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الموّسط العمودي لقطعة مسقيم1

:لهذه القطعةابن الموّسط العمودي :نشاط

العموديثّم یبني نقطة ثالثة من الموّسط لقطعة مستقیم، العموديمن الموّسطنقطةتفسیرا لطریقة بناءالّتلمیذیقّدم.
 تعریفاستنتجثّم ی،دي و یقارن بعدها عن طرفي القطعةیحّدد نقطة ال تنتمي إلى الموّسط العمو.

البعد عن طرفي القطعة.ساویةمتالالموّسط العمودي لقطعة مستقیم هو مجموعة الّنقاط:قاعدة

135ص1تطبیق: ت

142ص6: ت2تطبیق 

)142ص3ت/135ص2ت(+ :منزليتمرین 
ABCمثّلث قائم فيAبحیثcmAB 4وcmAC 3،

منتصفAبحیثDو BD.
CBCDبّین أّن  .

بناء مستقيم ماّر من نقطة و عمودي على آخر2

:1نشاط

منتصفAتكونبحیثFوEنالّنقطتیعلىعّین)1 EF.
لـالموّسط العمودي Dابن)2 EF.
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:2نشاط 

.و العمودي علىAالمستقیم الماّر منDابن

.تنتمي إلى المستقیمال Aالّنقطة :2حالة .تنتمي إلى المستقیمAالّنقطة:1حالة 

.على مستقیم آخریمّر مستقیم واحد عموديمعلومةمن نقطة مالحظة:

طبیق:ت

.و العمودي علىAمنالمستقیم الماّر Dابن)1
.و العمودي علىBمنالمستقیم الماّر 'Dابن)2
الحظ.)3

تمرین منزلي:
 ABقیس طولهاcm2.
منتصفBبحیثCارسم )1 AC.
و العمودي علىBالمسقیم الماّر منابن)2 AC.
.استنتج مع الّتعلیل)3
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:نشاط

.و العمودي علىAمنالمارّ المستقیمDابن)1
.و العمودي علىBمنالمارّ المستقیم'Dابن)2
.یالحظ الّتلمیذ توازي المستقیمین ثّم یستنتج قاعدة في الّتوازي

هما مستقیمان متوازیان.نفس المستقیمیعامدانمستقیمان قاعدة:

موازي لـ'

تطبیق:
لتكن AB.

لـالعموديالموّسطابن)1 AB.
و العمودي علىAمنالمستقیم الماّر 'ابن)2 AB.
عّلل إجابتك..'موازي لـأنّ استنتج)3

)137ص2ت/ 143ص7ت(+ تمرین منزلي:
ABCمثّلث قائم فيA.
و العمودي علىBمنالمستقیم الماّر 'ابن)1 AB.
موازي لـبّین أنّ )2 AC.

:نشاط

.و العمودي علىAمنالمستقیم الماّر Dابن
 یستنتج الّتلمیذ أّنDعمودي على'.
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اآلخر.یعامدي على أحدهما فإّن كّل مستقیم عمودإذا كان لدینا مستقیمان متوازیان:قاعدة

تطبیق:
ABCD.مستطیل

الموّسط العمودي لـابن)1 AB.
عمودي علىبّین أّن )2 DC.

تمرین منزلي:
ABCDشبه منحرف عاّم قاعدتاه ABو DC.

علىالعموديو Dالمستقیم الماّر منابن)1 DC.
عمودي علىبّین أنّ )2 AB.

لبعد بين نقطة ومستقيما2

:طنشا
مستقیم وAنقطة ال تنتمي إلى.

.بالمستقیمAقطعة مستقیم تربط الّنقطةأقصر ارسم

.هماافة ممكنة بینمسأقصرقیس طولهوالبعد بین نقطة و مستقیم :تعریف

عن Aبعد 

.و العمودّیة على المستقیمقطعة المستقیم الّرابطة بینهما قیس طولهوالبعد بین نقطة و مستقیممالحظة:

تطبیق:

. كم یساوي؟عنAارسم بعد)1
. كم یساوي؟عنBارسم بعد)2
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:2مالحظة

.علىAلّنقطة المسقط العمودي لHنسّمي

تطبیق:

.علىAالمسقط العمودي لـHابن

)143ص8ت/ 142ص5(+ تمنزلي:تمرین

.علىAالمسقط العمودي لـMابن)1
.علىBالمسقط العمودي لـNابن)2
بّین أّن )3 AMموازي لـ BN.

نشاط:
و'مستقیمان متوازیان.

المستقیمین.بین قطعة مستقیم تربط أقصر ارسم

.همابینمسافةأقصر قیس طولهوالبعد بین مستقیمین متوازیین:تعریف

'عن بعد 
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قطعة المستقیم الّرابطة بینهما و العمودّیة علیهما.طولهو قیسالبعد بین مستقیمین متوازیینمالحظة:

تطبیق:
ABCD مستطیل بحیثcmAB 5 وcmAD 3.

بعدما هو ABعن DCعّلل إجابتك.؟

الوضعّيات الّنسبّية لدائرة و مستقيم 3

نشاط:
Aونقطةمستقیم یبعدcm3عنA.

؟و المستقیمC. كیف هما الّدائرةcm2و شعاعهاAدائرة مركزهاCارسم)1
؟و المستقیم'C. كیف هما الّدائرةcm4و شعاعهاAدائرة مركزها'Cارسم)2

الوضعّیة األولى:
إذا كان شعاع الّدائرة أصغر من بعد مركزها عن المستقیم.مستقیم منفصالندائرة و تكون

:الثّانیةالوضعّیة 
إذا كان شعاع الّدائرة أكبر من بعد مركزها عن المستقیم.مستقیم متقاطعانتكون دائرة و 

تطبیق:
 ABقیس طولهاcm3.

المستقیم الماّر منAو العمودي على AB.
Cالّدائرة الّتي مركزهاBو شعاعهاcm2.

و المستقیم؟ عّلل إجابتك.ما هي الوضعّیة الّنسبّیة للّدائرة
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)139ص3ت(+ تمرین منزلي:
ABCمثّلث قائم فيA بحیثcmAB 3وcmAC 2.
.cm3و شعاعهاCالّدائرة الّتي مركزها Cارسم)1
وCبّین أّن )2 ABمتقاطعان.

نشاط:
Aنقطة ومستقیم یبعدcm2عنA.

؟و المستقیمCكیف هما الّدائرة. cm2و شعاعهاAدائرة مركزهاCارسم

:الثّالثةالوضعّیة 
مستقیم متماّسان إذا كان شعاع الّدائرة مساو لبعد مركزها عن المستقیم.تكون دائرة و 

تطبیق:
ABCمثّلث قائم فيA بحیثcmAB 4وcmAC 3.
.cm3و شعاعهاCالّدائرة الّتي مركزها Cارسم)1
وCبّین أّن )2 ABمتماّسان.

نشاط:
C دائرة مركزهاAو ،B.نقطة منها

.BفيCالمماّس للّدائرةارسم

:اّس مَ المُ تعریف 
في تلك الّنقطة.هاعاعالعمودي على شهو المستقیم اّس لدائرة في نقطة منهامَ المُ 

)140ص3ت+ (تمرین منزلي:
C دائرة مركزهاAو BC.قطرا لها

.BفيCالمماّس لـابن)1
.CفيCالمماّس لـ'ابن)2
استنتج مع الّتعلیل.)3
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ُمماّس مستقیم 
ةُمماسّ دائرة 
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