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المكتسبات  القدرات المستھدفة االمتدادات
 القبلیة

  - مبرھنة طالیس
  - المستقیمات الھامة في المثلث

 

: ةالتالی اتمعرفة واستعمال المبرھن  -  
   في مثلث المستقیم المار من منتصفي ضلعین یوازي* 

*حامل الضلع الثانث  
التي تربط منتصفي ضلعین یساوي طول القطعة *   

*نصف طول الضلع الثالث  
المستقیم المار من منتصف أحد أضالع مثلث و *   

یقطع الضلع الثالث في   الموازي لحامل الضلع الثاني
.منتصفھ  

: استعمال المبرھنة التالیة  -  
في مثلث    ABC إذا كان    

 M Є [ AB [    و  N Є [ A C] BC)//(AB  و   ) و                     
:   فإن

 
-تقسیم قطعة إلى قطع متقایسة  

  
  

خاصیات متوازي  -
 األضالع

  خصائص التوازي والتعامد-
مساحة مثلث -  
الجذریةتساوي األعداد  -  
حل معادالت من الدرجة  -

 االولى بمجھول واحد 
 

 

 مضامین الدرس وھیكلھ

مثلث ضلعي نتصفيم من المار المستقیم -1  

المستقیم المار من منتصف أحد أضالع مثلث و الموازي لحامل  -2
 الضلع الثاني

المستقیم الموازي لضلع في مثلث  -3  

تقسیم قطعة إلى قطع متقایسة -4  

الوسائل الدیداكتیكیة :  الكتاب المدرسي – السبورة – الطباشیر- 
  البركار -  الكوس –المسطرة

www.talamidi.com تم تحمیل ھذا الملف من موقع تالمیذي
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 المراحل المحتوى المالحظات

دقائق10  المدة:
 

 نشاط 
  

    A وB وC  نقط غیر مستقیمیة وO منتصف [AC]  
 . Oبالنسبة للنقطة  Bمماثلة  Dأنشئ  -1
  .متوازي األضالع  ABCDبین أن الرباعي  -2

 

 أنشطة تشخیصیة

دقائق 20 : مدة ال    

 نشاط  
ABC   مثلث  

     [AC]منتصف  Jو[AB] منتصف  Iبحیث ABCأرسم المثلث  -أ-1
  ؟   (HE)و  (IJ)ماذا یمكن أن نقول عن  المستقیمین -ب       
 ؟                        IJبواسطة المسطرة أعط قیاس  - ج       
  J     بالنسبة ل I مماثلة    Kأنشئ النقطة -أ-2
 , متوازي األضالع  AKCIبین أن الرباعي  -ب  
 متوازي األضالع ؟  IKCBبین أن الرباعي - ج  
  .متوازیین   (BC)و  (IJ)استنتج أن المستقیمین -ت       
 IJ = 1/2 BC  بین أن - د        

 أنشطة بنائیة

دقائق 10 : مدة ال   

 1- المستقیم المار من منتصفي ضلعي مثلث 
 خاصیة 

مثلث یوازي حامل الضلع الثالثالمستقیم المار من منتصفي ضلعي   - 
 -طول القطعة التي طرفیھا منتصفي ضلعي مثلث یساوي نصف طول الضلع الثالث

 
 مثال

 
 

 [AB]  منتصف M و   [AC] منتصف   N مثلث لدینا     ABC 
             1

2
M N BC و        (MN) // (BC)     :إذن 

 ملخص الدروس

دقائق 15 : مدةال    

 تمرین تطبیقي 
 ABC  بحیث مثلث :BC = 5 cm  و D  مماثلةA  بالنسبة للنقطةB   
   C بالنسبة للنقطة Aمماثلة  Eو

 أنشئ الشكل  -1
   (DE)   یوازي   (BC)   بین أن - 2

DE أحسب  -3  

 أنشطة تقویمیة

www.talamidi.com تم تحمیل ھذا الملف من موقع تالمیذي
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 المراحل المحتوى المالحظات

دقائق10  المدة:
 

 نشاط 

  
 ؟علل جوابك  (TM)یوازي  (AB)بین األشكال التالیة أین یمكن أن نقول أن من 

أنشطة 
 تشخیصیة

دقائق 20 : مدة ال    

 نشاط  
  [AB] منتصف    M و  مثلث   ABC 

N في   [AC] و یقطع   (BC) و یوازي   M مستقیم یمر من   ( )  
[AC] منتصف K لتكن   

N   منطبقة مع K   بین أن 

أنشطة 
 بنائیة

دقائق 10 : مدة ال   

2- المستقیم المار من منتصف أحد أضالع مثلث و الموازي لحامل الضلع 
 الثاني 

 خاصیة 
في ھذا المثلث یمر من المستقیم المار من منتصف ضلع مثلث و الموازي لضلع آخر 

 منتصف الضلع الثالث
 مثال

 

