
دهيمي ن: األستاذ01/08:الرقم

  .سیدي عیسى -الحنیة ثانویة :المؤسســــة

2012/2013:السنة الدراسية

...............................:التاريـــــخ

  .ساعة :توقيت الحصـة

  ج م أ1 :المستـــوى

  ھندسة :ميدان التعلم

  . المعالم: الوحــدة

  .التعلیم في المستوي: موضوع الحصة

  ).السابقة مقرر السنة(التعلیم في المستوي : المكتسبات القبلية

. نقطة يالتعرف على إحداثیت. التعرف على أنواع المعالم: الكفاءات القاعدية

  .تذكر المعالم للمستوي :مؤشرات الكفـاءة

   مالحظات وتعاليق
وأمثلة ألنشطة 

:1نشاط
  في الشكل التاليـ 

.A ،B ،Cجد إحداثیتي كل من  
  ،D(2(4;مثل كال منـ 

;1)E(-3 ،;-3)F(0.
التي تحقق Gمثل النقطة ـ 

ሬሬሬሬሬ⃗ܩܣ = .ሬሬሬሬሬ⃗ܥܤ

I /المعالم للمستوي :تمھید.  

II /العرض:  
  : المعالم للمستوي

:نتائج وتعاریف
i:المعلم للمستوي


،j


  .نقطة من المستوي Oو. شعاعان غیر متوازیین

);;(نسمي الثالثیة jiO


)شكل مناسب. (معلما للمستوي

:أنواع المعالم
ଓԦ٣إذا كان *  ଔԦ  شكل مناسب.... (نسمي المعلم متعامدا(
‖ଓԦ‖إذا كان *  = ‖ଔԦ‖ شكل مناسب.... (نسمي المعلم متجانسا(
)شكل مناسب.... (إذا تحقق األمران معا نسمیھ متعامدا ومتجانسا* 

III /تطبیقات:  
                                  ُ       یعطى شكل مناسب ویطلب عالقة شعاعیة لی ستنتج ........... (ینسب المستوي إلى  

).   من خاللھا إحداثیتي نقطة، أو عدة نقاط

تعتبر المعارف 
دان المقدمة في مي

الهندسة بمثابة 
أرضية معرفية 

مساعدة للتلميذ على 
إكتساب المعارف 

المتعلقة بميدان 
الدوال و العبارات 
الجبرية و بميدان 

.اإلحصاء

A

B

C



دهيمي ن: األستاذ02/08:الرقم

  .سیدي عیسى -ثانویة الحنیة :المؤسســــة

2012/2013:السنة الدراسية

...............................:التاريـــــخ

  .ساعة :توقيت الحصـة

  ج م أ1 :المستـــوى

  ھندسة :ميدان التعلم

  . المعالم: الوحــدة

  .إحداثیتي نقطة: موضوع الحصة

vu(المعالم في المستوي، التوازي : المكتسبات القبلية


.) (مقرر السنة السابقة.(  

.التعرف على إحداثیتي نقطة، التعرف على إحداثیتي شعاع: الكفاءات القاعدية

  .إیجاد مركبتي شعاع :مؤشرات الكفـاءة

   مالحظات وتعاليق
وأمثلة ألنشطة 

)إحداثیتا نقطة(:1نشاط

  .حل تطبیق سابق

)مركبتا شعاع(:2نشاط

vو.............  


). الشكل(شعاع  
من المستوي  Mـ أنشئ النقطة 

ሬሬሬሬሬሬ⃗ܯܱ: حیث ൌ .Ԧݒ
؟Mـ ما ھي إحداثیتي 

  )تساوي شعاعین(:3نشاط

مثل شعاعین متساویین في 
واقرأ إحداثیتي كل . المستوي

.منھما

I /التوازي . المعالم للمستوي :تمھید)vu


..(

II /ینسب المستوي إلى المعلم * :العرض)ji


;o; (في كامل الحصة.

