
 

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 المستوى الثاني اضغط هنا                                              

                  https://almanahj.com/sa/                   

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

                  https://almanahj.com/sa/math                   

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

            

                  https://www.almanahj.com/sa/math2                   

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ الصف المستوى الثاني اضغط هنا                                

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

     * لتحميل جميع ملفات المدرس مشاعل الشهراني  اضغط هنا                                           

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

                  https://t.me/sacourse                                  
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Cمحيط الدائرة     

dبداللة القطر    rبداللة نصف القطر       𝒄 =  𝝅 𝒅 𝑐 = 2 𝜋 𝑟 
 

 𝒅 = 𝒄𝝅 𝑟 = 𝑐2𝜋 

 الدائرة ومحيطها

rونصف القطر      dالعالقة بين القطر     𝐝 = = 𝒓      فإن    𝟏𝟔  𝟖 = 𝒅       إذا كان   𝟐𝒓         ,       𝒓 = 𝒅𝟐 



 

 

  

 

  

 

 

 
 
 
 

 

 

 
 
 

 
عدائرة محاطة بمرب  

 
 دائرة محيطة بمربع

   
 دائرة محيطة بمثلث قائم الزاوية

 

 
𝒅 قطر الدائرة = طول ضلع المربع = 𝟐 𝒓 

 
𝑑 قطر الدائرة = قطر المربع = 9√2 

 
وتر المثلث القائم الزاوية قطر الدائرة =  𝑑 = 13  



 

 

 

 

  الزوايا المركزية  الزوايا المحيطية  الزوايا المماسية

رأسها على الدائرة وأحد ضلعيها 
 مماس للدائرة واآلخر قاطع أو وتر

رأسها على الدائرة وضلعيها  
في الدائرة ) قاطعان (أوتار  

الدائرة رأسها مركز  
صاف أقطار في نأ ضلعيهاو

 الدائرة

 التعريف

  

 

 

 
 

 الشكل

نصف قياس  يساوي قياسها
 القوس المقابل لها

قياسها يساوي نصف قياس  
 القوس المقابل لها

قياسها يساوي نفس قياس  
 القوس المقابل لها

 القياس

 

 

 حاالت 

 

 

 

 

 حاالت الزاوية المحيطية

 

 

 الزوايا في الدائرة



 

 

  

 

 

 

 

واألقواس قياس الزوايا  

  360طول القوس يساوي قياس القوس بالدرجات مقسوم على 
حيث يتم إيجاد المحيط بناًء على بمحيط الدائرة ثم نضربه 

 معطيات السؤال

• قياس القوس المتكون من 
قوسين متجاورين يساوي
مجموع قياسي هذين 

القوسين أي أن
• MKقياس القوس 

• يساوي مجموع قياسي 
HJ , KJ القوسين

األقواس المتجاورة

• يكون القوسان متطابقان إذا 
:تحقق

• يكونان في دائرتان -1
.متطابقتان أو في نفس الدائرة
• تطابقت الزاويتان  -2
.المركزيتان المقابلة لهما 

• ففي الشكل اذا كانت الزاويتان 
فإن القوسين المقابلين 2, 1

لهما متطابقان

األقواس المتطابقة

• إيجاد قياس قوس 
القطاعات الدائرية 

360نضرب النسبة في 
أي أن قياس قوس كرة 

100تقسيم 20= القدم 
360ثم نضربها ب

قياس األقواس في 
القطاعات الدائرية

360قوس أكبر يساوي 
ناقص القوس األصغر 
ويسمى بثالثة حروف
قياسه أكبر من 

180

نصف دائرة 
قياسه يساوي 

180

قوس أصغر يسمى 
بحرفين

قياسه أقل من 
180

قوس أصعر



 

 

 

 توضيح

 

 

 

 

 

 

 

ذإ كانت إلمسافة بين  إ 
مركز إلدإئرة ووترين فيها 

ن  إلوترين متساويتان فا 
متطابقين

و نصف  ذإ كان إلقطر إ  إ 
إلقطر عمودي على وتر 

نه  ينصففي إلدإئرة فا 
ينصفوإلوترذلك 

إلمقابل لهإلقوس

وتار في  ذإ تطابقت إل  إ 
و في  إلدإئرة نفسها إ 
ن دإئرتين متطابقتين ف ا 

قوإس إلمقابلة لها  إل 
متطابقة

PQ=RS
PR =12

PT=6

قياس القوس
CD= 60

 األقواس واألوتار



 

 

 

 

 

 المضلعات المحاطة بدائرة

 

