
:.............................األستاذ                                    01/19الرقم

.................................:المؤسســــة

2013/2014:السنة الدراسية

...............................:التاريـــــخ

  .ساعتان :توقيت الحصـة

  ج م ع1 :المستـــوى

  ھندسة :ميدان التعلم

  . األشعة في المستوي :الوحــــدة

  . تساوي شعاعین :موضوع الحصة

  .في المستوياألشعة  :المكتسبات القبلية

  .التعرف على تساوي شعاعین -  :الكفاءات القاعدية

  .ومجموعھماالتعرف على مفھوم الشعاع وتساوي شعاعین ،  :مؤشرات الكفـاءة

   توجيهات و تعاليق و
أنشطة 

:نشاط
من  A ،B: عین نقطتین/ 1

.ABالمستوي ومثل الشعاع
  .وأذكر عناصره

یساوي ADمثل شعاعا آخر/ 2

ABثم شعاعاEF یعاكسAB

ال یساوي وال GHثم شعاعا

.ABیعاكس

GH+ABمثل المجموع/ 3

.GH-AB:فیما مضى ثم

AB=v :نضع/ 4


، مثل كال 

v :من


2،v


2

3
   ،

ହ


.Ԧݒ

I /العرض:
  :مفھوم الشعاع/ 1

u، نرمز لھ أحیانا بـABمن المستوي تعینان شعاعا A ،Bكل نقطتین  *


:أي

AB=u


.

0: نجد Bعلى  Aإذا انطبقت  *


 AAAB=u


.

.الشعاع المعدومAAنسمي الشعاع

ABvAB:یسمى طویلة ھذا الشعاع، ونكتب ABالطول * 


.

ABإذا كان * .ABمنحى الشعاع (AB)فإننا نسمي منحى المستقیم  0

.ABاتجاه الشعاع Bإلى  Aواالتجاه من 

vمن أجل *


،u


شعاعین لھما نفس المنحى فإما لھما نفس االتجاه وإما اتجاھان  
)إنشاء شكل مناسب بسیط(.   متعاكسان

  .ونقبل أنھ یوازي أي شعاع آخر. الشعاع المعدوم لیس لھ منحى معین *

نفس المنحى ونفس االتجاه ونفس   یتساوى شعاعان إذا وفقط إذا كان لھما *
  .الطویلة

  :مثال

:فإن A ،B ،Cمن أجل أي ثالث نقط من المستوي : مجموع شعاعین/ 2

ACBCAB . )إنشاء شكل مناسب بسیط(
  .تسمى ھذه المساواة عالقة شال

:الشعاعان المتعاكسان

متعاكسان معناه لھما نفس المنحى ونفس  الطویلة  Ԧݒو  ሬ⃗ݑالشعاعان  :تعریف
ሬ⃗ൌݑ: ونكتبومختلفان في االتجاه،  െݒԦ ݒ، وԦൌ െݑሬ⃗.

v فرق شعاعین: فرق شعاعین


،u


)(بھذا الترتیب ھو uvuv


.

II /في الشكل المرفق أذكر شعاعین:تطبیق:  

  ـ متساویین، ـ متعاكسین، 
  .ومثل الشعاع الناتج 3-ثم مثل مجموع اثنین منھما، ثم اضرب أحدھم في 

يمكن اقتراح أنشطة 
إنشاء : "من النوع

النقطة التي تقسم 
قطعة مستقيم وفق 

"نسبة معطاة 
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:.............................األستاذ                                    02/19الرقم

.................................:المؤسســــة

2013/2014:السنة الدراسية

...............................:التاريـــــخ

  .ساعتان :توقيت الحصـة

  ج م ع1 :المستـــوى

  ھندسة :ميدان التعلم

  . األشعة في المستوي :الوحــــدة

  . توازي شعاعین :موضوع الحصة

  .األشعة في المستوي :المكتسبات القبلية

  .التعرف على توازي شعاعین -  :الكفاءات القاعدية

  .التعرف توازي شعاعین، وجداء شعاع بعدد حقیقي :مؤشرات الكفـاءة

   توجيهات و تعاليق و
أنشطة 

:نشاط
ሬሬ⃗مثل في المستوي شعاعا / 1

، ሬሬ⃗كیفیا، ثم مثل كال من األشعة 

െሬሬ⃗ ،−



ሬሬ⃗.

ھل یوجد شعاعان مما مضى / 2
  غیر متوازیین؟

II /في الشكل :تطبیق

مرتبطین  الموالي أذكر شعاعین
  .خطیا

I /العرض:
  :جداء عدد بشعاع/ 3

  .شعاع Ԧݒعدد حقیقي و  k: تعریف
Ԧݒذو منحى  ԦݒǤ݇ھو الشعاع  Ԧݒبـ  kغیر معدومین معا، فإن جداء  Ԧݒو  kإذا كان  -

|والطویلة  |݇. kفي حالة  Ԧݒموجب، وعكس اتجاه  kفي حالة  Ԧݒ، واتجاه ‖Ԧݒ‖
  .سالب       

ԦൌݒǤ݇فإن   Ԧݒأو  kإذا انعدم و - Ͳሬ⃗.

)0(:مالحظة


vk0(تكافئ


v0أو( k.

  :شعاعان، نجدሬ⃗ݑ،  Ԧݒعددان حقیقیان، و 'k  ،k):4(خواص 
(݇ Ԧൌݒ(′݇ Ԧݒ݇ Ԧݒሺ݇،      و     Ԧݒ݇′ ሬ⃗ሻൌݑ Ԧݒ݇ .ሬ⃗ݑ݇

݇ሺ݇ Ԧሻൌݒ′ ሺ݇ Ԣ݇ሻݒԦ�          ،     و      ͳݒԦൌ .Ԧݒ

.یتوازى شعاعان غیر معدومین إذا وفقط إذا كان لھما نفس المنحى: التوازي/ 4
:االرتباط الخطي* 

v:تعریف


،u


:مرتبطان خطیا معناه أحدھما یساوي جداء اآلخر بعدد حقیقي أي
vku


)أوukv


(.

  :نتیجتان
  .الشعاع المعدوم مرتبط خطیا مع أي شعاع آخر ـ
.)أي متوازیان(. ارتباطھما الخطي معناه لھما نفس المنحى الشعاعان غیر المعدومین، ـ

يمكن اقتراح أنشطة 
إنشاء : "من النوع

النقطة التي تقسم 
قطعة مستقيم وفق 

"نسبة معطاة 
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:.............................األستاذ                                                                                                                   03/19الرقم

.................................:المؤسســــة

2013/2014:السنة الدراسية

...............................:التاريـــــخ

  .تانساع :توقيت الحصـة

  ج م ع1 :المستـــوى

  ھندسة :ميدان التعلم

  . أشعة المستوي :الوحــــدة

  . التوازي واالستقامیة :موضوع الحصة

  .المعالم للمستوي+ األشعة في المستوي  :المكتسبات القبلية

.التعبير عن توازي شعاعين في معلم. التعرف على المعالم للمستوي -التعرف على استقامیة ثالث نقط، -  :الكفاءات القاعدية

  .التحكم في الحساب على اإلحداثیات :مؤشرات الكفـاءة

   توجيهات و تعاليق و
أنشطة 

)التوازي واالستقامیة(:1نشاط

مختلفتین،  A ،Bأنشئ نقطتین * 
بحیث یكون  C ،Dوأنشئ كذلك 

مرتبطین  ሬሬሬሬሬ⃗ܦܥ  ،ሬሬሬሬሬ⃗ܤܣ الشعاعان
  .خطیا

ما ھو الوضع النسبي 
  ؟(CD)، (AB)للمستقیمین

  )المعالم( :2نشاط

);;(أنشئ معلما ـ jiO


.للمستوي

ماذا نسمي ھذا المعلم في كل ـ
:حالة مما یلي

ji/أ 


.       ب/ji


.

  .معا بو أتحقق / جـ 

إحداثیتا نقطة، مركبتا ( :3نشاط
  )شعاع

);;( jiO


Mمعلم للمستوي و

.نقطة من المستوي

 ،(L))(أنشئ المستقیمین /1

iوالموازیین لـ Mالمارین من 


،

j


على التوالي، ویقطعان حاملي 

محوري التراتیب، والفواصل في
M ،M على التوالي.

MMMOما طبیعة الرباعي ؟

  .أذكر األشعة المتساویة فیھ/2

jأذكر األشعة المرتبطة مع/3


iمعثم 


.

MOأكتب/4


iبداللة


،j


.

