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المكتسبات  القدرات المستھدفة االمتدادات
 القبلیة

توازي مستقیمن  -    
مجموع قیاسات زوایا مثلث  -    
خاصیات المثلثات الخاصة -    
خاصیات الرباعیات الخاصة -    
  
 

معرفة و استعمال الخاصیات  - 
المتعلقة بالزوایا المكونة من 

  متوازیین وقاطع
  
  

التماثل المركزي  -  
الزوایا -  
 

 

 مضامین الدرس وھیكلھ

زاویتان متبادلتان داخلیا  -1  

زاویتان متناظرتان -2  

الوسائل الدیداكتیكیة :  الكتاب المدرسي – السبورة – الطباشیر- 
  المنقلة -البركار – الكوس –المسطرة
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 المراحل المحتوى المالحظات
دقائق10  المدة:

 

 نشاط     أكمل بما یناسب :
على قیاس الزوایا.............التماثل المركزي   
................................مماثل مستقیم ھو   

 أنشطة تشخیصیة

دقائق 20 : مدةال    

 نشاط  
[ ]AB I منتصف  1 و 2( ) //( )D D نعتبر الشكل التالي حیث   

 
      I    بالنسبة للنقطة C مماثلة النقطة   C' أنشئ النقطة -1  

    2( )D على المستقیم   C' حدد موقع النقطة   -2  
ˆ ˆC 'CAB BA -  : بین أن   3  

ˆ ˆCAB DBA  4-  : استنتج أن 

 أنشطة بنائیة

دقائق 10 : مدة ال   

 1- زاویتان متبادلتان داخلیا:
 خاصیة1

إذا كان مستقیمان متوازیین فإنھما یحددان مع كل  قاطع لھما زاویتان 
  .متبادلتان داخلیا متقایستان

 مثال
(D1) و(D2)  مستقیمان متوازیان و(L)  قاطع لھما على التوالي فيA وB.  

  
ABFBAE      : نالحــظ أن ˆˆ .  

 خاصیة 2
حدد مستقیمان مع قاطع لھما زاویتین متبادلتین داخلیا متقایستان إذا 

.فإنھما یكونان متوازیین  
 

 ملخص الدروس

دقائق 15 : مدةال    

 تمرین تطبیقي1 
 63ˆECB بحیث  متوازي األضالع        ABCD  
                                                              :الحظ الشكل اآلتي ثم أجب 

 
               

     ABCD أحسب معلال جوابك قیاسات زوایا متوازي األضالع    

 أنشطة تقویمیة

(D2)

(L)
(D1) A

B

E

F
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 المراحل المحتوى المالحظات

دقائق10  المدة:
 

 نشاط      
        BC EF    :   الحظ الشكل اآلتي بحیث  

 
EAC ˆ و  CBA ˆ :    أحسب معلال جوابك   –  

أنشطة 
 تشخیصیة

دقائق 20 : مدة ال    

 نشاط   
      1 2( ) //( )D D :نعتبر الشكل التالي حیث     

 
 ˆ ˆMAN CAB   :بین أن  –

ˆˆABD CAB :بین أن  –  
ˆ ˆMAN ABD :استنتج أن   -  

 أنشطة بنائیة

دقائق 10 : مدة ال   

 2-زاویتان متناظرتان
 خاصیة1

یحددان مع كل قاطع لھما زاویتین  فإنھماكان  مستقیمان متوازیان مختلفان  اإذ
 متناظرتین  متقایستین

 مثال

 
GBFBAE ˆˆ  إذن    1 2( ) //( )D D  لدینا  

 خاصیة2
 إذا حدد مستقیمان مع قاطع لھما زاویتین متناظرتین متقایستان فإنھما یكونان متوازیین

ملخص 
 الدروس

دقائق 15 : مدةال    

 تمرین تطبیقي       
   الشكل اآلتي ال حظ   

  
 .(K)//    (D):  أثبت أن  

أنشطة 
 تقویمیة

 

(D1)

(D2)

(L)
AE

BF

G


