اﻟﺮﻳﺎﺿ ّﻴﺎت
ّ

اﻟﺼﻒ اﻟﺴﺎدس اﺳﺎﺳﻲ
ّ
راﺳﻲ اﻟﺜﺎﻧﻲ
اﻟﺪ
اﻟﻔﺼﻞ ّ
ّ

ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻟﺘﻌﺎﻓﻲ ȉ

اﻟﺮﻳﺎﺿ ّﻴﺎت
ّ

اﻟﺼﻒ اﻟﺴﺎدس اﺳﺎﺳﻲ
ّ
راﺳﻲ اﻟﺜﺎﻧﻲ
اﻟﺪ
اﻟﻔﺼﻞ ّ
ّ

ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻟﺘﻌﺎﻓﻲ ȉ

áeó≤ŸG

ﺷـﻬـﺪ

ﺕ ﻣﺘﻼﺣﻘﺔ ﻭﺳﺮﻳﻌﺔ ﻓﺄﺻﺒﺤﺖ ﺍﻟﺤﺎﺟـﺔُ ﻣﻠﺤﺔً ﺇﻟﻰ
ﺍﻟﻌﺎﻟ ُﻢ ﻓﻲ ﺍﻵﻭﻧ ِﺔ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﺗﻐﻴﺮﺍ ٍ
ﺍﻟﺼﻌﻮﺑﺎﺕ ﻭﻣﻮﺍﺟـﻬﺔ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ.
ﺇﻋﺪﺍﺩ
ﺧﻄﻂ ﻣﺤﻜﻤ ٍﺔ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﺍﻟﻤﺠـﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺨﻄﻲ ﱡ
ٍ
ﺣﺮﺻﺖ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺩﺍﺋﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺍﻛﺒﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺠـﺪﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺃﻧﻮﺍﻋﻬﺎ،
ﻭﻭﺿﻊ ﺍﻟﺨﻄﻂ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﻭﺗﻌﺪﻳﻠﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻳﺴﻬﻞ ﺗﻌﻠﱡﻢ ﺃﺑﻨﺎﺋﻨﺎ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﻭﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻣﺘﻼﻛﻬﻢ
ﻀﺮﻭﺭﻳﺔ ،ﻟﺬﺍ ﻧﻀﻊ ﺑﻴﻦ ﺃﻳﺪﻳﻜﻢ ُﻣ ﱠ
ﺼﺎ ﻷﻫﻢ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻢ
ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﻭﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺨﺒﺮﺍﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻭﺍﻟ ﱠ
ﻠﺨ ً
ﻲ
ﻭﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﺠـﺰء ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻣﺒﺤﺚ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺎﺕ ﻟﻠﺼﻒ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﺍﻷﺳﺎﺳ ّ
ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺇﻋﺪﺍﺩﻫﺎ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺗﻬﺪﻑ ﺇﻟﻰ ﺗﻌﻠﻢ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﻭﺗﺤﺴﻴﻦ ﻣﻬﺎﺭﺍﺗﻬﻢ ﻭﻗﺪﺭﺍﺗﻬﻢ ﻋﻦ ﻁﺮﻳﻖ
ﻣﻤﺎﺭﺳﺘﻬﻢ ﻣﺠـﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴّﺔ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﺫﺍﺗﻴّﺔ.
ﻭﺗﺘﻀﻤﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻠﺰﻣﺔ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﺍﻵﺗﻴﺔ:
ُ (۱ﻣﻀﻠﱠﻌﺎﺕ ﺭﺑﺎﻋﻴّﺔ.
 (۲ﺍﻟﻤﻀﻠﱠﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺘﻈﻤﺔ ﻭﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﻨﺘﻈﻤﺔ.
 (۳ﺯﻭﺍﻳﺎ ﺍﻟﻤﻀﻠﱠﻊ ﺍﻟﺮﺑﺎﻋﻲ ﻣﺴﺎﺣﺘﻪ.

 (٤ﻣﺴﺎﺣﺔ ﻣﺘﻮﺍﺯﻱ ﺍﻟﻤﺴﺘﻄﻴﻼﺕ ﻭﺍﻟ ُﻤﻜﻌﺐ.
 (٥ﺣﺠـﻢ ﻣﺘﻮﺍﺯﻱ ﺍﻟ ُﻤﺴﺘﻄﻴﻼﺕ ﻭﺣﺠـﻢ ﺍﻟﻤﻜﻌﺐ.
 (٦ﻣﻌﺎﻟﺠـﺔ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ.
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اﻟﻤﻀ ﱠﻠﻌﺎت
اﻟــــﺮﺑﺎﻋ ّﻴﺔ
ﺑﺎﻟﻤﻀ ﱠﻠﻊ وﻣﺎذا ُﻳﻘﺼﺪ ﺑﺎ ُﻟﻤﻀ ﱠﻠﻊ اﻟﺮﺑﺎﻋﻲ؟
ﻣﺎذا ُﻳﻘﺼﺪ
ُ
ﺗﺄﻣﻞ ﺍﻷﺷﻴﺎ َء ﺣﻮﻟﻚ ،ﻭﻻﺑُﺪ ﺃﻥ ﺗﺮﻯ ﻓﻴﻬﺎ ُﻣﻀﻠﱠﻌﺎﺕً .
ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ،ﺣﻮﺍﻑ ﺍﻟﺒﻼﻁﺔ ﻓﻲ ﺃﺭﺿﻴّﺔ
ﻣﺜﻼ :ﺇﻁﺎ ُﺭ ﺷﺎﺷ ِﺔ
ِ
ﺍﻟ ُﻐﺮﻓﺔ ،ﻏﻼﻑ ﻛﺘﺎﺑﻚ ،ﺣﻮﺍﻑ ﻁﺎﻭﻟﺔ  ...ﻭﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺷﻴﺎء ،ﻫﻞ ﻳﻤﻜﻨﻚ ﺫﻛﺮ ﺑﻌﻀﻬﺎ؟
ﺍﻟﻤﻀﻠﱠ ُﻊ ﻳﺠـﺐُ ْ
ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻓﻴﻪ ﺻﻔﺘﺎﻥ :ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻐﻠﻘًﺎ ،ﻭﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺣﻮﺍﻓﻪ )ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻧﺴﻤﻴﻬﺎ ﺃﺿﻼﻉ( ﻗﻄﻌًﺎ
ﺃﻥ
َ
ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺔ.

ﺗﺄ ﱠﻣﻞ ﺍﻷﺷﻜﺎﻝ ﺍﻟﻬﻨﺪﱠﺳﻴّﺔ ﺍﻵﺗﻴﺔ ،ﺛﻢ ﺑ ّﺮﺭ ﺍﻟﻮﺻﻒ ﺍﻟﻤﻜﺘﻮﺏ ﺃﺳﻔﻞ ﻛ ّﻞ ﻣﻨﻬﺎ:

ﻣﻀﻠﱠﻊ
ﺭﺑﺎﻋﻲ

ﻟﻴﺲ
ﻣﻀﻠﱠﻊ

ﻟﻴﺲ
ﻣﻀﻠﱠﻊ

ﻣﻀﻠﱠﻊ
ﺧﻤﺎﺳﻲ
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ﻣﻀﻠﱠﻊ
ﺧﻤﺎﺳﻲ

ﻟﻴﺲ
ﻣﻀﻠﱠﻊ

ﻣﻀﻠﱠﻊ
ﺛﻼﺛﻲ

ﺇ ًﺫﺍ ،ﻳﻤﻜﻨﻚ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻤﻀﻠﱠﻊ ﺍﻟﺮﺑﺎﻋﻲ ﺇﺫﺍ ﺭﺃﻳﺖ ﺍﻟ ﱠ
ﻲ ﻓﻴﻪ ﺍﻟ ّ
ﺼﻔﺎﺕ:
ﺸﻜﻞ ﺍﻟﻬﻨﺪﺳ ّ
ﻣﻀﻠﱠﻊ ﻣﻐﻠﻖ ،ﻓﻴﻪ ) (٤ﺃﺿﻼﻉ )ﻗﻄﻊ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺔ( ،ﻟﻪ ) (٤ﺭﺅﻭﺱ ،ﻟﻪ ) (٤ﺯﻭﺍﻳﺎ .ﻭﻫﺬﺍ ﻳﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ ﻛ ّﻞ ﻣﻦ:

ﺍﻟﻤﺮﺑﻊ:
ﺍﻟﻤﺴﺘﻄﻴﻞ:

ﻣﻀﻠﱠﻊ ﺭﺑﺎﻋﻲ ،ﺟـﻤﻴﻊ ﺃﻁﻮﺍﻝ ﺃﺿﻼﻋﻪ ﻣﺘﺴﺎﻭﻳﺔ ،ﻭﻛ ّﻞ ﻣﻦ ﺯﻭﺍﻳﺎﻩ ﻗﺎﺋﻤﺔ.
ﻭﻫﺬﺍ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﱠ
ﺃﻥ ﻛ ﱠﻞ ﺿﻠﻌﻴﻦ ﻣﺘﻘﺎﺑﻠﻴﻦ ﻓﻴﻪ ﻣﺘﻮﺍﺯﻳﺎﻥ.
ﻲ ،ﻓﻴﻪ ﻛﻞﱡ ﺿﻠﻌﻴﻦ ﻣﺘﻘﺎﺑﻠﻴﻦ ﻣﺘﺴﺎﻭﻳﻴﻦ ،ﻭﺯﻭﺍﻳﺎﻩ
ﻣﻀﻠﱠ ٌﻊ ﺭﺑﺎﻋ ّ
ﺍﻷﺭﺑﻌﺔ ﻗﻮﺍﺋﻢ.
ﻭﻫﺬﺍ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﱠ
ﺃﻥ ﻛ ﱠﻞ ﺿﻠﻌﻴﻦ ﻣﺘﻘﺎﺑﻠﻴﻦ ﻓﻴﻪ ﻣﺘﻮﺍﺯﻳﺎﻥ.

ﻣﺘﻮﺍﺯﻱ ﺍﻷﺿﻼﻉ :

ﺷﺒﻪ ﺍﻟﻤﻨﺤﺮﻑ :
ﺍﻟﻤﻌﻴﻦ :

ﻲ ﻓﻴﻪ ﻛﻞﱡ ﺿﻠﻌﻴﻦ ﻣﺘﻘﺎﺑﻠﻴﻦ ﻣﺘﺴﺎﻭﻳﻴﻦ ﻓﻲ
ﻫﻮ ُﻣﻀﻠﱠ ٌﻊ ﺭﺑﺎﻋ ّ
ﺍﻟﻄﻮﻝ ﻭﻣﺘﻮﺍﺯﻳﻴﻦ ،ﻭﻋﻠﻴﻪ ﺗﻜﻮﻥ ﻛﻞﱡ ﺯﺍﻭﻳﺘﻴﻦ ﻣﺘﻘﺎﺑﻠﺘﻴﻦ
ﻣﺘﺴﺎﻭﻳﺘﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ.

ﻲ ﻓﻴﻪ ﺿﻠﻌﺎﻥ ﻣﺘﻘﺎﺑﻼﻥ ﻣﺘﻮﺍﺯﻳﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ.
ﻣﻀﻠﱠ ٌﻊ ﺭﺑﺎﻋ ّ

ﻣﻀﻠﱠﻊ ﺭﺑﺎﻋﻲ ﺟـﻤﻴﻊ ﺃﻁﻮﺍﻝ ﺃﺿﻼﻋﻪ ﻣﺘﺴﺎﻭﻳﺔ ﻭﻛﻞﱡ ﺿﻠﻌﻴﻦ ﻣﺘﻘﺎﺑﻠﻴﻦ
ﻣﺘﻮﺍﺯﻳﺎﻥ ،ﻭﻋﻠﻴﻪ ﺗﻜﻮﻥ ﻛﻞﱡ ﺯﺍﻭﻳﺘﻴﻦ ﻣﺘﻘﺎﺑﻠﺘﻴﻦ ﻓﻴﻪ ﻣﺘﺴﺎﻭﻳﺘﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ.

ّ
ﻓﻜﺮ

ﻣﺎ ﻣﺠـﻤﻮﻉ ﻗﻴﺎﺳﺎﺕ ﺯﻭﺍﻳﺎ
ﻲ؟
ﺍﻟ ُﻤﻀﻠﱠﻊ ﱡ
ﺍﻟﺮﺑﺎﻋ ّ
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ﺍﻟﺸﱠﻜﻞ ﺍﻵﺗﻲ ﻳُﺒﻴّﻦ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺑﻴﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻀﻠﱠﻌﺎﺕ:

ﻣﺜﺎل ١

ﻱ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻵﺗﻴﺔ ﺻﺤﻴﺤﺔ ﻭﺃﻳّﻬﺎ ﺧﺎﻁﺌﺔ ﻣﻊ ﺗﺒﺮﻳﺮ ﺍﻹﺟـﺎﺑﺔ:
ﺍﻋﺘﻤﺪ ﺍﻟﺸﱠﻜﻞ ﺃﻋﻼﻩ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﺃ ّ

•
•
•
•

ّ
اﻟﺤﻞ:

ﻣﺮﺑﻊ ﻫﻮ ﻣﺘﻮﺍﺯﻱ ﺃﺿﻼﻉ.
ﻛ ﱡﻞ
ٍ
ﻣﺘﻮﺍﺯﻱ ﺃﺿﻼﻉ ﻫﻮ ﻣﺮﺑﻊ.
ﻛ ﱡﻞ
ٍ
ﻣﺴﺘﻄﻴﻞ ﻫﻮ ﻣﻌﻴﻦ.
ﻛ ﱡﻞ
ٍ
ﻣﻌﻴﻦ ﻫﻮ ﻣﺴﺘﻄﻴﻞ.
ﻛ ﱡﻞ
ٍ
)ﻛﻞﱡ ﻣﺮﺑﻊ ﻫﻮ ﻣﺘﻮﺍﺯﻱ ﺃﺿﻼﻉ( ﺻﺤﻴﺤﺔ ،ﱠ
ﻷﻥ ﺍﻟﻤﺮﺑ َﻊ ﻓﻴﻪ ﻛﻞﱡ ﺿﻠﻌﻴﻦ ﻣﺘﻘﺎﺑﻠﻴﻦ
ﻣﺘﻮﺍﺯﻳﻴﻦ.
)ﻛﻞﱡ ﻣﺘﻮﺍﺯﻱ ﺃﺿﻼﻉ ﻫﻮ ﻣﺮﺑﻊ( ﺧﺎﻁﺌﺔ ،ﱠ
ﺗﻜﻮﻥ
ﻷﻥ ﺃﺿﻼﻉ ﺍﻟﻤﺮﺑﻊ ﻳﺠـﺐ ﺃﻥ
َ
ﻣﺘﺴﺎﻭﻳﺔ ،ﻭﻻ ﻳﺸﺘﺮﻁ ﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﻣﺘﻮﺍﺯﻱ ﺍﻷﺿﻼﻉ.
ﻉ ﺍﻟﻤﻌﻴﻦ ﻳﺠـﺐ ْ
ﺗﻜﻮﻥ ﻣﺘﺴﺎﻭﻳﺔ ،ﻭﻻ
ﺃﻥ
َ
)ﻛﻞﱡ ﻣﺴﺘﻄﻴﻞ ﻫﻮ ﻣﻌﻴﻦ( ﺧﺎﻁﺌﺔ ،ﻷﻥ ﺃﺿﻼ َ
ﻳﺸﺘﺮﻁ ﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻄﻴﻞ.
)ﻛﻞ ﻣﻌﻴﻦ ﻫﻮ ﻣﺴﺘﻄﻴﻞ( ﺧﺎﻁﺌﺔ ،ﱠ
ﺗﻜﻮﻥ ﺟـﻤﻴﻊ ﺯﻭﺍﻳﺎﻩ ﻗﻮﺍﺋﻢ،
ﺍﻟﻤﺴﺘﻄﻴﻞ ﻳﺠـﺐ ﺃﻥ
ﻷﻥ
َ
َ
ﻭﻻ ﻳﺸﺘﺮﻁ ﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﻴﻦ.
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ﺗﺪرﻳﺐ

ﻱ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻵﺗﻴﺔ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺻﺤﻴﺤﺔ )ﻓ ّﻜﺮ ﻭﺑ ّﺮﺭ ﺇﺟـﺎﺑﺘﻚ(:
ﺃ ّ
ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻀﻠﱠﻌﺎﺕ ﺍﻟﺮﺑﺎﻋﻴّﺔ )ﻣﺮﺑﻊ ،ﻣﺴﺘﻄﻴﻞ ،ﻣﺘﻮﺍﺯﻱ ﺃﺿﻼﻉ ،ﺷﺒﻪ
ﻣﻨﺤﺮﻑ ،ﻣﻌﻴﻦ( ،ﻳﻜﻮﻥ ﻛﻞﱡ ﺿﻠﻌﻴﻦ ﻣﺘﻘﺎﺑﻠﻴﻦ ﻣﺘﻮﺍﺯﻳﻴﻦ.

ﺑﻌﺾ ﻣﺘﻮﺍﺯﻳﺎﺕ ﺍﻷﺿﻼﻉ ﻣﻌﻴﻨﺎﺕ.

