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 العمليات على األعداد الصحيحة و األعداد العشرية
 المستقيم و أجــزاؤه

 الكتابات الكسرية +   سرية مقارنة األعداد الك
 العمليات على األعداد الكسرية

 المتفاوتة المثلثية +   واســط قطعة
 تقديم  و  مقارنة األعداد العشرية النسبية

 مجموع قياسات زوايا مثلث +   مثلثات خــاصة
 جمع  و  طرح األعداد العشرية النسبية
 ضرب  و  قسمة األعداد العشرية النسبية
 المنصفات  و  في مثلث االرتفاعات

 الـقــــوى

 التماثل المركــزي
 النشــر  و  التعميــل
 متــوازي األضــالع

 المـعــادالت و المســائل
 الرباعيــات الخــاصة

 الزوايا المكونة من متوازيين و قــاطع
 الـتـنــــاسبيــة

 المستقيــم المــدرج +   المعلــم في المستــوى
 الـــــدائــرة

 الموشــور القــائم  و  األسطــوانة القــائمة
 المحيـطــات  و  المســاحات  و  الحجــوم

اإلحصــــاء



 : حساب سلسلة من العمليات بدون أقواس – 1)
 : 1 قاعدة  ) أ

 : مثال *
A = 2,5 + 11 – 3,5 + 0,5 + 3,7 – 9 – 1,5 
= 13,5 – 3,5 + 0,5 + 3,7 – 9 – 1,5 
= 10 – 3,5 + 0,5 + 3,7 – 9 – 1,5 
= 7,5 + 0,5 + 3,7 – 9 – 1,5 
= 8 + 3,7 – 9 – 1,5 
= 11,7 – 9 – 1,5 
= 2,7 – 1,5 
= 1,2 

 : 2 قاعدة  ) ب

 : مثال *

B = 22 – 2,5 + 7 x 2 – 11 + 8,6 : 4 – 1,5 
= 22 – 2,5 + 14 – 11 + 2,15 – 1,5 
= 20,5 + 14 – 11 + 2,15 – 1,5 
= 34,5 – 11 + 2,15 – 1,5 
= 23,5 – 11 + 2,15 – 1,5 
= 12,5 + 2,15 – 1,5 
= 14,65 – 1,5 
= 13,15 

 ألعداد الصحيحة الطبيعية و األعداد العشرية العمليات على ا

 من عمليتي الجمع و الطرح لحساب تعبير جبري مكون من سلسلة
 ننجز العمليات من , فقط أو الضرب و القسمة فقط و بدون أقواس

 . اليسار إلى اليمين حسب الترتيب

 لحساب تعبير جبري يتكون من سلسلة من العمليات
 ننجز عمليتي الضرب و القسمة قبل ‘ وبدون أقواس

. 1 عمليتي الجمع و الطرح ثم نطبق القاعدة



 : حساب سلسلة من العمليات بأقــواس – 2)
 : 3 قاعدة  ) ج

 : مثال *
C = 3,5 + [ 14 – ( 1,5 + 3 ) ] x 2 – 0,5  x ( 5,8 – 4 ) – 3,2 
= 3,5 + [ 14 – 4,5 ] x 2 – 0,5  x  1,8 – 3,2 
= 3,5 + 9,5 x 2 – 0,5 x 1,8 – 3,2 
=  3,5 + 19 –  0,9 – 3,2 
= 22,5 – 0,9 – 3,2 
= 21,4 – 3,2 
= 18,2 

 : توزيعية الضرب على الجمع و الطرح – 3)
 : 4 قاعدة  ) د

 : مثال *
D = 2,5 x ( 4 + 7,2 )                  E = 3 x ( 11 – 5,5 ) 
= 2,5 x 4 + 2,5 x 7,2                 = 3 x 11 – 3 x 5,5 
= 10 + 18                                 = 33 – 16, 
= 28                                         = 17 

F = ( 6,5 + 1 ) x 5                     G = ( 13 – 9,2 ) x 1,5 
= 5 x 6,5 + 5 x 1                        = 1,5 x 13 – 1,5 x 9,2 
= 32,5 + 5                                 =  19,5 – 13,8 
= 37,5  =  5,7 

 عبير جبري مكون من سلسلة من العمليات بأقواس لحساب ت
 . نحسب أوال ما بين قوسين ثم ننجز العمليات األخرى

a و b و k أعداد عشرية . 
k x ( a + b ) = a x k + b x k    ;     k x ( a – b ) =  a x k – b x k 
( a + b ) x k = a x k + b x k    ;    ( a – b ) x k = a x k – b x k



I – النقــط المستقيمية  المستقيم . 

 : تعريف – 1)

 : مثال *

 . (D) : الشكل التالي يمثل مستقيما و قد رمزنا له بالرمز

(D) 

 : المستقيم المار من نقطتين – 2)

 : خاصية *

 : مثال *

 . (AB) : نرمزلهذا المستقيم بالرمز

 : مالحــظـة هامــة *

 من نقطة واحدة في المستوى تمر عــدة مستقيمات

 المستقيــم و أجــزاؤه

 ود و هو غير محد , المستقيم هو مجموعة من نقط المستوى

من نقطتين مختلفتين يمر مستقيم وحيـــد



 : النقط المستقيمية – 3)

 : تعريف *

 : مثال *

 . مستقيمية D و C و B و A نقول أن النقط

 . غير مستقيمية G و F و E النقط نقول أن

II _ األوضاع النسبية لمستقيمين في المستوى : 

 : المستقيمان المتقاطعان – 1)

 : تعريف *

 : مثال *

 . متقاطعان مستقيمان (L) و (D) نقول أن

 : ستقيمان المنطبقان الم 2)

 : تعريف *

 : مثال *

 . منطبقان مستقيمان (K) و (L) نقول أن

 تكون نقط مستقيمية إذا كانت تنتمي إلى نفس المستقيم

 يكون مستقيمان متقاطعين إذا كانا يشتركان في نقطة واحدة

. يكون مستقيمان منطبقين إذا كانا يشتركان في أكثر من نقطة واحدة



 : المستقيمان المتوازيان قطعا – 3)

 : تعريف *

 : مثال *

 (L) // (D) : و نكـــتب متوازيان قطعا مستقيمان (L) و (D) نقول أن
 . يوازي (L) و أ (L) يوازي (D) : و نقرأ

III _ المستقيمان المتعامدان : 

 : تعريف – 1)

 : مثال *

 ( R ) ⊥ (D) : و نكــتب (R ) عمودي على المستقيم (D) نقول أن المستقيم
 (D) عمودي على ( R ) أو ( R ) عمودي على (D) : و نقرأ

 : خـاصية – 2)

IV _ نصف مستقيم : 

: مثال – 1)

 . B و يمر من A نصف مستقيم أصله : الملون باألحمر يسمى (D) جزء المستقيم
 . (AB] : و يرمز له بالرمز
 . (AB] نصف المستقيم حــامل : (D) نسمي المستقيم

 يكون مستقيمان متوازيين قطعا إذا كانا ال يشتركان في أية نقطة

 من نقطة معلومة يمر مستقيم وحيــد عمودي على مستنقيم معلوم

يكون مستقيمان متعامدين إذا كانا يحددان زاوية قائمة



 : نصفا المستقيم المتقابالن – 2)

 : تعريف *

 : مثال *

 . (D) و نفس الحامل A لهما نفس الرأس (AC] و (AB] نالحظ أن نصفي المتقيم
 . متقابلين نصفا مستقيم (AC] و (AB] نقول أن

 : المسقط العمودي لنقطة على مستقيم – 3)

 : تعريف *

 : مثال *

 (D) و المستقيم E المسافة بين النقطة : تسمى EH المسافة

V _ القطعة المستقيمية : 

 : مثال – 1)

 . [AB] : و نرمز لها بالرمز . قـطــعـة مستقيـميــة : نسمي هذا الشكل
A و B طعة الق طرفي : يسميان [AB] . 

 [AB] القطعة حامل يسمى (AB) المستقيم

 : منتصف قطعة – 2)

 : تعريف *

 يكون نصفا مستقيم متقابلين إذا كانا مختلفين و كان لهما نفس
 . األصل و نفس الحــامل

 (D) نقطة تقاطع H هي (D) على مستقيم E المسقط العمودي لنقطة
 . H و المستقيم العمودي عليه في

 منتصف قطعة هو نقطة تنتمي إلى القطعة و متساوية المسافة
. عن طرفي هذه القطعــة



 : مثال *

 . [AB] منتصف القطعــة M نسمي النقطة

 MA  =  MB و M ∋ [AB] : يعني أن [AB] منصف القطعة M : بتعبير آخر *

 : القطعتان المتقايستان – 3)

 : تعريف *

 : مثال *

 AB = CD : و نكــتب , قطعتان متقايستان [CD] و [AB] نقول أن

تكون قطعتان متقايستين إذا كان لهما نفس الطـــول



 : الكتابات الكسرية  لعدد كسري – 1)

 : 1 قاعدة *

 : بتعبير آخر

 : أمثلة *
27 
15 

3 9 
3 5 

9 
5 = 

× 
× = ;; 

7 
6 

2 : 14 
2 : 12 

14 
12 

= = 

 : جعل مقام عشري لكتابة كسرية عددا صحيحا – 2)

 : 2 قاعدة *

 : أمثلة *
35 
110 

10 5 , 3 
10 11 

5 , 3 
11 = 

× 
× = ;; 

2 
700 

100 02 , 0 
100 7 

02 , 0 
7 = 

× 
× = ;; 

1012 
13000 

1000 012 , 1 
1000 13 

012 , 1 
13 = 

× 
× = 

 : مقارنة عددين كسريين لهما نفس المقام – 3)

 : 3 قاعدة *

 الكتابات الكسرية  و  مقارنة األعداد الكسرية

a و b عددان عشريان غير منعدمين . 
 يمكن إيجاد كتابات كسرية اعدد كسري و ذلك بضرب أو

 . عدد الكسري على نفس العدد الغير المنعدم قسمة حدي هذا ال

a و b و m أعداد عشرية بحيث : a و m غير منعدمين . 

b 
a 

m b 
m a = 
: 
: ;; 

b 
a 

m b 
m a = 

× 
× 

 نضرب حدي هذا , لجعل مقام عدد كسري عددا صحيحا
 ....... أو 1000 أو 100 أو 10 : العدد الكسري في

فإن أكبرهما هو الذي له أكبر بسط , إذا كان لعددين كسريين  نفس المقام



 : أمثلة *
11 11 
 ;; 3  <  7 ألن < 3 7

9 
71 

9 
 ;; 71  >  13 ألن > 13

2 
17 

2 
 <  51 ألن < 51

17 

 : رنة عددين كسريين لهما نفس البسط مقا – 4)

 : 4 قاعدة *

 : أمثلة *
31 
3 

11 
 ;; 31  >  11 ألن < 3

13 
7 

41 
 ;; 13  <  41 ألن < 7

22 
17 

9 
 22  >  9 ألن < 17

 : رنة عددين كسريين مقام أحدهما مضاعف لمقام اآلخر مقا – 5)

 : 4 قاعدة *

 : مثال *

 : لنقارن العددين
16 
 و 5

4 
7 

 : لدينا
16 
5 = 

16 
 و 5

16 
28 

4 4 
4 7 

4 
7 = 

× 
× = 

 وبما أن
16 
28 

16 
 28  >  5 ألن > 5

 فإن
4 
7 

16 
5 < 

 : 1 رنة عدد كسري و مقا – 6)

 : 5 قاعدة *

 1 : مثال *
52 
 1 ;; 52  <  71 ألن < 71

37 
 3  >  5 ألن > 5

 فإن أكبرهما هو الذي له أصغر مقام , إذا كان لعددين كسريين  نفس البسط

 نوحد , لمقارنة عددين كسريين مقام أحدهما مضاعف لمقام اآلخر
 3 مقاميهما ثم نطبق القاعدة

 و يكون , إذا كان بسطه أكبر من مقامه 1 يكون عدد كسري أكبر من
. إذا كان بسطه أصغر من مقامه 1 أصغر من



 : جداء عددين كسريين – 1)