 
و المار من   (BC)الموازي ل  ,   [AB]منتصف القطعة   M مثلث  بحیث  ABCلدینا   

M  یقطع[AC]   في     N   
  [AC]منتصف  N إذن

ملخص 
 الدروس

دقائق 15 : مدةال    
 تمرین تطبیقي 

)كتاب المسار(  134 صفحة 13تمرین   
أنشطة 
 تقویمیة
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 المراحل المحتوى المالحظات

دقائق10  المدة:
 

 نشاط 
: في كل حالة من الحاالت اآلتیة   x أوجد قیمة العدد الجذري    

5
8 3

x


     
    ,, 5

7 6
x


   

   ,, 1 5
6x

  

أنشطة 
 تشخیصیة

دقائق 20 : المدة     

 نشاط  
 .(BC)//(MN)و [AC]تنتمي للقطعة  N,  [AB]تنتمي للقطعة  Mالنقطة , في الشكل أسفلھ

ெأعط  قیمة  ,  [AB]و   [AM]قم بقیاس أطوال األضالع   -1


 

ேأعط  قیمة  ,  [AC] و  [AN] قم بقیاس أطوال األضالع -2
େ

 

أعط  قیمة  ,   [BC]و  [MN]  قم بقیاس أطوال األضالع -3
େ

 
 ماذا تالحظ ؟ ھل یمكنك توقع النتیجة  ؟ -4

 

أنشطة 
 بنائیة

دقائق 10 : المدة    

 3-المستقیم الموازي لضلع في مثلث  
 خاصیة 
    (BC)//(MN)و    [AC]نقطة من   Nو  [AB]نقطة من   ABC , Mفي مثلث 

إذن                                               
۰ۯ

= ۼۯ
۱ۯ

= ۼۻ
۰۱

  
 مثال

     (TE)//(OL)في الشكل أسفلھ 
   HE=5cm , HL=2cm , TE=7cm , HO=3cmنعطي 

  : OL و   HTحسب لن

 
  HTE :[HT] ,  L ࣕ [HE]  , (OL)//(TE)    Oࣕفي المثلث    

:      حسب خاصیة تناسبیة أطوال أضالع المثلث لدینا 
܂۶

= 


= 


    
یعني  

܂۶
= 


= ۺ۽

ૠ
     

HT= إذن   2HT = 35یعني 


= ૠ,  

    OL = ૠ


= ,ૡ     إذن  5OL = 27   یعني 

ملخص 
 الدروس

دقائق 15 : المدة    

 تمرین تطبیقیي 
DST  مثلث ,E    نقطة من[DS]   وF   نقطة من [DT]      

  DF = 1,8 cm و  ST = 8,7cm و EF = 2,9 cm و   DS = 6,3 cm:    بحیث 
   (ST)//(EF)و    

    DTو   DEأحسب  
  

أنشطة 
 تقویمیة
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 المراحل المحتوى المالحظات

دقائق10  المدة:
 

 نشاط 
:الحظ الشكل أسفلھ بحیث    

 (MN) // (FG) و  .  6FG cm و      2MF cm و        4MN cm   
  x EM أحسب     .    x  و

 

 أنشطة تشخیصیة

دقائق 20 : مدة ال    

 نشاط  
 (AB)  حاملھ لیس A قطعة على نصف مستقیم أصلھ   [AB] 

AI=1: حیث [AC] من     I    و النقطة AC=5 : حیث   C   النقطةلتكن  
J في [AB] یقطع   (BC) و الموازي للمستقیم   I المستقیم المار من     

AJ AI
AB AC

 : ـ بین أن   1 

1
5

AJ AB : ـ أستنتج أن 2   

قطع متقایسة  خمس إلى [AB] قطعةالقسم ـ  3   

 أنشطة بنائیة

دقائق 10 : مدة ال   

  4- تقسیم قطعة إلى قطع متقایسة
 تعریف 

 :  نتبع الخطوات التالیة متقایسةقطع  nإلى  [AB] ة تقسیم قطعل
  (AB)و حاملھ مختلفا عن  A مار من ) ∆(ننشئ نصف مستقیم  - 
  AC = n   بحیث C النقطة )  ∆(نعتبر على  -
  AI = 1بحیث  I نأخذ   [AC]على -
  (BC)نمثل   -
   ’Iفي  [AB]الذي یقطع ) BC( لو الموازي  Iالمار من ) ∆(ننشئ المستقیم  -
  . ’AIو الوحدة  البركار بإستعمال[AB] نقسم القطعة  -

  (n = 5)  مثال
 

 

 ملخص الدروس

دقائق 15 : مدةال    

 تمرین تطبیقي 
 [AB]  بحیث   قطعة:AB = 7cm  

متقایسةقطع  5إلى   [AB]  قسم القطعة 
 

 أنشطة تقویمیة
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