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 المكتسبات القبلیة القدرات المستھدفة االمتدادات

التماثل المحوري -  
المثلث   -  

التعرف على واسط قطعة -  
التعرف على المتفاوتة المثلثیة  -

 واستعمالھا
استعمال الخاصیة الممیزة لواسط  -

 قطعة  في إنجاز براھین
إنشاء الدائرة المحیطة  معرفة -

  بالمثلث 

التعامد -  
قطعةمنتصف  -  
  المسافة-

 

 مضامین الدرس وھیكلھ

متفاوتة المثلثیةال -1  

واسط قطعة  -2  

واسطات مثلث  -3  

 الوسائل الدیداكتیكیة :  الكتاب المدرسي – السبورة – الطباشیر- 
 Data shoow -  –كوس  –المنقلة  –البركار  –المسطرة 



المتفاوتة المثلثیة: وضوع  الم  
 

44  
 

 

 المراحل المحتوى المالحظات

دقائق 10 : مدة ال    

  نشاط
:قارن األعداد التالیة   

90,345...90,3450  ,, 89,764.....89,7647   ,, 102.....102     
67,34....67,35     ,,   54.....59  

أنشطة 
 تشخیصیة

 
دقائق 20 : مدة ال    

 نشاط

   E є [MN] بحیث N و M وEارسم ثالث نقط مستقیمیة    .1
    ME+ENمع   MNقارن            

                    .CوBوAأرسم ثالث نقط غیر مستقیمیة  .2
 AC+BCمع   ABقارن -أ

 AB+BC         مع ACقارن -ب
BC مع  AB+AC قارن - ج                

 أنشطة بنائیة

دقائق 10 : مدةال   

 1- المتفاوتة المثلثیة 
 قاعدة

A و B و C  ثالثة نقط مختلفة. 
 AC + CB = AB :فإن  [AB] تنتمي إلى القطعة Cإذا كانت النقطة 
   AB < AC + BC :فإن  [AB] ال تنتمي إلى القطعةC إذا كانت النقطة 

 مثال1
 

 
 

 AB < AC + BC  و  BC < AB + AC و AC < AB + B  : لدینا
 

 مثال2

 
AB = AC + CB                                                

ملخص 
 الدروس

دقائق 15 : مدة ال   

 تمرین تطبیق
ABC علل جوابك في كل من الحاالت اآلتیة ؟  ھل یمكن رسم المثلث   

AB = 7cm       ,,     AC = 5,5cm    ,,  BC = 3,5 cm   1 -   
AB = 2,5 cm    ,,  AC = 8 cm    ,,     BC = 1,5 cm 2-  
AB = 3 cm   ,,    AC = 12 cm      ,,  BC = 6,5 cm 3 -   
AB = 6cm   ,,   AC = 5,7 cm      ,,    BC = 4 cm  4 -  

أنشطة 
 تقویمیة



واسط قطعة: وضوعالم  
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 المراحل المحتوى المالحظات

دقائق10  المدة:
 

 نشاط 
 

 
  (D)   والعمودي على  E   المار من النقطة (M) أنشئ المستقیم  -1   

   [EN]    منتصف A   بحیث  N  ,أنشئ النقطة (D) من    A لتكن النقطة   - 2   

 أنشطة تشخیصیة

دقائق 20 : مدة ال    

 نشاط  

 
. ثالثة دواویر  A   و B   و C تمثل النقط 

سوق بحیث یكون قریب من  إقامةالمجلس الجماعي للقرى الثالث  أراد
ساعد المجلس الجماعي على معرفة مكان . القرى الثالث بنفس المسافة

السوق ؟ إقامة  

 أنشطة بنائیة

دقائق 10 : مدة ال   

 2- واسط قطعة
 تعریف

منتصف القطعــة و عمودي على حاملھا واسط قطعة ھو مستقیم یمر من  
 مثال

 
 
 
 
 
 
  

 
 