 : 1 قاعدة *

70 
45 

7 10 
3 15 

7 
3 

10 
15 

7 
3 1,5 = 

× 
× 

= × = ×  ;; 
22 
117 

1 22 
9 13 9 

22 
13 

= 
× 
× 

= ×  ;; 
10 
77 

2 5 
7 11 

2 
7 

5 
11 

= 
× 
× 

= ×   : أمثلة * 

 : ام مجموع و فرق  عددين كسريين لهما نفس المق – 2)

 : 2 قاعدة *

 : أمثلة *
5 
18 

5 
7 11 

5 
7 

5 
11 = + = + ;; 

9 
8 

9 
19 27 

9 
19 

9 
27 = − = − 

 : مجموع و فرق عددين كسريين مقام أحدهما مضاعف مقام اآلخر – 3)

 : 3 قاعدة *

 : أمثلة *
21 
26 

21 
11 15 

21 
11 

21 
15 

21 
11 

7 
5 

= 
+ 

= + = + ;; 
9 
32 

9 
7 39 

9 
7 

9 
39 

9 
7 

3 
13 

= 
− 

= − = − 

 العمليات على األعداد الكســرية

 . قام في المقام لحساب جداء عددين كسريين نضرب البسط في البسط و الم

b 
a و 

d 
c عددان كسريان : 

d b 
c a 

d 
c 

b 
a 

× 
× = × 

 نحتفظ بنفس : و فرق عددين كسريين لهما نفس المقام لحساب مجموع أ
 . المقام ثم نحسب مجموع أو فرق البسطين

b 
a و 

b 
c عددان كسريان : 

b 
c a 

b 
c 

b 
a + = + و ) (  c a 

b 
c a 

b 
c 

b 
a > − = − 

 لحساب مجموع أو فرق عددين كسريين مقام أحدهما مضاعف لمقام
. 2 نوحد مقاميهما ثم نطبق القاعدة , اآلخر



 : حاالت خـــاصة

24 
39 

24 
21 18 

24 
21 

24 
18 

8 
7 

12 
9 

= 
+ 

= + = + ;; 
20 
38 

20 
2 40 

20 
2 

20 
40 

10 
1 

4 
8 

= 
− 

= − = − 

28 
95 

28 
35 60 

28 
35 

28 
60 

4 
5 

7 
15 = + = + = + ;; 

66 
39 

66 
33 

66 
72 

6 
3 

11 
12 = − = − 

 و مهارات تقنيات

 : بأبسط طريقة B و A لنحسب المجموعين
9 
1 

6 
13 

3 
7 

6 
5 11 + + + + = A ;; 

20 
7 

5 
1 5 , 1 + + = B 

10 
13 

10 
2 

10 
11 

5 
1 

10 
11 

5 
1 

20 
22 

5 
1 ) 

20 
7 

20 
15 ( 

20 
7 

5 
1 

20 
15 

20 
7 

5 
1 5 , 1 

= 

+ = 

+ = 

+ = 

+ + = 

+ + = 

+ + = 

B 

B 

B 

B 

B 

B 

B 

9 
148 

9 
22 

9 
126 

9 
22 14 

9 
22 3 11 

9 
22 

6 
18 11 

) 
9 
1 

9 
21 ( 

6 
13 5 11 

)
9 
1 

3 
7( ) 

6 
13 

6 
5( 11 

= 

+ = 

+ = 
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 : المتفاوتة المثلثية – 1)

 : 1 خاصية *

 : مثال *

AB = AC + BC 

AB < AC + BC و كذلك : AC < AB + BC و BC < AB + AC 

 : و منه نستنتج ما يلي

 : تطبيق
 ؟ BC = 5 cm و AC = 17cm و AB = 7cm : بحيث ABC هل يمكن رسم المثلث

 AC  >  AB  +  BC أي  أن 12 17  < و   أن 12 =  7  +  5 : نالحظ أن
 . ABC ال يمكن رسم المثلث : إذن

 : واســـط قـطــعــة – 2)

 : تعــريف *

 المتفاوتة المثلثية  و  واســط قطعة

A و B و C ثالث نقط مختلفــة 
 AB = AC  +  BC : فإن [AB] تنتمي إلى القطعة C إذا كانت 
 AB < AC + BC : فإن [AB] ال تنتمي إلى القطعة C إذا كانت 

 ي مثلث طول أي ضلع من أضالعه أصغر من مجموع طولي ف
 . الضلعين اآلخــــرين

واسط قطعة هو مستقيم يمر من منتصف القطعــة و عمودي على حاملها



 : مثال *
 واسطها (D) قطعة  و [AB] لنرسم قطعة

 : 2 خاصية *

 : بتعبير آخــر *
[AB] واسطها   و (∆) قطعة و M نقطة من امستوى . 
) (∆ ∈ M يعني أن MB MA = 

 : 3 خاصية *

 : بتعبير آخــر *
[AB] واسطها   و (∆) قطعة و M نقطة من امستوى . 
MB MA  M ∋ ∆) ( يعني أن =

 كل نقطة تنتمي إالى واسط قطعة تكون متساوية
 المسافة عن طرفيها

 متساوية المسافة عن طرفي قطعة تنتمي إلى كل نقطة
واسط هذه القطعة



 : واسطات مثلث – 3)

 : 2 تعريف *

 : مثال
ABC مثلث و (  . [BC] واسط الضلع ∆ (

) نسمي المستقيم  ABC واسط المثلث ∆ (

 : 4 خاصية *

 : مثال

 واسط مثلث هو واسط كل ضـــلع من أضــــالعــه

 واسطات مثلث تتالقى في نقطة واحدة تسمى مركز
الدائرة المحيطة بهذا المثلث



_I ديم ـــ ق ـ ت . 

 : األعداد العشرية الموجبة و األعداد العشرية السالبة – 1)

 : 1 تعريف *

 . هو عدد عشري موجب و سالب في آن واحد 0 العدد  : مالحظة هامة *

 : بية األعداد العشرية النس – 2)

 : 2 تعريف *

 . تسمى أعدادا صحيحة نسبية .... 0 ; 1 ; 8  , 2  ; 14 ; 1 ; 5 ; 51 ; 11 : األعداد مثل  : مالحظة رهامة *
 . هو عدد عشري نسبي كل عدد صحيح نسبي 
 . هو عدد عشري نسبي و ليس بعدد صحيح نسبي 2,5  أو 14,12 : العدد مثل 

 : المستقيم المدرج – 3)
 [OI] ة بواسطة القطع (D) لندرج المستقيم . (D) نقطتين مختلفتين من I و O مستقيما و (D) نعتبر

 . ) أظر الشكــل أسفله (
B A I O E  F (D) 

,          ,     ,     ,  ,          ,          ,          ,          ,          ,          ,          ,     ,     ,          , 

1 0 
 األعداد السالبة األعداد الموجبة

 . عشري نسبي يسمى أفصول هذه النقطة مرتبطة بعدد (D) كل نقطة من المستقيم 
 . (D) تسمى أصل المستقيم المدرج O النقطة 
 . يسمى وحــدة التدريج [OI] طول القطعة 

 4  أفصولها E النقطة 3 أفصولها A النقطة 0 أفصولها O النقطة
 3,5  أفصولها F النقطة 3,5 أفصولها B النقطة 1 أفصولها I النقطة

 : مسافة عدد عشري نسبي عن الصفر – 4)

 : 3 تعريف *

 تقديم و مقارنة األعداد العشرية النسبية

 . تسمى أعدادا عشربة موجبة 0  ;  1  ; 2  ,  14  ;  3,14  ;  11  ;  2,5 : مثل األعداد
 . تسمى أعدادا عشرية سالبة 0 ; 2 ; 1 ; 0,44 ; 12  ; 2,5  : األعداد مثل

 األعداد العشرية الموجبة و األعداد العشرية السالبة تكون األعداد العشرية النسبية

 . a أفصولها العدد (D) نقطة من M و O درجا أصله مستقيما م (D) نعتبر
. [OM] عن الصفر هو طول القطعة a مسافة العدد



 : مقابل عدد عشري – 5)

 : 4 تعريف *

 عددان متقابالن 1,2  و 1,2 ;; عددان متقابالن 11  و 11 : أمثلة *
 عددان متقابالن 3  و 3 ;; عددان متقابالن 0,32  و 0,32

 0 هو العدد 0 مقابل العدد
II _ ارنــة ـــــ لمق ا : 

 : مقارنة عددين عشريين مختلفين في اإلشارة – 1)

 : 1 قاعدة *

 ;;      14,7  < 0 22  > 33,12  : أمثلة *  0,45  <  1,5   ;;   25,44  >   0      ;; 

 : مقارنة عددين عشريين سالبين – 2)

 : 2 قاعدة *

 >  2,5  : أمثلة *  1     ;;   0,1  >   36     ;;      0  >   2253 

 هو أكبر األعداد السالبة و أصغر األعداد الموجبة 0 العدد : مالحظة هامة *

 . ≥ و ≤ : الرمزان – 3)

 33 ≤ 33 و 23≤ 11,3 : أكبر من أو يساوي  و يستعمل في حالتين مثل : يقرأ ≤ الرمز
≥ 1,5 : ساوي و يستعمل في حالتين مثل أصغر من أو ي : يقرأ ≥ الرمز ≥ 7,6 – و 37,5   7,6 

 : تقنيات

 الكل لترتيب عدة أعداد عشرية نسبية  نرتب األعداد السالبة فيما بينها  ثم  نرتب األعداد الموجبة فيما بينها  ثم   نرتب

 : مثال
 ;;   25   ;;   0 : لنرتب األعداد  1,5  ;;   6  ;;  5,9  ;;   8,55  ;;  11  ;;   14,6 

 >  14,6  : لدينا  8,55  <   6  <   25  >  11  >  5,9  >  0 و 0  >  1,5 

 11  >  5,9 إذن <  25 <  14,6  <   8,55  <   6  <   1,5  <  0 

 يكون عددان متقابلين إذا كانت لهما نفس المسافة عن الصفر و إشارتاهما
 . مختلفتين

 كل عدد عشري موجب   أكبر من كل عدد عشري سالب غير منعدم

 إذا كان عددان عشريان سالباين فإن أكبرهما هو األقرب من
الصفر



_I مجموع قياسات زوايا مثلث . 

 : تعاريف و مفردات : الزوايا – 1)

T زاوية : الشكل جانبه يسمى . 

