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ســــــػ
انـــمسزىي  :يرــٕ
انكراب انًذسس .ٙانًُٓاض.
انـــــىسبئم :
يـخــــــطػ انرـــــــــؼهًاخ
األســــــــزبذ :ســــــــــــبكذ شــــــــكسي
انكفبءح انمسزهدفخ مه انمقطع انزعهمي ٚ :ؽ ّم يشكالخ يرؼهقح تانؽساب انؽشف( ٙذثسٛػ َٔشش ػثاساخ ظثشٚح)
ٕٔٚظف خٕاص يرؼهقح تانًصهصاخ (ذًٛٛض انًصهس انقائى) .يسرٕٖ يٍ انكفاءج انشايهح
انكفاءج انشايهحٚ :ؽ ّم يشكالخ يٍ انؽٛاج انٕٛيٛحٚٔ ،ثُ ٙتشاْ ٍٛتسٛطح ٔ/أٔ يش ّكثح َسثٛا ترٕظٛف يكرسثاذّ ف ٙيخرهف
يٛاد ٍٚانًادج (انؼذد٘ ،انُٓذس ،ٙانذٔال ٔذُظٛى يؼطٛاخ).
زقم انمقطع 30

انـــــًٕاسد
انـــًؼشفٛح

انمقطع انزعهمي  :انــــــــؽســاب انـــــــؽشفٔ ٙانــــــــــًصهس انـــــــــقائى ٔانــــــــذائشج
 ذثسٛػ ػثاسج ظثشٚح.
َ شش ػثاساخ ظثشٚح يٍ انشكم )a+ b ()c+d( :ؼٛس  dٔ cٔ b ٔ aأػذاد َسثٛح
 ؼساب قًٛح ػثاسج ؼشفٛح.
 يؼشفح خاصٛح انذائشج انًؽٛطح تانًصهس انقائى ٔاسرؼًانٓا.
 يؼشفح خاصٛح انًرٕسػ انًرؼهق تانٕذش ف ٙيصهس قائى ٔاسرؼًانٓا.
 يؼشفح خاصٛح فٛصاغٕسط ٔاسرؼًانٓا
الشكل المقابل المناطق  Bو  Dو Eو ٌ Aمثل منازل كل من شكري وعبد الحق وعبد
الحفٌظ وعلً علً بن داودي وكذلك مناطق لشبكة وٌفً  wifi1حٌث الطرٌق بٌن
منزل شكري و علً ٌمثل قطر الدائرة ) (C1التً تحدد منطقة إنتشار  wifi 2والخط
بٌن مركز الدائرة ) (C1ومنزل علً هً قطر الدائرة ) (C2التً تحدد منطقة إنتشار
 wifi 2اما منازل عبد الحفٌظ وعبد الحق و علً على إستقامة واحدة
 (1ماهً الوضعٌة النسبٌة للمستقٌمٌن )(BDو) (Eiمع التعلٌل ؟
 (2أثبت أن :
)AD² = 4(X - Y ) (X + Y

انٕظؼٛح
االَطالقٛح

belhocine : https://prof27math.weebly.com/

انؽعى
انساػٙ

ٔظؼٛاخ
ذؼهًٛح
تسٛطح
ٔظؼــٛاخ
انـــرــؼـــهى
انـــعــضئٙ
ٔانــــكــهٙ

ٔ.خ :1اسرؼذ يقرشغ َ /شاغ  01ص  / 56ؼٕصهح  1ص  58أظف ذؼهًاذ 7 ٙص 62
ٔ.خ :2اسرؼذ ص َ / 55شاغ  0 2ص  / 56ؼٕصهح  2ص  58أظف ذؼهًاذ 13 ٙص 63
ٔ.خ :3اسرؼذ يقرشغ َ /شاغ  0 3ص  / 56ؼٕصهح  3ص  58أظف ذؼهًاذ 17 ٙص 63
ٔ.خ :4اسرؼذ ص َ / 55شاغ  0 4ص / 57ؼٕصهح  4ص  60أظف ذؼهًاذ 20 ٙص 63
ٔ.خ :5اسرؼذ ص َ / 151شاغ  2ٔ1ص / 152ؼٕصهح  1ص  154أظف ذؼهًاذ 5 ٙص 158
ٔ.خ :6اسرؼذ يقرشغ َ /شاغ يقرشغ  / 2 + 1ؼٕصهح ص  154أظف ذؼهًاذ 07 ٙص 158
ٔ.خ :7اسرؼذ يقرشغ َ /شاغ يقرشغ / 2+1ؼٕصهح ص  170أظف ذؼهًاذ 20 ٔ 13 ٙص 175

