
 

 َظى انجذَهُبد و انهُذعخ أعى انًمشس: 

 ضبَُخ انًشحهخ / ان

 
 َىفش وطف انًمشس هزا إَجبصاً يمزضُب ألهى خظبئض انًمشس ويخشجبد انزؼهى انًزىلؼخ يٍ انطبنت رحمُمهب

ة وتحليلها معرفة االنظمة البديهييىفر  خ.يجشهُب ػًب إرا كبٌ لذ حمك االعزفبدح انمظىي يٍ فشص انزؼهى انًزبح

اعطاء تقويم للهندسة االقليدية  براهين اقليدس لمبرهناته وودراسة خىاصها والتعرف على عيىب في طرق 
و دراسة التطابق و المقارنة المجاميع و االشكال الهندسية و دراسة خواصها  والتعرف على العديد من

و اػبدح ثشهبٌ يجشهُبد الهُذط ثطشلخ ههجشد ودساعخ انهُذعخ انهزونىنُخ و االههُجُخ و لألشكال الهندسية 

 انهُذعخ االلهُذَخ يؼشفخ انفشولبد ثُُهًب و ثٍُ 

 

 كهُخ انزشثُخ / جبيؼخ انكىفخ  انًؤعغخ انزؼهًُُخ.1

 لغى انشَبضُبد  انًشكض / انمغى انؼهًٍ .2

  ًمشس األكبدًٍَ او انًهٍُ اناعى .3

 انكزشوٍَ  اشكبل  انحضىس انًزبحخ. 4

 : انُظبو انذساعٍ .5
 أخشي /يمشساد /عُىٌ 

 عُىٌ

 في االسبوععبػبد  3 ػذد انغبػبد انذساعُخ   .6

 2020-12-6 ربسَخ إػذاد انىطف .7

 نظم البديهيات والهندسة أعى انًمشس وأعزبر انًبدح. 8
 و.و صَُت َبجٍ حًُذ

 أهذاف اانًمشس.9
 
 . االَظًخ انجذَهُخاٌ َهى انطبنت ثزؼشَف ويفهىو  -1

 .ًُض انطبنت ثٍُ االَىاع انًخزهفخ نألَظًخ انجذَهُخاٌ َ  -2

 .ػهً خىاص االَظًخ انجذَهُخ انزؼشف -3

 دساعخ اعظ انهُذعخ  -4

 ى نههُذعخ االلهُذَخاػطبء رمىَ -5

 اعزُؼبة يفهىو انزطبثك و انًمبسَخ نألشكبل انهُذعُخ  -6

 انهزنىنُخ و انهُذعخ االههُجُخ ويؼشفخ انفشق ثُُهًب و ثٍُ انهُذعخ االلهُذَخ دساعخ انهُذعخ  -7

 

 



 يخشجبد يمشس انًطهىثخ وطشائك انزؼهُى وانزؼهى وانزمُُى. 11

 
 انًؼشفخ وانفهى-أ

 االَظًخ انجذَهُخ ورحهُههب و دساعخ خىاطهب انزؼشف ػهً  -1أ 

 .و انهُذعخ  االههُجُخ ثبنًغزىٌ االلهُذٌ  رًضُم انهُذعخ انهزنىنىَخ انمذسح ػهً -2أ 

 انؼذَذ يٍ انًجبيُغ و االشكبل انهُذعُخ ويؼشفخ خىاطهباعزُؼبة  -3أ 

 انجشهبٌ ثطشق يزؼذدح.رذسَت انطبنت ػهً  -4أ 

 