 ˆ B O A : يرمز لهذه الزاوية بالرمز
 . تسمى رأس هذه الزاوية O النقطة

 . ضلعي هذه الزاوية : يسميان (OB] و (OA] نصفا المستقيم

T زوايا خاصة : 

 : الزاوية المنعدمة ±
 . °0 الزاوية المنعدمة هي زاوية قياسها

 : الزاوية الحادة ±
 . °90 و °0 ا محصور بين الزاوية الحادة هي زاوية قياسه

 : الزاوية القائمة ±
 . °90 الزاوية القائمة هي زاوية قياسها

 مثلثات خاصة / موع قياسات زوايا مثلث مج



 : الزاوية المنفرجة ±
 . °180 و °90 الزاوية المنفرجة هي زاوية قياسها محصور بين

 : الزاوية المستقيمية ±
 °180 اوية المستقيمية هي زاوية قياسها الز

 : الزاوية المليــئة ±
 . °360 الزاوية المليئة هي زاوية قياســها

T الزاويتان المتقايستان : 
 . تكون زاويتان متقايستين إذا كان لهما نفس القياس

T الزاويتان المتحاذيتان : 
 : تكون زاويتان متحاذيتين إذا كان

 . لهما نفس الرأس 
 . لهما ضلع مشترك 
 . و يتقاطعان في الضلع المشترك 
 
T الزاويتان المتتامتان : 

 °90 تكون زاويتان متتامتين إذا كان مجموع قياسهما يساوي

T الزاويتان المتكاملتان : 
 °180 تكون زاويتان متكاملتين إذا كان مجموع قياسهما يساوي

 : مجموع قياسات زوايا مثلث – 2)

 : 1 خاصية *

ABC مثلث 

°180 مجموع قياسات زوايا مثلث يساوي



 : مثلثات خـــاصة – 3)
 : المثلث القائم الزاوية ±

 : 1 تعريف *

 . A مثاث قائم الزاوية في ABC : مثال *

 : 2 خاصية *

 : 3 خاصية *

 : المثلث المتساوي الساقين ±
 : 2 تعريف *

 : مثال *

ABC مثلث متساوي الساقين رأسه A 

 كل مثلث له زاوية قائمة يسمى مثلث قائم الزاوية

 إذا كان لمثلث زاويتان متتامتان فإنه يكون قائم الزاوية

 يكون مثلث متساوي الساقين إذا كان له ضلعان متقايسان

 المثلث القائم الزاوية هو مثلث له زاوية قائمة

الحادتين متتامتين إذا كان مثلث قائم ازاوية فإن زاويتاه



 : 4 خاصية *

 C B : يعني أن A مثلث متساوي الساقين رأسه ABC : بتعبير آخر ˆ ˆ = 

 : 5 خاصية *

 C B مثلث بحيث ABC : بتعبير آخر  . A مثلث متساوي الساقين رأسه ABC : يعني أن = ˆ ˆ

 : المثلث المتساوي الساقين و القائم الزاوية ±

 : 3 تعريف *

 A . C ن و قائم الزاوية في مثلث متساوي الساقي ABC : مثال *

A                         B 
 : 6 خاصية *

 ˆ ˆ : إذن A مثلث قائم الزاوية و متساوي الساقين في ABC : مثال * 45 ABC ACB ° = = 

 ين فإن زاوتي القاعدة متقايستان اق إذا كان مثلث متساوي الس

 إذا كان لمثلث زاويتان متقليستان فإنه يكون متساوي الساقين

 اوي الساقين و القائم الزاوية هو مثلث له ضلعان متقايسان و زاوية قائمة المثلث المتس

 إذا كان مثلث متساوي الساقين و قائم الزاوية فإن زاويتي
°45 القاعدة متقا يستان و قياسهما



 : المثلث المتساوي األضالع ±

 : 4 تعريف *

 . مثلث متساوي األضالع ABC : مثال *

 : 7 خاصية *

 : 8 خاصية *

 المثلث المتساوي األضالع هو مثلث جميع أضالعه متقايسة

 إذا كان مثلث متساوي األضالع فإن جميع زواياه متقايسة
 °60 و قياس كل منها

األضالع إذا كانت زوايا مثلث متقايسة فإنه يكون متساوي



 : مجموع عددين عشريين نسبيين – 1)
 : مجموع عددين عشريين لهما نفس اإلشارة ) أ

 : 1 قاعدة *

 ;;     23,9  =  1,5  +  22,4 + 12,5  = ( 7 : أمثلة * – 5,5  +  (– 7 ) =  – (5,5 
112  +  58,15  =  170,15      ;;  – 514,225  +  (– 57 )  =  – ( 514,,225 + 57 ) =  – 571,225 

 : مجموع عددين عشريين مختلفين في  اإلشارة ) ب
 : 2 قاعدة *

 = ( 25,4 –)  +  12,14 : أمثلة * – (25,4 – 12,14 ) =  – 13,26 
– 14,11 + 36 = + ( 36 – 14,11 ) = 21,89 
125 +  (– 45,5 ) =  + ( 125 – 45,5 ) =  79,5 

– 31,65 + 11,5 =  – ( 31,65 – 11,5 ) =  – 20,15 
 : ابلين مجموع عددين عشريين متق ) ج

 : 3 قاعدة *

 ;;        0 = ( 125,88 –) + 125,88 : أمثلة * – 3367  +  3367 = 0 
– 359,7 + 359,7 = 0       ;;       11258 + (– 11258 ) = 0 

 : فرق عددين عشريين نسبيين – 2)
 : 4 قاعدة *

 –) + 21,25 = 11,5 – 21,25 : أمثلة * 11,5 ) = + ( 21,25 – 11,5 ) = 9,75 
13,55 – (  12 ) = 13,55 + 12 = 25,55 

– 34 – 16 =  – 34 + (– 16 ) =  –  (34 + 16 ) =  50 
– 65,14 – (–  20 ) =  – 65,14 + 20 =  – ( 65,14 – 20 ) =  45,14 

 جمع و طرح األعداد العشرية النسبية

 لحساب مجموع عددين عشريين لهما نفس اإلشارة نحتفظ باإلشارة ثم نجمع
 . مسافتيهما عن الصفر

 لحساب مجموع عددين عشريين مختلفين في اإلشارة نأخذ إشارة العدد األبعد
 . عن الصفر عن الصفر ثم نحسب فرق مسافتيهما

 . ) أي يساوي صفر ( مجموع عددين عشريين متقابلين يكو دائما منعدما
a عدد عشري نسبي . a + (  a ) = 0 و  a + a = 0 

 . ) أي يساوي صفر ( مجموع عددين عشريين متقابلين يكو دائما منعدما
a عدد عشري نسبي . a + (  a ) = 0 و  a + a = 0 

 . لحساب فرق عددين عشريين نسبيين نضيف إلى الحد األول مقابل الحد الثاني
a و b عددان عشريان نسبيان : a – b = a + (  b )



 تقنيات

 . و  نحدف األقواق بدون تغيير إشارة األعداد التي بداخلها + نزيل عالمة +   : إلزالة األقواس المسبوقة بعالمة 1)
 . و نحدف األقماس مع تغيير إشارة األعداد التي بداخلها – نزيل عالمة : – إلزالة األقواس المسبوقة بعالمة

 –) + A = 11 : أمثلة * 2,5 + 33 – 1,5) + ( 54 – 11 + 2) 
= 11 – 2,5 + 33 – 1,5 + 54 – 11 + 2 

B = 2,6 – (–  55 + 12,44 – 58 +1 ) – ( 52 – 1,5 + 24,66 ) 
=  2,6 + 55 – 12,44  + 58  –  1  –  52  + 1,5  –  24,66 

 . حساب تعبير جبري يحتوي على أقواس و معقوفات باستعمال القاعدة أعاله 2)

 . نزيل األقواس و المعقوفات بدأ باألقواس الداخلية مع تطبيق القاعدة أعاله – 1)
 نجمع األعداد المتقابلة فيما بينها ثم األعداد الموجبة و األعداد السالبة – 2)

 A = 2,5 + (– 11,5 +1 ) – (– 14 + 2,5 ) – 7 : لة أمث *
= 2,5 – 11,5 + 1 + 14 – 2,5 – 7 
= 2,5 – 2,5 + 1 + 14 – 11,5 – 7 
= 0 + 15 – 17,5 
= – ( 17,5 – 15 ) 
= – 2,5 

B = ( 3,5 – 1 ) – [– 11,5 + ( 3,5 – 7 ) – 1 ] + 22 – (–5,5 + 3 ) 
= 3,5 – 1 – [–11,5 + 3,5 – 7 – 1 ] + 22 + 5,5 – 3 
= 3,5 – 1 + 11,5 – 3,5 – 7 – 1 + 22 + 5,5 – 3 
= 3,5 – 3,5 + 1 – 1 + 11,5 + 22 + 5,5 – 7 – 3 
= 0 + 0 + 39 – 10 
= 39 – 10 
= 29



 : ضرب األعداد العشرية النسبية – 1)
 : جداء عددين عشريين نسبيين لهما نفس اإلشارة ) أ

 : 1 قاعدة *

 x (–5 ) = 105           ;;         0,05  x  (–10 ) = 0,5  21 – : أمثلة *
–125,89  x  0 =  0          ;;      0  x  (–126 )  = 0 

 : جداء عددين عشريين نسبيين مختلفين في اإلشارة ) ب
 : 2 قاعدة *

 ;;       x  (–2 ) = –51  25,5 : أمثلة * –11,5  x  50 = –575 
22  x  (–5 ) = –110       ;;  –75  x  10  = 750 

 : 1  و 1 : جداء عدد عشري نسبي  في ) ج
 : 3 قاعدة *

 = x  (– 125,88 )  1 : أمثلة * –125,88        ;;       3367 x 1  =   3367 
– 359,7  x  (–1 ) = 359,7       ;;  – 1   x    11258   =  –11253 

 : جداء عدة أعداد عشرية نسبية ) د
 : 4 قاعدة *

 x (–5 ) A = –5 x  1,3  x  (–7 )  x   (–25 )  x  1 : أمثلة *
B = 11 x (–25,4 ) x 14 x (–1 ) x (–0,5 ) x 1,7 

 . موجب عدد A إذن , و هو عدد زوجي 4 عدد عوامله السالبة هو A لدينا الجداء *
 . سالب عدد B إذن , و هو عدد فردي 3 عدد عوامله السالبة هو B لدينا الجداء *

 ضرب و قسمة األعداد العشرية النسبية

 جداء عددين عشريين نسبيين لهما نفس اإلشارة هو عدد عشري موجب

 جداء عددين عشريين نسبيين مختلفين في اإلشارة هو عدد عشري نسبي سالب

 . ) أي يساوي صفر ( مجموع عددين عشريين متقابلين يكو دائما منعدما
a عدد عشري نسبي . a + (  a ) = 0 و  a + a = 0 
a عدد عشري نسبي . a + (  1 ) =   a 1  و + a =  a 

a x 1 = a 1 و x a = a 

 : رية نسبية يكون جداء عدة أعداد عش
 . إذا عدد عوامله السالبة زوجيا : موجبا 
. إذا كان عدد عوامله السالبة فرديا : سالبا 



 : 5 قاعدة *

 A = (–2 ) x 5,5 x 50 x (–1,5 ) : مثال *
= (  –2 x 50 )  x  ( 5,5 x (–1,5 ) ) 
= –100 x (–8,25 ) 
= 825 

 تقنيات
 . 4 لحساب جداء عدة أعداد عشرية نسبية نحدد أوال إشارة هذا الجداء ثم نطبق القاعدة 

 : أمثلة
A = (–7,5 ) x 25 x –4 ) x 6,5 
=  + ( 7,5 x 25 x 4 x 6,5 ) 
=  + ( ( 25 x 5 ) x ( 7,5 x 6,5 ) 
= 100 x 48,75 
= 4875 

B = –6 x 5 x (–1,5 ) x (–1 ) x 7,5 
= – ( 6 x 5 x 1 x 7,5 ) 
= – ( (6 x 5 x 1 )  x  ( 1,5 x 7,5 ) 
= – ( 30 x  11,25 ) 
= –337,5 

 : قسمة األعداد العشرية النسبية – 2)

 : خارج عددين عشريين نسبيين لهما نفس اإلشارة ) أ
 : 6 قاعدة *

 ;;           62,15   = ( 13 –)  :  807,95 : أمثلة * 781  :  7,1  = 110 – 

 : خارج عددين عشريين نسبيين مختلفين في اإلشارة ) ب
 : 7 قاعدة *

 ;;           62,15 – = ( 13–)  :  807,95 : أمثلة * – 781  :  7,1  =  – 110 

 خارج عددين عشريين نسبيين لهما نفس اإلشارة هو عدد عشري نسبي موجب

 ال يتغير جداء عدة أعداد عشرية نسبية إذا غيرنا ترتيب
 . عوامله  أو عوضنا بعضا منها بجدائها

خارج عددين عشريين نسبيين مختلفين في اإلشارة هو عدد عشري نسبي سالب



 : مالحظة هامة *
b 
a 

b 
a 

b 
a − = 

− 
 و − =

b 
a 

b 
a = 

− 
− 

 : الخارج المقرب و التأطير ) ج
 : إذا كان الخارج موجبا – 1)

 نعتبر الخارج : مثال *
7 
22 7 22 

3,14 10 
30 
20 

 القيمة المقربة للعدد *
7 
 . 3 : نتفريط هي 1 إلى 22

 القيمة المقربة للعدد *
7 
 . 4 : بإفراط هي 1 إلى 22

 إذن تأطير العدد
7 
 4  > : هو 1 إلى 22

7 
22 < 3 

 القيمة المقربة للعدد *
7 
 . 3,1 : نتفريط هي 0,1 إلى 22

 القيمة المقربة للعدد *
7 
 . 3,2 : بإفراط هي 0,1 إلى 22

 إذن تأطير العدد
7 
 3,2  > : هو 0,1 إلى 22

7 
22 < 3,1 

 : كان الخارج سالبا إذا – 2)

 نعتبر الخارج : مثال *
7 
22 − 

 القيمة المقربة للعدد *
7 
 . 4  : نتفريط هي 1 إلى − 22

 القيمة المقربة للعدد *
7 
 . 3  : بإفراط هي 1 إلى − 22

 إذن تأطير العدد
7 
 > : هو 1 إلى − 22  3 

7 
22 − <  4 

 القيمة المقربة للعدد *
7 
 . 3,2  : نتفريط هي 0,1 إلى − 22

 القيمة المقربة للعدد *
7 
 : بإفراط هي 0,1 إلى − 22 3,1 . 