ﻛﻞﱡ
ﻣﺴﺘﻄﻴﻞ ﻫﻮ ﻣﺘﻮﺍﺯﻱ ﺃﺿﻼﻉ.
ٍ

إرﺷﺎد
ﻟﺘﺒﺮﻳﺮ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﺗﺤﺘﻮﻱ ﻋﻠﻰ ﻣﻀﻠﱠﻌﻴﻦ ﺭﺑﺎﻋﻴﻴﻦ ﻧﺄﺧﺬ ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻟ ُﻤﻀﻠﱠﻊ ﺍﻟﺜﱠﺎﻧﻲ
ﻭﻧﺘﺤﻘﻖ ﺇﺫﺍ ﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺗﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻀﻠﱠﻊ ﺍﻷﻭﻝ ﺃﻡ ﻻ.
ﺗﺪﺭﻳﺐ ) (۲ﻣﺎ ﺍﻟﻔﺮﻕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺮﺑّﻊ ﻭﺍﻟ َﻤﻌﻴﻦ؟
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إﺛـﺮاء
ﻭﺩﺍﺭ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ
ﺕ ﺍﻟﺮﺑﺎﻋﻴّ ِﺔ،
ﺗﻨﺎﻗﺸﺖْ ﺍﻟ ﱠ
َ
ﺱ ﺍﻟﻤﻀﻠﱠﻌﺎ ِ
َﺎﻥ ﻫُﺪﻯ ﻭﺳﻨﺎء ﺑﻌ َﺪ ﺩﺭ ِ
ﺼ ِﺪﻳﻘَﺘ ِ
ﺍﻟﺤﻮﺍ ُﺭ ﺍﻵﺗﻲ:
ً
ﻳﻤﻜﻦ ْ
ُ
ﻣﺴﺘﻄﻴﻼ
ﻳﻜﻮﻥ
ﺃﻥ
ﻑﻻ
َ
ﻫﺪﻯِ :ﺷ ْﺒﻪُ ﺍﻟ ُﻤ َ
ﻨﺤ ِﺮ ِ
ً
ﻳﻤﻜﻦ ْ
ﺳﻨﺎء :ﺑﻞْ ﱠ
ُ
ﻣﺴﺘﻄﻴﻼ.
ﺗﻜﻮﻥ
ﺃﻥ
ﺕ
ﺇﻥ
َ
َ
ﺑﻌﺾ ﺃﺷﺒﺎ ِﻩ ﺍﻟﻤﻨﺤﺮﻓﺎ ِ
ﺏ ﻓﻴﻤﺎ ﻗﺎﻟﺖ؟ ﺑ ّﺮﺭ ﺇﺟـﺎﺑﺘﻚ.
ﺃﻳﱡﻬﻤﺎ ﺗﻌﺘﻘ ُﺪ ﺃﻧﱠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺻﻮﺍ ٍ

ﺍﻟﺮﺑﺎﻋﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﱠﺼﻒُ ﺑﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ:
ﺣﺪﺩ ﺍﺳ ًﻤﺎ ﻟﻠﻤﻀﻠﱠ ِﻊ ﱡ
ﺴﻪُ.
ﻓﻴﻪ ﺃﺭﺑ ُﻊ ﺯﺍﻭﻳﺎ ،ﻭﻟﻜ ّﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱُ ﻧﻔ ُ
ﺍﻷﺿﻼﻉ ﺍﻟ ُﻤﺘﻮﺍﺯﻳﺔ.
ﺯﻭﺟـﺎﻥ ﻣﻦ
ﻓﻴﻪ
ِ
ِ
ﺍﻷﺿﻼﻉ ﺍﻟﻤﺘﻮﺍﺯﻳﺔ.
ﻓﻴﻪ ﺯﻭ ٌﺝ ﻭﺍﺣ ٌﺪ ﻣﻦ
ِ
ﺴﻪُ.
ﺟـﻤﻴ ُﻊ ﺃﺿﻼﻋﻪ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻄﻮ ُﻝ ﻧﻔ ُ
ﻖ ﻋﻠﻰ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ُﻣﻀﻠﱠﻊ ﺭُﺑﺎﻋﻲ ﻭﺍﺣﺪ؟
ﺃﻱ ﻣﻤﺎ ﺳﺒﻖ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻨﻄﺒ َ
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اﻟﻤ ْﻨ َ
ﺘﻈﻤﺔ
اﻟﻤﻀ ﱠﻠﻌﺎت ُ
ُ
اﻟﻤ ْﻨ َ
ﺘﻈﻤﺔ
وﻏﻴﺮ ُ

ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻓﻲ ﺳﺎﺣ ِﺔ ﻣﺪﺭﺳﺘ ِﻪ
ﻧﻈﺮ ﺃﺣﻤ ُﺪ ﺇﻟﻰ ﺳﺎﺭﻳ ِﺔ
َ
ِ
ً
ﺘﺴﺎﺋﻼ ﺑﻤﺎ ﱠ
ﻭﺍﻷﺭﺽ
ﺃﻥ ﺍﻟ ﱠﺰﺍﻭﻳﺔَ ﺍﻟﺘﻲ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺴﺎﺭﻳ ِﺔ
ُﻣ
ِ
ﻗﺎﺋﻤﺔٌ ،ﻣﺎ ﻗﻴﺎﺱُ ﺍﻟ ﱠﺰﺍﻭﻳﺔ ﺑﻴﻦ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺸﺠـﺮﺓ ﺍﻟﻤﺎﺋﻠﺔ
ﻭﺳﻄﺢ ﺍﻷﺭﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺪﻳﻘ ِﺔ؟

ﻋ ْﻴ ِﻦ ﻓﻲ ﻧﻘﻄ ٍﺔ
ﺍﻟ ﱠﺰﺍﻭﻳﺔُ ﻫﻲ ﺗﻘﺎﻁﻊ ﺃﻭ ﺍﺗﺤﺎﺩ ُ
ﺷ َﻌﺎ َ
ﻭﺍﺣﺪ ٍﺓ.
ﺃﻧﻮﺍﻉ ﻛﻤﺎ ﻳَ ْ
ﺍﻟ ﱠﺰﻭﺍﻳﺎ ﻟﻬﺎ ﺃﺭﺑﻌﺔُ
ﻈﻬ ُﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺠـﺪﻭﻝ
ِ
ﺃﺩﻧﺎﻩ ،ﻭﻳﻤﻜﻦ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻟ ﱠﺰﻭﺍﻳﺎ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟ ﱠﺰﺍﻭﻳﺔ
ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻭﺍﻟ ﱠﺰﺍﻭﻳﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻴﻤﺔ.
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ﻣﺜﺎل
ﺑﻨﺎ ًء ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠـﺪﻭﻝ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ،ﺃﺟﺐ ﻋﻦ ﺍﻟﻔﻘﺮﺍﺕ ﺍﻵﺗﻴﺔ:

ﺳ ﱢﻢ ﺯﻭﺍﻳﺎ ﺣﺎﺩﺓ.
ﺃ( َ
ﺳ ﱢﻢ ﺯﺍﻭﻳﺔ ُﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺔ.
ﺏ( َ
ﺳ ﱢﻢ ﺯﻭﺍﻳﺎ ﻗﺎﺋﻤﺔ.
ﺟـ( َ
ﺳ ﱢﻢ ﺯﻭﺍﻳﺎ ُﻣﻨﻔَ ِﺮ َﺟـﺔ.
ﺩ( َ
ﺍﻟﺤ ّﻞ:
ﺃ( ﺍﻟ ﱠﺰﺍﻭﻳﺔ ﺟــ ﺏ ﺩ ،ﺍﻟ ﱠﺰﺍﻭﻳﺔ ﺩ ﺏ ﻩ ،ﺍﻟ ﱠﺰﺍﻭﻳﺔ ﻩ ﺏ ﻭ
ﺏ( ﺍﻟ ﱠﺰﺍﻭﻳﺔ ﺃ ﺏ ﻩ
ﺟـ( ﺍﻟ ﱠﺰﺍﻭﻳﺔ ﺃ ﺏ ﺟــ ،ﺍﻟ ﱠﺰﺍﻭﻳﺔ ﺩ ﺏ ﻭ
ﺩ( ﺍﻟ ﱠﺰﺍﻭﻳﺔ ﺃ ﺏ ﺩ ،ﺍﻟ ﱠﺰﺍﻭﻳﺔ ﺟـ ﺏ ﻭ ،ﺍﻟ ﱠﺰﺍﻭﻳﺔ ﺃ ﺏ ﻭ
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ﺗﺪرﻳﺐ

ﺍﺭﺳﻢ ﺩﻭﻥ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﻨﻘﻠﺔ ﺭﺳ ًﻤﺎ ﺗﻘﺮﻳﺒﻴًﺎ ﻟﻜ ﱟﻞ ﻣﻦ:
ﺃ( ﺯﺍﻭﻳﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ
ﺏ( ﺯﺍﻭﻳﺔ ﺣﺎﺩﺓ
ﺟـ( ﺯﺍﻭﻳﺔ ُﻣ ْﻨﻔّﺮﺟـﺔ
ﺩ( ﺯﺍﻭﻳﺔ ُﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺔ

ﻳﻤﻜﻦ ﺭﺳــﻢ ﺍﻟﻤﺜﻠﺚ ﺇﺫﺍ ُﻋﻠﻤﺖ ﺃﻁــﻮﺍﻝ
ﺃﺿﻼﻋﻪ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﺴﻄﺮﺓ ﻭﺍﻟﻔﺮﺟﺎﺭ .ﻭﺇﺫﺍ
ﻋﻠﻢ ﻣﻨﻪ ﺿﻠﻌﺎﻥ ﻭﺯﺍﻭﻳﺔ ﻣﺤﺼﻮﺭﺓ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ،
ﺃﻭ ﺇﺫﺍ ﻋﻠﻢ ﻣﻨﻪ ﺯﺍﻭﻳﺘﺎﻥ ﻭﺿﻠﻊ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ
ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﺴﻄﺮﺓ ﻭﺍﻟﻤﻨﻘﻠﺔ.

ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ :ﺇﺫﺍ ُﻋﻠِ ْ
ﺃﺿﻼﻋ ٍﻪ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ:
ﻤﺖ ﺃﻁﻮﺍ ُﻝ
ِ
ﻣﺜﺎﻝ :۲ﺍﺭﺳﻢ ﺍﻟﻤﺜﻠﺚ ﺃﺏ ﺟ ،ﻭﻓﻴ ِﻪ ﺃﺏ = ٤ﺳﻢ ،ﺏ ﺟ = ۳ﺳﻢ ،ﺃ ﺟ = ٥ﺳﻢ.
ﺕ ﺍﻵﺗﻴﺔ:
ﻧﺘﺒ ُﻊ ﺍﻟﺨﻄﻮﺍ ِ
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 (1نرس ُم قطع ًة ُمستقيم ًة أب بطول4سم.

 (2فتح الفُرجـار فُتْح ًة مقدارها 3سم ،ونر ّكز رأس
قوسا.
الفُرجـار املُدبب في ب ونرس ُم
ً

"

 (3فتح الفُرجـار فتحة مقدارها 7سم ،ونر ّكز رأس
قوسا يقطع القوس
الفُرجـار املُدبب في أ ونرسم
ً
األول في جــ
"

 (4نصل النقاط أ ب ﺟ باستخدام املسطرة

ﺗﺪرﻳﺐ

املثلث أب ﺟِ ،
تدريب :2ارسم "
فيه أب = 3سم ،ب ﺟ = 5سم ،أ ﺟ = 3سم.

الحالة الثانية :إذا عُلِ َم ِ
ضلعان وزاوية محصورة بينهما:

ِ
.°70
مثال  :3ارسم مثلث س ص ع،
وفيه س ص=  5سم ،ص ع =  3سم ،وقياس الزَّاوية ص بينهما س
ّ
.°70
الحل (1:نرسم زاوية رأسها ص باملَنْقلة
ﺟ ،ﻓﻴ ِﻪ ﺃﺏ = ۳ﺳﻢ ،ﺏ ﺟ = ٥ﺳﻢ ،ﺃ ﺟ = ۳ﺳﻢ
وقياسهاﺃﺏ
ﺍﺭﺳﻢ ﺍﻟﻤﺜﻠﺚ
 (2نُعني أبعاد أضالع الزَّاوية ،س ص =  5سم ،ص ع =  3سم باستخدام املسطرة.
ِ
َ
املثلث املطلوب
لنحصل على
نصل بني النُقطتني س ع
(3
"
ع

570

تدريب :3ارسم املثلث أب ﺟِ ،
فيه أب = 5سم ،ب ﺟ =  3,5سم ،وقياس الزَّاوية بينهما .°50

ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ:

ﺿﻠﻌﺎﻥ ﻭﺯﺍﻭﻳﺔ ﻣﺤﺼﻮﺭﺓ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ:
ﺇﺫﺍ ُﻋﻠِ َﻢ ِ

ﻭﻓﻴ ِﻪ ﺱ ٌ
ﺳﻢ ،ﺹ ﻉ =
ُشتركﺹ= ٥
زاويتانﺱ ﺹ
ﺍﺭﺳﻢ ﻣﺜﻠﺚ
بينهما:
ﻉ ،م
وضلع
الحالة الثالثة :إذا عُلِ َم
ِ
.°۷۰زَّاوية س  ،°70وقياس الزَّاوية ص .°50
وقياس ال
ﺹسم،
ﺍﻭﻳﺔ 5
ﻭﻗﻴﺎﺱسﺍﻟ ﱠﺰص=
وفيه
ع،
ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ
مثال  :4ارسم مثلث س ۳صﺳﻢ،
ﻣﺜﺎل
.°70
س الزَّاوية ص بينهما س
ﺍﻟﺤﻞّ (۱:ﻧﺮﺳﻢ ﺯﺍﻭﻳﺔ ﺭﺃﺳﻬﺎ ﺹ ﺑﺎﻟ َﻤ ْﻨﻘﻠﺔ ﻭﻗﻴﺎﺳﻬﺎ .°۷۰
 (۲ﻧُﻌﻴﻦ ﺃﺑﻌﺎﺩ ﺃﺿﻼﻉ ﺍﻟ ﱠﺰﺍﻭﻳﺔ ،ﺱ ﺹ =  ٥ﺳﻢ ،ﺹ
املسطرة.
ﻉ =  ۳ﺳﻢ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻤﺴﻄﺮﺓ.
ﺚ
 (۳ﻧﺼﻞ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻨُﻘﻄﺘﻴﻦ ﺱ ﻉ ﻟﻨﺤﺼ َﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺜﻠ ِ
570
ص
ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺏ
ع

وية بينهما .°50
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ﺍﺭﺳﻢ ﺍﻟﻤﺜﻠﺚ ﺃﺏ ﺟ ،ﻓﻴ ِﻪ ﺃﺏ = ٥ﺳﻢ ،ﺏ ﺟ =  ۳,٥ﺳﻢ،
ﻭﻗﻴﺎﺱ ﺍﻟ ﱠﺰﺍﻭﻳﺔ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ .°٥۰

ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ:

ﺇﺫﺍ ُﻋﻠِ َﻢ ﺯﺍﻭﻳﺘﺎﻥ ﻭﺿﻠﻊ ُﻣﺸﺘﺮ ٌ
ﻙ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ

ﺍﺭﺳﻢ ﻣﺜﻠﺚ ﺱ ﺹ ﻉ ،ﻭﻓﻴ ِﻪ ﺱ ﺹ=  ٥ﺳﻢ ،ﻭﻗﻴﺎﺱ ﺍﻟ ﱠﺰﺍﻭﻳﺔ ﺱ ،°۷۰
ﻭﻗﻴﺎﺱ ﺍﻟ ﱠﺰﺍﻭﻳﺔ ﺹ .°٥۰

ﺍﻟﺤ ّﻞ:

 (۱ﻧﺮﺳ ُﻢ ﻗﻄﻌﺔ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺔ ﺱ ﺹ ﺑﻄﻮﻝ  ٥ﺳﻢ.
 (۲ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﻨﻘﻠﺔ ﻧﺮﺳﻢ ﺯﺍﻭﻳﺔ ﺭﺃﺳﻬﺎ ﺱ ﻗﻴﺎﺳﻬﺎ ،°۷۰ﺿﻠﻌﻬﺎ ﺍﻷﻭﻝ ﺱ
ﺹ ﻭﺿﻠﻌﻬﺎ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﺍﻟﺸﻌﺎﻉ ﺱ ﻉ
ﻭﺯﺍﻭﻳﺔ ﺭﺃﺳﻬﺎ ﺹ ﻗﻴﺎﺳﻬﺎ ،°٥۰ﺿﻠﻌﻬﺎ ﺍﻷﻭﻝ ﺹ ﺱ ﻭﺿﻠﻌﻬﺎ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ
ﺍﻟﺸﻌﺎﻉ ﺹ ﻉ.
 (۳ﻧﺴﻤﻲ ﻧﻘﻄﺔ ﺗَﻘَﺎﻁُﻊ ﺍﻟﺸﻌﺎﻋﻴﻦ ﻉ.
ﺳﺆﺍﻝ :ﻣﺎ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻟ ﱠﺰﺍﻭﻳﺔ ﻉ؟
ﺍﻟﺠـﻮﺍﺏ)°٦۰ :ﻟﻤﺎﺫﺍ؟(
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ﻣﺜﺎل

ع

سؤال :ما قياس الزَّاوية ع؟
الجـواب)560 :ملاذا؟(

ﺗﺪرﻳﺐ

س

570

550

ص

ِ
وفيه س ص=  5سم ،وقياس الزَّاوية س  ،°40وقياس الزَّاوية ص .°40
تدريب  :4ارسم مثلث س ص ل،

ﺍﺭﺳﻢ ﻣﺜﻠﺚ ﺱ ﺹ ﻝ ،ﻭﻓﻴ ِﻪ ﺱ ﺹ=  ٥ﺳﻢ ،ﻭﻗﻴﺎﺱ
ﺍﻟ ﱠﺰﺍﻭﻳﺔ ﺱ  ،°٤۰ﻭﻗﻴﺎﺱ ﺍﻟ ﱠﺰﺍﻭﻳﺔ ﺹ .°٤۰

كل م ٍ
ن َّ
إ َّ
ُثلث له ثال ُ
ث زوايا ،ويكون:

"

ع

ﺍﻟﻤﺠـﻬﻮﻟﺔ
إليجـادﻗﻴﺎﺱ ﺍﻟ
املجـاور،ﻹﻳﺠـﺎﺩ
املثلثﺍﻟﻤﺠـﺎﻭﺭ،
وعليه،ﻓﻲفيﺍﻟﻤﺜﻠﺚ
ﻭﻋﻠﻴﻪ،
ﻳﻠﻲ:يلي:
ﺑﻤﺎ بما
ﻧﻘﻮﻡنقوم
ﻉ،ع،
املجـهولة
ﺍﻭﻳﺔَّاوية
قياس ﱠﺰ الز
= ۱۱۹
ص+ :
ﺹ٤۳ :
ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺘﻴﻦ
ﺍﻟﺰﺍﻭﻳﺘﻴﻦ
نجـمعﻗﻴﺎﺳﻲ
أوال:ﻧﺠـﻤﻊ
ﺃﻭﻻ:
162۱٦۲
= 119
+ 43
ﺱ ،س،
املعلومتني
الزاويتني
قياسي
س
°٤۳
°۱۱۹
18 =۱۸162
– 180
:18:۱۸
ﻣﻦ من
أوجـدناه
= ۱٦۲
– ۱۸۰
الذيﺃﻭﺟـﺪﻧﺎﻩ
املجـموعﺍﻟﺬﻱ
نطرحﺍﻟﻤﺠـﻤﻮﻉ
ﺛﺎﻧﻴثانًﺎ:يًا:ﻧﻄﺮﺡ
ص
= 5
ْ18۱۸
قياسﻉ =
إذن،ﻗﻴﺎﺱ
ﺇﺫﻥ،
مثال :5هل يمك ُن رسم مثلث ،اثنتان من زواياه ُمنفرجـة أو قائمة؟ ملاذا؟
اإلجـابة :ال يمكن ذلك ،ألنَّ ُه سيصبحُ مجـموع قياسات زوايا املثلث أكبر من .°180
وناقش..
تدريب  :5ف
ﻣﺜﻠﺚ ،ﺍﺛﻨﺘﺎﻥ ﻣﻦ ﺯﻭﺍﻳﺎﻩ ُﻣﻨﻔﺮﺟـﺔ ﺃﻭ
ﻳﻤﻜﻦُ ّكر ﺭﺳﻢ
ﻫﻞ
ﻣﺜﺎل
صحة العبارة اآلتية:
ﻗﺎﺋﻤﺔ؟ناقش
ﻟﻤﺎﺫﺍ؟
قياسات
))يوجـد ﻻمثلث
 ((75°،57°،43°:ﻗﻴﺎﺳﺎﺕ ﺯﻭﺍﻳﺎ
زواياه ﺳﻴﺼﺒ ُﺢ ﻣﺠـﻤﻮﻉ
ﻳﻤﻜﻦ
ﺍﻹﺟـﺎﺑﺔ:
ﺫﻟﻚ ،ﻷﻧﱠﻪُ
543

ﺍﻟﻤﺜﻠﺚ ﺃﻛﺒﺮ ﻣﻦ .°۱۸۰

ﺗﺪرﻳﺐ
ﻓ ّﻜﺮ ﻭﻧﺎﻗﺶ..
ﻧﺎﻗﺶ ﺻﺤﺔ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ ﺍﻵﺗﻴﺔ:
))ﻳﻮﺟـﺪ ﻣﺜﻠﺚ ﻗﻴﺎﺳﺎﺕ ﺯﻭﺍﻳﺎﻩ ((°۷٥،°٥۷،°٤۳:
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؟
5119