I /تمھید:
II /العرض:

  :التوازي واستقامیة ثالث نقط
  .مرتبطین خطیا ሬሬሬሬሬ⃗ܦܥ،  ሬሬሬሬሬ⃗ܤܣإذاا كان (CD)، (AB)یتوازى المستقیمان  :1نتیجة

مرتبطین  ሬሬሬሬሬ⃗ܥܣ، ሬሬሬሬሬ⃗ܤܣعلى استقامة واحدة إذاا كان  A ،B ،Cتكون النقط  :2نتیجة
).الشكل. (خطیا

)یقدم شفھیا فقط قد( :المعالم للمستوي
i


،j


  .نقطة من المستوي Oو. شعاعان غیر مرتبطین خطیا

);;(نسمي الثالثیة jiO


)شكل مناسب. (معلما للمستوي

ଓԦ٣ إذا كان*  ଔԦ  شكل مناسب.... (نسمي المعلم متعامدا(
‖ଓԦ‖إذا كان *  = ‖ଔԦ‖ شكل مناسب.... (نسمي المعلم متجانسا(
)شكل مناسب.... (تحقق األمران معا نسمیھ متعامدا ومتجانساإذا * 

:إحداثیتا نقطة ومركبتا شعاع
);;( jiO


یوجد عددان  .من المستوي ܯ ومن اجل كل نقطة. معلم للمستوي

ሬሬሬሬሬሬ⃗ܯܱ :یحققان ݕ، ݔ حقیقیان وحیدان ൌ ଓԦݔ ܯ: نكتب. ଔԦݕ ، ݔ ونسمي (ݕǡݔ)
Oونسمي المستقیم الذي یشمل ترتیبھا،  ݕفاصلتھا، و ݔ ،ܯإحداثیتي النقطة  ݕ

iویوازي


)(حامل محور الفواصل، ونرمز لھ عادة بـ  xx ، المستقیم الذي و

.(Ԣݕݕ)حامل محور التراتیب، ونرمز لھ عادة بـ ଔԦ ویوازي Oیشمل 

vومن أجل كل شعاع


jyixv:نجد


ݒ :، فنكتبԦቀ
ݔ
المركبة  ݔ ونسمي، ቁݕ

  .المركبة الثانیة لھ ݕو Ԧݒاألولى لـ
  :مبرھنة

یتوازى الشعاعان x
yv


 ، x

yu 



0:إذاا كان  yxyx.

III /تطبیقات:
);;(المستوي ینسب إلى المعلم /1ت jiO


،A(2;0)،B(1;1)ونعتبر النقط  

)1;(D.

ሬሬሬሬሬሬ⃗ܦܤ حتى یكون جد/ 1 ൌ ͵ ଓԦ ثم مثل ،D.
  .متوازي أضالع ABCDحتى یكون  Cعین إحداثیتي النقطة / 2

+ሬሬሬሬሬ⃗ܥܣأحسب مركبتي/ 3 .ሬሬሬሬሬ⃗ܦܣ
منتصف Mأحسب إحداثیتي / 4 AD.



:.............................األستاذ                                                                                                                   04/19الرقم

.................................:المؤسســــة

2013/2014:السنة الدراسية

...............................:التاريـــــخ

  .ساعة :توقيت الحصـة

  ج م ع1 :المستـــوى

  ھندسة :ميدان التعلم

  . أشعة المستوي :الوحــــدة

  . حساب إحداثیتي نقطة :موضوع الحصة

  .المعالم للمستوي :المكتسبات القبلية

  )ضمنیة ولیست صریحة في المنھاج( .لى معلم بالنسبة إلى معلم آخرحساب إحداثیتي نقطة أعطیت إحداثیاتھا بالنسبة إ -  :الكفاءات القاعدية

  .التحكم في الحساب على اإلحداثیات :مؤشرات الكفـاءة

   توجيهات و تعاليق و
أنشطة 

كل الحصة 
عبارة عن 

  أنشطة

II /العرض:
;)المستوي منسوب إلى المعلم   :1طبیقت ଓ⃗; ଔ⃗) ولتكن النقط ،A(1;2) ،B(3;2) ،

C(2;0).
  أكتب العالقة الشعاعیة التي تحققھا احداثیتي كل من ھذه النقط مع شعاعي األساس، / 1

  .ومبدأ المعلم      

;ܣ): بالنسبة للمعلم Bابحث عن احداثیتي / 2 ଓ⃗; ଔ⃗)ثم بالنسبة للمعلم ، :൫; ଓ⃗;ܣሬሬሬሬሬ⃗൯ ثم ،

;ܥ൫:بالنسبة للمعلم       ଓ⃗;ܣሬሬሬሬሬ⃗൯.    276ص 61رقم     :1طبیقت

يمكن إدراج مسائل 
حساب  يتم فيها

إحداثي نقطة في 
معلم، علم إحداثياها 

في معلم معطى

:.............................األستاذ                                                                                                                 05/19الرقم

.................................:المؤسســــة

2013/2014:السنة الدراسية

...............................:التاريـــــخ

  .ساعتان :توقيت الحصـة

  ج م ع1 :المستـــوى

  ھندسة :ميدان التعلم

  . توازي شعاعین، االستقامیة ومعادلة لمستقیم :الوحــــدة

  . التوازي واالستقامیة، ومعادلة مستقیم :موضوع الحصة

  .، معادلة مستقیم)الشرط التحلیلي(شرط توازي شعاعین  :المكتسبات القبلية

  .إیجاد معادلة لمستقیم -التعبیر على توازي شعاعین، التعبیر عن استقامیة ثالث نقط في معلم  -  :الكفاءات القاعدية

  .كتابة معادلة دیكارتیة لمستقیم :مؤشرات الكفـاءة

   توجيهات و تعاليق و
أنشطة 

  )شرط التوازي(:1نشاط

);;(ینسب المستوي إلى المعلم jiO


 ،

ولتكن  A(2;1) ،B(-1;2): وتعتبر
M(x;y) نقطة من المستوي.

، ثم  ሬሬሬሬሬ⃗ܤܣ أوجد إحداثیتي الشعاع/1

بالنسبة ሬሬሬሬሬ⃗ܤܣ وماذا نسمي. ሬሬሬሬሬሬ⃗ܯܣ الشعاع
؟(AB)إلى 

في حالة ሬሬሬሬሬ⃗ܤܣ،ሬሬሬሬሬሬ⃗ܯܣ أوجد العالقة بین/2
.(AB)إلى  Mانتماء 

عندما x ،yما ھو الشرط الذي یحققھ /3
ABM)(یكون ؟

  /3تابع لـ ت
ویوازي  A(1;-2)یشمل )(/أ 2

3v


.

A(1;-1):یشمل كال من)(/ب

B(2;0).

iویوازي Oیشمل )(/جـ


.

jویوازيA(3;2)یشمل )(/د


.

I /تمھید:
II /المستوي منسوب إلى معلم               :العرض.

  :شعاع توجیھ مستقیم
A ،B ،C نقط من المستوي، حیثBA .

.(AB)فنسمیھ شعاع توجیھ لـ  (AB)غیر معدوم ویوازي المستقیم  ሬሬሬሬሬ⃗ܤܣ الشعاع

.كل شعاع غیر معدوم ویوازي ھذا المستقیم شعاع التوجیھ لمستقیم ھو :تعریف

  : نقطتان متمایزتان من المستوي، القضایا التالیة متكافئة A ،B:نتیجة

")(ABC " ،  "ܤܣሬሬሬሬሬ⃗ȀȀܥܣሬሬሬሬሬ⃗" ،" النقطA ،B ،C على استقامة واحدة"

 ،إلیجاد معادلة لمستقیم نعتمد على نقطة منھ وشعاع توجیھ لھ :معادلة مستقیم
.وعلى شرط توازي شعاعین

:نتائج
ݔܽ  كل مستقیم لھ معادلة من الشكل/1 ܾݕ ܿൌ Ͳ. كل معادلة من و

  .غیر معدومین معا، ھي معادلة لمستقیم في المستوي ܾو ܽ: ھذا الشكل حیث
ൌݔافئ المستقیمات الشاقولیة معادالتھا تك/2 ൌݕ واألفقیة تكافئ .ߙ .ߚ

.)یمكن اإلثبات، ویمكن تجاوزه( :إثبات

III /273، ص 61إلى  1من رقم  /1ت :تطبیقات........

.فقط 75، 73: ورقم. 277ص ھام 72): موضوع الحصة( /2ت
:مستقیم یطلب كتابة معادلة لھ في كل من الحاالت التالیة)(/3ت

  )البقیة أنظر عمود األنشطة(

تعالج أمثلة يتم فيها 
استخدام الحاسبة 

البيانية لرسم 
المستقيمات و تعيين 

نقطة تقاطع 
  مستقيمين

:كتابة معادلة لمستقيم
يتعلق األمر بمستقيم 

علمت منه نقطتان أو 
  .نقطة و منحاه



:.............................األستاذ                                                                                                                 06/19الرقم

.................................:المؤسســــة

2013/2014:السنة الدراسية

...............................:التاريـــــخ

  .ساعتان :توقيت الحصـة

  ج م ع1 :المستـــوى

  ھندسة :ميدان التعلم

  . توازي شعاعین، االستقامیة ومعادلة لمستقیم :الوحــــدة

  . معادلة مستقیم :موضوع الحصة

  .معادلة مستقیم :المكتسبات القبلية

baxy:الشكل على كتابة معادلة لمستقیم  :الكفاءات القاعدية   أوcx )  .ولیست صریحة في المنھاج ضمنیة(  

baxy:الشكلعلى  كتابة معادلة دیكارتیة لمستقیم :مؤشرات الكفـاءة   أوcx .

   توجيهات و تعاليق و
أنشطة 

كل الحصة 
عبارة عن 

أنشطة

I /تمھید:
II /التطبیق التالي+ حل تطبیقات الحصة السابقة    :العرض:  

  :في المستوي المنسوب إلى معلم، نعتبر المستقیمات التالیة
(∆): 2x-y+3=0         ،(H): -x-3=0       ،(L): -2x+4y-8=0  ،  

(T): 6x+4=0.
baxyأكتب لكل مستقیم منھا معادلة على الشكل    أو الشكلcx .

