
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج السعودية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://www.almanahj.com/sa                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الثالث المتوسط اضغط هنا                                             

https://almanahj.com/sa/9

* للحصول على جميع أوراق الصف الثالث المتوسط في مادة رياضيات ولجميع الفصول, اضغط هنا                            

https://almanahj.com/sa/9math                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الثالث المتوسط في مادة رياضيات الخاصة بـ الفصل األول  اضغط هنا                         

           https://www.almanahj.com/sa/9math1                   

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ الصف الثالث المتوسط اضغط هنا                               

https://www.almanahj.com/sa/grade9                   

sacourse/me.t//:https                للحصول على جميع روابط الصفوف على تلغرام وفيسبوك من قنوات وصفحات: اضغط هنا        
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اشواق / أ 



مستقيما ويوازيكتابة معادلة المستقيم المار بنقطة معطاة 
معلوما 
تحديد المستقيمات المتوازيه والمتعامدة بداللة ميلهما         

مستقيما ويعامدكتابة معادلة المستقيم المار بنقطة معطاة 
معلوما  

:سنتعلم في هذا الدرس 





ية في كيف تصف العالقة بين المستقيمات الرأس
الشكل ؟

ألفقية كيف تصف العالقة بين المستقيمات ا
في الشكل ؟



ميله غير معرف

ميله غير معرف
ميله صفر

ميله صفر

ان المستقيمان المتوازي
لهما الميل نفسه



113ص1



ويوازي المستقيم( 4، 0) اكتب معادلة المستقيم المار بالنقطة 
بصيغة الميل والمقطع                   5+ س 4-= ص 

116ص 2تأكد 



ماهي العالقة بين المستقيمان 
المتوازيان من حيث ميلهما 

؟؟؟



ميله

صفرميله
عدد

صفر

غير معرف عدد
صفر

موجبميله

سالبميله

يل المستقيمان المتعامدان م
مقلوبمعكوسأحدهما 

اآلخر



جـإذا كان ميل مستقيم
د

فإن ميل العمودي 
عليه

د
جـ ــ

جـ
د×د

جـ 1ــ =ــ

إذا كان ناتج ضرب ميلي مستقيمين غير
متعامدان:فهما 1رأسيين يساوي ــ 



طالبتي المبدعة من خالل ماتعلمت 
اذكري الفرق بين                       

ميل المستقيمين المتوازيان        
والمستقيمان المتعامدان 





115ص 3

2ــ = ص 2س ــ 6
4= ص 4س ــ 3= ص 



116ص 6

=ص 
=ص س=  ص 3

تأكد 

1
2
-

2
سس
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4س ــ =        والمعامد للمستقيم ص ( 3، 2ــ ) اكتب معادلة المستقيم المار بالنقطة 
. بصيغة الميل والمقطع 

1ــ
2

ص 7
تاكد116