  : إحداثي نقطة) أ
  یمكن كیفیة من المستوي،  Mنعتبر نقطة 

  ببساطة تبریر أن یوجد عددان حقیقیان وحیدان

x  ،y  حیث:  �ܱ ሬሬሬሬሬሬ⃗ܯ ൌ ଓԦݔ .ଔԦݕ

  التي تحقق (x;y)الثنائیة الوحیدة :1تعریف

ሬሬሬሬሬሬ⃗ܯܱ ൌ ଓԦݔ .ǢଓԦǡଔԦሻሺ في المعلم Mتسمى إحداثیتي النقطة   ଔԦݕ
x  و الفاصلةنسمیھا ،y؛ ونكتبالترتیبة :M(x;y)ݔ :، أوெ ൌ ெݕ ، ݔ ൌ .ݕ

:إلیك الشكل التالي: أمثلة

.A ،B ،Cما ھي إحداثیتي كل من ـ 

  .التالیة في المستويمثل النقط ـ 

:شعاع) مركبتا(إحداثیتا ) ب
v:1تعریف


  .شعاع 

jyixvالتي تحقق  (x;y)الثنائیة الوحیدة 


  مركبتي(تسمى إحداثیتي(  

vالشعاع


ji(في األساس  


;.(

x  المركبة(اإلحداثیة نسمیھا( و األولى ،y اإلحداثیة)؛ ونكتبالثانیة) المركبة :

 x
yv


، أو yxv ;


.

jivنضع: أمثلة


3

2
،jiu


2.

vuuvuv:أوجد مركبتي كل من


;;;2 .

: تساوي شعاعین) جـ
الشعاعان یتساوى :نتیجة x

yv


، 
u


yو x:كان إذا وفقط إذا 

III /150ص 15ثم  14رقم :تطبیقات.

تعتبر المعارف 
المقدمة في ميدان 

الهندسة بمثابة 
أرضية معرفية 

مساعدة للتلميذ على 
إكتساب المعارف 

المتعلقة بميدان 
و العبارات  الدوال

الجبرية و بميدان 
.اإلحصاء

My

xO



دهيمي ن: األستاذ03/08:الرقم

  .عیسىسیدي  -ثانویة الحنیة :المؤسســــة

2012/2013:السنة الدراسية

...............................:التاريـــــخ

  .ساعة :توقيت الحصـة

  ج م أ1 :المستـــوى

  ھندسة :ميدان التعلم

  . أشعة المستوي: الوحــدة

  .إحداثیتي مجموع شعاعین، وجداء شعاع بعدد: موضوع الحصة

  .شعاعإحداثیتا نقطة ـ : المكتسبات القبلية

.ሬሬሬሬሬ⃗ܤܣ إحداثیتي مجموع شعاعین، جداء شعاع بعدد، وإحداثیتي الشعاعحساب :الكفاءات القاعدية

.ሬሬሬሬሬ⃗ܤܣإیجاد مركبتي مجموع شعاعین، جداء شعاع بعدد، والشعاع  :مؤشرات الكفـاءة

   مالحظات وتعاليق
وأمثلة ألنشطة 

)مجموع شعاعینمركبتا(:1نشاط

...........................

)مركبتا جداء شعاع بعدد(:2نشاط

........................

BAإحداثیتي الشعاع(:3نشاط


(

.......................

I /وإحداثیتا الشعاع إحداثیتا مجموع شعاعین، جداء شعاع بعدد،:تمھیدBA


.

II /العرض:
ji(ینسب المستوي إلى المعلم * 


;o; (في كامل الحصة.

  : مجموع شعاعین) مركبتا(إحداثي ) أ
Ԧቀݒإذا كان 

ݔ
ሬ⃗ቀݑ، ቁݕ

ߙ
Ԧݒ): فإن ቁߚ ሬ⃗)ቀݑ

ݔ ߙ
ݕ .ቁߚ

  :مثال

:جداء شعاع بعدد) مركبتا(إحداثیتا ) ب
Ԧቀݒإذا كان 

ݔ
൬(Ԧݒ݇): فإن عددا حقیقیا k، وቁݕ

݇ݔ
݇ݕ
൰.

:مثال

نعتبر :مالحظتان x
yv


.

ـ لدینا الشعاع  x
yv 




.

ـ الشعاعان x
yv


 ، x

yv 



:متعاكسان ومجموعھما ھو  0

00


.

: إحداثیتي الشعاع)جـ
ሬሬሬሬሬ⃗ቀܤܣ: تذكیر

ݔ െ ݔ
ݕ െ ݕ

ቁ.

:مثال

III /في المستوي السابق نعتبر    :تطبیقاتA(1.2) ،B(4.1).

