
المستقیم وأجزاءه: الدرس   
 

24  
 

 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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