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الوحدة السابعة: مصطلحات أولية )أساسية( يف الهندسة
الدرس األول: املستطيل 

جدوا أشكالاً رباعية يف الصورة.

ابحثوا عن أشكال رباعية من حولكم )يف الغرفة، الحقيبة، املالبس...( 

ما هي األشكال الرباعية التي وجدمتوها؟

ما هو نوع الشكل الرباعي الشائع؟

نبحث أجساًما من البيئة املحيطة، نبحثها ونتحدث 

عنها بلغة الهندسة.

مستطيالت
خذوا ورقة مستطيلة الشكل.  .1

اطووا الورقة بحيث يغطي أحد األضالع الضلع املقابل له. كم إمكانية طي مختلفة وجدتم؟ أ. 
ماذا ميكن أن نتعلم من الطي عن أضالع املستطيل؟ 

اطووا الورقة مرتني، بحيث تغطي جميع زوايا املستطيل بعضها. ب. 
ماذا ميكن أن نتعلم عن زوايا املستطيل؟  

ما هو مقدار كل زاوية يف املستطيل؟  كيف نفحص ذلك؟ ج. 

زوايا
نبني زوايا مبساعدة طي الورقة )انظروا الرسمة(.   .2

A عىل خط الطي. A عىل قطعة ورقة. اطووا الورقة، بحيث تقع النقطة  عينوا نقطة   أ. 
افتحوا الورقة وأشريوا إىل املستقيم الذي نَتَج عىل خط الطي. 

.A يها زاوية مستقيمة. أشريوا إىل زاوية مستقيمة أخرى يف النقطة  A نسمِّ الزاوية املشار إليها والتي نتجت يف النقطة  ب. 

A، بحيث يغطي قسَمْي خط الطي السابق بعضهام.  اطووا مرة أخرى يف النقطة  ج. 

افتحوا الورقة وأضيفوا خط طي جديد. د. 
كم زاوية نَتَجت؟  هل جميعها متساوية؟  

AA
A

بنينا زوايا قامئة.
يها مستقيامت متعامدة )أو قامئة(. املستقيامت التي تكوِّن زوايا قامئة نسمِّ

أرشنا يف الرسمة إىل إحدى الزوايا. هكذا نشري إىل الزاوية القامئة.

A
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أشكال رباعية وزوايا
نستعني بالزاوية القامئة التي بنيناها لقياس وبناء زوايا قامئة.   .3

؟ افحصوا زوايا األشكال الرباعية التي وردت يف الفتتاحية. أي أشكال رباعية فيها زوايا قامئة؟ كم شكالاً أ.   
جدوا زوايا قامئة موجودة حولكم.   ب.   

ارسموا زاوية قامئة. ج. 

.B ا له يف النقطة  B. ارسموا مستقياماً معامداً ارسموا مستقياماً وعيِّنوا عليه نقطة  د. 

اطووا ورقة بحيث تحصلون عىل مستطيلني يغطيان بعضهام. كم إمكانية طي مختلفة وجدتم؟  أ.   .4
اطووا ورقة بحيث تحصلون عىل مستطيلني مختلفني.        ب. 

اطووا ورقة بحيث تحصلون عىل أربعة مستطيالت متطابقة)تغطي بعضها(.  ج. 
لوا. كم إمكانية مختلفة وجدتم؟  فصِّ  

اطووا ورقة بحيث تحصلون عىل مستطيلني، يف أحدهام جميع األضالع متساوية.  د. 
ي املستطيل الذي أضالعه متساوية )املستطيل الذي حصلتم عليه(؟ ماذا نسمِّ  

يها أشكاًل متطابقة. •  األشكال التي تغطي بعضها نسمِّ
مساحة األشكال املتطابقة متساوية، ألنها تغطي بعضها. 

•  تعريف: األضالع املتجاورة يف الشكل الرباعي، هي أضالع لها رأس مشرتك 
                   األضالع املتقابلة يف الشكل الرباعي، هي أضالع ل يوجد لها رأس مشرتك. 

دوا ما ييل: أمامكم أشكال رباعية. استعينوا مبسطرة وحدِّ  .5

أي أشكال رباعية فيها أضالع متقابلة متساوية؟ أ.   
أي أشكال رباعية فيها أضالع متجاورة متساوية؟ ب.   

ي املستطيل الذي أضالعه املتجاورة متساوية؟ ماذا نسمِّ ج.   

الصفات التي وجدناها يف املستطيل: األضالع املتقابلة متساوية.•
            جميع الزوايا متساوية    

            جميع الزوايا قامئة.
    وجدنا هذه الصفات من خالل التمرس )التجربة(، لكن سنربهنها يف املستقبل.

• تعاريف:    املستطيل هو شكل رباعي جميع زواياه قامئة.  
املربع هو مستطيل جميع أضالعه متساوية.  
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مجموعة  مهام

نوا يف تبليط األرصفة.  تجولوا بالقرب من بيتكم ومتعَّ  .1
هل وجدتم بالطاًا مستطيل الشكل؟ أ. 

إذا كانت اإلجابة نعم، فارسموا التبليط أو صّوروه.  
- هل مستطيالت التبليط متامثلة؟ هل تختلف مستطيالت التبليط بالكرب عن بعضها؟

- هل توجد يف تبليطكم عالقة بني أطوال أضالع املستطيالت؟ أعطوا أمثلة.

هل وجدتم تبليطاًا من أشكال رباعية أخرى، من مضلعات أخرى، من أشكال ليست مضلعات؟   ب. 
صفوا التبليط، ارسموا أو صّوروا. 

