الوحدة السادسة والعرشون :نظرية فيثاغوروس

الدرس األول :متهيد لنظرية فيثاغوروس

التخطيطي أبعاد بيوت التالميذ عن املدرسة
تصف القطع الّتي تظهر يف الرسم
ّ
كل تربيعة  100م).
(ميثِّل طول ّ
جدوا أقرب بيت إىل املدرسة.
جدوا أبعد بيت عن املدرسة.
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نربط بني طو ِيل القامئني يف املثلّث القائم الزاوية وطول الوتر يف املثلّث.
العالقة بني طو ِيل القامئني وطول الوتر يف املثلّث القائم الزاوية
 .1أمامكم رسومات أربعة مثلّثات قامئة الزاوية.
ﺏ

ﺙ

ﺕ

ﺃ

أ .انسخوا الجدول وأكملوا أطوال األضالع (بوحدات طول ضلع الرتبيعة).
املثلّث
أ
ب
ت
ث

طول القائم الصغري

طول القائم الكبري

طول الوتر

ب .قال آدم :إذا قمنا برتبيع طول القائم الصغري فنحصل عىل مجموع طول القائم الكبري والوتر كالتايل.a 2 = b + c :

افحصوا يف الجدول هل قول آدم صحيح؟
ت .فتّشوا يف الجدول عن عالقات بني طو ِيل القامئني وطول الوتر ،وافحصوا هل جميع أسطر الجدول تحقّق هذه
العالقة؟
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 .2أمامكم رسومات ثالثة مربّعات مل ّونة.
كل مربّع (بوحدة املساحة تربيعة).
جدوا مساحة ّ
جدوا عالقة بني مساحات املربّعات.
.3

أمامكم رسومات ثالثة مربّعات مل ّونة.

كل مربّع (بوحدة املساحة تربيعة).
أ .جدوا مساحة ّ
ب .جدوا عالقة بني مساحات املربّعات.

 .4يف موقع "الرياض ّيات املدمجة" ،يف قسم "ف ّعال ّيات بواسطة الحاسوب" ،ستجدون ف ّعال ّية "مربّعات عىل أضالع مثلّث
مساحتي املربّعني
قائم الزاوية" "ריבועים על צלעות של משולש ישר  -זווית" .ستفحصون يف هذه الف ّعال ّية هل مجموع
ِ
املبنيني عىل القامئني يساوي مساحة املربّع املبني عىل الوتر؟ نفذوا الفعالية حسب التعليامت.

ﻓﻌّﺎﻟﻳّﺔ ﺑﺩﻳﻠﺔ
ﻓﻲ ﺍﻟﺣﺎﺳﻭﺏ

كل رسمة ،مربّعات عىل أضالع مثلّث قائم الزاوية.
 .5بُنيت ،يف ّ
(أُ ِع ّدت الرسومات للتوضيح ،وقياسات الطول معطاة بالسم).
كل رسمة.
أ .احسبوا مساحات املربّعات يف ّ

مساحتي املربّعني املبنيني عىل القامئني يساوي مساحة املربّع املبني عىل الوتر؟
كل رسمة ،هل مجموع
ب .افحصوا ،يف ّ
ِ
ﻧﻔ ّﻛﺭ ﺒ ...

كل مثلّث ما ييل:
 .6تط ّرقوا إىل الجدول املعطى يف مه ّمة  ،1وافحصوا يف ّ
مساحتي املربّعني املبنيني عىل القامئني يساوي مساحة املربّع املبني عىل الوتر.
مجموع
ِ
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رأينا أمثلة فيها ما ييل:
مساحتي
يف املثلّث القائم الزاوية ،مساحة املربّع املبني عىل الوتر تساوي مجموع
ِ
املربّعني املبنيني عىل القامئني.
هذا يعني أنّه رأينا إذا كان َ aو  bطوال قامئني َو  cطول الوتر ) (a>0, b>0, c>0فإ ّن
a 2 + b2 = c2

نس ّمي هذا اال ّدعاء نظرية فيثاغوروس.
كل مثلّث قائم الزاوية؟
نفحص ،يف الدرس القادم ،هل هذه النظرية صحيحة يف ّ

كان فيثاغوروس رياضيًّا وفيلسوفًا يونانيًّاُ ،ولد يف جزيرة ساموس سنة
قبل امليالد تقريبًا.
استوطن فيثاغوروس سنة  529قبل امليالد يف قرية يونانيّة يف جنوب
إيطاليا ،وقد بنى حوله املدرسة الفيثاغورية  -جامعة فلسفيّة دينيّة.
كل العالَم بنسب وعالقات رياضيّة بني أعداد طبيعيّة.
اعتقد الفيثاغوريون أنّه ميكن وصف ّ
ننسب عاد ّة الربهان العام األول لنظرية فيثاغوروس ،إىل فيثاغوروس نفسه  ،عىل الرغم
من أنه ليس من املؤكد أ ّن فيثاغوروس هو الّذي برهن هذه النظرية .كانت النظرية دون
الربهان معروفة قبل عهد فيثاغوروس مبئات السنني  -يف بابل ،مرص القدمية والصني ،لكن
الرياضيون اليونانيون كانوا أول من َع ِمل عىل إيجاد براهني ألفكار رياضيّة.
582

ثالث ّيات فيثاغورية

نس ّمي ثالثية األعداد الطبيعيّة

مثال :األعداد

 a, b, cالّتي تحقّق  a 2 + b 2 = c 2ثالث ّية فيثاغورية.

َ ,12 ,5و  13هي ثالثيّة فيثاغورية5 2 + 12 2 = 13 2 :

 .7افحصوا هل الثالث ّيات اآلتية هي ثالث ّيات فيثاغورية؟
أ.

17 ,15 ,8

ب3 ,2 ,1 .
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ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﻣﻬﺎ ّﻡ

 .1أمامكم مثلّثات قامئة الزاوية ،بُنيت مربّعات عىل أضالعها.
(أُ ِع ّدت الرسومات للتوضيح ،والقياسات معطاة بالسم.).
كل بند ،مساحات املربّعات املبن ّية عىل األضالع.
احسبوا ،يف ّ
مساحتي املربّعني املبنيني عىل القامئني يساوي مساحة املربّع املبني عىل الوتر؟
هل مجموع
ِ
ﺏ.

ﺃ.

15

17

40

41
8
9

 .2أمامكم مثلّثات قامئة الزاوية ومتساوية الساقني ،بُنيت مربّعات عىل أضالعها.
(أُ ِع ّدت الرسومات للتوضيح ،والقياسات معطاة بالسم.).
كل بند ،مساحات املربّعات املبن ّية عىل األضالع.
احسبوا ،يف ّ
مساحتي املربّعني املبنيني عىل القامئني يساوي مساحة املربّع املبني عىل الوتر؟
هل مجموع
ِ
ﺏ.

ﺃ.

2
2

3

3

كل مثلّث قائم الزاوية
 .3استعينوا بالرسمة ،وارشحوا ملاذا تتحقّق نظرية فيثاغوروس يف ّ
ومتساوي الساقني؟
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 .4أمامكم ثالث ّيات أعداد ،ح ّددوا من بينها الثالث ّيات الفيثاغورية .ارشحوا.

أمثلة:
أ.

13

12

5

5

4

2

ثالث ّية فيثاغورية:

5 2 + 12 2 = 13 2

ثالث ّية ليست فيثاغورية2 2 + 4 2 ≠ 5 2 :

6

2

ث8 10 .

6

خ11 60 61 .

ب6 10 .

4

ج3 .

2

2

د.

10 24 26

7

2

ح9 12 15 .

ذ.

13 84 85

8

ت6 .

