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وبراهني نظرّيات  تعاريف،  عرشة:  الثانية  الوحدة 
الدرس األّول: مصطلحات وتعريفات

 عرّفنا يف املايض مصطلحات كثرية: 
زوايا متجاورة، زوايا متقابلة بالرأس، تطابق مضلّعات، تشابه مثلّثات وغري ذلك.  

نتناول السؤال ما التعريف؟ وكيف نعرّف مصطلًحا يف الرياضّيات؟ 

التعريف؟  ما 

لعرض ما التعريف، نخرتع مصطلًحا غري معروف يف الرياضيّات ونعرّفه.     .1
التعريف: "محصورون" هو مضلّع جميع رؤوسه تقع عىل محيط الدائرة.  

عىل أّي مصطلحات يعتمد هذا التعريف؟    -
حّددوا هل كّل شكل ِمَن األشكال التالية هو "محصورون"؟   -

خ.ج. ت.أ.

د. ح. ث.ب.

نفّكر ب ...

أمامكم رسومات "مذنّب - مثلّثات".   .2

أ. حاولوا أن تعرفوا "مذنّب - مثلّثات". 

ب. أمامكم رسومات إضافيّة ملذنّب - مثلّثات.  

حاولوا أن تصوغوا تعريًفا مناسبًا لهذه الرسومات أيًضا. 
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نتطرّق إىل املصطلح "مذنّب - مثلّث" الذي عرفتموه يف مهّمة  2.  .3
أ. أمامكم رسومات إضافيّة. أّي منها مناسب للتعريف الذي سّجلتموه؟  

ب. هل ميكن أن نعرّف "مذنّب - مثلّث" بواسطة الرسومات؟ ارشحوا.  

يصف التعريف مصطلًحا جديًدا بالكلامت بناًء عىل مصطلحات سابقة. يعرّف الرياضيون مصطلًحا جديًدا بواسطة 
عدد قليل، قدر اإلمكان، ِمَن املصطلحات السابقة التي ميكن أن تُعرّف املصطلح. 

عندما نعرّف بناًء عىل رسومات فقط نحصل عىل تعريفات مختلفة. 
لذا، ال ميكن تعريف مصطلحات بناء عىل رسومات فقط.  

كيف نعرّف؟  

ارشحوا ملاذا العبارة املسّجلة ليست تعريف للمصطلح؟     .4
أ. الزاوية القامئة هي زاوية مجاورة للزاوية القامئة.  

ب. الزاوية املنفرجة ليست زاوية قامئة.  

ت. املربّع هو شكل رباعّي جميع أضالعه متساوية. 

نفّكر ب ...

أ. وصفنا الزاوية يف املايض كالتايل: الشعاعان اللذان يخرجان ِمن نقطة واحدة يُنتجان زاوية.   .5
عىل أي مصطلحات يعتمد وصف الزاوية؟  

ب. ميكن أن نَصف شعاع كالتايل: نسّمي الجزء من مستقيم الذي يبدأ ِمن نقطة "شعاع".
عىل أي مصطلحات يعتمد تعريف الشعاع؟   

ت. حاولت روان أن تعرّف املستقيم كالتايل: املستقيم هو خّط ال نهايّئ. ال يوجد له ُسمك وهو متواصل.  
ارسموا خطًّا مناسبًا لوصف روان وليس مستقياًم. 

نعرّف مصطلحات بواسطة مصطلحات تّم تعريفها يف املايض.  

يجب أن تبدأ هذه السلسلة مبصطلحات أّولّية ال تعتمد عىل مصطلحات ُعرّفت يف  السابق ونقبلها دون تعريف.   

مثال: النقطة واملستقيم هام مصطلحان أّولّيان.  

هنالك َمن يعتقد أّن الكلمة تعريف مشتقة ِمَن الكلمة معرفة، هذا يعني أّن تعريف مصطلح جديد يحتوي عىل معرفة 
ويتّم تعريفه بواسطة مصطلحات معروفة.  
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ل، يف كّل بند، ميكن أن يعرّف املربّع؟ ارشحوا.   حّددوا هل كّل ما ُسجِّ  .6
أ. الشكل املبنّي ِمن أربع قطع متساوية بالطول.  

ب. شكل رباعّي جميع زواياه متساوية.   

ت. شكل رباعّي جميع زواياه قامئة.  

ث. شكل رباعّي جميع أضالعه متساوية يف الطول وجميع زواياه متساوية.  

ج. شكل رباعّي يقّسمه القطر إىل مثلّثني قامئِي الزاوية متطابقني.   

مجموعة مهاّم

سّجلوا تعريًفا لكّل شكل.    .1
أ. مثلّث متساوي الساقني. 

ب. منّصف الزاوية.  

ت. ارتفاع يف املثلّث.  

ث. زوايا متبادلة بني مستقيمني ومستقيم ثالث يتقاطع معهام.  

عرّفوا الشكل الرباعّي.    .2
أمامكم أشكال، حّددوا أي منها مناسبة للتعريف الذي سّجلتموه؟  

خ.ج. ت.أ.

د. ح. ث.ب.

أشريوا إىل االّدعاءات الصحيحة وارشحوا.    .3
أ. التعريف هو وصف مصطلح جديد مبساعدة مصطلحات سابقة.  

