
 الجزائرية الديمقراطية الشعبيةلجمهورية ا

............................................................متوسطة:                                              وزارة التربية الوطنية                   

                                                                    المادة: رياضيات                                                                              .................... لواليةمديرية التربية 

طــــــمتوس ةـــــــلثة الثاــــــللسن ثانيال يــــمع التعلــــــالمقط  
 

  (الختامية)مستوى من الكفاءة 
ي مثلث، ف مستقيم املنتصفين املثلثات،ف خواص متعلقة باملثلثات )حاالت تقايس يوظبتيحل مشكالت 

 ويبني براهين بسيطة. (الخاصة في مثلث تاملستقيما

 

 املتباينة املثلثية(.)انشاء مثلث  

 معرفة حاالت تقايس مثلثات واستعمالها في براهين بسيطة 

 معرفة خواص مستقيم املنتصفين واستعمالها في براهين بسيطة 

 معرفة واستعمال تناسبية األطوال ألضالع املثلثين املعينين بمستقيمين متوازيين يقطعهما قاطعان غير  

 متوازيين.

 (.المحاور، االرتفاعات، المتوسطات، المنصفاتتعريف وإنشاء املستقيمات الخاصة في املثلث ) 

 معرفة خواص هذه املستقيمات )خاصية االرتفاعات تقبل دون برهان( واستعمالها في وضعيات بسيطة. 
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 الوضعية اإلنطالقية
 

، هانيللمخططات اخوه المهندس المعماري  عقبةتصفح اثناء 

شد انتباه تصميم واجهة مبنى إدارة الجامعة اذ خرج عن 

المألوف بتصميمه لواجهة اإلدارة االمامية على شكل مثلث كما 

  تظهر في الشكل المقابل:

جيدا في التصميم وفهم المعطيات،  عقبةبعد ان تمعن  -1

ثلثات الحظ ان التصميم يحتوي على الكثير من الم

من خالل مالحظات ، اما المتقايسة. فقرر تحديد بعضها

تشير الى أن  المخطط والتيالمهندس المدونة على 

AC CE  و   / /MN ST  تبين لعقبة ان   / /BC DE  و انAN NT ثم تمكن من إيجاد  الطول ،AC 

اعتمادا على    / /GK FC  و االطوالAF= 50m  وAG= 17 m  وAK = 10 m 

 ساعده في ذلك. -
ACFراد عقبة إضفاء لمسة جديدة على تصميم اخوه على ان يقترح عليه تصميم نافذة دائرية الشكل داخل المثلثأ -2

 كما لو انها و ان تكون حدائق للورود خارج المبنى تشكل رفقة المبنى دائرة ANF ونافذة دائرية الشكل داخل المثلث

;تشمل الرؤوس  ;S D A  

 ؟النوافذ ومركز الحديقة كيف سيحدد عقبة مراكز -
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 اوظف تعلماتي الحوصلة النشاط استعد 
 112ص  1 131ص  1 131ص  1 121ص  1 املتباينة املثلثية(.)انشاء مثلث  .1
 113ص  33 1ح 131ص  2 131ص  2 مقترح _ الحالة االولى حاالت تقايس مثلثات .2
 مقترح 2ح 131ص  2 131ص  2 مقترح _ الحالة الثانية حاالت تقايس مثلثات .3
 مقترح 3ح 131 ص  2 131ص  2 مقترح _ الحالة الثالثة حاالت تقايس مثلثات .1
 112ص  7 مقترح مقترح مقترح _حاالت خاصة حاالت تقايس مثلثات .5

 مقترح .............................................................................. 10و 10و 10و 10لموردين ل جزئي دمج 

 113ص  12 133ص 3  131ص  3 121ص  2 خواص مستقيم املنتصفين .3

 113ص  13 133ص 3 131ص  3 مقترح خواص مستقيم املنتصفين .7

 113ص  18 133ص  1 131ص  3 مقترح تناسبية األطوال ألضالع املثلثين .8

  113 ص 37و 33.......................................................................................... 10و10 و 16لموردين ل جزئيدمج 
 111ص  23 138ص  3 132ص  3 121ص  3 _املحاور املستقيمات الخاصة في املثلث .1

 111ص  21 138ص  3 132ص  3  مقترح ات_املنصفاملستقيمات الخاصة في املثلث .11

 111ص  28 111و 138ص  3 133ص  3 121ص  1و  7 ات_املتوسطاملستقيمات الخاصة في املثلث .11

 111ص  31 111ص  3 133ص  3 121ص  5 ات_االرتفاعاملستقيمات الخاصة في املثلث .12

 مقترح............................................................. 00و 00و 01و  9للموارد  جزئي دمج 
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 اإلنطالقيةحل الوضعية 

 تحديد المثلثات المقايسة: .1

2.  