.5

أ .األعداد  5 ,4 ,3هي ثالث ّية فيثاغورية ( .)3 2 + 4 2 = 5 2
 -ارضبوا هذه األعداد يف . 2

.6

أمامكم متاهة مثلّثات( .أُ ِع ّدت الرسومات للتوضيح ،والقياسات معطاة بالسم).

افحصوا هل األعداد الجديدة هي ثالث ّية فيثاغورية أيضً ا؟
 ارضبوا األعداد املعطاة يف نفس العدد ִּ(يختلف عن العدد  )2حسب اختياركم.افحصوا هل األعداد الجديدة تشكِّل ثالث ّية فيثاغورية أيضً ا؟
 أضيفوا  2إىل األعداد املعطاة وافحصوا هل األعداد الجديدة تشكِّل ثالثيّة فيثاغورية أيضً ا؟ب .معطاة ثالث ّية فيثاغورية 13 12, ,5 :
ابنوا ثالث ّيات فيثاغورية إضاف ّية بواسطة رضب الثالث ّية املعطاة يف نفس العدد.

ارسموا ،عىل ورقة شفافة ،مسار خروج من املتاهة عرب الرتبيعات املعطاة فيها قياسات لثالث ّيات فيثاغورية.
9

4

3
6

40
9

7
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4

5
4
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الدرس الثاين :برهان نظرية فيثاغوروس
رأينا يف الدرس السابق مثلّثات قامئة الزاوية تتحقّق فيها العالقة
اآلتية:
مساحتي املر ّبعني املبن ّيني عىل القامئني يساوي مساحة
مجموع
ِ
املبني عىل الوتر.
املر ّبع ّ
عندما يكون َ aو  bطوال القامئني َو  cطول وتر املثلّث
جلa 2 + b 2 = c 2 :
) (a>0, b>0, c>0نس ِّ
كل مثلّث قائم الزاوية؟
نرشح ملاذا تتحقّق هذه العالقة يف ّ
برهان نظرية فيثاغوروس
 5وحدات.

 .1أمامكم مثلّث قائم الزاوية ،طوال قامئيه هام  3وحدات َو
(بوحدة طول ضلع الرتبيعة).
نضع املثلّثات األربعة اآلتية داخل مربّع طول ضلعه  8وحدات بطريقتني( .انظروا الرسمتني
َ Iو .)II

ﺍﻟﺮﺳﻤﺔ II

ﺍﻟﺮﺳﻤﺔ I
M

A

T

R

Y
O

I

M

الرباعي الّذي نَتَج داخل الرسمة  IIهو مربّع؟
أ .ارشحوا ملاذا الشكل
ّ
مساحتي املربّعني اللذين نتجا يف الرسمة ( Iبوحدة املساحة تربيعة).
ب .احسبوا
ِ
يل الّذي نَتَج يف الرسمة ( IIاستعينوا بطرح املساحات).
احسبوا مساحة املربّع الداخ ّ
عىل ماذا حصلتم؟
ضلعي املثلّث القائم الزاوية
ت .قالت مريم :يتطابق املربّعان اللذان نتجا يف الرسمتني َ Iو  IIمع املربّعني املبن ّيني عىل
ِ
يل الّذي طوال قامئيه َ 3و  5وحدات.
األص ّ
هل قول مريم صحيح؟ ارشحوا.
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 .2يف موقع "الرياض ّيات املدمجة" ،يف قسم "ف ّعال ّيات بواسطة الحاسوب" ،ستجدون ف ّعال ّية "برهان نظرية فيثاغوروس"
كل مثلّث قائم الزاوية؟
"משפט פיתגורס  -הוכחה" .سترشحون ،يف هذه الف ّعال ّية ،ملاذا تتحقّق نظرية فيثاغوروس يف ّ
نفّذوا الف ّعال ّية حسب التعليامت.

ﻓﻌّﺎﻟﻳّﺔ ﺑﺩﻳﻠﺔ
ﻓﻲ ﺍﻟﺣﺎﺳﻭﺏ

 .3نكرر العمليّات الّتي نفّذناها يف مه ّمة  1مع مربّعات دون تربيعات.
أمامكم مثلّث قائم الزاوية ،طوال قامئيه هام  aوحدات َو  bوحدات ،وطول الوتر  cوحدات
)َ b ,aو  cوحدات طول.(c > 0, b > 0, a > 0 ،
نضع أربعة مثلّثات كاملثلّث املعطى أعاله داخل مربّع طول ضلعه
الرسمتني َ Iو .)II

a+b

ﺍﻟﺮﺳﻤﺔ I
b

b

a

a

a

b

b

b

b

ﺍﻟﺮﺳﻤﺔ II

a

a

سم بطريقتني مختلفتني (انظروا
a

c

c
a

c

c

b

a

b

كل مربّع (يف الرسمتني َ Iو  )IIهي مربّعات؟
أ .ارشحوا ملاذا املساحات الّتي نَتَجت داخل ّ
جلوا تعابري ملساحات املربّعات الّتي نَتَجت يف الرسمتني َ Iو .II
ب .س ِّ
مساحتي املربّعني اللذين نتجا يف الرسمة  Iيساوي مساحة املربّع الّذي نتج يف الرسمة .II
ت .ارشحوا ملاذا مجموع
ِ
كل مثلّث قائم الزاوية ،طوال قامئيه َ aو  bوطول
ث .ارشحوا كيف ميكن االستنتاج بنا ًء عىل البنود السابقة أنّه يف ّ
الوتر  ، (a > 0, b > 0, c > 0) cتتحقّق املساواةa 2 + b 2 = c 2 :
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كل مثلّث قائم الزاوية ،طوال قامئيه َ aو  bوطول الوتر  ،(a > 0, b > 0, c > 0) cتتحقّق
برهنا ،يف مه ّمة  ، 3أنّه يف ّ
املساواة.a 2 + b 2 = c 2 :
مساحتي املربّعني املبنيني عىل القامئني يساوي مساحة
بالكلامت :يف املثلّث القائم الزاوية ،مجموع
ِ
املربّع املبني عىل الوتر.
نس ّمي هذا االدعاء نظرية فيثاغوروس.
ق ّدمنا هنا برهانًا واح ًدا لنظرية فيثاغوروس ،لكن هنالك براهني كثرية لهذه النظرية.
إيجاد أطوال األضالع يف مثلّث قائم الزاوية
 .4نعود إىل املثلّث القائم الزاوية الّذي طوال قامئيه  3وحدات َو
أ .ارسموا املثلّث واملربّعات املبنية عىل أضالعه.
كل مربع مساحته.
ب .س ِّجلوا داخل ّ
يف اآللة الحاسبة).
ت .جدوا طول وتر املثلّث (استعينوا بعملية

 5وحدات (بوحدة طول ضلع تربيعة).

 .5معطى مثلّث قائم الزاوية ،طول الوتر  41سم وطول أحد قامئيه
(أُ ِع ّدت الرسومات للتوضيح ،والقياسات معطاة بالسم.).
أ .جدوا مساحات املربّعات املبنية عىل أضالع املثلّث.
ب .ما هو طول القائم الثاين؟

 40سم.

إيجاد طول الوتر
مساحتي املربّعني املبنيني عىل القامئني.
• نحسب
ِ
• نحسب مساحة املربّع املبني عىل الوتر بواسطة نظرية فيثاغوروس.
).
• نجد طول الوتر (بواسطة عملية
إيجاد طول القائم
مساحتي املربّعني املبنيني عىل الوتر وعىل القائم املعطى طوله.
• نحسب
ِ
• نحسب مساحة املربع الثالث بواسطة نظرية فيثاغوروس.
).
• نجد طول القائم غري املعروف (بواسطة عملية
َ b ,aو  cوحدات طول،
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 .6نعود إىل مه ّمة االفتتاحيّة من الدرس السابق .نفحص يف امله ّمة أبعاد بيوت
كل تربيعة  100م).
التالميذ عن املدرسة (ميثِّل طول ّ
ُس ِّجل قسم من األبعاد يف الرسمة (باألمتار).
أ .جدوا األبعاد غري املس ّجلة.
ب .جدوا أقرب بيت إىل املدرسة.
جدوا أبعد بيت عن املدرسة.