ب. عندما نعرّف مصطلًحا ال نستعمل املصطلح نفسه.  

ت. ميكن أن تُستعمل رسومات أمثلة كتعريف للشكل. 

ث. عندما نعرّف مجموعة ِمَن األشكال ال نستعمل األشكال التي تحّقق التعريف وال تنتمي إىل مجموعة األشكال. 

ج. عندما نعرّف مجموعة ِمَن األشكال ال نستعمل األشكال التي ال تحّقق التعريف وتنتمي إىل مجموعة األشكال.
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ل، يف كّل بند، ميكن أن يعرّف املستطيل؟ ارشحوا. حّددوا هل كّل ما ُسجِّ  .4
أ. شكل رباعّي ثالث ِمن زواياه قامئة.  

ب. شكل رباعّي ثالث ِمن زواياه متساوية.

ت. شكل رباعّي جميع زواياه متساوية.

ث. شكل رباعّي أضالعه املتقابلة متوازية.  

ج. شكل رباعّي يقّسمه القطر إىل مثلّثني قامئِي الزاوية متطابقني. 

ارشحوا ملاذا املسّجل يف كّل بند ال يُعترب تعريًفا للمصطلح املشدد.    .5
أ. الزوايا املُكملة هي زوايا لها ساق ُمشرتك.  

ب. الزوايا املتقابلة بالرأس هي زوايا لها رأس ُمشرتك.  

ت. الزاوية الخارجّية للمثلّث هي زاوية أحد ساقيها هو ضلع يف املثلّث.  

ث. املتوّسط يف املثلّث هو قطعة تنّصف أحد أضالع املثلّث.  

.5 صّححوا تعاريف املصطلحات التي وردت يف مهّمة    .6

تعريف: نسّمي الشكل املبنّي ِمن مثلّثني لهام نقطة واحدة مشرتكة فقط  "ثنايئ-ثالث".  .7
أّي أشكال هي ثنايئ - ثالث؟   

ج.ت.أ.

ح.ث.ب.

خ.

د.

ذ.

ر.



الوحدة الثانية عرشة: تعاريف، نظرّيات وبراهني238

الدرس الثاين: ما النظرّية يف الرياضّيات؟  

 صوغنا نظريّات خالل تعلُّم الهندسة )نظريّات تطابق، نظريّة التشابه وغري ذلك(، لكن
 مل نتناول حتّى اآلن ما النظريّة يف الرياضيّات؟    

افحصوا، يف كّل بند، هل ميكن أن نسأل: "صحيح" أو "غري صحيح"؟  
أ. مجموع زوايا الشكل الرباعّي هو ˚360. 

ب. كتاب هندسة للصّف التاسع. 
ت. عدد األقطار يف املضلّع يساوي عدد أضالعه.  

نتناول السؤال ما نظريّة يف الرياضّيات، ومنّيز بني نظريّة يف الرياضّيات ونظريّة يف الحياة اليومّية.   

ما النظريّة؟ 

حّددوا، يف كّل بند، هل ميكن أن نسأل لكّل تعبري: "صحيح" أو "غري صحيح".    .1
ث. الرياضيّات املدمجة الصّف التاسع الجزء األّول.  أ. عندما يهطل مطر توجد غيوم يف السامء.   

ج. ما مجموع الزوايا يف الشكل الرباعّي؟  ب. جميع زوايا املثلّث متساوية باملقدار. 

ح. مثلّث قائم الزاوية ومتساوي الساقني.   ت. يوجد يف الشكل الخاميّس 5 أقطار. 

االّدعاء يف الرياضيّات مبنّي ِمن معطيات واستنتاج؛ لذا ميكن أن نسأل ما إذا كان االّدعاء "صحيح" أو "غري صحيح،   •
هذا يعني أن نسأل، هل ينتج االستنتاج ِمَن املعطيات أم ال ينتج منها؟    

ميكن أن نصوغ كّل اّدعاء يف الرياضيّات بواسطة الكلمتني "إذا - فإّن" وهام تفصالن بني املعطيات واالستنتاج.     •
مثال: إذا كان  املضلع شكاًل خامسيًّا فإّن عدد أقطاره يساوي عدد أضالعه.   

نسّمي االّدعاء الصحيح نظريّة.    •

صوغوا مبساعدة "إذا - فإّن" االّدعاءات التي وردت يف املهّمة 1 )االّدعاءات التي ميكن أن نسأل عنها "صحيح" أو "غري   .2
صحيح" (.

معطيات واستنتاجات

نفّكر ب ...

ارسموا وسّجلوا املعطيات واالستنتاج بكتابة رياضيّة.    .3

مثال: إذا كان املثلّث متساوي الساقني فإّن زاويتا القاعدة متساويتان. 
 AB = AC معطى   

BB = BC استنتاج 

A

CB

أ. إذا كانت الزاوية A منفرجة يف املثلّث ABC فإّن الزاويتني األُخريتان حاّدتان.   
ب. إذا كانت زوايا املثلّث الثالث متساوية فإّن املثلّث متساوي األضالع.
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افحصوا هل ينتج االستنتاج ِمَن املعطيات؟ ارشحوا.     .4
دعاء أقرص ِمن رائدة. معطى  أ. 
نعيم أقرص ِمن دعاء.