 ديط  ....................................................................04ٔ 03ٔ 02ٔ 01ذًاسٍٚ
 ديط  .............................................................................07 ٔ 06ٔ 05ذًاسٍٚ
 ديط كه .................................................................................................... ٙيقرشغ

ٔ ص
ٔ ٔ ٔ ص

ؼــــــــــــم
انــــٕظؼٛح
االَـــطالقٛح

 06سب

 30سب

ٔظــــــؼٛح
انـــــــرقٕٚى

ٔظؼٛح انرقٕٚى ......................................................................................................................................................................يقرشؼح

انـــــًؼانعح
انثٛذاغٕظٛح
انــــًؽرًهح

ؼم ٔظؼٛح انرقٕٚى ٔ +ظؼٛاخ يٍ إَراض األسرار

انؽعى
انضيُٙ

 08سب

 30سب
 30سب

 17ساػح

انمــــــــــــــــيدان :
انــمقطع انزعهيمي :
انــــمىزد انزعهمي :
انكفبءح انمسزهدفخ:

أَشطح ػذدٚح
انؽساب انؽشفٙ
ذثسٛػ ػثاسج ظثشٚح
كٛفٛح ذثسٛػ ػثاسج ظثشٚح

انمركسح:

انمسـزىي:
انىســـبئم:
انـــــــزمه:
األســـــزبذ:

.... .
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ســــــــــــػ
يرــٕ
انكراب انًذسس, ٙانًُٓاض
 01ســــــــــــــــــــــــاػح
ســــــــــــــبكذ شــــكسي

انكفبءح انمسزهدفخ مه انمقطع انزعهمي ٚ :ؽ ّم يشكالخ يرؼهقح تانؽساب انؽشف( ٙذثسٛػ َٔشش ػثاساخ ظثشٚح)
ٕٔٚظف خٕاص يرؼهقح تانًصهصاخ (ذًٛٛض انًصهس انقائى).
انكفاءج انشايهحٚ :ؽ ّم يشكالخ يٍ انؽٛاج انٕٛيٛحٚٔ ،ثُ ٙتشاْ ٍٛتسٛطح ٔ/أٔ يش ّكثح َسثٛا ترٕظٛف يكرسثاذّ ف ٙيخرهف
يٛاد ٍٚانًادج (انؼذد٘ ،انُٓذس ،ٙانذٔال ٔذُظٛى يؼطٛاخ).
انًشاؼم

يؤششاخ انكفاءج

انزـــهيئخ

يــــزركس:

انخاصٛح
انرٕصٚؼٛح
نهعشب تانُسثح
ن- ٔ + ٙ

انرقٕٚــــــــــى

ٔظـــــــــــــؼٛاخ ٔأَــــــــــــــشطح انرؼهـــــــــــــــــــــــى
اؼسة ياٚه: ٙ
8-5×2
)2×(8-5
)-3×(2+7
وضعيخ وعهميخ (  ) 01ص 56
ذثشٚش صؽح انًسأذَ : ٍٛؼٕض  ℓتـ  1ارٌ غٕل انخػ االؼًش ْٕ 12
4×(3 ℓ) = 4×(3×1) = 4×3 = 12
3× ℓ +3× ℓ +3× ℓ +3× ℓ = 3×1+3×1+3×1+3×1
= 3+3+3+3
= 12

انجــــحـث
و
االكزشبف

 ػثاسج ظذاء ْ( ℓ) ٙ ػثاسج يعًٕع ْٙان ٌكون المتعلم
قادر على تبسٌط
عبارة جبرٌة

3× ℓ +3× ℓ +3× ℓ +3× ℓ

 ذثسٛػ انؼثاسذ ٍٛانساتقر:ٍٛ4×(3 ℓ) = 12 ℓ
3× ℓ +3× ℓ +3× ℓ +3× ℓ = 12 ℓ
ة)
 -يساؼح انًشتغ انثُ: ْٙ ٙ

