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المركزية 
 

  

 

 

 الم�حظات

دقائق10  المدة:
 

دقائق 20 : المدة     

  

و ضلعاھا يحددان قوسا عليھا

تسمى زاوية  ھذه الزاوية 

A 

دقائق 10 : المدة    

في دائرة، كل زاوية رأسھا ھو مركز ھذه الدائرة ، تسمى  زاوية مركزية

المركزية الزاوية  –الزاوية المركزية : الموضوع  

 المحتوى

 

ˆEPM حدد قياس الزاوية 

و ضلعاھا يحددان قوسا عليھا التي يكون رأسھا   ينتمي إلى الدائرةالزوايا 
)تسمى زاوية محيطية

ھذه الزاوية (رأسھا ھو مركز الدائرة  الزوايا التي يكون 

Aنقطة من المستقيم المماس لھذه الدائرة في النقطة 

A)أنشئ  المستقيم  P ). 

 محيطية؟ ماھو القوس التي تحصره CAPˆھل الزاوية 

الزاوية المحيطية والمركزية
الزاوية المركزية

في دائرة، كل زاوية رأسھا ھو مركز ھذه الدائرة ، تسمى  زاوية مركزية

 

 المراحل

 نشاط 

 حدد قياس الزاوية 

أنشطة 
 تشخيصية

 

 نشاط  

الزوايا  حدد  -1  
تسمى زاوية محيطيةھذه الزاوية (  

الزوايا التي يكون حدد  -2
 )مركزية

نقطة من المستقيم المماس لھذه الدائرة في النقطة  Pلتكن  -3
أنشئ  المستقيم   - أ

ھل الزاوية   -  ب

 أنشطة بنائية

 1- الزاوية المحيطية والمركزية

 أ- الزاوية المركزية
 تعريف 

 في دائرة، كل زاوية رأسھا ھو مركز ھذه الدائرة ، تسمى  زاوية مركزية

 مثال

 ملخص الدروس

https://moutamadris.ma/


المركزية 
 

  

 

 

 

كل زاوية رأسھا  ينتمي إلى دائرة  وتحصر قوسا  في ھذه  الدائرة ،تسمى زاوية 

  

     وتحصر القوس

  

دقائق 15 : المدة    

المركزية الزاوية  –الزاوية المركزية : الموضوع  

AOB   مركزية تحصر القوس 

∧

  الزاوية المحيطية

كل زاوية رأسھا  ينتمي إلى دائرة  وتحصر قوسا  في ھذه  الدائرة ،تسمى زاوية 
  محيطية                                          

وتحصر القوستسمى زاوية محيطية   MÂBالزاوية 
   حالة خاصة

   يتمرين تطبيق

 

 

استخرج من الشكل زوايا محيطية
استخرج من الشكل زوايا مركزية 

 

 

 

AOB

∧

 الزاوية             

الزاوية المحيطية -ب
  تعريف

كل زاوية رأسھا  ينتمي إلى دائرة  وتحصر قوسا  في ھذه  الدائرة ،تسمى زاوية 
محيطية                                          

  مثال

  

الزاوية    
حالة خاصة -ج
  

  

تمرين تطبيق

استخرج من الشكل زوايا محيطية -1  

استخرج من الشكل زوايا مركزية -2  

 أنشطة تقويمية
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 المحيطية المرتبطة بالزاوية المركزية
 

  

 

  

 الم�حظات

دقائق10  المدة:
 

دقائق 20 : المدة     

  

حصران نفس القوس

المحيطية المرتبطة بالزاوية المركزية الزاوية: الموضوع  

 المحتوى

 

استخرج من الشكل الزوايا المحيطية والزوايا المركزية

حصران نفس القوستالتي  ةمحيطيال الزواياو الزوايا المركزية 

 

    ˆOIH c= و      ˆAHO b= و      OAI a

c و  bو   a  حدد ع$قة بين 
  

    aبد'لة      AOIˆاحسب 

ˆ: استنتج أن  ˆ2AOI AHI= 

 

 المراحل

 نشاط 

 استخرج من الشكل الزوايا المحيطية والزوايا المركزية

أنشطة 
 تشخيصية

 

 نشاط 1 

  

الزوايا المركزية  حدد  

 نشاط 2
 

 

ˆOAI a=  ليكن  
حدد ع$قة بين  -1

احسب  -2

استنتج أن  -3

 أنشطة بنائية
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 المحيطية المرتبطة بالزاوية المركزية
 

  

 

  

 

دقائق 10 : المدة    

كانتا تحصران في دائرة ، نقول عن زاوية محيطية أنھا مرتبطة بزاوية مركزية  إذا 

ˆBOM مرتبطة بالزاوية المركزية 

  في دائرة قياس الزاوية المركزية يساوي ضعف قياس الزاوية المحيطية المرتبطة بھا

دقائق 15 : المدة    

المحيطية المرتبطة بالزاوية المركزية الزاوية: الموضوع  

الزاوية المحيطية المرتبطة بالزاوية المركزية 

في دائرة ، نقول عن زاوية محيطية أنھا مرتبطة بزاوية مركزية  إذا 

 

مرتبطة بالزاوية المركزية   ˆBAM الزاوية المحيطية 

في دائرة قياس الزاوية المركزية يساوي ضعف قياس الزاوية المحيطية المرتبطة بھا

  

ˆ ˆ2BOM BAM=  

1
ˆ ˆ

2
BAM BOM=  

  

تمرين تطبيقي 
 

 

 

 

 

 2- الزاوية المحيطية 

 تعريف 
في دائرة ، نقول عن زاوية محيطية أنھا مرتبطة بزاوية مركزية  إذا 

 نفس القوس

 مثال

  
  خاصية 

في دائرة قياس الزاوية المركزية يساوي ضعف قياس الزاوية المحيطية المرتبطة بھا

  مثال

 ملخص الدروس

 تمرين تطبيق

ˆMIR   احسب 

 أنشطة تقويمية
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 محيطيتين تحصران نفس القوس
 

  

 

 

 

 الم�حظات

دقائق10  المدة:
 

دقائق 20 : المدة     

دقائق 10 : المدة    

القوس 

تحصران نفس القوس ، تكونا متقايستين

دقائق 15 : المدة    

محيطيتين تحصران نفس القوسالع قة بين زاويتين : الموضوع

 المحتوى

 

BOM

  

: ˆ ˆSMD SPD= 

الع�قة بين  زاويتين محيطيتين تحصران نفس القوس 

تحصران نفس القوس ، تكونا متقايستين نفي دائرة، الزاويتان المحيطيتان اللتا

  

ˆ ˆSMD SPD=  

تمرين تطبيقي 
 

 

ˆFDT حدد قياس الزاوية 
ˆDTS حدد قياس الزاوية 
ˆDOC الزاوية  

 

 الموضوع

 المراحل

 نشاط

ˆBOM احسب    

أنشطة 
 تشخيصية

 

 نشاط  

:بين أن 

 أنشطة بنائية

 3-  الع�قة بين  زاويتين محيطيتين تحصران نفس

 خاصية 

 في دائرة، الزاويتان المحيطيتان اللتا

 مثال

 ملخص الدروس

 تمرين تطبيق

حدد قياس الزاوية  -1  

حدد قياس الزاوية  -2  

  قياسحدد  -3

 أنشطة تقويمية

https://moutamadris.ma/