ﺯﻳﺎﺩ

ﺟﻤﺎﻝ

850

ﻭﻟﻴﺪ
806

ﺿﻴﺎﺀ

ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ
860

ﺑﻼﻝ

ﻫﻼﻝ

707

ﺳﻌﻴﺪ
ﺟﻤﻴﻞ

ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﻣﻬﺎ ّﻡ

يف موقع "الرياض ّيات املدمجة" ،يف قسم "مواد تعليم ّية إضاف ّية" ،ستجدون مه ّمة بديلة مله ّمة  14يف مجموعة املهام .أرشنا
إىل هذه امله ّمة هنا ﺒ * ،وس ّجلنا تحتها اسم امله ّمة البديلة يف املوقع.
أُ ِع َّدت الرسومات يف املهام اآلتية للتوضيح ،وقياسات الطول معطاة بالسم.

لكل مثلث الطول الناقص للضلع.
كل بند ،مساحات املربّعات الثالثة والمئوا ّ
 .1احسبوا ،يف ّ
 13سم
 7.07سم
 4.9سم
 3.46سم

ﺃ.

ﺕ.
5
2
12

ﺏ.

4

ﺙ.
5

7

5

5
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.2

انسخوا الرسمة اآلتية عىل ورقة مقسمة إىل تربيعات.

قامئي املثلّث القائم الزاوية واحسبوا
ارسموا مربّ ًعا عىل ّ
كل قائم من ِ
مساحته (بوحدة املساحة تربيعة).
املبني عىل الوتر؟
ما هي مساحة املربّع ّ
ما هو طول الوتر (بوحدة الطول ضلع تربيعة)؟

كل بند ،مساحات املربّعات والطول الناقص للضلع يف املثلّث القائم الزاوية.
 .3احسبوا ،يف ّ
ﺏ.

ﺃ.

11
5
8

9

 .4قصوا مربّعني من ورقة مقسمة إىل تربيعات.
مساحتي املربّعني.
اقرتحوا طريقة لرسم مربّع مساحته تساوي مجموع
ِ
ارسموا املربّع الّذي ميثِّل املجموع.

كل ضلع واالستعانة باملساحات).
كل مثلث ،الطول الناقص للضلع (ميكنكم أن ترسموا مربّ ًعا عىل ّ
 .5أ .احسبوا ،يف ّ

كل مثلّث.
ب .احسبوا محيط ّ
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كل بند ،الطول الناقص للضلع (ميكنكم أن ترسموا رسمة توضيح ّية مع املربّعات املبن ّية عىل األضالع).
 .6احسبوا ،يف ّ
أ .طول أحد القامئني  10سم وطول القائم اآلخر  4سم.
ب .طول أحد القامئني  12سم وطول الوتر  20سم.
ت .طول أحد القامئني  5سم ،النسبة بني طول الوتر إىل طول القائم هي . 3
كل قائم  7سم.
ث .املثلّث قائم الزاوية ومتساوي الساقني ،وطول ّ

 .8خرجت مجموعتان من التالميذ يف رحلة.
سافرت إحدى املجموعتني باتجاه الغرب وقطعت مسافة  45كم.
سافرت املجموعة الثانية باتجاه الجنوب وقطعت مسافة  60كم.
أ .ارسموا رسمة مناسبة.
ب .ما هي املسافة بني املجموعتني؟

 .9أمامكم رسمة مستطيل ،لُ ِّون مثلّث فيه.
كل بند ،اإلجابة الصحيحة.
أحيطوا ،يف ّ
أ .طول الضلع الثاين للمستطيل:
 6سم
 5سم
 1سم
 25سم
ب .مساحة املستطيل:
 30سنتم ًرتا مربّ ًعا
 270سنتم ًرتا مربّ ًعا
ت .مساحة املثلّث املل ّون:
 30سنتمرتًا مربّ ًعا
 60سنتمرتًا مربّ ًعا
ث .محيط املستطيل:
 34سنتمرتًا مربّ ًعا
 17سنتمرتًا مربّ ًعا
ج .محيط املثلّث املل ّون:
 25سم  30سم  15سم
 17سم
الوحدة السادسة والعرشون  -نظرية فيثاغوروس

 9ﻛﻢ

ائييل.
 .7تتدرب مريم وميسم من أجل تجنيدهن يف جيش الدفاع اإلرس ّ
خرجتا يف حملة سري عىل األقدام وقطعتا مسافة  12كم باتجاه الغرب وبعد ذلك
 9كم باتجاه الشامل.
عادت مريم وميسم ،يف النهاية ،بخ ّط مستقيم إىل نقطة الخروج (انظروا الرسمة
التوضيح ّية).
أ .كم كيلومرتًا قطعت مريم وميسم عندما عادتا إىل نقطة الخروج؟
(ارسموا مربّعات عىل أضالع املثلّث).
ﻧﻘﻄﺔ
ﺍﳋﺮﻭﺝ
كل الحملة؟
ب .كم كيلومرتًا قطعت مريم وميسم خالل ّ

ﺷﻤﺎﻝ

 12ﻛﻢ
ﻏﺮﺏ

ﺷﻤﺎﻝ
ﺷﺮﻕ

ﻏﺮﺏ
ﺟﻨﻮﺏ

 60سنتم ًرتا مربّ ًعا  25سنتم ًرتا مربّ ًعا
 25سنتمرتًا مربّ ًعا  17سنتمرتًا مربّ ًعا
 25سنتمرتًا مربّ ًعا  30سنتمرتًا مربّ ًعا
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 .10بُني مثلّث قائم الزاوية عىل وتر مثلّث قائم الزاوية .ABC

أ .احسبوا طول الضلع
ب .احسبوا طول الضلع .AD
ت .احسبوا مساحة املثلّثني.
الرباعي .ADBC
ث .احسبوا مساحة الشكل
ّ
.BA

 .11بُني مثلّث قائم الزاوية عىل وتر مثلّث قائم الزاوية.

أ .احسبوا طول الضلع
ب .احسبوا مساحة الشكل
الرباعي .ADBC
ّ
.AD

كل مثلّث  6سم َو
قامئي الزاوية متطابقني ،طول القامئني يف ّ
 .12أ .ارسموا مثلّثني ْ
قصوا املثلّثني ،ضعوا املثلّثني بجانب بعضهام ،بشكل متجاور ،وابنوا أشكالاً مختلفة.
ّ
كل شكل.
ب .احسبوا مساحة ّ
كل شكل.
ت .احسبوا محيط ّ
 8سم.

 .13أمامكم رسمة "قوقعة" مك ّونة من مثلّثات قامئة الزاوية مرتبطة ببعضها.
أ .احسبوا طول الوتر األحمر.
ب .ما هو طول الوتر يف املثلّث األخري يف الرسمة؟
ت .نبني قوقعة من  nمثلّثات ( nعدد
طبيعي).
ّ
ما هو طول الوتر يف املثلّث األخري؟

1

1

1
1

1

1

1

1

1
1

1

1
1

* .14احسبوا مساحات أنصاف الدوائر املبن ّية عىل أضالع مثلّث قائم الزاوية.
مساحتي نِصفي الدائرتني املبنيتني عىل القامئني يساوي مساحة
هل مجموع
ْ
نِصف الدائرة املبن ّية عىل الوتر؟
إذا كانت اإلجابة نعم فارشحوا السبب.
اسم املهمة البديلة يف املوقع" :أنصاف الدوائر عىل أضالع مثلّث قائم الزاوية"
"חצאי מעגלים על צלעות משולש ישר-זווית".
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الدرس الثالث :نظرية فيثاغوروس يف املستطيل
زواج رائد ورائدة.