أمامكم شكل خاميس. افحصوا وجدوا فيه عدد الزوايا القامئة.   .2

جدوا زوايا قائمة، افحصوا بمساعدة زاوية قائمة من ورقة مطوية.  .3
هجأ د ب

 

انسخوا وارسموا زوايا قامئة، بحيث يكون رأسها النقطة البارزة.  .4

 

 
األشكال اآلتية ليست مستطيالت.  أ.   .5

ارسموا شكالاً إضافياًا ليس مستطيال.  

جدوا مستطيالت من بني األشكال اآلتية.   ب. 

هجأ د ب

و
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الدرس الثاين: بُعد نقطة عن مستقيم  

أربعة مسارات تؤدي إىل  تنطلق منه  ا  وصل مفرقاً النهر.   أراد متجول أن يصل إىل 

النهر.  

ما هو املسار األطول؟ ما هو املسار األقرص؟

هل ميكن وصول النهر بطريقة أقرص من ذلك؟

نبحث عن القطعة األقرص التي تربط بني النقطة واملستقيم. 

ا تربط بني النقطة واملستقيم.  ا مستقياماً ونقطة خارج املستقيم. ارسموا قطعاً ارسموا خطاً أ.   .1
حاولوا أن ترسموا قطعة، بحيث يكون طولها هو األقرص.          

قال ضياء: القطعة العمودية عىل املستقيم هي األقرص. هل قوله صحيح؟ ارشحوا. ب. 
ا من النقطة إىل املستقيم، ثم افحصوا.  أضيفوا يف رسمتكم عموداً ج. 

رأينا أن القطعة األقرص بني نقطة ومستقيم هو العمود من النقطة إىل املستقيم. 
لذا البُعد بني نقطة ومستقيم هو طول القطعة العمودية من النقطة إىل املستقيم. 

.mعن املستقيم A مثال: طول القطعة الحمراء يف الرسمة هو بُعد  النقطة 

A

m

k؟ M واملستقيم  أي قطعة هي طول البُعد بني النقطة    .2
ما هي الزاوية التي نَتَجت بني القطعة واملستقيم؟  

       استعينوا مبسطرة وبزاوية قامئة يف ورقة مطوية. 

نعود إىل الرسمة التي وردت يف الفتتاحية. أي مسار طريق إىل النهر   .3
       هو األقرص؟ 

هل ميكن أن نشق مسار طريق أقرص من ذلك؟ أعطوا أمثلة.   

.BC يف كل بند، انسخوا الرسمة عىل ورقة شفافة. ارسموا البُعد من النقطة  A إىل القطعة   .4

B C

A
أ.

A

B C

ج.

A

B

C

ب.

B

C

A

د.

أ

ب
ج

د

M

AB
C

k
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•   نرمز إىل املستقيم بحرف صغري.
نضيف ثالث نقاط كام يف الرسمة، ليك نبنيِّ أن املستقيم مستمر.

•  نرمز إىل النقاط مبساعدة حرف كبري.

   
ي قطعة بحسب حرفني كبريين ميثالن طريف القطعة.  •  نسمِّ

.B َو  A AB هام النقطتان   مثال: طرفا القطعة 

ي مستقياماً مبساعدة نقطتني تقعان عليه.  •  أحياناًا نسمِّ
.AB   أو m مثال: املستقيم الذي يف الرسمة  هو  

•  نرمز إىل املستقيمني املتعامدين بالرمز  . 
مثال: 

m

A

m

A
B

B
A

m

B C

A

5 سم )استعينوا باملسطرة(. ارسموا قطعة طولها   أ.   .5
  .D ا يف طرف القطعة  DK. ابنوا عموداً ارسموا قطعة  ب. 

3 سم عن املستقيم. ارسموا مستقيام. عيِّنوا عليه عرش نقاط تبعد كل منها   أ.   .6
3 سم عن املستقيم؟ ارشحوا. أين تقع جميع النقاط التي تبعد كل منها  ب.   

يف أي طرف، من طريَفِ املستقيم، عيَّنتم النقاط؟ هل هذه اإلمكانية الوحيدة؟         ج. 

نفكر ب...

ارسموا مستقيمني متقاطعني )كام يف الرسمة(.  أ.   .7
.b 3 نقاط عىل املستقيم  عيِّنوا     

.a جدوا ُبعد كل نقطة عن املستقيم    
هل األبعاد متساوية؟   

جدوا نقطة تقع عىل املستقيم b ، بحيث يكون ُبعدها عن a هو  ب. 
2 سم.

b

a
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البيئة   تأثري محفزات من  التفكري، هي مدى  أساليب  يبحثون  الذين  املختصون  بحثها  التي  الصفات  إحدى 
تمَّ  الذي  الشخص  يستطيع  بالحقل".  "متعلق  ک  الصفة  هذه  ُعرِّفت  سنة،  خمسني  حوايل  قبل  املحيطة. 
تشخيصه ک "مستقل الحقل" أن يتجاهل تأثريات خارجية من البيئة املحيطة وأن يعمل بحسب أحاسيسه 
التي مصدرها  الخارجية  البرصية  املحفزات  تفكريه وعمله من  يتأثر  بالحقل"،  "املتعلق  الشخص  أما  الداخلية.  ومعلوماته 
ت لتشخيص "املتعلق بالحقل". يتم المتحان يف  من البيئة املحيطة. امتحان "العصا واإلطار" هو أحد المتحانات التي ُأِعدَّ
العصا".  تدوير  املفحوص  يستطيع  بحيث  )"عصا"(،  فيه مستقيم  مضاءاً  أو مستطيالاً  ا  مربعاً الفاحص  يعرض  غرفة مظلمة، 

اإلطار يكون مائل ويطلب الفاحص من الشخص أن يوجه العصا، بحيث يكون العصا عمودًيا ألرضية الغرفة. 

