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1.3 النسب يف التنغرام

التنغرام هو بازل )لعبة تركيبيّة( مكوَّن من سبعة أقسام.   

مثلّثان صغريان،   

مثلّث متوّسط،  

مثلّثان كبريان، 

متوازي أضالع، مربّع. 

تعليامت البناء

ابنوا أقسام التنغرام السبعة.

•   اِطووا املربّع حسب القطر، وقّصوا.   

•   خذوا أحد املثلّثني اللّذين نتجا، ثّم اطووه حسب الوتر، وقّصوا.  

•    خذوا املثلّث الكبري، ثم اِطووه مرتني:  

، وافتحوا   _ اطووا حسب الوتر أّولاً

الطّي.

_ ضعوا الرأس العلوّي عىل منتصف الوتر، وافتحوا الطّي. قّصوا حسب الطّي الثاين.  

•   قّصوا شبه املنحرف إىل اثنني.   

ا ومثلّثاًا، ثم قّصوا.  •  اِطووا شبه منحرف واحد يك تُْنِتجوا مربعاً

•  اِطووا شبه املنحرف الثاين يك تُْنِتجوا متوزاي أضالع ومثلثاًا، ثّم قّصوا.   
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زاوية الحاسوب

ميكنكم، فيام بعد، خالل الفّعاليّة، استعامل التنغرام الّذي بنيتموه، أو إيجاد تطبيق للتنغرام )Tangram applet( يف 

اإلنرتنت.  

توجد ثالثة مثلّثات مختلفة بالكرب يف التنغرام: صغري، ومتوّسط، وكبري. 

ميكن أن نبني مثلّثات باإلضافة إىل هذه املثلّثات بواسطة دمج عّدة أقسام من التنغرام.   

أمامكم عّدة حالت، اِبنوا مثلّثاًا يف كلٍّ منها، ثّم ارسموه.    .1

مالحظة: من املهّم أن نبنيِّ يف الرّسمة أقسام التّنغرام الّتي تكوِّنها.      

مثال: مثلّثان صغريان ومثلّث متوّسط.  

مالحظة: ينطبق املثلّث الّذي بنيناه مع املثلّث الكبري املوجود يف التنغرام.  

 

اِبنوا بطريقة إضافيّة مثلّثاًا كبرياًا من ثالثة أقسام.   أ. 

اِبنوا مثلثاًا من خمسة أقسام دون استعامل املثلّثني الكبريين.   ب. 

اِبنوا مثلّثاًا من األقسام السبعة.   ت. 

.  )انظروا السطر األّول يف الجدول( 2 ,1 نفرتض أّن قياسات املثلّث الصغري من بني أقسام التنغرام هي: 1,  .2
أكملوا قياسات املثلّثات األخرى يف الجدول حسب هذه املعطيات.    

)قّربوا حتّى رقمني بعد النقطة العرشيّة(.    

طول الوتروصف املثلّثرقم املثلّث
 األّول

طول الوتر
 الثّاين

طول الوتر
مساحة محيط املثلّث 

املثلّث

1123.140.5مثلّث صغري1

مثلّث متوسط 2

مثلّث كبري 3

مثلّث مكوَّن من خمسة أقسام4
)دون املثلّثات الكبرية(

مثلّث مكوَّن من سبعة أقسام5
)جميع أقسام التنغرام(
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جدوا صفات مشرتكة لجميع املثلّثات املوصوفة يف الجدول الّذي يظهر يف املهّمة 2.  .3

ما هي النسبة بني طول القائم وطول الوتر يف جميع املثلّثات يف الجدول.    .4

اختاروا مثلّثني. قارنوا بني النسب اآلتية:  أ.   .5

 • النسبة بني أطوال أضالع متناظرة يف املثلّثني.  

 • النسبة بني محيطِي املثلّثني. 

 • النسبة بني مساحتِي املثلّثني. 

ا.    اختاروا مثلّثني آخرين، وقارنوا بني نفس النسب يف هذه الحالة أيضاً ب. 

ما هي العالقة بني نسبة أطوال األضالع ونسبة محيطات املثلّثات؟   ت. 

ما هي العالقة بني نسبة أطوال األضالع ونسبة مساحات املثلّثات؟  ث. 

أُحجية

إذا أستمرينا يف جدول املهّمة 2 بحسب نفس القانونية فامذا تكون قياسات املثلّث يف السطر العارش يف الجدول؟  أ.   .6
حاولوا أن تجيبوا عن هذا السؤال دون الستعانة باآللة الحاسبة.   

ما هي قياسات املثلّث يف السطر n يف الجدول؟ اكتبوا تعابري جربيّة مناسبة.    ب. 

زاوية الحاسوب

وا يف اإلكسل )Excel( جدول املهّمة 2، واستمرِّوا فيه حتى املثلّث ال  16 عىل األقّل.  حضِّ  .7

.sqrt(2) له 2 نسجِّ   : ل يف اإلكسل Excel عمليّة الجذر بالطريقة اآلتية:  ( )sqrt، مثالاً مالحظة: نسجِّ  
 ,(Shif t + 6 ل عملية القّوة بواسطة اإلشارة   ^  (نضغط عىل الزّرين نسجِّ  

له  2^3 . مثال،  32 نسجِّ  
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هل تعلمون؟

4,000 سنة(، اشتهرت وبدأ استعاملها يف الغرب بحامس  ر ُعمرها بحوايل  التنغرام لعبة صينيّة قدمية )هناك من يقدِّ

قبل حوايل 200 سنة. ظهر السم تنغرام أّول مرّة يف كتاب أُحجيات هندسيّة للّشباب، وقد نرُش هذا الكتاب قبل حوايل  

150 سنة يف إنكلرتا. ميكن أن نذكر لويس كارول كأحد هواة هذه اللّعبة،  )Lewis Carroll  هو عالِم رياضيّات 

نابليون بونابرت من  الفرنيّس  الزعيم والعسكرّي  اعتقادات كان  العجائب(، حسب عّدة  أليسا يف بالد  ومؤلّف كتاب 

عّشاق هذه اللّعبة. 

ا من  مبدأ اللّعبة أن نكوِّن أشكالاً مختلفة بواسطة أقسام التنغرام السبعة. عند تركيب األشكال يتوفّر عدد كبري جدًّ

إمكانيّات الرتاكيب. نرش سام لويد (Sam Loyd) يف كتابه املتخّصص يف األُحجيات، قبل حوايل مائة سنة، حوايل  700 

تشبه  أشكالاً  يكوِّن  أن  الاّلعب  للرّتكيب، ويجب عىل  أشكال  أحياناًا مع مجموعة  التنغرام  لعبة  تُباع  للرّتكيب.  شكل 

األشكال املوجودة يف املجموعة املعطاة.   

نحافظ على لياقة رياضّية

احسبوا دون أن تستعينوا باآللة الحاسبة:    .1
ت.  أ. 

ث. 
ب. 

املثلّثان اآلتيان متشابهان. جدوا أطوالهام أ.   .2
)األطوال يف الرسمة معطاة بالسم(.    

املستطيالن اآلتيان متشابهان.   ب. 
جدوا أطوال املستطيل األيرس.   

)األطوال يف الرسمة معطاة بالسم(.  

أُحجية

ابنوا، بواسطة أقسام التنغرام، الدجاجة والبجعة.  
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