 األهذاف انًهبسارُخ انخبطخ ثًمشس  –ة 
 رمبسَش ػهًُخ -1ة 

  ثحىس رخشط -2ة 

 طشائك انزؼهُى وانزؼهى      

 
 انًحبضشاد. -

 انُمبػ داخم انمبػخ انذساعُخ يٍ يُظىس ػهًٍ. -

 إسشبد انطالة إنً ثؼض انًىالغ االنكزشوَُخ نإلفبدح يُهب . -

 حهمبد َمبشُخ يظغشح. -

 رذسَت انطهجخ ػهً كُفُخ إػذاد انجحش انؼهًٍ. -
 

 طشائك انزمُُى      

 انًشبسكخ داخم انمبػخ انذساعُخ. -

 َىيُخ وفظهُخ وَهبئُخ.اخزجبساد رحشَشَخ  -

 اخزجبساد شفىَخ داخم انظف. -

 أَشطخ ثحضُخ. -
 يهبساد انزفكُش -ط

 رطىَش لذسح انطبنت نهؼًم ػهً أداء انىاججبد ورغهًُهب فٍ انًىػذ انًمشس . -1ط 

 انمذسح ػهً انزفكُش انؼهًٍ. -2ط 

 انمذسح ػهً انًشبسكخ انفؼبنخ فٍ انُشبطبد انفظهُخ. -3ط 

 انًهبسح فٍ انمُبو ثأَشطخ ثحضُخ واعزخذاو انًظبدس انًفُذح نذػى انفكشح انشئُغُخ انًطهىثخ. -4ط 
 طشائك انزؼهُى وانزؼهى     

 إداسح انًحبضشح ػهً َحى َشؼش ثأهًُخ انىلذ. ∙

 رشجُغ اإلجبثبد انظحُحخ ويُبلشخ اإلجبثبد انخبطئخ ثذال يٍ اػزًبد انؼمبة فُهب . ∙ 

 ركهُف انطبنت ثجؼض األَشطخ وانىاججبد انجًبػُخ .  ∙

 رخظُض َغجخ يٍ انذسجخ نألَشطخ انجًبػُخ. ∙

 اعزخذاو طشَمخ يُبعجخ رخض هزا انًمشس .  ∙
 

 طشائك انزمُُى    



 انًشبسكخ انفبػهخ فٍ لبػخ انذسط دنُم انزضاو انطبنت ورحًهه انًغؤونُخ. ∙

 انىاججبد وانجحىس. االنزضاو ثبنًىػذ انًحذد فٍ رمذَى ∙ 

 رؼزجش االخزجبساد اَُِخ , انفظهُخ وانُهبئُخ ػٍ االنزضاو وانزحظُم انًؼشفٍ وانًهبسٌ  ∙
 

 

 
انًهبساد -د 

انؼبيخ 

وانزأهُهُخ 

انًُمىنخ 

انًهبساد )

األخشي 

انًزؼهمخ ثمبثهُخ 

انزىظُف 

وانزطىس 

 .(انشخظٍ
رًُُخ لذسح  -1د 

انطبنت ثبنزؼشف 

وحم األيضهخ راد 

األفكبس االعزُزبجُخ 

 واالعزُجبطُخ .

رًُُخ لذسح  -2د 

انطبنت ػهً 

انزؼبيم يغ 

االخشٍَ يٍ خالل 

انًشبسكخ فٍ 

 انًُبلشبد انؼهًُخ .