"املتعلق      الشخص  أما  الحقل"،  اإلطار، ُيشخصک "مستقل  يتأثر من ميل  أن  املهمة دون  ذ  ينفِّ أن  الذي يستطيع  الشخص 

بالحقل"، فإنه يوجه العصا، بحيث تكون عمودية، أو تقريباًا عمودية ل "قاعدة" اإلطار )انظروا الرسمة(. 

متعلق بالحقلمستقل الحقل

مجموعة  مهام

دوا صحيحاًا أم غري صحيح. )استعينوا بزاوية قامئة من ورقة مطوية(.  حدِّ أ.   .1
  

ا إضافياًا من القطع املتعامدة.   جدوا يف الرسمة زوجاً ب.   

m؟ ارشحوا.  A عن املستقيم  2. يف أي رسومات طول القطعة AB هو ُبعد النقطة  

A
m

B
A

m

BA

m

B
A

m B د.ج.ب.أ.

A
D

C
B

E
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k؟  دوا يف كل رسمة القطعة التي طولها هو بُعد A عن  حدِّ  .3
ج.ب.أ.

A

DCB

A

k

D

C

B
A

Dk C B

k

P؟  نوا: أي مستقيم هو األقرب إىل النقطة   خمِّ أ.   .4
أي مستقيم هو األبعد عنها؟

P عن كل مستقيم من املستقيامت الثالثة. جدوا ُبعد النقطة   ب. 
افحصوا إجاباتكم عن بند أ.  

BC؟ A واملستقيم  ما هو الُبعد بني النقطة   أ.   .5
BC؟ B واملستقيم  ما هو الُبعد بني النقطة  ب. 

يوجد يف الرسمة زاوية حادة ونقاط.   .6
جدوا النقاط التي تقع عىل نفس الُبعد عن ساَقِي الزاوية.    

A B
C

D

E

ارسموا يف دفاتركم زاوية حادة.  .7
ارسموا ثالث نقاط، بحيث تبعد كل نقطة نفس الُبعد عن ساَقِي الزاوية.   

P

c
b

a

B C

A
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الدرس الثالث: مستقيامت متوازية

أمامكم أربعة أزواج مستقيامت.

د.ج.ب.أ.

أي أزواج مستقيامت تتقاطع مع بعضها؟ أي أزواج ل تتقاطع؟

نفحص عالقات متبادلة بني أزواج مستقيامت.

خطوط متوازية

هل أحد أزواج املستقيامت أعاله يصف مستقيامت متقاطعة؟ أي زوج؟ كيف نفحص ذلك؟  أ.   .1
هل يوجد أعاله أزواج مستقيامت متقاطعة إضافية؟ إذا  قمنا مبد أزواج املستقيامت أعاله، هل نجد أزواج مستقيامت  ب. 

متقاطعة؟  

ي مستقيامت ل تتقاطع مع بعضها؟ كيف نسمِّ ج. 

يها مستقيامت متوازية. •  تعاريف: املستقيامت التي ل تتقاطع مع بعضها نسمِّ
يها قطًعا متوازية.  القطع التي تقع عىل مستقيامت متوازية نسمِّ

|| •  نرمز إىل املستقيامت املتوازية مبساعدة الرمز 
a || b ل كالتايل:  b مستقيامن متوازيان. نسجِّ a َو      مثال: يف الرسمة  

•  يف الرسومات، نرمز إىل املستقيامت املتوازية مبساعدة رؤوس أسهم 
 متامثلة )كام يظهر يف الرسمة(

 

a
b

اطووا ورقة بحيث تحصلون عىل خطني متعامدين. ارمزوا بالحرف A إىل  أ.   .2
             نقطة تقاطع العمودين.  

A عىل أحد املستقيمني )انظروا الرسمة(. B تختلف عن  عيِّنوا نقطة 
B ) استعينوا بزاوية قامئة من ورقة مطوية، أو AB يف النقطة  ارسموا عموداًا عىل 

اطووا الورقة بحيث تحصلون عىل عمود إضايف(.

حصلنا عىل ثالثة مستقيامت. اثنان غري متعامدين مع بعضهام. جدوهام.  ب. 
  

A

B

A

Ba

c

b
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تعلَّمنا كيفية متييز مستقيامت متوازية:
إذا كان نفس املستقيم عمودياًا عىل مستقيمني،  فإنَّ املستقيمني متوازيان.

ا      مثال: يف الرسمة  وأيضاً
. ل:  َو b مستقيامن متوازيان، ونسجِّ  a لذا       

YMAV هو مستطيل. ارشحوا، كيف تفحصون ذلك؟ افحصوا ما إذا الشكل الرباعي   أ.   .3
ا من هذه األضالع وجدتم؟ ا متعامدة. هل هي متجاورة أم متقابلة؟ كم زوجاً جدوا أضالعاً ب. 

ا من هذه األضالع وجدتم؟ ا متوازية. هل هي متجاورة أم متقابلة؟ كم زوجاً جدوا أضالعاً ج. 

يربط القطر يف املضلع بني رأسني غري متجاورين. ما هي القطع التي هي أقطار يف املستطيل؟   د. 

. متجاورة/متقابلة انسخوا وأكملوا: األقطار تربط بني رؤوس   ه. 

نفكر ب...

قال أسد: يف املستطيل، األضالع املتقابلة متوازية.   .4
هل ما قاله أسد صحيح؟ ارشحوا.

