
 

 وضعية تقويم 

 الجزء األول:   

ٌحً أثناء مشاهدته لفٌلم وثائقً على قناة ناشٌونال جٌوغرافٌك حول 

 0044444من الدم على  31mmكرٌات الدم الحمراء حٌث ٌحتوي 

 .من الدم  6Lكرٌة دم حمراء وٌحتوي الجسم على 

 . كم كرٌة حمراء ٌحتوي علٌه جسم اإلنسان 

  m7شكل الكرٌة الحمراء قابل للتشبٌه مع أسطوانة قطرها 

m2 (mmmوارتفاعها  3101 ()311 dmL ) 

  اذا تراكمت الكرٌات الحمراء، ما هو ارتفاع العمود

 المتحصل علٌه ؟

  هذا هو طولاذا صفت الكرٌات على شكل خط مستقٌم فما   

 الخط ؟

 . سبعد يحي في االجببة على هبته األسئلة 

 

 الجزء الثاني :

أثبث العالم لٌوناردو أولر أنه فً مثلث غٌر متساوي األضالع نقطة 

تالقً المحاور ونقطة تالقً المتوسطات ونقطة تالقً اإلرتفاعات 

 تنتمً إلى نفس المستقٌم الذي سمً بمستقٌم أولر .

  اولر على المثلث أنشئ مستقٌمABC حٌث 

cmAB 7  وcmAC 6  وcmBC 8.4 

 

 

 وضعية تقويم 

 :لء األوالجز   

ٌحً أثناء مشاهدته لفٌلم وثائقً على قناة ناشٌونال جٌوغرافٌك 

من الدم على  31mmٌحتوي حول كرٌات الدم الحمراء حٌث 

 .من الدم  6Lكرٌة دم حمراء وٌحتوي الجسم على  0044444

  حمراء ٌحتوي علٌه جسم اإلنسان .كم كرٌة 

  m7شكل الكرٌة الحمراء قابل للتشبٌه مع أسطوانة قطرها 

m2 (mmmوارتفاعها  3101 )(311 dmL ) 

  اذا تراكمت الكرٌات الحمراء، ما هو ارتفاع العمود

 المتحصل علٌه ؟

 هذا لى شكل خط مستقٌم فما هو طولالكرٌات ع اذا صفت 

 الخط ؟

 . سبعد يحي في االجببة على هبته األسئلة 

 الجزء الثاني :

أثبث العالم لٌوناردو أولر أنه فً مثلث غٌر متساوي األضالع 

نقطة تالقً المحاور ونقطة تالقً المتوسطات ونقطة تالقً 

 تنتمً إلى نفس المستقٌم الذي سمً بمستقٌم أولر . اإلرتفاعات

  أنشئ مستقٌم اولر على المثلثABCحٌث  

cmAB 7 وcmAC 6  وcmBC 8.4 

 

 

 

 وضعية تقويم 

 الجزء األول:   

ٌحً أثناء مشاهدته لفٌلم وثائقً على قناة ناشٌونال جٌوغرافٌك 

من الدم على  31mmحول كرٌات الدم الحمراء حٌث ٌحتوي 

 .من الدم  6Lكرٌة دم حمراء وٌحتوي الجسم على  0044444

 . كم كرٌة حمراء ٌحتوي علٌه جسم اإلنسان 

  m7شكل الكرٌة الحمراء قابل للتشبٌه مع أسطوانة قطرها 

m2 (mmmوارتفاعها  3101 ()311 dmL ) 

  اذا تراكمت الكرٌات الحمراء، ما هو ارتفاع العمود

 المتحصل علٌه ؟

  هذا هو طولاذا صفت الكرٌات على شكل خط مستقٌم فما 

 الخط ؟

 . سبعد يحي في االجببة على هبته األسئلة 

 الجزء الثاني :

أثبث العالم لٌوناردو أولر أنه فً مثلث غٌر متساوي األضالع 

نقطة تالقً المحاور ونقطة تالقً المتوسطات ونقطة تالقً 

 اإلرتفاعات تنتمً إلى نفس المستقٌم الذي سمً بمستقٌم أولر .

 على المثلث  أنشئ مستقٌم اولرABC حٌث  :

cmAB 7  وcmAC 6  وcmBC 8.4 

 

 

  

 

 وضعية تقويم 

 الجزء األول:   

ٌحً أثناء مشاهدته لفٌلم وثائقً على قناة ناشٌونال جٌوغرافٌك حول 

 0044444من الدم على  31mmكرٌات الدم الحمراء حٌث ٌحتوي 

 .من الدم  6Lكرٌة دم حمراء وٌحتوي الجسم على 

 . كم كرٌة حمراء ٌحتوي علٌه جسم اإلنسان 

  m7شكل الكرٌة الحمراء قابل للتشبٌه مع أسطوانة قطرها 

m2 (mmmوارتفاعها  3101 ()311 dmL ) 

  اذا تراكمت الكرٌات الحمراء، ما هو ارتفاع العمود

 المتحصل علٌه ؟

 هذا اذا صفت الكرٌات على شكل خط مستقٌم فما هو طول   

 الخط ؟

 . سبعد يحي في االجببة على هبته األسئلة 

 الجزء الثاني :

أنه فً مثلث غٌر متساوي األضالع نقطة  أثبث العالم لٌوناردو أولر

تالقً المحاور ونقطة تالقً المتوسطات ونقطة تالقً اإلرتفاعات 

 تنتمً إلى نفس المستقٌم الذي سمً بمستقٌم أولر .

  أنشئ مستقٌم اولر على المثلثABC حٌث    

cmAB 7 و cmAC 6  وcmBC 8.4     
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