يبرهن أن لكل مستقيم 
:معادلة من الشكل

baxy   أوcx 

 كل من و يتم الربط بين 
و الشكل  ينالشكل ينهذ
0 cbyax
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.................................:المؤسســــة

2013/2014:السنة الدراسية

...............................:التاريـــــخ

  .ساعتان :توقيت الحصـة

  ج م ع1 :المستـــوى

  ھندسة :ميدان التعلم

  . المستقیم في المستوي :الوحــــدة

  . معامل توجیھ مستقیم+ معادلة مستقیم وإنشاؤه  :موضوع الحصة

  .معادلة مستقیم :المكتسبات القبلية

التعرف على معامل توجيه مستقيم إنشاء مستقیم علمت معادلة لھ،  -إیجاد معادلة لمستقیم،  -  :الكفاءات القاعدية

  .إیجاد معامل توجیھ مستقیم، وإنشاؤه :مؤشرات الكفـاءة

   توجيهات و تعاليق و
أنشطة 

)التأكد من انتماء نقطة إلى مستقیم(:1نشاط

نعتبر في المستوي المنسوب إلى 
  : المعلم المستقیمین

.042:)(  yx

.1:)(  xyL

تأكد من انتماء النقطتین /1
A(1;2) ،B(-1;0) إلى كل من :

)( ،(L) أم ال؟

.(L)ثم  A ،Bأنشئ النقطتین /2

)توجیھ مستقیممعامل (:2نشاط

نعتبر في المستوي السابق 
  : المستقیم
.0:)(  cbyax

bما ھو الشرط الذي یحقق /1

:حتى یكون //j


.

jنفرض اآلن أن /2


ال یوازي

)( .أكتب معادلة)( على

:الشكل  xy.

إنشاء مستقیم علمت لھ ( :3نشاط
)معادلة

نعتبر في المستوي السابق 
  :المستقیم

063:)(  yxk

.في المستوي (k)أنشئ المستقیم 

I /معادلة مستقیم :تمھید.

II /العرض:
  :نتیجتان

aybaxyكل من المعادلتین  /1  الشكلیمكن كتابتھا على  ;

0 cbyax.

baxy :المستقیم الذي لھ معادلة من الشكل /2   ھو التمثیل البیاني للدالة

baxxf:التآلفیة :.

: نعتبر في المستوي المنسوب إلى معلم المستقیم :معامل توجیھ مستقیم
  xy:)( . یسمى العدد  معامل توجیھ)(.

  :نتائج
  .المستقیم الموازي لحامل محور التراتیب لیس لھ معامل توجیھ/1

)(:0: إذا كان/2  cbyax  وكان  ال یوازيj


نجد ) b≠0أي . (

أن معامل توجیھ   ھو :
b

a
.

)(:0: نعتبر المستقیمین /3  cbyax ،0''':)(  cybxal.

Ԧቀݒ الشعاعان
െܾ
ܽ
ቁ ،ݒԦቀെ Ԣܾ

ܽԢ
ቁ   شعاعا توجیھ لھما على التوالي، إذن القضایا

  : التالیة متكافئة

)) l// (( ،))uv


//(( ، ))a'b-'=ab-(( ، ))=0b'a-'ba((.

معاملي توجیھ  ߚ،   إذا كان /4 ، l على الترتیب، فإن:  

)) // l(( تكافئ )) ((

معامل التوجیھ یحدد مقدار میالن المستقیم فإذا : التفسیر الھندسي لمعامل التوجیھ
كان موجبا كان المستقیم مائال، حیث یرتفع من جھة الیمین بالنسبة لجھة الیسار، 

  .وكلما كان المعامل أكبر كان ھذا المیالن أشد
  وإذا كان المعامل معدوما كان المستقیم موازیا لحامل محور الفواصل 

)إنشاء شكل مناسب وذكر التفسیر(

  :إنشاء مستقیم بمعرفة معادلة لھ
إلنشاء مستقیم علمت لھ معادلة یمكن أن نعتمد على نقطتین كیفیتین ومختلفتین منھ، 

.متغیرین وحساب قیمة األخرنحصل علیھما بتعویض قیمة كیفیة ألحد ال

III /مسألة إدماجیة  :تطبیقات:

);;(ینسب المستوي إلى المعلم  jiO


، والشعاع A(-2;1)، ونعتبر النقطة 

 1
1v


): والمستقیم ،عدد حقیقي معطى ߣ حیث  )݇ǣെͶݔ ʹ െݕ ʹ ൌ Ͳ.

vحتى یكون  ߣ�جد الشرط على/ 1


).k(شعاع توجیھ لـ 
  ؟kA)(ھل / 2

أكتب معادلة للمستقیم / 3   الذي یشملA ویوازيv


.

 توجیھ ما ھما معامال/ 4  ،(k)؟  

تعالج أمثلة يتم فيها 
استخدام الحاسبة 

البيانية لرسم 
المستقيمات و تعيين 

نقطة تقاطع 
مستقيمين

تعطى أنشطة يوظف 
فيها معامل التوجيه 

.ويفسر بيانيا



:.............................األستاذ                                                                                                           08/19:الرقم

................................:المؤسســــة

2013/2014:الدراسية السنة

...............................:التاريـــــخ

.ساعتان :الحصـة توقيت

ع م ج1 :المستـــوى

  حساب :التعلم ميدان

  . الدرجة األولى من المعادالت جمل :الوحدة

.الدرجة األولى باستخدام المحدد من المعادالتجمل  حل :الحصة موضوع

. المعادالت وطریقة الجمع والتعویض جمل: القبلية المكتسبات

   .حل جملة معادلتین خطیتین لمجھولین،  حل مسائل تؤدي إلى استخدام مثل ھذه الجمل:القاعدية الكفاءات

.الدرجة األولى باستخدام المحدد تین منمعادل ةجمل حل :الكفـاءة مؤشرات






:1نشاط
: التالیة الجملة نعتبر

 ).....()1........(012
)2.........(02 Iyx

yx



).I(الجملة حل /1
  : الشكل على (ܫ) أكتب /2

 cbyax
cybxa


 '''

baab نضع /3 ''، 
θ :نكتب. (θأحسب  =

ቚ
ܽ ܾ
ܽԢ Ԣܾ

ቚ.(

  :حیث) x;y(أن  تأكد /4

ൌݔ
ቚ
 
ᇱ ᇱ

ቚ

ఏ
ൌݔ ،  

ቚ
 
ᇱ ᇱ

ቚ

ఏ

).I(لـ  حل       
الحل السابق ھو الحل  أن بین /5

.الوحید

I /وطریقة الجمع والتعویض المعادالت جمل :تمھید.

II /العرض:
  :معادلتین باستخدام المحدد جملة حل

൜      :الجملة لحل
ܽݔ ܾݕ ൌ ܿǥ ǤǤሺͳሻ

ܽᇱݔ ܾᇱݕൌ ܿᇱ… (2)
ǥ ǥ ሺܫሻ�

  :الطریقة التالیة اتباع یمكن

θ المحدد نحسب  ـ ൌ ቚ
ܽ ܾ
ܽԢ Ԣܾ

ቚ   الحاالت التالیة إحدى ونمیز:  

  :حیث))x;y(حل وحید ھو  لھا )I((فإن 0كان  إذا أـ

ൌݔ
ቚ
 
ᇱ ᇱ

ቚ

ఏ
ൌݕ،               

ቚ
 
ᇱ ᇱ

ቚ

ఏ
.

θ كان وإذا  ـ  ب =   )1(إذا لم تكن  وذلك ଶܴ لیس لھا حل في إما (ܫ) فإن 0
ّ               ، وإال  فلھا عدد غیر )2( تكافئ                .ଶܴمن الحلول في منتھ    

:جملة مما یلي كل ଶܴ في حل :أمثلة

൜ /أ
െݔ െݕ ͳൌ Ͳ
ʹ ݔ െݕ ʹ ൌ Ͳ

ǥ ǥ ሺܫሻب�/    ቊ
െʹ ݔ ͵ ݕ ൌ Ͳ

͵ െݔ
ଽ

ଶ
ݕ ൌ ͳ

ǥ ǥ ሺܫܫሻ�

ቊ/جـ
െ͵ ݔ

ଷ

ହ
ݕ ൌ



ହ

ͷݔെ ݕ ʹ ൌ Ͳ
ǥ ǥ ሺܫܫܫሻ�.

