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 المكتسبات القبلیة القدرات المستھدفة االمتدادات

جمیع دروس الھندسة -  
الفیزیاء  -
...)المیكانیك,البصریات(  

معرفة رسم مستقیم مواز لمستقیم  -
 معلوم و یمر من نقطة معلومة

رسم مستقیم عمودي على  معرفة -
  مستقیم معلوم ویمر من نقطة معلومة

معرفة رسم مستقیمین متوازیین   -
 اومتعامدین

المستقیم -  
  المستطیل, المربع  -

 

 مضامین الدرس وھیكلھ

المستقیم -1  

النقط المستقیمیة  -2  

نصف مستقیم  -3  

األوضاع النسبیة لمستقیمین -4  

القطعة و منتصف قطعة -5  

الوسائل الدیداكتیكیة :  الكتاب المدرسي – السبورة – الطباشیر- 
كوس -المنقلة  -البركار -المسطرة  
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 المراحل المحتوى المالحظات

دقائق10  المدة:
 

 نشاط 
 لمحة تاریخیة عن الھندسة عند الحضارات القدیمة كالمصریین القدامى واإلغریق

صوال إلى الحضارة اإلسالمیة التي أعطت و و حیث قام إقلیدس بتجمیع الھندسة
...)عمر الخیام- الخوارزمي(الشيء الكثیر للریاضیات   

 أنشطة تشخیصیة

دقائق 20 : مدة ال    

 نشاط  
1 -   

؟  یمكنك إنشاؤه   A   كم من مستقیم یمر من النقطة 
2-  

 
 

؟   B و A  مستقیم یمر من النقطتینكم من  
 

3-        

 
 ؟) ∆(ماھي النقط التي تنتمي إلى المستقیم 

 أنشطة بنائیة

دقائق 15 : مدة ال   

 1-المستقیم
 تعریف

و ھو غیر محدود, المستقیم ھو مجموعة من نقط المستوى  
 مثال

 
 (D)   :الشكل التالي یمثل مستقیما و قد رمزنا لھ بالرمز 

 
(D) 

 
 خاصیة 1

نقطة واحدة یمر مجموعة غیر محدودة من المستقیماتمن   
 مثال

 
 
 
 
 

 
 خاصیة 2

 ملخص الدروس
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 من نقطتین مختلفتین یمر مستقیم وحیـــد
 مثال

 
 (AB)  نرمزلھذا المستقیم بالرمز:  

 2-النقط المستقیمیة
 تعریف

 تكون نقط مستقیمیة إذا كانت تنتمي إلى نفس المستقیم
 مثال

 
 
 

 
Aمستقیمیة  و   B و   C و   D نقول أن النقط     

 
 
 
 

 
Fو Gو E غیر مستقیمیة و نقول أن النقط     

 3- نصف مستقیم
 مثال

 
 
 

B  و یمر من A نصف مستقیم  أصلھ:الملون باألحمریسمى     (D) جزء المستقیم      
 [AB) :  و یرمز لھ بالرمز     

 [AB)    حــامل نصف المستقیم(D) نسمي المستقیم     

دقائق 10 : مدةال    

 تمرین تطبیقي 
 

 
 أو      :    تمم باستعمال  ا  -1  

E ….. (D)      ,,      C …… (L)     ,, B….. (D) 
مستقیمیة     ؟  F و  A   و B ھل النقط  - 2  
مستقیمیة ؟    A  و  C  و  E ھل النقط  -3  

 
 

أنشطة 
 تقویمیة
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 المراحل المحتوى المالحظات

دقائق10  المدة:
 

 نشاط 
 (D) نقطة تنتمي إلى   A و    (D) أرسم مستقیما  –  (1 

 (D) خارج المستقیم   B أرسم نقطة  – (2 
 A  في النقطة (D) ویقطع المستقیم   B یمر من النقطة    (L) أرسم مستقیما  – 

(3 

أنشطة 
 تشخیصیة

دقائق 20 : مدة ال    

 نشاط  
1-  

 
 ؟  (L)و (K)حدد نقطة تقاطع المستقیمین 
 ؟ (D)و  (K)حدد نقطة تقاطع المستقیمین 
  ؟ (D)و  (L)حدد نقطة تقاطع المستقیمین 

2 - 

 
  أذكر المستقیمات المتوازیة في الشكل ؟

3 -  
ABCD مستطیل  

 
 أذكر المستقیمات المتعامدة في الشكل ؟

4-  

 
 

 ؟ ) ∆(و یوازي  Mكم من مستقیم یمر من 
  ؟ ) ∆( عمودي على و  Mكم من مستقیم یمر من 

 

 أنشطة بنائیة

دقائق 10 : مدة ال   
 4- االوضاع النسبیة لمستقیمین

 
ملخص 
 الدروس
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 خاصیة 1 
مستنقیم معلومیوازي من نقطة معلومة یمر مستقیم وحیــد   

 مثال

 
 خاصیة 2

مستنقیم معلومعمودي على مستقیم معلوم من نقطة معلومة یمر مستقیم وحیــد  
 مثال

 
   H   و   A    ھي المسافة بین النقطة AH -  

 (D)   على المستقیم  A   تسمى المسقط العمودي للنقطة H النقطة   -   

 األوضاع التعریف الشكل

 M متقاطعان في النقطة   (D) و   (L) 
 