* ﻳُﺮﺍ ُﺩ ﺗﺴﻴﻴﺞ ﻗﻄﻌﺔ ﺃﺭﺽ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ُﻣﻀﻠﱠﻊ ﺃﻁﻮﺍﻝ ﺃﺿﻼﻋﻬﺎ ) (۲۰ﻡ (۸) ،ﻡ (۱۰) ،ﻡ (۱٥) ،ﻡ ﻣﺎ
ﻁﻮﻝ ﺍﻟﺴّﻴﺎﺝ؟
ﻁﻮﻝ ﺍﻟﺴّﻴﺎﺝ ﻳﻌﺒﺮ ﻋﻨﻪ ﺑﻤﺤﻴﻂ ﺍﻟﻤﻀﻠﱠﻊ ،ﻭﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎﻡ:
ﻣﺤﻴﻂ ﺍﻟﻤﻀﻠﱠﻊ = ﻣﺠـﻤﻮﻉ ﺃﻁﻮﺍﻝ ﺃﺿﻼﻋﻪُ ،ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻟﻪ ﺃﻁﻮﺍﻝ ﺃﺿﻼﻉ ﻣﺨﺘﻠِﻔﺔ )ﻣﻀﻠﱠﻊ ﻏﻴﺮ
ُﻣ ْﻨﺘﻈﻢ(
ﻁﻮﻝ ﺍﻟﺴﱠﻴﺎﺝ =  ٥۳ = ۱٥ +۱۰ +۸ +۲۰ﻡ

ﻣﺜﺎل

ﺿﻠﻌ ِﻪ ٤ﺳﻢ ؟
ﻲ ﺍﻟﻤﺠـﺎﻭﺭ ﻁﻮﻝ ِ
ﺟـﺪ ﻣﺤﻴﻂ ﺍﻟﻤﻀﻠﱠﻊ ﺍﻟﺴﺪﺍﺳ ّ
ﻣﺤﻴﻂ ﺍﻟﻤﻀﻠﱠ ِﻊ ﺍﻟﻤﻨﺘﻈﻢ= ﻋﺪﺩ ﺃﺿﻼﻉ ﺍﻟﻤﻀﻠﱠﻊ ﺍﻟ ُﻤ ْﻨﺘﻈﻢ × ﻁﻮﻝ ﺿﻠﻌ ِﻪ
ﻣﺤﻴﻂ ﺍﻟﻤﻀﻠﱠﻊ ﺍﻟﻤﻨﺘﻈﻢ= ۲٤ =٤ ×٦ﺳﻢ
ﻀﺎ ﺟـ ْﻤﻊ ﺃﻁﻮﺍﻝ ﺃﺿﻼﻋﻪ ) (٤+٤+٤+٤+٤+٤ﻭﺳﻮﻑ ﺗﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ  ،۲٤ﺃﻳﻬﻤﺎ ﺗﻔﻀﻞ؟
ﻭﻳﻤﻜﻨﻚ ﺃﻳ ً
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السياج =  53 = 15 +10 +8 +20م
طول َّ
مثال :جـد محيط املض َّلع السداسيّ املجـاور طول ِض ِ
لعه 4سم ؟
طول ﻁﻮﻟﻪُ ِ
تظم ﺍﻟ×ﺸﱠﻜﻞ
ﻗﺪﻡ َّلع ُﻣ اﺴمل ُﺘنَْﻄﻴﻞ
ﻣﺤﻴﻂ
محيط املض َّلعِ ﺟـﺪ
ﺐ ٌﻛ َ
عددَﻣ ْﻠ َﻌ ِ
ضلعه
املض
املنتظم=
أضالعﺮ ِﺓ ٍ
ﻡ .ﻣﺎ ُﻣﺤﻴﻂ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻠﻌﺐ؟
٦۰ =4
محيط املض َّلع ۹۰ﻡ،
ﻭﻋﺮﺿﻪُ
24سم
املنتظم= ×6
ويمكنك ً
أيضا جـ ْمع أطوال أضالعه ) (4+4+4+4+4+4وسوف تحصل على  ،24أيهما تفضل؟
مثال :جـد محيط َم ْل َع ِب ٌك َر ِة قدم ٍ ُمستَطيل َّ
الشكل طول ُه 90م ،وعرض ُه  60م .ما ُمحيط هذا امللعب؟

ﻣﺜﺎل

محيط امللعب=  300 = 60+ 60 +90 +90م

وألن املستطيل فيه كل ضلعني متقابلني متوازيني
ولهما الطول نفسه ،فإ ّن
محيط املستطيل=  ×2الطول  ×2 +العرض
= 60×2 + 90×2
=  300م )ملاذا؟(

"

نالح ُظ في مثال املَلعب بأنَّ ُه يوجـد خط الوسط )انظر صورة امللعب أعاله وارسم عليها خط الوسط باللون
األحمر( .ملاذا هذا الخط نسميه خط الوسط؟ ألنَّ ُه خط يقسم املَلعب لجـزأين )متطابقني(.
ونسمي هذا الخط )خط التماثل( ،ويمكن تحديده للمض َّلعات التي فيها أضالع متساوية في الطّول ،وزوايا
متساوية في القياس )هل يمكنك إعطاء أمثلة لهذه املض َّلعات؟(.
املستطيل ً
)مثال( ل ُه أربعة خطوط تماثل ،هل يمكنك رسمها؟ )انظر صورة امللعب اآلتي ،والحظ خطوط
التماثل(

"

بصورة عامة:

ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻋﺎﻣﺔ:

ﻋﺪ ُﺩ ﺧﻄﻮﻁ ﺍﻟﺘﻤﺎﺛﻞ ﻟﻠ ُﻤﻀﻠﱠﻊ ﺍﻟ ُﻤﻨﺘﻈﻢ ﻳﺴﺎﻭﻱ ﻋﺪﺩ ﺃﺿﻼﻉ ﺍﻟﻤﻀﻠﱠﻊ ،ﻭﻫﺬﺍ ﻳﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻄﻴﻞ ﺭﻏﻢ ﺃﻧﱠﻪ
ﻻ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﻀﻠﱠﻊ ُﻣﻨﺘﻈَﻢ )ﺃﻋﻂ ﺃﻣﺜﻠﺔ ﻟﻤﻀﻠﱠﻌﺎﺕ ﻣﻨﺘﻈﻤﺔ(.
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ّ
ﻓﻜﺮ

ﻛﻢ ﻣﺤﻮﺭ ﺗﻤﺎﺛﻞ ﻟﻤﺘﻮﺍﺯﻱ

عد ُد خطوط التماثل للمُ ض َّلع املُنتظم يساوي عدد أضالع املض َّلع ،وهذا ينطبق عل
ﺍﻷﺿﻼﻉ؟
يعتبر مض َّلع ُمنتظَم )أعط أمثلة ملض َّلعات منتظمة(.
أنَّه ال
تدريب  :6أكمل الجـدول اآلتي:

ﺍﻟﺠـﻮﺍﺏ :ﻣﺘﻮﺍﺯﻱ ﺍﻷﺿــﻼﻉ ﻟﻪ
املض َّلع
) (۲ﻣﻦ ﻣﺤﺎﻭﺭ ﺍﻟﺘﱠ
ﻤﺎﺛﻞ ،ﺍﺭﺳﻤﻬﺎ ﻋﻠﻰ
ﻣﺘﻮﺍﺯﻱ ﺍﻷﺿﻼﻉ ﺍﻟﻤﺠـﺎﻭﺭ.

محيط ُه

عدد خطوط التماثل

مربع طول ضلع ُه 3سم

سداسي طول ّ
كل ضلع فيه 8سم
ُّ

ﺗﺪرﻳﺐ

شبه منحرف أطوال أضالع ُه 6،7،4،5
ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻀﻠﱠﻌﺎﺕ ﻭﺃﺷﻜﺎﻝ ،ﻫﻞ ﻳﻤﻜﻨﻚ ﺇﻳﺠـﺎﺩ
ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﺍﻵﺗﻴﺔ
ﱡ
ّ
ُ
ضلع فيه 2,5سم
طول كل
خماس
ﻣﻨﻬﺎ؟
ﻣﺴﺎﺣﺔيّﻛ ّﻞ

ف ّكر :كم محور تماثل ملتوازي األضالع؟
الجـواب :متوازي األضالع له ) (2من محاور التَّماثل ،ارسمها على متوازي األضالع املجـا
ﺇﻟﻴﻚ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ :ﻗﻢ ﺑﺘﻘﺪﻳﺮ ﺍﻟﻤﺴﺎﺣﺔ ﺑﻌ َﺪ ﺍﻟﻤﺮﺑﻌﺎﺕ ﺍﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﺩﺍﺧﻠﻬﺎ ،ﻭﺗﺠـﻤﻴﻊ
الصورة اآلتية فيها مض َّلعات وأشكال ،هل يمكنك إيجـاد مساحة ّ
كل منها؟
تدريب ُّ :7
ﺗﻐﻄﻴﻬﺎ ،ﺳﺠـﻞ ﻋﻠﻰ ﻛ ّﻞ ﻣﻀﻠﱠ
ﻗﺪﺭﺗﻬﺎ
ﺍﻟﺘﻲ
ﻣﺴﺎﺣﺘﻪ
ﺷﻜﻞ
ﺃﻭ
ﻊ
ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ
إليك الطريقة :قم بتقدير املساحة بع َد املربعات الكاملة داخلها ،وتجـميع غير الكاملة التي
مساحتهﺍﻟﺼﱡ
ﻭﺣﺪﺓ
ﺗﺴﺎﻭﻱ
التيﻮﺭﺓ
ﺍﻟﻜﺎﻣﻞ ﻓﻲ
كل ﻛ ّﻞ
ﻣﺴﺎﺣﺔ
ﻣﺮﺑﻌﺔ ّ
ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ على ّ
الصورة
كل مربع
مساحة
باعتبار
قدرتها
ﻣﺮﺑﻊ شكل
مض َّلع أو
ﻭﺍﺣﺪﺓ.الكامل في ُّ
مربعة واحدة.

ﻳﻤﻜﻨﻚ ﺍﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺻﺤﺔ ﺗﻘﺪﻳﺮﻙ ﺑﺎﻟﺮﺟـﻮﻉ
ﻟﺼﻔﺤﺔ ﺍﻟﺤﻠﻮﻝ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺪﺭﺱ.

"

يمكنك التأكد من صحة تقديرك بالرجـوع لصفحة الحلول في نهاية هذا الدرس.
ن مساح
كف يديك على ورقة املربعات أدناه ،ثُ َّم ق ّدر مساحتها ،على فرض أ َّ
تدريب  :8ارسم َّ
وحدة مربعة واحدة.
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ﺍﺭﺳﻢ ﻛﻒﱠ ﻳﺪﻳﻚ ﻋﻠﻰ ﻭﺭﻗﺔ ﺍﻟﻤﺮﺑﻌﺎﺕ ﺃﺩﻧﺎﻩ ،ﺛُ ﱠﻢ ﻗﺪّﺭ ﻣﺴﺎﺣﺘﻬﺎ ،ﻋﻠﻰ
ﻓﺮﺽ ﺃﻥﱠ ﻣﺴﺎﺣﺔ ﺍﻟﻤﺮﺑﻊ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﻭﺣﺪﺓ ﻣﺮﺑﻌﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ

ﺗﺪرﻳﺐ

"

إﺛﺮاء

إﺛـﺮاء

تع َّلمتَ أ َّ
ن قياس الزَّاوية املستقيمة يساوي .1805
• خذ ورق ًة بيضا َء مستطيلة َّ
وقص منها مثلث حاد الزَّوايا
الشكل
ّ
سمها بالحروف ،كما في َّ
الشكل املجـاور.
ثم ّ

ﻤﺖ ﱠ
ﺗﻌﻠﱠ َ
ﺃﻥ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻟ ﱠﺰﺍﻭﻳﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻴﻤﺔ ﻳﺴﺎﻭﻱ .°۱۸۰

ِ
•
اثن زوايا املثلث الذي قمت بقصه بحيث يصبح تلتقي

• ﺧﺬ ﻭﺭﻗﺔً ﺑﻴﻀﺎ َء ﻣﺴﺘﻄﻴﻠﺔ ﺍﻟ ﱠ
ﻣﺜﻠﺚ على
َّوايا الثالثة
رؤوس الز
ﺸﻜﻞ ﻭﻗﺺّ
عندﺑﺎﻟﺤﺮﻭﻑ ،ﻛﻤﺎ
جــّ،ﻤﻬﺎ
املثلثﺛﻢأ ﺳ
الضلعﻭﺍﻳﺎ
ﺣﺎﺩ ﺍﻟ ﱠﺰ
ﻣﻨﻬﺎ
ﻓﻲ ﺍﻟ ﱠ
النقطة )د( ،كما في َّ
الشكل املجـاور.
ﺸﻜﻞ ﺍﻟﻤﺠـﺎﻭﺭ.
•
ﺍﺛﻦ ﺯﻭﺍﻳﺎ ﺍﻟﻤﺜﻠﺚ ﺍﻟﺬﻱ ﻗﻤﺖ ﺑﻘﺼﻪ ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺼﺒﺢ ﺗﻠﺘﻘﻲ ﺭﺅﻭﺱ ﺍﻟ ﱠﺰﻭﺍﻳﺎ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻀﻠﻊ
•
ِ
ﺍﻟﻤﺜﻠﺚ ﺃ ﺟــ ،ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻨﻘﻄﺔ )ﺩ( ،ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟ ﱠ
ﺸﻜﻞ ﺍﻟﻤﺠـﺎﻭﺭ.

ﻣﺎﺫﺍ ﺗﺴﺘﻨﺘﺞ ﻋﻦ ﻣﺠـﻤﻮﻉ ﺍﻟ ﱠﺰﻭﺍﻳﺎ ﺍﻟﺜﻼﺙ؟
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اﻟﺮﺑﺎﻋﻲ وﻣﺴﺎﺣﺘﻪ
زواﻳﺎ اﻟﻤﻀ ﱠﻠﻊ
ّ
ﺗﻤﻬﻴﺪ
ُﺧ ْﺬ ﻋﺰﻳﺰﻱ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﻭﺭﻗﺔً ﺑﻴﻀﺎ َء ﻭﻋﻴّﻦ ﻓﻲ ﻭﺳﻄﻬﺎ ﻧﻘﻄﺔ ﺳ ّﻤﻬﺎ ﺃ.
ﺍﺳﺘﻌﻤﻞ ﺍﻟﻤﺴﻄﺮﺓ ﻭﻗﻠﻢ ﺍﻟﺮﺻﺎﺹ ﻟﺮﺳﻢ ﺧﻄﻴﻦ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﻴﻦ ﻳﺘﻘﺎﻁﻌﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻘﻄﺔ ﺃ.
ﻛﻢ ﻋﺪﺩ ﺍﻟ ﱠﺰﻭﺍﻳﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺣﺼﻠﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ؟ ﻗُ ْﻢ ﺑﻘﻴﺎﺱ ﻛﻞ ﺯﺍﻭﻳﺔ ﺑﺎﻟﻤﻨﻘﻠﺔ ﻭﺳﺠـﻞ ﻗﻴﺎﺳﺎﺗﻬﺎ ﺗﺤﺖ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺍﻟﺒﻌﺾ.
ﻗُ ْﻢ ﺑﺠـﻤﻊ ﻗﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟ ﱠﺰﻭﺍﻳﺎ.
َ
ﻗﻤﺖ ﺑﻪ ﻋﻠﻰ ﻧﻘﻄﺔ ﺟـﺪﻳﺪﺓ ﺳ ﱢﻤﻬﺎ ﺏ ،ﻭﺍﺭﺳﻢ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎﺕ ﺗﻤﺮ ﺟـﻤﻴﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻘﻄﺔ ﺏ.
ﻛ ّﺮﺭ ﻣﺎ
ﻣﺎﺫﺍ ﺗﺴﺘﻨﺘﺞ؟
ﻛﻢ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻳﻤﻜﻦ ﺭﺳﻤﻪ ﺑﺤﻴﺚ ﻳﻤﺮﱡ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻘﻄﺔ ﺃ؟ ﻭﻛﻢ ﺯﺍﻭﻳﺔ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻴﻬﺎ.
ﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﺮ ﺟـﻤﻴﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﻧﻘﻄﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ،
ﻳﻤ ِﻜﻨُ َ
ﻚ ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ ﺍﺳﺘﻨﺘﺎﺝ ﺃﻧﱠﻪ ﻳﻤﻜﻦ ﺭﺳﻢ ﻋﺪ ٍﺩ ﻻ ﻧﻬﺎﺋ ّ
ﻲ ﺃﻳﻀًﺎ ﻣﻦ ﺍﻟ ﱠﺰﻭﺍﻳﺎ ﺍﻟﻤﺘﺠـ ّﻤﻌﺔ ﺣﻮﻝ ﺗﻠﻚ ﻧﻘﻄﺔ.
ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻋﺪ ِﺩ ﻻ ﻧﻬﺎﺋ ّ

ﻧﺘﻴﺠـﺔ:

ﺇﻥﱠ ﻣﺠـﻤﻮﻉ ﻗﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟ ﱠﺰﻭﺍﻳﺎ ﺍﻟﻤﺘﺠـ ّﻤﻌﺔ ﺣﻮﻝ ﻧﻘﻄﺔ ﻳﺴﺎﻭﻱ .°۳٦۰

مثال :1أوجـد قياس الزَّاوية م في َّ
الشكل

املجـاور.
ﻣﺜﺎل

الحل :مجـموع قياسات الزَّوايا املعلومة =
322° =97°+52°+94°+39°+40°
ﺍﻟﺸﻜﻞ ﺍﻟﻤﺠﺎﻭﺭ.
ﺃﻭﺟﺪ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻟﺰﺍﻭﻳﺔ ﻡ
=322°-360°ﻓﻲ38°
قياس الزَّاوية املجـهولة =
"
ﺍﻟﺤﻞ :ﻣﺠـﻤﻮﻉ ﻗﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟ ﱠﺰﻭﺍﻳﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺔ =

حول نقطة قياساتها80°،70°:
رسمت حول النقطة )أ( زوايا
عت سلمى أنَّها
ْ
تدريب  :1ا ّد ْ
متجـمعة َ
ّ
°۳۲۲ =°۹۷+°٥۲+°۹٤+°۳۹+°٤۰
ﺍﻟﻤﺠـﻬﻮﻟﺔ َب= ّرر إجـابتك.
ﺍﻭﻳﺔصحيح؟
سلمى
هل ما ا ّدعته
.150°
°۳۸ =°۳۲۲-°۳٦۰
ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻟ ﱠﺰ

سؤال:
رسمت أربعة مستقيمات تصل بني أربع18نقاط مرسومة على ورقة ،ما َّ
الشكل ال َّداخلي الناتج
إذا
َ
أي مض َّلع رباعيّ ،إذا
إنَّه مض َّلع رباعيّ فيه أربع زوايا وأربعة أضالع وله قطران ،ويمكن رسم ّ
ن متوازي
معلومات عن أضالعه وزواياه ،ولنتعلم اآلن كيف نرسم متوازي األضالع ،وأنت تَ ْعلم أ َّ

ﺗﺪرﻳﺐ

؟

ﺳﺆال

ْ
ﺍ ّﺩ ْ
ﺭﺳﻤﺖ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻨﻘﻄﺔ )ﺃ( ﺯﻭﺍﻳﺎ ﻣﺘﺠـ ّﻤﻌﺔ َﺣﻮﻝ ﻧﻘﻄﺔ
ﻋﺖ ﺳﻠﻤﻰ ﺃﻧﱠﻬﺎ
ﻗﻴﺎﺳﺎﺗﻬﺎ.°۱٥۰ ،°۹۰،°۸۰،°۷۰:
ﻫﻞ ﻣﺎ ﺍ ّﺩﻋﺘﻪ ﺳﻠﻤﻰ ﺻﺤﻴﺢ؟
ﺑَ ّﺮﺭ ﺇﺟـﺎﺑﺘﻚ.