نعيم أقرص ِمن رائدة. استنتاج 

يوسف أقرص ِمن داوود. معطى  ب.
رائدة أقرص ِمن داوود.

رائدة أقرص ِمن يوسف. استنتاج 

.b a مع املستقيم  يتقاطع املستقيم   
معطى ت.

. c مع املستقيم b يتقاطع املستقيم

.a c مع املستقيم  يتقاطع املستقيم   استنتاج 

افحصوا هل ينتج االستنتاج ِمَن املعطيات؟   .5
إذا كانت اإلجابة نعم فارشحوا. إذا كانت اإلجابة ال فاعطوا مثااًل مضادًّا )املثال املضاّد هو مثال ال يتحّقق فيه االستنتاج 

عىل الرغم ِمن أّن املعطيات تتحّقق(.  

.45˚ أ. إذا قسمنا زاوية حاّدة إىل زاويتني متساويتني يف املقدار فإّن كّل واحدة منهام أصغر من 

ب. إذا كانت يف املثلّث زاويتني حاّدتني فإّن الزاوية الثالثة منفرجة.  

ت. الزاوية املكملة للزاوية الحاّدة هي زاوية منفرجة. 

للتذكري: 

تطابق حسب ضلع، زاوية، ضلع: إذا كان هناك ضلعان يف مثلّث واحد متساويني مع ضلعني يف مثلث آخر، وأيًضا   •
الزّاوية املحصورة بني الّضلعني متساوية يف هذين املثلّثني، فإن املثلّثني متطابقان )تطابق حسب ض. ز. ض(.

تطابق حسب زاوية، ضلع، زاوية: إذا كانت هناك زاويتان يف مثلّث واحد مساويتني لزاويتني يف مثلّث آخر، وأيًضا   •
إذا كان الّضلعان اللّذان يقعان بني هذه الزّوايا متساويني يف هذين املثلّثني فإن املثلّثني متطابقان )تطابق حسب 

ز.ض.ز(

تطابق حسب ضلع، ضلع، ضلع: إذا كانت ثالثة أضالع يف مثلّث واحد تساوي ثالثة أضالع يف مثلّث آخر يتطابق   • 
املثلّثان. )تطابق حسب ض. ض. ض(.

تطابق حسب قائم ووتر: إذا تساوى القائم والوتر يف مثلثني قامئِي الزاوية عىل التناظر فإنَّ املثلثني متطابقان.  •

ميكن أن نستنتج، يف كّل بند، ِمَن املعطيات أّن املثلّثني متطابقان.     .6
اكتبوا املعطيات واالستنتاج بكتابة رياضيّة واذكروا بناًء عىل أّي نظريّة ميكن استنتاج التطابق. 

A

A

B

B

C
C

N

D

D

ب.أ.

ارسموا، يف كّل بند، وصوغوا االّدعاء مبساعدة "إذا - فإّن"،  اكتبوا املعطيات واالستنتاج بكتابة رياضيّة وارشحوا ملاذا   .7
االّدعاء صحيح؟ 

أ. يف املثلّث املتساوي الساقني، زاويتا القاعدة متساوية. 

ب.  يف املثلّث املتساوي الساقني، املتوّسط للقاعدة ينّصف زاوية الرأس. 
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مجموعة مهاّم

صوغوا االّدعاءات التالية بواسطة "إذا - فإّن".  .1
كل األطفال الذين سنهم أكرث ِمن 6 سنوات يجب أن يذهبوا إىل املدرسة.أ. عندما يكون حاًرا يجب أن نرشب كثريًا. ث. 

ب. إذا ال يوجد كرة ال نستطيع أن نلعب كرة قدم.  
.

التلميذ الذي ال يحّض وظائفه البيتيّة يف الرياضيّات يفشل يف االمتحان. ج. 

املثلّث الذي توجد فيه زاويتان حاّدتان هو مثلّث حاّد الزوايا.  ت.  يهطل مطر يف الشتاء.  ح. 

افحصوا هل ينتج االستنتاج ِمَن املعطيات؟    .2
إذا كانت اإلجابة نعم فارشحوا. إذا كانت اإلجابة ال فاعطوا مثااًل مضادًّا )املثال املضاّد يبنّي أّن االّدعاء غري صحيح(  

أ. إذا كان مجموع الزاويتني ˚180 فإّن الزاويتني مكملتان.  
ب. إذا كانت الزوايا ذات رأس مشرتك متساوية يف املقدار فإنّها زوايا متقابلة بالرأس.  

.30˚ ت. إذا قّسمنا زاوية منفرجة إىل ثالث زوايا متساوية يف املقدار فإّن كّل واحدة منهن أصغر من ˚60 وأكرب من 
ث.  إذا كانت الزوايا ذات رأس مشرتك مختلفة يف املقدار فإنّها زوايا غري متقابلة بالرأس. 

اكتبوا، يف كّل بند،  املعطيات واالستنتاج بكتابة رياضيّة وارشحوا ملاذا النظريّة صحيحة؟   .3
أ. إذا كانت إحدى الزوايا بني مستقيمني متقاطعني زاوية قامئة فإّن الزوايا الثالث األخرى قامئة. 

