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وفرجار مسطرة  بواسطة  هنديّس  بناء  عرشة:  السادسة  الوحدة 
الدرس األّول: استعامل املسطرة والفرجار

A؟  كيف نبني بواسطة مسطرة )دون قياسات( وفرجار قطعتني متساويتني يف الطول من النقطة املعطاة 

البناءوصف البناء

.A معطاة النقطة   •A

نرسم زاوية بواسطة املسطرة بحيث يكون رأسها يف   •
.A النقطةA

 ،A نرسم قوًسا بواسطة الفرجار بحيث يكون مركزه   •
.C B َو  ويتقاطع مع ساقِي الزاويتني يف النقطتني 

B

CA

سنتعلّم كيفّية تنفيذ بناء هنديّس باملسطرة والفرجار ونؤّسسها عىل التعريفات والنظريات التي تعلّمناها.   

ارسموا قطًعا متساوية من نقطة معطاة  

أ. نّفذوا البناء بواسطة الوصف الذي يظهر يف اإلطار.   .1
ب. ارشحوا ملاذا AC = AB؟

نستعمل املسطرة يك نرسم مستقيامت وقطًعا بني نقطتني. 
ال نستعمل وحدات القياس التي تظهر عىل املسطرة.  

نستعمل الفرجار يك نرسم دوائر وأقواس.
نرسم مبساعدة دوائر أو أقواس نقاطًا تقع عىل بُعد متساٍو عن نقطة معطاة أو 

نقطة تقع عىل أبعاد متساوية عن نقاط معطاة.  
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مل تكن يف فرتة إقليديس )بني السنوات 330 إىل 275 قبل امليالد تقريبًا( أدوات هندسيّة لقياس أطوال 
ِقطع ومقدار زوايا.  

تّم تخطيط املباين واملعابد بواسطة مسطرة )دون وحدات قياس( وفرجار. طّور إقليدس يف أعقاب ذلك 
هندسة تعتمد عىل بديهيّات تُتيح رسم مستقيامت ودوائر فقط. تُتيح املسطرة، الفرجار ونظريّات هندسيّة أن نبني 

بناء أسايّس وبناء أشكال مركّبة أكرث.  

رسم نقطة تبعد البعد نفسه عن نقطتني معطاتني  

 .B B. يجب أن نبني قطعتني متساويتني من النقطتني  A َو  معطى النقطتان A َو   .2

البناءوصف البناء

.B نعنّي النقطتني A َو   •BA

نرسم قوسني لهام نِصف القطر نفسه.  •
.B واحد ِمَن النقطة A واآلخر ِمَن النقطة   

BA

 .C نرمز إىل نقطة تقاطع * القوسني بالحرف  •
AB عىل البُعد نفسه.   * هنالك نقطة تقاطع إضافية تقع تحت القطعة 

BA

C

 .BC AC َو  نصل بني   •
BA

C

أ. نّفذوا البناء حسب الوصف.  

ب. ارشحوا ملاذا BC = AC؟

نفّكر ب ...

تقع النقطة C عىل مستقيم.    .3
أ. ابنوا مثلّثًا متساوي األضالع ABC مبساعدة مسطرة وفرجار بحيث يقع أحد أضالعه عىل املستقيم.   

   صفوا سري البناء.   

ب. ارشحوا ملاذا املثلّث الذي بنيتموه متساوي األضالع؟   

C
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"פעילויות  الحاسوب  بواسطة  "فّعالّيات  قسم  يف  משולבת"  "מתמטיקה  املدمجة"   "الرياضّيات  موقع  يف  ستجدون   .4
באמצעות מחשב" فّعالّية "بناء هنديّس أسايّس"  "בניות יסודיות". ستتعّلمون يف هذه الفّعالّية كيفّية تنفيذ البناء الذي 

1-3 بواسطة جيوجربا. نّفذوا الفّعالّية حسب التعليامت. نّفذناه يف املهاّم  

نسخ قطعة معطاة بواسطة نقطة معطاة عىل املستقيم

.C AB عىل املستقيم ابتداًء بالنقطة  C. يجب أن ننسخ القطعة  AB ومستقيم تقع عليه النقطة   معطى القطعة    .5

C

BA

البناءوصف البناء

.C نرسم مستقياًم عليه النقطة  •C

 .AB   نفتح الفرجار مبقدار يساوي طول القطعة  •
نرسم قوًسا من النقطة C بواسطة الفرجار حسب 

طول القطعة الذي حّددناه.

C

نرمز إىل إحدى نقاط تقاطع القوس واملستقيم   •
.D بالحرف

C D

أ. نّفذوا البناء حسب الوصف.  

