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هيئات إحداثّيات مختلفة  9.3

سأل رائد نفسه:  

" ما هو بُعد الكرة عن حدود امللعب؟ "

 

تظهر الكرة التي يف الصورة، يف منتصف امللعب.   .1

ما هو البُعد بني الكرة وخّط الحدود األبعد عن منتصف امللعب؟  أ. 

ما هو البُعد بني الكرة وخّط الحدود األقرب للملعب؟  ب. 

البُعد بني نقطة ومستقيم معنّي هو طول القطعة األقرص الّتي تربط 

بني النقطة واملستقيم.  

ميكن أن نربهن أن العمود عىل املستقيم هو الخّط األقرص بني النقطة 

.AB واملستقيم؛ لذا فطوله هو البُعد بني النقطة واملستقيم. يف الرسمة القطعة

A

B

متعامدين  هيئة مستقيمني 

اُرسموا محورين متعامدين عىل ورقة مقّسمة إىل تربيعات يف املهاّم 5-2.

.q وإىل املحور العمودّي بالحرف ،p اُرمزوا إىل املحور األفقّي بالحرف

ميكنكم أيًضا أن تصّوروا ورقة هيئة مستقيمني متعامدين يف نهاية الفّعاليّة.  

معطى املستقيامن q َو p متعامدين. عيِّنوا نقطة )أو نقاط( تقع:    .2

.q َو  3 وحدات عن املستقيم p عىل بُعد 4 وحدات عن املستقيم أ. 

.q َو 0 وحدات عن املستقيم p عىل بُعد وحدتني عن املستقيم ب. 

p متعامدين. q َو  معطى املستقيامن   .3

.q p وعن  عيِّنوا 6 نقاط عىل األقّل بحيث تبعد أبعاًدا متساوية عن   أ. 

.q وعن p اُرسموا رساًم بيانيًّا لجميع النقاط الّتي تبعد أبعاًدا متساوية عن  ب. 
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معطى املستقيامن q َو p متعامدين.  .4

.q  أكرب ضعفني من بُعدها عن املستقيم  p عيِّنوا 6 نقاط، عىل األقّل، بحيث يكون بُعدها عن أ. 

.q  أكرب ضعفني من بُعدها عن p اُرسموا رساًم بيانيًّا لجميع النقاط الّتي بُعدها عن   ب. 

معطى املستقيامن q َو p متعامدين.  .5

.q 2 بُعدها عن املستقيم 
1 عيِّنوا 6 نقاط، عىل األقّل، بحيث يكون بُعدها عن p هو  أ. 

.q 12 بُعدها عن املستقيم p هو  اُرسموا رساًم بيانيًّا لجميع النقاط الّتي بُعدها عن  ب. 

نة من مستقيم ونقطة    هيئة مكوَّ

ترى أميمة كلبًا مربوطًا بعمود. "وهو يستطيع أن يتحرّك بدائرة"، هكذا 

تفّكر أميمة.  

للتذكري:

ي القطعة  ي هذه النقطة "مركز الدائرة"، و نسمِّ الدائرة هي مجموع النقاط الّتي بُعدها عن نقطة معيّنة ثابت. نسمِّ

الّتي تربط بني نقطة عىل محيط الدائرة ومركز الدائرة "نِصف قُطر الدائرة".    

ميكنكم، يف هذه املهّمة، أْن تصّوروا ورقة هيئة مستقيم ونقطة من نهاية الفّعاليّة.    .6
اِستعملوا خطوط املساعدة الّتي تظهر يف هذه الورقة.    

 .b مساٍو لبُعدها عن املستقيم A اُرسموا رساًم بيانيًّا لجميع النقاط الّتي بُعدها عن النقطة أ. 

.b  أكرب ضعفني من بُعدها عن املستقيم A اُرسموا رساًم بيانيًّا لجميع النقاط التي بُعدها عن النقطة ب. 

.b 2 بُعدها عن املستقيم
1 اُرسموا رساًم بيانيًّا لجميع النقاط الّتي بُعدها عن النقطة A هو  ت. 

لفحص عملكم: قارنوا بني الخطوط الّتي حصلتم عليها والخطوط املرسومة يف الرسمة أدناه.  

الشكل البيضويّالقطع الزائدالقطع املكافئ
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هل تعلمون؟ 

الخطوط الّتي حصلتم عليها يف املهاّم السابقة معروفة يف الرياضيّات عىل أنّها مقاطع من مخروط.  