III /مسألة ترییض(:تطبیقات(
مائة بوثالثة أقالم   كراستین عمرومكتبة الحي، فاشترى  إلى عمروو زید ذھب 
.بمائة وثمانین دیناراكراسات وقلمین  ثالث زیدواشترى  دینارا،ن سبعیو
كل من الكراسة والقلم؟ ثمن ما

.278ص  85رقم  :تطبیق آخر

عند حل ھذه الجمل 
یعتمد على 

مكتسبات التالمیذ 
و یربط ذلك 

باألوضاع النسبیة 
.لمستقیمین

تعالج مسائل  
إدماجیة توظف 

فیھا جملة معادلتین 
بمجھولین و 
تستعمل فیھا 

.الحاسبة البیانیة
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.................................:المؤسســــة

2013/2014:السنة الدراسية

...............................:التاريـــــخ

  .ساعتان :توقيت الحصـة

  ج م ع1 :المستـــوى

  ھندسة :ميدان التعلم

  . الھندسة الفضائیة :الوحــــدة

  . حساب مساحات السطوح، والحجومالتمثیل بالمنظور،  :الحصة موضوع

  ).السنة السابقة(تمثیل المجسمات على سطح مستو، حساب الحجوم ومساحات السطوح  :المكتسبات القبلية

.حساب األطوال و المساحات والحجوم. التعرف على المجسمات :الكفاءات القاعدية

  .المجسماتنشر وتمثیل :مؤشرات الكفـاءة

   توجيهات و تعاليق و
أنشطة 

:1نشاط
في (أرسم على ورقة  ـ

مستطیال ) وسطھا
وعرضھ  12cmطولھ

9cm  كما في الشكل، ثم
.قص الجزء المظلل فقط

شكل ـ
  .مكعبا

مثل ھذا  ـ
المجسم 

على سطح مستوى حسب 
.معرفتك

:2نشاط
أرسم قطعتین مستقیمتین ـ 

،  Mمتناصفتین في 
ومتعامدتین، طول كل 

  ، cm 12منھا 
A ،B ،C ،Dحدد النقط  ـ

من القطعتین حیث كل 
.2cmبـ  Mمنھا تبعد عن 

أرسم المربع الذي  ـ
منتصفات أضالعھ ھي 

، ثم صل ةالنقط األربع
أطراف القطعتین برؤوس 

  .المربع
ُ                     ق ص الشكل الناتج وشكل  ـ

  .ھرما
مثل ھذا الھرم  ـ

.بوضعیتین مختلفتین

أحسب مساحة :3نشاط
 سطح كل مجسم مما یلي

، ثم )العرضأنظر جزء (
.أحسب حجمھ

I /التذكیر بالمكتسبات القبلیة:تمھید.  

II /العرض:
:نشر وتمثیل المجسمات، التمثیل بالمنظور

  :نتائج
  : عند التمثیل بالمنظور متساوي القیاس نجد أن

  .الخطوط المخفیة تمثل بخطوط متقطعة ـ
  .على مستوى الواجھة نحافظ على كل الخواص ـ
  .التنصیفوعلى األوجھ كلھا نحافظ على استقامة النقط، التوازي ـ 

.نمثل المستوي في الفضاء بواسطة المنظور بمتوازي أضالع :مالحظة

  :سطوح بعض المجسماتحجوم ومساحة 
  الھرم  الموشورالكرة  المكعب

  األشكال

a نصف القطر  

b  مساحة

القاعدة

6x224  المساحات a

x33  الحجوم

3

4
axah

2

1
hb

3

1

المستطیالتم   األسطوانة  المخروط

b مساحة القاعدة

م س ج+ م قا 
ah2)(2 yzxzxy 

hb
3

1
ha 2xyz

III /تطبیق:
.210، 209، صفحتا 57و 55رقم  

:أنشطةحتقترت
إلنشاء تصميم  -
  ) منشور لمجسم(
 لتمثيل أشكال -

 الفضاء هندسية في
اعتمادا على 

المنظور المتساوي 
  .القياس

لحساب أطوال  -
ومساحات وحجوم 

في األشكال 
  :الهندسية التالية

 المكعب، متوازي  
المستطيالت، الهرم 

الموشور،  
القائمة،  األسطوانة

.الكرة

h
x

z

y

x

hl

a

a

h
x

a

h
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................................:المؤسســــة

2013/2014:السنة الدراسية

...............................:التاريـــــخ

  .ساعة :توقيت الحصـة

  ج م ع1 :المستـــوى

  ھندسة :ميدان التعلم

  . الھندسة الفضائیة :الوحــــدة

  .المستوي والمستقیم :موضوع الحصة

  . نشر المجسمات: المكتسبات القبلية

  .مستو، لمستقیمینالتعرف على األوضاع النسبیة لمستویین، لمستقیم و  :الكفاءات القاعدية

  .تمثیل مستو ومستقیم في الفضاء: مؤشرات الكفـاءة

   توجيهات و تعاليق و
أنشطة 

:نشاط
مثل نقطتین ، ثم أنشئ / 1

  .المستقیمات التي تشملھما معا
أنشئ ثالث نقط لیست على / 2

استقامة واحدة، ثم مثل كل 
  .التي تشملھا معا المستویات

A  ،Bمثل مستویا ونقطتین / 3

مختلفتین منھ، ثم مثل نقطة أخرى 
من المستقیم  AB  وال تنتمي

.؟ إن أمكن!!لھذا المستوي

I /العرض:
:المستوي والمستقیم/ 1

وحیدمستقیم  یوجدفإنھ  في الفضاء نقطتین متمایزتین A ،Bإذا كانت  :1بدیھیة
  .معا یشملھما

لیست على استقامة واحدة فإنھ یوجد مستو  ا، نقطA ،B ،Cإذا كانت  :2بدیھیة
.وحید یشملھا

  إذا شمل مستو نقطتین  :3بدیھیة
  فإنھ یشمل كل نقط  A ،Bمتمایزتین 

.(AB)المستقیم 
A ،B ،Cنرمز لمستو یشمل النقط :مالحظة

).p(أو ) ABC(برمز مثل 
  :یتعین مستو إذا :نتائج

  .أعطیت منھ ثالث نقط لیست على استقامة واحدة ـ
  .ى ھذا المستقیمأعطي منھ مستقیم ونقطة ال تنتمي إل ـ
  .أو متقاطعان تماما أعطي منھ مستقیمان متمایزان متوازیان ـ

II /205صفحة  16رقم  :تطبیقات.

تعالج أمثلة لتوظیف 
بدیھیات الوقوع 

والترتیب والخواص 
المتعلقة بالتوازي و 

.التعامد في الفضاء

AB

C

AB
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2013/2014:السنة الدراسية

...............................:التاريـــــخ

  .ساعتان :توقيت الحصـة

  ج م ع1 :المستـــوى

  ھندسة :ميدان التعلم

  . الھندسة الفضائیة :الوحــــدة

  .األوضاع النسبیة لمستقیمین، لمستو ومستقیم، ولمستویین في الفضاء :موضوع الحصة

  . تمثیل المستوي والمستقیم في الفضاء على سطح مستو :المكتسبات القبلية

  . التعرف على األوضاع النسبیة لمستقیمین، لمستو ومستقیم، ولمستویین في الفضاء :الكفاءات القاعدية

  .التعرف على األوضاع النسبیة لمستقیمین، لمستو ومستقیم، ولمستویین في الفضاء :مؤشرات الكفـاءة

   توجيهات و تعاليق و
أنشطة 

:1نشاط
مثل على ورقة  باستخدام  

  :المنظور متساوي القیاس
);()(مستویین /أ 12 .

  : میز الحاالت التالیة(

)()()أ 12   ،  

)ب  )()( 12

)()()()جـ 12 l   حیث

)l (مستقیم(.
  .مستو ومستقیم /ب
  . مستقیمین /جـ

:2نشاط
)P1( ،)P2(الفضاء نعتبر في 

مستقیمین )L(، )∆(مستویین، و 
مما مضى استخلص متى یكون 

یوازي ) ∆(؟ ثم )L(یوازي ) ∆(
)P1( ؟ ثم)P2 ( یوازي)P1(؟

I /العرض:
كل خواص الھندسة المستویة تبقى صحیحة في الفضاء :مالحظة

.)1نشاط(:األوضاع النسبیة لمستویین في الفضاء/ 2

);()(إذا كان  :نتائج 12  مستویین في الفضاء فإنھما:  
.متقاطعانإما أن یشتركا في مستقیم فقط، فھما   ـ

.متوازیانوإما أال یشتركا في أیة نقطة فھما  ـ

).متطابقان(متوازیان وإما أن تكون لھما نفس النقط فھما ـ 

)1نشاط(:األوضاع النسبیة لمستو ومستقیم/ 3
  ، في الفضاء(D)، ومستقیم (P)كل مستو  :نتیجة

:لھما إحدى الوضعیات الثالثة التالیة 
.متقاطعاننقطة واحدة فقط مشتركة، فھما  (D)و(P)لـ/أ

.متوازیان، فھما (D)و (P)ال توجد أیة نقطة مشتركة بین /ب
.متوازیان، فھما (P)من  (D)كل نقط /جـ

)1نشاط(:لمستقیمیناألوضاع النسبیة / 4
  إما متقاطعان : كل مستقیمین في الفضاء ھما:نتیجة

.أو متوازیان تماما أو متطابقان أو لیسا من مستو واحد

)2نشاط()خواص( :التوازي في الفضاء/ 5
:خواص توازي مستقیمین/ أ

  .اوازي مستقیمینقطة و ذي یشملـ وحدانیة المستقیم ال
  .ـ إذا قطع مستو أحد مستقیمین متوازیین فھو یقطع اآلخر

).دعم ذلك بأشكال مناسبة(إذا وازى مستقیمان مستقیما، فھما متوازیان  -
  :خواص توازي مستویین/ ب
  .وحدانیة المستوي المار من نقطة والموازي لمستوـ

  .ـ إذا قطع مستقیم أحد مستویین متوازیین فھو یقطع اآلخر
أحد مستویین متوازیین فھو یقطع اآلخر، ومستقیما التقاطع  يمستوإذا قطع  -

.ـ المستویان الموازیان لثالث متوازیان.             متوازیان

تعالج أمثلة لتوظيف 
بديهيات الوقوع 

والترتيب والخواص 
المتعلقة بالتوازي 

.في الفضاءوالتعامد 

  )أقلب الصفحة(

(D)

(P)

(D)

(P)

(D)
(P)

(P1)

(p2)
(P1)

(p2)

(P1)
(p2)

(P1)

(p2)
(P1)

(p2)

(P1)
(p2)



  .األوضاع النسبیة لمستقیمین، لمستو ومستقیم، ولمستویین في الفضاء.    ج م ع   الھندسة الفضائیة1 11/19تابع للمذكرة 

   توجيهات و تعاليق و
أنشطة

  :خواص توازي مستو ومستقیم/ جـ

.من ھذا المستويیكون مستقیم موازیا لمستو إذا وفقط إذا كان موازیا لمستقیم ـ 

.إذا كان مستقیم یوازي أحد مستویین متوازیین فإنھ یوازي اآلخرـ 

.إذا كان مستقیم یوازي مستویین متقاطعین فإنھ یوازي مستقیم تقاطعھما ـ

یتوازى مستویان إذا وفقط إذا احتوى أحدھما على مستقیمین متقاطعین كل منھما یوازي ـ 
.المستوي اآلخر

II /209إلى  206: ، صفحات46إلى  25من ثم .208ص  38رقم :تطبیقات.