صفات إضافية للمستطيل: 
•  يف املستطيل، األضالع املتقابلة متوازية.

نتعلم من ذلك أن كل ضلعني متقابلني، يوجد لهام ضلع متجاور ومعامد لهام.  
•  يوجد يف املستطيل قطران. األقطار هي ِقطع تربط بني رؤوس غري متجاورة .

ارسموا شكالاً رباعياًا ليس مستطيالاً فيه أضالع متقابلة متوازية..  .5

 أمامكم صورتان، نالحظ أن الصور تحوِّل واقع ثاليث األبعاد إىل تصوير ثنايئ األبعاد، لذا األشياء البعيدة نراها 

صغرية.

أحياناًا،  نرى املستقيامت املتوازية 
كأنها متقاطعة. انظروا الصورتني.

Y M

AV
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أقطار يف املستطيل
قصوا مستطيالاً من ورقة شفافة. أ.   .6

ارسموا قطرين يف املستطيل. ب. 

اطووا املستطيل عىل طوله وعرضه، بحيث تحصلون عىل مستطيل صغري.   ج. 

ا متساوية يف املستطيل املطوي. ماذا تحقق أقطار املستطيل؟ جدوا قطعاً د. 

نفكر ب...

ا. ف بعضها ومتساوية أيضاً قال يزيد: يف املستطيل املطوي، جميع األقطار متساوية، لذا ِقطع أقطار املستطيل تنصِّ  .7
            ارشحوا قول يزيد.

تعلَّمنا صفات إضافية للمستطيل من خالل التمرس )التجربة(: 
• أقطار املستطيل متساوية.

ف بعضها.                                                                        • أقطار املستطيل تنصِّ
     نربهن هذه الصفات يف املستقبل.

يف أعقاب...

ارسموا أشكالاً رباعية أقطارها متساوية، لكنها ليست مستطيالت.  أ.   .8
ف بعضها، لكنها ليست مستطيالت.  ارسموا أشكالاً رباعية أقطارها تنصِّ ب. 

مجموعة  مهام

أمامكم صورة بناية عىل اسم دويك يف معهد وايزمن للعلوم.   .1
جدوا خطوطاًا متوازية يف الصورة. أ. 

جدوا خطوطاًا متعامدة يف الصورة. ب. 

جدوا خطوطاًا ليست متعامدة وليست متوازية. ج. 
ابحثوا يف حيّكم عن خطوط متوازية أو متعامدة.   د. 

صفوا، ارسموا أو صوروا، ثم اعرضوها يف زاوية الرياضيات.   
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انسخوا أزواج القطع عىل ورقة شفافة.    .2
يف كل بند، افحصوا ما إذا املستقيامت متوازية أو متقاطعة.   

ج.ب.أ.

  

.a أمامكم رسمة. جدوا جميع املستقيامت املوازية للمستقيم أ.   .3
.b جدوا مستقياماً موازياًا للمستقيم   ب. 

 

.)a  d :جدوا مستقيامت متعامدة يف الرسمة. )مثال أ.   .4
جدوا مستقيامت متوازية يف الرسمة. ب. 

.c ضعوا قلم رصاص، بحيث يكون عمودياًا عىل املستقيم ج. 
أي مستقيامت موازية لقلم الرصاص؟  

 

جدوا مستقيامت متوازية يف الرسمة. أ.   .5
.d جدوا جميع املستقيامت املتعامدة مع ب. 

)انتبهوا، ميتد كل مستقيم بشكل ل نهايئ(.   

ا من مستقيامت غري متعامدة وغري متوازية.  جدوا زوجاً ج.  

.a  b b  بحيث أن  a َو  ارسموا مستقيمني   أ.   .6
.a || d     ,a || c بحيث أن d َو c أضيفوا إىل الرسمة مستقيمني        ب. 

كم مستقياماً متوازياًا يوجد يف رسمتكم؟  ج. 

b  يوجد يف رسمتكم؟ ملاذا؟ ا ل   كم مستقياماً معامداً د. 

b

c
d

e

a

b

c

d
e

a

h

b

c

d

g

e

f

a
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دوا يف كل بند ما إذا ميكن بناء مستطيل، بحيث يقع ضلعان منه عىل زوج املستقيامت املعطى. حدِّ  .7
إذ كان األمر ممكناًا، فاذكروا، هل األضالع متقابلة أم متجاورة؟ إذا كان األمر غري ممكن، فاذكروا السبب.

د.ج.ب.أ.

أمامكم رسومات مستطيالت.  .8
ا متوازية يف الرسمة. جدوا قطعاً أ. 

ا متوازية بنفس اللون.  انسخوا الرسمة عىل ورقة شفافة ولوِّنوا فيها قطعاً ب. 

أمامكم رسومات مستطيالت.   .9
ا متوازية يف الرسمة. جدوا قطعاً أ. 

انسخوا الرسمة عىل ورقة شفافة وأشريوا فيها إىل جميع  ب. 
القطع املتوازية  بنفس اإلشارة.

 

رسمنا ضلعني متجاورين لشكل رباعي عىل مستقيمني متعامدين يف الرسمة.  .10
انسخوا الرسمة وأكملوها لشكل رباعي ليس مستطيال. أ. 

.T أشريوا ب  S يف الشكل الرباعي الذي رسمتموه إىل زاوية مقابلة للزاوية 
.T P يف الشكل الرباعي الذي رسمتموه إىل زوايا مجاورة للزاوية   U  وب  أشريوا ب  

ا ميكنكم أن ترسموا؟ ا مختلفاً انسخوا الرسمة مرةاً أخرى وأكملوا إىل مربع.  كم مربعاً ب. 