تخبط رائد ورائدة يف اختيار إحدى البطاقتني اآلتيتيني (أُ ِع ّدت الرسمتان للتوضيح).

ﺣﻔﻞ ﺯﻭﺍﺝ ﺭﺍﺋﺪ ﻭﺭﺍﺋﺪﺓ

ﺣﻔﻞ ﺯﻭﺍﺝ ﺭﺍﺋﺪ ﻭﺭﺍﺋﺪﺓ

ﻳﺴﺮﻧﺎ ﺃﻥ ﻧﺪﻋﻮﻛﻢ

ﻳﺴﺮﻧﺎ ﺃﻥ ﻧﺪﻋﻮﻛﻢ

ﻓﻲ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﺜﻼﺛﺎﺀ
ﺍﳌﻮﺍﻓﻖ  15ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ

ﻓﻲ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﺜﻼﺛﺎﺀ
ﺍﳌﻮﺍﻓﻖ  15ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ

ﺍﺳﺘﻘﺒﺎﻝ ﺍﻟﻀﻴﻮﻑ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ 19:00
ﺍﺳﺘﻘﺒﺎﻝ ﺍﻟﻌﺮﺳﺎﻥ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ 20:00
ﻗﺎﻋﺔ ﺃﻳﺎﻡ ﺯﻣﺎﻥ ،ﺷﺎﺭﻉ ﺍﻟﺮﻣﺎﻥ ،ﺑﻠﺪﺓ ﺍﻟﺴﻼﻡ

ﺍﺳﺘﻘﺒﺎﻝ ﺍﻟﻀﻴﻮﻑ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ 19:00
ﺍﺳﺘﻘﺒﺎﻝ ﺍﻟﻌﺮﺳﺎﻥ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ 20:00
ﻗﺎﻋﺔ ﺃﻳﺎﻡ ﺯﻣﺎﻥ ،ﺷﺎﺭﻉ ﺍﻟﺮﻣﺎﻥ ،ﺑﻠﺪﺓ ﺍﻟﺴﻼﻡ

 14سم.
 16سم َو  12سم.

فضلت رائدة البطاقة املربّعة الشكلة الّتي طول ضلعها
فضل رائد البطاقة املستطيلة الشكل التي طوال ضلعيها
نساعد فيام بعد رائد ورائدة يف اختيار البطاقة.
نبحث مستطيالت ونستعمل نظرية فيثاغوروس لحسابها.

أُ ِع َّدت الرسومات يف الدرس ويف مجموعة املهام للتوضيح ،وقياسات الطول معطاة بالسم.

.1

أمامكم رسمتا مستطيالن( .أُ ِع َّدت الرسمتان للتوضيح ،وقياسات الطول معطاة بالسم).

أ .احسبوا طول القطر

.DB

ب .احسبوا طول القطر

.AC

ﻧﻔ ّﻛﺭ ﺒ ...

 .2أمامكم رسمة مستطيل (َ aو  bطوال ضلعان،
يل الضلعني َ BDو  ACللمستطيل (بواسطة َ aو .)b
أ .عبرّ وا عن طو ِ
أي صفة من صفات أقطار املستطيل برهنتموها يف البند السابق؟
بّ .
.)a>0, b>0
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طري املستطيل متساويني.
برهنا بواسطة نظرية فيثاغوروس أ ّن ُق ِ
ﻧﻔ ّﻛﺭ ﺒ ...

 .3نعود إىل مه ّمة االفتتاح ّية.
األمامي.
زُينت البطاقتان برشيط ُمذهب يف القسم
ّ
يت ّم تحديد سعر البطاقة حسب طول الرشيط امل ُذهب .سعر م ًرتا واح ًدا من الرشيط شاقالن.
أقل.
اختار رائد ورائدة البطاقة الّتي سعرها ّ
أي بطاقة اختار رائد ورائدة؟ ارشحوا.
ّ
16

ﺣﻔﻞ ﺯﻭﺍﺝ ﺭﺍﺋﺪ ﻭﺭﺍﺋﺪﺓ
ﻳﺴﺮﻧﺎ ﺃﻥ ﻧﺪﻋﻮﻛﻢ

14

ﺣﻔﻞ ﺯﻭﺍﺝ ﺭﺍﺋﺪ ﻭﺭﺍﺋﺪﺓ
ﻳﺴﺮﻧﺎ ﺃﻥ ﻧﺪﻋﻮﻛﻢ

12
ﻓﻲ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﺜﻼﺛﺎﺀ
ﺍﳌﻮﺍﻓﻖ  15ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ
ﺍﺳﺘﻘﺒﺎﻝ ﺍﻟﻀﻴﻮﻑ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ 19:00
ﺍﺳﺘﻘﺒﺎﻝ ﺍﻟﻌﺮﺳﺎﻥ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ 20:00
ﻗﺎﻋﺔ ﺃﻳﺎﻡ ﺯﻣﺎﻥ ،ﺷﺎﺭﻉ ﺍﻟﺮﻣﺎﻥ ،ﺑﻠﺪﺓ ﺍﻟﺴﻼﻡ

ﻓﻲ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﺜﻼﺛﺎﺀ
ﺍﳌﻮﺍﻓﻖ  15ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ
ﺍﺳﺘﻘﺒﺎﻝ ﺍﻟﻀﻴﻮﻑ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ 19:00
ﺍﺳﺘﻘﺒﺎﻝ ﺍﻟﻌﺮﺳﺎﻥ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ 20:00
ﻗﺎﻋﺔ ﺃﻳﺎﻡ ﺯﻣﺎﻥ ،ﺷﺎﺭﻉ ﺍﻟﺮﻣﺎﻥ ،ﺑﻠﺪﺓ ﺍﻟﺴﻼﻡ

 .4يف موقع "الرياض ّيات املدمجة" ،يف قسم "ف ّعال ّيات بواسطة الحاسوب" ،ستجدون ف ّعال ّية "قُطر ثابت يف املستطيل"
تغيات أطوال أضالع املستطيالت التي طول قُطرها ثابت .نفّذوا
"אלכסון קבוע במלבן" .ستفحصون ،يف هذه الف ّعال ّية ،رُّ
الف ّعال ّية حسب التعليامت.
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ﻓﻌّﺎﻟﻳّﺔ ﺑﺩﻳﻠﺔ
ﻓﻲ ﺍﻟﺣﺎﺳﻭﺏ

كل واحد منهام
 .5معطى مستطيالن ،طول القُطر يف ّ

 10سم.

أ .انسخوا الجدول وأكملوه.
9

7

4.4

7.1

6

4

5
8.7

3

2

1

أحد األضالع

9.5

9.8

9.9

الضلع اآلخر

ب .انسخوا هيئة املحاور.

استعينوا بنقاط الجدول ،وارسموا خطًّا بيان ًّيا للدالّة يصف العالقة بني طول أحد األضالع
) (x > 0وطول الضلع اآلخر  ،)y > 0( yيف املستطيل الّذي طول قُطره  10سم.
ت .جدوا بواسطة الخ ّط البيا ّين ،بالتقريب ،إحداثيّات النقاط:
)

) , (0.5,

) , (8,

x

y

(9.5,

10

ث .هل تقع النقطتان:
)(10, 0) , (0, 10

عىل الخ ّط
البيا ّين املناسب لرشوط املسألة؟
ارشحوا.