، [ܤܣ]، [ܨܤ]منتصفات  ܮ، ܰ، ܯمتوازي مستطیالت،  ܪܩܨܧܦܥܤܣ:208ص  38حل ت رقم 
     :أثبت أن     .على التوالي [ܥܦ]

1/(MN)  یوازي(DG).2) /NLM)//(ADF.(3/(AL)  یوازي(MNC).

)DG//((AF)، و)طالس( (AF)//(MN)لدینا  :(DG)یوازي  (MN)إثبات أن / 1 :الحل
)MN)//(DG(إذا . حسب خواص المجسم المعطى

)AF)//(MN(و) NLM()MN(لدینا):ADF)//(NLM(إثبات أن / 2
)NM)//(ADF).......(1(وبالتالي                           

)2........((ADF)//(NL)و) NLM()NL(وكذلك  
  )3.........(متقاطعان (NM)، (NL)والمستقیمان          

  .م.ھـ.و (ADF)یوازي المستوي  (NLM)نجد أن المستوي ) 3(و) 2(و) 1(من 
:(MNC)یوازي  (AL) إثبات أن المستقیم/ 3

(AL)//(NC))......1( ألن ،ANCL متوازي أضالع.  
  .م.ھـ.و (MNC)یوازي  (AL)فإن ) 2(و) 1(من ). 2.......((MNC)من (NC)و

، ܦܤܣ، ܥܤܣلاثقأمراكز  ܪ، ܩ، ܨرباعي وجوه،  ܦܥܤܣ)بتصرف(:39حل ت رقم 
].CD[منتصف  M، ]BC[منتصف  N: إضافة إلى ذلك نفرض أنعلى التوالي،  ܥܦܣ

.(BCD)//(FGH)و/ ب             (BCD)//(HF)/ أ:             ن أنبی  
  ، (MN)//(HF)یتحقق أن  ANMفي المثلث   :(BCD)//(HF)تبیان أن / أ :الحل

AHMHألن (  
2

1
  وAFNF

2

1
 (من خواص مركز الثقل.

)()(: ولدینا MNBCD  إذا :(HF)//(BCD).م.ھـ.و.  

یوازیان  (HG)و  (FG): بنفس الطریقة نجد أن :(BCD)یوازي  (FGH)وأن  /ب
(BCD) ومنھ یكون(FGH)  یوازي(BCD) .م.ھـ.و.

FE
M

GBNA
CLD
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.................................:المؤسســــة

2013/2014:السنة الدراسية

...............................:التاريـــــخ

  .ساعتان :توقيت الحصـة

  ج م ع1 :المستـــوى

  ھندسة :ميدان التعلم

  . الھندسة الفضائیة :الوحــــدة

  . التعامد في الفضاء :موضوع الحصة

  . التوازي في الفضاء، المنظور متساوي القیاس، الھندسة المستویة :المكتسبات القبلية

  . التعرف على التعامد في الفضاء :اءات القاعديةالكف

  .التعرف على التعامد في الفضاء :مؤشرات الكفـاءة

   توجيهات و تعاليق و
أنشطة 

)تعامد مستقیمین(:1نشاط
  في المكعب

  المقابل،  
  أذكر 

  مستقیمین
  . متعامدین 

  )الخواص( :2نشاط

ما ھو وضع المستقیمین / أ
؟ وما وضع (ܩܨ)و (ܦܣ)
  مع كل منھما؟ (ܧܣ)

أذكر الوضع النسبي لكل من / ب
(CD)ثم  (AD)و (ܪܧ)

(ܪܧ)، واستنتج وضع (BA)و
.(CD)و

)تعامد مستقیم ومستو(:3نشاط

II /تطبیق:
.209، ص 54إلى  47من رقم 

I /العرض:
  :التعامد في الفضاء/ 6
)1نشاط:(تعامد مستقیمین/  أ

ن إذا كان المستقیمان الموازیان لھما من انقول عن مستقیمین إنھما متعامد :تعریف
.نفس النقطة متعامدین

  .1أنظر في مكعب النشاط :مثال
  ) 2نشاط(:خواص

  .مع اآلخر دالمستقیم العمودي على أحد مستقیمین متوازیین یتعام-

.المستقیمان الموازیان لمستقیمین متعامدین متعامدان-

)3نشاط(:تعامد مستقیم ومستو/  ب
نقول عن مستقیم إنھ عمودي على مستو إذا كان ھذا المستقیم عمودیا :تعریف

.على كل مستقیمات ھذا المستوي

.1أنظر في مكعب النشاط :مثال
)3نشاط(:خواص

  إذا كان مستقیم عمودیا على مستقیمین متقاطعین من مستو فإنھ  :مبرھنة -
  .عمودي على كل مستقیمات ھذا المستوي                 

  .امعلوم یامستو امدعینقطة معلومة وذي یشمل وحدانیة المستقیم ال -
  .المستویان العمودیان على نفس المستقیم متوازیان -
  .المستقیم العمودي على أحد مستویین متوازیین عمودي على اآلخر -

   .المستوي العمودي على أحد مستقیمین متوازیین عمودي على اآلخر

:المستویات المتعامدة/ ج
مستقیما عمودیا على نھما متعامدان إذا اشتمل أحدھما إنقول عن مستویین  :تعریف
  .اآلخر

  .1أنظر في مكعب النشاط :مثال
  .المستوي العمودي على أحد مستویین متوازیین عمودي على اآلخر  -: خواص

، وكان كل منھما یعامد مستویا ثالثا، فإن (D)إذا تقاطع مستویان في مستقیم  -
(D) كذلك یعامده     .  

  .متعامدین متعامدانن لمستویین اموازیالمستویان ال -

:المستوي المحوري لقطعة مستقیمة/ د
یسمى ) AB(والعمودي على ] AB[المستوي الذي یشمل منتصف القطعة  :تعریف

].AB[المستوي المحوري للقطعة 
A ،B)BAمجموعة نقط الفضاء المتساویة المسافة عن  :مبرھنة  ( ھي

.]AB[المستوي المحوري لـ 

تعالج أمثلة لتوظيف 
بديهيات الوقوع و 

الترتيب و الخواص 
المتعلقة بالتوازي و 

.التعامد في الفضاء

إثبات المبرھنة 
:األخیرة

كل مستقیم من  ـ
المحوري  المستوي

ھوھو محور لھا ف
متساوي المسافة عن 

  . طرفیھا
وكل نقطة متساویة  ـ

المسافة عن طرفیھا 
من محاورھا فھي من 

  ..المستوي المحوري
.إذا واضح

ثبات إل: فائدة 
انتماء أربع نقط إلى 
نفس المستوي یكفي 

أن نثبت أنھا تشكل 
 مستقیمین متوازیین

أو متقاطعین  
التوازي ھو الممكن (

.)عملیا

EF
AB

HG
DC
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2013/2014:السنة الدراسية

...............................:التاريـــــخ

  .ساعتان :توقيت الحصـة

  ج م ع1 :المستـــوى

  ھندسة :ميدان التعلم

  . الھندسة المستویة :الوحــــدة

  . األشكال الھندسیة المألوفة :موضوع الحصة

  ).السنوات السابقة(خواص متوازیات األضالع  :المكتسبات القبلية

  ).متوازیات األضالع(حل مشكالت توظف فیھا خواص األشكال الھندسیة المألوفة :الكفاءات القاعدية

  .تذكر خواص األشكال الھندسیة المألوفة، وتوظیفھا: مؤشرات الكفـاءة

  توجيهات و تعاليق و أنشطة 

إنشاء نقط ثالثة على (:نشاط

.)استقامة واحدة
على ورقة غیر مدرجة، أنشئ /1

ثالث نقط لیست على استقامة 
ّ واحدة سم  .A ،B ،Dھا        

حیث  Eأنشئ نقطة رابعة /2
.متوازي أضالع ABEDیكون 

حیث  Cأنشئ نقطة خامسة /3
.متوازي أضالع DBCEیكون 

على استقامة  A ،B ،Cبین أن /4
].AC[منتصف   Bواحدة، وأن 

منصف الزاویة ] BE(إذا كان /5
]BD;BC [ فبین أنBD=BA.
إضافة إلى الشرط الوارد في /6

ˆ090إذا كان / 5السؤال  ECB
.BCEDفما نوع الرباعي 

I /التذكیر بالمكتسبات القبلیة:تمھید.  