َ
ﺭﺳﻤﺖ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎﺕ ﺗﺼﻞ ﺑﻴﻦ ﺃﺭﺑﻊ ﻧﻘﺎﻁ ﻣﺮﺳﻮﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺭﻗﺔ،
ﺇﺫﺍ
ﻣﺎ ﺍﻟ ﱠ
ﺸﻜﻞ ﺍﻟ ﱠﺪﺍﺧﻠﻲ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ؟
ﻲ ﻓﻴﻪ ﺃﺭﺑﻊ ﺯﻭﺍﻳﺎ ﻭﺃﺭﺑﻌﺔ ﺃﺿﻼﻉ ﻭﻟﻪ ﻗﻄﺮﺍﻥ ،ﻭﻳﻤﻜﻦ
ﺇﻧﱠﻪ ﻣﻀﻠﱠﻊ ﺭﺑﺎﻋ ّ
ﺭﺳﻢ ﺃ ّ
ﻲ ،ﺇﺫﺍ ﺗﻮﻓﺮﺕ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻋﻦ ﺃﺿﻼﻋﻪ ﻭﺯﻭﺍﻳﺎﻩ،
ﻱ ﻣﻀﻠﱠﻊ ﺭﺑﺎﻋ ّ
ﻭﻟﻨﺘﻌﻠﻢ ﺍﻵﻥ ﻛﻴﻒ ﻧﺮﺳﻢ ﻣﺘﻮﺍﺯﻱ ﺍﻷﺿــﻼﻉ ،ﻭﺃﻧﺖ ﺗَﻌْﻠﻢ ﱠ
ﺃﻥ ﻣﺘﻮﺍﺯﻱ
ﺍﻷﺿﻼﻉ ﻳُﻌﺘﺒﺮ ﻣﻦ ﺃﺷﻬﺮ ﺍﻟﻤﻀﻠﱠﻌﺎﺕ ﺍﻟﺮﺑﺎﻋﻴّﺔ.

ﻣﺜﺎل

ّ
ﻓﻜﺮ

ﺍﺫﻛــــﺮ ﺑــﻌــﺾ ﺍﻟــﻤــﻀـﻠﱠــﻌــﺎﺕ
ﺍﻟــﺮﺑــﺎﻋ ـﻴّــﺔ ﺍﻟــﻤــﺸــﻬــﻮﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ
ﺗﻌﺮﻓﻬﺎ.

ﺍﺭﺳﻢ ﻣﺘﻮﺍﺯﻱ ﺃﺿﻼﻉ ﺃ ﺏ ﺟـ
ﺩ ،ﻓﻴﻪ ﺃ ﺏ= ٤ﺳﻢ ،ﺏ ﺟـ= ٥ﺳﻢ،
ﺃ ﺟـ= ۷ﺳﻢ.
ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ﻭﺻﻒ ﺧﻄﻮﺍﺕ ﺍﻟﺮﱠﺳﻢ ﻋﻤﻠﻴًﺎ ،ﻭﺗﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ
ﺍﻟﻤﺴﻄﺮﺓ ﻭﺍﻟﻔُﺮﺟـﺎﺭ:
ﺍﺭﺳﻢ ﺑﺪﺍﻳﺔً ً
ﺷﻜﻼ ﺗﻘﺮﻳﺒﻴًﺎ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻈﻬﺮ ﺃﺩﻧﺎﻩ ﻟﻔﻬﻢ ﺍﻟﻤﻌﻄﻴﺎﺕ )ﻋﻴّﻦ ﺃ ّ
ﻱ
ﺛﻼﺙ ﻧﻘﺎﻁ ﻟﻴﺴﺖ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﻘﺎﻣﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻭﺳ ّﻤﻬﺎ ﺃ ،ﺏ ،ﺟـ ،ﺛﻢ ﻭﺻﻞ ﺑﻴﻨﻬﺎ،
ﻻﺣﻆ ﺃﻥ ﺃ ﺟـ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻗﻄﺮًﺍ ﻟﻤﺘﻮﺍﺯﻱ ﺍﻷﺿﻼﻉ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺏ ﺭﺳﻤﻪ(.
ﺍﺑﺪﺃ ﺑﺮﺳﻢ ﺍﻟﻀّﻠﻊ ﺏ ﺟـ = ٥ﺳﻢ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﺴﻄﺮﺓ.
ﺍﻓﺘﺢ ﺍﻟﻔُﺮﺟـﺎﺭ ﺑﻤﻘﺪﺍﺭ ﻁﻮﻝ ﺍﻟﻀﻠﻊ ﺃ ﺏ = ٤ﺳﻢ ﻭﺛﺒّﺖ ﺍﻟﻔُﺮﺟـﺎﺭ ﻓﻲ ﺏ
ﻭﺍﺭﺳﻢ ﻗﻮﺱ ﺃﻭﻝ )ﺃﺳﻔﻞ ﺏ(.
ﺍﻓﺘﺢ ﺍﻟﻔُﺮﺟـﺎﺭ ﺑﻤﻘﺪﺍﺭ ﻁﻮﻝ ﺍﻟﻘﻄﺮ ﺃ ﺟـ = ۷ﺳﻢ ﻭﺛﺒّﺖ ﺍﻟﻔُﺮﺟـﺎﺭ ﻓﻲ ﺟـ
ﻭﺍﺭﺳﻢ ﻗﻮﺱ ﻳﻘﻄﻊ ﺍﻟﻘﻮﺱ ﺍﻷﻭﻝ.
ﺳ ﱢﻢ ﻧﻘﻄﺔ ﺗﻘﺎﻁﻊ ﺍﻟﻘﻮﺳﻴﻦ ﺃ )ﺃﺻﺒﺢ ﻟﺪﻳﻚ ﻣﺜﻠﺚ ﺃ ﺏ ﺟـ( ﻭﺻﻞ ﺃ ﻣﻊ ﺏ
ﺑﺨﻂ ﻣﺘﺼﻞ ،ﻭﺃ ﻣﻊ ﺟـ ﺑﺨﻂ ﻣﺘﻘﻄﻊ.
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ﻧﻼﺣﻆ ﱠ
ﺃﻥ ﻣﺘﻮﺍﺯﻱ ﺍﻷﺿﻼﻉ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﻣﻘﺴﻮﻡ ﺇﻟﻰ ﻣﺜﻠﺜﻴﻦ ﺑﺎﻟﻘﻄﺮ ﺃﺟـ ،ﻭﻛ ّﻞ ﻣﺜﻠﺚ ﻛﻤﺎ ﺗﻌﻠﻤﺖ ﺳﺎﺑﻘًﺎ ﻳﻜﻮﻥ
ﻣﺠـﻤﻮﻉ ﻗﻴﺎﺳﺎﺕ ﺯﻭﺍﻳﺎﻩ ﻳﺴﺎﻭﻱ  .°۱۸۰ﺇﺫﻥ ﻣﺠـﻤﻮﻉ ﻗﻴﺎﺳﺎﺕ ﺯﻭﺍﻳﺎ ﻣﺘﻮﺍﺯﻱ ﺍﻷﺿﻼﻉ ﻳﺴﺎﻭﻱ + °۱۸۰
،°۳٦۰ = °۱۸۰
ﻭﻫﺬﺍ ﻳﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ ﺟـﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻀﻠﱠﻌﺎﺕ ﺍﻟﺮﺑﺎﻋﻴّﺔ ﺳﻮﺍء ﺃﻛﺎﻧﺖ ﻣﻨﺘﻈﻤﺔ ﺃﻡ ﻏﻴﺮ ﻣﻨﺘﻈﻤﺔ.

ﻲ ﻳﺴﺎﻭﻱ .°۳٦۰
ﻧﺘﻴﺠـﺔ :ﻣﺠـﻤﻮﻉ ﻗﻴﺎﺳﺎﺕ ﺯﻭﺍﻳﺎ ﺍﻟﻤﻀﻠﱠﻊ ﺍﻟﺮﺑﺎﻋ ّ

ﻣﺜﺎل

ﺟـﺪ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻟ ﱠﺰﺍﻭﻳﺔ ﺍﻟﻤﺠـﻬﻮﻟﺔ )ﺱ( ﻓﻲ ﺍﻟ ﱠ
ﻲ ﺍﻟﻤﺠـﺎﻭﺭ:
ﺸﻜﻞ ﺍﻟﺮﺑﺎﻋ ّ

ﺍﻟﺤ ّﻞ:

°۲٤٥ =°۱٥۰+°۷۰+°۲٥
ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻟ ﱠﺰﺍﻭﻳﺔ ﺍﻟﺮﱠﺍﺑﻌﺔ = °۲٤٥-°۳٦۰
ﺱ = °۱۱٥

ﺗﺪرﻳﺐ
ﻣﻀﻠﱠﻊ ﺭﺑﺎﻋﻲ ﺇﺣﺪﻯ ﺯﻭﺍﻳﺎﻩ  ،°٦۰ﻭﺍﻟ ﱠﺰﻭﺍﻳﺎ ﺍﻟﺜﻼﺙ
ﺍﻷُﺧﺮﻯ ﻣﺘﺴﺎﻭﻳﺔ ،ﻓﻤﺎ ﻗﻴﺎﺱ ﻛ ّﻞ ﺯﺍﻭﻳﺔ ﻣﻨﻬﺎ؟
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) :(۱ﻣﺴﺎﺣﺔ ﻣﺘﻮﺍﺯﻱ ﺍﻷﺿﻼﻉ = ﻁﻮﻝ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ × ﺍﻻﺭﺗﻔﺎﻉ

ﻗﺎﻧﻮﻥ
ﻗﺎﻧﻮﻥ ) :(۲ﻣﺴﺎﺣﺔ ﺷﺒﻪ ﺍﻟﻤﻨﺤﺮﻑ = ﻧﺼﻒ )ﻣﺠـﻤﻮﻉ ﻁﻮﻝ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺗﻴﻦ( × ﺍﻻﺭﺗﻔﺎﻉ

ﻣﺜﺎل

ﻗﻀﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎﻗﺸﺔ :ﻳﺮﻳﺪ ﺃﺣﻤﺪ ﻭﻋﻠﻲ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻟﻮﺣﺔ ﺇﻋﻼﻧﺎﺕ ﺗﺘﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﺟـﺰﺃﻳﻦ:
ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﻣﺘﻮﺍﺯﻱ ﺃﺿﻼﻉ ﻳﺼﻤﻤﻪ ﺃﺣﻤﺪ ،ﻭﺍﻵﺧﺮ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﺷﺒﻪ ﻣﻨﺤﺮﻑ
ﻳﺼﻤﻤﻪ ﻋﻠﻲ ،ﻋﻠﻰ ْ
ﺃﻥ ﻳﺘﺼﻼ ﻣﻌًﺎ ﺑﻀﻠﻊ ﻣﺸﺘﺮﻙ ،ﻟﻴﺘﻢ ﺗﺜﺒﻴﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺟـﺪﺍﺭ ﺍﻟﺼﱠﻒ،
ﻭﺗﻜﺘﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺗﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻻﻧﻀﺒﺎﻁ ﺍﻟﺼﻔﻲ ﻟﻠﻄﻠﺒﺔ .ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺻﺒﻎ
ﺍﻟﺴﻨﺘﻴﻤﺘﺮ ﺍﻟﻤﺮﺑﻊ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﻮﺣﺔ ﺑﺎﻟﻠﻮﻥ ﺍﻷﺧﻀﺮ ﻫﻲ ) (۱۰ﻗﺮﻭﺵ ،ﻭﺛﻤﻦ
ﺍﻟﻮﺭﻕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻞ ) (٥ﻗﺮﻭﺵ ،ﻭﺛﻤﻦ ﺍﻟﻼﺻﻖ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻞ ﻧﺼﻒ ﺩﻳﻨﺎﺭ ،ﻭﺗﻢ ﺗﺼﻤﻴﻢ
ﺍﻟﻠﻮﺣﺔ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟ ﱠ
ﺸﻜﻞ ﺍﻟﻤﺠـﺎﻭﺭ.
ﺳــﺎﻋــﺪ ﺃﺣــﻤــﺪ ﻭﻋــﻠــﻲ ﻋﻠﻰ
ﺣﺴﺎﺏ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﻟﻮﺣﺔ ﺍﻹﻋﻼﻧﺎﺕ.

ﺍﻟﺤ ّﻞ:

ﻣﺴﺎﺣﺔ ﻣﺘﻮﺍﺯﻱ ﺍﻷﺿﻼﻉ = ﻁﻮﻝ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ × ﺍﻻﺭﺗﻔﺎﻉ
=  ٦۰= ٥× ۱۲ﺳﻢ۲
ﻣﺴﺎﺣﺔ ﺷﺒﻪ ﺍﻟﻤﻨﺤﺮﻑ = ﻧﺼﻒ )ﻣﺠـﻤﻮﻉ ﻁﻮﻝ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺗﻴﻦ( × ﺍﻻﺭﺗﻔﺎﻉ
=  ۲۸,٥ = ۳ × (۷ + ۱۲) × ۰,٥ﺳﻢ۲
ﻣــﺴــﺎﺣــﺔ ﺍﻟـــﻠﱠـــﻮﺣـــﺔ = ﻣــﺴــﺎﺣــﺔ ﻣــــﺘــــﻮﺍﺯﻱ ﺍﻷﺿــــــﻼﻉ  +ﻣــﺴــﺎﺣــﺔ ﺷــﺒــﻪ ﺍﻟــﻤــﻨــﺤــﺮﻑ
= ۸۸,٥ = ۲۸,٥ + ٦۰ﺳﻢ۲
ﺩﻧﺎﻧﻴﺮ.مساحة متوازي األضالع  +مساحة شبه املنحرف
مساحة ال َّلوحة =
ﺇﺫﻥ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺻﺒﻎ ﺍﻟﻠﱠﻮﺣﺔ = ۸,۸٥ = ۸۸,٥ × ۰,۱
= 88,5 = 28,5 + 60سم
۹,٤دنانير.
= = 8,85
88,5۰,٥
× 0,1 =+۰,۰٥
تكلفة صبغ ال َّلوحة
ﻭﻋﻠﻴﻪ ﱠ
ﺩﻧﺎﻧﻴﺮ.
ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻜﻠّﻴﺔ ﻟﻠﻮﺣﺔ ﺍﻹﻋﻼﻧﺎﺕ = ۸,۸٥إذن+
ن التكلفة الك ّلية للوحة اإلعالنات =  9,4 = 0,5 +0,05 + 8,85دنانير.
وعليه فإ َّ
2

تدريب :4

ﺗﺪرﻳﺐ

(1شبه منحرف طول قاعدتيه املتوازيتني ) (12دسم (8) ،دسم ،ومساحته )(40

دسم،2

احسب ارتفاعه؟

)(۱۲سم؟ﺩﺳﻢ (۸) ،ﺩﺳﻢ،
ﻗﺎﻋﺪﺗﻴﻪ
ﺍﻟﻤﺘﻮﺍﺯﻳﺘﻴﻦ ،وارتفاعه 5
مستطيالت مساحته  60سم
ﻁﻮﻝقاعدة متوازي
 (۱ﺷﺒﻪ ﻣﻨﺤﺮﻑ (2ما طول
ﻭﻣﺴﺎﺣﺘﻪ ) (٤۰ﺩﺳﻢ ،۲ﺍﺣﺴﺐ ﺍﺭﺗﻔﺎﻋﻪ؟
2

 (۲ﻣﺎ ﻁﻮﻝ ﻗﺎﻋﺪﺓ
ﻣﺘﻮﺍﺯﻱ ﻣﺴﺘﻄﻴﻼﺕ
ﻣﺴﺎﺣﺘﻪ  ٦۰ﺳﻢ،۲
ﻭﺍﺭﺗﻔﺎﻋﻪ  ٥ﺳﻢ؟
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"

إﺛـﺮاء
• ﺗﻌﻠﻤﺖ ﺃﻥﱠ ﻣﺠـﻤﻮﻉ ﻗﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟ ّﺰﻭﺍﻳﺎ ﺍﻟﻤﺘﺠـﻤﻌﺔ
ﺣﻮﻝ ﻧﻘﻄﺔ ﻳﺴﺎﻭﻱ ْ.۳٦۰
ُﺧ ْﺬ ﻭﺭﻗﺔً ﺑﻴﻀﺎ َء ﻣﺴﺘﻄﻴﻠﺔ ﺍﻟ ﱠ
ﺸﻜﻞ ﻭﻗﺺّ ﻣﻨﻬﺎ ﺃ ّ
ﻱ
ﻲ ،ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟ ﱠ
ﺸﻜﻞ ﺍﻟﻤﺠـﺎﻭﺭ ،ﺛ ّﻢ ﻗ ْﻢ ﺑﺘﻤﺰﻳﻖ
ﻣﻀﻠﱠﻊ ﺭﺑﺎﻋ ّ
ﺍﻟ ﱠﺰﻭﺍﻳﺎ ﺍﻷﺭﺑﻊ.
ﺭﺗﱢﺐ ﺍﻟ ﱠﺰﻭﺍﻳﺎ ﺍﻷﺭﺑﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﺣﺼﻠﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺤﻴﺚ ﺗﻠﺘﻘﻲ
ﺭﺅﻭﺳﻬﺎ ﻋﻨﺪ ﻧﻘﻄﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ،
ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟ ﱠ
ﺸﻜﻞ ﺍﻟﻤﺠـﺎﻭﺭ.

ﻣﺎﺫﺍ ﺗﺴﺘﻨﺘﺞ ﻋﻦ ﻣﺠـﻤﻮﻉ ﺍﻟ ﱠﺰﻭﺍﻳﺎ ﺍﻷﺭﺑﻊ؟

• )ﻣﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘّﻔﻜﻴﺮ ﺍﻟ ُﻌﻠﻴﺎ(

ﻗﺎﻝ ﻗﺘﻴﺒﺔ ﱠ
ﺇﻥ ﻣﺴﺎﺣﺔ ﺷﺒﻪ ﺍﻟﻤﻨﺤﺮﻑ ،ﻭﻣﺴﺎﺣﺔ ﻣﺘﻮﺍﺯﻱ ﺍﻷﺿﻼﻉ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮ َﻛﻴ ِْﻦ ﻓﻲ ﺇﺣﺪﻯ ﻗﺎﻋﺪﺗﻲ
ﺷﺒﻪ ﺍﻟﻤﻨﺤﺮﻑ ،ﻭﻟﻬﻤﺎ ﺍﻻﺭﺗﻔﺎﻉ ﻧﻔﺴﻪ ،ﻳﻤﻜﻦ ْ
ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﺘﺴﺎﻭﻳﺘﺎﻥ .ﻓﻬﻞ ﺗﺆﻳﺪ ﻗﻮﻟﻪ؟ ﻭﻟﻤﺎﺫﺍ؟
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ﻣﺘﻮازي
ﻣﺴﺎﺣﺔ
املستطيالت واملكعب(
)مساحة متوازي
ملزمة موضوع

اﻟﻤﺴﺘﻄﻴﻼت واﻟﻤﻜﻌﺐ

مجـسم ثالثي األبعاد ،ول ُه ستة أوجـه وقاعدتان ُعلويّة وسفليّة ،وأربعة أوجـه
لغزُ الطالب العبقريّ :
موجـود على أسطح بيوتكم ،وفي املطبخ وغرفة النوم من أنا؟ …RGƒàe
............................
جـانب ّية،
ﻟﻐ ُﺰ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﺍﻟﻌﺒﻘﺮ

ﻱ :ﻣﺠـﺴﻢ
ّ ﺛﻼﺛﻲ ﺍﻷﺑﻌﺎﺩ ،ﻭﻟﻪُ
ﺳﺘﺔ ﺃﻭﺟـﻪ ﻭﻗﺎﻋﺪﺗﺎ
ﻥ
ﻋ
ُﻠ
ﻮ
ﻳ
ﺔ
ّ
ﻭ
ﺳ
ﻔﻠ
ﻴ
ّﺔ،
ﻭﺃ
ﺭﺑﻌﺔ ﺃﻭﺟـﻪ
`º°ù
›
ƒg
ﺟـﺎﻧﺒﻴّﺔ ،ﻣﻮﺟـﻮﺩ
o
ﻋﻠ
s
ﻰ
ﺃ
ﺳ
ﻄ
ﺢ
ﺑﻴ
ﻮﺗ
َّ
ﻜ
ﻢ،
مستطيلة الشكل.
جـسم هندسيّ له )(6
متوازي
ﻭﻓﻲ ﺍﻟ
املستطيالتﻦهو ُم َّ
أوجـهﻤﻄﺒﺦ
ﻭﻏ
ﺮﻓ
ﺔ
ﺍ
ﻟﻨ
ﻮ
ﻡ
ﻣ
(6) ¬d »°Sóæg
ﺃﻧ
ﺎ؟
..
q
..
..
..
..
..
..
..
..
..........