 إذن تأطير العدد
7 
 > : هو 0,1 إلى − 22  3,1 

7 
22 − <  3,2



 : المنصفات في مثلث – 1)
 : منصف زاوية ) أ

 : 1 تعريف *

 . منصفها (OM] زاوية و ˆ B O A نعتبر : مثال *

 : الخاصية المميزة لمنصف زاوية ) ب
 : الخاصية المباشــرة *

 EK = EL : ا سيكون لدين

 : الخاصية العكسية *

 : الخاصية المميزة *

 : منصفات مثلث ) ج
 : 2 تعريف *

 المنصفــات و االرتفــاعــات في مثلث

 يوجد بداخلها و يقسمها إلى , منصف زاوية هو نصف مستقيم أصله رأس الزاوية
 ين زاويتين متقايست

 كل نقطة تنتمي إلى منصف زاوية تبعد بنفس المسافة عن ضلعي هذه الزاوية

 منصف مثلث هو منصف إحدى زواياه

 ة تنتمي إلى منصف هذه الزاوية كل نقطة تبعد بنفس المسافة عن ضلعي زاوي

منصف زاوية هو مجموعة من نقط الزاوية المتساوية المسافة عن ضلعيها



 : مثال *

 . للمثلث ثالث منصفات : مالحظة هامة

 : خاصيـــة *

 : مثال *

 . إليجاد مركز دائرة محاطة بمثلث يكفي رسم منصفين فقط من منصفات هذا المثلث : مالحظة هامة

 : االرتفاعات في مثلث – 2)

 : جداء عدة أعداد عشرية نسبية ) أ
 : 3 تعريف *

 . [BC] االرتفاع الموافق للضلع (AH) مثلث و ABC : مثال *

 ارتفاع مثلث هو مستقيم يمر من أحد رؤوس المثلث و
 . عمودي على حامل الضلع المقابل لهذا الرأس

 منصفات مثلث تتالقى في نقطة واحدة  تسمى مركز الدائرة
المحاطة بهذا المثلث



 : ة حالة خاص •

 . للمثلث ثالث ارتفاعات : مالحظة هامة

 : خاصية *

 : مثال *
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 . يكفي رسم ارتفاعين فقط من ارتفاعات هذا المثلث لرسم  مركز تعامـــد مثلث : مالحظة هامة

 ارتفاعات مثلث تتالقى في نقطة واحدة تسمى مركز
. تعامــد هذا المثلث



 : قوة عدد عشري نسبي – 1)
 : مثال ) أ

 A = 2,5 x  2,5  x  2,5  x  2,5  x  2,5 : نعتبر الجداء اآلتي
 . 2,5 يتكون هذاالجداء من خمسة عوامل مساوية للعدد

 . 2,5 القوة الخامسة للعدد : نسمي إذن هذا الجداء
 .. إثنان أس  خمســة : و نقــرأ 5 (2,5) : تب و نك

 . 5 (2,5) القوة أس : يسمى 5 و  العدد 5 (2,5) القوة أساس : يسمى 2,5 العدد

 : تعريف ) ب

 : مالحظات هامة
a 1 = a , a 0 = 1 ) 0 ≠ a ( , ال معنى لها 0 0 ة القو . 

 : مفــــردات
 . a n أســاس القوة a نسمي •
 . a n أس القوة n نسمي •

 : إشارة قـــوة أساسها ســـالب ) ج
 : 1 خــاصية *

 . وهو عدد زوجي 16 ألن أسها هو , عدد موجب 16 (11  ) القوة  : مثال *
 . و هو عدد فردي 21 ألن أسها هو , عدد سالب 21 (5,9  ) القوة 

 : ألن 5 8  تختلف عن القوة 8 (5  ) القوة  : مالحظة هامة *
 . فهي موجبة 1 وحسب الخاصية ( 5  ) أساسها هو 8 ( 5  )

 . 1 و هي  سالبة ألنها التخضع للخاصية 5 أساسها  هو 5 8 

 الـقــــــــــــــــوى

a و 1 بر من ك عدد عشري نسبي أ n عدد صحيح طبيعي غير منعدم . 
...... n a a a a a a a = × × × × × × 14444244443 

) n من العوامل ( 

 : تكون قــوة أساسها سالب
 . إذا كان أسها عددا زوجيا : موجبة •
. إذا كان أسها عددا فرديا : سالبة •



 : خـصـــائـــص القــوى – 2)
a و b عددان عشريان نسبيان غير منعدميــن . 

m و n عددان صحيحان طبييعيان . 

 : أمثلــة *
a a a a  26 14 12 14 12 = = × + 

a a a a a a  24 1 7 11 5 7 11 5 = + + + = × × × 

( ) b a b a × = ×  23 23 23 

a a 
a 
a  27 15 42 
15 
42 

= − = 

( )  a a a  45 5 9 9 5 = × = 

  
 

 
  
 

 = 
b 
a 

a 
a  11 

11 
11 

 : 10 قــــوى الـعـــدد – 3)
 : 2 خــاصية *

 : أمثلــة *
10 5 = 100000 

10 11 = 100000000000 
10 22 = 10000000000000000000000 

n عدد صحيح طبيعي غير منعدم : 
10 1000000.............0 n = 1442443 

) n من األصفار ( 

m n m n a a a + × = 

( ) 
m n m  a a  m n 

n  a a 

  
  
  

− 
= > 

( ) n  m n m  a a × = 

( ) m m m  a b a b × = × 
m m  a a 

m  b b 

  
  
  

=



 : مماثلة نقطة بالنسبة لنقطة – 1)
 : مثال  ) أ

A و O نقطتان مختلفتان من المستوى . 
 . ['AA] منتصف القطعة O بحيث تكون 'A لننشئ

 . o بالنسبة للتماثل المركزي الذي مركزه A ي مماثلة ه 'A : و نقول كذلك . O بالنسبة للنقطة A مماثلة 'A نسمي
 . O متماثلتان بالنسبة للنقطة 'A و A : نقول إذن . O بالنبة للنقطة 'A هي كذلك مماثلة A نالحظ أن

 : تعريف  ) ب

 : مالحظة هامة *
 . نفسها O هي O بالنسبة للنقطة O مماثلة النقطة

 : الحفاظ على المسافة – 2)

 : مثال  ) أ
A و B نقطتان مختلفتان بحيث AB = 4 cm و O نقطة خارج المستقيم (AB) . 

 . O على التوالي بالنسبة للنقطة B و A مماثلتي 'B و 'A لننشئ

 . باستعمال المسطرة 'A'B لنحسب
 . 'AB  =  A'B : إذن . A'B' = 4 cm نالحظ أن

 : خاصيــة  ) ب

 التمــاثل المــركــزي

 ['AA] منتصف القطعة O إذا كانت O طتين متماثلتين بالنسبة لنقطة نق 'A و A تكون

التماثل المركزي يحافظ على المسافة بين نقطتين



 : مماثالت بعض األشكال – 3)

 : مماثالت نقط مستقيمية  ) أ
 : مثال •

A و B و C نقط مستقيمية و O نقطة خارج المستقيم (AC) . 
 بالنسبة C و B و A مماثالت النقط 'C و 'B و 'A لننشئ النقط

 O للنقطة
 . هي كذلك نقط مستقيمية 'C و 'B و 'A حظ أن نال

 : خاصية •

 : مماثل مستقيم  ) ب
 : مثال •

(D) مستقيم و E نقطة ال تنتمي إليه . 
 . E بالنسبة للنطة (D) مماثل المستقيم ('D) لننشئ

 من أجل هذا سنأخذ نقطتين مختلفتين تنتميان إلى المستقيم
(D) 

 . E للنقطة ثم ننشئ مماثلتيهما بالنسبة
 . (D) يوازي المستقيم ('D) نالحظ أن المستقيم

 : خاصية •

 : مماثل نصف مستقيم  ) ج
 : مثال •

[AB) نصف مستقيم و I نقطة ال تنتمي إلى المستقيم (AB) 
. 

 I بالنبة للنقطة (AB] مماثل ('A'B] لننشئ نصف المستقيم
. 

 لى التوالي ع B و A مماثلتي 'B و 'A من أجل هذا سننشئ
. I بالنسبة للنقطة

 : خاصية •

 : مماثلة قطعة  ) د
 : مثال •

[AB] قطعة و M نقطة خارج المستقيم (AB) . 
 . M بالنسبة للنقطة [AB] مماثلة القطعة ['A'B] لننشئ القطعة

 التماثل المركزي يحافظ على استقامية النقط

 مماثل مستقيم بالنسبة لنقطة هو مستقيم يوازيه

 هو نصف O بالنبة لنقطة (AB] مماثل نصف مستقيم
 على B و A مماثلتي 'B و 'A بحيث ('A'B] المستقيم

. O التوالي بالنسبة للنقطة
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 على التوالي بالنسبة B و A مماثلتي 'B و 'A من أجل هذا سننشئ
 . M للنقطة

 و منه نستنتج ) الحفاظ على المسافة ( 'AB = A'B سيكون لدينا
 . متقايستان ['A'"B] و [AB] أن القطعتين

 : خاصية •

 : مماثلة زاوية  ) ه
 : مثال •

B O A ˆ زاوية و E نقطة في المستوى . 
 ' ˆ ' ' لننشئ الزاوية B O A مماثلة الزاوية B O A ˆ بالنسبة للنقطة E . 

 على التوالي B و O و A مماثالت 'B و 'O و 'A من أجل هذا سننشئ
 . E بالنسبة للنقطة

 ' ˆ ' ' : نالحظ أن B O A = B O A ˆ 

 : خاصية •

 : مماثلة دائرة  ) و
 : مثال •

(C) دائرة مركزها O و شعاعها r و E نقطة في المستوى . 
 . E بالنسبة للنطة (C) مماثلة ('C) لننشئ الدائرة

 (C) تنتمي إلى الدائرة A من أجل هذا سنأخذ نقطة
 و الدائرة التي مركزها . E بالنسبة للنقطة 'A و 'O ثم ننشئ

O' و تمر من A' هي مماثلة (C) بالنبة للنقطة E . 

 . r لنبين أن الدائرتين لهما نفس الشعاع
 : لدينا

O' مماثلة O بالنسبة للنقطة E . 
A' مماثلة A بالنسبة للنقطة E . 

 : إذن
OA = O'A' ) الحفاظ على المسافة ( . 

