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أعداد مثّلثة وأعداد رباعّية السطوح   8.4

اِشرتى داؤود وأمه برتقالاً من الّسوق. نظَّم بائع الفواكه الربتقال يف مباٍن أشكالها تشبه املثلّثات.   

أراد داؤود أن يعرف كم حبّة برتقال تكون يف املثلّث الرابع؟   

لوا متوالية األعداد من الصغري إىل الكبري.    ما هو عدد حبّات الربتقال يف كّل "مثلّث"؟ سجِّ

ي العدد املناسب لهذه الكّميّة ب: إذا استطعنا أن نرتِّب كّميّة معيّنة من األغراض عىل شكل مثلّث فإنّنا نسمِّ

 "عدد مثلّث".

ل ونحسب عدد مثلّث كمجموع أعداد متتالية، ابتداءاً من العدد  1.  ميكن أن نسجِّ

لوا األعداد الثامنية األوىل املثلّثة.   سجِّ  .1

.5,050 100 هو   العدد املثلّث ال     .2

ما هو العدد املثلّث ال 101؟   أ. 

ا؟ n، إذا كان العدد املثلّث ال  )n − 1) معلوماً كيف ميكن أن نحسب العدد املثلّث ال   ب. 

اِحسبوا حسب "الطريقة" املشار إليها يف رسمة األعداد املثلّثة املختلفة.   أ.   .3

وهذا   ،n ال  املثلّث  العدد  ميثِّل  جربيًّا  تعبرياًا  تجدوا  أن  حاولوا  ب. 
.n يعني مجموع األعداد الطبيعيّة من 1 حتّى 
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 (Carl Friedrich Gauss, 1777-1855) كان كارل فريدريخ جاوس  

رياضيًّا أملانياًا، وقد اعترب أحد الرياضيني الكبار يف جميع األجيال. عندما كان 

جاوس يف سّن التاسعة، طلب املعلم من تالميذه أن يجمعوا األعداد الطبيعيّة 

ا كامالاً عىل  ا واحداً ر املعلّم أن يحتاج التالميذ درساً من 1 حتّى 100 ، وقد قدَّ

األقّل. لكن بعد مرور عّدة ثواٍن، عرض جاوس الصغري ملعلّمه النتيجة 5,050. 

وقد رشح ملعلّمه املندهش أنّه إذا جمعنا بأزواج العدد األّول واألخري، العدد 

ا من األعداد  الثاين والعدد قبل األخري وهكذا دواليك، فإنّه يحصل عىل 50 زوجاً

.(51 50 ... 99 2 100 1)+ = = + = + الّتي مجموع كّل زوج منها هو 101 

وهكذا استنتج أّن نتيجة مترين املعلّم هي   

زاوية الحاسوب

.)Excel : نبني متوالية األعداد املثلّثة بواسطة جدول إلكرتويّن )مثالاً  .4

.30 اُكتبوا يف العمود األّول األعداد الطبيعيّة من 1 حتّى  أ. 

لوا، يف العمود الثاين، أول 30 عدداًا مثلّثاًا من املتوالية:  سجِّ ب. 
اُكتبوا  صيغة مناسبة لحساب العدد املثلّث )اُنظروا املهّمة  

2ب(، ثّم جّروها.  

لوا، يف العمود الثالث )بطريقة أخرى(، أول 30 عدداًا  سجِّ ت. 
مثلّثاًا من املتوالية: اُكتبوا  صيغة مناسبة أخرى لحساب العدد 

املثلّث )اُنظروا املهّمة 3ب(، ثم جّروها.

قارنوا بني املتواليتني اللّتني بنيتموهام يف البندين ب َو ت.  ث. 

