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 وصف المساق:  

القطاا   -: نظاام المساالمات للهندسااة اإلقليديااة ماظ وحهااة نظاار حدي ااة  إقلياادسهندسااة بناا  الريايااي ل لا -

 المضلعات. -الم ل ات -الزوايا -المستقيمات -الشعاع –المستقيمة 

 .: طرق التطابق و نظريات حول الم ل اتتطابق المثلثات -

 -متوازي األضالع و حاالته الخاصة مظ مستطيل و معيظ و مرب  –المستقيمات المتوازية  :توازيال -

 تطبيقات التوازي في دراسة بعض خواص الم ل ات.

 برهان نظرية في اغورث.  -: تشابه المضلعات التشابه -

تكااف  متوازياات    -تكااف  الم ل اات   -حساب مساحة الم ل ات و بعض المضلعات  :المساحات و التكافؤ -

 األضالع.

 تعريفها و دراسة خواصها و برهنة نظريات تتعلق بها.:  الدائرة  -

توازي  – توازي مستقيم و مستوى -: تعامد مستقيم م  مستوى المستقيمات و المستويات في الفضا  -

 المستقيمات التخالفة. –أو تعامد مستوييظ 

حسااب مسااحة و حجاوم بعاض      -الكارة  -المخارو  -المنشاور  -الهرم -متوازي السطوح : المجسمات  -

 المجسمات.

 

 -:ما يليق إلى يهدف هذا المسا لمساق:ا أهداف  

للهندسااة اإلقليديااة مااظ وحهااة نظاار حدي ااة و تمييااز بعااض المفاااهيم الهندسااية    معرفااة نظااام المساالمات   (1

, الزواياا, الم ل اات   المساتقيمات  , الشاعاع,  القط  المستقيمة لنظام م ل مفاهيم المعروفة مظ خالل هذا ا

 المضلعات. و

 دراسة معنى تطابق م ل يظ كتناظر بيظ أضالعهما و زواياهما. (2

  ل ات ودراسة أنواع خاصة مظ الم ل ات.القدرة على برهنة تطابق الم (4

 دراسة العالقة بيظ المستقيمات في الفضاء. (3

 اسة العالقة بيظ المستقيم و المستوى.رد (5

 الخاصة مظ مستطيل و معيظ و مرب  دراسة خواص متوازي األضالع و حاالته (6

 تطبيقات التوازي في دراسة بعض خواص الم ل ات.  (7

 مفهوم تشابه مضلعيظ.التعرف على  (8

 باستخدام التشابه بيظ الم ل ات. قدرة على برهان نظرية في اغورثال (9

 التمكظ مظ حساب مساحة الم لث و بعض المضلعات األخرى. (:1

 التعرف على مفهوم تكاف  األشكال الهندسية و دراسة تكاف  الم ل ات و تكاف  متوازيات األضالع. (11

,  الزوايا وتر الدائرة و مماسها و قوسها داخل و خارج الدائرة,  دراسة مفاهيم متعلقة بالدائرة م ل  (12

 .المحيطية و المركزية للدائرة

 دراسة طبيعة الزوايا بيظ المستويات و المستقيمات التي تقطعها. (14

 متوازي السطوح , الهرم, المنشور, المخرو   و الكرة.التعرف على المجسمات البسيطة م ل  (13
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 بعض المجسمات.الجانبية و الكلية ل السطحية أومساحة الحساب  (15

 بعض المجسمات.حجوم حساب  (16

 

 محتوى المساق: )مفردات المساق و توزيعها على الفصل الدراسي(. 

 

 أسبوعان                  إقليدسهندسة بناء الرياضي لال (1        

 أسبوع                                    تطابق الم ل ات ( 2        

    أسابي   4                                             توازي( ال4        

  أسبوعان                                               التشابه( 3        

 أسبوع                               ( المساحات و التكاف 5        

 أسبوع                                               ( الدائرة6        

 أسابي   4           ( المستقيمات و المستويات في الفضاء7       

 أسبوع                                            ( المجسمات8       

 

 مراجع المساق: 

 :يةح  الرئيساالمر .أ

 .   الرياضياتفسم  -كلية العلوم -, الجامعة اإلسالميةأ.د.  أسعد أسعد   محاضرات -1

 .1997حسظ العزة و محمد النتشة,  الهندسة اإلقليدية,  منشورات حامعة القدس المفتوحة,    -2

 المراح  اإلضافية ب.     

 .1956  األردن،-عماند الملك عرفات,   الهندسة المستوية,  الجزء ال الث , عب(  1

          2)   Mosr,  James M.,  Modern Elementary Geometry,  Prentice-Hall, 

     New Jersy,1971.                                                                                                              

         

  3)  Rayon,  P. J.,  Eucleidean and Non-Euclidean Geometry,  Cambridge,  1986. 

 

 التقييم: 

 

 ( و تشمل:%40)أعمال الفصل  (أ

 %30                    اختبار نصفي   - 

 %10حضور و اختبارات قصيرة      -          

            

 (%60ب( اختبار نهاية الفصل )  

 

 
 

 

 