II /العرض:
  :متوازیات األضالع/ أ

  . متوازي األضالع ھو رباعي فیھ كل ضلعین متقابلین متوازیان :تعریف
  .متوازي أضالع ABCDفي الشكل المقابل  :مثال

  .رباعي ABCD:خواص
  "أضالع متوازي ABCD"یعني]"AC[ ،]BD[تناصف القطرین" /1
  "متوازي أضالع ABCD"یعني" تقایس كل ضلعین متقابلین" /2
3/"AB=CD و)CD)//(AB"(یعني"ABCD متوازي أضالع"  

4/"CDACBA ˆˆ  وDCBDAB ˆˆ " یعني"ABCD  متوازي
  "أضالع

  :متوازیات األضالع الخاصة
)الشكل(        . ھو متوازي أضالع ، أضالعھ متقایسة :المعین

  ) الشكل(           . ، زوایاه قائمةھو متوازي أضالع :المستطیل
  )الشكل(                                 .ھو مستطیل ومعین :المربع

III /تطبیق:
متوازي أضالع، منصفا الزاویتین  ABCD:239صفحة  25رقم  

  ؟CDMما نوع المثلث . M، یتقاطعان في D ،Cاللتین رأساھما 
متوازي أضالع، منصفاتھ الداخلیة  ABCD:239صفحة  26رقم 

  !ما نوعھ؟. األربعة تتقاطع وتشكل رباعیا آخر داخلھ
.239صفحة  30رقم 

المقصود باألشكال الهندسية المألوفة، 
األشكال التي تطرق إليها التلميذ في 

: مرحلة التعليم المتوسط و هي
متوازي األضالع، المثلثات 

الخاصة، المعين، المستطيل، المربع، 
.المستقيمات الخاصة في المثلث

  :حيثبختار المسائل ت

 تشغل المكتسبات حول -
المستقيمات و المثلثات و 
الرباعيات و التحويالت 

 و النسب المثلثية النقطية
تراعي و تشجع تنوع اآلراء لدى  -

.التالميذ في إطار نظري محدود
بناء برهانين لنفس تسمح ب -

 .الخاصية بنمطين مختلفين
 بمواصلة تعلم البرهانتسمح -

 مفردات المنطق واستعمال
االستلزام، االستلزام (

دون استعمال ) العكسي،التكافؤ
  .الترميز الخاص بهم

يمكن استعمال برمجيات الهندسة 
 و تخمينللب و يتجرلل الديناميكية

الستكشاف خواص األشكال

AB

DC
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.................................:المؤسســــة

2013/2014:السنة الدراسية

...............................:التاريـــــخ

  .ساعة :توقيت الحصـة

  ج م ع1 :المستـــوى

  ھندسة :ميدان التعلم

  . الھندسة المستویة :الوحــــدة

  . المستقیمات الخاصة في مثلث :موضوع الحصة

  .شبھ المنحرف، المستقیمات الخاصة في مثلث :المكتسبات القبلية

  ).المثلثات(ف فیھا خواص األشكال الھندسیة المألوفة حل مشكالت توظ :الكفاءات القاعدية

  .تذكر خواص المستقیمات الخاصة في مثلث، وتوظیفھا :مؤشرات الكفـاءة

  توجيهات و تعاليق و أنشطة 

)األعمدة( :1نشاط
ABCD  شبھ منحرف

].CD[قاعدتھ الكبرى 
قارن بین مساحتي 

.ACD ،BCD: المثلثین

  )المحاور( :2نشاط
ABC مثلث وM  نقطة

، ]AB[تقاطع محوري 
]BC.[
تنتمي إلى  Mبین أن  ـ

].AC[محور 
، AMقارن بین األطوال  ـ

BM ،CM.

)المنصفات( :3نشاط
...........

I /تذكیر شفھي بالمكتسبات القبلیة :تمھید.  

II /العرض:
  :الخاصة في مثلثالمستقیمات / ب
  )أنشئ شكال(  ):االرتفاع(العمود -

العمود في مثلث ھو مستقیم یشمل أحد رؤوسھ ویعامد حامل الضلع المقابل  :تعریف
   .لھذا الرأس

  .مثلث في نقطة واحدةي تتقاطع األعمدة الثالث أل :نتیجة

  )أنشئ شكال( :المحور-
  . المحور في مثلث ھو محور أحد أضالعھ :تعریف
تتقاطع المحاور الثالث ألي مثلث في نقطة واحدة ھي مركز الدائرة التي  :نتیجة

  .تشمل رؤوسھ

  )أنشئ شكال( :المتوسط -
المتوسط في مثلث ھو مستقیم یشمل أحد رؤوسھ ومنتصف الضلع المقابل : تعریف

  .لھذا الرأس
ذا تتقاطع المتوسطات الثالث ألي مثلث في نقطة واحدة ھي مركز ثقل ھ :نتیجة
  .المثلث

  )أنشئ شكال( :المنصف-
  .المنصف في مثلث ھو منصف إحدى زوایاه الداخلیة :تعریف
تتقاطع المنصفات الثالث ألي مثلث في نقطة واحدة ھي مركز الدائرة التي  :نتیجة

  .تمس أضالعھ

III /241و 240 :صفحات، 48إلى  33من  :أرقام  :تطبیقات.  

المقصود باألشكال الهندسية 
  .....   المألوفة، األشك

المستقيمات الخاصة في و   
  .المثلث

  :حيثبختار المسائل ت
 تشغل المكتسبات حول-

 ...المستقيمات و المثلثات و 
تراعي و تشجع تنوع -

اآلراء لدى التالميذ في إطار 
.نظري محدود

بناء برهانين لنفس تسمح ب-
 .الخاصية بنمطين مختلفين

بمواصلة تعلم تسمح -
مفردات  واستعمال البرهان
االستلزام، االستلزام ( المنطق

دون ) العكسي،التكافؤ
  .استعمال الترميز الخاص بهم

يمكن استعمال برمجيات 
ب يتجرلل الديناميكيةالهندسة 

الستكشاف  و تخمينللو 
.خواص األشكال
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2013/2014:السنة الدراسية

...............................:التاريـــــخ

  .ساعة :توقيت الحصـة

  ج م ع1 :المستـــوى

  ھندسة :ميدان التعلم

  . الھندسة المستویة :الوحــــدة

  . مبرھنتي طالس وفیثاغورث :موضوع الحصة

  ).السنوات السابقة(مبرھنتي طالس وفیثاغورث  :المكتسبات القبلية

  .و عكس كل منھما لحل مشكالتتوظیف مبرھنتي طالس و فیثاغورث :الكفاءات القاعدية

  .مبرھنتي طالس و فیثاغورث و عكس كل منھما حل مشكالت باستعمال :مؤشرات الكفـاءة

  توجيهات و تعاليق و أنشطة 

:نشاط

: و (H)//(T)في الشكل المرافق 
4bm=3bb'=12. و:  

= ''
2

1
amb'm'=2  أحسب:  

bc ،mm' ،ac ،ma' ،ma.

I /تذكیر شفھي بالمكتسبات القبلیة :تمھید.  

II /العرض:
)شكل مناسب( :مبرھنتا طالس و فیثاغورث/ ج

  :تذكیر
(L)، (K)مستقیمان متوازیان، و (H)و (T) :نص مبرھنة طالس-

في الشكل الموجود على  كما( ،mال یشمل ) T(، ومستقیمان قاطعان لھما

: ، یكون لدینا)الیمین
 ᇲ

 
=

 ᇲ

 
.

: نجد أیضا :1نتیجة
 ᇲ

 
=

 ᇲ

 
.

في الشكل السابق إذا كان  :النص العكسي
 ᇲ

 
=

 ᇲ

 
.(H)//(T): فإن 

  في شكل النشاطنجد أیضا  :2نتیجة
ᇲᇲ


=

 ᇲ

 
.

: فإن Aقائم في  ABCالمثلث إذا كان  :نص مبرھنة فیثاغورث-
AB2+AC2=BC2).شكل مناسب.(

قائم فإنھ  AB2+AC2=BC2إذا كان  ABCفي المثلث  :النص العكسي
.Aفي 

III /تطبیق:
ABC ܣ مثلث حیثመ> 90° ،H  المسقط العمودي لـA  على(CB) ،

.Nفي  (AC)یقطع  (AB) یوازيو H الذي یشملالمستقیم ) L(و

.10ିଶإلى  41√بدون استعمال الحاسبة جد مدور / أ

412: علما أن /ب AB،4AH،8CB .أحسب:  
.BH ،CH ،AC ،AN ،CN، وكال من ABCمساحة المثلث 

تراعي و تشجع تنوع اآلراء -
لدى التالميذ في إطار نظري 

.محدود
بناء برهانين لنفس تسمح ب-

 .الخاصية بنمطين مختلفين
 بمواصلة تعلم البرهانتسمح -

 مفردات المنطق واستعمال
االستلزام، االستلزام (

دون استعمال ) العكسي،التكافؤ
  .الترميز الخاص بهم

يمكن استعمال برمجيات الهندسة 
 و تخمينللب و يتجرلل الديناميكية

.الستكشاف خواص األشكال

  :يمكن إضافة هذين التمرينين

  :طالس و عكسھا والمبرھنة العكسیة لفیتاغورثمبرھنة ) بتصرف( 242ص  63رقم 

.3OC==CD ،4OB= ،AB=2: ، و]CG[منتصف  Eمتوازي أضالع و CDFGفي الشكل الموالي
  ؟)BD(و ) AC(ما ھو الوضع النسبي للمستقیمین / 1
).AE)//(BF: (أثبت أن/ 2
  .مستطیل CDFGوبین أن   FD، أحسب OF=10و   EC=4علما أن / 3

(L)(K)

m

b

a'm'
b'

a
c(T)

(H)

F

G

E

DC
AO

B
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...............................:التاريـــــخ

  .ساعة :توقيت الحصـة

  ج م ع1 :المستـــوى

  ھندسة :ميدان التعلم

  . الھندسة المستویة :الوحــــدة

  . تقایس مثلثین :موضوع الحصة

  .حاالت تقایس مثلین :المكتسبات القبلية

  .اختیار مقیاس للتعرف على المثلثات المتقایسة :الكفاءات القاعدية

  .إثبات أن مثلثین متقایسین :مؤشرات الكفـاءة

  توجيهات و تعاليق و أنشطة 

:نشاط
ABC ،مثلث  

C' ،A' ،B' ،
منتصفات 
، ]AB[أضالعھ 

]BC[ ،]AC[
  . على التوالي

بین أن / 1
AB'A'C'

  .متوازي أضالع
ما ھي / 2

المثلثات المتقایسة 
  في الشكل الناتج؟ 

I /التذكیر بالمكتسبات القبلیة :تمھید.  