 (DE)//(BC)اثبات أن:  -

 AN = NT: تبيان أن -

 متوازيين يقطعهما قاطعين غير متوازيين نبتوظيف تناسبية االطوال في مثلثين معينين بمستقيمي ACحساب الطول:  -

 تحديد مراكز النوافذ هو نقطة تقاطع المنصفات. .3

 مركز الحديقة هو نقطة تقاطع المحاور .0

 000ص  للتقويم وضعية 

 
 

وضعية 
 التقويم

المعالجة   اذــــــــــــــــــــمن طرف االست ةــــــة التقويم + وضعيات مقترحـــــــــــــــــــــــــــــــل وضعيـــــــــــــــــــــــح
البيداغوجية 

 المحتملة
الحجم  ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاعــة 20

 الزمني
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السنة الثالثة متوسط                المقطع الثاني                           وضعية االنطالق            
 

، شد انتباه تصميم واجهة مبنى إدارة الجامعة اذ خرج هانيللمخططات اخوه المهندس المعماري  عقبةتصفح اثناء 

  عن المألوف بتصميمه لواجهة اإلدارة االمامية على شكل مثلث كما تظهر في الشكل المقابل:

جيدا في التصميم وفهم  عقبةبعد ان تمعن  .1

المعطيات، الحظ ان التصميم يحتوي على 

ثلثات المتقايسة. فقرر تحديد الكثير من الم

من خالل مالحظات المهندس ، اما بعضها

تشير الى أن  المخطط والتيالمدونة على 

AC CE  و   / /MN ST  تبين لعقبة ان

   / /BC DE  و انAN NT ثم تمكن ،

اعتمادا على  ACمن إيجاد  الطول 

   / /GK FC  و االطوالAF= 50m  وAG= 17 m  وAK = 10 m 

 ساعده في ذلك. -
أراد عقبة إضفاء لمسة جديدة على تصميم اخوه على ان يقترح عليه تصميم نافذة دائرية الشكل داخل  .2

و ان تكون حدائق للورود خارج المبنى تشكل رفقة  ANF ونافذة دائرية الشكل داخل المثلثACFالمثلث

;تشمل الرؤوس  كما لو انها المبنى دائرة ;S D A  

 ؟النوافذ ومركز الحديقة كيف سيحدد عقبة مراكز -
 

السنة الثالثة متوسط                المقطع الثاني                           وضعية االنطالق            
 

، شد انتباه تصميم واجهة مبنى إدارة الجامعة اذ خرج هانيللمخططات اخوه المهندس المعماري  عقبةتصفح اثناء 

  عن المألوف بتصميمه لواجهة اإلدارة االمامية على شكل مثلث كما تظهر في الشكل المقابل:

جيدا في التصميم وفهم  عقبةبعد ان تمعن  .1

المعطيات، الحظ ان التصميم يحتوي على 

ثلثات المتقايسة. فقرر تحديد الكثير من الم

من خالل مالحظات المهندس ، اما بعضها

تشير الى أن  المخطط والتيالمدونة على 

AC CE  و   / /MN ST  تبين لعقبة

ان    / /BC DE  و انAN NT ثم ،

اعتمادا على  ACتمكن من إيجاد  الطول 

   / /GK FC  و االطوالAF= 50m  وAG= 17 m  وAK = 10 m 

 ساعده في ذلك. -
أراد عقبة إضفاء لمسة جديدة على تصميم اخوه على ان يقترح عليه تصميم نافذة دائرية الشكل داخل  .2

و ان تكون حدائق للورود خارج المبنى تشكل رفقة  ANF ونافذة دائرية الشكل داخل المثلثACFالمثلث

;تشمل الرؤوس  كما لو انها المبنى دائرة ;S D A  

 ؟النوافذ ومركز الحديقة كيف سيحدد عقبة مراكز -
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السنة الثالثة متوسط                المقطع الثاني                             االدماج الكليوضعية   

 
السنة الثالثة متوسط                المقطع الثاني                             االدماج الكليوضعية   
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