ب. ارشحوا ملاذا AB = CD؟

"פעילויות  الحاسوب  بواسطة  "فّعالّيات  قسم  يف  משולבת"  "מתמטיקה  املدمجة"   "الرياضّيات  موقع  يف  ستجدون   .6
באמצעות מחשב" فّعالّية "بناء مثّلث يتطابق حسب ض.ض.ض"  "בניית משולש חופף לפי צ.צ.צ". ستبنون يف الفّعالّية 

3 أضالع. مثّلًثا يتطابق مع مثّلث معطى حسب 

نّفذوا الفّعالّية حسب التعليامت.
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فّعالّية بديلة 
في الحاسوب

.c b  َو   ,a معطى ثالث ِقطع   .7

ABC بحيث تكون أطوال أضالعه كأطوال القطع املعطاة.    أ. ابنوا، حسب وصف البناء، املثّلث 

وصف البناء

B عىل املستقيم. ارسموا مستقياًم وعّينوا النقطة   •

B عىل املستقيم، a ابتداًء بالنقطة  انسخوا القطعة   •
.C وارمزوا إىل طرف القطعة بالحرف   

.b C قوسًا بحيث يساوي طول نِصف قُطره طول القطعة  ارسموا مِنَ النقطة   •

.c ارسموا ِمَن النقطة B قوًسا بحيث يساوي طول ِنصف ُقطره طول القطعة   •

.A ارمزوا إىل نقطة تقاطع القوسني بالحرف   •
ب. هل تتطابق جميع املثّلثات التي ُتبنى حسب هذه املعطيات؟ عّللوا.  

 .a معطاة القطعة   .8
 .a 3 أضعاف طول القطعة         ابنوا قطعة طولها ּ

)ال تستعملوا وحدات القياس التي تظهر عىل املسطرة(.

مجموعة مهاّم

ستجدون يف موقع "الرياضيّات املدمجة"  "מתמטיקה משולבת"، يف قسم فّعاليّات محوسبة "פעילויות מחשב"مهاّم بديلة لقسم 
ِمَن املهاّم يف مجموعة املهاّم. ُسّجل تحت املهّمة املشار إليها ب  * اسم املهّمة البديلة يف املوقع.

أ. ابنوا قطعة طولها يساوي مجموع القطعتني املعطاتني.  .1
ب.ابنوا قطعة بواسطة مسطرة وفرجار بحيث يساوي 

    طولها الفرق بني القطعتني املعطاتني.  

ABC متساوي الساقني. *2.  املثلّث 
ابنوا مثّلًثا يتطابق مع املثّلث املرسوم. 

اسم املهّمة البديلة يف املوقع: "يتطابق مثّلث متساوي الساقني مع مثّلث معطى"“משולש שווה-שוקיים חופף למשולש נתון".

b

c

a

a

BA

DC

A

B C
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a املرسومة. ابنوا مثلًثا متساوي األضالع طول ضلعه كطول القطعة   .3*
 .60 افحصوا بواسطة منقلة أن مقدار كلّ زاوية °

اسم املهّمة البديلة يف املوقع: "مثّلث متساوي األضالع حسب قطعة معطاة"  "משולש שווה-צלעות לפי קטע נתון".

.b a وَ  ابنوا دالتونًا أطوال أضالعه كطول القطعتني املعطاتني   .4*
هل تتطابق جميع الدالتونات التي ُتبنى حسب هذه املعطيات؟ ارشحوا.  

اسم املهّمة البديلة يف املوقع: "دالتون حسب أضالع معطاة" “דלתון לפי צלעות נתונות".

b a َو  ابنوا دالتوًنا أطوال أضالعه كطول القطعتني املعطاتني   .5*
.c وطول القطر الرئييّس كطول القطعة 

هل تتطابق جميع الدالتونات التي ُتبنى حسب هذه املعطيات؟ ارشحوا.

اسم املهّمة البديلة يف املوقع: "دالتون حسب أضالع وُقطر" “דלתון לפי צלעות ואלכסון".

أ. ارسموا مثّلًثا.    .6*
           َمدوا كّل ضلع من أضالع املثّلث ضعفي طوله بواسطة مسطرة وفرجار )انظروا الرسمة(.  

 .DRH ب. صِلوا بني رؤوس املثلّث
 كم ضعًفا مساحة املثّلث DRH أكرب من مساحة املثّلث ABC؟ برهنوا. 

 .EGK ت. ِصلوا بني رؤوس املثلث
 كم ضعًفا مساحة املثّلث EGK أكرب من مساحة املثّلث ABC؟

برهنوا.