 ∢BAD ينّصف الزاوية املنفرجة AC ب. إذا كان
.45˚ CAD∢ أكرب من  فإّن الزاوية 

,∢BAD ينّصف الزاوية املنفرجة AC ت. إذا كان
∢BAC AG ينّصف الزاوية  AE ينّصف الزاوية CAD∢ َو 

GAE∢ هي زاوية حاّدة.  فإّن الزاوية 

ميكن أن نستنتج، يف كّل بند، ِمَن املعطيات أّن املثلّثني متطابقان.   .4
اكتبوا املعطيات واالستنتاج بكتابة رياضيّة واذكروا بناًء عىل أّي نظريّة ميكن استنتاج التطابق.

B

CA

D

B

CA D

CK

A

B

ت.ب.أ.
A

D
D

CB

ث.

αβ
δ γ

B C

D
A

B
G

E

C

DA
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اكتبوا، يف كّل بند،  املعطيات واالستنتاج بكتابة رياضيّة وارشحوا ملاذا النظريّة صحيحة؟  .5
أ. إذا كان املثلثان متطابقني فإّن طويِل االرتفاعني للضلعني املتناظرين 

متساويان. 

ب. إذا كان املثلّثان متطابقني فإّن مساحتيهام متساوية.

ارسموا، يف كّل بند، وصوغوا االّدعاء مبساعدة "إذا - فإّن"،  اكتبوا املعطيات واالستنتاج بكتابة رياضيّة وارشحوا ملاذا   .6
االّدعاء صحيح؟ 

أ. يف املثلّث املتساوي الساقني، االرتفاع للقاعدة ينصف زاوية الرأس.  

ب. يف املثلّث املتساوي الساقني، االرتفاع للقاعدة هو متوّسط أيًضا.

.ABC CE هام ارتفاعان للساقني يف املثلّث املتساوي الساقني   BD َو   .7
أ. اكتبوا املعطيات واالستنتاج بكتابة رياضيّة. 

ΔEBC؟  ΔDCB ب. ارشحوا ملاذا

ت. ارشحوا ملاذا  ΔABD  ΔACE؟

معطى أّن جميع القطط التي اسمها "سودوي" هي سوداء.   .8
أ. قطّة نرميان سوداء. هل ميكن االستنتاج ِمَن املعطى أّن اسمها "سودوي"؟ 

ب. قطّة رحيمة ليست سوداء. هل ميكن االستنتاج ِمَن املعطى أّن اسمها ليس "سودوي"؟ 

معطى أّن الكلب الذي ينبح ال يعّض. ومعطى أيًضا أّن الكلب الشبعان ال ينبح.    .9
أمامكم استنتاجات، أّي استنتاج صحيح؟  

الكلب الذي ينبح غري شبعان. ت.  الكلب الشبعان ال يعّض.  أ. 
الكلب الذي يعّض غري شبعان. ث.  الكلب الذي ال ينبح شبعان.    ب. 
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الدرس الثالث: سلسلة براهني

 .KDL والزاوية A  معطى يف الرسمة التي أمامكم أن AD ينّصف الزاوية 
أرشنا إىل املعطيات اإلضافيّة يف الرسمة )أرشنا إىل القطع املتساوية بالطول باإلشارة نفسها(.

كم زوًجا ِمَن املثلّثات املتطابقة يوجد يف الرسمة؟ 

منّيز مثلّثات متطابقة، نربهن ونستنتج استنتاجات.   

4 إىل الرسمة التي وردت يف مهّمة االفتتاحيّة.   نتطرّق يف املهاّم 1 - 

Δ   Δ اكتبوا بكتابة رياضيّة جميع أزواج املثلّثات املتطابقة التي وجدمتوها:   .1
شّددوا عىل تسجيل الرؤوس حسب التناظر.   

نفّكر ب ...

انسخوا الرسمة.    .2
 .AKDL D يف الشكل الرباعّي  AD ينصف الزاويتني A  َو 

.ALD يتطابق مع املثلّث AKD نربهن أّن املثلّث

أ. انسخوا، وأكملوا املعطيات واالستنتاج.  

∢A1 = ∢   
معطى

∢D1 = ∢  

ΔAKD  Δ املطلوب برهانه 

ب. انسخوا، أضيفوا مساواة يف املكان املناسب وأكملوا الربهان.  

التعليل الرشط   
معطى  ∢A1 = ∢A2  

  
  

  
ΔAKD  Δ حسب نظرية   

 KD = LD استنتاج  ت. 
AK = AL علّلوا.  

ث. هل وجدتم استنتاًجا إضافيًّا ِمن تطابق املثلّثات؟ إذا كانت اإلجابة نعم فام هو االستنتاج؟   
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نسّجل عادًة الربهان كالتايل: 
نسّجل املعطيات.  •

نسّجل املطلوب إثباته.  •
نسّجل مراحل الربهان ونذكر، إىل جانب كّل مرحلة، التعليالت التي تدعمها.   •

نسّجل االستنتاج ونعلّل.   •

ΔTLD  ΔEKD أ. اكتبوا ثالثة رشوط ترُبهن أن    .3
)استعينوا باالستنتاج ِمَن التطابق يف املهّمة 2.(

ΔSLT  ΔMKE ب.  برهنوا أن: 

في أعقاب...