یكون مستقیمان 
متقاطعین إذا كانا 

یشتركان في نقطة 
 واحدة

 

المستقیمان 
 المتقاطعان

 
 

 (D)   ( R ) :متعمدان ونكتب  (D) و  
(R) 

یكون مستقیمان 
متعامدین إذا كانا 
 یحددان زاویة قائمة

 

المستقیمان 
 المتعامدان

 (D) // (L) : متوازیان ونكتب   (D) و  
(L) 

یكون مستقیمان 
متوازیین قطعا إذا كانا 

أیة  ال یشتركان في
 نقطة

 

المستقیمان 
المتوازیان 

 قطعا

منطبقان   (L) و   (K) 

یكون مستقیمان 
منطبقین إذا كانا 

یشتركان في أكثر من 
.نقطة واحدة   

 

المستقیمان 
 المنطبقان

دقائق 15 : مدةال    

 تمرین تطبیقي 
 

 
 M في النقطة    (D)   والعمودي على  E    المار من  (L) أنشئ المستقیم  -1  

   (D)   والموازي للمستقیم   E   المار من النقطة   (K) أنشئ المستقیم  - 2  

أنشطة 
 تقویمیة
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 المراحل المحتوى المالحظات
دقائق10  المدة:

 

 نشاط
. أربع نقط مختلفة M و  N و  P و  O    لتكن 

مستقیمیة و كذلك النقط   N وI و P  مستقیمیة M و  I و  Q بحیث تكون النقط   I أنشئ النقطة –   

أنشطة 
 تشخیصیة

دقائق 10 : مدة ال    

 نشاط      

  
  ؟  [CD]و [AB]كیف ھما الضلعان 
  ؟  [BC]و [AD]كیف ھما الضلعان 

  
ساعد الفالح على معرفة المكان المخصص .  1الجزء  وسط  أراد فالح أن یغرس شجرة زیتون في

 لیغرس فیھ

أنشطة 
 بنائیة

دقائق 10 : مدة ال   

 5-القطعة 
 أ-  مثال

 
 [AB] :  نسمي ھذا الشكل قـطــعـة و نرمز لھا بالرمز     

 [AB] یسمیان  طرفي القطعة      A و     B  
     [AB] یسمى  حامل القطعة   (AB) المستقیم   

 ب- منتصف قطعة
 تعریف

.منتصف قطعة ھو نقطة تنتمي إلى القطعة و متساویة المسافة عن طرفي ھذه القطعــة   
 مثال

 
 

 [AB] منتصف القطعــة     M نسمي النقطة  -   
 [AB]   M و        MA  =  MB   یعني أن : [AB] منتصف القطعة     M  -  

ملخص 
 الدروس

دقائق 20 : مدةال    

 تمرین تطبیقي 
 

 
. (D) و الموازي ل C المار من (K) –)  1  المستقیم رسما  

.[CE] منتصف A :بحیث   E 2  (– النقطة  نشئأ  
  (D) (L) المار من B  عمودي علىو ال –)  4    المستقیم أرسم  

بحیث تكون النقط     (D) من المستقیم   M ــ  أنشئ النقطة )3            
مستقیمیة   Bو M و   A 

أنشطة 
 تقویمیة
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 المكتسبات القبلیة القدرات المستھدفة االمتدادات

الھندسة الفضائیة -  
 

الكیمیاء -  
 

معرفة حساب محیطات ومساحات  - 
.االعتیادیةبعض األشكال   

 
استغالل المحیط و المساحة في حل  -

 .مسائل متنوعة
 

وحدة قیاس األطوال  -
 و المساحات

 

 مضامین الدرس وھیكلھ

المحیطات  -1  

عتیادیة مساحات األشكال اال -2  

الوسائل الدیداكتیكیة :  الكتاب المدرسي – السبورة – الطباشیر- 
المنقلة - الكوس  –البركار  –المسطرة   
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 المراحل المحتوى المالحظات

دقائق10  المدة:
 

 نشاط 
  :انقل ثم أتمم

2.5m=….mm        ;         10.2dam=….dm 
0.0025hm=…..dm ;      3500m=……cm 
66km=….m            ;      0.2dm=…..mm  

 

أنشطة 
 تشخیصیة

دقائق 20 : مدة ال    

 نشاط  

  
ھاتھ  منتجاتأراد فالح تسییج قطعة أرضیة و ذلك ضد دخول الخنازیر البریة التي تحطم 

  .القطعة  
 ساعد الفالح على معرفة طول السیاج الالزم للتسییج ؟

أنشطة 
 بنائیة

دقائق 10 : مدة ال   

 1- المحیط
   تعریف - أ

 .محیط شكل ھو مجموع أطوال األضالع المحیطة بھ
  مثال

 
P = AB + BC + CD + DE + EA  

 محیطات بعض األشكال اإلعتیادیة -ب
P = 4a  

 

 
 المربع

P = 2(a + b)  
 

  
 المستطیل

P = 4a  
 

 