اسم املهّمة البديلة يف املوقع: "كم ضعًفا املساحة أكرب"

 “פי כמה גדול השטח?".

a

b

a

b

c

a

AHK

B

D

E

C

R

G
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الدرس الثاين: نسخ زوايا

كيف ننسخ زاوية معطاة دون أن نعرف مقدارها؟ 
كيف نتأّكد ِمن أّن مقدار الزاوية التي نسخناها يساوي مقدار الزاوية املعطاة؟  

نتعّلم كيفّية نسخ زاوية بواسطة مسطرة وفرجار.  

 .A معطاة الزاوية  .1
.D عىل املسقيم ابتداًء بالنقطة A يجب أن ننسخ الزاوية

البناءوصف البناء

نرسم ِمَن النقطة  A قوًسا يتقاطع مع ساقِي الزاوية   •
.C َو B املعطيني يف النقطتنيA

C

B

 ABC  نبني مثّلًثا متساوي الساقني يتطابق مع املثلث  •
حسب ض.ض.ض.  

D

R

E

أ. نّفذوا البناء حسب الوصف.   

ب. ارشحوا ملاذا املثلث ΔABC هو مثّلث متساوي الساقني؟ 

)ΔABC  ΔDER برهنوا يف البداية أن( ∢D = ∢A :برهنوا ت. 

نسخ زاوية مبساعدة مسطرة وفرجار تعتمد عىل بناء مثّلثات متطابقة حسب ض.ض.ض.  

مثال: 
نبني، يف املهّمة 1،  املثلث DER بحيث يتطابق مع املثّلث املتساوي الساقني ABC حسب ض.ض.ض حسب املراحل 

التالية:  

.D نرسم مستقياًم عليه النقطة  •
.E ونرمز إىل نقطة تقاطع القوس مع املستقيم  بالحرف  ،AB قوًسا ِنصف ُقطره يساوي طول القطعة ،D نرسم، ِمَن النقطة  •

.BC  قوًسا ِنصف ُقطره يساوي طول القطعة ،E نرسم، ِمَن النقطة  •
.R  نرمز إىل نقطة تقاطع القوسني بالحرف  •
∢RDE =∢CAB  ،DR نرسم  •

A D
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"פעילויות  الحاسوب  بواسطة  "فّعالّيات  قسم  يف  משולבת"  "מתמטיקה  املدمجة"   "الرياضّيات  موقع  يف  ستجدون   .2
באמצעות מחשב" فّعالّية "تطابق مثّلث حسب ز.ض.ز "  "משולש חופף לפי ז.צ.ז". ستتعّلمون يف هذه الفّعالّية كيفّية 

نسخ زاوية بواسطة جيوجربا، وستبنون مثّلًثا يتطابق مع مثّلث متغري. نّفذوا الفّعالّية حسب التعليامت.

فّعالّية بديلة 
في الحاسوب

 .γ β َو  a والزاويتان  معطى قطعة   .3

β

γ a

a، مقدار الزاويةB∢ يساوي مقدار الزاوية  BC كطول القطعة  ΔABC بحيث يكون طول الضلع  أ. ابنوا املثّلث 
 .γ C∢ يساوي مقدار الزاوية  β، ومقدار الزاوية 

البناء(. )استعينوا بوصف 

وصف البناء

B وعّينوا طرف  a عىل املستقيم ابتداًء بنقطة  انسخوا القطعة    •
.C      القطعة بالحرف 

.B β عىل املستقيم ابتداًء بنقطة  انسخوا الزاوية   •
 .C γ عىل املستقيم ابتداًء بنقطة  انسخوا الزاوية    •

.A ارمزوا إىل نقطة تقاطع ساقي الزوايا التي رسمتموها بالحرف    •
.ABC نتج املثلث   

ب.  هل تتطابق جميع املثّلثات التي ُتبنى حسب معطيات هذه املهّمة؟ قارنوا مع زمالئكم. وعّللوا.  

ستجدون يف موقع "الرياضّيات املدمجة"  "מתמטיקה משולבת" يف قسم "فّعالّيات بواسطة الحاسوب "פעילויות   .4
באמצעות מחשב" فّعالّية "مثلث حسب ض.ز.ض"  "משולש חופף לפי צ.ז.צ.". ستبنون، يف هذه الفّعالّية، مثّلًثا 

يساوي مثّلث بثالثة معطيات )ضلع، زاوية وضلع( وستفحصون هل يتطابق مع املثّلث املعطى. نّفذوا الفّعالّية 
التعليامت. حسب 

β γ
a

A

B C
رسمة لتوضيح املعطيات
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فّعالّية بديلة 
في الحاسوب

 .γ b والزاوية  a َو  معطى القطعتان    .5

γ

a
b

γ. ارسموا  b ومقدار الزاوية بني األضالع كمقدار الزاوية  a َو  أ. ابنوا مثّلًثا طول ضلعني ِمن أضالعه كطول القطعتني 
يف البداية رسمة لتوضيح املعطيات.  

