الدرس  :المثلثات المتقايسة

المكتسبات
القبلية

 الزوايا الحساب المثلثي -التناسبية

القدرات المستھدفة

التعرف على مثلثين متقايسين وتحديد
حاالت التقايس واستعمالھا في حل مسائل
مختلفة

االمتدادات

– مسائل ھندسية
 -الھندسة بالتأھيلي

مضامين الدرس وھيكله
 -1مثلثان متقايسان
 -2حاالت التقايس
الوسائل الديداكتيكية  :الكتاب المدرسي – السبورة – الطباشير-
المسطرة– الكوس  -البركار

الموضوع :مثلثان متقايسان

المراحل
أنشطة نشاط
°
°
 EFGو ˆ = 80
تشخيصية  EFGمثلث بحيث ˆ = 6O :
 EGFو FG = 5 cm

المحتوى

المالحظات
المدة10:دقائق

أنشئ المثلث EFG

أنشطة
بنائية

ملخص
الدروس

نشاط
أراد ھشام أن يرسم على ورقة مثلثين لھما نفس الشكل
ساعد ھشام على رسم ھذين المثلثين ؟

المدة  20:دقائق

-1مثلثان متقايسان
تعريف
مثلثان متقايسان ھما مثلثان قابالن للتطابق

مثال

المدة  10:دقائق

الضلعان] [ABو ]]’ [A’Bيسميان ضلعان متناظران
الزاويتان ˆ
 BACو '  B ' Aˆ ' Cتسميان زاويتان متناظرتان

نتيجة
إذا كان مثلثان متقايسين فإن أضالعھما متناظرة متقايسة وزواياھما المتناظرة متقايسة

أنشطة
تقويمية

تمرين تطبيقي
 ABCDمتوازي أضالع

المدة 15:دقائق

بين أن المثلثين  ABCو  BCDمتقايسان

الموضوع :حالة التقايس األولى

المراحل
أنشطة نشاط
تشخيصية  EFGمثلث بحيث  EF = 4cm :و  EG = 3cmو FG = 5 cm

المحتوى

المالحظات
المدة10:دقائق

أنشئ المثلث EFG

أنشطة
بنائية

ملخص
الدروس

نشاط
أرسم مثلثين أضالع أحدھما تقايس أضالع اآلخر
ھل المثلثان قابالن للتطابق؟

المدة  20:دقائق

-2حاالت التقايس
خاصية1
إذا قايست أضالع مثلث على التوالي أضالع مثلث آخر فإن ھذين المثلثين متقايســـان

مثال
نعتبر  EFGو  ABCمثلثين بحيث  BC = FG :و  AC = EGو AB = EF

المدة  10:دقائق

نقول أن المثلثين EFGو ABC

أنشطة
تقويمية

تمرين تطبيقي
 ABCDمربع
بين أن المثلثين  ABDو  DCBمتقايسان

المدة 15:دقائق

الموضوع :الحالة الثانية

المراحل
أنشطة نشاط
تشخيصية  ABCمثلث قائم الزاوية في  Aبحيث  AC = 5 cm :و AB = 4 cmو BC= 3

المحتوى

المالحظات
المدة10:دقائق

احسب النسب المثلثية للزاوية ˆ
ACB

أنشطة
بنائية

نشاط
الحظ الشكل جيدا ثم أجب عن األسئلة التالية

-1احسب ' ˆ sin Bˆ = sin Bواستنتج أن AH = A ' H ' :
-2احسب ' ˆ cos Cˆ = cos Cواستنتج أن CH = C ' H ' :

المدة  20:دقائق

-3بين أن CA = C ' A ' :

-4ماذا تقول عن المثلثين '  A ' B ' Cو  ABC؟

ملخص
الدروس إذا قايس ضلعان في مثلث و الزاوية المحصورة بينھما على التوالي ضلعان في مثلث آخر و
خاصية2

الزاوية المحصورة بينھما فإن ھذين المثلثين متقايســـان

مثال
ˆ = FEG
نعتبر EFGو  ABCمثلثين بحيث  AC = EG :و  EF = ABو ˆ
BAC
المدة  10:دقائق

نقول أن المثلثين  EFGو  ABCمتقايسـان

أنشطة
تقويمية

تمرين تطبيقي
 ABCDشبه منحرف متساوي الساقين
المدة 15:دقائق

بين أن المثلثين  BCDو  ACDمتقايسان

الموضوع :الحالة الثالثة

المراحل
أنشطة نشاط
تشخيصية  ABCمثلث قائم الزاوية في  Aبحيث  AC = 8 cm :و AB = 6 cmو BC= 10

المحتوى

المالحظات
المدة10:دقائق

احسب النسب المثلثية للزاوية ˆ
ACB

أنشطة
بنائية

نشاط
الحظ الشكل جيدا ثم أجب عن األسئلة التالية

المدة  20:دقائق

-1احسب ' ˆ sin Bˆ = sin Bواستنتج أن AH = A ' H ' :
-2احسب ' ˆ sin Cˆ = sin Cواستنتج أن CA = C ' A ' :
-3ماذا تقول عن المثلثين '  A ' B ' Cو  ABC؟

ملخص
الدروس

خاصية3
إذا قايست زوايتان لمثلث و الضلع المحاذي لھما على التوالي زوايتان لمثلث آخر و الضلع
المحاذي لھما فإن ھذين المثلثين متقايســـان

مثال
ˆ = EGF
نعتبر EFGو  ABCمثلثين بحيث  BC = FG :و ˆ
ˆ = EFG
 A CBو ˆ
A BC
المدة  10:دقائق

نقول أن المثلثين  EFGو  ABCمتقايسـان

أنشطة
تقويمية

تمرين تطبيقي

المدة 15:دقائق

النقط  Dو Cو  Aو Bتوجد على دائرة بحيث AB = CD:
 -1بين أن المثلثين  CDEو  ABEمتقايسان
-2بين أن المثلثين  ACDو ABDمتقايسان