رطىَش لذسح  -3د 

انطبنت ػهً 

 انزحهُم وانزشكُت.
 ثُُخ انًمشس. 11

يخشجبد انزؼهى  انغبػبد األعجىع

 انًطهىثخ
أو / اعى انىحذح 

 انًىضىع
طشَمخ 

 انزؼهُى
 طشَمخ انزمُُى

االول وانضبٍَ 

 وانضبنش
انزؼشف ػهً األَظًخ  9

 انجذَهُخ 
 أعئهخ ػبيخ َظشٌ األَظًخ انجذَهُخرحهُم 

 ويُبلشخ

انشاثغ وانخبيظ 

 وانغبدط 
األَظًخ دساعخ اَىاع  9

ودساعخ  انجذَهُخ

انًغزىي االعمبطٍ 

 دساعخ   و وانزبنفٍ

 بو  َىَك َظبو فبَى وَظ
 

 األَظًخ انجذَهُخاَىع 
 

 أعئهخ ػبيخ َظشٌ

 ويُبلشخ



وانغبثغ وانضبيٍ 

   وانزبعغ
 

دساعخ لبَىٍَ  9

انزُبلض وانىعظ 

االعزضُبئٍ واػطبء 

َظًخ رفغُش  نال

ويؼشفخ   انجذَهُخ

 ارغبلهب

 اخزجبساد َظشٌ خىاص انُظبو انجذَهٍ 

 ويُبلشخ

 انؼبشش

وانحبدٌ ػشش 

 وانضبٍَ ػشش 
 

دساعخ اعزمالنُخ  9

األَظًخ وانزًبيُخ  

 خىاص انُظبو انجذَهٍ انجذَهُخ

 أعئهخ ػبيخ َظشٌ

 ويُبلشخ

انضبنش ػشش 

 وانشاثغ ػشش

 وانخبيظ ػشش

دساعخ اَزمبدَخ نهُظبو  9

هٍ اللهُذط َانجذ

ويؼشفخ انؼُىة فٍ 

طشق ثشاهٍُ الهُذط 

نًجشهُبره وركش 

يٍ انجذَهُبد  ضانُىال

ثذوٌ  ذانزٍ اعزخذي

 اٌ َزكش أٌ َض نهب 

 َمذ الهُذط

 أعئهخ ػبيخ َظشٌ

 ويُبلشخ

ػشش  انغبدط 

 ػشش انغبثغو

 ػشش انضبيٍو

 رمىَى انهُذعخ االلهُذَخ  9

بو ههجشد  دساعخ َظو

ودساعخ اَىاع جذَذح 

 يٍ انجذَهُبد  

 رمىَى انهُذعخ االلهُذَخ

 أعئهخ ػبيخ َظشٌ

 ويُبلشخ

ػشش  انزبعغ 

و احذي  وانؼششوٌ

 وػششوٌ

 

دساعخ يجبيُغ و  9

اشكبل هُذعخ و 

 اعظ انهُذعخ يؼشفخ خىاطهب 

 أعئهخ ػبيخ َظشٌ

 ويُبلشخ

اصُبٌ وػششوٌ 

وصالصخ وػششوٌ  

 واسثؼخ وػششوٌ

دساعخ انزطبثك و  9

انًمبسَخ نالشكبل 

 خ ُانهُذع
 انزطبثك و انًمبسَخ 

 أعئهخ ػبيخ َظشٌ

 ويُبلشخ

خًغخ وػششوٌ 

وعذ وػششوٌ  

 وعجؼخ وػششوٌ

اػطبء طشق ثشاهٍُ  9

جذَذح  نًجشهُبد 

الهُذط ثبعزخذاو َظبو 

 ههجشد 

 انهُذعخ االونُخ 

 أعئهخ ػبيخ َظشٌ

 ويُبلشخ

 صًبَُخ وػششوٌ

 ورغؼخ وػششوٌ
دساعخ َىع يٍ اَىاع  9

انهُذعخ اناللهُذَخ 

ثبعزخذاو َفٍ نهجذَهُخ 

 انخبيغخ اللهُذط 

 انهزنىنُخ خانهُذع

 أعئهخ ػبيخ َظشٌ

 ويُبلشخ

يٍ  اخش دساعخ َىع 9 انضالصىٌ

اَىاع انهُذعخ 

اناللهُذَخ ثبعزخذاو 

َفٍ نهجذَهُخ انخبيغخ 

يغبَش نًب هى  اللهُذط

ػهُخ فٍ انهُذعخ 

 انهزنىنُخ 

 انهُذعخ االههُجُخ

 أعئهخ ػبيخ َظشٌ

 ويُبلشخ

 

 

 

 

 



 انجُُخ انزحزُخ -12
 
 

 انمشاءاد انًطهىثخ :

 انُظىص االججبسَخ ▪

 كزت انًمشس ▪

 أخشي ▪
 

يفبهُى اعبعُخ ثبنهُذعخ / رأنُف ايبل شهبة انًخزبس/ جبيؼخ ثغذاد /  .1 

 كهُخ انزشثُخ انضبَُخ اثٍ انهُضى
2.ADLER C.F"Modren Geometry" MC Grow-Hill, book 

company, 1967 
 

يزطهجبد خبطخ ( ورشًم ػهً عجُم انًضبل وسػ انؼًم )

 وانجشيجُبد وانًىالغ االنكزشوَُخ وانذوسَبد 
 انًىالغ االنكزشوَُخ انشطُُخ.

( www. Freescience.info/math) 
انخذيبد االجزًبػُخ ( ورشًم ػهً عجُم انًضبل )

 يحبضشاد انضُىف وانزذسَت انًهٍُ وانذساعبد انًُذاَُخ 
 رذسَت طُفٍ.

 يشبسَغ ثحىس انزخشط.
 

 