ب. صفوا مراحل البناء.  

ت. هل تتطابق جميع املثلثات التي ُتبنى حسب معطيات هذه املهّمة؟ قارنوا مع زمالئكم. وعّللوا.  

نفّكر ب ...

 .)60˚ α )مقدارها معطاة الزاوية   .6
.2α أ. ابنوا زاوية مقدارها 

   )إرشاد: انظروا الرسمة(

.3α ب. ابنوا زاوية مقدارها 

3α بالدرجات؟ ت. ما مقدار الزاوية 
ارشحوا.   

مجموعة مهاّم

ستجدون يف موقع "الرياضيّات املدمجة"  "מתמטיקה משולבת"، يف قسم فّعاليّات محوسبة "פעילויות מחשב"مهاّم بديلة لقسم 
ِمَن املهاّم يف مجموعة املهاّم. ُسّجل تحت املهّمة املشار إليها ب  * اسم املهّمة البديلة يف املوقع.

 

.β α وَ  معطاة الزاويتان   .1
.α + β ابنوا زاوية مقدارها 

αA

A

A
α

αβ
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.40° انسخوا الزاوية التي مقدارها   .2
.80° أ. ابنوا زاوية مقدارها 

.120° ب. ابنوا زاوية مقدارها 

 .60° ت. أضيفوا، إىل الرسمة، زاوية مقدارها 

أ. ابنوا مثّلًثا متساوي األضالع وصفوا عملّية البناء.    .3
ب. هل تتطابق جميع املثّلثات التي يبنيها التالميذ؟ عّللوا. 

ت. هل تتشابه جميع املثّلثات التي يبنيها التالميذ؟ عّللوا.

.120 ث. استعينوا باملثلث الذي بنيتموه وابنوا مبساعدته زاوية مقدارها °

.α a وزاوية  *4. معطى قطعة 
a، ومقدار زاوية  أ. ابنوا مثّلًثا متساوي الساقني طول كّل ساق كطول القطعة 

.α    رأسه كمقدار الزاوية 

ب. صفوا مراحل البناء.  

ت. هل تتطابق جميع املثّلثات التي ُتبنى حسب معطيات هذه املهّمة؟ عّللوا. 

اسم املهّمة البديلة يف املوقع: "الساق وزاوية الرأس": "שוק וזווית ראש".

.α a وزاوية  *5. معطى قطعة 
 a أ. ابنوا مثّلًثا متساوي الساقني طول كّل ساق كطول القطعة 

.α ومقدار كّل زاوية قاعدة كمقدار الزاوية  

ب. صفوا مراحل البناء.  

ت. هل تتطابق جميع املثّلثات التي ُتبنى حسب معطيات هذه املهّمة؟ عّللوا.

اسم املهّمة البديلة يف املوقع: "القاعدة وزاوية القاعدة": "בסיס וזווית בסיס".

40˚

a

α

a

α
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أمامكم زاوية قامئة.    .6
أ. استعينوا بنسخ الزاوية وابنوا مثلًثا قائم الزاوية متساوي الساقني. 

ب. ابنوا مثلًثا قائم الزاوية متساوي الساقني إضايّف ال يتطابق مع املثّلث الذي بنيتموه يف بند أ. 

*7. ابنوا مستطيالً بواسطة نسخ زاوية قامئة.  
كم زاوية قامئة نسختم؟ ارشحوا.  

هل تتطابق جميع املستطيالت الناتجة ِمن هذا البناء؟ ارشحوا. 

اسم املهّمة البديلة يف املوقع: "نبني مستطياًل": "בונים מלבן".

*8. ابنوا مسدًسا منتظاًم محصور داخل دائرة.  
)ارسموا يف البداية الدائرة التي ستحرص املسدس املنتظم(. 

اسم املهّمة البديلة يف املوقع: "مسدس منتظم": "משושה משוכלל".