ﻃﻮﻝ ﺍﻟﻀﻠﻊ
ﺍﻵﺧﺮ

9
8
7
6
5
4
3
2
1
10 x

ﻓﻲ ﺃﻋﻘﺎﺏ...

9

8

ﻃﻮﻝ ﺃﺣﺪ ﺍﻷﺿﻼﻉ

7

6

5

4

3

2

1

0

 .6أ .ارسموا ،عىل ورقة مقسمة إىل تربيعات ،مرب ًعا طول
قطره  50سم( .استعينوا بالرسومات التوضيحية
املعطاة).
ما هو طول ضلع املربّع الّذي رسمتموه؟
هل هنالك مربّعات أخرى لها نفس طول القُطر
املعطى أعاله؟
ب .ارسموا مستطيلاً ليس مربّ ًعا طول قُطره  50وأطوال
أضالعه أعداد صحيحة.
ما هي أطوال أضالع املستطيل الّذي رسمتموه؟
الوحدة السادسة والعرشون  -نظرية فيثاغوروس
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ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﻣﻬﺎ ّﻡ

يف موقع "الرياض ّيات املدمجة" ،يف قسم "ف ّعال ّيات بواسطة الحاسوب" ،ستجدون مه ّمة بديلة مله ّمة  7يف مجموعة املهام.
أرشنا إىل هذه امله ّمة هنا ﺒ * ،وس ّجلنا تحتها اسم امله ّمة البديلة يف املوقع.

 .1أمامكم مستطيل ،معطى طول أحد األضالع وطول القُطر.
أ .احسبوا طول الضلع اآلخر يف املستطيل.
ب .احسبوا مساحة املستطيل.

.2

أمامكم مستطيل ،معطى طوال القامئان.

.3

أمامكم رسمتا مستطيالن.

أ .احسبوا طول قطر املستطيل.
ب .ما هي النسبة بني طول القطر وطول الضلع الطويل؟

كل مستطيل ،طول الضلع اآلخر ومساحة املستطيل.
أ .احسبوا ،يف ّ

ب .كم ضعفًا مساحة املستطيل  ABCDأكرب من مساحة املستطيل EGMP؟

سنتمرتا مربّ ًعا .طول أحد أضالعه
 .4معطى مساحة مستطيل 360
ً
أ .احسبوا طول الضلع اآلخر.
ب .احسبوا طول القطر.
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 .5معطى مساحة مستطيل  168سنتم ًرتا مربّ ًعا .طول أحد أضالعه

 24سم.

احسبوا طول قُطر املستطيل.

 .6ما هو طول قُطر مربّع مساحته  100سنتمرت مربّع؟
كل منها ضلع طوله
* .7معطاة مستطيالت يف ّ
أ .انسخوا الجدول وأكملوه.
10
10.4

9

6.5

6

7.2

 3سم.

5

3

4

5.8

2.5

2

1

3.9

3.6

3.1

ضلع آخر
القطر )(y

)(x

ب .استعينوا بالنقاط التي تظهر يف الجدول ،وارسموا الخ ّط البيا ّين للدالّة التي تصف العالقة بني القُطر  )y>0( yوطول
الضلع .)x >0 ( x
ين إحداثيّات النقاط اآلتية بالتقريب.(9.5, ), (8, ....), (0.5, ) :
ت .جدوا بواسطة الخ ّط البيا ّ
اسم امله ّمة البديلة يف املوقع" :القُطر حسب ضلع املستطيل"

.8

"אלכסון לפי צלע של מלבן".

كل بند ،محيط املستطيل.
احسبوا ،يف ّ

أ .طول القُطر ضعفا طول الضلع املعطى.
ب .النسبة بني طول الضلع املعطى وطول القطر هي

 .9طول قُطر مثلّث قائم الزاوية ومتساوي الساقني هو
املبني عىل الوتر؟
أ .ما هي مساحة املربّع ّ
كل قائم؟
ب .ما هي مساحة املربّع املبني عىل ّ
كل قائم؟
ب .ما هو طول ّ

الوحدة السادسة والعرشون  -نظرية فيثاغوروس

.2:3

32

سم.

الرياض ّيات املدمجة

167

 .10أ .ارسموا ،عىل ورقة مقسمة إىل تربيعات ،مربّ ًعا طول قُطره
صحيحة.
ما هو طول ضلع املربّع الذي رسمتموه؟
هل هنالك مربّعات أخرى لها نفس طول القطر املعطى أعاله؟
ب .ارسموا ،عىل ورقة مقسمة إىل تربيعات ،مستطيلاً (ليس مربّ ًعا) طول قُطره  85وحدات طول تربيعة ،وأطوال
أضالعه أعداد صحيحة.
ما هي أطوال أضالع املستطيل الذي رسمتموه؟
هل هنالك مستطيالت أخرى لها نفس طول القطر املعطى أعاله وأطوال أضالعها أعداد صحيحة؟
98

كل يوم بعد التعليم إىل النادي ومن هناك
 .11يذهب نديم ّ
إىل جدته.
أمامكم رسمة تصف مسار سري نديم.
اليومي
احسبوا طول مسار سري نديم
ّ
(بوحدات طول ضلع الرتبيعة).

وحدات طول تربيعة ،وأطوال أضالعه أعداد

ﺍﳉﺪﺓ
ﺍﻟﻨﺎﺩﻱ

ﺍﻟﺒﻴﺖ

ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ
 .12هنالك بحرية بني املكانني املشار إليهام بالنقطتني َ Aو ( .Bانظروا الرسمة التوضيحيّة).
ُعبِّد شارع يُحيط البحرية ويُن ِتج زاوية قامئة للوصول من  Aإىل .B
رسا فوق سطح البحرية بخ ّ
ط مستقيم بحيث يربط املكانني َ Aو .B
قرر املسؤولون أن يبنوا ج ً

أ .ما هو طول الجرس؟
ب .بكم كم الطريق الجديدة أقرص من الطريق القدمية؟

A

 84ﻛﻢ

13

B

 .13أمامكم مستطيالن لهام رأس مشرتك
مت ّر القطعة  ARعرب .C
أ .احسبوا طول .AC
ب 15 .سم =  ،ARاحسبوا طول .CR
ت .احسبوا طول الضلع .R E

.C
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 .14أمامكم مستطيالن لهام رأس مشرتك .C
 8سم = AB
مت ّر القطعة  ARعرب .C
 16سم = .AR
احسبوا طول ضلع املربّع .CERG

مقسم إىل ثالثة أقسام متساوية يف املساحة.
 .15أمامكم رسمة مستطيل ّ
أ .ما هي مساحة املستطيل؟
كل قسم من األقسام الثالثة.
ب .احسبوا مساحة ّ
ت .استعينوا بالبند ب ،واحسبوا طول MC
وطول .AK
ث .احسبوا طول  BMوطول .BK
ج .احسبوا محيط الشكل
الرباعي .K BMD
ّ

 .16القطع التي يف الرسمة هي أقطار ثالثة أشكال رباع ّية.
أ .انسخوا الرسمة عىل ورقة مقسمة إىل تربيعات ،وارسموا األشكال الرباعيّة.
ب .هنالك مثلّثان لهام ضلع مشرتك ومتساويا الساقني
رباعي رسمتموه( .نس ِّمي هذه األشكال
كل شكل
يف ّ
ّ
الرباع ّية "دلتونات").
كل شكل
احسبوا مساحة ّ
رباعي.
ّ
رباعي.
كل شكل
ث .احسبوا أطوال أضالع ّ
ّ
.17أمامكم متوالية مر ّبعاتُ .بني ّ
كل مر ّبع عىل ُقطر املر ّبع
السابق.
كل شكل
أ .احسبوا أطوال أضالع ّ
رباعي (بوحدات طول ضلع الرتبيعة).
ّ
إذا كان طول الضلع عدد غري صحيح فيمكنكم التعبري عنه بكتابة الجذر ،مثلاً :

8

كل مربّع.
ب .احسبوا مساحة ّ

ت .ما هو طول ضلع املر ّبع التايل يف متوالية املر ّبعات الحمراء؟ وما هي مساحته؟
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الدرس الرابع :نظرية فيثاغوروس والتشابه
مبناسبة االحتفال بعيد االستقالل ،زُينت بناية الوكالة اليهوديّة يف تل أبيب
بسلسلة أعالم.
العلوي للبناية ،وث ُبتت
العلوي للسلسلة بزاوية السطح
ث ُبت الطرف
ّ
ّ
يل للبناية ،أما الطرف الثاين للسلسلة
السلسلة بزاوية سطح القسم السف ّ
فقد ُربط بوتد مغروز يف األرض (انظروا الصورة).
احسبوا طول سلسلة األعالم حسب القياسات املعطاة.

ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻛﻞ ﻃﺎﺑﻖ  3ﻡ

 10ﻡ
4ﻡ

نتناول حسابات إضاف ّية مبساعدة نظرية فيثاغوروس.
أُ ِع َّدت الرسومات يف الدرس ويف مجموعة املهام للتوضيح ،وقياسات الطول معطاة بالسم.

 .1تتدرب عناية عىل الركض.
أمامكم رسمة تصف مسار ركضها.
كل ضلع يف الرتبيعة مسافة  1كم.
ميثِّل ّ
احسبوا طول املسار.
 .2الخطوط التي يف الرسمة هي أقطار لثالثة أشكال رباعيّة.
أ .انسخوا الرسمة عىل ورقة مقسمة إىل تربيعات وارسموا
األشكال الرباع ّية.
رباعي؟
كل شكل
ب .ارشحوا ملاذا جميع األضالع متساوية يف ّ
ّ
رباعي.
لكل شكل
ت .احسبوا طول الضلع ّ
ّ
رباعي.
كل شكل
ث .احسبوا مساحة ّ
ّ

الرباعي الذي جميع أضالعه متساوي "معي".
للتذكري :نس ّمي الشكل
ّ
نستعني بنظرية فيثاغوروس لحساب أطوال أشكال هندسيّة يف املستوى.
 .3النسبة بني أطوال أضالع املربّعني يف الرسمة هي
أ .أعطوا مثالاً ألطوال أضالع ت ُنتج النسبة .2:3
مساحتي املربّعني والنسبة بني املساحتني يف هذه الحالة.
احسبوا
ِ
ب .أعطوا مثالاً آخر ألطوال أضالع ت ُنتج النسبة .2:3
مساحتي املربّعني والنسبة بني املساحتني.
احسبوا
ِ
ت .هل هنالك عالقة بني نسبة أطوال أضالع املربّعات ونسبة مساحتها؟
إذا كانت اإلجابة نعم فام هي العالقة؟
. 2:3
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للتذكري :نسبة مساحات املضلعات املتشابهة هي مربع نسبة أطوال األضالع (وهذا يعني مربع نسبة التشابه).

 .4املثلثان  DEF , ABCهام مثلثان قامئا الزاوية ومتشابهان .نسبة التشابه هي
أ .استعينوا بنسبة التشابه وجدوا طول الضلع .AB
ب .احسبوا طول الضلع .AC
ت .احسبوا أطوال أضالع املثلث .DEF
مساحتي املثلثني؟
ث .ما هي النسبة بني
ِ
ج .افحصوا بواسطة حساب املساحات.

.2:1

ﻓﻲ ﺃﻋﻘﺎﺏ...

 .5أمامكم مثلثان متساويا األضالع.
أ .هل املثلثان متشابهان؟ ارشحوا.
ب .ارسموا املثلثني وارسموا ارتفا ًعا ألحد األضالع يف كل مثلث.
ت .احسبوا االرتفاعني ومساحة كل مثلث.
ث .ما هي نسبة املساحتان؟

ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﻣﻬﺎ ّﻡ

يف موقع "الرياضيّات املدمجة" ،يف قسم "ف ّعاليّات بواسطة الحاسوب" ،ستجدون مه ّمة بديلة مله ّمة  2يف مجموعة املهام.
أرشنا إىل هذه امله ّمة هنا ﺒ * ،وس ّجلنا تحتها اسم امله ّمة البديلة يف املوقع.
السلّم عن الحائط  0.5م ويقع رأس
 .1يرتكز ُسلّم عىل حائط .تبعد رِجال ُّ
السلّم عىل ارتفاع  2.5م( .انظروا الرسمة التوضيح ّية).
ُّ
السلّم.
احسبوا طول ُّ
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السلّم عن الحائط  50سم ويقع رأس
* .2يرتكز ُسلّم عىل حائط .تبعد رِجال ُّ
السلّم عىل ارتفاع  2.5م( .انظروا الرسمة التوضيح ّية).
ُّ
(للتذكري 1 :م =  100سم).
السلّم.
أ .احسبوا طول ُّ
السلّم؟
السلّم وتبعد رِجاله اآلن عن الحائط  60سم .إىل أي ارتفاع يصل ُّ
ب .انزلق ُّ
اسم امله ّمة البديلة يف املوقع" :انزالق ُسلّم" " סולם מחליק".

 .3طول أحد القامئني يف مثلّث قائم الزاوية هو
طول الوتر  3أضعاف طول القائم الثاين.
جدوا طول الوتر وطول القائم الثاين.

 8سم.

 .4أراد رسام أن يعلّق صورة يف معرض الرسم.
استعان لهذا الغرض بسلّم طوله  4م.
ارتكز رأس السلّم عىل ارتفاع  3م عن أرضية الغرفة.
أ .عىل أي بُعد عن الحائط يجب أن يضع ِ
رجيل السلّم؟
ارسموا مثلثًا للتوضيح.
ب .أراد أن يُنزل رأس السلّم نِصف مرت.
عىل أي بُعد عن الحائط يجب أن يضع السلّم اآلن؟
ارسموا مثلثًا للتوضيح.

3

4

 6سم.

الخارجي
 .5طول ضلع املربّع
ّ
الخارجي.
يل بني منتصفات أضالع املربّع
يربط املربّع الداخ ّ
ّ
يل.
أ .جدوا طول ضلع املربّع الداخ ّ
يل؟
ب .كم ضعفًا طول ضلع املربّع
الخارجي أكرب من طول ضلع املربّع الداخ ّ
ّ
يل؟
مساحتي املربّعني .كم ضعفًا مساحة املربّع
ت .جدوا
ِ
الخارجي أكرب من مساحة املربّع الداخ ّ
ّ
ث .املربّعان متشابهان .ارشحوا.
ج .تعلّمنا أن النسبة بني مساحات األشكال املتشابهة هي مربّع نسبة األضالع.
افحصوا هل إجاباتكم عن البنود السابقة مالمئة لال ّدعاء؟

 172الرياض ّيات املدمجة

الوحدة السادسة والعرشون  -نظرية فيثاغوروس

 .6أمامكم مثلّثان متشابهان .لُ ِّونت الزوايا املتساوية بنفس اللون.
احسبوا أطوال األضالع األخرى.

 .7أ .احسبوا طول الضلع  ABيف

ب .هل املثلّثان متشابهان؟ ارشحوا.
إذا كانت اإلجابة نعم فس ّجلوا نسبة التشابه.
ت .احسبوا أطوال أضالع املثلّث .EDF

أي مثلّث من بني املثلّثات ( )III ,II ,Iيتشابه مع املثلّث ABC؟ ارشحوا.
 .8أّ .