 
 المعین

ملخص 
 الدروس
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P = 2(a + b)  
 
 
 
 
 

 
 متوازي األضالع

P = AB + BC + CD + DA  
 
 
 
 
 
 

 
 شبھ منحرف

P = 2πR  
 
 
 
 
 

 
 الدائرة

P = a + b + c  
 

 
 المثلث

  

دقائق 15 : مدةال    

 تمرین تطبیقي 

 
   AB=1cmحیث   محیط ھدا الشكل احسب 

 
 

أنشطة 
 تقویمیة

 



المساحة: وضوعالم  
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 المراحل المحتوى المالحظات

دقائق10  المدة:
 

 نشاط 

  

ًحسب مساحة كل شكل من األشكال التالیة باستعمال    كوحدة  ا
 .قیاس المساحة

 أنشطة تشخیصیة

دقائق 20 : مدة ال    

 نشاط  

  
سنتمتر مربع ونرمز لھ ب ھي  مربع من المربعات الصغیرةمساحة كل   -1
2cm 1  
ھو مساحة مربع طول )   2cm( سنتمتر مربع  1: تمم الجملة التالیة ا

  ......ضلعھ
  ماھو عدد المربعات الصغیرة ؟  - 2
  احسب مجموع مساحة المربعات الصغیرة  - 3
 استنتج مساحة المستطیل  - 4

 أنشطة بنائیة

دقائق 10 : مدة ال   

 2- مساحات بعض األشكال اإلعتیادیة:

2S a 

 
 المربع

S a b  

 

 
 المستطیل

 ملخص الدروس
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2
AC BDS 

  

 
 
 
 

 
 المعین

 
S a h   

 
 
  

 
 متوازي األضالع

 
 

( )
2

AB DC hS  
   

 شبھ منحرف

2S R  
 

 الدائرة

2
b hS 

  

 

 
  المثلث

دقائق 15 : مدةال    

 تمرین تطبیقي 
ABCD قطعة أرضیة علـى شكـل متوازي أضالع  

 .AH =600 m :ارتفاعھا ھو         
AD = 800m   و AB = 2 km  بعداھا:  

.األرضیة أحسب محیط  و مساحة ھذه القطعة   
 

 أنشطة تقویمیة
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 المكتسبات القبلیة القدرات المستھدفة االمتدادات

مجموع قیاس زوایا  -
 مثلث

خاصیات المثلثات  -
 الخاصة

خاصیة الرباعیات  -
 الخاصة

 

التعرف على بعض أنواع الزوایا -  
معرفة مجموع زوایا مثلث  -  
التعرف على منصف زاویة وإنشاءه -  
استعمال الخاصیة الممیزة لمنصف  -

 زاویة في إنجاز براھین
معرفة إ نشاء الدائرة المحاطة  -

  بالمثلث

قیاس الزوایا -  
المسافة بین نقطة  -

  ومستقیم

 

 مضامین الدرس وھیكلھ

  زوایا خاصة -1

زاویتان متتامتان –زاویتان متكاملتان  –زاویتان متحادیتان  -2  

مجموع زوایا مثلث  -3  

زاویتان متقابلتان بالرأس -4  

منصف زاویة -5  

منصفات زوایا مثلث  -6  

الوسائل الدیداكتیكیة :  الكتاب المدرسي – السبورة – الطباشیر-         
 Data Show  كوس –المنقلة  –البركار  –المسطرة   - 

 



الزوایا: وضوعالم  
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 المراحل المحتوى المالحظات

دقائق10  المدة:
 

 نشاط 
:باستعمال المنقلة قم بقیاس الزوایا التالیة   

 

 

أنشطة 
 تشخیصیة

دقائق 20 : مدة ال    

 نشاط  

 
:ماھو قیاس الزوایا التالیة  -1  

ˆAEB و  ˆCEA و   ˆEAB و   ˆCAE و    ˆCAD و  ˆCEB و    ˆCAB  
:احسب ما یلي  -2  

ˆAEB + ˆCEA                   ,, ˆCAE + ˆEAB  

أنشطة 
 بنائیة

دقائق 10 : مدةال   

 1- زوایا خاصة
 الزاویة تعریفھا الشكل

 
ˆ 180MON   

قیاسھاالزاویة المستقیمیة ھي زاویة   
180° 

زاویة 
 مستقیمیة

 
ˆ 90EOF   

الزاویة القائمة ھي زاویة قیاسھا  
90° 

زاویة 
 قائمة

 

  الزاویة الحادة ھي زاویة قیاسھا  
90° و   0° محصور بین   

زاویة 
 حادة

  الزاویة المنفرجة ھي زاویة قیاسھا  
180° و   90  ° محصور بین   

زاویة 
 منفرجة

ملخص 
 الدروس
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 2-زاویتان متحادیتان-زاویتان متتامتان-زاویتان متكاملتان
 الزاویتان التعریف الشكل

زاویتان  ˆ ˆLOMوMOK  
 متحاذیتان

 :تكون زاویتان متحاذیتین إذا كان  
و  لھما نفس الراس وضلع مشترك

توجدان في جھتین مختلفتین من الضلع 
 المشترك

 
 