برهنوا تطابق أزواج ِمَن املثلّثات اإلضافيّة.    .4
)استعينوا باستنتاجات التطابق التي برهنتموها(

ΔATD  ΔAED ب.   ΔSLD  ΔMKD أ. 

A

D

TE

SM
LK

A

D

TE

SM
LK

2

A
1

21

D

TE

SM
LK

2

A
1

21

D

TE

SM
LK



الوحدة الثانية عرشة: تعاريف، نظرّيات وبراهني244

بنينا يف املهاّم السابقة سلسلة ِمَن الرباهني التي فيها كّل برهان ابتداًء ِمَن الربهان الثاين يعتمد عىل استنتاجات ِمَن 
الرباهني السابقة. 

.4 مثال:           نربهن تطابق املثلّثني ATD َو AED ِمَن املهّمة 

التعليل الرشط   
معطى  ∢EAD = ∢TAD  

ضلع مشرتك يف املثلّثني  AD = AD  
معطى  ∢EDA = ∢TDA  

 
ΔATD  ΔAKD حسب نظريّة ز.ض.ز

A

D

TE

SM
LK

فرضيات أساسّية

نبني يف الهندسة سلسلة نظريّات، ونربهن فيها كّل نظريّة بناًء عىل النظريّات واالستنتاجات السابقة.   
نبدأ السلسلة من الفرضيّات التي ال توجد لها نظريّات سابقة. نسّمي هذه الفرضيات "فرضيات أساسّية" )بديهيات(. 

استعملنا يف املايض هذه الفرضيّات عىل أنّها مفهومة ضمًنا دون أن نذكرها بوضوح.   
بديهية: ميّر خّط مستقيم واحد بني كّل نقطتني.  مثال: 

نفّكر ب ...

اّدعاء: إذا كانت هناك ثالث نقاط ليست عىل مستقيم واحد فإنّها رؤوس مثلّث واحد.  .5
أ. برهنوا االّدعاء بناء عىل البديهيات يف اإلطار.  

.D ,C ,B ,A ب. انسخوا النقاط األربع مرّتني، وارسموا شكلني رباعيّني مختلفني رؤوسهام

ت. قالت سلوى: إذا كانت هناك أربع نقاط، ومنها ثالث نقاط ليست عىل مستقيم واحد فإنّها رؤوس شكل رباعّي 
واحد. هل هذا االّدعاء صحيح؟ ارشحوا.  

ث. كم شكاًل رباعيًّا مختلًفا ميكن أن نرسم بحيث تكون رؤوسها يف النقاط األربع املرسومة يف بند ب؟ 
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ُسمي أُقليدس "أب الهندسة"، كان رياضيًّا يونانيًّا، 
2,300 سنة وألَّف سلسلة ِمَن  عاش قبل حوايل  

الكتب عددها  13 كتابًا وسّمها "األُسس". 

املعرفة  ورتّب  أعّد  الكتب،  هذه  يف  أُقليدس  لخص 
الرياضيّة التي تراكمت حتّى تلك الفرتة يف املجاالت املتعلّقة بالهندسة 

وبصفات األعداد.  

كانت مساهمة أُقليدس الكربى يف تأسيس املبنى االستنتاجّي يف الرياضيّات.  

اّدعاءات سبقتها، وهكذا  اّدعاءات سابقة بُرهنت بواسطة  اّدعاءات بواسطة  يعتمد املبنى االستنتاجّي عىل برهان 
دواليك حتّى البديهيات. 

يتّم توسيع املبنى االستنتاجّي بواسطة صياغة نظريّات تّم التحّقق ِمن أنّها صحيحة بناًء عىل املنظومة األساسيّة وعىل 
النظريّات التي بُرهنت يف املايض.  

مجموعة مهاّم

أرشنا يف كّل رسمة إىل معطيات.    .1
انسخوا الرسمة. 

اكتبوا املعطيات بكتابة رياضيّة واكتبوا املطلوب إثباته.  
برهنوا أّن املثلّثات متطابقة.  

اذكروا النظريّة التي يعتمد عليها االستنتاج.

  

D
M

C

B

A

M

C

A

D

B
أ.

ب.

ABCD الذي جميع أضالعه متساوية يف الطول.  AC هو قُطر يف الشكل الرباعّي    .2
أ. اكتبوا املعطيات بكتابة رياضيّة.  
ΔADC  ΔABC :برهنوا أّن

∢BAC = ∢DAC علّلوا االستنتاج: 

.M وارمزوا إىل نقطة تقاطع القطرين بالحرف BD ب. ارسموا القطر
برهنوا أّن: ΔAMB  ΔAMD )استعينوا بربهانكم يف بند أ(

AM  BD :برهنوا أّن

A B

D C
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املثلّثات االتية متطابقة بحسب املعطيات  املشار إليها يف الرسمة.   .3
اكتبوا املعطيات واالستنتاج بكتابة رياضيّة. 

اذكروا نظريّة التطابق التي يعتمد عليها االستنتاج.  

C

A

D

B

C

A

D

B 1
2

A

C

D

B
C

1 2

A

D

B

ث.ت.ب.أ.

AB = AC معطى  .4
∢B = ∢C

ΔABE  ΔACD برهنوا أّن:  أ. 