I

III

II

7.5
˚68

5
4

13

4

ب .جدوا أطوال أضالع املثلّث الذي وجدمتوه (املتشابه) ،وس ّجلوا نسبة التشابه.
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مبقدار  1.5أضعاف.

 .9املثلّث  DEMهو تكبري للمثلّث
أ .جدوا طول الضلع .AB
ب .احسبوا أطوال األضالع األخرى يف املثلّثني َ ACBو .DEM

 .10أمامكم مثلّثان متشابهان .لُ ِّونت الزوايا املتساوية بنفس اللون.

احسبوا أطوال األضالع األخرى.

 .11أمامكم مثلّثان قامئا الزاوية ومتساويا الساقان.
أ .هل املثلّثان متشابهان؟ ارشحوا .إذا كانت اإلجابة نعم فاحسبوا نسبة التشابه.
ب .أعطوا مثالاً لقياسات مثلّث متساوي الساقني وقائم الزاوية.
هل يتشابه هذا املثلّث مع املثلّثني يف الرسمة؟ ارشحوا.

 .12معطى SPF :مثلّث قائم الزاوية،
(أُ ِع َّدت الرسمة للتوضيح ،وقياسات الطول معطاة بالسم).
أ .هل املثلّثان  SFP ,SMAمتشابهان؟ ارشحوا.
جلوا النسبة بني األضالع املتناظرة.
إذا كانت اإلجابة نعم فس ّ
ب .احسبوا طول .AM
ت .احسبوا طول الضلع  SAيف املثلّث .SMA
ث .احسبوا طول الضلع  SPيف املثلّث .SFP
.
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 .13مثلّث  ABCهو مثلّث متساوي الساقني ()AC = AB
 ADارتفاع عىل القاعدة BE ،ارتفاع عىل الساق.

أ .جدوا مثلّثًا يتشابه مع املثلّث
ب .هل يوجد ،يف الرسمة ،زوج من املثلّثات املتطابقة؟ ارشحوا.
ت .احسبوا طول .AD
ث .استعينوا مبساواة النسب ،بني أطوال أضالع املثلّثات املتشابهة ،التي حصلتم عليها يف بند أ ،واحسبوا أطوال األضالع
األخرى يف املثلّث
جلوا مبساعدة اإلشارة ~)
( BECس ِّ

 .14أ .س ِّجلوا أطوال أضالع املستطيل األزرق الذي يظهر يف الرسمة ،واحسبوا أطوال أضالع املستطيل األحمر.
(بوحدات طول ضلع تربيعة).
إذا كان طول الضلع عدد غري صحيح فيمكنكم أن تعبرِّ وا عنه بكتابة الجذور (مثلاً .) 8 :
هل املستطيالن متشابهان؟
إذا كانت اإلجابة نعم ،فام هي النسبة بني أطوال األضالع املتناظرة؟
مساحتي املستطيلني؟
ما هي النسبة بني
ِ
هل النسبة بني املساحتني تساوي مربّع النسبة بني أطوال األضالع؟
جلوا أطوال أضالع املستطيل األزرق الذي يظهر يف الرسمة ،واحسبوا أطوال أضالع املستطيل األحمر.
ب .س ِّ

هل املستطيالن متشابهان؟
إذا كانت اإلجابة نعم ،فام هي النسبة بني أطوال األضالع املتناظرة؟

 .15أمامكم مستطيل.

احسبوا مساحة املستطيل حسب املعطيات.

 .16أ .معطى طول ضلع مربّع  8سم .احسبوا طول القُطر.
ب .هل ميكنكم إيجاد مربّع طول ضلعه وطول قطره عددان صحيحان؟ ارشحوا.
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الدرس الخامس :تطابق مثلّثات قامئة الزاوية
وأربعة مثلّثات إضافيّة.
معطى
(أُ ِع َّدت الرسومات للتوضيح ،وقياسات الطول معطاة بالسم).
لكل مثلث هل ميكن االستنتاج حسب املعطيات أنّه يتطابق
ح ّددوا ّ
مع املثلث
؟ علّلوا.

˚37

˚37
3

4

ﺃ

4

ﺏ

ﺕ

˚37

˚53

ﺙ
5

نتناول تطابق املثلّثات القامئة الزاوية ونتعلّم عن نظرية تطابق أخرى.
 .1أمامكم أزواج من املثلّثات القامئة الزاوية .أرشنا إىل املقادير املتساوية بنفس اإلشارة.
كل بند ،هل ميكن االستنتاج حسب املعطيات املشار إليها أ ّن املثلّثات متطابقة؟
ح ّددوا ،يف ّ
إذا كانت اإلجابة نعم فاذكروا النظرية.
ﺃ.

ﺏ.

ﺕ.

ﺙ.

 .2طلب املعلم من التالميذ أن يرسموا ،بواسطة مسطرة وزاوية قامئة ،مثلّثًا قائم الزاوية فيه طول أحد القامئني  5سم
وطول الوتر  6.5سم.
قالت غزالة :حسبت طول القائم الثاين يك أستطيع أن أرسم املثلّث املطلوب حسب القامئني والزاوية القامئة املحصورة
بينهام .ارسموا املثلّث حسب اقرتاح غزالة.
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ﻧﻔ ّﻛﺭ ﺒ ...

 .3أمامكم مثلّثان قامئا الزاوية متساويان يف طول أحد
القامئني ويف طول الوتر.
أ .اكتبوا املعطيات بكتابة رياض ّية.
ب .ارشحوا ملاذا BC = EK؟
؟
ت .ارشحوا ملاذا يتحقّق:

نظرية :إذا كان مثلّثان قامئا الزاوية متساويني يف طول أحد القامئني ويف طول الوتر فإ ّن املثلثني متطابقان.

 .4يف موقع "الرياضيّات املدمجة" ،يف قسم "ف ّعاليّات بواسطة الحاسوب" ،ستجدون ف ّعاليّة "مثلّث قائم الزاوية حسب قائم
ووتر" "משולש ישר-זווית לפי ניצב ויתר" .ستبنون ،يف هذه الف ّعاليّة ،مثلّثًا قائم الزاوية يساوي بطول قائم وبطول الوتر
مثلّث قائم زاوية معطى ،وستفحصون هل املثلّثان متطابقان؟ نفّذوا الف ّعاليّة حسب التعليامت.
ﻓﻌّﺎﻟﻳّﺔ ﺑﺩﻳﻠﺔ
ﻓﻲ ﺍﻟﺣﺎﺳﻭﺏ

 .5قالت نعيمة :أنا أستطيع أن أرسم مثلّثًا قائم الزاوية فيه طول أحد القامئني  5سم وطول الوتر  6.5سم دون أن أحسب
طول القائم الثاين.
ارسموا أو صفوا مراحل رسم نعيمة.
كل رسمة إىل معطيات.
 .6أرشنا يف ّ
س ّجلوا ثالثة مك ِّونات متساوية حسبها ميكن أن نستنتج أ ّن املثلثات ،يف الرسمة ،متطابقة.
س ِّجلوا التطابق ونظرية التطابق املالمئة.
ﺃ.

A

ﺏ.

A

A

ﺕ.

ﺙ.

A

B

C

D

B

C

D

B

B

D

D

C

C
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ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﻣﻬﺎ ّﻡ

يف موقع "الرياضيّات املدمجة" ،يف قسم "ف ّعاليّات بواسطة الحاسوب" ،ستجدون مه ّمة بديلة مله ّمة  8يف مجموعة املهام.
جلنا تحتها اسم امله ّمة البديلة يف املوقع..
أرشنا إىل هذه امله ّمة هنا ﺒ * ،وس ّ
كل بند ،هل ميكن أن نستنتج حسب املعطيات أ ّن املثلثني املرسومني متطابقان؟ إذا كانت اإلجابة نعم
 .1ح ّددوا ،يف ّ
فاذكروا النظرية التي اعتمدتم عليها .إذا كانت اإلجابة ال فارسموا مثالاً مضا ًّدا.
ﺃ.