=

انرؼثٛش ػٍ تؼذ٘ انًسرطٛم تذالنح :انطٕل (

) انؼشض (

)

انرؼثٛش تطشٚقر ٍٛػٍ يساؼح انًسرطٛم : ABCD)2

,

)1

انحــىصهخ يــكزست :

كراتح انؽٕصهح  1ص 58
ذثسٛػ ػثــاساخ ظثـــشٚح:
ذثسٛػ ػثاسج ظثـــشٚح ذؼُ ٙكراترٓا تأ قم يا ًٚكٍ يٍ انؽذٔد فٙ
ؼانح يعًٕع أٔ انؼٕايم أٔ ؼانح انعذاء

ٚرؼشف ػهٗ
ذثسٛػ ػثاسج
ظثشٚح

يصال:
ℓ

ℓ

(

)
×

4×(3 ℓ) =4 × 3 × ℓ

×3

(3 ℓ)×(5 ) =3

ذثسٛػ يعًٕع ظثش٘
6ℓ + 6ℓ + 6ℓ + 6ℓ + 6ℓ = 30ℓ
= 13

إعــــبدح
اإلسزثمبز

تـــــــطبٌق مباشر
لــــمعرفة مستوى
األســتٌعاب عـــند
التــــــــــــــــــلمٌذ

خ  7ص 62
ػًم يُضن : ٙخ  10 ٔ 9 ٔ 8ص 62

انمــــــــــــــــيدان :
انــمقطع انزعهيمي :
انــــمىزد انزعهمي :
انكفبءح انمسزهدفخ:

 :أَشطح ػذدٚح
انؽساب انؽشفٙ
ؼزف االقٕاط
كٛفٛح ؼزف االقٕاط يٍ ػثاسج ظثشٚح

انمركسح:

انمسـزىي:
انىســـبئم:
انـــــــزمه:
األســـــزبذ:

.... .
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ســــــــــــػ
يرــٕ
انكراب انًذسس, ٙانًُٓاض
 01ســــــــــــــــــــــــاػح
ســــــــــــــبكذ شــــكسي

انكفبءح انمسزهدفخ مه انمقطع انزعهمي ٚ :ؽ ّم يشكالخ يرؼهقح تانؽساب انؽشف( ٙذثسٛػ َٔشش ػثاساخ ظثشٚح) ٕٔٚظف
خٕاص يرؼهقح تانًصهصاخ (ذًٛٛض انًصهس انقائى).
انكفاءج انشايهحٚ :ؽ ّم يشكالخ يٍ انؽٛاج انٕٛيٛحٚٔ ،ثُ ٙتشاْ ٍٛتسٛطح ٔ/أٔ يش ّكثح َسثٛا ترٕظٛف يكرسثاذّ ف ٙيخرهف
يٛاد ٍٚانًادج (انؼذد٘ ،انُٓذس ،ٙانذٔال ٔذُظٛى يؼطٛاخ).
انًشاؼم

يؤششاخ انكفاءج

انزـــهيئخ

يــــزركس:

ٔظـــــــــــــؼٛاخ ٔأَــــــــــــــشطح انرؼهـــــــــــــــــــــــى
أسرؼذ ص 55

وضعيخ وعهميخ (  ) 30ص 56
أ)
انرهًٛز 2
انرهًٛز 1
50 – 14 – 17 = 19
50 – (14+17) = 19
36 – 29 – 7 = 0
36 + 29 – 7 = 58
االظاتاخ انصؽٛؽح  )1 :انرهًٛز2 ٔ 1 ٍٚ

انرهًٛز 3
50 – (14 – 17) = 53
36 + (29 – 7) = 58

 )2انرهًٛز3 ٔ 1 ٍٚ
ة)

انجــــحـث
و
االكزشبف

اٌ ٚكٌٕ انًرؼهى
قادس ػهٗ ؼزف
االقٕاط ف ٙػثاسج
ظثشٚح ذسثقٓا اشاسج جـ)
(–)أ ()+

50 – (14+17) = 50 – 14 – 17
36 + (29 – 7) = 36 + 29 - 7
A=5+(3-7)=1 =5+3-7
B=9+(-13-6)=-10 =9-13-6
C=3.4-(-3+7)= -0.6=3.4+3-7
D=9-(4-2.3)=7.3=9-4+2.3