 : و بما أن
OA = r فإن O'A' = r 

 . r نفس الشعاع ('C) و (C) و منه نستنتج أن للدائرتين

 : خاصية •

 مماثلة قطعة بالنسبة لنقطة هي قطعة تقايسها

 مماثلة زاوية بالنسبة لنقطة هي زاوية  تقايسها

 هي E بالنسبة لنقطة r ها و شعاع O مماثلة دائرة مركزها
r و شعاعها E بالنسبة للنقطة O مماثل 'O دائرة مركزها



 : تقنيات •
 . ثم نحتفظ بنفس الشعاع مماثل المركز بالنسبة لهذه النقطة لرسم مماثلة دائرة بالنسبة لنقطة نرسم

 : مركز تماثل شكل  ) ز

 : خاصية •

 : ثال م •

 : مركز تماثل قطعة – 2) : مركز تماثل دائرة – 1)

 مركز تماثل دائرة هو مركزها                                                      مركز تماثل قطعة هو منتصفها

 إذا كان مماثل هذا الشكل F مركز تماثل شكل O نسمي نقطة

. نفسه F هو الشكل O بالنسبة للنقطة



I _ النشر : 

 : جداء عدد في مجموع وجداء عدد في فرق – 1)

 : 1 مثال *
 B = 2 x 5,5  +  2 x 7,3 و A = 2 x (5,5 + 7,3 ) : لنحسب ثم نقارن العددين

 A = 2 x ( 5,5 + 7,3 ) B = 2 x 5,5  +  2 x 7,3 : لدينا
= 11 + 14,6                          = 2 x 12,8 

= 25,6 = 25,6 
 :    x ( 5,5 + 7,3 )   =   2 x 5,5  +  2x 7,3 2 أي أن A = B : نالحظ أن

 x ( 5,5  +  7,3 ) 2 نقول أننا قد نشرنا الجداء

 : 2 مثال *
 C = 6,5 x ( 3 : ثم نقارن العددين لنحسب  D = 6,5 x 3 و ( 7,5    6,5 x 7,5 

 C = 6,5 x ( 3 – 7,5 ) D = 6,5 x 3 : لدينا   6,5 x 7,5 
= 6,5 x (  4,5 ) = 19,5    48,75 
=  29,25 =  29,25 

 x ( 3 6,5 : أي  أن C = D : نالحظ أن   7,5 )  =  6,5 x 3    6,5 x 7,5 

 : 1 قاعدة *

 . النشر هو كتابة جداء على شكل مجموع أو فرق : بتعبير آخر

 : بصفة عامة *

a و x و y أعداد عشرية نسبية . 

a ( x  +  y )  =  a.x    +    a.y و a ( x - y )  =  a.x 
- a.y 

a و b و c و n أعداد عشرية نسبية . 
n ( a + b – c ) = na  +  nb    nc 

الـنـشــــــــــــر و الـتعـميـــــــــــــــل



 a  +  a  +  a  +  a  +  a  +........+  a : المجموع *

 : مثال *
3  +  3  +  3  +  3  +  3  +  3  =   6 x 3  = 15 

(  5 )  +  (  5 )  +  (  5 )  +  (  5 )  =  4  x  (  5 ) 
: 1 تمرين تطبيقي */

a عدد عشري نسبي . 
 : بسط مايلي

A = 3a  +  25a   ;;  B = 3,5a  +  2a  +  a 
C = 7a    3,5a   ;;  D =  11,5a    2,5a    a   ;;  E = 21a – 3,5a + 5,5a 

 : الحل
A = 3a  +  25a  =  28a  ;;  B = 3,5a   +  2a  +  a  =  6,5a 
C = 7a    3,5a  =  3,5a  ;;  D =  11,5a    2,5a    a  =   15a 
E = 21a    3,5a  +  5,5a  =  21a  +  5,5a    3,5a  =  26,5a    3,5a  =  23a 

 : 2 تمرين تطبيقي */
b و b عددان عشريان نسبيان . 

 : بسط مايلي
A = 2a  +  3b    5,5a  +  7b              ;;            B = a  +  b    11b  +  0,5a    11 

 : الحل
A = 2a  +  3b    5,5a  +  7b  B = a  +  b    11b  +  0,5a    11 
= 2a    5,5a  +  3b  +  7b  = a  +  0,5a  +  b    11b    11 
=  3,5a  +  10b  = 1,5a    10b    11 

 : اء مجمــوعيــن جد – 2)

 : 2 قاعدة *

 a ( x  +  y )  +  b ( x  +  y ) = ( x  +  y ) ( a  +  b ) : تقنيات
= ( ax  +  ay )  +  ( bx  +  by ) 
= ax  +  ay  +  bx  + by 

A عدد عشري نسبي . 
a  +  a  +  a  +  a  +........+a  =  n.a 

n من الحدود 

a و b و x و y أعداد عشرية نسبية : 
( a  +  b ) ( x  +  y )  =  ax  +  ay  +  bx  +  by



 : مثال *
A = ( 2  +  x ) ( x  +  6 )  B = (  3  +  x ) ( 1    x ) 
= 2 ( x  +  6 )  +  x ( x  +  6 )  =  3 ( 1    x )  +  x ( 1    x ) 
= ( 2x  +  12 )  +  ( x 2  +  6x )  =  ( 3    3x )  +  ( x    x 2 ) 
= 2x  +  12  +  x 2  +  6x  =  3  +  3x  +  x    x 2 
2x  +  6x  +  x 2  +  12  = 3x  +  x    x 2    3 = 

= 8x  +  x 2  +  12  = 4x    x 2    3 

C = (  2x    3 ) (  x   5 ) 
=  2x (  x    5 )    3 (  x    5 ) 
=  ( 2x 2    10x )    (  3x    15 ) 
=  2x 2  +  10x  + 3x  +  15 
=  2x 2  +  13x  +  15 

II _ التعميــل : 

 : تعريــف – 1)

 قبل أن نعمل نبحث عن العامل المشترك : مالحظة هامــة •

 : مثال – 2)
B = a 2  +  3a  ;;  C = 2ax    4ay ;; A = 6a  +  ax 

= a ( 6  +  x )  = a ( a  +  3 )                     = 2a ( x    2y ) 

D = 5x 3  +  10x 2    20x  ;;  E = 2abx  +  6aby    2ab  ;;  F = 2x ( 1  +  x )  +  7 ( 1  + x ) 
5x ( x 2  +  2x   4 )               = 2ab ( x  +  3y    1 )                = ( 1  +  x ) ( 2x  +  7 ) = 

III _ النشر و التعميل و المتطابقات الهامة : 

 ) المتطابقات الهامة ( : خاصية – 1)

 التعميل هو كتابة مجموع أو فرق على شكل جــداء

a و b عددان عشريان نسبيان : 
( a  +  b ) 2  =  a 2  +  2ab  +  b 2 
( a    b ) 2  =  a 2    2ab  +  b 2 

( a    b ) ( a  +  b )  =   a 2    b 2



 : تطبيـقـــــات – 2)
 : لننشر ثم نبسط ما يلي  ) أ

( a  +  3 ) 2  ;;    ( x  +  y ) 2  ;;    ( 2x  +  1 ) 2 
( x    5 ) 2  ;;    ( 2    y ) 2  ;;    ( 3x    7 ) 2 
( x    2 ) ( x  +  2 )  ;;    ( 6x  +  1 ) ( 6x    1 ) 

;;      ( x  +  y ) 2 =  x 2  +  2 . x . y  +  y 2 ( a  +  3 ) 2  = a 2  +  2 . a . 3  +  3 2 
= a 2  +  6a  +  9                                            = x 2  +  2xy  +  y 2 

( 2x  +  1 ) 2 = ( 2x ) 2  +  2 . 2x . 1  +  1 2  ;;      ( x    5 ) 2 = x 2    2 . x . 5  +  5 2 
= 4x 2  +  4x  +  1  = x 2    10x  +  25 

( 2    y ) 2 = 2 2    2 . 2 . y  +  y 2  ;;      ( 3x    7 ) 2 = ( 3x ) 2    2 . 3x . 7  +  7 2 
= 9x 2    42x  +  49 = 4    4y  +  y 2 

( x    2 ) (  x  +  2 ) = x 2    2 2  ;;       ( 6x  +  1 ) ( 6x    1 ) = ( 6x ) 2    1 2 
x 2    4                                                      = 36x 2    1 = 

 : لنعمل  ما يلي  ) ب

A = x 2  +  4x  +  1      ;;      B = 25x 2  +  30x  +  9      ;;      C = 49    28x  +  4x 2 
D = 9x 2    30x  +  25      ;;      E = 4    x 2  ;;     F = 81x 2    121 

A = x 2  +  4x  +  1      ;;      B = 25x 2  +  30x  +  9  ;;          C = 49    28x  +  4x 2 
= x 2  +  2 . x . 2  +  2 2  = ( 5x ) 2  +  2 . 5x . 3  +  3 2  = 7 2    2 . 7 . 2x  +  ( 2x ) 2 
= ( x  +  2 ) 2  = ( 5x  +  3 ) 2  = ( 7    2x ) 2 

D = 9x 2    30x  +  25  ;;       E = 4    x 2  ;;  F = 81x 2    121 
= ( 3x ) 2    2 . 3x . 5  +  5 2  = 2 2    x 2  = ( 9x ) 2    11 2 
( 3x    5 ) 2  = ( 2    x ) ( 2  +  x )            = ( 9x    11 ) ( 9x  +  11 ) =



I _ متوازي األضالع : 
 : مثال – 1)

(D1) و (D2) مستقيمان متوازيان . 
(L1) و (L2) مستقيمان متوازيان يقطعان (D1) و (D2) على التوالي في : A و B و C و D . 

 متوازي األضالع ABCD نسمي الرباعي
 : تعريف – 2)

II _ خصائــص : 
 : خاصية القطريين – 1)

 : الخاصية المباشرة  ) أ
ABCD متوازي األضالع قطراه يتقاطعان في O . 

 . [BD] و [AC] منتصف القطريين O نالحظ أن
 : نقــول إذن

 مركزه: مالحظة هامة * األضالع قطري متوازي تقاطع نقطة . نسمي

 متـــوازي األضــــــالع

 متوازي األضالع هو رباعي حامال كل ضلعين متقابلين فيه متوازيين

إذا كان رباعي متوازي األضالع فإن لقطريه نفس المنتصف



 : الخاصية العكسية  ) ب
A و B و C و D نقط بحيث [AC] و [BD] نتصف لهما نفس الم O و حامالهما غير متعامدين : 

 . متوازي األضالع ABCD لنبرهن أن الرباعي
 : (BC) يوازي (AD) و أن (CD) يوازي (AB) من أجل هذا سنبرهن أن

 : إذن [BD] و [AC] منتصف O نعلم أن
A و C متماثلتين بالنسبة للنقطة O . 
B و D ين بالنسبة للنقطة متماثلت O . 

 . (BC) و (AD) و كذلك المستقيمين O متماثلين بالنسبة للنقطة (CD) و (AB) المستقيمين : إذن
 (BC) // (AD) و (CD) // (AB) و منه فإن

 . O مركزه النقطة ) حسب التعريف ( متوازي األضالع ABCD و بالتالي فإن

 : نقــول إذن

 : تمرين تطبيقي *
ABC مثلث و I منتصف [AC] . 

 . I بالنسبة للنقطة B مماثلة D أنشئ – 1)
 . متوازي األضــالع ABCD أثبت أن الرباعي – 2)

 : الحــــل
 : الشكـــــل – 1)

 : متوازي األضـــالع ABCD لنثبت أن الرباعي – 2)
 : نعلم أن
I منتصف [AC] (1) . 

 . I بالنسبة للنقطة B مماثلة D و لدينا
 (2) . [BD] منتصف I : إذن

 . ) حسب الخاصية العكسية للقطرين ( . ع متوازي األضـــال ABCD نستنتج أن الرباعي (2) و (1) من

إذا كان رباعي قطراه لهما نفس المنتصف فإنه يكون متوازي األضالع



 : خاصية األضالع المتقابلة – 2)

 : الخاصية المباشرة  ) أ

ABCD متوازي األضالع مركزه O . 
 AD = BC و AB = CD : لنبين

 . ABCD توازي األضالع مركز م O نعلم أن
 . [BD] و [AC] منتصف القطرين O إذن

 . D و B و كذلك O متماثلتين بالنسبة للنقطة C و A : و منه نستنتج أن
 . ) حسب خاصية الحفاظ على المسافة بين نقطتين ( AD = BC و AB = CD : و بالتالي  فإن

 : نقــول إذن

 : الخاصية العكسية  ) ب

 : خاصية الزوايا المتقابلة – 3)

 : الخاصية المباشرة  ) أ

ABCD متوازي األضالع مركزه O . 
 C D A C B A لنبين أن  D C B C A B و أن = ˆ ˆ ˆ ˆ = . 