äÓ«£à°ùŸG

خواص متوازي املستطيالت:
• متوازي املستطيالت له ) (12حرفًا.
•
املستطيالت له ) (8رؤوس.
متوازي
:äÓ«£à°ùŸG …RGƒàe ¢UGƒN
• متوازي املستطيالت له أوجـهّ :كل وجـهني متقابلني متساويني في املساحة.
• ﻣﺘﻮﺍﺯﻱ ﺍﻟﻤﺴﺘﻄﻴﻼﺕ ﻟﻪ ) (۱۲ﺣﺮﻓًﺎ.
• ﻣﺘﻮﺍﺯﻱ •
املجـسم هوّ :كل ما يشغل ح ّيز
املستطيالت
متوازي ﻟﻪ )(۸
ﺍﻟﻤﺴﺘﻄﻴﻼﺕ
املجـسمات املنتظ َمةَّ ،
ﺭﺅﻭﺱ.من أحد َّ
• ﻣﺘﻮﺍﺯﻱ ﺍﻟﻤﺴﺘﻄﻴﻼﺕ ﻟﻪ ﺃﻭﺟـﻪ :ﻛ ّﻞ ﻭﺟـﻬﻴﻦ ﻣﺘﻘﺎﺑﻠﻴﻦ ﻣﺘﺴﺎﻭﻳﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﺣﺔ.
• ﻣﺘﻮﺍﺯﻱ من
الفراغ .ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻤﺠـﺴﱠﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺘﻈ َﻤﺔ ،ﺍﻟﻤﺠـﺴﱠﻢ ﻫﻮ :ﻛ ّﻞ ﻣﺎ ﻳﺸﻐﻞ ﺣﻴّﺰ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺮﺍﻍ.
ﺍﻟﻤﺴﺘﻄﻴﻼﺕ ﻣﻦ
ﺍﻟﻤﺴﺘﻄﻴﻼﺕ ﻗﺪ ﺗﻜﻮﻥ ﻗﺎﻋﺪﺗﻪ ﻣﺮﺑﻌﺔ ﻭﻗﺪ ﺗﻜﻮﻥ ﻗﺎﻋﺪﺗﻪ ﻣﺴﺘﻄﻴﻠﺔ.
قاعدته مستطيلة.
• ﻣﺘﻮﺍﺯﻱ • متوازي املستطيالت قد تكون قاعدته مربعة وقد تكون
á∏«£à°ùe ¬`LhCG
s
πµ°ûdG

"

"
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املك ّعب هو متوازي املستطيالت أوجـهه منتظ َمة وهي عبارة عن مربعات.
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أبعادﻡِ ( ۳) ،
مستطيالت) (٤
متوازيﺃﺑﻌﺎﺩ ﻗﺎﻋﺪﺗ ِﻪ
ﻣﺴﺘﻄﻴﻼﺕ
ﺷﻜﻞ
حسن ﻣﺎء
ﻋﻤﻞ ﺧ ّﺰﺍﻥ
)(۲م ،وارتفاع
ﻭﺍﺭﺗﻔﺎﻋﻪُ)( 3
قاعدتهﻡ (4 )،م،
ﻣﺘﻮﺍﺯﻱشكل
ماء على
ﻋﻠﻰزّان
عمل خ
ﺃﺭﺍ َﺩ ﺣﺴﻦ أرا َد
ﻳﺤﺘﺎﺝ
ﻡ ،ﻛﻢ ﻣﺘ ًﺮﺍ ُﻣﺮﺑ ً
ﺍﻟﺨﺰﺍﻥ؟لعمل الخزان؟
ﻟﻌﻤﻞ يحتاج
الصفيح
ﺍﻟﺼﻔﻴﺢمن
ﻣﻦا ُمرب ًعا
متر
كمﻌﺎ ً
ﻣﺴﺎﺣﺔ
ﻣﻌﺮﻑ
ﺍﻟﺼﻔﻴﺤﺔ ،ﻳﺠـﺐ
حسن ﻣﺘكمًﺮﺍ ُﻣﺮﺑﻌًﺎ
ﻧﻌﺮﻑ ﺣﺴﻦ ﻛﻢ
نعرف ﻳﻠﺰﻣﻪُ
ﺃﻱ الخارج
ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ من
ﻣﻦ الخزان
ﺍﻟﺨﺰﺍﻥهذا
ﻫﺬﺍمساحة
معرف
يجـب
الصفيحة،
ﻣﻦ ُمرب ًعا من
مترا
يلزم ُه ً
ﱠ
ﺑﺎﻷﺑﻌﺎﺩمﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ
ﻣﺘﻮﺍﺯﻱ ُﻣﺴﺘﻄﻴﻼﺕ
منﺑﺼﻨﻊ
ﻧﺮﻏﺐ
ﻗﻄﻌﺔ ﻣﻦ
ﻭﻛﺄﻥ
ﻣﺴﺎﺣﺔ ﺳﻄﺤﻪُ،
ستطيالت باألبع
ﺷﻜﻞنرغب
الكرتون
ﺍﻟﻜﺮﺗﻮﻥقطعة
الصفيحة
ﺍﻟﺼﻔﻴﺤﺔ وكأ َّن
مساحة سطح ُه،
بصنع شكل متوازي ُ
ﺍﻟﺬﻛﺮ ،ﻭﻣﺎﺫﺍ ﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺑﻌﺎﺩ ﻣﺘﺴﺎﻭﻳﺔ؟ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟ ﱠ
ﺷﻜﻞ ﻣﻜﻌﺐ ،ﻛﻢ ﻣﺘﺮًﺍ ﻣﺮﺑﻌًﺎ
ﺸﻜﻞ ﺍﻟﻨﱠﺎﺗﺞ ﺧﺰﺍﻥ ﻋﻠﻰ
يكون َّ
الشكل النَّاتج خزان ُعلى شكل مكع
السابقة الذكر ،وماذا لو كانت هذه األبعاد متساوية؟
ﻳﺤﺘﺎﺝ ﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺨﺰﺍﻥ؟!.
مترا ُمرب ًعا يحتاج لعمل الخزان؟!.
ً

ﻧﺤﻦ ﺑﺤﺎﺟـﺔ ﺇﻟﻰ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﺴﺎﺣﺔ ﺳﻄﺢ ﺍﻟﻤﺠـﺴﻤﺎﺕ
واملكعب( في الحي
مالحظةإلى ضرورة معرفة مساحة سطح املجـسمات )متوازي املستطيالت
نحن بحاجـة
ً
)ﻣﺘﻮﺍﺯﻱ ﺍﻟﻤﺴﺘﻄﻴﻼﺕ ﻭﺍﻟﻤﻜﻌﺐ( ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﻣﺜﻼ ﻧﺮﻳﺪ
اليومية ً
á¶MÓeمعرفة التكلفة الالزمة لطالء غرفة الجـلوس ،أو معرفة مساحة الزجـاج املستخدم ل
مثال نريد
ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﻄﻼء ﻏﺮﻓﺔ ﺍﻟﺠـﻠﻮﺱ ،ﺃﻭ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﺴﺎﺣﺔ
ً
حوضا لألسماك من الزجـاج ،تبليط جـدران املطبخ وغيرها.
ﺍﻟﺰﺟـﺎﺝ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻡ ﻟﺼﻨﻊ ﺣﻮﺿًﺎ ﻟﻸﺳﻤﺎﻙ ﻣﻦ ﺍﻟﺰﺟـﺎﺝ ،ﺗﺒﻠﻴﻂ
املساحة الجـانبية ملتوازي املُستطيالت = ) 2الطّول ×االرتفاع( )2 +العرض × االرتفاع(
ﺟـﺪﺭﺍﻥ ﺍﻟﻤﻄﺒﺦ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ.
= ) 2الطّول  +العرض( × االرتفاع = ُمحيط القاعدة × االرتفاع
)۲ﺍﻟﻌﺮﺽ ×
×ﺍﻻﺭﺗﻔﺎﻉ( +
ملتوازي۲امل ُ)ﺍﻟﻄّﻮﻝ
ﺴﺘﻄﻴﻼﺕ =
ﻟﻤﺘﻮﺍﺯﻱ ﺍﻟ ُﻤ
ﺍﻻﺭﺗﻔﺎﻉ()2الطّول ×االرتفاع( )2 +ا
×العرض( +
)الطّول
ستطيالت = 2
الكل ّية
ﺍﻟﻤﺴﺎﺣﺔ ﺍﻟﺠـﺎﻧﺒﻴﺔاملساحة
= ) ۲ﺍﻟﻄّﻮﻝ  +ﺍﻟﻌﺮﺽ( × ﺍﻻﺭﺗﻔﺎﻉ = ُﻣﺤﻴﻂ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ × ﺍﻻﺭﺗﻔﺎﻉ
ﺍﻟﻤﺴﺎﺣﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴّﺔ ﻟﻤﺘﻮﺍﺯﻱ ﺍﻟ ُﻤﺴﺘﻄﻴﻼﺕ = ) ۲ﺍﻟﻄّﻮﻝ ×ﺍﻟﻌﺮﺽ( )۲ +ﺍﻟﻄّﻮﻝ ×ﺍﻻﺭﺗﻔﺎﻉ( )۲ +ﺍﻟﻌﺮﺽ × ﺍﻻﺭﺗﻔﺎﻉ(

"
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"
ن أوجـه املكعب هي مربعات إذن:
وأل َّ

ﱠ
الجـانبيةﺇﺫﻥ:
ﻣﺮﺑﻌﺎﺕ
ﻭﻷﻥ ﺃﻭﺟـﻪ ﺍﻟﻤﻜﻌﺐ ﻫﻲ
للمكعب = ) ×4طول الضلع
املساحة
املساحة الكلية للمكعب = ) ×6طول الضلع (2
ﺍﻟﻀﻠﻊ (۲
ﺍﻟﻤﺴﺎﺣﺔ ﺍﻟﺠـﺎﻧﺒﻴﺔ ﻟﻠﻤﻜﻌﺐ = ) ×٤ﻁﻮﻝ

(2

ﺍﻟﻤﺴﺎﺣﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﻜﻌﺐ = ) ×٦ﻁﻮﻝ ﺍﻟﻀﻠﻊ (۲
مثال:1

ﻧﺠـﺎﺣﻬﺎ2 ،ﺃُﺳﺎﻋﺪ ﺃﺣﻤﺪ ﻋﻠﻰ
بمناسبةﺗﻐﻠﻴﻒ ﻫﺪﻳﺔ ﺍﺑﻨﺘﻪ ﺳﻠﻤﻰ ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ
سلمىﺃﺣﻤﺪ
يريد أحمد تغليف هدية ابنتهﻳﺮﻳﺪ
مساحة القاعدتني= 600= (15× 20 ) 2سم
املساحة الك ّلية= املساحة الجـانبية  +مساحة
ﻣﺴﺎﺣﺔ ﺍﻟﻐﻼﻑ.
ﺣﺴﺎﺏ
حساب مساحة
نجـاحها ،أُساعد أحمد على
ﻣﺜﺎل
القاعدتني

الغالف.

×= 600 +(۱٥
ﻣﺴﺎﺣﺔ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺗﻴﻦ=700 = ۲۰ ) ۲
۲ 1300
= ٦۰۰ﺳﻢ
ّ
القاعدة ×
الحل :املساحة الجـانبية = محيط
ﺍﻟﻜﻠّﻴﺔ= ﺍﻟﻤﺴﺎﺣﺔ ﺍﻟﺠـﺎﻧﺒﻴﺔ  +ﻣﺴﺎﺣﺔ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺗﻴﻦ
ﺍﻟﻤﺴﺎﺣﺔ
اإلرتفاع
=  ۱۳۰۰ = ٦۰۰ + ۷۰۰ = 10 × (20+ 15) 2ﺳﻢ۲
سم2

=10× 70
=  700سم

ﺍﻟﺤ ّﻞ :ﺍﻟﻤﺴﺎﺣﺔ ﺍﻟﺠـﺎﻧﺒﻴﺔ = ﻣﺤﻴﻂ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ × ﺍﻹﺭﺗﻔﺎﻉ
= ۱۰ × (۲۰+ ۱٥) ۲
=۱۰× ۷۰
=  ۷۰۰ﺳﻢ ۲

10سم

2

15سم

20سم
"

ﺟـﺪمثال:1
ﺍﻟﻤﺴﺎﺣﺔ ﺍﻟﺠـﺎﻧﺒﻴّﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﺣﺔ ﺍﻟﻜﻠّﻴّﺔ ﻟﻤﺘﻮﺍﺯﻱ ﺍﻟ ُﻤﺴﺘﻄﻴﻼﺕ ﺃﺑﻌﺎﺩﻩُ )  (۹ﺳﻢ (۱۸ ) ،ﺳﻢ (۳ ) ،ﺳﻢ.

الجـانبيّة واملساحة الك ّليّة ملتوازي
جـد املساحة
ﺍﻟﺤ ّﻞ:
مثال:1
امل ُ
×(18سم(3 ) ،
ﻣﺤﻴﻂسم) ،
أبعاد=هُ ) (9
ستطيالت
ﺍﻹﺭﺗﻔﺎﻉ
ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ
ﺍﻟﺠـﺎﻧﺒﻴﺔ
ﺍﻟﻤﺴﺎﺣﺔ
جـد املساحة الجـانبيّة واملساحة الك ّليّة ملتوازي
سم.
= ۳ × ( ۱۸+ ۹) ۲
ّ
الحل:
ستطيالت ۲أبعادهُ )  (9سم (18 ) ،سم(3 " ) ،
امل ُ=  ۱٦۲ﺳﻢ
املساحة الجـانبية = محيط القاعدة × اإلرتفاع
سم.
(= ۳۲٤3ﺳﻢ۲
ﻣﺴﺎﺣﺔ
×× (۱۸
18+ ۹
ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺗﻴﻦ=9))2۲
=
ﺍﻟﻤﺴﺎﺣﺔسم 2
الحل162:
ﺍﻟﻤﺴﺎﺣﺔ ﺍﻟﻜﻠّﻴّﺔ= ّ=
ﺍﻟﺠـﺎﻧﺒﻴﺔ  +ﻣﺴﺎﺣﺔ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺗﻴﻦ
ﺳﻢ 324 =( ۲سم2
18× ٤۸٦
املساحة 9
القاعدتني=) 2
= مساحة
= ۳۲٤ +۱٦۲
محيط القاعدة × اإلرتفاع
الجـانبية =
املساحة الك ّليّة= املساحة الجـانبية  +مساحة القاعدتني
3 × 25
= ( 18+ 9) 2
=  486 = 324 +162سم2
=  162سم 2

مثال :2مكعب طول ضلع ُه ) (5سمِ ،
سم ُكل2يّة.
ومساحت ُه ال
مساحت ُه
ج
الجـانبيّ
(=ة 324
×18
القاعدتني=ْ 2د ) 9
مساحة

"

15

سم2

32
ﻣﺜﺎل
مساحة القاعدتني

ﻣﻜﻌﺐ ﻁﻮﻝ ﺿﻠﻌﻪُ ) (٥ﺳﻢِ ،ﺟ ْﺪ ﻣﺴﺎﺣﺘﻪُ ﺍﻟﺠـﺎﻧﺒﻴّﺔ ﻭﻣﺴﺎﺣﺘﻪُ ﺍﻟ ُﻜﻠﻴّﺔ.
۲
ﺍﻟﺤ ّﻞ :ﺍﻟﻤﺴﺎﺣﺔ ﺍﻟﺠـﺎﻧﺒﻴﺔ ﻟﻠﻤﻜﻌﺐ = ) × ٤ﻁﻮﻝ ﺍﻟﻀﻠﻊ(
=۱۰۰ =۲٥×٤= ۲(٥) × ٤ﺳﻢ۲
۲
ﺍﻟﻤﺴﺎﺣﺔ ﺍﻟ ُﻜﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﻜﻌﺐ = ) ×٦ﻁﻮﻝ ﺍﻟﻀﻠﻊ(
=۱٥۰ =۲٥×٦= ۲(٥) × ٦ﺳﻢ۲

ِ
ج ْد مساحت ُه الجـانبيّة ومساحت ُه ال ُكليّة.
ول الضلع( 2

ﻣﻜﻌﺐ ﻣﺴﺎﺣﺘﻪُ ﺍﻟﻜﻠّﻴّﺔ ﺗﺴﺎﻭﻱ  ۲۱٦ﺳﻢ ،۲ﻣﺎ ﻣﺴﺎﺣﺘﻪُ ﺍﻟﺠـﺎﻧﺒﻴﺔ؟
لضلع( 2
ﺍﻟﺤ ّﻞ :ﺍﻟﻤﺴﺎﺣﺔ ﺍﻟ ُﻜﻠّﻴّﺔ ﻟﻠﻤﻜﻌﺐ = ) ×٦ﻁﻮﻝ ﺍﻟﻀﻠﻊ( ۲ﻟﻨﺠـﺪ ﻁﻮﻝ ﺍﻟﻀّﻠﻊ
ﻣﺜﺎل
۲
2
) × ٦= ۲۱٦ﻁﻮﻝ ﺍﻟﻀﻠﻊ(
)150 =25×6= 2 (5سم
۲
)=٦ ÷۲۱٦ﻁﻮﻝ ﺍﻟﻀﻠﻊ(
ﺍﻟﻤﺴﺎﺣﺔ ﺍﻟﺠـﺎﻧﺒﻴﺔ =  ۱٤٤ = ۳٦ × ٤ﺳﻢ۲
ﻁﻮﻝ ﺍﻟﻀّﻠﻊ = ٦ﺳﻢ

 216سم ،2ما مساحت ُه الجـانبية؟
طول الضلع(  2لنجـد طول ّ
الضلع
=) × 6طول الضلع( 2
ضلع( 2
الجـانبية =  144 = 36 × 4سم2
ﺳﺆال

؟

ن أبعاد متوازي
علما بأ َّ
املقوى على شكل متوازي مستطيالت ً
خرى على شكل ْ
ساعدها
)3سم(،
ضلع ُه
بمعرفةﺍﻟﻜﺮﺗﻮﻥ ﺍﻟﻤﻘﻮﻯ ﻋﻠﻰ
ﻋﻠﺒﺔ ﻣﻦ
ﺗﺼﻤﻴﻢ
ﺃﺑﻴﻬﺎ
طولﻣﻦ
مكعبﻓﺪﺍء
ﻁﻠﺒﺖ
ً
ﻣﺘﻮﺍﺯﻱ املقوى 40
الواحد من الكرتون
قرشا٤).ﺳﻢ(۷) ،ﺳﻢ(٥) ،ﺳﻢ( ،ﻭﻋﻠﺒﺔ ﺃﺧﺮﻯ
ﺍﻟﻤﺴﺘﻄﻴﻼﺕ

ﺷﻜﻞ ﻣﺘﻮﺍﺯﻱ ﻣﺴﺘﻄﻴﻼﺕ ﻋﻠ ًﻤﺎ ﱠ
ﺑﺄﻥ ﺃﺑﻌﺎﺩ
ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﻣﻜﻌﺐ ﻁﻮﻝ ﺿﻠﻌﻪُ )۳ﺳﻢ(،
ﺑﺄﻥ ﻣﺴﺎﺣﺔ ﺍﻟﻤﺘﺮ ﺍﻟﻤﺮﺑﻊ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﺮﺗﻮﻥ ﺍﻟﻤﻘﻮﻯ  ٤۰ﻗﺮ ً
ﺳﺎﻋﺪﻫﺎ ﺑﻤﻌﺮﻓﺔ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻠﺒﺔ ،ﻋﻠ ًﻤﺎ ﱠ
ﺷﺎ.