 
 

زاویتان 
 متحادیتان

 
90a b    

     تكون زاویتان متتامتین إذا كان 
90° قیاسھما یساويمجموع       

 

زاویتان 
 متتامتان

 
180x y    

 تكون زاویتان متكاملتین إذا كان 
180° مجموع قیاسھما یساوي   

زاویتان 
 متكاملتان

 

دقائق 15 : مدةال    

 تمرین تطبیقي 
 

1- ŝ وû احسب .زاویتان متتامتانû في كل حالة :  
=45° ; ŝ=37° ; ŝ=2                  ŝ    

  
2- ŝ وû احسب . زاویتان متكاملتانŝ في كل حالة :  

=120° ;  û=92° ;û=56                û  
 

أنشطة 
 تقویمیة

 



مجموع قیاسات زوایا مثلث وزاویتان متقابلتان: الموضوع  
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 المراحل المحتوى المالحظات

دقائق10  المدة:
 

 نشاط 

  
 الزوایا التالیة حدد قیاس

 أنشطة تشخیصیة

دقائق 20 : مدة ال    

 نشاط
1-   
  ABCأرسم مثلثا  -أ

Â(قس زوایاه -ب B̂ و    )Ĉو 
  أحسب مجموع قیاسات زوایاه -ج
  ماذا تالحظ  -د

ˆ  Â  B̂  Ĉ  )ة(التلمیذ ˆˆA B C   
          محمد
          فاطمة
          عمر

  
2 -  

  
  أنقل الشكل التالي -أ

ˆقس الزاویتین التالیتین  -ب ˆAODوCOB  
 ماذا تالحظ -ج

 أنشطة بنائیة

دقائق 10 : مدة ال   
 3- مجموع زوایا مثلث 

 خاصیة
 ملخص الدروس
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180° مجموع قیاسات زوایا مثلث یساوي   
 مثال

 
 
 
 
 
 
 

 4- زاویتان متقابلتان بالرأس
 تعریف

زاویتان لھما نفس الرأس و ضلعا كل منھما زاویتان متقابلتان بالرأس ھما 
 .امتداد لضلعي الزاویة األخرى

 مثال

 
 
OÂB زاویتان متقابلتان بالرأس و   CÔD  

 خاصیة 
 زاویتان متقابلتان بالرأس زاویتان متقایستان

 مثال
ˆ ˆOAB COD :في المثال السابق لدینا    

دقائق 15 : مدةال    

 تمرین تطبیقي 
  

 
 

 ˆtDv   ˆADB  ˆyAx  ˆxAB  ˆyAv أحسب    

 أنشطة تقویمیة

 

 

 



منصف الزاویة: وضوعالم  
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 المراحل المحتوى المالحظات

دقائق10  المدة:
 

 نشاط 
  مستقیمیة Cو B و  Aالنقط 

 

  
    uÂvاحسب قیاس الزاویة 

 

أنشطة 
 تشخیصیة

دقائق 20 : مدة ال    

 نشاط  
  .على ورقة  AÔBارسم زاویة  -)1

  .]BO(و  ]AO(قم بقص الورقة باتباع نصفي المستقیمین  -   
  .]BO(و  ]AO(بحیث ینطبق الضلعان  AÔBقم بطي الورقة الممثلة للزاویة  -   
  .Kو ارسم علیھ نقطة  ارسم خط الطي -   
  . ÔBKو KAÔاحسب قیاس الزاویتین -)2
 ماذا تالحظ؟  -)3

 .AÔBیسمى منصف الزاویة  ]KO(نصف المستقیم 

أنشطة 
 بنائیة

دقائق 10 : مدة ال   

 5-منصف الزاویة
 تعریف

منصف زاویة ھو نصف المستقیم الذي أصلھ رأس الزاویة و الذي یقسمھا إلى 
 زاویتان متقایستان

 مثال

 
 

- OI)[   منصف الزاویةAÔB  یعني أنAÔI=IÔB  
  

ملخص 
 الدروس

دقائق 15 : مدةال    

 تمرین تطبیقي 
  xEOA 4ˆ  :  منصفھا نضع     [OE) BOA زاویة و    ˆ  

 BOE ˆ (OF]منصف الزاویة   رسم  ا – (1 
FOE ˆ و  FOA ˆ و  BOA ˆ : حسب معلال جوابك  ا – (2 

أنشطة 
 تقویمیة



الخاصیة الممیزة لمنصف الزاویة: وضوعالم  
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 المراحل المحتوى المالحظات

دقائق10  المدة:
 

 نشاط 
 

 
 .نقط وقوف حافلة للنقل العمومي  Cو  Bو  Aیمثل الشریط جانبھ طریقا معبدة و النقط 

  ؟  Oماھي أقرب نقطة لشخص یسكن في الحي 

أنشطة 
 تشخیصیة

دقائق 20 : مدة ال    

 نشاط  
  .]FO(ثم أنشئ منصفھا    AÔBارسم زاویة   -1
و  ]AO(على  Mالمسقطین العمودیین ل  Hو  Kثم   ]FO(من  Mأنشئ نقطة  -2
)BO[ على التوالي.  
  .KMو HMقارن المسافتین -3
على  Dالعمودیین ل  المسقطین Rو Qثم أنشئ Mتختلف عن  Dخذ نقطة أخرى  -4
)AO[  و)BO[   ثم قارنQM  وRM.  
 تالحظ؟ماذا  -5