د) نؽزف قٕس ٍٛيسثٕق ٍٛتاإلشاسج ( َ ) -غٛش اشاسج يا داخم انقٕس. ٍٛ
نؽزف قٕس ٍٛيسثٕق ٍٛتاإلشاسج ( َ ) +رشك اشاسج يا داخم انقٕس ٍٛكًا
ْ. ٙ

انرقٕٚــــــــــى

انحىصهخ  0ص 85

انحــىصهخ يــكزست :

حرف االقىاس في عجبزح ججسيخ

-

-

أمثهخ :
انقٕساٌ يسثٕقراٌ تاالشاسج ()+
a +(7-b) =a+7- b
x+(-2-3x) = x-2-3x
انقٕساٌ يسثٕقراٌ تاالشاسج ()-
a – (-2b + 9) = a+2b-9
x – (-6x-y) = x+6x+y

إعــــبدح
اإلسزثمبز

تــــــطبٌق مباشر
لــــمعرفة مستوى
األســتٌعاب عـــند
التــــــــــــــــــلمٌذ

خ  13ص 63

belhocine : https://prof27math.weebly.com/

انمــــــــــــــــيدان :
انــمقطع انزعهيمي :
انــــمىزد انزعهمي :
انكفبءح انمسزهدفخ:

 :أَشطح ػذدٚح
انؽساب انؽشفٙ
َشش ػثاسج يٍ انشكم()a+b()c+d
انرؼشف َشش ػثاسج يٍ انشكم()a+b()c+d
انمركسح:

انمسـزىي:
انىســـبئم:
انـــــــزمه:
األســـــزبذ:

.... .
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انكفبءح انمسزهدفخ مه انمقطع انزعهمي ٚ :ؽ ّم يشكالخ يرؼهقح تانؽساب انؽشف( ٙذثسٛػ َٔشش ػثاساخ ظثشٚح) ٕٔٚظف
خٕاص يرؼهقح تانًصهصاخ (ذًٛٛض انًصهس انقائى).
انكفاءج انشايهحٚ :ؽ ّم يشكالخ يٍ انؽٛاج انٕٛيٛحٚٔ ،ثُ ٙتشاْ ٍٛتسٛطح ٔ/أٔ يش ّكثح َسثٛا ترٕظٛف يكرسثاذّ ف ٙيخرهف
يٛاد ٍٚانًادج (انؼذد٘ ،انُٓذس ،ٙانذٔال ٔذُظٛى يؼطٛاخ).
انًشاؼم

انزـــهيئخ

يؤششاخ انكفاءج

يــــزركس:

انرقٕٚــــــــــى

ٔظـــــــــــــؼٛاخ ٔأَــــــــــــــشطح انرؼهـــــــــــــــــــــــى
أؼسة تطشقر ٍٛياٚه: ٙ
(3 × )8+2
(-5 × )3-7

انخاصٛح
انرٕصٚؼٛح

وضعيخ وعهميخ (  ) 30ص 85
 )0أ)  -انطٕل 3 + x : AD
 انرؼثٛش ػٍ يساؼح انًسرطٛم  ABCDتطشٚقر: ٍٛS = 5 x + 15
 انًسأاج 5 × (x + 3) = 5 x + 15 :)

ب) َشش انؼثاساخ :

انجــــحـث
و
االكزشبف

اٌ ٚكٌٕ انًرؼهى
قادسا ػهٗ َشش
ػثاسج يٍ انشكم
((a+b()c+d

)S = 5 × (x + 3
(
(

)
)

(

 )0أ) تؼذ٘ انًسرطٛم  :انطٕل ) (c+dانؼشض)(a+b
 -يساؼح انًسرطٛم

)1) S = (a+b)(c+d
2) S = ac+ad+bc+bd

 انًسأاج )a+b()c+d( = ac+ad+bc+bd :ب) َشش انؼثاساخ :

)

(

()
)
)

()
()

(
(

انحىصهخ  0ص 85
َشش ػثاسج ظذاء ٚؼُ ٙكراترٓا ػهٗ انشكم يعًٕع
خبصيخ0

انحــىصهخ يــكزست :