.β a، زاويةα  وزاوية  معطى قطعة   .9
،a BC كطول القطعة  ΔABC فيه طول القطعة  ابنوا 

β، مقدار الزاوية B كمقدار الزاوية  مقدار الزاوية 
.α a( كمقدار الزاوية  A )املقابلة للضلع 

 

αβ
a

α

β

A

B Ca
رسمة لتوضيح املعطيات
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الدرس الثالث: منصّف الزاوية 

α )بالدرجات(. 2α بواسطة نسخ زاوية مقدارها   بنينا زاوية مقدارها 
هل ميكن أن نبني زاوية مقدارها ِنصف مقدار الزاوية املعطاة؟  

وهل ميكن أن نبني زاوية قامئة بواسطة زاوية مستقيمة؟  

سنتعّلم كيفّية بناء منّصف زاوية بواسطة مسطرة وفرجار. 

A. يجب أن نّصنفها إىل زاويتني متساويتني باملقدار.   معطاة الزاوية   .1
بناءوصف البناء

 .Aنرسم الزاوية  •
نرسم قوًسا يتقاطع مع ساقِي الزاوية، ونرمز إىل   •

.C B  َو  نقطتِي التقاطع بالحرفني 
A

B

C

نرسم قوسني متساويني يف طول ِنصف الُقطر: قوس   •
.C B والقوس اآلخر من النقطة  واحد من النقطة 

A

B

C

D ونرسم  نرمز إىل نقطة تقاطع القوسني بالحرف   •
.AD شعاًعا ميّر عرب  

D

A

B

C

أ. نّفذوا البناء حسب الوصف.  

.A AD ينّصف الزاوية  ب. برهنوا أّن 
).CD BD َو  )اربطوا بني 

يعتمد تصنيف الزاوية بواسطة املسطرة والفرجار عىل بناء دالتون وعىل صفة القطر الرئييّس يف الدالتون.  
)ميكن أن نربهن أيًضا مبساعدة تطابق مثّلثات حسب ض.ض.ض(.

4 زوايا متساوية.    ارسموا زاوية معّينة وقسموها مبساعدة مسطرة وفرجار إىل   .2

α
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تقسيم الزاوية إىل ثالثة أقسام متساوية 
تناول  أعقابهم  ويف  البناء.  تخطيط  سياق  يف  اليونانيون  أذهان  الزاوية  تقسيم  مشكلة  أشغلت 
أّنها إحدى املشاكل الهندسّية  2700 سنة عىل  رياضيون كثريون هذه املشكلة، وقد اعُتربت خالل 
التي ال يوجد لها حّل. تناول الريايّض الفرنيّس إفريست جولوا  )1811 - 1832( موضوع الجرب وطّور نظرّية الُزمر 

.21 ونظرّية جولوا التي ُسّميت عىل اسمه. لقى مرصعه يف مبارزة يف سّن 
نجح الرياضيون يف أعقاب تطّور نظرّية جولوا أن يربهنوا أّنه ال ميكن، يف معظم الحاالت، تقسيم زاوية إىل ثالثة 

أقسام متساوية مبساعدة مسطرة وفرجار. 

عمود عىل املستقيم يف نقطة عىل املستقيم  

A ونصّفوها.   ارسموا زاوية مستقيمة   .3
A التي تقع عىل املستقيم. رسمتم عموًدا عىل املستقيم يف النقطة 

عمود عىل املستقيم ِمن نقطة خارج املستقيم

نفّكر ب ...

A خارج املستقيم.  معطى مستقيم ونقطة   .4
A مبساعدة مسطرة وفرجار. ابنوا مستقياًم ِمَن النقطة 

البناءوصف البناء

A ويتقاطع مع  نرسم قوًسا مركزه يف النقطة   •
.C B َو  املستقيم يف النقطتني 

A

B C

نرسم قوسني لهام ِنصف القطر نفسه ِمَن النقطتني  •
.C B َو

A

B C

ونرسم   D بالحرف  القوسني  تقاطع  نقطة  إىل  نرمز   •
.AD

A

B C

D

أ. نّفذوا البناء حسب الوصف.  

.AD  BC ABDC وبرهنوا أن  ب. ارسموا الشكل الرباعّي 

A

A
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"פעילויות  الحاسوب  بواسطة  "فّعالّيات  قسم  يف  משולבת"  "מתמטיקה  املدمجة"   "الرياضّيات  موقع  يف  ستجدون   .5
באמצעות מחשב" فّعالّية "تنصيف زاوية وعمود للمستقيم "  "חציית זווית ואנכים לישר". ستتعّلمون يف هذه الفّعالّية 

كيفّية تنفيذ البناء الهنديّس األسايّس الذي تعّلمتموه بواسطة جيوجربا. نّفذوا الفّعالّية حسب التعليامت.