أنشطة 
 بنائیة

دقائق 10 : مدة ال   

 خاصیة 1 (المباشرة)
تبعد بنفس المسافة عن ضلعي ھذه الزاویة فإنھا  كل نقطة تنتمي إلى منصف زاویة  

 مثال
 
 
 
 
 
 
 

 
 EK = EL    إذن ˆOAB تنتمي إلى منصف الزاویة   E النقطة 

 خاصیة 2 (العكسیة)
تنتمي إلى منصف ھذه الزاویة فإنھا  المسافة عن ضلعي زاویةكل نقطة تبعد بنفس   

ملخص 
 الدروس

دقائق 15 : مدةال    

 تمرین تطبیقي 
yÂx  زاویة وP  نقطة من منصفھا  
B  المسقط العمودي للنقطةP  على)xA[  
C  المسقط العمودي للنقطةP  على)By[  

  متساوي الساقین PCBبین أن المثلث 

أنشطة 
 تقویمیة



منصفات زوایا مثلث: وضوعالم  
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 المراحل المحتوى المالحظات

دقائق10: المدة  

               نشاط

 
BOA ˆ منصف الزاویة     [OI)  -  1 أنشئ   

 [OI)     من M لتكن  النقطة - 2 
  [OB) و [OA) على    M H و  K  المسقطین العمودیین للنقطة    أنشئ - ا

التواليعلى   
HM=KM بین أن  -ب  

 أنشطة تشخیصیة

 
دقائق 20 : مدة ال   

 نشاط
مثلث    ABC 

  .أنشئ منصفي زاویتین من زوایاه -1
المساقط  L و    K و   H  نقطة تقاطع ھذین المنصفین و  I لتكن  -2   

على التوالي  (BC)  و (AC)  و  (AB)  على I العمودیة للنقطة 
تقع على نفس     L وK و  H   النقط  تحقق بواسطة البر كار أن -ا

  I     التي مركزھا الدائرة  
I   استنتج أن المنصف الثالث یمر  من  - ب

ABC       المثلثزوایا ماذا  یمكن أن تقول إذن عن منصفات    -ج 

 أنشطة بنائیة

دقائق 10 : مدة ال   

 6-منصفات زوایا مثلث  

 خاصیة 
 المحاطةمنصفات مثلث تتالقى في نقطة وحیدة تسمى مركز الدائرة 

 بھذا المثلث
 مثال

 
O   تتالقى في النقطة  ABC   مثلث ال ازوای  منصفاتجانبھ  في الشك  

بھذا المثلث  المحاطة التي تمثل مركز الدائرة  و   

 ملخص الدروس

دقائق 15 :   مدةال 

 تمرین تطبیقي
ABC   مثلث بحیث    

4BC  ˆ  و   80ABC  ˆ و   60ACB   
    ABC مركز الدائرة المحاطة بالمثلث  I 

أنشئ الشكل  -1  
ˆBIC ICBˆ و    IBCˆ   و   احسب    

 

 أنشطة تقویمیة



المتفاوتة المثلثیة وواسط قطعة: الدرس   
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 المكتسبات القبلیة القدرات المستھدفة االمتدادات

التماثل المحوري -  
المثلث   -  

التعرف على واسط قطعة -  
التعرف على المتفاوتة المثلثیة  -

 واستعمالھا
استعمال الخاصیة الممیزة لواسط  -

 قطعة  في إنجاز براھین
إنشاء الدائرة المحیطة  معرفة -

  بالمثلث 

التعامد -  
قطعةمنتصف  -  
  المسافة-

 

 مضامین الدرس وھیكلھ

متفاوتة المثلثیةال -1  

واسط قطعة  -2  

واسطات مثلث  -3  

 الوسائل الدیداكتیكیة :  الكتاب المدرسي – السبورة – الطباشیر- 
 Data shoow -  –كوس  –المنقلة  –البركار  –المسطرة 



المتفاوتة المثلثیة: وضوع  الم  
 

44  
 

 

 المراحل المحتوى المالحظات

دقائق 10 : مدة ال    

  نشاط
:قارن األعداد التالیة   

90,345...90,3450  ,, 89,764.....89,7647   ,, 102.....102     
67,34....67,35     ,,   54.....59  

أنشطة 
 تشخیصیة

 
دقائق 20 : مدة ال    

 نشاط

   E є [MN] بحیث N و M وEارسم ثالث نقط مستقیمیة    .1
    ME+ENمع   MNقارن            

                    .CوBوAأرسم ثالث نقط غیر مستقیمیة  .2
 AC+BCمع   ABقارن -أ

 AB+BC         مع ACقارن -ب
BC مع  AB+AC قارن - ج                

 أنشطة بنائیة

دقائق 10 : مدةال   

 1- المتفاوتة المثلثیة 
 قاعدة

A و B و C  ثالثة نقط مختلفة. 
 AC + CB = AB :فإن  [AB] تنتمي إلى القطعة Cإذا كانت النقطة 
   AB < AC + BC :فإن  [AB] ال تنتمي إلى القطعةC إذا كانت النقطة 