[AB]  المستقیم (D)   ھو واسط القطعة   

 ملخص الدروس

دقائق 15 : مدةال    

 تمرین تطبیقي 
تكون  بحیث  D  ولتكن النقطة  A    مثلث قائم الزاویة في النقطة ABC 

  [DC] منتصف A النقطة 
 [DC]   واسط (AB)   أنبین 

 

 أنشطة تقویمیة



الخاصیة الممیزة لواسط قطعة: وضوعالم  
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 المراحل المحتوى المالحظات

دقائق10  المدة:
 

 نشاط 
:ضع دائرة على الجواب الصحیح   

  نعم ال
 [AB]    واسط القطعة  

  ال نعم
[AB]    واسط القطعة  

  نعم ال
[AB]    واسط القطعة  

 

أنشطة 
 تشخیصیة

دقائق 20 : مدةال    

 نشاط  
  5cm قطعة قیاسھا      [AB] 1 -  

   [AB]واسط القطعة  (D)  أنشئ  -أ
M أنشئ  -ب   وM   من  نقطتین مختلفتین (D)       
 ؟ MBو  MAقارن بین   -ج
Mقارن بین    -د A  وM B ظحماذا تال ؟  

  4cm قطعة قیاسھا      [PR] 2-   
  P و  R  متساویة المسافة عن   M النقطة أنشئ  -أ

   [PR]واسط القطعة  (E) المستقیم  أنشئ  -ب 
 تالحظ ذاما  - ج 

 أنشطة بنائیة

دقائق 10 : مدةال   

 خاصیة 1 (المباشرة)
 كل نقطة تنتمي إالى واسط قطعة تكون متساویة المسافة عن طرفیھا

 خاصیة 2 (العكسیة)
 كل نقطة متساویة المسافة عن طرفي قطعة تنتمي إلى واسط ھذه القطعة 

 مثال

  
  

ملخص 
 الدروس

دقائق 15 : مدةال    

 تمرین تطبیقي 

 
AK=AE : بحیث تكون     (D) من المستقیم    Aانشئ النقطة 

أنشطة 
 تقویمیة



واسطات مثلث:  وضوع الم  
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 المراحل المحتوى المالحظات

 
قدقائ10 : مدة ال  

           نشاط             لتكن [AB] قطعة و  (D)  واسطھا   
أنشئ الشكل -أ      
:  أتمم ما یلي - ب     

M إلىتنتمي   (D)    ...........................ن إف  كانت  إذا    
...................................فإن      OA=OB       إذا كانت 

أنشطة 
 تشخیصیة

دقائق 20 : مدةال    

 نشاط
مثلث    ABC 

Oعلى التوالي ویتقاطعان في النقطة [AB] و   [AC]  واسطا القطعتین  (L)     (D) و
أنشئ الشكل  -1  

OA = OC و   OA = OB :بین أن    -2  
  [AB] واسط القطعة        (D)   إناستنتج  -O 3   إلىتنتمي  

ABC 4 -  ماذا  یمكن أن تقول إذن عن واسطات المثلث  
الدائرة التي مركزھا  إلىتنتمي   A B و  C و    النقط  نأتحقق  -5

OA   أنشئھاثم   و شعاعھا     O 

أنشطة 
 بنائیة

دقائق 10 : مدةال   

 3- واسط مثلث 
 تعریف

 واسط مثلث ھو واسط أحد أضالعھ

 مثال

 
[BC] واسط ھو   (D) المستقیم  في الشكل أعاله لدینا   

  ABC    واسطا للمثلث  (D)    وفي ھذه الحالة نسمي المستقیم   
 خاصیة 

بھذا المثلثواسطات مثلث تتالقى في نقطة وحیدة تسمى مركز الدائرة المحیطة   
 مثال

 
 

التي تمثل و   O  تتالقى في النقطة  ABC   جانبھ واسطات مثلث  في الشك  
المحیطة بھذا المثلث  مركز الدائرة   

ملخص 
 الدروس

دقائق 15 :   مدةال  
 تمرین تطبیقي

 رسم أحمد دائرة باستعمال قطعة نقدیة و أراد أن یحدد مركزھا 
الدائرةساعد أحمد في تحدید مركز ھذه   

أنشطة 
 تقویمیة