ا ميكنكم أن ترسموا؟ ا.  كم مستطيالاً مختلفاً انسخوا الرسمة مرةاً أخرى وأكملوا إىل مستطيل ليس مربعاً ج. 

T
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11. رسمنا ضلعني متجاورين لشكل رباعي عىل مستقيمني متعامدين يف الرسمة.
انسخوا الرسمة وأكملوها ألي شكل رباعي ترغبون. أ. 

أشريوا إىل زوايا مقابلة للزاوية  T، يف الشكل الرباعي الذي رسمتموه. 
أشريوا إىل زوايا مجاورة للزاوية T، يف الشكل الرباعي الذي رسمتموه.

ا ميكن أن ترسموا؟  ا مختلفاً انسخوا الرسمة وأكملوها إىل مربع. كم مربعاً ب. 

ا ميكن أن  كم مستطيالاً مختلفاً ا.  الرسمة مرة أخرى وأكملوها إىل مستطيل ليس مربعاً انسخوا  ج. 
ترسموا؟ 

 

12. أ. ارسموا شكالاً رباعياًا ليس مستطيالاً عىل ورقة مقسمة إىل تربيعات، بحيث تكون
PM إحدى أضالعه.             القطعة  

أشريوا إىل الضلع املقابل للضلع PM يف الشكل الرباعي الذي رسمتموه.
.PM أشريوا إىل أضالع مجاورة للضلع

PM أحد أضالعه.   ب. انسخوا القطعة مرة أخرى وأكملوا إىل مربع، بحيث تكون القطعة  

ا ميكن أن ترسموا؟  ا مختلفاً       كم مربعاً

ا.    انسخوا القطعة مرة أخرى وأكملوا إىل مستطيل ليس مربعاً ج. 
ا ميكن أن ترسموا؟ كم مستطيالاً مختلفاً

 

ارسموا شكالاً رباعياًا عىل ورقة مقسمة إىل تربيعات، بحيث تكون القطعة PM إحدى أضالعه. 13. أ. 
أشريوا إىل الضلع املقابل للضلع PM يف الشكل الرباعي الذي رسمتموه.

.PMأشريوا إىل أضالع مجاورة للضلع

انسخوا القطعة مرة أخرى وأكملوا إىل مربع.  ب. 
ا ميكن أن ترسموا؟  هل هي متطابقة؟ كم مربعاً

ا.  انسخوا القطعة مرة أخرى وأكملوا إىل مستطيل ليس مربعاً ج. 
ا ميكن أن ترسموا؟ كم مستطيالاً مختلفاً

 

PM قطراًا فيه.  14. ارسموا مستطيال عىل ورقة مقسمة إىل تربيعات، بحيث تكون القطعة  

7 سم. 15. ارسموا ثالثة مستطيالت، بحيث يكون طول القطر فيها  

T

P M

M

P

M

P
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الدرس الرابع: منيِّز ونبني مستطيالت  

نفحص الخواص التي تكفي، ليك منّيز أو نبني مستطيال

أمامكم أشكال رباعية:

IIII IIIV

هل هذه األشكال الرباعية مستطيالت؟  هل يوجد لها صفات مستطيل؟

نبحث عن طرق لتمييز املستطيل.

أضالع متقابلة متساوية

الشكل الرباعي YAEL ليس مستطيال.      .1
أ. هل توجد أضالع متساوية يف الشكل الرباعي؟ إذا كانت اإلجابة نعم، فام هي؟ وكيف فحصتم؟

ب. هل توجد أضالع متعامدة يف الشكل الرباعي؟ إذا كانت اإلجابة نعم، فام هي؟ وكيف فحصتم؟

YAEL بواسطة أرشطة ترتبط ببعضها أو بأية وسيلة أخرى: نبني شكالاً رباعياًا مثل  ج. 
خذوا زوجني من القطع املتساوية. اربطوا القطع ببعضها، بحيث تحصلون عىل شكل رباعي أضالعه املتقابلة متساوية.    

وه بحيث تحصلون عىل مستطيل. ماذا فعلتمم؟ ضعوا الشكل عىل الطاولة، ثم غريِّ
نا إحدى الزوايا إىل زاوية قامئة، ماذا يحدث للزوايا األخرى؟ ما هو الشكل الرباعي الذي حصلتم عليه؟  د. إذا غريَّ

للتذكري
املستطيل هو شكل رباعي جميع زواياه قامئة. 

وجدنا من خالل التجربة ما ييل:
الشكل الرباعي الذي أضالعه املتقابلة متساوية وفيه زاوية قامئة هو مستطيل.

نفكر ب...

؟ ملاذا؟ أ. يف كل شكل رباعي، األضالع املتقابلة متساوية.  ما هي الرسمة التي ليست مستطيالاً  .2

أ
ج

ب

هل الشكل الرباعي الذي جميع أضالعه متساوية هو مربع؟  ب. 

ا )مثال مضاد(. إذا كانت اإلجابة نعم، فعلِّلوا. إذا كانت اإلجابة كال، فارسموا شكالاً رباعياًا جميع أضالعه متساوية وليس مربعاً

V

Y
A

L
E
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أشكال رباعية زواياها قامئة
ارسموا زاوية قامئة. أكملوها إىل أشكال رباعية مختلفة. أ.   .3

جدوا يف افتتاحية الدرس شكالاً رباعياًا فيه زاوية قامئة وليس مستطيال.   

ارسموا شكالاً رباعياًا ليس مستطيالاً فيه زاويتان متجاورتان قامئتان.  ب. 
ارسموا شكالاً رباعياًا ليس مستطيالاً فيه زاويتان متقابلتان قامئتان.  