ΔEMC  ΔDMB برهنوا أّن:  ب. 
)استعينوا باستنتاجات التطابق التي برهنتموها يف بند أ( 

ت. ارسموا قطعتني متساويتني:  CT = BK )استعينوا بالرسمة(
ΔECT  ΔDBK برهنوا أّن: 

.YENA أرشنا إىل املعطيات يف الشكل الرباعّي  .5
استنتاج املثلّثان متطابقان. 

أ. اكتبوا املعطيات واالستنتاج بكتابة رياضيّة. 

ب. برهنوا التطابق. 

ت. علّلوا، ملاذا الزاوية A∢ تساوي الزاوية E∢؟ 
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.YENA أرشنا إىل املعطيات يف الشكل الرباعّي   .6
استنتاج املثلّثان متطابقان.

أ. اكتبوا املعطيات واالستنتاج بكتابة رياضيّة.

ب. برهنوا التطابق.

ت. سّجلوا استنتاًجا حول أزواج األضالع املتساوية بالطول يف الشكل الرباعّي YENA وعلّلوا.

يوجد يف الشكل الرباعّي EDNA زوجان ِمَن األضالع املتساوية الطول، كام هو مشار   .7
       إليها يف االرسمة. 

أ. اكتبوا املعطيات بكتابة رياضيّة.

ΔNDE  ΔNAE  ب. برهنوا أّن

ت. برهنوا أّن NE ينّصف الزوايا املتقابلة يف الشكل الرباعّي.  

 EA = DB معطى  أ.   .8
 ∢A = ∢B

انسخوا وأشريوا إىل املعطيات يف الرسمة.  
هل ميكن االستنتاج أّن املثلّثني متطابقان؟  

إذا كانت اإلجابة نعم فربهنوا. إذا كانت اإلجابة ال فاعطوا مثااًل مضادًّا )املثال املضاّد هو مثال يبنّي أّن املعطيات 
غري كافية(.

 EA = DB معطى  ب. 
 ∢A = ∢B

 AB C منتصف 
انسخوا وأشريوا إىل املعطيات يف الرسمة.

هل ميكن االستنتاج أّن املثلّثني متطابقان؟ 
إذا كانت اإلجابة نعم فربهنوا. إذا كانت اإلجابة ال فاعطوا مثااًل مضادًّا. 

 .AB M منتصف القطعة  معطى  .9
β  =  α

برهنوا أّن:

ΔAMC  ΔBMD أ. 

MC = MD ب. 
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كم مخّمًسا مختلًفا ميكن أن نرسم بحيث أ.   .10
E ؟   ,D  ,C  ,B  ,A              تكون رؤوسها يف النقاط 

أمامكم برهان برصّي يبنّي أّن  64 = 65.  .11
جدوا الخطأ.  

 8 x 8 = 64 تربيعة  مساحة املربّع يف الرسمة أ 
انسخوا املربّع عىل ورقة مقسمة إىل تربيعات.

IV,III,II,I ( وضعوها كام هو مرسوم يف الرسمة ب.   قّصوا األقسام األربعة ) 
· .2

13 5 32 5= II: تربيعة  املساحة املركّبة ِمَن القسمني I َو 

32.5 تربيعة. IV هي أيًضا  III َو  املساحة املركّبة ِمَن القسمني 
لذا مساحة األقسام األربعة مًعا هي 65 تربيعة.

هل ميكن ذلك؟ 

كم مخّمًسا مختلًفا ميكن أن نرسم بحيث ب. 

K؟   ,N  ,H  ,G  ,F تكون رؤوسها يف النقاط      
ارشحوا.
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الدرس الرابع: ملاذا نحتاج إىل الربهان؟ 

 خّمنوا: هل ميكن أن تكون أربعة مقادير )طول األضالع ومقدار الزوايا( يف مثلّث واحد تساوي أربعة مقادير )طول 
األضالع ومقدار الزوايا( يف مثلّث آخر، وعىل الرغم ِمن ذلك ال يتطابق املثلّثان؟ 

سنتعلّم عن الحاجة إىل الربهان. 

أُِعّدت الرسومات يف مهاّم الدرس ويف مجموعة املهاّم للتوضيح، وقياسات الطول معطاة بالسم.   

احسبوا مقدار الزاوية الثالثة يف كّل مثلّث، وحّددوا هل ميكن االستنتاج أّن املثلثني متطابقان؟    .1
إذا كانت اإلجابة نعم فسّجلوا حسب أّي نظريّة؟ إذا كانت اإلجابة ال فارشحوا.  

B
55

C

E

G

AD 65˚78˚ 78˚37˚

B

5

5

EP

G

DM 60˚65˚ 65˚55˚B5

5

C

AE

G

D 60˚65˚ 65˚

55˚

B
5

5

C

AE

G

D 37˚78˚ 78˚ 65˚

أ.

ب.

ت.

ث.

نفّكر ب ...

1؟ ما عدد املعطيات املتساوية يف كّل زوج ِمَن املثلّثات يف املهّمة   .2
هل ميكن أن تكون أربعة مقادير )طول ضلع ومقدار 3 زوايا( يف مثلّث واحد تساوي أربعة مقادير )طول ضلع ومقدار 

3 زوايا( يف مثلّث آخر، وعىل الرغم ِمن ذلك ال يتطابق املثلّثان؟ ارشحوا. 