 

 

 

الزاوية المحيطية 
التي تقابل نصف 

قائمةدائرة تكون 
ألن قياسها نصف

90يصبح 180

m < G = 90

الزاويتان المحيطيتان
اللتان تقابالن نفس 
القوس في الدائرة 

نفسها أوفي دائرتين 
متطابقتين تكونان 

متطابقتان

m < B = m< C

• إذا كان الشكل محاط بدائرة فإن كل زاويتين 
متقابلتين متكاملتين

• < L , < N   متكاملتان
• < K , < M متكاملتان

• m < X = 180 - 60 = 120

• m < W = 180 - 95 = 85

 الزوايا المحيطية



 

 

 

 

 

 

 

 

        

 2𝑥 = 14, , , 𝑥 = 7      
 

 

القطعتان 
المستقيمتان 

المماستان لدائرة 
المرسومتان من 
نقطة خارجها 

متطابقتان

على المماس عمودي 
نصف القطر أو القطر 

ألثبات أن قطعة 
مستقيمة مماس للدائرة 

نظرية نطبق 
حيث يكون فيثاغورس

تربيع المماس زائدا 
تربيع نصف القطر 
يساوي  تربيع الوتر 

المماس المشترك 
لدائرتين هو 

مستقيم أو نصف 
مستقيم أو قطعة 
مستقيمة تمس 
الدائرتين في 
المستوى نفسه

 المماسات

 

إليجاد محيط المضلعات المحاطة بدائرة 
كما في الشكل المجاور نستخدم نظرية 

المرسومان من نقطة  تطابق المماسان
 خارج الدائرة



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

m<1 =
•  , ABنجمع القوسين 

CD

• 2نقسم المجموع على 

m<2 =
• AD , BCنجمع القوسين 

• 2نقسم المجموع على 

قياس القوس 
AB

• نضرب الزاوية في 
2<1 

• نطرح ناتج الضرب من 
المقابل DCالقوس

بالرأس1للزاوية 

 القاطع والمماس وقياسات الزوايا

التقاطع خارج 
الدائرة

إليجاد القوس األصغر 
2نضرب الزاوية في 

ثم نطرحها من القوس 
األكبر

اليجاد القوس األكبر 
2نضرب الزاوية في 

ثم نضيف لها القوس  
األصغر

قياس الزاوية المتكونة
خارج الدائرة من 

إحدى حاالت  التقاطع 
السابقة يكون نصف 
حاصل طرح القوسين

 التقاطع

 داخل الدائرة

 التقاطع

الدائرة خارج  



 

 

 

 

 

  

مالحظة :  إذا كان المطلوب قياسات 
األقواس نقوم بعملية الحل العكسي كما تم 
 توضيحه في العالقات في األعلى



 

 

 

 

 

  

 قطع مستقيمة خاصة في الدائرة

إذا رسم مماس وقاطع 
لدائرة من نقطة خارجها 

طول المماس مربع فإن 
يساوي حاصل ضرب 
طول القاطع في الجزء 

الخارجي منه 

أي أن 
JK2  = JL . JM

إذا رسم قاطعان لدائرة من 
نقطة خارجها فإن حاصل 
ضرب طول القاطع األول 
في الجزء الخارجي منه 

يساوي حاصل ضرب طول 
القاطع الثاني في طول 

الجزء الخارجي منه  أي ان
AC . AB =AE . AD

يجب التأكد بأنك قمت 
بضرب الجزء الخارجي 

وليس الداخلي

اذا تقاطع وتران داخل 
الدائرة فإن حاصل ضرب 
طولي جزأي الوتر األول 

يساوي حاصل ضرب طولي 
جزأي الوتر الثاني 

أي أن 
AB . BC = EB . BD

طريقة المقص

 

للتذكير قد تحصل على معادلة تربيعية أثناء عملية ضرب األجزاء  لذلك يمكن حلها 
 بالتحليل إلى عوامل في حال كان سهل تحليلها

 أو القانون العام وهو

𝐱 = − 𝐛 ± √𝐛𝟐 −  𝟒 𝐚 𝐜𝟐 𝐚  



 

 

 

 

 

 

 

 

نصف القطرالمسافة بين المركز وأي نقطة على الدائرة تساوي  مالحظة :  

ةنوجد المسافة باستخدام قانون المساف  √(x1 − x2)2 − ( 𝑦1 − 𝑦2)2  

 

مشاعل الشهراني تم بحمد هللا .... إعداد المعلمة:  

 معادلة الدائرة