 ضلعين متقابلين فيه متقايسان إذا كان رباعي متوازي األضالع فإن كل

إذا كان  لرباعي كل ضلعين متقابلين فيه متقايسان فإنه يكون متوازي األضالع



 . O متوازي األضالع مركزه ABCD نعلم أن
 . [BD] و [AC] منتصف القطرين O : إذن

 . D و B و كذلك O متماثلتين بالنسبة للنقطة C و A : و منه فإن
̂ D A B و كذلك الزاويتين O متماثلتان بالنسبة للنقطة ˆ C D A و ˆ C B A إذن  الزاويتان  ˆ D C B و 

 = D A ˆ B D C ˆ B و = C D ˆ A C B ˆ A : و بالتالي فإن

: نقــول إذن

 : ية الخاصية العكس  ) ب

 : ارتفاع متوازي األضـــالع – 4)
ABCD متوازي األضالع  و H المسقط العمودي للنقطة A على المستقيم (CD) . 

 . ABCD ارتتفاع متوازي األضالع AH نسمي

 : خاصية إضــافية – 5)

 إذا كان رباعي متوازي األضالع فإن كل زاويتين متقابلتين فيه متقايستان

 إذا كان لرباعي كل زاويتين متقاباتين فيه متقايستان فإنه يكون متوازي األضالع

ذا كان لرباعي ضلعان متقابالن و حامالهما متوازيين فإنه يكون متوازي األضـــالع إ



I _ المعادالت : 
 : تعريف – 1)

 : أمثلة – 2)
11  +  x  =  22    ;;  5  +  x  =  10    ;;    x    2  =   8    ;;    6    x =  2,6    ;;   1    x  =   5 
3x  =  12    ;;   7x  =  21  ;;   4x  =   16    ;;    5x  =  0   ;;    2,5x  =    1   ;;  7x  =  14 

II _ حل معادلة : 

 : تعريف – 1)

 : a  +  x  =  b حل المعادلة – 2)

 : قاعــدة  ) ا

 : أمثلة  ) ب
 x  = 11 : هو العد العشري النسبي x = 11  +  6 : حل المعادلة    6 = 5 . 
 0 هو العدد العشري النسبي x = 0  +  2  : حل المعادلة    (   2 ) = 0  + 2  =  2   : x  = . 
 2,5 : حل المعادلة    x  =  1,5 د العشري النسبي هو العد : x  =   1,5   2,5  =   4 . 
 5 حل المعادلة    x  =  1  : هو العدد العشري النسبي : x  =   1  +  5  =  4 . 

 : ax   =   b ( ) 0 ≠ a حل المعادلة – 2)

 : قاعــدة  ) ا

 الـمــعــــادالت

a و b ان عددان عشريان نسبي : 
 : نسمي معادلة من الدرجة األولى بمجهول واحد كل من الكتابتين

a  +  x   =  b و ax  =  b ( ) 0 ≠ a 

 . x حل معادلة هو البحث عن المجهول

 x  =  b هو العدد العشري النسبي a  +  x  =  b حل معادلة   a 

x  =  b/a عدد العشري النسبي هو ال ax  =  b ( ) 0 ≠ a حل معادلة



 : أمثلة  ) ب

 2 , 5 : هو العدد العشري النسبي 2x  = 5 : حل المعادلة 
2 
5 

= x  = . 

 0 , 6 : هو العدد العشري النسبي 5x  =  3  : حل المعادلة 
5 
3 

− = 
− 

x  = . 

 0 : هو العدد العشري النسبي 7x  =  0  : حل المعادلة 
7 
0 

= 
− 

x  = . 

II _ خصائص : 

 : 1 القاعدة – 1)

a + k : يعني a  =  b . أعداد عشرية نسبية k و b و a : بتعبير آخر = b + k و a – k = b – k 

 : 2 دة القاع – 2)

 . أعداد عشرية نسبية k' ( ) 0 '≠ k و k و b و a : بتعبير آخر
a  =  b يعني : a  x  k  =  b  x  k و a  :  k'  = b :  k' 

 : تقنيات

 من الطرف األيسر للمعادلة و األعداد التي تحتوي على x ألعداد التي التحتوي على العدد المجهول نزيل ا  1
 . من الطرف الأليمن للمعادلة x العدد المجهول

 . عند إزالة عدد من طرف معادلة نضيف مقابله إلى الطرف اآلخر  2

 : تطبيقات

 =  x  +  5 حل المعادلة ¤  7 . 
 x  =  7 – 5 : لدينا

=  12 
 . – 12 إذن هذه المعادلة هو العدد العشري النسبي

 . 5x  =  2 حل المعادلة ¤

 0 , 4 : لدينا
5 
2 

=  x  = 

 . 0,4 إذن حل هذه المعادلة هو العدد العشري النسبي

 . ال تتغير إذا أضفنا أو طرحنا نفس العدد النسبي إلى طرفي متساوية فإن المتساوية

إذا ضربنا في نفس العدد أو قسمنا على نفس العدد الغير المنعدم طرفي متساوية فإن المتساوية ال تتغير



 3x  +  5  =  x حل المعادلة ¤   1 . 
 3x لدينا   x  =  1    5 

2x  =   6 

3 
2 
6 

− = 
−  x  = 

 . − 3 إذن حل هذه المعادلة هو العدد العشري النسبي

 x  =  (x  +  1 )2 حل المعادلة ¤   5 . 
 2x  +  2  =  x لدينا   1 

2x    x  =   1   2 
x  =   3 

 . − 3 إذن حل هذه المعادلة هو العدد العشري النسبي

 حل المعادلة ¤
2 
1 

4 
2 2 − 

= + 
+  x x x . 

 ( ) لدينا
4 
1 2 

4 
4 

4 
2 2 − 

= + 
+  x x x 

( ) 1 2 4 2 2 − = + +  x x x 
2 2 4 2 2 − = + +  x x x 
2 2 2 4 2 − − = − +  x x x 

4 4 − = x 

4 
4 − 

= x 

1 − = x 
 . − 1 إذن حل هذه المعادلة هو العدد العشري النسبي

 : حاالت خاصة
 0x  =  b ( ) 0 ≠ b حل المعادلة 

 هذه المعادلة ليس لها حال

 ax  =  0 ( ) 0 ≠ a حل المعادلة 
 0 حل هذه المعادلة هو العدد العشري النسبي

 0x  =  0 حل العادلة 
عادلة جميع األعداد العششرية النسبية حل لهذه الم



II _ حل مســائل : 
 : قاعدة – 1)

 : مثال – 2)
 : إذا علمت أن اإلرث يرجع إلى أوالده األربعة . درهما 60000 توفي رجل و ترك ماال قدره
 فكيف سيقسم هذا اإلرث على األوالد األربعة ؟ , إبن و ثالث بنات و أن للذكر حظ األنثيين

 : حــل ال
 : اختيار المجهول – 1)

 . حظ  بنت x نعتبر

 : صياغة المعادلة – 2)
 . x 2 ولد هو و حظ ال x 3 فإنه حظ  البنات الثالثة هو x إذا كان حظ بنت  هو

 + = 60000 2 3 : إذن المعادلة هي x x . 

 : حل المعادلة – 3)
 x = 60000 5 لدينا

5 
60000 

= x 

12000 = x 
 . 12000 دد العشري النسبي إذن حل هذه المعادلة هو الع

 : حل الخالصة – 4)
 . درهما لكل واحدة 12000 حظ البنات هو
 . درهما 24000 حظ الولد  هو

 لحل مسألة نتبع المراحل اآلتي ة
: 
 . ر المجهول اختيا – 1
 . صياغة المعادلة – 2
 . حل المعادلة – 3

. الخالصة –



I _ المستطيل : 
 : تعريف – 1)

 : مثال – 2)
 . مستطيل ABCD 

 : مالحظات هامة * 
 . جميع زوايا المستطيل قائمة – 1)
 . الطول  و  العرض : للمستطيل بعدين هما – 2)
 . المستطيل له جميع خاصيات متوازي األضالع – 3)

 : خاصية القطرين – 3)
 : الخاصية المباشرة  ) أ

 : الخاصية العكسية  ) ب

 : محاور ومركز  تماثل المستطيل – 4)

 الــرباعيــــــــــــات الـخـاصــــــــــــــة

 المستطيل هو متوازي األضالع له زاوية قائمة

 كان رباعي مستطيال فإن لقطريه نفس الطول إذا

ABCD مستطيل يعني أن : 

AC  =  BD 

 إذا كان رباعي متوازي األضالع قطراه لهما نفس الطول فإنه يكون مستطيال

ماثل واحد هو تقاطع قطريه للمستطيل محورا تماثل هما واسطا كل ضلعين متقابلين فيه و له مركز ت



II _ المعيـن : 
 : تعريف – 1)

 : مثال – 2)
ABCD معين . 

 : مالحظات هامة * 
 . جميع أضالع المعين متقايسة – 1)
 . المعين له جميع خاصيات متوازي األضالع – 2)

 : خاصية القطرين – 3)
 : الخاصية المباشرة  ) أ

 : الخاصية العكسية  ) ب

 : محاور ومركز  تماثل المعين – 4)

 المعين هو متوازي األضالع له ضلعان متتابعان متقايسان

 إذا كان رباعي معينا فإن حامال قطريه متعامدان

 إذا كان رباعي متوازي األضالع قطراه متعامدان فإنه يكون معينا

كز تماثل واحد هو تقاطع قطريه للمعين محورا تماثل هما واسطا كل ضلعين متقابلين فيه و له مر



II _ المربــع : 
 : تعريف – 1)

 : مثال – 2)
ABCD مربع . 

 : مالحظات هامة * 
 . بع قائمة جميع زوايا المر – 1)
 . جميع أضالع المربع – 2)
 . المربع له جميع خاصيات متوازي األضالع – 3)
 . المربع هو مستطيل طوله يساوي عرضه – 4)

 : خاصية القطرين – 3)
 : الخاصية المباشرة  ) أ

 : الخاصية العكسية  ) ب

 : محاور ومركز  تماثل المربع – 4)

 المربع هو معين له زاوية قائمة

 إذا كان رباعي مربعا فإن لقطريه نفس الطول

 إذا كان رباعي معينا قطراه مقايسان فإنه يكون مربعا

هو تقاطع قطريه للمربع أربعة محاور تماثل هي واسطا كل ضلعين متقابلين فيه و حامال قطريه و له مركز تماثل واحد



I _ تذكيــر : 
 : الزاويتان المتتامتان والزاويتان المتكاملتان – 1)

 : الزاويتان المتحاذيتان – 2)

 : مثال *

II _ الزاويتان المتقابلتان بالرأس : 
 : مثال – 1)

 ـونة من مـتـــــوازيين و قــــــــــاطع الزوايا المـكـ

 . °90 زاويتان متتامتين إذا كان مجموع قياسهما تكون ¤
 . °180 وع قياسهما تكون زاويتان متكاملتين إذا كان مجم ¤

 : تكون زاويتان متحاذيتين إذا كان
 . لهما نفس الرأس ¤
 . لهما ضلع مشترك ¤
 . تقاطعهما هو الضلع المشترك ¤

B O A ˆ و C O B ˆ زاويتنا متحاذيتان 

 : ˆ D O B و ˆ C O A نسمي الزاويتين
 O زاويتان متقابلتان بالرأس

 ˆ C O B و ˆ D O A : و كذلك الزاويتين

(D1) 

(D2) 
D 

O 

B 

A 

C 

O 

A 
B 

C



 : خاصية – 2)

III _ الزوايا المكونة من متوازيين وقاطع : 
 : تعاريف – 1)

 : الزاويتان المتبادلتان داخليا  ) أ
(D1) و (D2) مستقيمان متقاطعان و (L) قاطع لهما على التوالي في A و B . 

 : الزاويتان المتناظرتان  ) ب
(D1) و (D2) مستقيمان متقاطعان و (L) قاطع لهما على التوالي في A و B . 

 : خصــائــص – 2)

 : الخاصية المباشرة للزاويتين المتبادلتين داخليا  ) أ
(D1) و (D2) مستقيمان متوازيان و (L) لهما على التوالي في قاطع A و B . 

