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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
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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 
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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
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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
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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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 المراحل المحتوى المالحظات

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
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