بناء عمود عىل مستقيم ابتداءً بنقطة تقع عىل املستقيم معناه تنصيف زاوية مستقيمة.    •

يعتمد بناء عمود عىل املستقيم ِمن نقطة خارج املستقيم عىل صفات أقطار الدالتون.    •

A

A

مجموعة مهاّم

ستجدون يف موقع "الرياضيّات املدمجة"  "מתמטיקה משולבת"، يف قسم فّعاليّات محوسبة "פעילויות מחשב"مهاّم بديلة لقسم 
ِمَن املهاّم يف مجموعة املهاّم. ُسّجل تحت املهّمة املشار إليها ب  * اسم املهّمة البديلة يف املوقع.

أ. ارسموا مستقياًم تقع عليه نقطة.    .1
ب. ابنوا عموًدا عىل مستقيم ابتداًء بالنقطة املعطاة.  

ت. ابنوا زاوية مقدارها °45 بواسطة تصنيف إحدى الزوايا القامئة الناتجة.  

ث. ابنوا زاوية مقدارها °225 بواسطة مسطرة وفرجار.

*2. أ. ارسموا مثلّثًا قائم الزاوية وابنوا ارتفاًعا ِمن رأس الزاوية القامئة.  
ب. إذا احتجتم أن ترسموا ارتفاًعا ِمن رأيِس الزاويتني الحاّدتني فارسموا، إذا مل تحتاجوا فارشحوا.  

ت. صفوا البناء.  

اسم املهّمة البديلة يف املوقع: "ارتفاعات يف مثّلث قائم الزاوية": “גבהים במשולש ישר-זווית."



الوحدة السادسة عرشة:  بناء هنديّس بواسطة مسطرة وفرجار314

ارسموا مثّلًثا.   .3
أ. ابنوا ارتفاًعا عىل الضلع من رأس املثّلث.  

ب. ابنوا مستطياًل مساحته ضعفي مساحة املثّلث.  

ت. صفوا البناء.  

أ. ابنوا مثّلًثا متساوي األضالع.    .4
ب. نّصفوا إحدى زوايا املثّلث. ما مقدار كّل زاوية ِمَن الزوايا التي نتجت؟  

ت. ابنوا زاوية مقدارها °15 بواسطة مسطرة وفرجار.

.b َو a معطى القطعتان  .5*
ابنوا مستطيالً طول كل ضلع مِن أضالعه املتقابلة كطول القطعة a وطول كلّ  

.b ضلع ِمَن الضلعني اآلخرين كطول القطعة
هل تتطابق جميع املستطيالت التي ُتبنى حسب هذه املعطيات؟ ارشحوا. 

اسم املهّمة البديلة يف املوقع: "ابنوا مستطياًل": “ְּבנו מלבן."

.ΔABC معطى  .6
أ. انسخوا املثلث.  

ب. نّصفوا كّل زاوية من زوايا املثّلث.  
إذا كان رسمكم صحيًحا فتلتقي منّصفات الزوايا يف نقطة واحدة. 

 

.β والزاوية α الزاوية ،a معطاة القطعة  .7

αβ
c

أ. ابنوا ΔABC بحيث ينتج ما ييل:
∢A = α , ∢B = β  , AB = c

.∢C ب. نّصفوا الزاوية

a

b

A

B

C

β γ
c

A

B C

رسمة لتوضيح املعطيات
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الدرس الرابع: تنصيف قطعة

يجب تنصيف املثّلث  ABC إىل مثّلثني متساويني باملساحة بواسطة
 مسطرة وفرجار.

  سنتعّلم عن كيفّية تنصيف قطعة بواسطة مسطرة وفرجار.

معطى القطعة AB. يجب أن نقّسمها إىل قطعتني متساويتني يف الطول.    .1

البناءوصف البناء

نرسم دائرتني لهام ِنصف الُقطر نفسه:  إحداهام   •
.B واألخرى مركزها A مركزهاA B

.T َو D نرمز إىل نقطتْي تقاطع الدائرتني بالحرفني  •A B

T

D

.AB ونرمز إىل نقطة تقاطعه مع القطعة DT نرسم  •A BF

T

D

أ. نّفذوا البناء حسب الوصف.  

.AB منتصف F :ب.  برهنوا

ت.  برهنوا: DT هو عمود منّصف للقطعة AB يف عملّية البناء التي نّفذمتوها.

يعتمد تنصيف القطعة بواسطة مسطرة وفرجار عىل بناء دالتون وعىل صفات القطر الرئييّس يف الدالتون. 
)ميكن أن نربهن مبساعدة تطابق املثّلثات ض.ض.ض(. 

العمود املنّصف للقطعة هو عمود ِمن منتصف القطعة. 
تنصيف القطعة مثل بناء عمود منصف للقطعة.    

