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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   - 

 

www.talamidi.com تم تحمیل ھذا الملف من موقع تالمیذي



الزوایا: وضوعالم  
 

36  
 

 

 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
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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
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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
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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
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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
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