
6.4 من ثالثة إىل أربعة − تطابق وتشابه مثّلثات، مثّلث متساوي الساقني تفّوق رحوبوت 6.4 من ثالثة إىل أربعة − تطابق وتشابه مثّلثات، مثّلث متساوي الساقني108

6.4 من ثالثة إىل أربعة

موا مثلّثًا معيًّنا إىل أربعة مثلّثات متساوية يف املساحة.   قسِّ

ذوا ذلك بطرق كثرية ومتنّوعة قدر اإلمكان.  نفِّ

أكملوا املهاّم اآلتية، واستعينوا بها إليجاد أفكار إضافيّة للمهّمة املوجودة يف اإلطار.    .1

تقسيم من الرأس إىل الّضلع املقابل

زاوية الحاسوب 

2.      ميكنكم أن تجدوا التّطبيق من ثالثة إىل أربعة )משלושה לארבעה( يف موقع الرياضيّات املدمجة  "מתמטיקה 
משולבת" يف قسم "מצוינות רחובות"، فّعاليّات للصّف الثامن "פעילויות לכיתה ח". يُتيح هذا التطبيق تقسيم 

مثلّث إىل قسمني، ومتابعة مساحة القسمني اللّذين نتجا.  
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موا املثلّث إىل قسمني متساويني يف املساحة.   أ. قسِّ

وا املثلّث.   ب. غيِّ

م املتوّسط مساحة املثلّث؟ برهنوا ادعاءكم؟  ت. كيف يقسِّ

 .BC متوّسط للضلع AD أمامكم مثلّث فيه  .3
برهنوا أن املثلثني اللذين نتجا بهذه الطريقة متساويان يف املساحة. 

م املتوّسط مساحة املثلّث؟   كيف يقسِّ

)املثلّثات   أقسام  أربعة  إىل  املثلّث  لتقسيم  إمكانيّات  أمامكم   .4
.)S S S S4 , , ,3 2 1

يف  متساوية  أقسام  أربعة  إىل  الطريقة  بهذه  املثلّث  موا  قسِّ  
املساحة. ِصفوا طريقة التقسيم، وبرهنوا ادعاءكم.  
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تقسيم آخر  

أمامكم إمكانيّات إضافيّة لتقسيم املثلّث إىل أربعة أقسام   .5
.)S S S S4 , , ,3 2 )املثلثات  1

م  نقسِّ يك  الطريقة  هذه  استعامل   - رأيكم  حسب   - ميكن  هل 

املثلّث إىل أربعة أقسام متساوية يف املساحة؟

 صفوا طريقة التقسيم، وبرهنوا ادعاءكم.  

تقسيم إىل نسب مساحات أخرى

زاوية الحاسوب

اِستعملوا التطبيق من ثالثة إىل أربعة )משלושה לארבעה( املوجود يف املوقع.   .6

موا املثلّث إىل مثلّثني، بحيث تكون مساحة أحد القسمني أكرب ضعفني من مساحة القسم اآلخر.    قسِّ أ. 

موا املثلّث إىل مثلّثني بحيث تكون نسبة املساحة بني القسمني الناتجني 3 : 1. قسِّ ب. 

 .DC 8 ,BD 4= = أمامكم مثلّث فيه    .7

ماذا ميكنكم القول عن نسبة املساحة بني القسمني الناتجني؟    أ. 

D، بحيث تكون نسبة املساحة بني  أين يجب أن نضع النقطة  ب. 
القسمني الناتجني 3 : 1؟

 BD : BC أّن نسبة طول القطعتني ABC معطى يف املثلّث  .8
.1 : n هي   

ماذا ميكنكم القول عن نسبة املساحة بني القسمني الناتجني؟  
ارِشحوا ادعاءكم.  

 

م الضلع BC بنسبة  3 : 1. أمامكم مثلّث فيه النقطة D تقسِّ  .9
مثلّثات  أربعة  إىل  املثلّث  موا  تقسِّ يك  إضافيّني  تقسيم  خطي  ارسموا   

متساوية يف املساحة. 

       صفوا طريقة التقسيم، وبرهنوا ادعاءكم.  
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جدوا، يف الرسمة اآلتية، عالقات بني مساحات  .10

 .S S S S4 , , ,3 2        املثلّثات  1

موا مثلّثًا معيًَّنا إىل ستة أقسام متساوية يف املساحة بطرق كثية قدر اإلمكان.    قسِّ  .11

أُحجية

اُرسموا املتوسطات الثالثة يف املثلّث.  أ.   .12

م املتوّسطات املثلّث إىل ستّة أقسام متساوية يف املساحة؟   هل تُقسِّ  

م كّل متوّسط بنسبة 1:2. اِستعينوا بهذا التقسيم يك تربهنوا أّن نقطة التقاء املتوّسطات تُقسِّ ب. 

هل تعلمون؟ 

من الطبيعّي أن نفكر أنّه عندما ننظر إىل صورة فإّن رؤيتنا تتمركز يف مركز الصورة. يعرف الرّسامون واملصّورون جيًّدا 

أّن األمر ليس كذلك، إذ متيل الرؤية البرشيّة إىل التّمركز يف النقاط املتعلّقة بتقسيم مساحة الصورة إىل 3 أقسام. نتيجة 

لذلك، طوَّر املنتجون قواعد لوضع املكوِّنات املهّمة حسب نظرهم حني يرغبون يف تكوين صورة معيّنة )تشكيل صورة(. 

يوجد عىل يساركم رسمتان لقاعدتني معروفتني لتشكيل صورة.    

املهّمة  املكوِّنات  أن نضع  القاعدة  قاعدة األثالث: من األفضل حسب هذه  أ. 

للصورة عىل طول خطوط تقسيم مساحة املستطيل إىل شبكة 3 × 3 تربيعات 

متطابقة، ومن األفضل استعامل نقاط تقاطع خطوط الشبكة.  

ب. قاعدة املثلّث الذهبّي: هذه القاعدة مقبولة بشكل خاّص يف إنتاج صورة 

تحتوي عىل خطوط مائلة كثية. نرسم عمودين من رأسني متقابلني للصورة إىل 

أربعة  إىل  املستطيل  الطريقة  بهذه  م  نقسِّ اآلخرين.  الرأسني  بني  يربط  الّذي  القطر 

مكان  تحديد  إّن  أيًضا(.  متطابقان  املثلّثات  من  الزوجان  )هذان  متشابهة.  مثلّثات 

"ممتعة  صورة  يُْنِتج  التقسيم  خطوط  تقاطع  نقاط  يف  الصورة  يف  املهّمة  املكوِّنات 

للعني".      
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نحافظ على لياقة رياضّية

.AB عىل طول القطعة D طول القطعة AB هو 24 سم. نحرِّك النقطة   .1

A D B

اِحسبوا، يف كّل بند، طويِل القطعتني AD َو DB حسب النسبة املعطاة: 

1:3 1:5أ.  3:ب.  5 32:ت.  ث. 

 

DB
AD

3
1=    : ABC  معطى يف املثلّث  .2

AH HC=   

CF FE ED= =   

 

جدوا، يف كّل بند، النسبة بني مساحتِي املثلّثني املعطيني:     

خ. ج. ت. أ. 

د. ح. ث. ب. 

 
أُحجية

جدوا طريقة لتقسيم شكل رباعّي )محّدب( معنّي إىل قسمني متساويني يف املساحة. 

إرشاد: اِستعملوا منتصفات األضالع. 
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