 زاويتان متقابلتان بالرأس تكونان متقايستين

̂ B A E نسمي الزاويتين  : ˆ F B A و 
 زاويتان متبادلتان داخليا

̂ B A E نسمي الزاويتين  : ˆ C B F و 
 ن زاويتان متناظرتا

(D1) 

(D2) 

(L) 

A 

B 

E 

F 

C 

(D1) 

(D2) 

(L) 

A 

B 

E 

F 

(D2) 

(L) 
(D1)  A 

B 

E 

F



 : نقول إذن

 . [CD] خارج القطعة (CD] نقطة من نصف المستقيم M متوازي األضالع و ABCD : مثال *
 M D A D A B : لنبين أن ˆ ˆ = . 

 : الخاصية المباشرة للزاويتين المتناظرتين  ) ب
(D1) و (D2) مستقيمان متوازيان و (L) قاطع لهما على التوالي في A و B . 

 : نقول إذن

 . (BC) و يوازي المستقيم A مر من مستقيم ي (AF) مثلث متساوي األضالع و ABC : مثال *
 . [AB] خارج (BA] نقطة E و

̂ F A E لنحسب  . 

 A B F B A E : نالحــظ أن ˆ ˆ = 

 إذا كان مستقيمان متوازيين فإنهما يحددان مع كل  قاطع لهما زاويتان متبادلتان داخليا متقايستان

A 

D 

B 

C 
M 

 . (AD) و القاطع لهما (CD) و (AB) نعتبر المستقيمين
̂ D A B و ˆ M D A : لدينا  . زاويتان متبادلتان داخليا 

 : إذن , متوازي األضالع ABCD و نعلم أن الرباعي
(AB) // (CD) ) حسب التعريف ( . 
 M D A D A B : و منه فإن ˆ ˆ = 

(D1) 

(D2) 

(L) 
A E 

B F 

G 

 G B F B A E : نالحظ أن ˆ ˆ = 

 ويتان متناظرتان متقايستان إذا كان مستقيمان متوازيين فإنهما يحددان مع كل  قاطع لهما زا

A 

C 
B 

E 

F   . (EB) و القاطع لهما (AF) و (BC) نعتبر المتقيمين
̂ F A E : لدينا  . زاويتان متناظرتان ˆ C B A و 

̂ F A E : فإن (BC) // (AF) و بما أن   = C B A ˆ . 
 . ˆ C B A = °60 : إذن , متساوي األضالع ABC ن المثلث ونعلم أ

̂ F A E = °60 : و منه فإن  .



 : الخاصية العكسية للزاويتين المتبادلتين داخليا و الزاويتين المتناظرتين  ) ج

= ° بحيث A تساوي الساقين رأسه مثلث م ABC : مثال * 80 ˆ C A B . 
[AE) نصف مستقيم بحيث B A C ̂ ̂ E A B و  = ° زاويتان متحاذيتان و  50 BAE . 

 . (AE) // (BC) لنبين أن

IV _ خاصيات التوازي و التعامد : 
 : الخاصية األولى – 1)

(D1) // (D2) 
 (D2) ┴ (L) : فإن إذا كان   و : بتعبير آخر *

(L) ┴ (D1) 

 إذا حدد مستقيمان مع قاطع لهما زاويتين متبادلتين داخليا متقايستان
 أو زاويتين متناظرتين متقايستان فإنهما يكونان متوازيين

 . A مثلث متساوي الساقين رأسه ABC لدينا

 = ° : إذن
° − ° 

= =  50 
2 
80 180 ˆ ˆ  B C A C B A 

 . (AB) و القاطع لهما (BC) و (EA) نعتبر المستقيمين
̂ E A B : لدينا  . زاويتان متبادلتان داخليا ˆ C B A و 

= ° نعلم أن 50 ˆ E A B . و بما أن ° = 50 ˆ C B A فإن : 
C B A E A B  ˆ ˆ = . 

 (BC) // (AE) : ومنه فإن

 إذا كان مستقيمان متوازيين فإن كل مستقيم عمودي على أحدهما
يكون عموديا على اآلخر



 : الخاصية الثانية – 2)

(D1) ┴ (D2) 
 (D2) // (L) : إذا كان   و                                 فإن : بتعبير آخر *

(L) ┴ (D1) 

 إذا كان مستقيمان متعامدين فإن كل مستقيم عمودي على أحدهما
. يكون موازيا لآلخر



I _ التناسبية : 
 : جدول التناسبية – 1)

 : 1 مثال  ) أ
 : الحظ الجدول اآلتي

 . للحصول على أعداد السطر الثاني 3 أعداد السطر األول في نفس العدد ضربنا نالحظ أننا
 . عامل التناسب م : 3 نسمي العدد
 : نقول إذن
n هذا الجدول يحقق وضعية التناسبية . 

n 3 : و نكتب . أعداد السطر الثاني متناسبة مع أعداد السطر األول 
7 
21 

4 
12 

4 , 5 
2 , 16 

11 
33 

5 , 2 
5 , 7 

= = = = = 

 : 2 مثال  ) ب
 : الحظ الجدول اآلتي

 . األول في نفس العدد للحصول على أعداد السطر الثاني أعداد السطر لم نضرب نالحظ أننا
 : نقول إذن
n هذا الجدول اليحقق وضعية التناسبية . 

n 2 : و نكتب . أعداد السطر الثاني غير متناسبة مع أعداد السطر األول 
5 , 5 
11 

6 
12 

5 
10 

 4 و = = =
4 
16 

5 , 7 
30 

= = 

 : التناسبية مبيان – 2)
 : 1 مثال  ) أ

 : الحظ المبيان اآلتي

 التـنــاسبيـــــــــــــــــة

2,5 11 5,4 4 7 

7,5 33 16,2 12 21 
X 3 

5 6 7,5 5,5 4 
10 12 30 11 16 

? 

 . نالحظ أن جميع نقطه مستقيمية مع أصل المعلم
 : نقول إذن

. هذا المبيان يحقق وضعية التناسبية ¤



 : 2 مثال  ) ب
 : الحظ المبيان اآلتي

 : الرابع المتناسب – 3)

 : تعريف  ) أ

 . ع المتناسب باستعمال معامل التناسب حساب الراب : 1 مثال  ) ب

 : نعتبر جدول التناسب اآلتي

 0 , 2 : لدينا معامل التناسب هو
25 
5 

= . 

 x  = 14,5 : إذن x   x  =  2,9 أي 0,2

 . ب إتمام جــدول التناس : 2 مثال  ) ج

 . في الجدول اآلتي أعداد السطر الثاني متناسبة مع أعداد السطر األول

 . t و z و y و x : لنحسب

 13 : لدينا معامل التناسب  هو
7 
91 

= . 

 ;;                    x  =  2  x  13  =  26 : إذن y  =  247  :  13  =  19 
z  =  11  x  13  =  143              ;;               t  =  988  :  13  =   76 

25 14,5 
5 x 

 . نالحظ أن حجميع نقطه غير مستقيمية مع أصل المعلم
 : نقول إذن

 . هذا المبيان ال يحقق وضعية التناسبية ¤

a c 
b x 

 بالجدول جانبه تسمى الرابع المتناسب x قيمة العدد

t 11 y 7 2 
988 z 247 91 x



II _ سلم التصميمات و الخرائط : 
 : تعريــف – 1)

 لى التصميم القياس ع
 e : مالحظة هامــة = 

 القياس الحقيقي

 : مثــال – 2)
 : ر الجدول اآلتي نعتب

 : علما أن السلــم هو y و x لنحسب
250000 
1 . 

 : لدينا معامل التناسب هو
250000 
 . في الحقيقة cm 250000 على الخريطة يمثل cm 1 و هذا يعني أن . 1

 . و منه نستنتج أن القياسات على الخريطة متناسبة مع القياسات الحقيقية

x  =  125 : 
250000 
1   : إذن

125  x  250000 x  = أي x  =  31250000 cm  =  312,5  km 

250000 
1 y  =  7500000  x 30 أي cm y  = 

III _ الحركة المنتظمة : 
 : تعريــف – 1)

 : 1 مثــال – 2)
 . ي تستغرقها سيارة لقطع مسافات الجدول اآلتي يبين المدة الزمنية الت

 : لدينا

80 
5 
400 

 80 و =
6 
480 

= 

 80 : نالحظ أن
6 
480 

5 
400 

= = 

 . هذه السيارة في حركة منتظمة : نقول إذن

 السلم هو معامل التناسب بين القياسات الحقيقية  لشيئ و القياسات
 e : ـم بالرمز يرمز للسلــ . على تصميم أو خريطة لهذا الشيئ

 125 y (cm) المسافة على الخريطة
 x 75 (km) المسافة الحقيقية

 يكون جسم في حركة منتظمة إذا كانت المسافات التي يقطعها
 . متناسبة مع المدد الزمنية الموافقة لها

 5 6 (h) المدة الزمنية
400 480 (km) المسافة المقطوعة



 : 2 مثــال – 3)
 . الجدول اآلتي يبين المدة الزمنية التي يستغرقها قطار لقطع مسافات

 : لدينا

110 
5 
550 

 60 و =
6 
360 

 110 و =
7 
770 

= 

 110 : نالحظ أن
7 
770 

5 
550 

 60 و = =
6 
360 

= 

 : أي أن
6 
360 

7 
770 

5 
550 

≠ = 

 . هذا القطار ليس في حركة منتظمة : نقول إذن

 5 6 7 (h) المدة الزمنية
 المسافة المقطوعة

(km) 550 36 770



I _ المستقـيم الـمــدرج : 
 : تذكيــر – 1)

 . هي وحدة التدريج [OI] بحيث , مدرج (D) نعتبر مستقيما

 . I النقطة أفصــول 1 و العدد O النقطة أفصــول 0 نسمي العدد 

 . xA = 4 أو A(4) : و نكتب . 4 هو العدد A أفصــول النقطة 

 . xB =  3 أو B(  3) : و نكتب . 3 – هو العدد B فصــول النقطة أ 

 : األفصول و المسافة بين نقطتين – 2)
 : تعريف *

 : مثال *

A (2) و B( 5) و C( 1,5) نقط تنتمي إلى مستقيم مدرج . 

 . AC و BC و AB لنحسب المسافات
 : لدينا

AB = xA    xB BC = xC    xB AC = xA    xC 
= =  1,5    ( 5) = 2    ( 1,5) 
= 2  +  5 =  1,5  +  5 = 2  +  1,5 
=  7 =  3,5 =  3,5 

 : أفصول منتصف وقطعة – 3)
 : تعريف *

 : مثال *
A(  5 ) و B( 4 ) نقطتان من مستقيم مدرج . 

 . [AB] منتصف القطعة E لنحسب أفصول

 المستقيــم المــدرج و المـعــلم في المـسـتـــوى

 لحساب المسافة بين نقطتين نطرح من األفصول الكبير األفصول الصغير

أفصول منتصف قطعة هو نصف مجموع أفصولي طرفيها



 : لدينا
2 
x x  B A +  xE = 

5 , 0 
2 
1 

2 
4 5 

− = 
− 

= 
+ − = 

 E(  0,5) : إذن

II _ المعلم في المستوى : 
 : إنشاء معلم متعامد في المستوى – 1)

 . O و متعامدين في النقطة [OJ] و [OI] بواسطة مستقيمين مدرجين على التوالي (Δ) و (D) نعتبر

 : مالحظة هامة *
 . معــلم ممنظم و متعامد نقول أن المستوى منسوب إلى OI  =  OJ إذا كان

 : مفــردات *
 . ور األفاصيل محــ : (OI) نسمي المستقيم 
 . محــور األراتيب : (OJ) نسمي المستقيم 
 . ( O ; I ; J ) : نرمز لمعلم في المستوى بالرمــز 

 : إحداثيتا نقطة – 2)
 : تعريف *

 yM و xM من المستوى مرتبطة بعددين عشريين نسبيين M كل نقطة

 M( xM ; yM : و نكتب . M إحداثيتي النقطة يسميان ) .