 مثال1
 

 
 

 AB < AC + BC  و  BC < AB + AC و AC < AB + B  : لدینا
 

 مثال2

 
AB = AC + CB                                                

ملخص 
 الدروس

دقائق 15 : مدة ال   

 تمرین تطبیق
ABC علل جوابك في كل من الحاالت اآلتیة ؟  ھل یمكن رسم المثلث   

AB = 7cm       ,,     AC = 5,5cm    ,,  BC = 3,5 cm   1 -   
AB = 2,5 cm    ,,  AC = 8 cm    ,,     BC = 1,5 cm 2-  
AB = 3 cm   ,,    AC = 12 cm      ,,  BC = 6,5 cm 3 -   
AB = 6cm   ,,   AC = 5,7 cm      ,,    BC = 4 cm  4 -  

أنشطة 
 تقویمیة



واسط قطعة: وضوعالم  
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 المراحل المحتوى المالحظات

دقائق10  المدة:
 

 نشاط 
 

 
  (D)   والعمودي على  E   المار من النقطة (M) أنشئ المستقیم  -1   

   [EN]    منتصف A   بحیث  N  ,أنشئ النقطة (D) من    A لتكن النقطة   - 2   

 أنشطة تشخیصیة

دقائق 20 : مدة ال    

 نشاط  

 
. ثالثة دواویر  A   و B   و C تمثل النقط 

سوق بحیث یكون قریب من  إقامةالمجلس الجماعي للقرى الثالث  أراد
ساعد المجلس الجماعي على معرفة مكان . القرى الثالث بنفس المسافة

السوق ؟ إقامة  

 أنشطة بنائیة

دقائق 10 : مدة ال   

 2- واسط قطعة
 تعریف

منتصف القطعــة و عمودي على حاملھا واسط قطعة ھو مستقیم یمر من  
 مثال

 
 
 
 
 
 
  

 
 

[AB]  المستقیم (D)   ھو واسط القطعة   

 ملخص الدروس

دقائق 15 : مدةال    

 تمرین تطبیقي 
تكون  بحیث  D  ولتكن النقطة  A    مثلث قائم الزاویة في النقطة ABC 

  [DC] منتصف A النقطة 
 [DC]   واسط (AB)   أنبین 

 

 أنشطة تقویمیة



الخاصیة الممیزة لواسط قطعة: وضوعالم  
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 المراحل المحتوى المالحظات

دقائق10  المدة:
 

 نشاط 
:ضع دائرة على الجواب الصحیح   

  نعم ال
 [AB]    واسط القطعة  

  ال نعم
[AB]    واسط القطعة  

  نعم ال
[AB]    واسط القطعة  

 

أنشطة 
 تشخیصیة

دقائق 20 : مدةال    

 نشاط  
  5cm قطعة قیاسھا      [AB] 1 -  

   [AB]واسط القطعة  (D)  أنشئ  -أ
M أنشئ  -ب   وM   من  نقطتین مختلفتین (D)       
 ؟ MBو  MAقارن بین   -ج
Mقارن بین    -د A  وM B ظحماذا تال ؟  

  4cm قطعة قیاسھا      [PR] 2-   
  P و  R  متساویة المسافة عن   M النقطة أنشئ  -أ

   [PR]واسط القطعة  (E) المستقیم  أنشئ  -ب 
 تالحظ ذاما  - ج 

 أنشطة بنائیة

دقائق 10 : مدةال   

 خاصیة 1 (المباشرة)
 كل نقطة تنتمي إالى واسط قطعة تكون متساویة المسافة عن طرفیھا

 خاصیة 2 (العكسیة)
 كل نقطة متساویة المسافة عن طرفي قطعة تنتمي إلى واسط ھذه القطعة 

 مثال

  
  

ملخص 
 الدروس

دقائق 15 : مدةال    

 تمرین تطبیقي 

 
AK=AE : بحیث تكون     (D) من المستقیم    Aانشئ النقطة 

أنشطة 
 تقویمیة



واسطات مثلث:  وضوع الم  
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 المراحل المحتوى المالحظات

 
قدقائ10 : مدة ال  

           نشاط             لتكن [AB] قطعة و  (D)  واسطھا   
أنشئ الشكل -أ      
:  أتمم ما یلي - ب     

M إلىتنتمي   (D)    ...........................ن إف  كانت  إذا    
...................................فإن      OA=OB       إذا كانت 

أنشطة 
 تشخیصیة

دقائق 20 : مدةال    

 نشاط
مثلث    ABC 

Oعلى التوالي ویتقاطعان في النقطة [AB] و   [AC]  واسطا القطعتین  (L)     (D) و
أنشئ الشكل  -1  

OA = OC و   OA = OB :بین أن    -2  
  [AB] واسط القطعة        (D)   إناستنتج  -O 3   إلىتنتمي  

ABC 4 -  ماذا  یمكن أن تقول إذن عن واسطات المثلث  
الدائرة التي مركزھا  إلىتنتمي   A B و  C و    النقط  نأتحقق  -5

