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سجّاد مثقّب   8.3

.(Sierpinski) أمامكم رسمة مثلث سريبينسيك

نوا:  خمِّ

كيف نرسم مثلّثًا مثّقبًا كهذا؟  

ما هي مساحته؟

ما هو محيطه؟

كيف تتغيرَّ املساحة واملحيط إذا استمررنا بالّتثقيب؟ 

اِقرتحوا مراحل لتثّقيب املثلّث يك تحصلوا عىل مثلّث سريبينسيك.    .1

زاوية الحاسوب

اِبنوا مثلث سريبينسيك مبساعدة تطبيق الّنمط الهنديّس املتكّرر، مثًل:     .2
http://illuminations.nctm.org/ActivityDetail.aspx?ID=17

اِفحصوا اقرتاحكم يف َمَهّمة 1.  

فّعالّية بديلة للحاسوب
  

أمامكم املرحلتان األوليان لبناء مثلّث سريبينسيك:    .3

مرحلة ابتدائية
مرحلة 0 مرحلة 1 مرحلة 2

 

اُرسموا املرحلة القادمة.    
اِفحصوا اقرتاحكم يف َمَهّمة 1.  
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هل تعلمون؟ 

الّشكل  نفس  من  مكوَّن  هنديّس  شكل  هو  )فركتال(  املتكّرر  الهنديّس  الّنمط 

الّشكل  نرى  فإنّنا  مفّصل،  مستوى  كّل  يف  فيه  ن  نتمعَّ وعندما  املتكّرر،  ر  املصغَّ

ر. مثلّث سيبينسيك هو مثلّث منط هنديّس  الكبري مبنيًا من نفس الّشكل املصغَّ

ملثلّث  األبعاد  ثليث  مبنى  وهو  مثّقبًا  هرًما  الّصورة  يف  نرى  )فركتال(.  متكّرر 

سريبينسيك.      

ميكن أْن نرى مبدأ مبنى منط هنديّس متكّرر )فركتال( يف الطّبيعة أيًضا.   

مثًل: أزهار القرنبيط. 

تُْنِتج برمجيّة الحاسوب مثلث سريبينسيك، وتستطيع الربمجيّة االستمرار يف بناء الّنمط الهنديّس املتكّرر )فركتال( مراحل   .4
ا كام نرغب.    عديدة جدًّ

ماذا يحدث - حسب رأيكم - ملساحة الّسجادة؟  أ. 

ماذا يحدث - حسب رأيكم - ملحيط الّسجادة؟  ب. 

نفرتض أّن مساحة املثلّث األصيّل هي وحدة مساحة واحدة.   .5
ِجدوا مساحة الّسجادة املثّقبة يف كّل مرحلة من املراحل األربع األوىل.    أ. 

اُكتبوا املساحات بكتابة القوى )ميكن االستعانة بتطبيق الّنمط الهنديّس املتكّرر )فركتال((.   

الّسابقة؟ )ميكنكم  املرحلة  الّسجادة يف مرحلة معيّنة ومساحتها يف  القسمة( بني مساحة  النسبة )خارج  ما هي  ب. 
.)Excel( االستعانة بالجدول اإللكرتويّن إكسيل

ِجدوا مساحة الّسجادة يف املرحلة العارشة؟  ت. 

اُكتبوا تعبريًا جربيًّا ملساحة الّسجادة يف املرحلة n( n عدد طبيعّي(؟ ث. 

10 مساحة املثلّث األصيّل؟  
1 يف أيّة مرحلة تكون مساحة الّسجادة املثّقبة حوايل   ج. 

تحدٍّ

نختار سجادة مثّقبة فيها محيط املثلّث يف املرحلة االبتدائيّة )مرحلة 0( هو وحدة طول واحدة.    .6
ِجدوا محيط الّسجادة املثّقبة يف كّل مرحلة من املراحل األربع األوىل.  أ. 

اِنتبهوا: املحيط يشمل هوامش الثّقوب التي نَتَجت أيًضا.   

ِجدوا محيط الّسجادة يف املرحلة العارشة؟  ب. 

ت.اُكتبوا تعبريًا جربيًّا ملحيط الّسجادة يف املرحلة n( n عدد طبيعّي(؟

ث . يف أيّة مرحلة يكون محيط الّسجادة 5 أضعاف محيط املثلّث األصيّل؟  
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أمامكم املراحل األوىل إلنتاج الّنمط الهنديّس املتكّرر لرقائق الّثلج.   .7

مرحلة ابتدائية
مرحلة 0 مرحلة 1 مرحلة 2

اُرسموا املرحلة القادمة.  أ. 

إذا استمرّت برمجيّة حاسوب يف إنتاج املزيد من مراحل رقائق الثّلج.   ب. 

ماذا يحدث ملساحة رقائق الثّلج؟    )i(

ماذا يحدث ملحيطه؟   )i(

اِبنوا منطًا هندسيًّا متكّرًرا. اُرسموا املراحل الخمسة األوىل يف الّنمط الهنديّس املتكّرر الّذي بنيتموه.   .8
ِجدوا منطًا هندسيًّا متكّرًرا يف البيئة املحيطة؟ صوِّروه أو ِصفوه.  

ميكنكم االستعانة بالتّطبيق املحوسب إلنتاج منط هنديّس متكّرر تجدونه يف موقع اإلنرتنت، مثًل: املوقع اآليت: 

http//:nlvm.usu.edu/en/nav/frames_asid_137_g_2_t_3.html?open=instructions

نحافظ على لياقة رياضّية

ِجدوا، يف كّل بند، متوالية حواصل الجمع، واكتبوا التّمرين اآليت يف املتوالية.  

لتموه، ثم اِحسبوا إجابتكم، وافحصوها.    ِجدوا دون أْن تحسبوا نتيجة التّمرين الّذي سجَّ

ت.ب.أ.
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أُحجية

موا كّل مضلّع إىل أربعة مضلّعات متطابقة، بحيث يشبه شكلها املضلّع األصيّل.   قسِّ

مثال:
المضلّع المعطى

م إلى  المضلّع المعطى مقسَّ
أربعة مضلّعات متشابهة 

I

II III
IV

أ.

ث.

ج.

ح. ب.

ت.