ﺕ.

ﺏ.

.2

ﺙ.

أ .معطىAB = AC :

			

؟
هل ميكن االستنتاج أ ّن
إذا كانت اإلجابة نعم فاذكروا النظرية التي اعتمدتم عليها.
إذا كانت اإلجابة ال فارسموا مثالاً مضا ًّدا.

ب .معطىBC = AB :

			

؟
هل ميكن االستنتاج أ ّن
إذا كانت اإلجابة نعم فاذكروا النظرية التي اعتمدتم عليها.
إذا كانت اإلجابة ال فارسموا مثالاً مضا ًّدا.
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أُ ِع َّدت الرسومات يف املهمتني َ 3و  4للتوضيح ،وقياسات الطول معطاة بالسم.

 .3جدوا مثلّثات متطابقة حسب املعطيات املس ّجلة يف الرسومات .ارشحوا.
ﺏ.

ﺃ.
5

3

˚40
5

ﺕ.
4

ﺙ.
5

˚50
5

كل مثلث ،مقدا ًرا إضاف ًّيا ميكن أن نحسبه مبساعدة املعطيات.
 .4أ .جدوا ،يف ّ

لكل مثلّث مثلّثًا
ب .اعتمدوا عىل املقدار اإلضا ّيف الذي حسبتموه ،ثم ارسموا ،بواسطة مسطرة ومثلّث قائم الزاويةّ ،
يتطابق معه.

 .5أمامكم مربّعان متجاوران وأقطارهام.
أ .ارشحوا ملاذا املربّعان متطابقان؟
ب .جدوا ،يف الرسمة ،زوجني من املثلّثات القامئة الزاوية املتطابقة؟ وس ِّجلوهام.
ب .جدوا ،يف الرسمة ،ثالثة أزواج من املثلّثات القامئة الزاوية غري املتطابقة؟
وس ِّجلوها.

 .6تط ّرقوا إىل الرسمة واملعطيات يف امله ّمة  ،5وس ِّجلوا ثالثة رشوط تربهن أ ّن

.

 .7تطرقوا إىل الرسمة واملعطيات يف امله ّمة  ،5وس ِّجلوا ثالثة رشوط تربهن أ ّن

.
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كل بند ،مثلّثًا قائم الزاوية حسب املعطيات .استعينوا مبسطرة ،مبقياس الزاوية وبالفرجار.
* .8ابنوا ،يف ّ
أ .طوال القامئان  4سم َو  5سم.
ب .طول أحد القامئني  3سم ،ومقدار الزاوية الحا ّدة املجاورة له ˚.60
ت .طول الوتر  5سم ،ومقدار الزاوية الحا ّدة املجاورة له ˚.35
ث .طول أحد القامئني  4سم ،وطول الوتر  6سم.
اسم املهمة البديلة يف املوقع" :بناء مثلّثات قامئة الزاوية "

"בניית משולשים ישרי-זווית".

 .9أمامكم مثلّثان قامئا الزاوية متساويان بقائم واحد وبالوتر.
أ .كم مثلّثًا غري متطابق ميكن أن نبني عندما نضع ضلعني متساويني للمثلّثني بشكل متجاور؟ ارسموها.
ب .كم شكلاً رباعيًّا غري متطابق ميكن أن نبني عندما نضع ضلعني متساويني للمثلّثني بشكل متجاور؟ ارسموها.

 .10معطى مثلّثان قامئا الزاوية متساويان بقائم واحد وبالوتر.

أ .عندما نضع وتر أحد املثلّثني بجانب وتر املثلّث اآلخر بشكل متجاور فيمكن أن نحصل عىل شكلني رباعيّني .ما
اسميهام؟
رباعي؟ ارشحوا.
أي شكل
ب .يف أحد الشكلني الرباع ّيني ،ينصف الوتر املشرتك زاويتني يف الشكل
الرباعي؟ يف ّ
ّ
ّ
الرباعي الثاين الناتج هو مستطيل.
ت .برهنوا أن الشكل
ّ

4 x 4نقاط).

 .11انسخوا الشبكة التي أمامكم ع ّدة م ّرات (يوجد يف الشبكة
أ .ارسموا مربّعات مختلفة بحيث تكون رؤوسها عىل نقاط الشبكة.
كم مربّ ًعا مختلفًا وجدتم؟
كل مربّع بالسنتمرتات املربّعة.
ب .جدوا مساحة ّ
(يجب االستعانة بنظرية فيثاغوروس يف قسم من املربّعات)
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ﻧﺣﺎﻓﻅ ﻋﻠﻰ ﻟﻳﺎﻗﺔ ﺭﻳﺎﺿ ّﻳﺔ

مبتغي واحد
مسائل كالم ّية رِّ
 .1اخرتت عد ًدا .رضبته يف  .4حصلت عىل
أ .اكتبوا معادلة مناسبة.
ب .هل ميكن أن يكون العدد الذي اخرتته:

.60

30؟  40؟ 15؟ ارشحوا.

 .2اخرتت عد ًدا .أضفت له  .3رضبت املجموع يف  .2حصلت عىل
أ .اكتبوا معادلة مناسبة.
ب .هل ميكن أن يكون العدد الذي اخرتته –7 :؟ 0؟ 7؟ 14؟

.20

 .3اخرتت عد ًدا ورضبته يف  .3أضفت  5إىل حاصل الرضب.
طرحت العدد الذي اخرتته مرتني من املجموع .حصلت عىل .5
أ .اكتبوا معادلة مناسبة.
ب .اكتبوا معادلة أبسط من السابقة وجدوا العدد الذي اخرتته.
 .4معطاة معادلة
قصوا "قصة" مناسبة للمعادلة وجدوا العدد الذي اخرتته.
2x – 5 – x = 0

 .5اخرتت عد ًدا .رضبته يف  .2طرحت العدد األصغر ﺒ  10مرتني من العدد الذي اخرتته .حصلت عىل عدد يساوي
أضعاف العدد الذي اخرتته.
ما هو العدد الذي اخرتته؟ ارشحوا.

5

 .6عدد التالميذ الذين تس ّجلوا لدورة الشطرنج ضعفا عدد التالميذ الذين تس ّجلوا لدورة التمثيل.
ٍ
وعندئذ أصبح عدد التالميذ يف دورة التمثيل
انتقل ،بعد اللقاء األول 8 ،تالميذ من دورة الشطرنج إىل دورة التمثيل،
 1.5أضعاف عدد التالميذ يف دورة الشطرنج.
لكل دورة؟
كم تلميذًا تس َّجل يف البداية ّ
 .7استأجر السيد مروان بيتًا .تخبط هل يركّب ،يف البيت ،سخانًا شمس ًّيا لتسخني املاء أم سخانًا كهربائ ًّيا؟
يكلّف تركيب السخان
يئ  575شاقل.
الشميس  2,100شاقل ،ويكلّف تركيب السخان الكهربا ّ
ّ
تكاليف تشغيل السخان الكهربا ّيئ  50شاقلاً يف الشهر.
قرر السيد مروان أن يركّب سخانًا شمس ًّيا.
كم شه ًرا يجب أن يسكن السيد مروان يف البيت املستأجر يك يصبح قراره األرخص؟

الوحدة السادسة والعرشون  -نظرية فيثاغوروس

الرياض ّيات املدمجة

181

