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قديمت1

من نصفي مستقیمین و ما بینهما.تتكّون زاویةتعریف: 

هذه الّزاویة هو:اسم AyAx,:و قیس فتحتها هوyAx ˆ.

:تطبیق
ارسم)1 AyAx, قیسها50.
ارسم)2 BtBu,قیسها120.

أنواع الّزوايا2

شتركان في ضلع.زاویتان مزاویتان متجاورتان هما تعریف زاویتین متجاورتین: 

 AyAx,و AzAy,ضلعهما المشترك هوزاویتان متجاورتانهما Ax.

:تطبیق
 AyAx,فتحتهاقیس40.

ارسم)1 AzAy,مجاورة لـ AyAx,فتحتهاقیس20.
yAxاحسب)2 ˆ.

منزلي:تمرین
 AyAx,قیس فتحتها70.

ارسم)1 AzAx,مجاورة لـ AyAx,فتحتهاقیس50.
zAyاحسب)2 ˆ.
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.90زاویتان مجموع قیسهما همازاویتان متتاّمتانتعریف زاویتین متتاّمتین: 

 AyAx,و AxAy,هما زاویتان متتاّمتان.

:تطبیق
 AyAx,فتحتهاقیس20.

ارسم)1 AzAx, لـمتّممةمجاورة و زاویة AyAx,.
zAxاحسب قیس)2 ˆ.

.180زاویتان مجموع قیسهما همازاویتان متكاملتانتعریف زاویتین متكاملتین: 

 AyAx,و AxAy,.هما زاویتان متكاملتان

:تطبیق
 AyAx,قیسها70.

ارسم)1 AzAx,زاویة مجاورة و مكّملة لـ AyAx,.
zAxاحسب)2 ˆ.

.ن بالّرأستقاطعان یكّونان زاویتان متقابلتیتقیمان ممسن بالّرأس:تعریف زاویتین متقابلتی

 AyAx,و AxAy,تقابلتان بالّرأس.هما زاویتان م

كّل زاویتین متقابلتین بالّرأس هما متقایستان.:خاصّیة
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153ص5ت:تطبیق

)152ص1/ ت146ص1(+ ت:منزليتمرین 
 AyAx, ، AzAy,و AtAz,زوایا متجاورة و متكاملة بحیثثالث 70ˆyAxو 30ˆ tAz.

أنجز هذا الّرسم.)1
zAyاحسب)2 ˆ.

منّصف زاوية3

نشاط:
 AyAx,قیسها25.

ارسم AzAy,مجاورة قیسها25.الحظ .

إلى زاویتین متقایستین.هو نصف المستقیم الّذي یقسم الّزاویةمنّصف زاویةتعریف:

 Azهو منّصف AyAx,.

تطبیق:
 AyAx,قیسها70.

ابن)1 AyAx,.منّصفها
zAxاحسب)2 . عّلل.ˆ

:2تطبیق 
ابن)1 AyAx,قیسها90.
ابن)2 AyAx,قیسها45.

:3تطبیق 
ابن)1 AyAx,قیسها60.
ابن)2 AyAx,قیسها30.
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:منزليتمرین 
 AyAx,قیسها60.

ابن)1 AzAy,مجاورة لـ AyAx,قیسها60.
ارسم)2 AtAz,زاویة مكّملة لـ AzAx,.
بّین أنّ )3 Az منّصفهو AtAy,.

نشاط:
 AyAx,منّصفها Az،

نقطة منBو  Az.
عنBالمسقط العمودي لـCارسم)1 Ax.
عنBالمسقط العمودي لـDارسم)2 Ay.
استنتج..BDوBCقارن بین)3

البعد عن ضلعیها.كّل نقطة من منّصف زاویة هي متقایسة:1مالحظة 

:2نشاط 

ارسم المستقیم العمودي على)1 ABو المار منB.
ارسم المستقیم العمودي على )2 ACو الماّر منC.
الحظ ثّم استنتج.ابن منّصف الّزاویة المتحّصل علیها.)3

كّل نقطة متقایسة البعد عن ضلعي زاویة هي نقطة من منّصف تلك الّزاویة.:2مالحظة 

منّصف زاویة هو مجموعة الّنقاط المتقایسة البعد عن ضلعیها.قاعدة: 

148ص2تطبیق: ت
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)153ص6/ ت152ص2(+ ت:تمرین منزلي
Cدائرة مركزهاA،
BوCبحیثنقطتان منها ACAB,.زاویة منفرجة

.CفيCالمماّس لـ'وBفيCالمماّس لـابن)1
2( و'یتقاطعان في الّنقطةD ، ّبّین أنA منّصفنقطة من DBDC,.

زوايا مثّلث، زويا رباعي4

نشاط:
ماذا نستنتج؟ارسم مثّلثا، لّون زوایاه ثّم كّون بها زاویة واحدة.

. 180یساويزوایا مثّلثأقیسةمجموعقاعدة: 

: 1تطبیق 
.قیس زاویته الثّالثةاحسب، 50و70بمثّلث زاویتان قیسهما

(الّرسم األّول)149ص1ت:2تطبیق

:3تطبیق 
yAx .30زاویة قیسها ˆ
Bنقطة من AxبحیثcmAB 4،
منCو Ayبحیث 50ˆCBA .

BCAاحسب ˆ.

)150ص3(+ ت:منزليتمرین 
yAx ،60زاویة قیسها ˆ
Bنقطة من AxبحیثcmAB 3.

المستقیم العمودي علىابن-أ)1 Axو المار منB.
یقطع-ب AyفيC ،احسبBCA ˆ.

لیكن)2 Czمنّصف CyCB,احسب ،zCy ˆ.

نشاط:
ABCمثّلث عاّم، وD.نقطة خارج حدود المثّلث

ابحث عن مجموع أقیسة زوایا الّرباعي المكّون من تلك الّنقاط. عّلل إجابتك.
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.360یساويمجموع أقیسة زوایا رباعيقاعدة رباعي األضالع: 

:1تطبیق 
.80و110،40ها تقیسأبرباعي ثالث زوایا 

.الّرابعةقیس زاویته احسب

(الّرسم الثّاني)149ص1: ت2تطبیق 

:3تطبیق
yAx ،50قیسهاˆ
Bمن AyبحیثcmAB 3،
منCو AyبحیثcmAC 4.

المستقیم العمودي علىابن)1 Ayو المار منC.
.علىBالمسقط العمودي لـDارسم)2
DBAاحسب)3 ˆ.

152ص3ت:منزليتمرین 


