
 

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 المستوى األول اضغط هنا                                              

                  https://almanahj.com/sa/                   

* للحصول على جميع أوراق المستوى األول في مادة رياضيات ولجميع الفصول, اضغط هنا                                           

                  https://almanahj.com/sa/math                   

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

 

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

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ المستوى األول اضغط هنا                                

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

        للحصول على جميع روابط الصفوف على تلغرام وفيسبوك من قنوات وصفحات: اضغط هنا                        

                  https://t.me/sacourse                                  
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 بندر الحازمً: حقٌبة إنجاز المعلم والمعلمة إعداد األستاذ

 

 
ٌستعمل عند افتراض استمرار نمط على نفس الوتٌرة، وتسمً التبرٌر االستقرائً

ًا   .العبارة الننائٌة التً توولل إلٌنا تتمٌنا

 المنطق

 

 العبارال الشرطٌة

 

p إذا كانل العبارة الشرطٌة :قانون الفول المنطقً q ،وحٌحة 
ًا  p والفرض ًا qفان النتٌجة . وحٌحا  . تكون وحٌحة  ٌيا

q , إذا كانل العبارتان الشرطٌتان:قانون القٌاس المنطقً r 
p qفان العبارة الشرطٌة .  وحٌحتانp r ًا  . تكون وحٌحة  ٌيا

 

 المسلمال

 .  ي نقطتٌن ٌمر بنما مستقٌم واحد فقط1.1

 .  ي ثالث نقاط ال تقع على استقامة واحدة ٌمر بنما مستوي واحد فقط1.2

 إذا وقعل نقطتان فً مستوي، فان المستقٌم الوحٌد المار بنما ٌقع كلٌا 1.5
 .فً ذلك المستوى

 

 

 

تطابق القطع 
 المستقٌمة

 

 الزاوٌتان المكملتان للزاوٌة نفسنا  و :نظرٌة تطابق المكمالل
 .لزاوٌتٌن متطابقتٌن تكونان متطابقتاٌن

 الزاوٌتان المتممتان للزاوٌة نفسنا  و :نظرٌة تطابق المتممال
 .زاوٌتٌن متطابقتٌن تكونان متطابقتٌن

التبرٌر اإلستنتاجً

 تطابق الزواٌا
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المستقٌمان 
المتوازٌان 

 و زواج الزواٌا

 القاطع العمودي
ًا على  حد مستقٌمٌن متوازٌٌن فً مستوي، فانه  اذا كان مستقٌم عمودٌا

ًا على المستقٌم االتر  .ٌكون عمودٌا

 مٌل المستقٌم

 معادلة المستقٌم
 y –y1 = m(x-x1) :وٌغة المٌل ونقطة،y = mx+b :وٌغة المٌل والمقطع

 x=a :معادلة المستقٌم الر سً، y= b :معادلة المستقٌم األفقً

 نظرٌال هامة
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تونٌف المثلثال

ًا لزواٌاها  :تونٌف المثلثال وفقا

 

ًا أليالعنا  :تونٌف المثلثال وفقا

 
 

 زواٌا المثلثال

  180مجموع قٌاسال زواٌا المثلث ٌساوي. 
  قٌاس الزاوٌة التارجٌة فً مثلث ٌساوي مجموع قٌاس الزاوٌتٌن

 .الداتلتٌن البعٌدتٌن
 الزاوٌتان الحادتان فً  ي مثلث قائم الزاوٌة متتامتان. 
 ٌوجد زاوٌة قائمة واحدة  و منفرجة واحدة على األكثر فً  ي مثلث. 

المثلثال المتطابقة
 ٌتطابق ميلعان إذا وفقط إذا كانل عناورهما المتناظرة متطابقة. 

  إذا تطابقل زاوٌتان فً مثلث مع زاوٌتٌن فً مثلث آتر، فان الزاوٌة
 .الثالثة فً المثلث األول تطابق الزاوٌة الثالثة فً المثلث الثانً

إثبال تطابق 
 المثلثال

نظرٌال تطابق 
المثلثال

 إذا تطابق يلعان فً مثلث، فان الزاوٌتٌن المقابلتٌن لنما متطابقتان.
 إذا تطابق زاوٌتان فً مثلث فان اليلعٌن المقابلٌن لنما متطابقان. 

 ٌكون المثلث متطابق األيالع إذا وفقط إذا كان متطابق الزواٌا. 

  60قٌاس كل زاوٌة فً المثلث المتطابق األيالع. 
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المنوفال والقطع 
المتوسطة 

واالرتفاعال فً 
 المثلث

المتباٌنال فً 
 مثلث

 قٌاس الزاوٌة التارجٌة لمثلث  كبر من قٌاس : متباٌنة الزاوٌة التارجٌة
 . ى من الزاوٌتٌن الداتلتٌن البعٌدتٌن عننا

  إذا كان  حد  يالع مثلث  طول من يلع آتر، فان قٌاس الزاوٌة المقابلة
 .لليلع األطول  كبر من قٌاس الزاوٌة المقابلة لليلع األقور

  إذا كان قٌاس إحدى زواٌا مثلث  كبر من قٌاس زاوٌة  تري، فان اليلع
 .المقابل للزاوٌة الكبرى  طول من اليلع المقابل للزاوٌة الوغرى

 مجموع طولً  ي يلعٌن فً مثلث  كبر من طول اليلع الثالث. 

المتباٌنال فً 
 مثلثٌن

  متباٌنةSAS: ،اذا تطابق يلعان فً مثلث يلعٌن مناظرٌن فً مثلث اتر 
وكان قٌاس الزاوٌة المحوورة فً المثلث األول  كبر من قٌاس الزاوٌة 
المحوورة فً المثلث الثانً، فان اليلع الثاثل فً المثلث االول ٌكون 

اطول من اليلع الثالث فً المثلث األول ٌكون اطول من اليلع الثالث فً 
 .المثلث الثانً

البرهان غٌر 
 المباشر