كام نرى يف الرسمة أدناه، إذا فرشنا مقطًعا من املخروط فإّن الشكل الهنديّس للمقطع متعلّق بالزاوية الّتي يتّم فيها 

القطع. ميكن أن نرى يف الرسمة كيفيّة الحصول عىل دائرة،  وشكل بيضوّي، وقطع مكافئ،  وقطع زائد. بحث الريايّض 

 2,200 وعامل الفلك اليونايّن أبولونيوس بريجا )Appolonius of Perga( مقاطع املخروط، وقد عاش قبل حوايل 

سنة.

الدائرة

مقطع موازٍ
 لقاعدة الدائرة 

شكل بيضوي

مقطع غير موازٍ
للقاعدة، بزاوية أصغر

من ميل اخلطّ الناجت في احملور

قطع مكافئ
مقطع موازٍ للخطّ 

الناجت للمخروط

قطع زائد
قطع بزاوية أكبر

من  ميل اخلطّ الناجت

ط
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خ
لم

جت ل
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 ال
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مالحظة: املخروط الرياضّي ال نهائّي ومكوَّن من قسمني.   

م إىل قسمني؛ لذا يوجد فرعان للقطع املكافئ.   املقطع الّذي يُْنِتج القطع املكافئ يُقسِّ

نة من نقطتني هيئة مكوَّ

نة من نقطتني من نهاية الفّعاليّة. ميكنكم، يف هذه املهّمة، أْن تصّوروا ورقة هيئة مكوَّ  .7
اِستعملوا خطوط املساعدة الّتي تظهر يف هذه الورقة.  

.A  هو ضعفا بُعدها عن النقطة B اُرسموا رساًم بيانيًّا لجميع النقاط الّتي بُعدها عن النقطة أ. 

.10 اُرسموا رساًم بيانيًّا لجميع النقاط التي مجموع بُعدها عن A َو B هو  ب. 

اُرسموا رساًم بيانيًّا لجميع النقاط الّتي فرق بُعدها عن A َو B هو 4 أو 4-. ت. 

لوا أسامَء الرسوم البيانيّة الّتي حصلتم عليها يف البنود السابقة، حسب أسامء الرسوم البيانيّة يف املهّمة 6. سجِّ ث. 

بأّي طريقة يتغريَّ - حسب رأيكم - شكل الخّط البيايّن يف بند ب، إذا اقرتبت النقطتان A َو B من بعضهام؟  ج. 

ي النقطتني A َو B يف جميع املنحنيات الّتي حصلتم عليها يف مهّمة 7 "بؤريت املنحنيات". نسمِّ
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زاوية الحاسوب

اُدخلوا إىل التطبيق املحوسب "مجموع األبعاد"  "סכום מרחקים" يف موقع الرياضيّات املدمجة )قسم تفّوق رحوبوت(. أ.   .8
7 ب.                   - اِفحصوا نتائجكم يف املهمة 

d ميثِّل البُعد بني النقطتني A َو distance"( B" باللّغة اإلنجليزيّة(   
 .)a = 10 7ب  a ميثِّل مجموع البُعدين من نقطة تقع عىل الخّط إىل A وإىلB )يف املهّمة    

            - كيف يتغريَّ الخّط البيايّن عندما يقرتب  d من  0؟

ادخلوا إىل التطبيق "الفرق بني األبعاد" يف موقع الرياضيات املدمجة )قسم تفّوق رحوبوت(..  ب. 

7ت.           - اِفحصوا نتائجكم يف املهّمة 

Bَو A ميثِّل البُعد بني النقطتني d
 .)a = 4 يف املهّمة 7ت( B وإىل A بني البعدين من نقطة تقع عىل الخّط إىل )ميثِّل الفرق )املوجب a

a إىل d؟  - كيف يتغريَّ الخّط البيايّن عندما يقرتب 

هل تعلمون؟ 

 ،)Johannes Kepler, 1571-1630( يوهانس كبلر

د قوانني حركة  فيلسوف وريايّض وعامل أملايّن، كان قد حدَّ

الكواكب السيّارة املساّمة عىل اسمه. حسب القانون األّول لكبلر، 

شكل مسار الكوكب السيّار هو بيضوي، وتقع الّشمس يف إحدى 

بؤريت الشكل البيضوّي.    

 
أُحجية

معطى يف مزرعة خيول إسطبل مستطيل الشكل قياساته 4 م× 2 م.

ربط أمين الحصان بعمود يف زاوية اإلسطبل بحبل طوله 5 م.

اُرسموا شكل مساحة املرعى املتاحة للحصان، وجدوا )بالتّقريب( مساحته )باملرت 

املربّع(.  
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متعامدين هيئة مستقيمني 

p

q

p

q
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هيئة مستقيم ونقطة

b

A

b

A
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نقطتني هيئة 

B A

B A