جدوا يف افتتاحية الدرس أشكالاً رباعية فيها زاويتان قامئتان وهي ليست مستطيالت.   

هل كل شكل رباعي فيه زاويتان قامئتان هو مستطيل؟  ج. 

4.   نبني أشكالاً رباعية يف كل منها ثالث زوايا قامئة. نفحص ما إذا جميعها مستطيالت.  
ارسموا قطعة. ارسموا زاويتني قامئتني يف الطرفني  )كام يظهر يف الرسمة(. أ. 

ابنوا على أحد األعمدة قطعة عمودية أخرى.  مدوا القطعة حتى تحصلوا عىل شكل  ب. 
رباعي )انظروا الرسمة(. 

ا؟ ما هو الشكل الرباعي الذي حصلتم عليه؟ هل الزاوية الرابعة هي قامئة أيضاً ج. 

•  رأينا من خالل التجربة أن الشكل الرباعي الذي فيه زاويتان قامئتان هو مستطيل أحياناًا أو ليس مستطيالاً أحياناًا. 
IV )يف افتتاحية الدرس( ليس مستطيلني، عىل الرغم من وجود زوج من الزوايا  III َو  مثال: الشكالن الرباعيان  

القامئة يف كل واحد منهام.
ا )مثال مضاد(.  •  ليك نبنيِّ أننا ل نحصل عىل مستطيل دامئاًا، يكفي أن نبنيِّ مثالاً واحداً

3 زوايا قامئة يف •  الشكل الرباعي الذي فيه3 زوايا قامئة هو مستطيل دامئاًا. رأينا ذلك مبساعدة رسمة.  عندما نبني 
ا.        الشكل الرباعي، فإن الزاوية الرابعة هي قامئة أيضاً

5.  ارسموا يف كل بند مستطيالاً بحسب أطوال األضالع املتجاورة.  
5 سم َو 8 سم. 2 سم .أ.  10 سم َو  5 سم .ب.  5 سم َو  ج. 

أمامكم األشكال اآلتية:  .6

قال أيوب : أنا أرى ثالثة مستطيالت ومربعني.
قالت أمرية: أنا أرى خمسة مستطيالت. 

من منهام ، بحسب رأيكم، قوله صحيح؟ ارشحوا. 
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تذكري: كل مربع هو مستطيل. 

نفكر ب...

ABCD هو مستطيل دامئاًا.  دوا ما إذا  ABCD  شكل رباعي. يف كل بند، حدِّ  .7

AC BD=  AB CD= أ. 

 AC BD=  AB CD= ب. 

ج.  

د.   

ه.   

وجدنا من خالل التجربة أنه ميكن متييز املستطيل بالطريقتني اآلتيتني: 

• بحسب الزوايا - إذا كان يف الشكل الرباعي ثالث زوايا قامئة، فإنَّ الشكل الرباعي مستطيل.
• بحسب الزوايا واألضالع - إذا كان يف الشكل الرباعي زوجان من األضالع املتقابلة املتساوية، وزاوية واحدة قامئة، فإنَّ

    الشكل الرباعي مستطيل.  

مجموعة  مهام

أمامكم عبارات، أي منها تصف املستطيل دامئاًا؟ إذا كانت اإلجابة كال، فارسموا مثالاً مضاداًا.    .1
3 زوايا قامئة. شكل رباعي أضالعه املتقابلة متساوية.               ج. شكل رباعي فيه  أ. 

شكل رباعي جميع زواياه قامئة.          د.  شكل رباعي أضالعه املتقابلة متساوية ويوجد له زاوية قامئة. ب. 

أمامكم قسم من رسمة.   .2
انسخوا وأكملوا إىل مستطيل. أ. 

 . انسخوا وأكملوا إىل شكل رباعي ليس مستطيالاً ب. 

©  



129 الوحدة السابعة: مصطلحات أولية )أساسية( يف الهندسة

ارسموا يف كل بند شكالاً رباعياًا ليس مستطيالاً ويحقق الرشط املطلوب يف البند .   .3
فيه زاويتان قامئتان. أ. 

فيه زوجان من األضالع املتقابلة املتساوية.  ب. 

ارسموا يف كل بند مستطيالاً بحسب أطوال األضالع املتجاورة. )القياسات بالسم(.   .4
5   ,  4 2أ.    ,  10 3ب.    ,  3 8ج.    ,  1 د. 

يف  )اللتان  النقطتان  تكون  بحيث  تربيعات،  إىل  مقسمة  ورقة  عىل  مستطيالاً  ارسموا  أ.   .5
الرسمة( رأسني متقابلني.

ارسموا مستطيالاً عىل ورقة مقسمة إىل تربيعات، بحيث تقع النقطتان )اللتان يف  ب. 

     الرسمة (عىل األضالع، لكنهام ليس رأسني.

ا عىل ورقة مقسمة إىل تربيعات، بحيث تقع النقطتان )اللتان يف  ارسموا مربعاً ج. 

     الرسمة (عىل األضالع، لكنهام ليس رأسني.

 

 
ا عىل ورقة مقسمة إىل تربيعات، بحيث تقع النقطتان )اللتان يف  ارسموا مربعاً أ.   .6

الرسمة (عىل األضالع، لكنهام ليس رأسني.   

ا إضافياًا. حاولوا أن ترسموا مربعاً ب. 

ادعت ليىل  أنها تستطيع أن ترسم مربعات كثرية كام تريد. هل ادعاء ليىل صحيح؟ ارشحوا. ج. 