يالؼظاخ:
أ) ذسًٗ انخاصٛح 1تانخاظٛح انرٕصٚؼٛح (ذٕصٚغ انعشب ػهٗ انعًغ)
ب) ًٚكٍ ذثشٚش قاػذج ؼزف االقٕاط تاسرؼًال ْزِ انخاصٛح .1
خبصيخ0

أمثهخ:


5(x+2) = 5x+5×2
=5x+10



)-2x(7-1.5x) =-2x×7-(-2x) × (1.5x
=-14x+3




+(7-b)=(+1)× 7+(+1)×(-b) = 7-b
)-(-2x-y) = (-1)×(-2x)+(-1)×(-y
= + 2x +y



(2x-3)(-4+x) = -8x+2
-11x+12

إعــــبدح
اإلسزثمبز

تـــــــطبٌق مباشر
لــــمعرفة مستوى
األســتٌعاب عـــند
التــــــــــــــــــلمٌذ

=2
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انمــــــــــــــــيدان :
انــمقطع انزعهيمي :
انــــمىزد انزعهمي :
انكفبءح انمسزهدفخ:

 :أَشطح ػذدٚح
انؽساب انؽشفٙ
ؼساب قًٛح ػثاسج ؼشفٛح
اخرثاس صؽح َشش ػثاسج ظثشٚح ترؼٕٚط انؽشف تؼذد
انمركسح:

03

ســــــــــــػ
يرــٕ
انكراب انًذسس, ٙانًُٓاض
 01ســــــــــــــــــــــــاػح
ســــــــــــــبكذ شــــكسي

انمسـزىي:
انىســـبئم:
انـــــــزمه:
األســـــزبذ:

.... .

انكفبءح انمسزهدفخ مه انمقطع انزعهمي ٚ :ؽ ّم يشكالخ يرؼهقح تانؽساب انؽشف( ٙذثسٛػ َٔشش ػثاساخ ظثشٚح) ٕٔٚظف
خٕاص يرؼهقح تانًصهصاخ (ذًٛٛض انًصهس انقائى).
انكفاءج انشايهحٚ :ؽ ّم يشكالخ يٍ انؽٛاج انٕٛيٛحٚٔ ،ثُ ٙتشاْ ٍٛتسٛطح ٔ/أٔ يش ّكثح َسثٛا ترٕظٛف يكرسثاذّ ف ٙيخرهف
يٛاد ٍٚانًادج (انؼذد٘ ،انُٓذس ،ٙانذٔال ٔذُظٛى يؼطٛاخ).
انًشاؼم

يؤششاخ انكفاءج

انزـــهيئخ

يــــزركس:

ٔظـــــــــــــؼٛاخ ٔأَــــــــــــــشطح انرؼهـــــــــــــــــــــــى
أسرؼذ ص 55

وضعيخ وعهميخ (  ) 30ص 85
()
أ) ؼساب قًٛح انؼثاسج ):

(

يٍ اظم :
)

)

(

) ( (

()

يٍ اظم :
)

(

)

(

()

)

( (

)

يٍ اظم :
)

انجــــحـث
و
االكزشبف

اٌ ٚكٌٕ انًرؼهى
قادسا ػهٗ اخرثاس
صؽح َشش ػثاسج
ظثشٚح يٍ خالل
ذؼٕٚط انؽشف
تؼذد

) ( (

()

ب) ذثشٚش ػذو صؽح انؼثاسج َؼٕض  xتـ  1شى تـ  -1شى تـ : 5

) (

)

(

)

) (
ارٌ َشش انؼثاسج غٛش صؽٛػ

) (

(

) (

انرقٕٚــــــــــى

انحىصهخ  0ص 03
حسبة قيمخ عجبزح حسفيخ

أمثهخ:

انحــىصهخ يــكزست :



