا آانت  :٣٠مبرهنة 

  المثلث فان 
  P-R-Q.  

  :البرهان
CAPمثلث معلوم وان  ABCليكن  CBQو ∋−   .∋PQR, داخل المثلث  Rوان   ∋−

CAPبما ان  −∈                         A-P-C .  
  .مختلفة وعلى خط واحد  Ax6  :A,P,Cوحسب 
CBQوبما ان  −∈                        B-Q-C .  
  .مختلفة وعلى خط واحد Ax6  :B,Q,Cوحسب 

 P,Cطتين مختلفتين يتقاطعان في نق AC,BCنجد ان الخطين ,  P = Qواالن لو افترضنا ان 
  . Th2وهذا تناقض مع 

ACCA
CAP

⊆−
−∈                        ACP∈  

  
  .                                 Bالحاوية  ACموجودة في جهة  Rولكن 

ABC                            .PRموجودة في داخل المثلث  Rوآذلك   ≠   .  
QRوبنفس الطريقة  ≠.  

  .∋PQRمختلفة ولكن بالفرض  P,R,Qالنقاط  
  .مختلفة وعلى خط واحد P,Q,Rاذن النقاط 

  :يتحقق واحد فقط ممايلي: Ax7حسب 
R-Q-P  ,  Q-P-R ,  P-R-Q.  

Q-P-R                   RQPعندما :االحتمال االول                     ∋ACPولكن ,  ∋−
 Q-R  يقطع الخطAC .  

  ...............*. ACتقعان في جهتين مختلفتين من الخط  R,Q: وتعريف الفصل Th20وحسب 
الشعاع 

→

CB  حيث انC  تقع على الخطAC ,الخط  ولكن الشعاع نفسه اليقع علىAC  ) الن
ACB∉ حيثABC مثلث.(  

جميع نقاط الشعاع :  6فرع   Th28حسب 
→

CB  وبضمنها{B,Q}  تقع في نفس الجهة من الخط
AC.  

                  B,Q  يقعان في نفس الجهة من الخطAC .**....................  
  . ACفي جهتين متعاآستين من الخط  B,R    **               و* من 

  
                                  R    التقع في جهة الخطAC  الحاويةB  ) تناقض مع آون انR 

  ).تنتمي الى داخل المثلث 
  .اذن االحتمال االول مرفوض

  .مرفوض بنفس الطريقة السابقة R-Q-Pعندما :االحتمال الثاني 
  . ACاالحتمال مقبول حسب الخط :  Q-R-Pندما االحتمال الثالث ع

  



هي مجموعة جزئية من داخل  P-Qنقطتين على ضلعي مثلث فان  P,Qاذا آانت  : ٣١مبرهنة 
  .المثلث
   H.W: البرهان

  
  .داخل المثلث هو مجموعة غير خالية: ٣٢مبرهنة 
  :البرهان

  .مثلث معلوم ABCليكن 
  . A-P-Cبحيث ان  Pتوجد نقطة :  Ax9حسب 
  . B-Q-Cبحيث ان  Qتوجد نقطة :  Ax9حسب 

QPمن الواضح ان    ؟≠
  ).داخل المثلث( مجموعة جزئية من     P- Qنجد ان :  Th31وحسب 

  .ولكن القطعة مجموعة غير خالية
  . P-R-Qبحيث ان  Rتوجد نقطة :  Ax9حسب 

  . ABCموجودة في داخل المثلث  Rاذن 
  .وعة غير خاليةاذن داخل المثلث مجم

  
  : ٣٣مبرهنة 

 BCDوداخل المثلث  ACDمع داخل المثلث  C-Dفان  A-D-Bاذا آانت , ABCفي المثلث 
  . ABCيكون تجزئة لداخل المثلث 

  ؟: البرهان
  

الضلع الذي اليحتوي احد رؤوس المثلث آنقطة نهايته يدعى , في أي مثلث : تعريف
  .ى الراس المقابل والراس يدع. الضلع المقابل لذلك الراس 

  
  : ٣٤مبرهنة

  .فانه يقطع الضلع المقابل, المستقيم الذي يمر براس مثلث ونقطة في داخل المثلث 
  ؟: البرهان

  
  : ٣٥مبرهنة 

يقطع في االقل , لكنه اليحتوي على راس من المثلث , المستقيم الذي يمر في نقطة داخل مثلث 
  .احد االضالع

  ؟:البرهان
  

  :تعريف الزاوية
 لتكن 

→

AB  ,
→

AC  شعاعين مختلفين اليقعان على خط واحد ولهما نقطة بداية مشترآةA  , فان
  :تعرف آما يلي ∠BACزاوية 

}{)()( AACABBAC UU
→→

=∠  
  .∠Aاو   CABاو  BACان الزاوية اعاله تسمى زاوية 

  .∠BACبالرمز  BACويرمز لزاوية 
نقطة البداية . المستقيم الذي يحتوي الضلع  يدعى خط الضلع . الشعاعان هما ضلعي الزاوية 

  .تدعى الراس
  



  : ٣٦مبرهنة 
ليكن 

→

AB  ,
→

AC  شعاعين اليقعان على مستقيم واحد وان'B   على
→

AB  و'C  على
→

AC فان:  
  

'''' ACBACBBACBAC ∠=∠=∠=∠  
  

  : البرهان 
  . تعريف الشعاع +  Th28   ,7مباشرة من 

  
  
  
  
  
  
  

  :تعريف داخل الزاوية
  :يعرف آما يلي)  ∠BACداخل ( فان , معلومة  ∠CABليكن 

  
جهة الشعاع    (    

→

AC     الحاويةB     (I   )    جهة الشعاع
→

AB     الحاويةC )  = ( داخل
BAC∠(  

  
  :تعريف خارج الزاوية

  :يعرف آما يلي ∠BACفان خارج , معلومة  ∠BACليكن 
  

C }) داخلBACBAC ∠∠ ()( U   )∠BACخارج =  (  }
  .هي المتممة cحيث 

  او 
  .التقع في داخل الزاوية وال على الزاويةهو مجموعة آل النقاط التي : خارج الزاوية 

  
  :٣٧مبرهنة 

  .للزاوية يوجد راس واحد فقط
  

  :البرهان
  .معلومة ∠BACلتكن 

حسب التعريف الزاوية               الزاوية اعاله ناتجة من تقاطع الشعاعين 
→

AB  و
→

AC.  
(بداية الشعاع                   ٣,  Th28وحسب 

→

AB و
→

AC   ( نقطة وحيدة.  
  .هو وحيد ∠Aاذن راس 

  
  :  ٣٨مبرهنة 

  .داخل الزاوية واحد فقط
  :البرهان

  .سنبرهن على ان داخل الزاوية موجود ووحيد

A

B

CC'

B'


