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المكتسبات  القدرات المستھدفة االمتدادات
 القبلیة

المثلث القائم الزاویة  -
 والدائرة

الھندسة التحلیلیة و   -
 الفضائیة

 

التعرف على خاصیات  - 
االرتفاعات والمتوسطات و 

الواسطات والمنصفات في المثلث 
.واستعمالھا  

على  و على المتوسط التعرف - 
.الثقلموقع مركز   

  
  

خاصیات متوازي  -
و المربع و  األضالع

 المعین و المستطیل
خصائص التوازي  -

والتعامد  و التماثل 
 المركزي

مساحة مثلث ـ   
خصائص الدائرة -  
واسط و ارتفاع  -

 مثلث
الخاصیة الممیزة   -

 لمنصف زاویة
 

 

 مضامین الدرس وھیكلھ

واسطات مثلث -1  

منصفات زوایا مثلث -2  

ارتفاعات مثلث -3  

متوسطات مثلث -4  

 الوسائل الدیداكتیكیة :  الكتاب المدرسي – السبورة – الطباشیر-

المسطرة -المنقلة – البركار - الكوس –  Data Show 

https://inscription.ma/


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  
  [BC] واسط القطعة  تنتمي إلى     O 3-  أناستنتج  

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   

 1- واسطات 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 

 واسطات مثلث تتالقى في نقطة وحیدة تسمى مركز الدائرة المحیطة بھذا المثلث
 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 
 ساعد أحمد في تحدید مركز ھذه الدائرة

أنشطة 
 تقویمیة

https://inscription.ma/


منصفات زوایا مثلث: وضوعالم  
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 المراحل المحتوى المالحظات

دقائق10: المدة  

               نشاط

 
BOA ˆ منصف الزاویة     [OI)  -  1 أنشئ   

 [OI)     من M لتكن  النقطة - 2 
  [OB) و [OA) على    M H و  K  المسقطین العمودیین للنقطة    أنشئ - ا

التواليعلى   
HM=KM بین أن  -ب  

 أنشطة تشخیصیة

 
دقائق 20 : مدة ال   

 نشاط
مثلث    ABC 

  .أنشئ منصفي زاویتین من زوایاه -1
المساقط  L و    K و   H  نقطة تقاطع ھذین المنصفین و  I لتكن  -2   

على التوالي  (BC)  و (AC)  و  (AB)  على I العمودیة للنقطة 
تقع على نفس     L وK و  H   النقط  بواسطة البر كار أن تحقق -ا

  I     التي مركزھا الدائرة  
I   استنتج أن المنصف الثالث یمر  من  - ب

ABC       المثلثزوایا ماذا  یمكن أن تقول إذن عن منصفات   -ج 

 أنشطة بنائیة

دقائق 10 : مدة ال   

 2- منصفات زوایا مثلث  

 خاصیة 
 المحاطةمنصفات مثلث تتالقى في نقطة وحیدة تسمى مركز الدائرة 

 بھذا المثلث
 مثال

 
O   تتالقى في النقطة  ABC   مثلث الزوایا   منصفاتجانبھ  في الشك  

بھذا المثلث  المحاطة التي تمثل مركز الدائرة  و   

 ملخص الدروس

دقائق 15 :   مدةال 

 تمرین تطبیقي
ABC   مثلث بحیث    

4BC  ˆ  و   80ABC  ˆ و   60ACB   
    ABC مركز الدائرة المحاطة بالمثلث  I 

أنشئ الشكل  -1  
ˆBIC ICBˆ و    IBCˆ   و   احسب    

 

 أنشطة تقویمیة

https://inscription.ma/


مثلث ات ارتفاع: وضوع الم  
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 المراحل المحتوى المالحظات

دقائق10 : مدة ال  
             نشاط

مثلث   MNP 
  [NP]     و الموافق للضلع M   أنشئ االرتفاع المار من النقطة   

 أنشطة تشخیصیة

دقائق 25 : دة لما   

 نشاط
مثلث        EFG 

 [EF   ] [EG  [ و] FG]    منتصفات القطع C و   B و A  
  على التوالي

أنشئ الشكل  -1  
  B المار من النقطة     ABC –أنشئ ارتفاع المثلث  -ا  2 

علل جوابك ؟  EFG ماذا یمثل ھذا االرتفاع بالنسبة للمثلث  -ب      
تتالقى في نقطة واحدة  ABC   استنتج أن ارتفاعات المثلث -  3

 

 أنشطة بنائیة

دقائق 10 : مدة ال   

  3- ارتفاعات مثلث 
 خاصیة 

ھذا المثلثتعامد  مركز ارتفاعات مثلث تتالقى في نقطة وحیدة تسمى  
 مثال

 
 

   O   تتالقى في النقطة  ABC ارتفاعات جانبھ  في الشك   
ABC مركز تعامد المثلث و التي تسمى     

 ملخص الدروس

دقائق 10 :   مدةال  

 تمرین تطبیقي
 

AB=6 و   AC=2 و   BC=7  مثلث بحیث ABC 
ABC أنشئ مركز تعامد المثلث    

 
 

 أنشطة تقویمیة
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متوسطات مثلث: وضوع  الم  
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 المراحل المحتوى المالحظات

دقائق 10 :  مدةال
  

  نشاط

 BC=6cm        في الشكل جانبھ لدینا 
[AC] منتصف   N والنقطة [AB] منتصف     M  والنقطة  

(MN) // (BC)   أنبین  -1
MN   احسب -2

أنشطة 
 تشخیصیة

دقائق 20 : مدة ال    

 نشاط
 ( ABC ھو متوسط المثلث   (BB')  ABC مثلث و 'B  منتصف [AC]  المستقیم (

 C’  في  (AB) C   یقطع  المار من النقطة     ABC   متوسط المثلث  أنشئ- 1
       (BC)و (AG)    نقطة تقاطع A'  نقطة تقاطع ھذین المتوسطین و  G لتكن -2  

       [BC]   منتصف  A'   أنبین  - ا
( G للنقطة بالنسبة  A   مماثلة I یمكن اعتبار (  

األضالعمتوازي   GCIB الرباعي  أنبین  - ب  
   G    تتالقى في النقطة ABC متوسطات المثلث  أناستنتج  -ج  

2
3

A G AA ' أنبین  - ذ   

 

أنشطة 
 بنائیة

دقائق 10 : مدة ال   

 4- متوسط  مثلث 
 تعریف

رؤوس المثلث و من منتصف الضلع متوسط مثلث ھو مستقیم یمر من أحد 
 المقابل لھذا الرأس

 
 مثال

 

 
 
 
 

    [BC]  ومن منتصف الضلع   A    یمر من الرأس  (D)  في الشكل أعاله
  المستقیم

ملخص 
 الدروس

https://inscription.ma/


متوسطات مثلث: وضوع  الم  
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ABC   للمثلث متوسط   (D) في ھذه الحالة نسمي المستقیم 
 خاصیة1 

 متوسطات مثلث تتالقى في نقطة وحیدة تسمى مركزثقل ھذا المثلث
 
 

 مثال
 
 

 
ABC  تسمى مركز ثقل المثلث G   النقطة

 خاصیة2
[BC] منتصف M   كانت  إذا. مركز ثقلھ G   مثلث و  ABC 

     AM  2
3

 =AG     فان 

 

دقائق 15 :   مدةال  

 تمرین تطبیقي
   نعتبر الشكل التالي

 
    

ABC بحیث تكون النقطة   G مركز ثقل المثلث     C   أنشئ النقطة  

أنشطة 
 تقویمیة
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