 A=3مه اجم x=2

احست قيمخ انعجبزح

وعىض  xثبنعدد  0في انعجبزح  Aفىجد
A=3
A=3
A = 12
A = -6


أحست قيمخ انعجبزح ) B=(-5x+7)(2-yمه أجم x=-1.4 ; y=-9

وعىض ثبنعدد  -0.0و ثبنعدد  -9في انعجبزح  Bفىجد
])B = [-5×(-1.4)+7][2-(-9
]B = [7+7][2+9
B = 14×11
B = 154
مالحظخ :
عىد انزعىيض وكزت اشبزح انضسة ثيه انعدديه وفي حبنخ انزعىيض ثعدد
سبنت وسزعمم
مثبل  :0عىد رعىيض  xثبنعدد  0في انعجبزح  5xوكزت 5×3
مثبل  :0عىد رعىيض xثبنعدد  -3.2في انعجبزح  5xوكزت )5×(-3.2

إعــــبدح
اإلسزثمبز

تـــــــطبٌق مباشر
لــــمعرفة مستوى
األســتٌعاب عـــند
التــــــــــــــــــلمٌذ

خ  20ص 63

انمــــــــــــــــيدان :
انــمقطع انزعهيمي :
انــــمىزد انزعهمي :
انكفبءح انمسزهدفخ:

 :أَشطح ُْذسٛح
انًصهس انقائى ٔانذائشج
انذائشج انًؽٛطح تًصهس قائى
يؼشفح ٔاسرؼًال خاصٛح انذائشج انًؽٛطح تًصهس
قائى
انمركسح:

.... .

انمسـزىي:
انىســـبئم:
انـــــــزمه:
األســـــزبذ:

03

ســــــــــــػ
يرــٕ
انكراب انًذسس, ٙانًُٓاض
 01ســــــــــــــــــــــــاػح
ســــــــــــــبكذ شــــكسي

انكفبءح انمسزهدفخ مه انمقطع انزعهمي ٚ :ؽ ّم يشكالخ يرؼهقح تانؽساب انؽشف( ٙذثسٛػ َٔشش ػثاساخ ظثشٚح) ٕٔٚظف
خٕاص يرؼهقح تانًصهصاخ (ذًٛٛض انًصهس انقائى).
انكفاءج انشايهحٚ :ؽ ّم يشكالخ يٍ انؽٛاج انٕٛيٛحٚٔ ،ثُ ٙتشاْ ٍٛتسٛطح ٔ/أٔ يش ّكثح َسثٛا ترٕظٛف يكرسثاذّ ف ٙيخرهف
يٛاد ٍٚانًادج (انؼذد٘ ،انُٓذس ،ٙانذٔال ٔذُظٛى يؼطٛاخ).
انًشاؼم

انزـــهيئخ

يؤششاخ انكفاءج

يــــزركس:

ٔظـــــــــــــؼٛاخ ٔأَــــــــــــــشطح انرؼهـــــــــــــــــــــــى
اسرؼذ ص 151

وضعيخ رعهميخ  0ص 080

انجــــحـث
و
االكزشبف

اٌ ٚكٌٕ انًرؼهى
قادسا يؼشفح
ٔاسرؼًال خاصٛح
انذائشج انًؽٛطح
تًصهس قائى

انرقٕٚــــــــــى

كزبثخ انحىصهخ  0ص 080

خبصيخ 1

مثبل
E
E

انحــىصهخ

F

J

يــكزست :

F

J

َسرُرط أٌ][FJ
قطش نهذائشج انًؽٛطح
تانًصهسFEJ

َؼهى أٌ انًصهسFEJ
قائى فE.ٙ
خبصيخ 0

مثبل

َؼهى أٌ ] [FJقطشا نهذائشج
انًؽٛطح تانًصهس FEJ

إعــــبدح
اإلسزثمبز

تـــــــطبٌق مباشر
لــــمعرفة مستوى
األســتٌعاب عـــند
التــــــــــــــــــلمٌذ
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َسرُرط أٌ انًصهس FEJ
قائى فEٙ

انمــــــــــــــــيدان :
انــمقطع انزعهيمي :
انــــمىزد انزعهمي :
انكفبءح انمسزهدفخ:

أَشطح ُْذسٛح
انًصهس انقائى ٔانذائشج
انًرٕسػ انًرؼهق تانٕذش ف ٙيصهس قائى
يؼشفح خاصٛح انًرٕسػ انًرؼهق تانٕذش ف ٙيصهس قائى
ٔاسرؼًانّ
انمركسح:

.... .