II /العرض:
)تذكیر:(المثلثات المتقایسة/ د

  :یتقایس مثلثان إذا وفقط إذا  :نتائج
ضلع من المثلث األول مع ضلع من المثلث الثاني، والزاویتان اللتان تحصران ـ تقایس 

              .األول مع الزاویتین اللتین تحصران الضلع في المثلث الثانيالضلع في المثلث 
تقایس ضلعان من المثلث األول مع ضلعین من المثلث الثاني، والزاویة المحصورة بین ـ 

.الضلعین في المثلث األول مع الزاویة المحصورة بین الضلعین في المثلث الثاني
  .في المثلث األول مع األضالع الثالثة في المثلث الثانيـ األضالع الثالثة 

.في مثلثین متقایسین نقول عن عنصرین متقایسین إنھما متماثالن :مالحظة

III /245ص  85،  83 رقما  /1ت:تطبیق.   

منتصف Mمثلث و ABC /2ت BC حیث:MAMBMC .  أنبین ABC قائم.  

:حيثبتختار المسائل 
...  تشغل المكتسبات حول -

 ...والمثلثات و
تراعي و تشجع تنوع اآلراء -

لدى التالميذ في إطار نظري 
.محدود

بناء برهانين لنفس تسمح ب-
 .الخاصية بنمطين مختلفين

 بمواصلة تعلم البرهانتسمح -
 مفردات المنطق واستعمال

االستلزام، االستلزام (
دون استعمال ) العكسي،التكافؤ

  .الترميز الخاص بهم
يمكن استعمال برمجيات الهندسة 

 و تخمينللب و يتجرلل الديناميكية
الستكشاف خواص األشكال
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.................................:المؤسســــة

2013/2014:السنة الدراسية

...............................:التاريـــــخ

  .ساعتان :توقيت الحصـة

  ج م ع1 :المستـــوى

  ھندسة :ميدان التعلم

  . الھندسة المستویة :الوحــــدة

  . تشابھ مثلثین :موضوع الحصة

  .الزوایا المتقایسة، نظریة طالس :المكتسبات القبلية

  .اختیار مقیاس للتعرف على المثلثات المتشابھة :الكفاءات القاعدية

  .إثبات أن مثلثین متشابھین :الكفـاءة مؤشرات

   توجيهات و تعاليق و
أنشطة 

:نشاط
ABC  ،مثلث)( مستقیم
، ویقطع )BC(یوازي 
(AC) ،(AB) فيC ،B

))((. على التوالي A.

قارن بین أقیاس زوایا  /1
، وأقیاس زوایا ABCالمثلث 
CBAالمثلث .

:قارن بین النسب /2
AB

BA 
 ،

AC

CA 
 ،

CB

BC 
.

CBAأرسم مثلثا/ 3  حیث

CC ˆˆ ،BB ˆˆ ،

AA ˆˆ .

نستعین :المبرھنة إثبات
:بالشكل التالي، حیث یكون

ABC

. وھذا ممكن 'DB'Cیقایس 
وبالتالي نثبت تناسب أطوال 

بدل  DFEو 'DB'Cأضالع 
ABC وDFE) ...1(

حسب ) 'EF)//(B'C: (نجد
تقایس الزوایا المتماثلة في 

بتطبیق مبرھنة طالس . الشكل

: نجد
ᇱ

ி
=

ᇱ

ா
=

ᇱᇱ

ாி
 ،

نحصل على ) 1(وحسب 
  .المطلوب

I /التذكیر بالمكتسبات القبلیة :تمھید.  

II /المثلثات المتشابھة:العرض:
  :تشابھ مثلثین

زوایا أحدھما متقایسة مع  إذا كانتمثلثین إنھما متشابھان  نقول عن :تعریف/1
  .زوایا اآلخر

  لدینا ABC ،DEF ي المثلثینف :مثال

DA ˆˆ ،FC ˆˆ ،EB ˆˆ .
  .....متماثالن] DE[ ،]AB[الضلعان 

  المثلثان المتقایسان متشابھان،  :مالحظة
.والعكس غیر صحیح دوما

  المثلثان المتشابھان، أضالعھما :مبرھنة/ 2
.المتماثلة أطوالھا متناسبة 

...)أنظر عمود األنشطة(...: إثبات

:یتشابھ مثلثان إذا :حاالت تشابھ مثلثین/ 3

.من اآلخر مع زاویتینمن أحدھما  نازاویت تتقایس/أ

 ن، وتناسب طوال الضلعین اللذیمن اآلخر مع زاویةمن أحدھما زاویة تقایست /ب
.األخرى یحصران الزاویة نطولي الضلعین اللذی معاألولى یحصران الزاویة 

.إذا تناسبت أطوال أضالعھما/جـ

  :نسبة تشابھ مثلثین/ 4
نسبة ا مإذا تشابھ مثلثان فإننا نسمي معامل تناسب ضلعین متماثلین فیھ: تعریف

.ھذین المثلثین تشابھ

  :مالحظات
.نسبة تشابھ مثلثین ھو عدد حقیقي موجب تماما /أ

ABC،CBAنسبة تشابھ مثلثین  kإذا كانت / ب  ،)أي
BA

AB
k


( ،فإن:

AB

BA

k




1
.سبة تشابھ بینھمان ھي أیضا

:نفرض أن/ جـ
BA

AB
k


.

ͳ൏ :إذا كان- ل التكبیر معام k، ونسمي 'A'B'C ھو تكبیر ABC: ، فإن݇

ͳ إذاو -).     نسبة التكبیر( k، ونسمي 'A'B'Cھو تصغیر  ABC: ، فإن ݇

ͳൌ إذاو -  ).  نسبة التصغیر(معامل التصغیر    .فالمثلثان متقایسان ݇

ABC،CBAنسبة تشابھ مثلثین  kإذا كانت  :نتیجة ' ،)أي
BA

AB
k


(فإن ،:  

2SkS': تحقق Sولتكن  ABCمساحة   حیث ،'S  مساحةCBA '.

III /247إلى  245، ص 97إلى 48من  :تطبیق .

  :حیثبختار المسائل ت
 تشغل المكتسبات حول-

المستقیمات و المثلثات و 
الرباعیات و التحویالت 

 و النسب المثلثیة النقطیة
تراعي و تشجع تنوع  -

اآلراء لدى التالمیذ في 
.إطار نظري محدود

بناء برھانین تسمح ب-
لنفس الخاصیة بنمطین 

 .مختلفین
بمواصلة تعلم تسمح -

 واستعمال البرھان
 مفردات المنطق

االستلزام، االستلزام (
دون ) العكسي،التكافؤ

استعمال الترمیز الخاص 
  .بھم

یمكن استعمال برمجیات 
 الدینامیكیةالھندسة 

 و تخمینللب و یتجرلل
الستكشاف خواص 

األشكال

A

F
B

C

DE

A
F

B
C

C'

DE
B'
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.................................:المؤسســــة

2013/2014:السنة الدراسية

...............................:التاريـــــخ

  .ساعتان :توقيت الحصـة

  ج م ع1 :المستـــوى

  ھندسة :ميدان التعلم

  . التحویالت النقطیة :الوحــــدة

  . التناظر المحوري، التناظر المركزي، واالنسحاب :موضوع الحصة

  .التناظران وخواصھما، تساوي شعاعین :المكتسبات القبلية

  .استعمال التحویالت النقطیة و خواص األشكال الھندسیة المألوفة لحل مسائل:الكفاءات القاعدية

  .التعرف على التحویالت النقطیة وخواصھا :مؤشرات الكفـاءة

   توجيهات و تعاليق و
أنشطة 

  )التحویالت النقطیة(:1نشاط
:التاليفي الشكل 

ABCصورة المثلث  'A'B'Cالمثلث  ـ
بواسطة تناظر بالنسبة لمستقیم یطلب 

  .إنشاؤه
بالتناظر ] AB[منتصف  Nـ ما ھي صورة 

  المذكور؟
ABCصورة المثلث  ''A''B''Cـ المثلث 
  .یطلب إنشاؤھا Oبالنسبة لنقطة  بالتناظر

