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مثلّث باسكال   8.3

قمنا، يف الفّعاليّة السابقة، بعّد عدد املّسارات الّتي ميكن عربها 

الوصول من نقطة انطالق شبكة مسارات إىل مفرتق معّي.  

لنا، يف كّل مفرتق، عدد الطرق الّتي ميكن عربها الوصول  إذا سجَّ

يه    عندما نخرج من نقطة االنطالق فإنّنا نحصل عىل مثلّث أعداد نسمِّ

"مثلّث باسكال".
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.)10 9 َو اِنسخوا مثلّث األعداد يف دفاتركم، وأكملوا السطرين القادمي )السطران   .1

مثلّث باسكال هو ترتيب أعداد طبيعيّة عىل شكل مثلّث.   

يبدأ كّل سطر أعداد يف هذا املثلّث، وينتهي بالعدد 1.

أما يف سائر األماكن، فكّل عدد هو مجموع العددين املجاورين فوقه. 

جدوا ثالث صفات مثرية لالهتامم )عىل األقّل( يف مثلّث باسكال.    .2

اِنسخوا الجدول، وأكملوا فيه مجموع األعداد يف كّل سطر.  أ.   .3

لوا تعبريًا جربيًّا مناسبًا يف العمود األمين يف الجدول:  عّمموا القانونيّة، وسجِّ ب. 

رقم السطر 0 1 2 3 4 100 n

مجموع األعداد يف السطر  4
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اِنسخوا الجدول، وأكملوا فيه مجموع األعداد حتّى السطر املعطى )يشمل نفس السطر(. أ.   .4

لوا تعبريًا جربيًّا مناسبًا يف العمود األمين يف الجدول:  عّمموا القانونيّة، وسجِّ ب. 

رقم السطر 0 1 2 3 4 100 n

مجموع األعداد حتّى السطر  4

زاوية الحاسوب 

اِبنوا جدول باسكال يف الجدول اإللكرتويّن )مثاًل: Excel( حسب التّعليامت اآلتية:   .5

وا جدواًل مربّع الشكل قياساته  10×10. •   حضِّ

لوا العدد "1" يف الخليّة A1، وانسخوه بواسطة الجّر إىل السطر األول •   سجِّ

والعمود األول.  
   

B1 + A2 = يف الخليّة B2، وجّروها عىل طول السطر  لوا الّصيغة  •   سجِّ

.)J 2 )حتّى العمود    

      )J2 حتّى B2  جّروا سطر األعداد الّذي نتج باستثناء الخليّة األوىل )من  •

حتّى السطر العارش.  

أشريوا بألوان مختلفة إىل األسطر من  0-8 يف مثلّث باسكال.    

=A2+B1
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هل تعلمون؟ 

له بخّط يده. يختلف ترتيب األعداد يف هذا املثلّث عن ترتيب األعداد يف املثلّث الّذي  أمامكم مثلّث باسكال الّذي سجَّ

يظهر يف بداية الفّعاليّة، كام ويختلف فيه عدد األسطر أيًضا.

بأّي عدد أشار باسكال إىل السطر 7 يف املثلّث الّذي َورََد يف افتتاحيّة الفّعاليّة؟  

يقع مجموع مربّع األعداد يف السطر 1 يف منتصف السطر ___. أ.   .6

2 يف منتصف السطر ___. يقع مجموع مربّع األعداد يف السطر   

3 يف منتصف السطر ___. يقع مجموع مربع األعداد يف السطر   

حاولوا أن تخّمنوا فرضيّة: ب. 
يقع مجموع مربّع األعداد يف السطرn يف منتصف السطر ___.  
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2 )باستثناء العدد 1( تقبل القسمة عىل 2 )أعداد زوجيّة(. أكملوا: جميع األعداد يف السطر   .7

3  )باستثناء العدد 1( تقبل القسمة عىل ___. جميع األعداد يف السطر  أ. 
5 )باستثناء العدد 1( تقبل القسمة عىل ___. جميع األعداد يف السطر   

حاولوا أن تخّمنوا يف أّي سطور تقبل جميع أعداد نفس السطر )باستثناء العدد 1( القسمة عىل رقم السطر.   ب. 

أمامكم مثلّث باسكال، ضعوا ورقة شّفافة عىل املثلّث:   .8
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أحيطوا جميع األعداد الفرديّة.   أ. 

جدوا السطور األربعة )يف املثلّث( الّتي تحتوي عىل أعداد فرديّة فقط.   ب. 

31. أمامكم سطور، أّي منها - حسب رأيكم -  معلوم أّن هناك سطرًا إضافيًّا فيه أعداد فرديّة فقط، وهو السطر  ت. 
يحتوي عىل أعداد فرديّة فقط؟  

السطر 64السطر 63السطر 60السطر 21السطر 16

السطر 131السطر 128السطر 127السطر 120السطر 99

عىل كم عدد فردّي يحتوي السطر  255؟ ث. 
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 Blaise( باسكال  بلز  الفرنيّس  الريايّض  اسم  عىل  هكذا  باسكال  مثلّث  ي  ُسمِّ

مثرية  كثرية  صفات  السابقة  الفّعاليّات  يف  رأينا   .)Pascal, 1623 − 1662

ا. فقد  لالهتامم يف مثلّث باسكال. بيَّ باسكال مواهبه الرياضيّة يف سّن مبكرة جدًّ

اخرتع آلة لجمع وطرح األعداد، وتناول بحث مسائل فيزيائيّة. باإلضافة إىل مثلّث 

يت عىل اسمه وحدة فيزيائيّة لقياس الضغط.    األعداد، ُسمِّ

ي عىل اسمه. مل "يخرتع" باسكال املثلّث الّذي ُسمِّ

 كان هذا املثلث معروفًا يف الصي كمثلّث "يانج هوي"   

(Yand Hui( يف القرن الثالث عرش )اُنظروا الصورة(، ويف 

إيران كان معروفًا كمثلّث "كيام" يف القرن الحادي عرش.  

اِستعمل باسكال هذا املثلّث يف بحث االحتامالت، وساّمه 

"مثلّث حسايّب" )اُنظروا الصورة يف مهّمة 6(.

يف أماكن أخرى يف العامل، يُعرف مثلّث باسكال بأسامء أخرى، 

نيكولو  للريايّض  احرتاًما  طرطليه"  "مثلّث  ي  ُسمِّ إيطاليا  ففي 

أعداد  استعمل  الّذي   ،)Niccolò Tartaglia( طرطليه 

املثلّث يف حّل املعادالت.   


