
  لمستقیم في المستوى ا  : عنوان الدرس

  جدع مشترك علمي : المستوى

  

  المكتسبات القبلیة
 الحساب المتجھي, 
  السنة الثالثة اعدادي( المستقیم في المستوى.(  

  

  االمتدادات 
 الھندسة الفضائیة. 
 التحویالت.. 
 ءالفیزیا . 
 تحلیلیة الفضاء. 
 تحلیلیة الجداء السلمي و تطبیقاتھ. 
 المرجح في المستوى. 

  

  

  تنظیم عمل التالمیذ 

  اعتماد تقنیة الرسول حیث  العمل بمجموعات 

دقیقة، بعد أن تكون كّل مجموعة قد اختارت  15أو  10أفراد إلنجاز التعلّم المطلوب مّدة  5أو  4التالمیذ في مجموعات ذات  جتمعی

یمثّلھا " رسوال"  

. یطوف الرسل في نھایة الوقت المخّصص على كّل مجموعة إلفادتھم بما أنجزوه، وذلك بحساب دقیقتین لكّل رسالة    

یسّجلون ما نقلوه على السبورة إلعالم الرسل اآلخرین وإعالم األستاذ الذي سیستثمر بدوره ھذا المسّجل في مداخلتھ   

  الدعامات الدیداكتیكیة   تالمیذنشاط ال  ممارسة االستاذ  المرحلة  الغالف الزمني

نشاط تمثیل   دقیقة 20
  بارامتري لمستقیم

.تفعیل تقنیة الرسول-  
توزیع أوراق تتضمن  -  

النشاط المراد حلھ بدل كتابتھ 
.على السبورة بغیة توفیر الوقت  

.إعطاء مھلة للتفكیر للتالمیذ -  
  .مراقبة عمل التالمیذ -
اإلجابة على األسئلة التي  -

یطرحھا التالمیذ مع الحذر من 
  .اإلجابة على النشاط

استثمار ما سجلھ التالمیذ في -
  .المداخلة

.النشاط بتمعنقراءة  -  
حل النشاط اعتمادا على  -  

.مكتسباتھم القبلیة  
.استخالص الخاصیات -  
یطوف الرسل في نھایة الوقت  -

المخّصص على كّل مجموعة 
  .إلفادتھم بما أنجزوه

  
یسّجلون ما نقلوه على السبورة -

إلعالم الرسل اآلخرین وإعالم 
  األستاذ 

 
 

.السبورة -  
 

.الطباشیر -  
.الھندسیة األدوات -  

 
 

خاصیة تمثیل   دقائق 5
  بارامتري لمستقیم

  .في دفتر الدروسة نقل الخاصی  .في السبورة ةكتابة الخاصی -

نقل  المثال في دفتر الدروس بعد   كتابة المثال في الصبورة  مثال  دقائق 5
  انجاز أسئلتھ

من المقرر الدراسي  التمرین -  تمرین   دقائق  10
  149في رحاب الصفحة 

.إعطاء مھلة للتفكیر للتالمیذ -  
  .مراقبة عمل التالمیذ -

  انجاز فردي للتمرین -
التالمیذ یصححون التمرین في  -

الصبورة مع توجیھات من 
  األستاذ

  

  أھداف الدرس  التوجیھات التربویة  القدرات المنتظرة  محتوى البرنامج

 المعلم إحداثیتا نقطة ,
 .إحداثیتا متجھة

  شرط استقامیة متجھتین
. 

  تحدید مستقیم بنقطة و
 .متجھة موجھة

 يتمثیل بارا متر 
 .لمستقیم

  معادلة دیكارتیة لمستقیم
. 

  النسبي الوضع
 .لمستقیمین 

  

 
  ترجمة مفاھیم و

خاصیات الھندسة 
التالفیة و الھندسة 
المتجھیة بواسطة 

 .االحداثیاث
  استعمال األداة التحلیلیة

  .في حل مسائل ھندسیة

 
  ینبغي تعوید التالمیذ

على مختلف الطرائق 
للتعبیر عن استقامیة 

  متجھتین

 
 التعرف على أساس مستوى 
 ل مسائل توظیف االحداثیات  في ح

 .ھندسیة
  التعرف على مستقیم معرف   بنقطة و

 متجھة
 و معادلة  يتحدید تمثیل بارا متر

 دیكارتیة لمستقیم
 إلى  يالمرور من   تمثیل بارا متر

 معادلة دیكارتیة وعكسیا
  دراسة الوضع النسبي لمستقیمین. 

  



  
  

  
  

   

  .تمثیل بارامتري لمستقیم  2-2

  : 1نشاط 

⃗���) -11, (والموجھ بالمتجھة  A(1 ,2)  المار من النقطة (D)  نعتبر المستقیم     .  

⃗���������عددا حقیقیا الذي یحقق  kو(D) نقطة من المستقیم  M(x,y)لتكن  = ����⃗ 			

  أنقل الجدول التالي و أتممھ  -1

          M (0,3)  (2 ,1)زوج احداثیتي 

⃗���������زوج احداثیتي 			
  

    (-5 ,5)  (4 ,-1)      

  K         4  -5قیمة 

  

⃗���������أي   (D) علي المستقیم  M البارمتر المرتبط بالنقطة   tو (D) نقطة من  M لتكن  -2 = ����⃗  

  ⃗����ي المتجھة و زوج احداثیت ⃗���������حدد زوج احداثیثي المتجھة - أ

  x=1-t و y=2+t   ج أن استنت - ب

�    النظمة
� = � − �	
	� = � + �

 ⃗���  (4, 3-)و الموجھ بالمتجھة  A(1,2) المار من  (D)عدد حقیقي تسمى تمثیال بارامتریا للمستقیم  t حیث  �

 ⃗��  (5, 3-)من و الموجھ بالمتجھة  C(2,3)حدد تمثیال بارامتریا للمستقیم المار 2باتباع خطوات السؤال  - ج

  تعریف

  .لیكن معلما للمستوى و لتكن  نقطة من  و متجھة  غیر منعدمة 

�	النظمة 
� = �� + ��	
	� = �� + ��

 ⃗���  (a,b)و الموجھ بالمتجھة  A(x0,y0) المار من  (D)عدد حقیقي تسمى تمثیال بارامتریا للمستقیم  tحیث   �

 

 مثال

⃗���	و المتجھة A(3,-5)نعتبر النقطة 	(−�, �)  

⃗���	, D(A    تمثیل بارامتري للمستقیم �ھو  (
� = � − ��	
	� = −�+ ��

 عدد حقیقي  tحیث     �

  

 149ص  1تمرین 

 

 

 

 إبراھیم شعیبي  :اعدادمن                                                        