بالتناظر ] AB[منتصف  Nـ ما ھي صورة 
  المذكور؟

: حیث D، ثم أنشئ النقطة Ԧݒ مثل شعاعا ـ

ሬሬሬሬሬ⃗ܦܣ ൌ .Ԧݒ
...Fو ...باالنسحاب  Aصورة  Eـ أنشئ 

)خواص التحویالت ن(:2نشاط

ما ھي ). (التناظر بالنسبة للمستقیم  Tـ 

؟Tبـ ) (صورة نقطة من 
�ѧѧѧ˰�ϰѧѧѧϟ·�ΔΒѧѧѧδϨϟΎΑ�ήχΎѧѧѧϨΘϟ�ϊ ѧѧѧϣ�ϝΆѧѧѧδϟ�β ѧѧѧϔϧ����������������������������������������������������

     نقطة؟
ھل توجد نقط صامدة بالنسبة النسحاب؟ـ 
                   التقایس واالستقامیة؟ـ 

I /العرض:
:التحویالت النقطیة

  :التناظر المحوري/ 1

النقطي ھو التحویل  (∆) التناظر المحوري بالنسبة للمستقیم :تعریف
.[Ԣܯܯ] محور (∆) ، حیثԢܯ النقطة Mالذي یرفق كل نقطة 

  :التناظر المركزي/ 2

 النقطي ھو التحویل Oالتناظر المركزي بالنسبة إلى النقطة  :تعریف
.[Ԣܯܯ] منتصف O ، حیثԢܯ�النقطة  M  الذي یرفق كل نقطة

  :اإلنسحاب/ 3

الذي یرفق كل  النقطي ھو التحویل Ԧݒاالنسحاب الذي شعاعھ  :تعریف

Ԣሬሬሬሬሬሬሬሬሬ⃗ܯܯ ، حیثԢܯ�النقطة  Mنقطة  ൌ .Ԧݒ

  : النقط الصامدة
إنھا صامد بتحویل إذا انطبقن عن صورتھا نقول عن نقطة :تعریف

.بواسطة ھذا التحویل
  .التناظر المركزي لھ نقطة واحدة صامدة ھي مركزه - :أمثلة

  .بالنسبة للتناظر المحوري كل نقطة من محوره ھي نقطة صامدة -

  :خواص
ُ للتناظرین ذ :النقط الصامدة -1خ فإذا كان شعاعھ  كرتا، أما االنسحاب          

غیر معدوم فال توجد أیة نقطة صامدة، وإذا كان الشعاع معدوما فكل 
.بواسطة ھذا االنسحاب النقط صامدة

.التحویل المطابقبفي حالة كل النقط صامدة نسمي التحویل  :مالحظة
أي .(كل من التحویالت السابقة تقایس )التقایس:(حفظ المسافات -2خ

أي صورة  :ویحفظ أقیاس الزوایا )تقایسھاصورة قطعة م ھي قطعة م 
  .زاویة ھي زاویة تقایسھا

.تقایساإذا نسمي كال من ھذه التحویالت 
بأي من ھذه  صورة ثالث نقط على استقامة واحدةو :االستقامیة -3خ

صورة مستقیمین و .ثالث نقط على استقامة واحدةھي  التحویالت
  .مستقیمان متوازیانمتوازیین ھي 

II /إلیك الشكل  :تطبیق  
   صورة كل منئ أنش:الموالي

   المثلث والمستطیل والدائرة
  :بواسطة ،والمستقیم

.Bالتناظر بالنسبة لـ /1
.(∆)التناظر بالنسبة لـ/ 2

.ሬሬሬሬሬ⃗ܤܣ االنسحاب الذي شعاعھ/ 3

.0ሬ⃗ االنسحاب ذي الشعاع/ 4

يتعلق األمر هنا 
بالدراسة الهندسية 
للتناظر المحوري، 
 التناظر المركزي،

االنسحاب، الدوران 
دون أية دراسة 

.تحليلية
يمكن استغالل 

برهان الخواص 
المشتركة للتحويالت 

المحافظة (النقطية 
على استقامیة النقط، 
التوازي، األطوال، 
المساحات، أقیاس 

و یعتبر ذلك )الزوایا
فرصة يمارس  بمثابة

.فيها التلميذ البرهان
حل مسائل يمكن 

حول محال هندسية 
.ءات هندسيةو إنشا

A

BCB''
C''

B'C'A''

A'

ADE

FG
BC

H

(∆)
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...............................:التاريـــــخ

  .ساعتان :توقيت الحصـة

  ج م ع1 :المستـــوى

  ھندسة :ميدان التعلم

  . التحویالت النقطیة :الوحــــدة

  . الدوران :موضوع الحصة

  .التحویالت النقطیة :المكتسبات القبلية

  .استعمال التحویالت النقطیة و خواص األشكال الھندسیة المألوفة لحل مسائل :الكفاءات القاعدية

  .التعرف على الدوران واستعمال التحویالت النقطیة و خواص األشكال الھندسیة المألوفة لحل مسائل :مؤشرات الكفـاءة

   توجيهات و تعاليق و
أنشطة 

  )الدوران(:1نشاط
w  ،A وA'  نقط في المستوي

  :الموجھ تحقق
ᇱൌܣݓ ܣݓ

Ԣሬሬሬሬሬሬሬ⃗ቁൌܣݓሬሬሬሬሬሬ⃗ǡܣݓቀو Ͷͷ.

  .أنشئ شكال مناسبا

  )خواص الدوران(:2نشاط
T  الدوران ذو المركزw

.ߠ والزاویة
ما ھي النقط الصامدة  -

  ؟Tبواسطة 
  تقایس؟ ھوھل  -
وھل یحافظ على االستقامیة؟ -

I /العرض:
.المستوي موجھ:الدوران

المركز  ھو التحویل النقطي الذي یرفق ߠوزاویتھ  wالدوران الذي مركزه  :تعریف

ܯݓ/1:، حیثԢܯ�النقطة  Mكل نقطة و بنفسھ ᇱൌ Ԣሬሬሬሬሬሬሬሬ⃗ቁൌܯݓሬሬሬሬሬሬሬ⃗ǡܯݓቀ/2ܯݓ .ߠ

  :خواص
ൌߠإذا كان :النقط الصامدة -1خ ʹ �Ȁ�݇݇ߨ א فكل النقط صامدة بواسطة ھذا  ܼ
  .ھو التحویل المطابقدوران، وال

്ߠإذا كان و ʹ �Ȁ�݇݇ߨ א  .صامدةنقطة فالمركز فقط  ܼ

θ في :مالحظة ൌ �Ȁ�݇݇ߨ א .wفإن الدوران ھو التناظر ذو المركز  ܼ
  .یحافظ على األطوال وعلى أقیاس الزوایاالدوران تقایس، :حفظ المسافات -2خ
  .ھو یحافظ على االستقامیة أیضا :االستقامیة -3خ

II /تطبیق:) (دائرة مركزھاw ونصف قطرھا ،r، و M  نقطة خارج).(

حیث  A ،Bفي ) (یقطع ) wM(المستقیم . wM=xنضع  wMA ،)(

: حیث C ،Dفي ) (، ویقطع Mمستقیم یشمل  CMD.
(k)  مستقیم یشملM في  (ߛ) ویمسE ܧ :حیث ב .ܦܥ

.Gي ھ فیقطع Aفي  ھامماس، وFفي ) k(یقطع  Bفي ) (مماس 

 أثبت/3.متشابھان AMC ،BMDبین أن المثلثین /2. الشكلأنشئ / 1: األسئلة

MC=x:أن
2
-r

2
×MD.4/نفرض أن :x=2r) .عبر /5).أنشئ شكال آخر مناسبا

جد /7.متقایسان wFB ،wEMبین أن المثلثین /r.6بداللة   MC×MDعن 
.wMEإلى  wFBعناصر الدوران الذي یحول 

.rبداللة  EM ،AG ،GMأحسب األطوال /8
  :الحل

  .سھلة /1/2/3/4/5
)2...(wE=wBو             )1...(BF=EFومنھ ) سھل(متقایسان  wBF ، wEFالمثلثان  /6

) 2(و) 1(من    wFBE )...3( ، والمثلثABE  قائم فيE  ألن أحد أضالعھ قطر في الدائرة

(ܧܤ)أي المحیطة بھ،  ⊥ : یكون) 3(وحسب  (ܧܣ)   wFEA وحسب ن طالس  نإذ //

MF

ME

Mw

MA
  ومنھME=FE .یتضح أن نإذ :MwE  یقایسFwE  سھل... (وبالتالي(

ܧݓܨفھي  الزاویةأما و wالمركز واضح أن  /7    وھي سالبة، ولكن  ܯݓܧ
ܨݓܤ  ܧݓܨ  ܯݓܧ ൌ : نجد  wBF  ،wFE ،wEM ومن تقایس المثلثات). 4...( ߨ

ܨݓܤ ൌ ܧݓܨ ൌ ܯݓܧ =
గ

ଷ
 :إذا الزاویة ھي 

ିଶగ

ଷ
.

8/EM سھل، لـAG  استعمل طالس، ثمGM سھل .

)أنظر عمود التوجيهات -هندسية و إنشاءات هندسية محال حول ...( :تطبیق آخر

يتعلق األمر هنا 
بالدراسة الهندسية 
للتناظر المحوري، 
التناظر المركزي، 

االنسحاب، الدوران 
دون أية دراسة 

.تحليلية
يمكن استغالل 

برهان الخواص 
المشتركة للتحويالت 

المحافظة (النقطية 
على استقامیة النقط، 

 التوازي، األطوال،
المساحات، أقیاس 

و یعتبر ذلك )الزوایا
فرصة يمارس  بمثابة

.فيها التلميذ البرهان
حل مسائل يمكن 

حول محال هندسية 
.و إنشاءات هندسية