A

B

C
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نعود إىل مهّمة االفتتاحّية.    .2
أ. قّسموا املثّلث ABC مختلف االضالع إىل مثّلثني متساويني يف املساحة. 

ب. برهنوا أّن املثّلثات الناتجة متساوية باملساحة. 

"פעילויות  الحاسوب  بواسطة  "فّعالّيات  قسم  يف  משולבת"  "מתמטיקה  املدمجة"   "الرياضّيات  موقع  يف  ستجدون   .3
באמצעות מחשב" فّعالّية "بناء دالتونات "  "בניית דלתונים". نّفذوا الفّعالّية حسب التعليامت.

فّعالّية بديلة 
في الحاسوب

.b أ. معطى القطعتان a وَ   .4
ابنوا دالتوًنا طول ُقطره الثانوي كطول القطعة a، وطول  -

.b ُقطره الرئييّس كطول القطعة  
)إرشاد: ابدأوا ِمن نسخ القطر الثانوّي(.  

صفوا البناء.    -
هل تتطابق جميع الدالتونات التي تُبنى حسب هذه املعطيات؟ قارنوا مع زمالئكم وعلّلوا.    -

.c َو b َو a :ب. معطاة ثالث ِقطع
ابنوا بواسطة مسطرة وفرجار دالتوًنا طول ُقطره الثانوي  -
b a، طول ُقطره الرئييّس كطول القطعة        كطول القطعة 

.c وطول أحد أضالع الدالتون كطول القطعة 
هل تتطابق جميع الدالتونات التي ُتبنى حسب  -

    هذه املعطيات؟ قارنوا مع زمالئكم وعّللوا.

.ABC معطى مثلّث قائم الزاوية  .5
أ. ابنوا مثلًثا قائم الزاوية يتطابق مع املثّلث املعطى وصفوا البناء.  

ب. ابنوا متوّسًطا للوتر يف املثّلث الذي بنيتموه.   

ت. كم مثلًثا متساوي الساقني يوجد يف البناء الذي أنتجتموه؟ عّللوا.  

مجموعة مهاّم
ستجدون يف موقع "الرياضيّات املدمجة"  "מתמטיקה משולבת"، يف قسم فّعاليّات محوسبة "פעילויות מחשב"مهاّم بديلة لقسم 

ِمَن املهاّم يف مجموعة املهاّم. ُسّجل تحت املهّمة املشار إليها ب  * اسم املهّمة البديلة يف املوقع.
 

.AB معطى القطعة   .1*
انسخوها وقّسموها إىل أربع ِقطع متساوية يف الطول.  

اسم املهّمة البديلة يف املوقع: "تقسيم قطعة إىل أربع ِقطع متساوية": "חלוקת קטע לארבעה קטעים".

a

b

a

b

c

A

C B

A B

A

B

C
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.m  َو b َو a :2. معطاة ثالث قِطع*
،a BC كطول القطعة  ABC فيه طول الضلع  ابنوا املثّلث 

BC كطول b وطول املتوسط للضلع  AC كطول القطعة  طول الضلع 
).ΔADC إرشاد: ابنوا يف البداية املثلّث( .m القطعة 

اسم املهّمة البديلة يف املوقع: "مثّلث حسب متوّسط 
وضلعني": "משולש לפי תיכון ושתי צלעות".

.ABC ارسموا املثلّث   .3
 .AC BE للضلع  BC واملتوّسط  AD للضلع  أ. ابنوا املتوّسط 

.G ارمزوا إىل نقطة تقاطع املستقيمني بالحرف 

.ΔBDG ΔAEG تساوي مساحة املثّلث  ب.  برهنوا أّن مساحة املثّلث  

.a ABC والقطعة  معطى مثلّث متساوي الساقني   .4
أ. ابنوا مثّلًثا يتطابق مع املثّلث املعطى.  

.a ب. أكملوا املثّلث إىل دالتون طول ُقطره الرئييّس كطول القطعة 

ت. صفوا البناء.  

ABC وابنوا منتصفات األضالع.  أ. ابنوا مثلّثًا متساوي األضالع   .5
ب. كم مثّلًثا متساوي األضالع يوجد يف البناء الذي أنتجتموه؟ برهنوا. 