جـانبية  64سم.2

26

؟

ﺳﺆال

ﺍﺣﺴﺐ ﻁﻮﻝ ﺿﻠﻊ ﻣﻜﻌﺐ ﻣﺴﺎﺣﺘﻪُ
ﺍﻟﺠـﺎﻧﺒﻴﺔ  ٦٤ﺳﻢ.۲

سؤال :2احسب طول ضلع مكعب مساحت ُه الجـانبية  64سم.2

اإلثراء:

إﺛـﺮاء

قطعة خشبية على شكل متوازي مستطيالت أبعاده  8 ،6 ،4سمُ ،ي َرا ُد تغليفها بورق ملون ،كم سنحتاج من
الورق املل ّون لذلك ؟؟؟؟
ﻗﻄﻌﺔ ﺧﺸﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﻣﺘﻮﺍﺯﻱ ﻣﺴﺘﻄﻴﻼﺕ ﺃﺑﻌﺎﺩﻩ  ۸ ،٦ ،٤ﺳﻢ ،ﻳُ َﺮﺍ ُﺩ ﺗﻐﻠﻴﻔﻬﺎ
ﺑﻮﺭﻕ ﻣﻠﻮﻥ ،ﻛﻢ ﺳﻨﺤﺘﺎﺝ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺭﻕ ﺍﻟﻤﻠ ّﻮﻥ ﻟﺬﻟﻚ ؟؟؟؟

"
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اﻟﺤﺠﻢ
ﺗﻌﻠﻤﻨﺎ ﺳﺎﺑﻘًﺎ ﻣﺎﻫﻲ ﻭﺣﺪﺍﺕ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻟﺤﺠـﻢ ) ﺍﻟﻠﺘﺮ ،ﺍﻟﻤﻠﻴﻠﺘﺮ( ،ﻭﻟﻜﻦ ﻣﺎ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻘﻴﺎﺱ ﻋﻠﺒﺔ ﻋﺼﻴﺮ،
ﱠ
ﻭﻷﻥ ﺑﻌﺾ ﻋﺒﻮﺍﺕ ﺍﻟﻌﺼﻴﺮ ﻫﻲ ﻣﺘﻮﺍﺯﻱ
ﻣﻠﻌﻘﺔ ﺻﻐﻴﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﺍء ،ﺧﺰﺍﻥ ﻣﻴﺎﻩ ﺍﻟ ﱡﺸﺮﺏ ،ﻭﺻﻔﻴﺤﺔ ﻣﺎء؟!
ُﻣﺴﺘﻄﻴﻼﺕ ﻛﻴﻒ ﻧﺠـﺪ ﺣﺠـﻤﻬﺎ ﻭﻣﺎ ﻭﺣﺪﺓ ﻗﻴﺎﺳﻬﺎ؟!

ﻭﻟﻜﻦ ﻛﻴﻒ ﺍﺻﻨﻊ ﻣﺘﻮﺍﺯﻱ ُﻣﺴﺘﻄﻴﻼﺕ ﺃﻭ ﻣﻜﻌﺒًﺎ؟

ﺳﻮﻑ ﻧﺘﻌﻠﱠﻢ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟ ّ
ﺸﺒﻜﺎﺕ ﻓﻲ ﺑﻨﺎء ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﺠـﺴﱠﻤﺎﺕ )ﺍﻟﻤﻜﻌﺐ ﻭﺷﺒﻪ ﺍﻟﻤﻜﻌﱠﺐ ﻭﺍﻟﻬﺮﻡ(.
ﻧﻼﺣﻆ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺠـﺪﻭﻝ ﺍﻵﺗﻲ ﺑﻌﺾ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺠـﺴﱠﻤﺎﺕ ﺍﻟﻬﻨﺪﺳﻴّﺔ ،ﻭﻳﻤﻜﻦ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻭﺭﻕ ﺍﻟﻤﺮﺑﻌﺎﺕ ﺍﻵﺗﻴﺔ
ﻭﺗﻜﻮﻳﻦ ﺷﺒﻜﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺄ ّ
ﻱ ﻣﺠـﺴﱠﻢ ﻧﺮﻏﺐ ﻓﻲ ﺻُﻨﻌ ِﻪ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺠـﺪﻭﻝ ﺍﻵﺗﻲ:

"
شبكة املربعات:
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شبكة املربعات:

"
ﻣﻊ ﺍﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﱡﻪُ ﻳﻠﺰﻡ ﻣﻌﺮﻓﺘُﻨﺎ ﻟﻌﺪﺩ ﺍﻷﻭﺟـﻪ ﻭﺷﻜﻠﻬﺎ ﻭﻋﺪﺩ ﺍﻷﺣﺮﻑ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺠـﺪﻭﻝ ﺍﻵﺗﻲ:

مع التأكيد على أنُّ ُه يلزم معرفتُنا لعدد األوجـه وشكلها وعدد

"

باستخدام شبكة املربعات كما يأتي:
طريقة تصميم شبكات
َّ
املجـسمات السابقة 29
مثال :1ما الخطوات املُتبعة لعمل متوازي ُمستطيالت أو شبه مكعب؟
ّ
ن متوازي املُستطيالت مجـسم ل ُه قاعدتان وشكلها مستطيل واألوجـه
الحل :يشير الجـدول السابق أ َّ

ﻁﺮﻳﻘﺔ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺷﺒﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠـﺴﱠﻤﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺷﺒﻜﺔ ﺍﻟﻤﺮﺑﻌﺎﺕ ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ:

املجـسمات السابقة باستخدام شبك
طريقة تصميم شبكات
َّ
ﻣﺜﺎل
مثال :1ما الخطوات املُتبعة لعمل متوازي ُمستطيالت أو ش
ّ
ن متوازي املُستطيالت مجـس
الحل :يشير الجـدول السابق أ َّ
ﻣﺎ ﺍﻟﺨﻄﻮﺍﺕ ﺍﻟ ُﻤﺘﺒﻌﺔ ﻟﻌﻤﻞ ﻣﺘﻮﺍﺯﻱ ُﻣﺴﺘﻄﻴﻼﺕ
ﻣﻜﻌﺐ؟
ﺃﻭ
ستطيالت وعددها أربعة،
ﺷﺒﻪ ُم
أيضا

يمكن استخدام
الجـانبيّة
ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﱠ
علىﻭﺍﻷﻭﺟـﻪ
ﻣﺴﺘﻄﻴﻞ
ﺴﺘﻄﻴﻼﺕ
ﻣﺘﻮﺍﺯﻱ ﺍﻟ ُﻤ
ﺃﻥ
ﺍﻟﺤ ّﻞ :ﻳﺸﻴﺮ ﺍﻟﺠـﺪﻭﻝ
شكلﻣﺠـﺴﻢ ﻟﻪُ
قطعة من
ﻭﺷﻜﻠﻬﺎأو
ﻗﺎﻋﺪﺗﺎﻥعليها
مستطيل
على
الستة
أوجـهه
ﺍﻟﺠـﺎﻧﺒﻴّﺔ ﺃﻳﻀﺎ ُﻣﺴﺘﻄﻴﻼﺕ ﻭﻋﺪﺩﻫﺎ ﺃﺭﺑﻌﺔ ،ﻳﻤﻜﻦ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻭﺭﻕ ﺍﻟﻤﺮﺑﻌﺎﺕ ﺃﻭ ﺷﺒﻜﺔ ﺍﻟﻤﺮﺑﱠﻌﺎﺕ ﻭﻧﺮﺳﻢ ﺃﻭﺟـﻬﻪ
ﻋﻠﻰ ُم
متوازي
ستطيالت .ﻭﻣﻦ ﺛُ ﱠﻢ ﻧﺜﻨﻴﻬﺎ ﻋﻨﺪ ﺍﻷﺣﺮﻑ ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ
ﻗﻄﻌﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﺮﺗﻮﻥ
علىﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻭ
ﺍﻟﺴﺘﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﻣﺴﺘﻄﻴﻞ
ﻣﺘﻮﺍﺯﻱ ُﻣﺴﺘﻄﻴﻼﺕ.

"

مثال :2ما الخطوات املُتبعة لعمل هرم؟
ﻣﺜﺎل
ّ
ن الهرم مجـسم ل ُه قاعدة
السابق أ َّ
الحل :يشير الجـدول َّ
ﻣﺎ ﺍﻟﺨﻄﻮﺍﺕ ﺍﻟ ُﻤﺘﺒﻌﺔ ﻟﻌﻤﻞ ﻫﺮﻡ؟
ِ
ُ
قاعدته؛ فعندما تكون القاعدة ثالث
يُسمى بنا ًء على عدد أضالع

أضالع يُسمى الهرم ُّرباعي وهكذا ،...ويمكن استخدام ورق امل
ﺍﻟﺤ ّﻞ :ﻳﺸﻴﺮ ﺍﻟﺠـﺪﻭﻝ ﺍﻟﺴﱠﺎﺑﻖ ﱠ
ﺃﻥ ﺍﻟﻬﺮﻡ ﻣﺠـﺴﻢ
ُ
على شكل ُمثلث عليها أو على قطعة من الكرتون ومن ث َّم نثنيها

ﻟﻪُ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﻭﺍﻷﻭﺟـﻪ ﺍﻟﺠـﺎﻧﺒﻴّﺔ ﻣﺜﻠﺜﺎﺕ ،ﻭﻟﻜﻦ ﺍﻟﻬﺮﻡ
ﻳُﺴﻤﻰ ﺑﻨﺎ ًء ﻋﻠﻰ ﻋﺪﺩ ﺃﺿﻼﻉ ﻗﺎﻋﺪﺗ ِﻪ؛ ﻓﻌﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮﻥ
ﻲ؛ ﺃ ﱠﻣﺎ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺫﺍﺕ
ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺛُﻼﺛﻴّﺔ ﻳُﺴﻤﻰ ﻫﺮ ٌﻡ ﺛُﻼﺛ ّ
ﺃﺭﺑﻌﺔ ﺃﺿﻼﻉ ﻳُﺴﻤﻰ ﺍﻟﻬﺮﻡ ﺭﱡ ﺑﺎﻋﻲ ﻭﻫﻜﺬﺍ ،...ﻭﻳﻤﻜﻦ
ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻭﺭﻕ ﺍﻟﻤﺮﺑﻌﺎﺕ ﺃﻭ ﺷﺒﻜﺔ ﺍﻟﻤﺮﺑﱠﻌﺎﺕ ﻭﻧﺮﺳﻢ
ﺃﺭﺑﻌﺔ ﺃﻭﺟـﻪ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ُﻣﺜﻠﺚ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﻗﻄﻌﺔ
ﻣﻦ ﺍﻟﻜﺮﺗﻮﻥ ﻭﻣﻦ ﺛُ ﱠﻢ ﻧﺜﻨﻴﻬﺎ ﻋﻨﺪ ﺍﻷﺣﺮﻑ ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ
قائم؟
ة هرم ثالث
ﻋﻠﻰيّﻫﺮﻡ ﺭﱡ
ﺑﺎﻋﻲ.

30ه الجـانبية ُمثلثات ُمتطابقة الضلعني.
قائما عندما تكون قاعدت ُه مض َّل ًعا ُم
نتظما ،وأوجـه ُ
ً
ً

"

؟

ﺳﺆال

ﻲ ﻗﺎﺋﻢ؟
ﺍﺭﺳﻢ ﺷﺒﻜﺔ ﻫﺮﻡ ﺛﻼﺛ ّ

إرﺷﺎد
ﺍﻟﻬﺮﻡ ﻳُﺪﻋﻰ ﻗﺎﺋ ًﻤﺎ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮﻥ ﻗﺎﻋﺪﺗﻪُ
ﻣﻀﻠﱠﻌًﺎ ُﻣﻨﺘﻈ ًﻤﺎ ،ﻭﺃﻭﺟـﻬﻪُ ﺍﻟﺠـﺎﻧﺒﻴﺔ ُﻣﺜﻠﺜﺎﺕ
ُﻣﺘﻄﺎﺑﻘﺔ ﺍﻟﻀﻠﻌﻴﻦ.

؟

ﺳﺆال

ﺐ ﺍﻟﺸﱠﻜﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﺮﺗﻮﻥ
ﺻﻤﻢ ﻗﺘﻴﺒﺔ ﺻﻨﺪﻭﻗًﺎ ﻣﻜ ﱠﻌ َ
ﺍﻟﻤﻘﻮﻯ ﺛ ﱠﻢ ﺃﺭﺍ َﺩ ﺗﻌﺒﺌﺘﻪُ ﺑﺎﻟﺮﻣﻞ ،ﻟﻜﻨﻪ ﻟﻢ ﻳﻌﺮﻑ ﻛﻢ ﻳﺤﺘﺎﺝ
ﻣﻦ ﺍﻟﺮﻣﻞ ﻟﺘﻌﺒﺌﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ؟!

ﺇﻧﱠﻨﺎ ﺑﺤﺎﺟـﺔ ﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﺣﺠـﻢ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺃﻱ ﺳﻌﺘﻪً ﻭﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﺤﺠـﻢ ﺣﺠـﻢ ﻣﺠـﺴﻢ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺍﻟﺤﻴﺰ ﺍﻟﺬﻱ
ﻳﺸﻐﻠﻪ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺠـﺴﱠﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻀﺎء ،ﻭﻳﺨﺘﻠﻒ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺴﺎﺣﺔ ﻭﺗﻌﻠﻤﻨﺎ ﺳﺎﺑﻘًﺎ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺣﺴﺎﺏ ﻣﺴﺎﺣﺔ ﺳﻄﺢ ﺍﻟﻤﻜﻌﺐ
ﻭﻣﺘﻮﺍﺯﻱ ﺍﻟﻤﺴﺘﻄﻴﻼﺕ ﻭﺍﻵﻥ ﺳﻮﻑ ﻧﺘﻌﻠﻢ ﻛﻴﻒ ﻧﺠـﺪ ﺣﺠـﻢ ﻣﺘﻮﺍﺯﻱ ﺍﻟ ُﻤﺴﺘﻄﻴﻼﺕ ﻭﺣﺠـﻢ ﺍﻟﻤﻜﻌﱠﺐ.

ﺣﺠـﻢ ﻣﺘﻮﺍﺯﻱ ﺍﻟ ُﻤﺴﺘﻄﻴﻼﺕ = ﺍﻟﻄﻮﻝ× ﺍﻟﻌﺮﺽ× ﺍﻻﺭﺗﻔﺎﻉ
= ﻣﺴﺎﺣﺔ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ× ﺍﻻﺭﺗﻔﺎﻉ

ﺣﺠـﻢ ﺍﻟﻤﻜﻌﺐ = ) ﻁﻮﻝ ﺍﻟﻀّﻠﻊ ( ۳
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ﻣﺜﺎل
مثال :3جـد حجـم ُك ّل من األشكال اآلتية:
ّ
الحل:
حجم متوازي املُستطيالت) = (1الطول×العرض× االرتفاع
189سم3
ﺍﻵﺗﻴﺔ:
ﺍﻷﺷﻜﺎﻝ× = 7
ﻣﻦ 3 ×9
ﺟـﺪ ﺣﺠـﻢ ُﻛ ّﻞ =

ﺍﻟﺤﻞ:

ّ حجـم متوازي املُستطيالت) =(2الطول×العرض× االرتفاع
ﺍﻟﻄﻮﻝ×ﺍﻟﻌﺮﺽ×3ﺍﻻﺭﺗﻔﺎﻉ
ﺣﺠﻢ ﻣﺘﻮﺍﺯﻱ ﺍﻟ ُﻤﺴﺘﻄﻴﻼﺕ)= (۱
=24 = 3 × 2×4سم

= ۱۸۹ = ۷ × ۳ ×۹ﺳﻢ۳

مثال :3جـد حجـم ُك ّ
كانتاآلتية:
األشكال
من
مثاال على َّ
املكعبل ً
ً
أبعاد متوازي
قائال إذا
الشاشة إليجـاد حجـم
ثُ َّم يعرض املعلم
ّ
الحل:
وعرضه وارتفاعه متساوي كما في َّ
الشكل اآلتي:
ن طوله
املستطيل متساوية أي أ َّ
ّحجم متوازي امل ُ
ستطيالت) = (1الطول×العرض× االرتفاع
ﺍﻟﻄﻮﻝ×ﺍﻟﻌﺮﺽ×االرتفاع
ﺴﺘﻄﻴﻼﺕ) ==(۲الطول× العرض×
متوازي املُستطيالت
ﺣﺠـﻢ حجـم
ﺍﻻﺭﺗﻔﺎﻉ
ﻣﺘﻮﺍﺯﻱ ﺍﻟ ُﻤ
= 189سم3
7
×
3
×9
=
ن
ن املكعب متوازي ُمستطيالت أوجـهه منتظمة وهي عبارة عن مربعات وأل َّ
يقول املعلم وأل ّ
=۲٤ = ۳ × ۲×٤ﺳﻢ۳
ِ
جـميع أطوال أضالعه متساوية ويعرض املعلم صورة مرفقة حجـم املكعب
حجـم املكعب= )طول الضلع( 3
حجـم متوازي ُ
ستطيالت) =(2الطول×العرض× االرتفاع
ﻣﺜﺎﻻ ﻋﻠﻰ ﺍﻟ ﱠ
ﺣﺠـﻢ3املﺍﻟﻤﻜﻌﺐ ً
ﺛُ ﱠﻢ ﻳﻌﺮﺽ ﺍﻟﻤﻌﻠﻢ ً
ﻣﺘﻮﺍﺯﻱ ﺍﻟﻤﺴﺘﻄﻴﻞ
ﺃﺑﻌﺎﺩ
ﻛﺎﻧﺖ
ﺇﺫﺍ
ﻗﺎﺋﻼ
ﺸﺎﺷﺔ ﻹﻳﺠـﺎﺩ
=24 = 3 × 2×4سم3
=) 8 =3 (2سم