، وإذا كانت  ا ، بحيث تقع النقطتان عىل ضلعني متجاورين؟ إذا كانت اإلجابة نعم، فأعطوا مثالاً هل ميكن أن ترسموا مربعاً د. 
اإلجابة كال، فعلِّلوا. 

ا ، بحيث تقع النقطتان عىل ضلعني متقابلني؟  هل ميكن أن ترسموا مربعاً ه. 

ارسموا مستطيالاً عىل ورقة مقسمة إىل تربيعات، بحيث تكون النقطتان )اللتان يف الرسمة( رأسني متقابلني. أ.   .7
الرأسان اآلخران، ليس بالرضورة أن يقعا عىل نقاط شبكة الرتبيعات.     

ارسموا ثالثة مستطيالت أخرى من هذا النوع.   ب. 
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الدرس الخامس: مستطيالت بني متوازيات

البُعد بني متوازيات ومتييز مستطيالت 

يوجد يف الرسمة متوازيات وِقطع بينها. 
قسم من القطع عمودية عىل املتوازيني وقسم 

غري عمودية.

ا عمودية عىل املتوازيني. منيِّز  قطعاً

ماذا ميكن أن نستنتج عن أطوال القطع؟ 

سنتعلم عن الُبعد بني املستقيامت املتوازية.

تطرقوا إىل الرسمة التي تظهر يف افتتاحية الدرس أعاله.   .1
ما هي القطعة األطول؟         أ. 

ما هي القطعة األقرص؟ ب. 

هل ميكن أن نرسم بني املتوازيني قطعة أطول من كل قطعة معطاة؟  ج. 

هل ميكن أن نرسم بني املتوازيني قطعة أقرص من كل قطعة معطاة؟  د. 

ماذا ميكن القول عن طول القطع العمودية؟   ه. 

وجدنا من خالل التجربة ما ييل:
جميع القطع العمودية بني متوازيني يوجد لها نفس الطول. 

نربهن ذلك يف املستقبل.

نبنيِّ أن جميع القطع العمودية بني متوازيني يوجد لها نفس الطول.   .2
ارسموا مستقيمني متوازيني وقطعتني عموديتني بني املستقيمني املتوازيني.  أ. 

ما هو الشكل الرباعي الذي حصلتم عليه؟ ارشحوا. ب. 

ملاذا تكون القطع العمودية بني املستقيمني املتوازيني متساوية دامئاًا؟   ج.   

كل قطعتني عموديتني بني خطني متوازيني تكوِّنان مستطيال مع الخطني املتوازيني.
القطعتان العموديتان هام الضلعان املتقابالن يف املستطيل، لذا طولهام متساويان.  
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3 سم. ارسموا خطني متوازيني، بحيث يكون البُعد بينهام   أ.   .3
ا عمودية بني املتوازيني، ثم لوِّنوا املستطيل الذي نَتََج.  ارسموا قطعاً ب. 

أمامكم أطوال أضالع متجاورة يف مستطيالت.  أي منها ميكن رسمها بني الخطني املتوازيني اللذين رسمتموهام يف بند أ  ج. 
)بحيث يقع زوج أضالع املستطيل عىل املتوازيني( وأي منها ل ميكن؟ ارشحوا. 

3 سم 5 سم2 سم َو   5 سم3 سم َو   2 سم َو  

ارسموا القطعة AD. ارسموا عمودين عىل طريَفِ القطعة. أ.   .4
.AB CD= ا متساوية  جدوا مستقيامت متوازية يف رسمتكم.  أشريوا عليها قطعاً ب. 

C. ماذا حصلتم؟ ارشحوا.  B مع  اربطوا   ج. 

وجدنا من خالل التجربة والبناء ما ييل:
الشكل الرباعي الذي فيه ضلعان متقابالن متساويان وهام عموديان عىل ضلع آخر، هو مستطيل.

نربهن ذلك يف املستقبل.  

A B

CD

نفكر ب...

أمامكم أشكال رباعية )رُسمت كمستطيالت(. اعتمدوا في كل رسمة على   .5
دوا، هل الشكل الرباعي هو مستطيل؟  المعطياتالمشار إليها فقط، ثم حدِّ

هأ دج ب

يف حالة أن الشكل الرباعي ليس مستطيالاً بالرضورة، جدوا مثالاً مضاداًا مناسباًا من أسفل الصفحة )قيسوا أطوال األضالع ومقدار   
الزوايا وميِّزوا مستقيامت متوازية(.

اقرتاحات ملثال مضاد:  

I
III II

 

A B

CD
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أمامكم جزء من مستطيل.  .6
انتبهوا: تمَّ تحديد طول الضلع األيرس بواسطة الرسمة، لكن ميكن أن مند طول الضلع العلوي.

انسخوا الشكل عىل ورقة مقسمة إىل تربيعات، ثم أكملوه إىل مستطيل.  أ. 
انسخوا الشكل مرةاً أخرى وأكملوه إىل مستطيل آخر. 

هل ميكن إكامل  الشكل الذي يف الرسمة إىل مربع؟ ملاذا؟  ب. 

قال كامل : ليك أحصل عىل مستطيل، قمت بتكوين زاوية قامئة يف طرف  ج. 
القسم البارز أعاله. وقمت مبد الضلعني حتى التقيا. 

ملاذا حصل كامل عىل مستطيل؟

الضلع   يساوي  السفيل، ليك  الضلع  ليك أحصل عىل مستطيل، قمت مبد  عامر:  قال  د. 
العلوي وبعد ذلك قمت بربط األطراف. 

ملاذا حصل عامر عىل مستطيل؟

هل مستطيال كامل وعامر متطابقان؟ ه. 