تعتمد التعليالت يف الهندسة عىل نظريّات سابقة تعلّمناها.  
مثال: اعتمدنا يف املهّمة 1 عىل نظريّة التطابق ز.ض.ز ِمن خالل التشديد عىل مساواة مقدار الزوايا املتناظرة يف املثلّثني   

)األضالع املتساوية يف الطول يجب أن تقع بني زوايا متساوية يف املقدار(.
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للتذكري
يف املثّلثات املتشابهة جميع الزوايا متساوية عىل التناظر، وهنالك نفس النسبة بني أطوال األضالع عىل التناظر. 

. نرمز إىل التشابه بواسطة اإلشارة 
نظريّة: إذا كان يف مثلّثني زوجني ِمَن الزوايا املتساوية باملقدار فإّن املثلّثني متشابهان.  

∢B = ∢E مثال: ΔABC  ΔDEK  ألنّ 
∢C = ∢K  

KC

EB

D
A

"פעילויות  الحاسوب  بواسطة  "فّعالّيات  قسم  يف  משולבת"  "מתמטיקה  املدمحة"   "الرياضّيات  موقع  يف  ستجدون   .3
באמצעות מחשב" فّعالّية "خمسة مقادير متساوية"  "חמישה גדלים שווים". ستبحثون يف الفّعالّية السؤال التايل:

       هل ميكن أن تكون خمسة مقادير )طول األضالع ومقدار الزوايا( يف مثلّث واحد تساوي خمسة مقادير )طول األضالع 
ومقدار الزوايا( يف مثلّث آخر، وعىل الرغم ِمن ذلك ال يتطابق املثلّثان؟ نفذوا الفّعالّية.

       

فّعالّية بديلة 
في الحاسوب

أ. قيسوا وجدوا يف املثلّثني أزواًجا ِمَن الزوايا املتساوية.    .4
B

H

EDCA

44˚

106˚

44˚

106˚

ب. قيسوا أطوال األضالع امللّونة باألحمر وأطوال األضالع امللّونة باألخرض يف املثلثني.  
ماذا وجدتم؟ كم مقداًرا متساويًا )طول أضالع ومقدار زوايا( يوجد يف املثلثني؟  

هل املثلّثان متطابقان؟ هل املثلّثان متشابهان؟ علّلوا.  

       ت. هل ميكن أن تكون خمسة مقادير )طول األضالع ومقدار الزوايا( يف مثلّث واحد تساوي خمسة مقادير )طول

            األضالع ومقدار الزوايا( يف مثلّث آخر، وعىل الرغم ِمن ذلك ال يتطابق املثلّثان؟ ارشحوا.

هل ميكن أن تكون ستة مقادير )طول األضالع ومقدار الزوايا( يف مثلّث واحد تساوي ستة مقادير )طول األضالع ومقدار   .5
الزوايا( يف مثلّث آخر، وعىل الرغم ِمن ذلك ال يتطابق املثلّثان؟ ارشحوا.
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"פעילויות  الحاسوب  بواسطة  "فّعالّيات  قسم  يف  משולבת"  "מתמטיקה  املدمحة"   "الرياضّيات  موقع  يف  ستجدون   .6
באמצעות מחשב" فّعالّية "زاوية ترتكز عىل الُقطر"  "זווית נשענת על קוטר". ستبحثون يف الفّعالّية السؤال التايل:

       ماذا ميكن أن يكون مقدار الزاوية التي رأسها يقع عىل محيط الدائرة وساقاها ميران عرب أطراف القطر؟ نّفذوا الفّعاليّة 
حسب التعليامت.  

فّعالّية بديلة 
في الحاسوب

.BA وارسموا الُقطر M ارسموا دائرة مركزها  .7
أ. حاولوا أن ترسموا زاوية، بواسطة املنقلة، مقدارها ˚110 بحيث يقع رأسها

 .B َو A عىل محيط الدائرة، وميّر ساقيها عرب النقطتني

ب. حاولوا أن ترسموا زاوية حاّدة، بواسطة املنقلة، بحيث يقع رأسها

 .B َو A عىل محيط الدائرة، وميّر ساقيها عرب النقطتني     

ت. خّمنوا: ماذا ميكن أن يكون مقدار الزوايا التي تقع رؤوسها  عىل محيط الدائرة، 
وميّر ساقيها عرب النقطتني A َو B؟

ث. عيّنوا النقطة P عىل محيط الدائرة، صلوا  بخّط بني النقطة P والنقطتني A َو B، قيسوا مقدار الزاوية. 

ج. ارسموا زاوية إضافيّة كهذه وقيسوها.  

ح. صّححوا فرضيتكم يف بند ت إذا احتجتم ذلك.  

للتذكري: يف املثلّث املتساوي الساقني زاويتا القاعدة متساويتان.  

نفّكر ب ...

الزاوية التي يقع رأسها عىل محيط الدائرة وميّر ساقيها عرب أطراف القطر  قالت عناية:   .8
هي زاوية قامئة. 

للرشح ولالقتناع ملاذا ادعاء عناية صحيح دامئًا يجب برهان ذلك.   
انسخوا الرسمة وصلوا CM. برهنوا فرضيّتكم.  

الفرضيّات الحدسيّة ليست صحيحة بالضورة.  
الربهان فقط هو الذي يُتيح لنا أن نحّقق وأن نرشح نتائج تبدو مفاجأة.   