ﺃﻥ ﻁﻮﻟﻪ ﻭﻋﺮﺿﻪ ﻭﺍﺭﺗﻔﺎﻋﻪ ﻣﺘﺴﺎﻭﻱ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟ ﱠ
ﻣﺘﺴﺎﻭﻳﺔ ﺃﻱ ﱠ
ﺸﻜﻞ ﺍﻵﺗﻲ:
ﺍﻻﺭﺗﻔﺎﻉعلى َّ
ً
ً
ﺍﻟﻌﺮﺽ×
قائال إذا كانت أبع
الشاشة إليجـاد حجـم املكعب
مثاال
املعلم
ﻮﻝ× يعرض
ﺣﺠـﻢ ﻣﺘﻮﺍﺯﻱ ﺍﻟ ُﻤﺴﺘﻄﻴﻼﺕ = ﺍﻟﻄّ ثُ َّم
ﺟـﻤﻴﻊ َّ
الشكل اآل
ﻭﻷﻥكما في
وارتفاعه
ﻭﻫﻲوعرضه
ﻣﻨﺘﻈﻤﺔطوله
ن
متساوية أي أ َّ
ﻭﻷﻥ ﺍﻟﻤﻜﻌﺐ ﻣﺘﻮﺍﺯﻱ ُﻣ املستطيل
ّ
متساوي ﱠ
ﻣﺮﺑﻌﺎﺕ
ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ
ﺴﺘﻄﻴﻼﺕ ﺃﻭﺟـﻬﻪ
ﻳﻘﻮﻝ ﺍﻟﻤﻌﻠﻢ
ﺍﻟﻤﻜﻌﺐطّول× العرض× االرتفاع
ستطيالت = ال
متوازي ا
ﺃﻁﻮﺍﻝ ﺃﺿﻼﻋ ِﻪ ﻣﺘﺴﺎﻭﻳﺔ ﻭﻳﻌﺮﺽ ﺍﻟﻤﻌﻠﻢحجـم
ﻣﺮﻓﻘﺔمل ُ ﺣﺠـﻢ
ﺻﻮﺭﺓ
ن املكعب متوازي ُمستطيالت أوجـهه منتظمة وهي عبارة عن م
ﺣﺠـﻢ ﺍﻟﻤﻜﻌﺐ= )ﻁﻮﻝ ﺍﻟﻀﻠﻊ(  ۳يقول املعلم وأل ّ
ِ
أضالعه متساوية ويعرض املعلم صورة مرفقة حجـم املكعب
جـميع أطوال
=) ۸ =۳ (۲ﺳﻢ۳
حجـم املكعب= )طول الضلع(
=) 8 =3 (2سم3

"
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؟

ﺳﺆال

ﺛﻼﺟـﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﻣﺘﻮﺍﺯﻱ ﻣﺴﺘﻄﻴﻼﺕ ،ﻣﺴﺎﺣﺔ ﻗﺎﻋﺪﺗﻬﺎ )(٤۰۰۰
ﺳﻢ ،۲ﺟـﺪ ﺣﺠـﻤﻬﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﺭﺗﻔﺎﻋﻬﺎ ) (۱٥۰ﺳﻢ؟

سؤال :2ثالجـة على شكل متوازي مستطيالت ،مساحة قاعدتها ) (4000سم ،2جـد حجـمها إذا كان
ارتفاعها ) (150سم؟

ﺑﻌﺪ ّ
ﺃﻥ ﺗﻌﺮﻓﻨﺎ ﻛﻴﻒ ﻧﺠـﺪ ﺣﺠـﻢ ﺍﻟﻤﻜﻌﺐ ﻭﻣﺘﻮﺍﺯﻱ ﺍﻟﻤﺴﺘﻄﻴﻼﺕ ﻭﻻﺣﻈﻨﺎ ﱠ
ﺃﻥ ﻭﺣﺪﺓ ﻗﻴﺎﺳﻪُ ﺳﻢ  ۳ﻭﻧﺠـﺪ
ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ
ﺍﻟﻤﻠﻴﻠﺘﺮ)ﻣﻞ( ،ﻣﺎ
ﺑﺎﻟﻠﺘﺮ ﺃﻭ
ﺳﻌﺘﻬﺎ
ﻋﻠﻰ ّنﻋﻠﺒﺔ
ن
والحظنا أ َّ
املستطيالت
املكعب ومتوازي
حجـم
ﺍﻟﻌﺼﻴﺮنجـد
تعرفنا كيف
ﻣﻜﺘﻮﺑًﺎ بعد أ
ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ؟وحدة قياس ُه سم  3ونجـد
مكتوبًا على علبة العصير سعتها باللتر أو املليلتر)مل( ،ما العالقة بينهما؟

"

"

نالحظ من خالل الصورة اآلتية:
والديسيمتر والعالقة ً
أيضا بني املليلتر والسنتمتر.
والسنتمتر
ﻣﻦ بني
العالقة
ﺍﻵﺗﻴﺔ:
اللترﺍﻟﺼﻮﺭﺓ
ﺧﻼﻝ
ﻧﻼﺣﻆ
مثال :4عبوة عصير على شكل متوازي ُمستطيالت أبعا ُدها ) 4دسم( 5) ،دسم(100) ،سم( ،جـد
ﻀﺎ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻴﻠﺘﺮ ﻭﺍﻟﺴﻨﺘﻤﺘﺮ.
ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻠﺘﺮ ﻭﺍﻟﺴﻨﺘﻤﺘﺮ ﻭﺍﻟﺪﻳﺴﻴﻤﺘﺮ ﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺃﻳ ً
حجـمها بوحدة الديسمتر؟
ّ
الحل :ينبه املع ِّلم أنَّ ُه يجـب توحيد الوحدات فنح ّول وحدة سم إلى دسم لذلك نقسم العدد  100على عشرة،

ويكتب على السبورة 100سم ÷ 10 = 10دسم
حجـم متوازي امل ُ
ﻣﺜﺎل
ستطيالت = الطّول× العرض× االرتفاع
=  200 = 10 × 5× 4دسم3
يعرض املعلم الصورة اآلتية توضيح العالقة بني اللتر والديسيمتر مكعب.

ﻋﺒﻮﺓ ﻋﺼﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﻣﺘﻮﺍﺯﻱ ُﻣﺴﺘﻄﻴﻼﺕ ﺃﺑﻌﺎﺩُﻫﺎ ) ٤ﺩﺳﻢ( ٥) ،ﺩﺳﻢ(،
)۱۰۰ﺳﻢ( ،ﺟـﺪ ﺣﺠـﻤﻬﺎ ﺑﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﺪﻳﺴﻤﺘﺮ؟

ﺍﻟﺤ ّﻞ:

1دسم3

ﻳﻨﺒﻪ ﺍﻟﻤﻌﻠﱢﻢ ﺃﻧﱠﻪُ ﻳﺠـﺐ ﺗﻮﺣﻴﺪ ﺍﻟﻮﺣﺪﺍﺕ ﻓﻨﺤ ّﻮﻝ ﻭﺣﺪﺓ ﺳﻢ ﺇﻟﻰ ﺩﺳﻢ ﻟﺬﻟﻚ ﻧﻘﺴﻢ ﺍﻟﻌﺪﺩ  ۱۰۰ﻋﻠﻰ ﻋﺸﺮﺓ،
ﻭﻳﻜﺘﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺒﻮﺭﺓ ۱۰۰ﺳﻢ ÷ ۱۰ = ۱۰3ﺩﺳﻢ
1لتر =1دسم
ﺣﺠـﻢ ﻣﺘﻮﺍﺯﻱ ﺍﻟ ُﻤﺴﺘﻄﻴﻼﺕ = ﺍﻟﻄّﻮﻝ× ﺍﻟﻌﺮﺽ× ﺍﻻﺭﺗﻔﺎﻉ
"
=  ۲۰۰ = ۱۰ × ٥× ٤ﺩﺳﻢ۳
عزيزي الطالب يوجـد عالقة بني اللتر والسنتمتر والديسيمتر وعالقة َ
أيضا بني املليلتر والسنتمتر
حيث إنَّ:

33

3j<3

200 = 10  5 4 =
. Sah 8%ix=w4ds 8%ed  "\ Sd xHt$ "x$ !7tEd jeS G8Sw
Ϣ˰˰Ϡ˰˰ό˰˰Ϥ˰˰ϟνή˰˰˰ό˰˰˰ϳ
Δ˰˰˰ϴ˰˰˰ΗϵΓέϮ˰˰˰˰μ˰˰˰˰ϟ
ϦϴΑ Δϗϼόϟ ϴοϮΗ
ήΘϤϴδϳΪϟϭ ή˰˰Θ˰˰Ϡ˰˰ϟ
ΐόϜϣ

3b=41

3b=41=

9(\1



ΚϴΣήΘϤΘϨδϟϭήΘϠϴϠϤϟϦϴΑΎ
| "\ πϳΔϗϼϋϭήΘϤϴδϳΪϟϭήΘϤΘϨδϟϭήΘϠϟϦϴΑΔϗϼϋΪ˰ΟϮϳΐϟΎτϟϱΰϳΰϋ
˴ 8%ix=w4ds
8%i%m=ds
8%exe8%d
 :h8d
Iw
Rs
8%i%m=ds(1)
8%ed r}SeH
"\ R 4,tw
dMdAd
 v:w:R Sah Rs "S< :8%ed
jeS q%aw
.(c)
rd
:h8ws j<3
ctL fa
͉
ϥ·
:k *x/ eR j<8ws !7t=d
!7t=d
͉ ϟΐόϜϣ˯ΎϋϭΔόγήΘϠϟ
ϰϠϋϢϠόϤϟΎϬΒΘϜϳ ϝ ήΘϟΰϣήϟΎΑϪϟΰϣήϳϭˬϢγΩ ˺ ˵ϪόϠοϝϮρϞϜθ

eR jeS q%aw .(c) 8%d :h8d rd :h8ws j<3 (1) r} SeH ctL faAd
Sah Rs "S< :8%ed
ΓέϮΒδϟϰϠϋϢγήϳϭΓέϮΒδϟ
!7t=d eR j<8ws !7t=d

9(\1



9(\1


3j<1000 = 3j<3
3j<1000
= 8%d =
1 8%d
= 3j<3
3 j< (10 10  10)= 3j<3 1
3 j< (10 10  10)= 3j<3

8%xee 8%ed :, nhs

:k v (fh ) :h8d r} d :h8ws j< (1 ) rSeH ctL faAd
Sah Rs "S< :8%xee

:k v (fh ) :h8d r} d :h8ws j<



ˬΓέϮμϟϩάϫοϮΗΎϤϛ


- 8%d200

8%xee 8%ed :, nhs

1
1 ==33j<1
3j<31
8%d 1
=3º°SO
==fh
1
Îd
=
º°S1"S<
πe1

(11000) rSeH ctL
Sah Rs
:8%xee
1000faAd 1000
1000

8%d

1

1000 eR j=]l 8%xeeh d 8%d nh fwt0%d 4mRs

3j<1 = fh 1
1
= 3#8%
j<3~d (6)
=
~
X 8%ee h j` :5c)h

1000y
8Il
fh
ˮΕήΘ˶ϟ ˿ ϲϓ˱ήΘ˶Ϡ͉ϠϣϢϛ d 8%d nh fwt0%ed
o6p Ht$ i` (1000) X
1000 eR j=]l 8%xeeh
d 8%d nh fwt0%d
˺˹˹˹ ϲϓΏήπϧˬϞϣϰϟ·ήΘϟϦϣϞϳϮΤΘϠϟ
!7tEd
Ϟϣ˿˹˹˹ = ˺˹˹˹ ×˿ ΕήΘϟ˿= 1000 6 = #8%d6
.fh6000

1000

1
1

ﻣﺜﺎل

~
#8%~d (6) X 8%
y ee h j` :5c)h
:"0x0D !7R
eR fE0%d
X 8%d
<m
H :6c)h
8Il
fh d
nh34Sdfwt0%ed
 k
  2 ",  8%d
= 3j<320 (
8%d1 = 3j<3 1 f`
o6p Ht$ i` (1000) X
1000 eR j=]l 8%d1 =fh
= fh 11000 (
341000 f` k  11 ",  8%d
!7tEd
= 1000 6
= #8%d6
1
} d 8Il ",  8%d
200 vs=ws 1000 X >i2
= 3j< 8000 –3g
5

4mRs

(,

ﺿﻊ ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﻓﻲ
۲۰ﺩﺳﻢ= ۳

ﻣﺜﺎل

؛ ﻟﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﺻﺤﻴﺤﺔ:

ﻟﺘﺮ ،ﺍﻹﺟـﺎﺑﺔ  ۲ﱠ
ﻷﻥ ﻛ ّﻞ  ۱ﺩﺳﻢ۱ = ۳ﻟﺘﺮ
ﻟﺘﺮ ،ﺍﻹﺟﺎﺑﺔ  ۱۱ﱠ
ﻷﻥ ﻛ ّﻞ  ۱۰۰۰ﻣﻞ= ۱ﻟﺘﺮ

 ۱۱۰۰۰ﻣﻞ =
ﻧﻘﺴﻢ ﻋﻠﻰ ۱۰۰۰

ﻟﺘﺮ ،ﺍﻹﺟـﺎﺑﺔ ﻧﻀﺮﺏ ﺍﻟ ُﺨﻤﺲ
ﺟـ(  ۱ﻡ ۸۰۰۰ –۳ﺳﻢ= ۳
٥
ﻓﻲ  ۱۰۰۰ﻭﻳﺴﺎﻭﻱ ۲۰۰ ۲۰۰ﻟﺘﺮ  ۸ -ﻟﺘﺮ =  ۱۹۲ﻟﺘﺮًﺍ

؟

ﺟـﺪ ﻧﺎﺗﺞ ُﻛﻞﱢ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ:
 ٤ﺩﺳﻢ ۲ + ۳ﺳﻢ ....................... = ۲ﺳﻢ۲
 ٥ﻟﺘﺮ  ۲۰-ﻣﻞ =  .......................ﻣﻞ

ﺳﺆال

ب(

5

ﻗﻄﻌﺔ ﺧﺸﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﻣﺘﻮﺍﺯﻱ ﻣﺴﺘﻄﻴﻼﺕ
لتر  20-مل =  .......................مل
ﺃﺑﻌﺎﺩﻩ  ۸ ،٦ ،٤ﺳﻢ ،ﻳ َُﺮﺍ ُﺩ ﺗﻘﺴﻴﻤﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻣﻜﻌّﺒﺎﺕ
ﺻﻐﻴﺮﺓ ﻁــﻮﻝ ﺿﻠﻊ ﺍﻟﻤﻜﻌّﺐ  ۲ﺳــﻢ ،ﻛﻢ ﻋﺪﺩ
إثراء :ﺍﻟﺘﻲ ﺳﻨﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ؟؟؟؟
ﺍﻟﻤﻜﻌّﺒﺎﺕ

إﺛـﺮاء

قطعة خشبية على شكل متوازي مستطيالت أبعاده  8 ،6 ،4سم ،يُ َرا ُد تقسيمها إلى مك ّعبات صغيرة طول
ضلع املك ّعب  2سم ،كم عدد املك ّعبات التي سنحصل عليها؟؟؟؟

"
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ﻣﻠﺤﻖ اﺟﺎﺑﺎت
á«YÉHôdG äÉ©∏q °†ŸG IóMh
ﺗﺪﺭﻳﺐ ) (۱ﺃ ّ
ﻱ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻵﺗﻴﺔ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺻﺤﻴﺤﺔ؟ )ﻓ ّﻜﺮ ﻭﺑﺮّﺭ ﺇﺟﺎﺑﺘﻚ(:
ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻀﻠّﻌﺎﺕ ﺍﻟﺮﺑﺎﻋﻴّﺔ )ﻣﺮﺑﻊ ،ﻣﺴﺘﻄﻴﻞ ،ﻣﺘﻮﺍﺯﻱ ﺃﺿﻼﻉ ،ﺷﺒﻪ ﻣﻨﺤﺮﻑ ،ﻣﻌﻴﻦ( ،ﻳﻜﻮﻥ ﻛﻞﱡ ﺿﻠﻌﻴﻦ
ﻣﺘﻘﺎﺑﻠﻴﻦ ﻣﺘﻮﺍﺯﻳﻴﻦ.
ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻏﻴﺮ ﺻﺤﻴﺤﺔ ،ﻷﻧﱠﻬﺎ ﺗﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺮﺑﻊ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻄﻴﻞ ﻭﻣﺘﻮﺍﺯﻱ ﺍﻻﺿﻼﻉ ﻭﺍﻟﻤﻌﻴﻦ ،ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﻻ
ﺗﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ ﺷﺒﻪ ﺍﻟﻤﻨﺤﺮﻑ ﺣﻴﺚ ﻓﻴﻪ ﺿﻠﻌﺎﻥ ﻣﺘﻮﺍﺯﻳﺎﻥ ﻓﻘﻂ.
ﺑﻌﺾ ﻣﺘﻮﺍﺯﻳﺎﺕ ﺍﻷﺿﻼﻉ ﻣﻌﻴﻨﺎﺕ.
ﻋﺒﺎﺭﺓ ﺻﺤﻴﺤﺔًّ ،
ﻳﻜﻮﻥ ﺑﻌﻀﻬﺎ
ﻷﻥ ﻣﺘﻮﺍﺯﻳﺎﺕ ﺍﻷﺿﻼﻉ ﻓﻴﻬﺎ ﻛ ّﻞ ﺿﻠﻌﻴﻦ ﻣﺘﻘﺎﺑﻠﻴﻦ ﻣﺘﻮﺍﺯﻳﻴﻦ ﻭﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ
َ
ﻣﻨﺘﻈ ًﻤﺎ )ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻷﺿﻼﻉ ﻣﺘﺴﺎﻭﻳﺔ( ،ﻭﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ،ﻳﺴﻤﻰ ﻣﺘﻮﺍﺯﻱ ﺍﻷﺿﻼﻉ ﻣﻌﻴﻨًﺎ.
ﻛﻞ ﻣﺴﺘﻄﻴﻞ ﻫﻮ ﻣﺘﻮﺍﺯﻱ ﺃﺿﻼﻉ.
ﻀﺎ.
ﻋﺒﺎﺭﺓ ﺻﺤﻴﺤﺔ ،ﻷﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻄﻴﻞ ﻓﻴﻬﻜﻞﱡ ﺿﻠﻌﻴﻨﻤﺘﻘﺎﺑﻠﻴﻦ ﻣﺘﻮﺍﺯﻳﻴﻦ ﻭﻟﻬﻤﺎ ﺍﻟﻄﻮﻝ ﻧﻔﺴﻪ ﺃﻳ ً
ﺗﺪﺭﻳﺐ ) (۲ﻣﺎ ﺍﻟﻔﺮﻕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺮﺑﻊ ﻭﺍﻟﻤﻌﻴﻦ؟
ﺗﻜﻮﻥ ﺯﻭﺍﻳﺎﻩ ﺍﻷﺭﺑﻊ ﻗﺎﺋﻤﺔ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻻ ﻳﺸﺘﺮﻁ ﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻌﻴﻦ.
ﺍﻹﺟﺎﺑﺔ :ﺍﻟﻤﺮﺑﻊ ﻳﺸﺘﺮﻁ ﺃﻥ
َ

ﺇﺟﺎﺑﺔ ﺍﻹﺛﺮﺍء:
ﻣﺎ ﻗﺎﻟﺘﻪ ﻫﺪﻯ ﺻﺤﻴﺢ  ،ﻓﺸﺒﻪ ﺍﻟﻤﺴﺘﻄﻴﻞ ﻓﻴﻪ ﻛ ّﻞ ﺿﻠﻌﻴﻦ ﻣﺘﻘﺎﺑﻠﻴﻦ ﻣﺘﺴﺎﻭﻳﻴﻦ ﻭﻣﺘﻮﺍﺯﻳﻴﻦ ،ﻭﻻ ﻳﺘﺤﻘﻖ ﻫﺬﺍ
ﻓﻲ ﺷﺒﻪ ﺍﻟﻤﻨﺤﺮﻑ.
ﻓﻴﻪ ﺃﺭﺑﻊ ﺯﺍﻭﻳﺎ  ،ﻭﻟﻜ ّﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﻧﻔﺴﻪ) .ﺍﻟﻤﺮﺑﻊ ،ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻄﻴﻞ(.
ﻓﻴﻪ ﺯﻭﺟﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻷﺿﻼﻉ ﺍﻟﻤﺘﻮﺍﺯﻳﺔ) .ﻣﺘﻮﺍﺯﻱ ﺍﻷﺿﻼﻉ ،ﺍﻟﻤﺴﺘﻄﻴﻞ ،ﺍﻟﻤﺮﺑﻊ ،ﺍﻟﻤﻌﻴﻦ(.
ﻓﻴﻪ ﺯﻭﺝ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻦ ﺍﻷﺿﻼﻉ ﺍﻟﻤﺘﻮﺍﺯﻳﺔ).ﺷﺒﻪ ﺍﻟﻤﻨﺤﺮﻑ(.
ﺟﻤﻴﻊ ﺃﺿﻼﻋﻪ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻄّﻮﻝ ﻧﻔﺴﻪ).ﺍﻟﻤﺮﺑﻊ ،ﺍﻟ َﻤﻌﻴﻦ(.
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َّ