ʹ :جد إحداثیتي الشعاع /AB.2أوجد مركبتي /1 ሬሬሬሬሬ⃗െܤܣ ଓԦ.

=ሬሬሬሬሬ⃗ܤܣ :حتى یكون Cأوجد إحداثیتي النقطة  /3 .ሬሬሬሬሬ⃗ܥܱ
.  في المستوي A ،Bمثل  /4

تعتبر المعارف 
ميدان المقدمة في 

الهندسة بمثابة 
أرضية معرفية 

مساعدة للتلميذ على 
إكتساب المعارف 

المتعلقة بميدان 
الدوال و العبارات 
الجبرية و بميدان 

.اإلحصاء



دهيمي ن: األستاذ04/08:الرقم

  .سیدي عیسى -ثانویة الحنیة :المؤسســــة

2012/2013:السنة الدراسية

...............................:التاريـــــخ

  .ساعة :توقيت الحصـة

  ج م أ1 :المستـــوى

  ھندسة :ميدان التعلم

  . أشعة المستوي: الوحــدة

  .التوازي: موضوع الحصة

  .إحداثیتا نقطة ـ شعاع: المكتسبات القبلية

.التعرف على توازي شعاعین :الكفاءات القاعدية

  .شعاعین توظیف شرط توازي:مؤشرات الكفـاءة

   مالحظات وتعاليق
وأمثلة ألنشطة 

)توازي شعاعین(:نشاط

...........................
I /إحداثیتا نقطة ـ شعاع :تمھید.  

II /العرض:
ji(ینسب المستوي إلى المعلم * 


;o; (في كامل الحصة.

.یتوازى شعاعان إذا كان لھما نفس المنحى : توازي شعاعین

Ԧቀݒتوازي الشعاعین   :خاصیة
ݔ
ሬ⃗ቀݑ، ቁݕ

ߙ
െݕߙ: معناه ቁߚ ൌݔߚ Ͳ.

:مثال

III /تطبیق:  
ji(المستوي منسوب إلى المعلم  :مسألة


;o;.(

)A(3;1) ،B(2;-1)،)4;2: نعتبر النقط C.

  .في المستوي A ،B: مثل النقطتین /1

.ሬሬሬሬሬ⃗ܥܱ، ሬሬሬሬሬ⃗ܤܣ :ینالشعاعمركبتي كل من أحسب  /2

.ሬሬሬሬሬ⃗ܤܣ�ሬሬሬሬሬ⃗ȀȀܥܱ:بین أن/3
  .متوازي أضالع ABCD: حتى یكون الرباعي Dجد النقطة  /4

تعتبر المعارف 
المقدمة في ميدان 

الهندسة بمثابة 
أرضية معرفية 

مساعدة للتلميذ على 
إكتساب المعارف 

ان المتعلقة بميد
الدوال و العبارات 
الجبرية و بميدان 

.اإلحصاء



دهيمي ن: األستاذ05/08:الرقم

  .سیدي عیسى -ثانویة الحنیة :المؤسســــة

.2012/2013:السنة الدراسية

...............................:التاريـــــخ

  .ساعتان :توقيت الحصـة

  .ج م أ1 :المستـــوى

  .ھندسة :ميدان التعلم

  . الھندسة التحلیلیة في المستوي: الوحــدة

  .معادلة مستقیم في المستوي: موضوع الحصة

  .إحداثیتا شعاع، شرط توازي شعاعین: المكتسبات القبلية

.كتابة معادلة لمستقیم معرف بنقطة و منحى :الكفاءات القاعدية

  .كتابة معادلة لمستقیم :مؤشرات الكفـاءة

   مالحظات وتعاليق
وأمثلة ألنشطة 

)معادلة لمستقیم(:1نشاط

A(2,-1) ،نعتبر  1
2v


، والمستقیم 

(k)  المار منA والموازي لـv


.
  .أنشئ شكال مناسبا -
حیث  M(x;y)نعتبر اآلن النقطة -
x ،y  منR.
kM)(إذا كانت) أ فما القول عن

v


MAو 


  ؟

MAإذا كان )ب


//v


فما القول  
  ؟(k)و Mعن 

MAجد إحداثیتي -


.
x ،yالعالقة التي تحققھا  أكتب-

DM)(:حتى یكون .

I /تمھید:
II /العرض:
ji(ینسب المستوي إلى المعلم * 


;o; (في كامل الحصة.