رأينا من خالل التجربة أنه:
• إذا كان مستطيالن متساويني بطول ضلعني متجاورين، فإنهام مستطيالن متطابقان.

• إذا كان يف مستطيل ضلعان متجاوران متساويان، فإن جميع أطوال أضالع املستطيل متساوية يف الطول ونحصل عىل مربع. 

مجموعة  مهام

دوا، هل الشكل الرباعي هو مستطيل دامئاًا، أو ل ميكن معرفة ذلك؟ اعتمدوا يف كل رسمة عىل املعطيات املشار إليها، ثم حدِّ  .1

جأ ب

 

   رسمة ك�ل

    رسمة عامر
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دوا، هل الشكل الرباعي هو مستطيل، أو ل ميكن معرفة ذلك؟  اعتمدوا يف كل رسمة عىل املعطيات املشار إليها، ثم حدِّ  .2
ارشحوا. )انتبهوا، تشري األسهم إىل مستقيامت متوازية(.

ج ب أ

دوا، هل الشكل الرباعي هو مستطيل، أو ل ميكن معرفة ذلك؟ ارشحوا.  اعتمدوا يف كل رسمة عىل املعطيات املشار إليها، ثم حدِّ  .3
إذا مل يكن الشكل الرباعي مستطيالاً فارسموا مثالاً مضاداًا. )انتبهوا، تشري األسهم إىل مستقيامت متوازية(.  

دج ب أ

 

  

أمامكم شكالن رباعيان:  .4

III

يف أي شكل رباعي ميكن أن نحدد بحسب املعطيات املشار إليها ما إذا الشكل الرباعي مستطيل؟ ادعموا إجاباتكم.  أ. 

يف أي شكل رباعي املعطيات غري كافية، ليك نحدد ما إذا هو مستطيل؟ أعطوا مثالاً مضاداًا. ب. 

  

انسخوا الشكلني يف دفاتركم، ثم أكملوا كل واحد منهام إىل مستطيل بحسب املعطيات.    .5
4 5

سمب.أ.

سم سم

سم

2 2

 

أمامكم جزء من مستطيل.  .6
انتبهوا: تمَّ تحديد طول الضلع األيرس بواسطة الرسمة، لكن ميكن أن مند طول الضلع العلوي.

انسخوا الشكل عىل ورقة مقسمة إىل تربيعات، ثم أكملوه إىل مستطيل.  أ. 
انسخوا الشكل مرةاً أخرى وأكملوه إىل مستطيل آخر. 

هل ميكن إكامل  الشكل الذي يف الرسمة إىل مربع؟ ملاذا؟  ب. 

قال كامل : ليك أحصل عىل مستطيل، قمت بتكوين زاوية قامئة يف طرف  ج. 
القسم البارز أعاله. وقمت مبد الضلعني حتى التقيا. 

ملاذا حصل كامل عىل مستطيل؟

الضلع   يساوي  السفيل، ليك  الضلع  ليك أحصل عىل مستطيل، قمت مبد  عامر:  قال  د. 
العلوي وبعد ذلك قمت بربط األطراف. 

ملاذا حصل عامر عىل مستطيل؟

هل مستطيال كامل وعامر متطابقان؟ ه. 

رأينا من خالل التجربة أنه:
• إذا كان مستطيالن متساويني بطول ضلعني متجاورين، فإنهام مستطيالن متطابقان.

• إذا كان يف مستطيل ضلعان متجاوران متساويان، فإن جميع أطوال أضالع املستطيل متساوية يف الطول ونحصل عىل مربع. 

مجموعة  مهام

دوا، هل الشكل الرباعي هو مستطيل دامئاًا، أو ل ميكن معرفة ذلك؟ اعتمدوا يف كل رسمة عىل املعطيات املشار إليها، ثم حدِّ  .1

جأ ب

 

   رسمة ك�ل

    رسمة عامر
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نحافظ عىل لياقة رياضية

جمع وطرح أعداد موجهة

احسبوا. 	.1
12 ( 3)+ + = 13=(7أ.	 (+ - 14د.	 ( 8)+ + =- ز.	

5)=6 (- + - 0=(11ب.	 (+ + 8=(7ه.	 (- + - ح.	

7 ( 6)+ + = 9=(4ج.	 (- + - 8=(و.	 ( 8- + + ط.	

احسبوا. 	.2
5)=3 ( 7) (+ - + - (8=(9أ.	 (+ -15 (+ - ج.	

8) ( 12)+ + =7 (+ -- 1=(15ب.	 ( 6) (+ + + - د.	

6–	وأكملوا األماكن الفارغة. 6	إىل	 انسخوا املسارات. اكتبوا يف املسدس عدًدا بني		 	.3

( 1)+ -

( 7)+ -

( )2+ -

( )4+ +

(

)
2

+
+

0+
(
10)

+
-

(
1)

+
-

( )3+ -

	 	

  .= انسخوا واكتبوا		< , >		أو			 	.4
(4+) – 5(4–) + 5ج(4–) – 45 + 5أ.

(4+) – 5(4+) + 5د(4–) – 45 – 5ب.

فحص:
																إذا كان حلكم صحيًحا، حصلتم عىل أربعة أزواج من األعداد املتضادة، وعدد مضاد 	لذاته.	 	:1 مهمة	

																إذا كان حلكم صحيًحا، مجموع أ َو ج يساوي مجموع ب َو د.	 	:2 مهمة	

																إذا كان حلكم صحيًحا،	يف كل تعويض،	حصلتم عىل نفس النتيجة يف كل	مسار. 	:3 مهمة	

.	> >	ومرة	 =	مرة	 															مرتان	 	:4 مهمة	

©  