OA   أنشئھاثم   و شعاعھا     O 

أنشطة 
 بنائیة

دقائق 10 : مدةال   

 3- واسط مثلث 
 تعریف

 واسط مثلث ھو واسط أحد أضالعھ

 مثال

 
[BC] واسط ھو   (D) المستقیم  في الشكل أعاله لدینا   

  ABC    واسطا للمثلث  (D)    وفي ھذه الحالة نسمي المستقیم   
 خاصیة 

بھذا المثلثواسطات مثلث تتالقى في نقطة وحیدة تسمى مركز الدائرة المحیطة   
 مثال

 
 

التي تمثل و   O  تتالقى في النقطة  ABC   جانبھ واسطات مثلث  في الشك  
المحیطة بھذا المثلث  مركز الدائرة   

ملخص 
 الدروس

دقائق 15 :   مدةال  
 تمرین تطبیقي

 رسم أحمد دائرة باستعمال قطعة نقدیة و أراد أن یحدد مركزھا 
الدائرةساعد أحمد في تحدید مركز ھذه   

أنشطة 
 تقویمیة
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 المكتسبات القبلیة القدرات المستھدفة االمتدادات

مبرھنة فیتاغورس  -  
الحساب المثلثي -  
المثلث القائم الزاویة  -

 والدائرة
المستقیمات الھامة في  -

 المثلث 

 

التعرف على خاصیات المثلث  -
 القائم الزاویة واستعمالھا

خاصیات المثلث التعرف على  -
 المتساوي الساقین واستعمالھا

التعرف على خاصیات المثلث  -
 المتساوي األضالع واستعمالھا

التعرف على ارتفاع مثلث و  -
 مركز تعامد المثلث 

الزوایا -  
قیاس ومقارنة  -

 االطوال

 

 مضامین الدرس وھیكلھ

  المثلث القائم الزاویة -1

المثلث المتساوي الساقین -2  

المثلث المتساوي األضالع  -3  

ارتفاع مثلث  -4  

ارتفاعات مثلث -5  

   الوسائل الدیداكتیكیة :  الكتاب المدرسي – السبورة – الطباشیر – 
كوس   –المنقلة  –البركار  -المسطرة  - Data Show  
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 المراحل المحتوى المالحظات

دقائق10  المدة:
 

 نشاط
:بما یناسب  أكمل   

.................زاویتان متتامتان یكون مجموع قیاسھما   
.........................الزاویة القائمة یكون قیاسھا یساوي  

 

أنشطة 
 تشخیصیة

دقائق 20 : مدةال    

 نشاط  
1-  

 
 ؟  EFGحدد طبیعة المثلث 

2-  
 A  قائم الزاویة في النقطةABC 

ˆ ˆA B  احسب 
3-  

 
 ؟  ABCحدد طبیعة المثلث 

أنشطة 
 بنائیة

دقائق 10 : مدة ال   

 1-المثلث القائم الزاویة
 

 تعریف
 المثلث القائم الزاویة ھو مثلث لھ زاویة قائمة

 خاصیة 1
لھ زاویة قائمة یسمى مثلث قائم الزاویةكل مثلث   

 مثال
 

 

ملخص 
 الدروس



المثلث القائم الزاویة: وضوعالم  
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ABC  مثلث قائم الزاویة في النقطةA  

 خاصیة 2
 إذا كان مثلث قائم ازاویة فإن زاویتاه الحادتین متتامتین

 مثال
 

 
 

 خاصیة 3
 إذا كان لمثلث زاویتان متتامتان فإنھ یكون قائم الزاویة

 

دقائق 15 : مدةال    

 تمرین تطبیقي 
 ˆˆ 2B C : بحیث        A قائم الزاویة في النقطة مثلث   ABC  

  Ĉ B̂  و        احسب 
  

 

أنشطة 
 تقویمیة

 

 

C A 

B 



المثلث المتساوي الساقین: وضوعالم  
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 المراحل المحتوى المالحظات

دقائق 10 : مدة ال   

  نشاط
EF=5cmبحیث F  في النقطة مثلث متساوي الساقین  EFG  

EFG    أنشئ المثلث  

أنشطة 
 تشخیصیة

دقائق 20 : مدة ال   

 نشاط
  Aمتساوي الساقین رأسھ  ABCارسم مثلثا  -أ-1
  قاعدتھباستعمال المنقلة قارن زاویتا -ب      
ˆبحیث   EMNأرسم مثلثا  -أ-2 ˆEMN ENM  

    EN  و EM  قارن  رباستعمال البر كا - ب   
EMN         استنتج طبیعة المثلث  -ج  

 أنشطة بنائیة

دقائق 10 : مدة ال   

 2-المثلث المتساوي الساقین 
 تعریف

 یكون مثلث متساوي الساقین إذا كان لھ ضلعان متقایسان

 مثال
ABC  في النقطة مثلث متساوي الساقین C  

 
 خاصیة 

  تي القاعدة متقایستانیإذا كان مثلث متساوي الساقین فإن زاو -
      فإنھ یكون متساوي الساقین متقایستانإذا كان لمثلث زاویتان  -