  :لھ وشعاع توجیھ نھنقطة ممعرف بإیجاد معادلة لمستقیم 
A نقطة ثابتة من المستوي، وv


المستقیم المار  (L). شعاع معلوم منھ وغیر معدوم 

v: ، والموازي لـAمن 


.
-v


.(L): یسمى شعاع توجیھ لـ 

vو Aباالعتماد على  (L)یمكن إیجاد معادلة للمستقیم  -


.

III /تطبیق:
A(-2,3) ،: في المستوي السابق نعتبر /1 1

2
v


المار  (L)شعاع توجیھ للمستقیم  

.(L): أوجد معادلة لـ. Aمن 

A(1,1) ،: نفس السؤال في حالة /2 2
0v


.

تعتبر المعارف 
المقدمة في 

ميدان الهندسة 
بمثابة أرضية 

معرفية مساعدة 
للتلميذ على 

إكتساب 
المعارف 

المتعلقة بميدان 
الدوال و 
العبارات 

الجبرية و 
بميدان 

.اإلحصاء

دهيمي ن: األستاذ06/08:الرقم

  .سیدي عیسى -ثانویة الحنیة :المؤسســــة

.2012/2013:السنة الدراسية

...............................:التاريـــــخ

  .ساعتان :توقيت الحصـة

  .ج م أ1 :المستـــوى

  .ھندسة :ميدان التعلم

  . الھندسة التحلیلیة في المستوي: الوحــدة

  .معادلة مستقیم في المستوي: موضوع الحصة

  .إحداثیتا شعاع، شرط توازي شعاعین، معادلة لمستقیم: المكتسبات القبلية

.كتابة معادلة لمستقیم معرف بنقطتین :الكفاءات القاعدية

  .كتابة معادلة لمستقیم :مؤشرات الكفـاءة

   مالحظات وتعاليق
وأمثلة ألنشطة 

)معادلة لمستقیم(:نشاط
)معادلة لمستقیم(

A ،B  نقطتان من المستوي

ji(المزود بالمعلم 


;o; ( حیث

A(-2,3) ،B(1,-2).

.ሬሬሬሬሬ⃗ܤܣ جد مركبتي الشعاع /1
.(AB)معادلة للمستقیم  أكتب /2

I /تمھید:
II /العرض:
ji(ینسب المستوي إلى المعلم * 


;o; (في كامل الحصة.

  :نھممختلفتین نقطتین ب معرفإیجاد معادلة لمستقیم 
A ،B  ،نقطتان ثابتان ومختلفتان من المستوي(L)  المستقیم المار منA وB.

-AB شعاع توجیھ لـ :(L).
.Bو Aباالعتماد على  (L)یمكن إیجاد معادلة للمستقیم  -

III /في المستوي السابق نعتبر /1:تطبیق:......................................  
: ....................................نفس السؤال في حالة /2

تعتبر المعارف 
المقدمة في ميدان 

الهندسة بمثابة 
أرضية معرفية 

للتلميذ على مساعدة 
إكتساب المعارف 

المتعلقة بميدان 
الدوال و العبارات 
الجبرية و بميدان 

.اإلحصاء



دهيمي ن: األستاذ07/08:الرقم

  .سیدي عیسى -ثانویة الحنیة :لمؤسســــةا

.2012/2013:السنة الدراسية

...............................:التاريـــــخ

  .ساعتان :توقيت الحصـة

  .ج م أ1 :المستـــوى

  .ھندسة :ميدان التعلم

  . الھندسة التحلیلیة في المستوي: الوحــدة

  .المستقیم في المستوي: موضوع الحصة

  .معادلة لمستقیم: المكتسبات القبلية

.رسم مستقیم بمعرفة معادلة لھ  .التعرف على توازي مستقیمین  .حساب معامل توجیھ مستقیم  .تعیین شعاع التوجیھ لمستقیم:الكفاءات القاعدية

  .معرفة الوضع النسبي لمستقیمین من خالل معادلتیھما :مؤشرات الكفـاءة

   مالحظات وتعاليق
وأمثلة ألنشطة 

)معادلة لمستقیم(:نشاط
)معادلة لمستقیم(

 ینسب المستوي إلى المعلم
ሺǢଓԦǡଔԦሻ.