M
A B

M
A

C

B
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∢B = ∢D معطى  أ.   .9
AB = CD

ΔABE  ΔCDE املطلوب برهانه 

انسخوا الرسم التخطيطّي وأكملوا نظريّة تطابق مناسبة.  

استنتاجمعطيات

AE = CE معطى  ب. 

CD = AB

سّجلوا ثالثة مقادير متساوية يف املثلّثني. 
هل ميكن االستنتاج أّن املثلّثات متطابقة؟ ارشحوا. 

إذا كانت اإلجابة نعم فربهنوا.  
إذا كانت اإلجابة ال فارسموا مثااًل مضاًدا.  

مجموعة مهاّم

قُّسم كّل شكل، يف كّل بند، بواسطة خّط داخيّل إىل مثلّثني.    .1
سّجلوا مقادير متساوية )أطول أضالع ومقدار زوايا( يف املثلّثني.   

حّددوا هل ميكن االستنتاج أّن املثلّثني متطابقان؟ علّلوا.  

AB = AC  معطى AB = CDأ.  معطى ب. 

∢B = ∢D     

A

D
CB

A D

CB

AB = CD معطى  AB = CDت.  معطى ث. 

∢BAC = ∢DCA     

A D

CB

A D

CB

  

B

A

C

D

E

B

A

C

D

E
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احسبوا مقدار زوايا املثلّث ABC حسب املعطيات املسّجلة يف الرسمة.   .2
M مركز الدائرة. ت.  M مركز الدائرة.  ب.   .M قُطر يف الدائرة مركزها AB أ. 

M

36˚

M

28˚
44˚

M

26˚
40˚

B B

B

C C C

A A
A

انسخوا الرسمة، يف كّل بند، وأشريوا فيها إىل 3 مقادير تربهن أّن املثلّثات متطابقة وعلّلوا.    .3
انسخوا الرسم التخطيطّي وأكملوا نظريّة التطابق التي استعملتموها.

BN = AY معطى  أ. 

 ∢AYN = ∢BNY
 ΔAYN  ΔBNY استنتاج

استنتاجمعطيات

∢B = ∢A معطى  ب. 

 ∢AYN = ∢BNY
ΔAYN  ΔBNY استنتاج 

استنتاجمعطيات

AY = BN معطى  ت. 

YB = NA
ΔAYN  ΔBNY استنتاج 

استنتاجمعطيات

ABC متساوي األضالع. مثلث  معطى   .4
 AD = DE = EC

ΔBAD  ΔBCE استنتاج 

برهنوا التطابق.  

A N

BY

A N

BY

A N

BY

E CA D

B
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أ. هل ميكن أن تكون للمثلّث ثالثة ارتفاعات خارجيّة؟   .5
          إذا كانت اإلجابة نعم فارسموا مثلّثًا بواسطة مسطرة ومنقلة، وارسموا ارتفاعاته. ارشحوا.  

ب. هل ميكن أن تكون يف املثلّث ثالثة ارتفاعات داخليّة؟
 إذا كانت اإلجابة نعم فارسموا مثلّثًا بواسطة مسطرة ومنقلة، وارسموا ارتفاعاته. ارشحوا. 

ت. هل ميكن أن يكون يف املثلّث ارتفاعني داخليّني وارتفاع ثالث خارجه؟ 
إذا كانت اإلجابة نعم فارسموا مثلّثًا بواسطة مسطرة ومنقلة، وارسموا ارتفاعاته. ارشحوا.

افحصوا، يف كّل بند، هل ينتج االستنتاج ِمَن املعطيات؟ إذا كانت اإلجابة نعم فربهنوا.    .6
إذا كانت اإلجابة ال فارسموا مثااًل مضادًّا.  

AB = AC معطى  أ. 

 BC AD متوّسط للضلع 
ΔADC  ΔADB استنتاج 

AB = AC معطى  ب. 

 AC BD متوّسط للضلع 

ΔABD  ΔCBD استنتاج

AB = AC معطى  ت. 

.B BD ينّصف الزاوية 

ΔABD  ΔCBD استنتاج 

AB = AC معطى  ث. 

.A AD ينّصف الزاوية 

ΔABD  ΔACD استنتاج 

AD   BC معطى  ج. 

.A AD ينّصف الزاوية 

ΔADC  ΔADB استنتاج 

A

CB D

A

CB 

D

A

CB 

D

A

CB D

A

CB D
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حّددوا، يف كّل بند، هل املثلّثات متطابقة وعلّلوا؟ )احسبوا مقدار إضايّف إذا احتجتم ذلك(.    .7

G

G

E

E

C

C

A

A
D

D

B
B

4

35

3

23

2

3

ب.أ.

معطى مثلّثان متشابهان غري متطابقني. ُسّجل طوالن ِمن أضالع املثلّث ΔABC يف الرسمة بالسم.    .8
أ. يوجد يف املثلث  DEH ضلعان طولهام 4 سم َو 6 سم أيًضا.

4 سم؟ ارشحوا.     أّي ضلع طوله 6 سم وأّي ضلع طوله 

ب. احسبوا طول الضلع الثالث يف كّل مثلّث بواسطة تشابه املثلّثات.  

A C6

4

B

H

D
E