 : مثال *
 . ( O ; I ; J) نعتبر المستوى منسوبا إلى معلم ممنظم و متعامد

 : لننشئ النقط

A(  1 ; 2 ) و B( 3 ;  2 ) و C( 0,5 ; 4 ) و D( 0 ;  3 ) و E( 2 ; 0 ) و F(  5 ;  5 ) 

 : إحداثيتا منتصف  نقطة – 3)
 : تعريف *

 : مثال *
A( 2 ; 5 ) و B(  4 ;  6 ) نقطتان من المستوى منسوب إلى معلم ممنظم متعامد . 

 . [AB] منتصف القطعة E لنحسب إحداثيثي

 1 : لدينا
2 
2 

2 
) 4 ( 2 

2 
x x 

x  B A 
E − = 

− 
= 

− + 
= 

+ 
 5 , 5 و =

2 
11 

2 
) 6 ( 5 

2 
y y 

y  B A 
E 

− = 
− 

= 
− + − 

= 
+ 

= 

 E(  1 ;  5,5 ) : إذن

[AB] قطعة و E منتصفها . 

2 
x x 

x  B A 
E 

+ 
 و =

2 
y y 

y  B A 
E 

+ 
=



I _ الدائرة : 
 : مثــال – 1)

 . cm 2 وشعاعها O دائرة مركزها ( C ) نعتبر
 . ( C ) نقط مختلفة تنتمي إلى الدائرة D و C و B و A لتكن

 . OD = 2 cm و OC = 2 cm و OB = 2 cm و OA = 2 cm : لدينا

 . O عن المركز cm 2 تبعد بنفس المسافة D و C و B و A نل احظ أن النقط

 : تعريف – 2)

 : مفردات – 3)

 : الوتر *

( C ) دائرة مركزها O و شعاعها r . [AB] و [EF] إلى الدائرة قطعتان طرفيهما ينتميان . 

 : القطر *

 . ( C ) قطر للدائرة [EF] في المثال أعاله نسمي

 الــدائـــــــــــــــــــــــرة

 هي مجموعة النقط التي r وشعاعها O الدائرة التي مركزها
 . r هي O مسافتها عن المركز

 . ( C ) وتر للدائرة [EF] و [AB] نسمي كال من

 وتر دائرة هو قطعة طرفيها ينتميان إلى الدائرة

قطر دائرة هو وتر يمر من مركز الدائرة



 : خـاصية – 3)

I _ مماس الدائرة : 
 : مثــال – 1)

( C ) دائرة مركزها O و شعاعها r . 
A نقطة تنتمي إلى الدائرة ( C ) و (L) مستقيم عمودي على (OA) في النقطة A . 

 : تعريف – 2)

 : خـاصية – 3)

 C (O ; r) : بالرمز r و شعاعها O ركزها م ( C ) نرمز لدائرة : ترميــز *

( C ) دائرة مركزها O شعاعها و r و M نقطة من المستوى . 
 = r OM فإن ∋ C M) ( إذا كان ¤
 ∋ C M) ( فإن = r OM إذا كان ¤

 في النقطة ( C ) مماس الدائرة (L) نسمي المستقيم
A 

 تنتمي إلى الدائرة هو مستقيم عمودي M مماس دائرة في نقطة
 . M على حامل الشعاع في النقطة

( C ) دائرة مركزها O و شعاعها r . M نقطة من المستوى  و (L) تقيم مس . 
) (C M ∈ 

 . M في النقطة ( C ) مماس الدائرة ( L ) يعني أن
) ( ) (  L OM ⊥ 

) (C M ∈ 
( L ) مماس الدائرة ( C ) في النقطة M . يعني أن 

) ( ) (  L OM ⊥



I _ الموشور القائم : 

 : تعريف – 1)

 : مالحظات هامة *
 . عدد األوجه الجانبية لموشور قائم يساوي عدد أضالع قاعدته – 1)
 ل مثلث أو مربع أو مستطيل أو مضلع رباعي قاعدتا الموشور القائم إما أن تكونا على شك – 2)

 .......... أو مضلع خماسي

 : أمثلــة – 2)
 : موشور قائم قاعدتاه مثلث  ) أ

 : موشور قائم قاعدتاه مستطيل  ) ب

 . متوازي المستطيالت القائم : ي هذا الموشور القائم نسم

 الـمــوشــور القــائم و األسـطـــوانة الـقــــــائمة

 : الموشور القائم هو مجسم يتكون من
 . الموشور القائم قاعدتان : وجهين متوازيين قابلين للتطابق هما – 1)
 . ارتفاع الموشور القائم : أحرف جانبية متقايسة هي – 2)
 . مستطيالت : أوجه جانبية و هي على شكل – 3)

 . DEF و ABC المثلثان : القاعدتان هما 
 . [CF] و [BE] و [AD] : األحرف الجانبية هي 
 ADFC المستطيالت : األوجه الجانبية هي 

 . BEFC و ADEB و

 . EFGH و ABCD المستطيالن : القاعدتان هما 
 [DH] و [CG] و [BF] و [AE] : األحرف الجانبية هي  
. 
 DCGH و AEHD المستطيالت : األوجه الجانبية هي 

. ABFE و BCGF و



 : موشور قائم قاعدتاه مربع  ) ج

 . مـكـعـــب : نسمي هذا الموشور القائم

 : موشور قائم قاعدتاه مضلع خماسي  ) د

II _ األسطوانة القائمة : 
 : مثال *

III _ نشر الموشو القائم و األسطوانة القائمة : 

 : م نشر الموشور القائ – 1)

 : موشور قائم قاعدتاه مثلث  ) أ

 . EFGH و ABCD المربعان : القاعدتان هما 
 [DH] و [CG] و [BF] و [AE] : األحرف الجانبية هي  
 DCGH و AEHD المربعات : ألوجه الجانبية هي ا  .

 . ABFE و BCGF و

 . FGHMN و ABCDE المربعان : القاعدتان هما 
 [CH] و [BG] و [AF] : األحرف الجانبية هي  

 . [DM] و [EN] و
 DMNE و AENF المستطيالت : األوجه الجانبية هي 

 . BCHG و DCHM و BCGF و

 الدائرتان : اعدتان هما الق 
 اللتان

 . B و A مركزهما
 . AB : االرتفاع هو 

A  D 

B  E 

C  F 

A 
D 

D A



 : موشور قائم قاعدتاه مستطيل  ) ب

 : موشور قائم قاعدتاه مربع  ) ج

 : نشر األسطوانة القائمة – 2)
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I _ المحيطات و المساحات في المستوى : 

 المساحة المحيط الشكل

BC AC AB P + + = 
2 
AH BC S 

× 
= 

AB p × = 4 AB S  2 = 

) ( 2  BC AB P + = BC AB S × = 

AB P  4 = 2 
BD AC S 

× 
= 

 المحيـطـــــــــات و المـســــــــاحـات و الحجــــــــوم
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B  C H 

 : المثلث

A  B 

D  C 

 : المربع
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D  C 

 : المستطيل
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: المعين



 المساحة المحيط الشكل

) ( 2  BC AB P + = AH AB S × = 

DA CD BC AB p = = = = 
2 
) (  AH CD AB S 
× = 

= 

P = 2π x r S = π x r 2 

 : متوازي األضالع

 : شبه المنحرف

 : الدائرة
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II _ المحيطات و المساحات في الفضاء : 

 الحجــم المساحة الكلية المساحة الجانبية الشكل

SL=2(AB.AE+AD.AE) ST=SL+2AB.AD V=AB.AD.AE 

SL= 4AB 2 ST=  6AB 2 V= AB 3 

SL= P x AE 

P = محيط القاعدة 

ST = SL + 2SB V = SB x AE 

SB = مساحة القاعدة 

SL = 2π . r.h ST = SL + 2πr 2 V = πr 2 .h 

 : متوازي المستطيالت القائم

 : المكعب

 األسطوانة
 : القائمة

A  B 

D  C 

E  F 

H  G 
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 الموشور
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I _ النسبة المئوية : 
 : 1 قاعدة – 1)

 : 1 مثال *
 . من اإلناث %60 تلميذا يوجد 40 بقسم يحتوي على
 . لنحدد عدد اإلناث و الذكور

 24 : لدينا
100 
2400 

100 
 16 = 24 – 40 : و منه  فإن × = = 60 40

 16 : و    عدد الذكور هو 24 : إذن عدد اإلناث هو

 : 2 مثال *
 ؟ % 10 إذا كنا سنستفيد من تخفيض قدره DH 24 ب ثمنه كم سندفع لشراء كتا

 : لنحدد قيمة التخفيض 

 2 , 4 : لدينا
100 
240 

100 
10 24 = = × 

 . DH 2,4 : إذن قيمة التخفيض هي
 : ما سندفعه لشراء الكتاب 
 24 : لدينا –  2,4  =  21,6 

 . DH 21,6 : إذن سندفع لشراء الكتاب
 : 2 قاعدة – 2)

 : 1 مثال *
 . m 2 20 به حجرة مساحتها . m 2 90 منزل مساحته

 . التي تمثلهخا مساحة الحجرة من مساحة المنزل لنحدد النسبة المئوية

 22 100 , 22 : لدينا
90 
20 x = × = 

 . من مساحة المنزل % 22,22 مساحة الحجرة تمثل : إذن

 اإلحــصــــــــــــــــــاء

 : هو حساب n على العدد % x تطبيق النسبة المئوية
100 
x n× 

 = × 100 فإن a من العدد % x يشكل b إذا كان العدد
a 
b x



اذ ألس ثانو ية موق ثانوية ية أستاذ بة

 : 2 مثال *
125 kg 93,75 من القمح تعطي kg من الدقيق . 

 . لنحسب النسبة المئوية التي يعطيها القمح من كثلة الدقيق

 75 100 : لدينا
125 
75 , 93 x = × = 

 . % 75 : النسبة المئوية التي يعطيها القمح من كتلة الدقيق هي : إذن

I _ اإلحصــاء : 
 : جمع المعلومات و تنظيمها – 1)

 . المعلومات اآلتية تتعلق بنقط فرض محروس في مادة الرياضيات
9   10   7   9   10   6   11   4   13   6 
12   8   14   5   13   5   11   14   7 
10   8   11   10   6   8   10   12   10 
6   12   8   4   11   14   7   12   9 

 : الجدول اإلحصائي – 2)

 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 ) الميزة ( النقط
 3 2 4 4 6 3 5 3 4 1 2 ) الحصيص ( عدد التالميذ

 : مفــردات *
n ثال الساكنة اإلحصائية هم في هذا الم ( . هي األشخاص الذين أجريت عليهم عملية اإلحصــاء : الساكنة اإلحصائية 

 . ) التالميذ الذين قاموا بإلنجاز الفرض المحروس
n في هذا المثال الميزة هي نقط الفرض المحروس ( . هي اللحالة المدروسة : الـميــزة ( . 
n 1 هو 5 حصيص الميزة . 4 هو 12 حصيص الميزة : في هذا المثال ( . عدد التالميذ لكل ميزة : الحصيص ( . 
n في هذا المثال الحصبيص اإلجمالي هو ( . عدد األشخاص الذين أجريت عليهم عمليةاإلحصاء : الحصيص اإلجمالي 

(37 

 : التمثيل المبياني – 2)
 ) عدد التالميذ ( ص الحصي : المخطط بالقضبان  ) أ

الميزة



 ) النقط (
 : المخطط القطاعي  ) ب

 : والنسب المئوية وقياس الزوايا جدول الفئات *

 n A 9 7 : < ≤ n B 11 9 : < ≤ n C 14 11 : ≤ ≤ n D ≥ > : 4 7 4 الفئات
 37 7 8 9 13 عدد التالميذ
 % 34 % 24 % 22 % 19 % 100 النسب المئوية
 °126 °88 °78 °68 °360 قياس الزوايا

 : المخطط القطاعي *

 : الـتـــردد – 3)
 : تعريف  ) أ

 : مـثــال  ) ب
: في المثال أعاله

 0 , 81 : هو 14 تردد الميزة
37 
3 

= 

 0 , 168 : هو 10 تردد الميزة
37 
6 

= 

تردد ميزة هو خارج حصيصها على الحصيص اإلجمالي
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