  ولیكن المستقیمان
(∆)ǣʹ െݔ ݕ ͵ ൌ Ͳ

ݔǣ(ܮ) െݕ ʹ ൌ Ͳ
  .عین شعاع توجیھ لكل منھما/1
  .أذكر معاملي توجیھھما /2
  .استنتج وضعھما النسبي /3
.أنشئھما /4

I /تمھید:
II /ینسب المستوي إلى المعلم *   :العرض)ji


;o; (في كامل الحصة.  

  : تعیین شعاع التوجیھ لمستقیم
.شعاع التوجیھ لمستقیم ھو شعاع غیر معدوم ویوازي ھذا المستقیم:تذكیرـ 

الشعاع ـ 








a

b
v  ھو شعاع توجیھ للمستقیم  0:  cbyax.

  :حساب معامل توجیھ مستقیم

العدد 
b

a
   یسمى معامل توجیھ المستقیم  0:  cbyax.

  :التعرف على توازي مستقیمین
: إذا وفقط إذا كان  ،یتوازى المستقیمان اللذان معامال توجیھما ھما  .

  :رسم مستقیم بمعرفة معادلة لھ
إلنشاء مستقیم علمت لھ معادلة یمكن أن نعتمد على نقطتین كیفیتین ومختلفتین منھ، 

   .نحصل علیھما بتعویض قیمة كیفیة ألحد المتغیرین وحساب قیمة األخر

III /تطبیق:
Ԧቀݒویوازي الشعاع   (2,2)ܣیشمل النقطة  (ܭ)* : المستقیمات نعتبر

1
1
ቁ ،  

  ،(2,0−)ܥ، (2−,1)ܤیشمل النقطتین  (∆)*
െݔǣ(ܮ)* ݕ ʹ ൌ Ͳ  إلى المعلم المنسوب المستوي في ሺǢଓԦǡଔԦሻ.
.(∆)و (ܭ)أكتب معادلة لكل من  /1
.جد أشعة توجیھ لھذه المستقیمات /2
.النسبیة لھاأحسب معامالت توجیھھا، واستنتج األوضاع /3
.أنشئ كل ھذه المستقیمات في المستوي /4

تعتبر المعارف 
المقدمة في ميدان 

الهندسة بمثابة 
أرضية معرفية 

مساعدة للتلميذ على 
إكتساب المعارف 

المتعلقة بميدان 
الدوال و العبارات 
الجبرية و بميدان 

.اإلحصاء
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.2012/2013:السنة الدراسية

...............................:التاريـــــخ

  .ساعتان :توقيت الحصـة

  .ج م أ1 :المستـــوى

  .ھندسة :ميدان التعلم

  . الھندسة في المستوي: الوحــدة

  .النسب المثلثیة في مثلث قائم: موضوع الحصة

  .النسب المثلثیة لزاویة حادة: المكتسبات القبلية

ال توجد في المنھاج كفاءة لھذا الدرس، وقد اقترح علي السید سعد ( .لزاویة حادة، وتوظیفھا الستنتاج أطوالحساب النسب المثلثیة  :الكفاءات القاعدية

.حساب النسب المثلثیة لزاویة حادة :مؤشرات الكفـاءة       )ھذا الدرس ألنھ لیس لھ امتداد في السنة الثانیة إلغاءبلعباس مفتش المادة 

   مالحظات وتعاليق
وأمثلة ألنشطة 

:نشاط

، BC: في الشكل المرافق أحسب
sinα، cosα ،tanα.

I /تذكیر شفھي بالمكتسبات القبلیة :تمھید.  

II /العرض:
  :المثلثیة في مثلث قائمالنسب 

.Ĉ: حیث. Aمثلث قائم في  ABC: تعاریف
sinα..... ھو  αجیب الزاویة 
cosα..... ھو   αجیب  تمام  

tanα.... .......... ھو  α ظل

  :أمثلة
604530α0

2

3

2

1

2

1
sinα 

2

1

2

1

2

3
cosα 

31
3

1
tanα 

III /تطبیق:
.sin2α + cos2α = 1:للزاویة الحادة فإن αبین أنھ مھما كان القیس * 
القائم : باالعتماد على كل من المثلثین" أمثلة"برر نتائج الجدول المعطى في * 

  .متقایس الضلعین، والمتقایس األضالع
*ABC مثلث قائم في................

B

2
α

A3C