ملحق اإلجابات

áª¶àæŸG ÒZh) áª¶àæŸG
äÉ©∏°†ŸG
المنتظمة وغير المنتظمة
IóMhالمضلعات
اإلجابة لتدريبات موضوع (
يبَّ:1
ََََّّّّتدر َّ
اويةَّقائمةَّ
َّ
أ) ز

َّ

اويةَّحادةَّ
َّ
ب) ز
َّ

َّ ََّّتدريبََّّ:6

ج)َّزاويةَّمَّنفرجةََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

َّ

عددَّخطوطَّالتماثل
َّ
َّ
ستقيمةَََّّّ
َّ
محيطهد)َّزاويةَّم

المضلَّع

اتَّالرسمَّفيَّمثالََّّ.ََّّ2
َّ
يب2
َََّّّتدمرر َّ
سمَّ
َّ:تتبعَّخطَّوَّ 3
بعَّطولَّضلعه

منتظمََّّ/غيرَّمنتظم
َّ

سم
ََّّ َّ12

4

(منتظم)
َّ
رباعيَّ

سم
َّ َّ48

16

سداسيََّّ(منتظم)

وحدةَّطول
َّ
َّ22

0

(غيرَّمنتظم)
َّ
رباعيَّ

اتَّالرسمَّفيَّمثالََّّ.ََّّ3
َّ
تتبعَّخطو
يب:3
ََّّستدر َّ
سمَّ
ضلعَّفيهََّّ 8
َّ
داسيَّطولَّكلََّّ

اتَّالرسمَّفيَّمثالََّّ.ََّّ4
الَّاضالعهََّّ 6،7،4،5
َّ:تتبعَّخطو
يب4
ََّّتدر َّ
شبهَّمنحرفَّأطو

عَّالمضلع
َّ
نو

عَّالقياساتَّأقلَّمنَّ
َّ
ضلعَّفيهَّ=°
طولَّكلََّّ 57
+°
ماسيََّّ 43َّ:َّ5
يب
ََّّختدر َّ
(منتظم)
َّ َّ°َّ 180
خماسيَّ
القياساتَّ،ألنََّّمجمو5
سم
َّ،°الَّيوجدَّمثلثَّبهذهَّ َّ
َّ12,5
َّ175
سم
َّ 2,5
َّ75+°
َّ::6
يبَّ7
ﺘدر
تد
رﻴب
َّ

تقريبا 9

تقريبا11
تقريبا

11

َّ::7
يبَّ8
تد
ﺘدرﻴب

تقريبا
تقريبا 9
9

يعتمدَّعلىَّمساحةَّكفََّّالطَّالبَّ.
َّ

تقريبا 19

تقريبا 21
تقريبا 21

إجابةَّاإلثراءَّ:مجموعَّقياساتَّزواياَّالمثلثَّ=َّ5180

تقريبا 17

َّ

ملحق اإلجابات
اإلجابة لتدريبات موضوع (زوايا المضلع الرباعي ومساحته)
تدريبََّّ:1
َّ°َّ 390َّ=َّ°150+°90+°
َّ 80+°
َّ 70
َّ.°
عةَّحولَّنقطةَّ=ََّّ 360
َّ
عَّقياساتَّالزواياَّالمَّتجمَّ
َّ
ادعاءَّسلمىَّخاطيء؛َّألنََّّمجمو
َّتدريبَََّّّ:2

5سم

س

ل

البَّ،صفحةََّّ.َّ29
َّ
الخطواتَّكماَّفيَّمثالََّّ،1كتابَّالطَّ
تدريبََّّ:3
°َّ 300َّ=َّ°
َّ 60َّ-َّ°
ََّّ 360
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4سم

4سم

ص

5سم

ع

إجابةَّاإلثراءَّ:مجموعَّقياساتَّزواياَّالمثلثَّ=َّ 180
َّ

ملحق اإلجابات

s °†ŸG ÉjGhR IóMh
¬àMÉ°ùeh
»YÉHôdG
™
∏
q
اإلجابة لتدريبات موضوع (زوايا المضلع الرباعي ومساحته)
تدريبََّّ:1
َّ°َّ 390َّ=َّ°150+°90+°
َّ 80+°
َّ 70
َّ.°
عةَّحولَّنقطةَّ=ََّّ 360
َّ
عَّقياساتَّالزواياَّالمَّتجمَّ
َّ
ادعاءَّسلمىَّخاطيء؛َّألنََّّمجمو
َّتدريبَََّّّ:2

5سم

س

ل

البَّ،صفحةََّّ.َّ29
َّ
الخطواتَّكماَّفيَّمثالََّّ،1كتابَّالطَّ
4سم

4سم

تدريبََّّ:3
°َّ 300َّ=َّ°
َّ 60َّ-َّ°
ََّّ 360

ص

5سم

ع

َّ.َّ°100َّ=َّ3َّ÷َّ°300
تدريبََّّ:4
تفاعَّ
 )1مساحةَّشبهَّالمنحرفَّ=َّنصفَّ×َّ(مجموعَّالقاعدتين)×َّاالر َّ
)َّ×َّعَّ
َّ
=ََّّ8َّ+َّ12(َّ×َّ0,5
ََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ َّ40
تفاعَّ(ع)َّ=ََّّ4دسمَّ.
َّ
ََََََََََّّّّّّّّّّاالر
تفاع
 )2مساحةَّمتوازيَّاألضالعَّ=َّطولَّالقاعدةَّ×َّاالر َّ
سمَّ
َّ،إذنَّطولَّالقاعدةَّ(ق)َّ=ََّّ َّ12
طولَّالقاعدةَّ×ََّّ ََّّ5
َّ
ََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ=َّ60

إجابة اإلثراء:
5
5
360
.360
=َّ
اياَّالمضلعَّالرباعيََّّ َّ
َّ
 )3مجموعَّقياساتَّزو

 )4الَّ،الَّأوافقَّ.
إذاَّكانتَّمساحةَّشبهَّالمنحرفَّ=َّمساحةَّمتوازيَّاألضالعَّ،وكانَّلهماَّقاعدةَّمشتركةَّقَّ،1
فإن(َّ0,5ََّّ،قَّ+َّ1قَّ×َّ)َّ2عَّ=َّقَّ×َّ1عَّ
أيَّأنَََّّّ0,5قَّ0,5َّ=َّ2قَََّّّ1أوََََّّّّقََّّ=1قَّ2
فيكون
َّماَّقالهَّقتيبةَّصحيحاَّعندماَّيكونَّطولَّالقاعدةَّالمشتركةَّيساويَّطولَّالقاعدةَّالثانيةَّ
ً

لشبهَّالمنحرفَّ،أيَّعندماَّتتساوىَّقاعدتيَّشبهَّالمنحرفَّبالطَّولَّ،وعندهاَّيصبحَّمستطيالً.
اإلجابة النموذجية لملزمة موضوع ( مساحة سطح متوازي المستطيالت والمكعب )
سؤالَّ:1
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طلبتَّفداءَّمنَّأبيهاَّتصميمَّعلبةَّمنَّالكرتونَّالمقوىََّّعلىَّشكلَّمتوازيَّمستطيالتَّعلمَّاَّبأنَّأبعادَّمتوازيَّ
َّ

Ö©µŸGh äÓ«£à°ùŸG …RGƒàe í£°S áMÉ°ùe IóMh
ْ
ﻯ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﻣﺘﻮﺍﺯﻱ ﻣﺴﺘﻄﻴﻼﺕ ﻋﻠ ًﻤﺎ ﱠ
ﻁﻠﺒﺖ ﻓﺪﺍء ﻣﻦ ﺃﺑﻴﻬﺎ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻋﻠﺒﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﺮﺗﻮﻥ ﺍﻟﻤﻘﻮ ﱠ
ﺑﺄﻥ
ﺳﺆﺍﻝ:۱
ﺃﺑﻌﺎﺩ ﻣﺘﻮﺍﺯﻱ ﺍﻟﻤﺴﺘﻄﻴﻼﺕ )٤ﺳﻢ(۷) ،ﺳﻢ(٥) ،ﺳﻢ( ،ﻭﻋﻠﺒﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﻣﻜﻌﱠﺐ ﻁﻮﻝ ﺿﻠﻌﻪُ )۳ﺳﻢ(،
ﺳﺎﻋﺪﻫﺎ ﺑﻤﻌﺮﻓﺔ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻠﺒﺔ ﻋﻠ ًﻤﺎ ﱠ
ﺑﺄﻥ ﺛﻤﻦ ﻣﺴﺎﺣﺔ ﺍﻟﺴﻨﺘﻴﻤﺘﺮ ﺍﻟﻤﺮﺑﻊ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﺮﺗﻮﻥ ﺍﻟﻤﻘﻮﻯ  ۱۰ﻗﺮﻭﺵ؟

ﺍﻹﺟﺎﺑﺔ:

ﺍﻟﻤﺴﺎﺣﺔ ﺍﻟﺠﺎﻧﺒﻴﺔ = ﻣﺤﻴﻂ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ × ﺍﻻﺭﺗﻔﺎﻉ
ﱡ
)ﺍﻟﻄﻮﻝ × ﺍﻟﻌﺮﺽ( × ﺍﻻﺭﺗﻔﺎﻉ
=۲
= ٥ × (٤ × ۷ ) ۲
=  ۲۸۰ = ۲۸× ۱۰ﺳﻢ۲
ﱡ
)ﺍﻟﻄﻮﻝ  +ﺍﻟﻌﺮﺽ(
ﻣﺴﺎﺣﺔ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺗﻴﻦ = ۲
=  ۲۲ =۱۱×۲ = (٤ + ۷ ) ۲ﺳﻢ۲
ﺍﻟﻤﺴﺎﺣﺔ ﺍﻟﻜﻠّﻴّﺔ = ﺍﻟﻤﺴﺎﺣﺔ ﺍﻟﺠﺎﻧﺒﻴﺔ  +ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻣﺴﺎﺣﺘﻲ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺗﻴﻦ.
= ۳۰۲ =۲۲ + ۲۸۰ﺳﻢ۲
ﺗﻜﻠﻔﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻠﺒﺔ =  ۳۰۲۰ = ۱۰ × ۳۰۲ﻗﺮ ً
ﺷﺎ.
ﺛﻤﻦ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻌﻠﺒﺔ ﻫﻮ  ۳,۰۲۰ﺩﻧﺎﻧﻴﺮ.
ﺍﻟﻤﺴﺎﺣﺔ ﺍﻟ ُﻜﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﻜﻌﺐ = ) ×٦ﻁﻮﻝ ﺍﻟﻀﻠﻊ( ۲
=٥٤ =۹×٦= ۲ (۳) × ٦ﺳﻢ۲
ﺗﻜﻠﻔﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻠﻌﺒﺔ =  ٥٤۰ = ۱۰ × ٥٤ﻗﺮﺵ
ﺛﻤﻦ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻌﻠﺒﺔ ﻫﻮ  ٥٤۰ﻗﺮ ً
ﺷﺎ
ﺷﺎ ﺃﻱ ﺛﻼﺛﺔ ﺩﻧﺎﻧﻴﺮ ﻭ ٥٦۰ﻗﺮ ً
ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ =  ۳٥٦۰ = ٥٤۰ + ۳۰۲۰ﻗﺮ ً
ﺷﺎ
ﺳﺆﺍﻝ  :۲ﺍﻟﻤﺴﺎﺣﺔ ﺍﻟﺠﺎﻧﺒﻴّﺔ ﻟﻠﻤﻜﻌﺐ = ) × ٤ﻁﻮﻝ ﺍﻟﻀﻠﻊ( ۲
 × ٤=٦٤ﺱ۲
 =٤÷٦٤ﺱ۲
ﻲ
ﺱ ۱٦ = ۲ﻧﺄﺧﺬ ﺍﻟﺠﺬﺭ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﻌ ّ
ﺱ =  ٤ﺳﻢ
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قطعةَّخشبيةَّعلىَّشكلَّمتوازيَّمستطيالتَّأبعادهََّّ8َّ،6َّ،4سمََّّ،يرادَّتغليفهااَّباورقَّملاونَّ،كامَّسانحتاجَّمانَّالاورقَّ
الملونَّلذلكَّ؟؟؟؟َّ

بعة)
يَّالمستطيالتَّ=ََّّ208سمَّمربعَّ(وحدةَّمساحةَّمر َّ
َّ
مساحةَّالورقَّالملونَّللتغليفَّ=َّالمساحةَّالكلَّيَّةَّلمتواز
َّ

ﺇﺟﺎﺑﺔ ﺍﻻﺛﺮﺍء:

َّ

ﻗﻄﻌﺔ ﺧﺸﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﻣﺘﻮﺍﺯﻱ ﻣﺴﺘﻄﻴﻼﺕ ﺃﺑﻌﺎﺩﻩ  ۸ ،٦ ،٤ﺳﻢ  ،ﻳﺮﺍﺩ ﺗﻐﻠﻴﻔﻬﺎ ﺑﻮﺭﻕ ﻣﻠﻮﻥ ،ﻛﻢ ﺳﻨﺤﺘﺎﺝ
ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻮﻥ ﻟﺬﻟﻚ ؟؟؟؟
ﻣﺴﺎﺣﺔ ﺍﻟﻮﺭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻮﻥ ﻟﻠﺘﻐﻠﻴﻒ = ﺍﻟﻤﺴﺎﺣﺔ ﺍﻟﻜﻠّﻴّﺔ ﻟﻤﺘﻮﺍﺯﻱ ﺍﻟﻤﺴﺘﻄﻴﻼﺕ =  ۲۰۸ﺳﻢ ﻣﺮﺑﻊ )ﻭﺣﺪﺓ ﻣﺴﺎﺣﺔ
ﻣﺮﺑﻌﺔ(

َّ
َّ

ºé◊G IóMh

ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ:۱

ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺷﺒﻜﺔ ﺍﻟﻤﺮﺑﻌﺎﺕ ﻳﺮﺳﻢ ﺍﻟﻤﻌﻠﻢ ﺷﺒﻜﺔ ﻫﺮﻡ ﺛﻼﺛﻲ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟ ّ
ﺸﻜﻞ ﺍﻵﺗﻲ:

َّ

ىَّشكلَّمتوازيَّمستطيالتَّ،مساحةَّقاعادتهاَّ(ََّّ)2000سامَّ،2ج40
ادَّحجمهااَّإذاَّكاانَّارتفاعهااَّ

وازيَّالمستطيالتَّ=َّمساحةَّالقاعدةَّ×َّاإلرتفاع

َّ

ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ:۲

ﺛﻼﺟﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﻣﺘﻮﺍﺯﻱ ﻣﺴﺘﻄﻴﻼﺕ ،ﻣﺴﺎﺣﺔ ﻗﺎﻋﺪﺗﻬﺎ )  (۲۰۰۰ﺳﻢ ،۲ﺟﺪ ﺣﺠﻤﻬﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﺭﺗﻔﺎﻋﻬﺎ
) (۱۸۰ﺳﻢ؟
ﺣﺠﻢ ﻣﺘﻮﺍﺯﻱ ﺍﻟﻤﺴﺘﻄﻴﻼﺕ = ﻣﺴﺎﺣﺔ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ × ﺍﻹﺭﺗﻔﺎﻉ
=۱٥۰ × ٤۰۰۰
=  ٦۰۰۰۰۰ﺳﻢ۳

ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ :۳

ِﺟ ْﺪ ﻧﺎﺗﺞ ُﻛﻞﱢ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ:
 ٤ﺩﺳﻢ ۲ + ۳ﺳﻢ ٤۰۲ = ۲ﺳﻢ۲
 ٥ﻟﺘﺮ  ۲۰ -ﻣﻞ =  ٤۹۸۰ﻣﻞ

ﺇﺛﺮﺍء:

ﻗﻄﻌﺔ ﺧﺸﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﻣﺘﻮﺍﺯﻱ ﻣﺴﺘﻄﻴﻼﺕ ﺃﺑﻌﺎﺩﻩ  ۸ ،٦ ،٤ﺳﻢ ،ﻳﺮﺍﺩ ﺗﻘﺴﻴﻤﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻣﻜﻌﺒﺎﺕ ﺻﻐﻴﺮﺓ
ﻁﻮﻝ ﺿﻠﻊ ﺍﻟﻤﻜﻌّﺐ  ۲ﺳﻢ ،ﻛﻢ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻤﻜﻌﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﻨﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ؟؟؟؟
ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻤﻜﻌّﺒﺎﺕ =  ۲٤ﻣﻜﻌّﺐ
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سؤالَّ:1
)َّأعلىَّقيمةَّ(َّ)َّ39
َّ
أقلََّّقيمةَّ(26
الفئاتَّ
َّ

ارَّ
التكر َّ

اتَّ
االشار َّ

َّ///ََََََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ27َّ–َّ25

َّ3

َّ30َّ–َّ28

َّ///

َّ3

َّ33َّ–َّ31

َّ////

َّ5

َّ36َّ–َّ34

َّ/َّ////

َّ6

َّ39َّ–َّ37

َّ///َّ////

َّ8

َّ
سؤالَََّّّ:2
الفئاتَّ
َّ

َّ4-2

َّ7-5

َّ10-8

َّ13-11

َّ16-14

ارَّ
التكر َّ

َّ5

َّ9

َّ6

َّ1

َّ4

الحدودَّالفعليةَّ

َّ4,5-1,5

َّ7,5-4,5

َّ10,5-7,5

َّ13,5-10,5

َّ16,5-13,5

َّ

10

9

9
8
7

6
5
4

6
5
4
3
2

1

1
0

16,5

13,5

10,5
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7,5

4,5

1,5

سؤال:3
أ)َّ

قطاع
النوم

ألنَّعددَّساعاتهَّأكبرَّقيمةَّلذلكَّيكونَّحجمهَّأكبرَّحجمَّ
بالقطاعاتَّويمكنَّأنََّّنتأكدَّمنَّحسابَّزاويةَّقطاعهَََّّّ.
طالعةَّ=َّ°َّ 30
َّ
ب)َّقطاعَّالمَّ
ومَّ=ََّّ°َّ 120
َّ
قطاعَّالنَّ
ىَّ.
ج)َّالمطالعةَّمعَّالواجباتَّ،التلفازَّمعَّأخر َّ

إجابة اإلثراء :

الصورة تمثيل باستخدام القطاعات الدائرية:
يختار نص السؤال بما يتالءم مع عنوان الصورة والتعليميات المرافقة لها.

يحدد بالتقريب زوايا القطاع الدائري من خالل مقارنة أجزاء القطاعات الدائرية ببعضها،
بحيث يكون مجموع الزوايا  360درجة ،وكذلك الطريقة نفسها في تحديد نسبة تقريبية
لذلك على أن يكون مجموع جميع النسب للقطاعات = .%100
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