فّعالّية بديلة للحاسوب
  

لوا متوالية األعداد املثلّثة العرشة األوىل. اِحسبوا كّل واحد من األعداد مبساعدة العدد املثلّث السابق له يف  سجِّ أ.   .5
 .2 املتوالية، حسب القاعدة الّتي وجدمتوها يف مهّمة  

اِحسبوا األعداد املثلّثة العرشة األوىل مبساعدة الصيغة التي وجدمتوها يف مهّمة 3. ب. 

قارنوا بني املتواليتني اللّتني بنيتموهام يف البندين أ َو ب. ت. 
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قّرر بائع الربتقال يف السوق أن يرتِّب بضاعته يف متوالية "أهرامات" مثرية لالهتامم: فقد وضع فوق كّل مثلّث )اُنظروا 

سؤال الفتتاحية( طبقة برتقال مثلّثة أصغر، وهذا يعني أّن كّل مثلّث أصغر من املثلّث الّذي تحته )اُنظروا الصورة(. 

ي عدد  حصل البائع بهذه الطريقة عىل متوالية "أبراج" من الربتقال الّتي تشبه رباعّي السطوح )أهرامات مثلّثة(. نسمِّ

حبّات الربتقال )أو الكرات( الّتي ميكن ترتيبها يف أكوام تشبه رباعّي السطوح ب: "أعداد رباعّية"  

أكملوا الجدول. اِستعينوا بأكوام الربتقال:  أ.   .6

12345املكان

13عدد مثلّث

14عدد رباعّي

العدد الرباعّي ال   15 هو 680. ما هو العدد الرباعّي ال   16؟ ب. 

n يف املتوالية كالتايل:  ميكن أن نحسب العدد الرباعّي الّذي يقع يف املكان   .7

, عدد طبيعي(.  (   

16، وافحصوا إجابتكم للمهّمة السابقة.   15 وال  اِحسبوا، بواسطة التعبري، "العدد الرباعّي" ال    



147تفّوق رحوبوت8.4 أعداد مثّلثة وأعداد رباعّية الّسطوح  − مثّلث باسكال

هل تعلمون؟ 

رباعّي السطوح املنتظم هو جسم سطوحه أربعة مثلّثات متساوية األضالع. رباعّي 

السطوح،  رباعّي  الخمسة:  املنتظمة  السطوح  املنتظم هو أحد متعّددات  السطوح 

الصورة(.  )اُنظروا  السطوح  وعرشويّن  السطوح  اِثنا عرشّي  السطوح،  ُثاين  املكّعب، 

متعّدد السطوح املنتظم هو جسم محّدب مبنّي من مضلّعات منتظمة، من نفس 

النوع، إذ يلتقي نفس عدد املضلّعات يف كّل رأس من رؤوسه. 

أّن  اِّدعى  سنة،   2,500 حوايل  قبل  اليونان  يف  عاش  وريايّض،  فيلسوف  أفالطون: 

متعّددات السطوح املنتظمة هي تجسيد الجامل بسبب كامل متاثلها.

آمن أفالطون أّن األجسام املنتظمة ترمز إىل العنارص الّتي تكوِّن العالَم.  

متعنوا يف مثلّث باسكال أدناه.   .8

جدوا يف مثلّث باسكال متوالية األعداد املثلّثة ومتوالية األعداد الرباعّي. أ. 

جدوا يف مثلّث باسكال: ب. 

•      مجموع أّول عددين مثلّثني. 

•      مجموع أّول 3 أعداد مثلّثة. 

•      مجموع أول 4 أعداد مثلّثة.

عّمموا وارشحوا: يقع مجموع أّول n أعداد مثلّثة يف مثلّث باسكال يف املكان ال   ___، يف السطر رقم ___. ت. 
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نصقل رباعّي سطوح منتظم من زجاج بالطريقة اآلتية: نربط بني منتصفات األضالع الثالثة الّتي تخرج من رأس واحد، 

ونقّص الهرم الناتج. نكّرر هذه العمليّة يف كّل رأس من رؤوس رباعّي السطوح. ما هو الجسم الناتج بعد الصقل؟     