 مثال

 
 

ملخص 
 الدروس

دقائق 15 : مدة ال   

 تمرین تطبیقي
[AB]  قطعة وM منتصفھا  

 . [AB]واسط القطعة  (Δ)أنشئ   –1
: بحیث  (Δ)من المستقیم  Eخذ نقطة   –2  55ˆEAB    . 
  .مثلث متساوي الساقین  ABEأثبت أن   –3
MEA:  أحسب معلال جوابك   –4 ABEو  ˆ MEBو ˆ AEBو  ˆ ˆ                       

أنشطة 
 تقویمیة



األضالعالمثلث المتساوي :وضوعالم  
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 المراحل المحتوى المالحظات
 

دقائق 10 : مدة ال    
  نشاط

     FG=3cm  األضالعمثلثا متساوي    بحیث   EFG   أنشئ
أنشطة 

 تشخیصیة

دقائق 20 :   مدةال 

 نشاط
   األضالعمتساوي  ABCارسم مثلثا 

ABCˆقارن -1  معلال جوابك  AĈBو 
  معلال جوابك  BÂC وABCˆقارن -2
 علل جوابك  ؟ABC ما ھو قیاس كل زاویة من زوایا المثلث -3

 أنشطة بنائیة

دقائق 10 : مدة ال   

 3-المثلث المتساوي االضالع
 تعریف

 المثلث المتساوي األضالع ھو مثلث جمیع أضالعھ متقایسة
 مثال

 
  ABC  مثلث متساوي األضالع.  

 خاصیة
إذا كان مثلث متساوي األضالع فإن جمیع زوایاه متقایسة و قیاس كل -

 °60منھا  
إذا كانت زوایا مثلث متقایسة فإنھ یكون متساوي األضالع-     

 مثال

 

ملخص 
 الدروس

دقائق 15 : مدة ال    

 تمرین تطبیقي
 

BC = DC  =  AB = AD = BD   الحظ الشكل اآلتي بحیث   :    
 

 
  DBA ˆ و   ADB ˆ و   BAD ˆ و   DCB ˆ و   CDB ˆ أحسب معلال جوابك   

CBD ˆ و   EDA ˆ و   EAD ˆ  

أنشطة 
 تقویمیة



ارتفاع مثلث: وضوعالم  
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 المراحل المحتوى المالحظات

دقائق10  المدة:
 

 نشاط 

  
 (D)والعمودي على المستقیم  Cالمار من النقطة  (K) أرسم  المستقیم 

 أنشطة تشخیصیة

دقائق 20 : مدة ال    

 نشاط  
 

 
 

نقط وقوف حافلة للنقل  Cو  Bو  Aیمثل الشریط جانبھ طریقا معبدة و النقط 
 .العمومي 

  ؟ Oھي أقرب نقطة لشخص یسكن في الحي  ما

 أنشطة بنائیة

دقائق 10 : مدة ال   

 4- ارتفاع مثلث 
 تعریف 

ارتفاع مثلث ھو المستقیم المار من أحد رؤوسھ و العمودي على حامل الضلع 
 .المقابل لھذا الرأس 

 مثال
 

 
 

 IJK      ھو ارتفاع المثلث  IE  -  
 ABC      ھو ارتفاع المثلث AH  -  

 ملخص الدروس

دقائق 15 : مدةال    

 تمرین تطبیقي 
.متوازي األضالع   ABCD  

   ABC  ارتفاع المثلث (CF)    (AE)ھو  ارتفاع المثلث ABD الموافق للضلع [DB] و
[AB] الموافق للضلع   

   (AE) یوازي المستقیم   (CF)   أن  أثبت أن المستقیم 

 أنشطة تقویمیة
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دقائق10 : مدة ال  
             نشاط

مثلث   MNP 
  [NP]     و الموافق للضلع M   أنشئ االرتفاع المار من النقطة   

 أنشطة تشخیصیة

دقائق 25 : دة لما   

 نشاط
مثلث        EFG 

 [EF   ] [EG  [ و] FG]    منتصفات القطع C و   B و A  
  على التوالي

أنشئ الشكل  -1  
  B المار من النقطة     ABC –أنشئ ارتفاع المثلث  -ا  2 

علل جوابك ؟  EFG ماذا یمثل ھذا االرتفاع بالنسبة للمثلث  -ب      
تتالقى في نقطة واحدة  ABC   استنتج أن ارتفاعات المثلث -  3

 

 أنشطة بنائیة

دقائق 10 : مدة ال   

  5- ارتفاعات مثلث 
 خاصیة 

ھذا المثلث تعامد مركز ارتفاعات مثلث تتالقى في نقطة وحیدة تسمى  
 مثال

 
 

   O   تتالقى في النقطة  ABC ارتفاعات جانبھ  في الشك   
ABC مركز تعامد المثلث  تسمى و التي    

 ملخص الدروس

دقائق 10 :   مدةال  

 تمرین تطبیقي
 

AB=6 و   AC=2 و   BC=7  مثلث بحیث ABC 
ABC أنشئ مركز تعامد المثلث    

 
 

 أنشطة تقویمیة

 