03

ســــــــــــػ
يرــٕ
انكراب انًذسس, ٙانًُٓاض
 01ســــــــــــــــــــــــاػح
ســــــــــــــبكذ شــــكسي

انمسـزىي:
انىســـبئم:
انـــــــزمه:
األســـــزبذ:

انكفبءح انمسزهدفخ مه انمقطع انزعهمي ٚ :ؽ ّم يشكالخ يرؼهقح تانؽساب انؽشف( ٙذثسٛػ َٔشش ػثاساخ ظثشٚح) ٕٔٚظف
خٕاص يرؼهقح تانًصهصاخ (ذًٛٛض انًصهس انقائى).
انكفاءج انشايهحٚ :ؽ ّم يشكالخ يٍ انؽٛاج انٕٛيٛحٚٔ ،ثُ ٙتشاْ ٍٛتسٛطح ٔ/أٔ يش ّكثح َسثٛا ترٕظٛف يكرسثاذّ ف ٙيخرهف
يٛاد ٍٚانًادج (انؼذد٘ ،انُٓذس ،ٙانذٔال ٔذُظٛى يؼطٛاخ).
انًشاؼم

انزـــهيئخ

يؤششاخ انكفاءج

يــــزركس:

الدائرة
المحٌطة
بالمثلث القائم

ٔظـــــــــــــؼٛاخ ٔأَــــــــــــــشطح انرؼهـــــــــــــــــــــــى
ذًٓٛذ:
 ABCيصهس قائى ف ، C ٙؼذد انُقطح  Oيشكض انذائشج انًؽٛطح تٓزا انًصهس .
 -أكًم  . OA ..... OB ..... OC :ػهم

وضعيخ وعهميخ مقزسحخ0
 ABCيصهس قائى ف]، A ٙ

[ انًرٕسػ انًرؼهق تانٕذش ]

[.

 )1يا ْٕ يشكض انذائشج انًؽٛطح تانًصهس . ABC
 )2اَقم ٔاذًى :
ٔيُّ
… = … = OA

انجــــحـث
و
االكزشبف

اٌ ٚكٌٕ انًرؼهى "ارا كاٌ يصهس قائى فاٌ غٕل انًرٕسػ انًرؼهق تانٕذش ٚسأ٘ "...............
قادس ػهٗ
وضعيخ وعهميخ مقزسحخ0
اسرؼًال خاصٛح
انًرٕسػ انًرؼهق  )1اسسى قطؼح يسرقٛى] [ ٔ،ػ O ٍٛيُرصفٓا
تانٕذش ف ٙيصهس  )2اَشئ انُقطح  Gال ذُرً ٙانٗ) ( ؼٛس .OG = OF = OE :
قائى ف ٙتشاْ )3 ٍٛاسسى دائشج ) (Cيشكضْا  ٔ Oقطشْا ] [
تسٛطح
 )4يا َٕع انًصهس EFG
 )5اَقم ٔاذًى :
"ارا كاٌ ف ٙيصهس انًرٕسػ انًرؼهق تأؼذ االظالع ٚسأ٘ َصف غٕنّ
فاٌ ْزا انًصهس " ..................

انرقٕٚــــــــــى

انحىصهخ ص 080

وزيجخ

انحــىصهخ يــكزست :

مثبل
E

E

J

F

F

J
َسرُرط أٌ

َؼهى أٌ انًصهس FEJ
قائًا فE ٙ
 Oيُرصف انٕذش] [ FJ

FJ

= OE

وزيحخ

مثبل

َسرُرط أٌ انًصهس
FEJ
قائى فEٙ

َؼهى أٌ

FJ

= OE

إعــــبدح
اإلسزثمبز

تـــــــطبٌق مباشر
لــــمعرفة مستوى
األســتٌعاب عـــند
التــــــــــــــــــلمٌذ
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انمــــــــــــــــيدان :
انــمقطع انزعهيمي :
انــــمىزد انزعهمي :
انكفبءح انمسزهدفخ:

أَشطح ُْذسٛح
انًصهس انقائى ٔانذائشج
خاصٛح فٛصاغٕسط
يؼشفح خاصٛح فٛصاغٕسط ٔاسرؼًانٓا

انمركسح:

انمسـزىي:
انىســـبئم:
انـــــــزمه:
األســـــزبذ:

.... .

