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درس هندسة للصف الثالث

مستقيمات متعامدة: موضوع الدرس

_____________________الرجاء تزّودوا بـ 

م 
ّ
  :مع المعل

ارساء عفيف 

منظومة بّث قُطريّة



ماذا سنتعلم اليوم؟

.سنفتتح الفعاليات بأحجية اجابتها مغطاة بالصورة•

• 
ً
..المستقيمات المتوازية–نراجع ما تعلمنا سابقا

.المستقيماتحاالت التقاطع بي   نفتتح اللقاء ب•

نلخص الدرس باختصار•

...نتمرن بواسطة تمارين تحدي•



الزمة للدرس ؟لما ه  األدوات ا



ء الغريب بالصورة   
...من يعرف ؟ ما هو الش 

؟...وما العالقة بي   الصورة ودرسنا 



ُمتعةنبدأ ب

  الصورة •
 
  هاستخدممثقال عامودينرى ف

 
ة ف   مراحل كثي 

 
 الزمن البناؤون ف

  
.الماض 

  فحص الحائط •
 
اء ف

ّ
قامة اذا كان عىل استما وظيفة العامود ان يساعد البن

. واحدة ام ال
  من ث  •

 العامود مبن 
 
ىل المبن  عندما يصل البناء اىل اع( . حبل)وخيط ( وزن)لق

ل العامود    الحائط الخارج   عليه ان له كيف ليبي ّ  يي  
معامدون ليكيبن 

.لالرضية
اءفيها ستعمليما زال وجد مناطق ت•

ّ
حنى االن كأداة مساعدة للبن

ثِقَل خيط



 
ً
؟(من درس الزوايا) ماذا تعلمنا سابقا

زاوية منفرجة وزاوية قائمة , زاوية حادة: عندما تعلمنا عن أنواع الزوايا ذكرنا عّدة أنواع •

....منرس•

زاوية حادة•

زاوية منفرجة•

قائمةزاوية •



؟(من درس المستقيمات المتوازية) ماذا تعلمنا 

.إشارة في الفراغتعلمنا ان النقطة هي •

.  ارتفاعحتىوال عرض وال طولستتعلمون ان ال يوجد للنقطة ال قليال عندما تكبروا •

...نرمز للنقطة هكذا ، لذلك صعب علينا ان نتخيل شيء كهذاألنه من •

...: ؟ هكذاعامد للنقطة رسمنا خط مُ ذاماذا يحدث ا•

...هيا نربط األمور التي تعلمناها وننفذ التجربة االتية •



.....تجربة

نبني عامود•

نؤشر نقطة على صفحة الورقة التي على الطاولة•

جودة بها الشكل نفحص ماهي الزوايا الناتجة بين العامود للمساحة الموةمستطيلبطاقةبواسطة •

.النقطة

درجة 90نتجت زاوية قائمة مقدارها ... عمال رائعاّ  ... اصبتم •

االستنتاج •



نتمرن 

مستقيمان متعامدانبينهما يسّميا زاوية قائمة اللذان يكونا مستقيمان الر يتذكلل

בא

הדג

.لعدة شوارع تقاطع امامكم 

.نتج أربعة زواياتتقاطعبكل 

.قائمة أم حادة أم منفرجة: سجلوا بداخل كل زاوية -أ

جميع الزوايا قائمة؟ودفي أي بن-ب

، «حّي التعاُمد»في أحد األحياء في المدينة، -ج

أي التقاطعات تابعة . جميع تقاطعات الطرق متعامدة

كل بند هل يوجد تعامد ام الفي والسجّ لحي التعامد؟ 

يوجد تعامد ؟ 



معامدارسم خط -تمرين

حي التعاُمدألفُق من امامكم شارع ا

ألفقعامد شارع ايُ اشارعواارسم

–لرسم مستقيم يتعامد مع مستقيم ُمعطى يمكننا االستعانة في مثلّث الرسم 

في الجزء الخارجي، هكذا              أو في الجزء الداخلي، هكذا 



מאנך למקביל–תרגול 

ي•
ّ
<---سؤال تحد

حّي التعامدأمامكم شارع الجرس في 

الجرسعامد شارعيُ اشارعواارسم. أ

ارسموا شارعا آخر يُعامد شارع الجرس. ب

.تمعّنوا في الشارعين المعامدين لشارع الجرس. ج

__________________ماذا يمكنكم القَول عنهما؟



  التدريب
 
نستمر ف

أمامكم شارع الشجرة، ُعلّمت عليه نقطة 

ارسموا شارعا يُعامد شارع . «النقطة أ»

طة النقطة أ تكون نق)الشجرة بالضبط بالنقطة أ 

.التقاء الشارعين



نه  
ُ
ص ون

ّ
لخ
ُ
ن

....  تعلمنا 

. نقوم ببنائهوكيفعامود ما هو ال-

.انمتعامدنامستقيماللذان يكّونان بينهما زاوية قائمة يسميان المستقيمان -



  التمرين
 
نستمر ف

. دتساوي، توازي، تعام–قطع : من موقع أفاقنفذوا المهمة التالية
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