03

ســــــــــــػ
يرــٕ
انكراب انًذسس, ٙانًُٓاض
 01ســــــــــــــــــــــــاػح
ســــــــــــــبكذ شــــكسي

انكفبءح انمسزهدفخ مه انمقطع انزعهمي ٚ :ؽ ّم يشكالخ يرؼهقح تانؽساب انؽشف( ٙذثسٛػ َٔشش ػثاساخ ظثشٚح) ٕٔٚظف
خٕاص يرؼهقح تانًصهصاخ (ذًٛٛض انًصهس انقائى).
انكفاءج انشايهحٚ :ؽ ّم يشكالخ يٍ انؽٛاج انٕٛيٛحٚٔ ،ثُ ٙتشاْ ٍٛتسٛطح ٔ/أٔ يش ّكثح َسثٛا ترٕظٛف يكرسثاذّ ف ٙيخرهف
يٛاد ٍٚانًادج (انؼذد٘ ،انُٓذس ،ٙانذٔال ٔذُظٛى يؼطٛاخ).
انًشاؼم

انزـــهيئخ

يؤششاخ انكفاءج

يــــزركس:

انرقٕٚــــــــــى

ٔظـــــــــــــؼٛاخ ٔأَــــــــــــــشطح انرؼهـــــــــــــــــــــــى
 A B Cيصهس قائى ف. C ٙ
كٛف ٚسًٗ  A B؟
كٛف ٚسًٗ  B C ٔ A C؟

وضعيخ وعهميخ مقزسحخ0

انجــــحـث
و
االكزشبف

 .0يف انؽانر ٍٛانرانٛر ، ٍٛاسسى انًصهس  ABCانقائى ف: A ٙ

ان ٌكون المتعلم
قادرا على استعمال
خاصٌة فٌثاغورس
فً الحساب
والبرهان

.2

AC = 2 cm ٔ AB = 1.5 cm )0
AC = 4 cm ٔ AB = 3 cm )0
ٔ
ف ٙكم ؼانح اؼسة انؼذدٍٚ

،يارا ذالؼع ؟

وضعيخ وعهميخ مقزسحخ0
ٔ

 .0ف ٙكم ؼانح يٍ انؽاالخ انرانٛح اؼسة
BC =10 cmٔ AC = 6 cm ٔ AB =8 cm )1
BC =7.03 cmٔ AC = 5.4 cm ٔ AB =4.5 cm )2
BC =4.25 cmٔ AC = 3.5 cm ٔ AB =2.4 cm )3
 .0اسسى انًصهس  ABCف ٙكم ؼانح شى ذأكذ أَّ قائى .
كزبثخ انحىصهخ ص 053

خبصيخ فيثبغىزس

انحــىصهخ يــكزست :
B

C

A

.

ًٚكٍ ذشظًح ياظاء ف ٙانًصال تانًخطػ اٜذٙ
َؼهى أٌ انًصهس
ABCقائى فAٙ

انحــىصهخ يــكزست :

ؼسة خاصٛح فٛصاغٕسط

َسرُرط أٌ
BC²= AB²+ AC²

مالحظبد :
 خاصٛح فٛصاغٕسط ال ذطثق إال ف ٙانًصهصاز انقائًح.
 ذسًػ خاصٛح فٛصاغٕسط تؽساب غٕل ظهغ ف ٙيصهس قائى تًؼهٕيٛح
غٕن ٙانصهؼ ٍٛاالخشٍٚ
وزيجخ:

خبصيخ انعكسيخ نفيثبغىزس

مثبل

ارا كاٌ ف ٙانًصهس انًسأاج
 BC²= AB²+ AC²صؽٛؽح

ؼسة خاصٛح انؼكسٛح نفٛصاغٕسط

َسرُرط أٌ
انًصهس ABCقائى فA ٙ

يالؼظح
ذسًػ انخاصٛح انؼكسثح نفٛصاغٕسط تئشثاخ أٌ يصهصا ػهًد أغٕال
أظالػّ انصالشح قائى

إعــــبدح
اإلسزثمبز

تـــــــطبٌق مباشر
لــــمعرفة مستوى
األســتٌعاب عـــند
التــــــــــــــــــلمٌذ

ذًش 20 ٔ 13 ٍٚص 175
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