ت. املثّلث األزرق متساوي األضالع. رؤوس املثّلث األخرض هي منتصفات أضالع
املثّلث األزرق، ورؤوس املثّلث األحمر هي منتصفات أضالع
املثّلث األخرض. كم مثّلًثا متساوي األضالع يوجد يف الرسمة؟ 

.ABCD  أ. ارسموا الدالتون  .6
KMPT )انظروا الرسمة(. ب. ُبنيت منتصفات أضالعه. نتج الشكل الرباعي 

 MP = KT  (I) ت. برهنوا:  
∢TKM = ∢KMP  (II)
∢KTP = ∢MPT  (III)

a

b

m

A

m
b

B
D C

رسمة لتوضيح املعطيات

A

B

G

D

E

C

a

B

A

C

A

C

B D

MK

PT
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الدرس الخامس: نبني مثلّثات

.c َو a معطى طول القطعتني 
.c وطول الوتر a يجب أن نبني، بواسطة مسطرة وفرجار، مثّلًثا قائم الزاوية طول أحد قامئيه

نبني مثّلثات حسب معطيات مختلفة ونبحث عدد املثّلثات الناتجة يف كّل بناء.  

استعينوا بوصف البناء وابنوا مثّلًثا قائم الزاوية حسب املعطيات التي وردت   .1
      يف مهمّة االفتتاحيّة.  

البناءوصف البناء

.C نرسم مستقياًم تقع عليه النقطة  •
ننسخ القطعة a ابتداًء بالنقطة C عىل املستقيم    •

.(CB نتجت القطعة(
BC

.C من النقطة CB  نبني عموًدا للقطعة  •
BC

نرسم قوًسا مركزه B وطول ِنصف ُقطره كطول القطعة   •
.c

.A يتقاطع القوس مع العمود يف النقطة  

A

BC

.BA نرسم  •

A

BC

ب. هل تتطابق جميع املثّلثات التي ُتبنى حسب هذه املعطيات؟ قارنوا مع زمالئكم وعّللوا. 

a

c

A

BC

c

a
رسمة لتوضيح املعطيات
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بناء مثّلث قائم الزاوية حسب طول أحد القامئني وطول الَوَتر، يعتمد البناء عىل تطابق مثّلثات قامئة الزاوية حسب قائم 
ووتر. 

نفّكر ب ...

.m َو h معطى قطعتان  .2
 h كطول القطعة AB بحيث يكون طول االرتفاع للضلع ABC أ. ابنوا املثّلث

.m وطول املتوّسط للضلع نفسه كطول القطعة   

)ABC حسب قائم ووتر وأكملوا املثلث CDE إرشاد: ابنوا املثّلث(   

  هل تتطابق جميع املثّلثات التي ُتبنى حسب هذه املعطيات؟ قارنوا مع زمالئكم وعّللوا. 

ب. معطاة القطعة c أيضًا. 
ابنوا مثّلًثا طول االرتفاع ألحد أضالعه كطول القطعة  h، طول  -

.c كطول القطعة AB وطول الضلع m املتوّسط للضلع نفسه كطول القطعة  
CDE كام َورََد يف البند أ، نّصفوا القطعة املعطاة c وانسخوا كّل ِنصف قطعة إىل املستقيم  )إرشاد: ابنوا املثّلث 

).E من ِكال طريِف النقطة DE
-   هل تتطابق جميع املثّلثات التي ُتبنى حسب هذه املعطيات؟ قارنوا مع زمالئكم وعّللوا. 

إذا كان حّل وحّيًدا ملشكلة بناء فإّن جميع األشكال الناتجة يف البناء متطابقة.  
إذا استطعنا خالل البناء أن نرسم نقطة عشوائّية فيمكن أن تنتج أشكال غري متطابقة )كام هو األمر يف بند أ يف املهّمة 2(.

"פעילויות  الحاسوب  بواسطة  "فّعالّيات  قسم  يف  משולבת"  "מתמטיקה  املدمجة"   "الرياضّيات  موقع  يف  ستجدون   .3
الفّعالّية  نّفذوا  וחוצה הזווית".  זווית  "  "משולש לפי  الزاوية  ومنّصف  زاوية  "مثّلث حسب  فّعالّية  באמצעות מחשב" 

التعليامت.  حسب 

h

m

c

hm

C

AE DB
رسمة لتوضيح املعطيات
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فّعالّية بديلة 
في الحاسوب

.α والزاوية a معطاة القطعة  .4
أ. ابنوا املثّلث ABC بحيث يكون مقدار الزاوية A∢ كمقدار الزاوية α وطول منّصف الزاوية 

A كطول القطعة a. )ارسموا، يف البداية، رسمة لتوضيح املعطيات(. 
صفوا مراحل البناء.  

هل تتطابق جميع املثّلثات التي ُتبنى حسب هذه املعطيات؟ قارنوا مع زمالئكم وعّللوا. 

 .c ب. معطاة قطعة إضافيّة
 A وطول منّصف الزاوية α كمقدار الزاوية ∢A بحيث يكون مقدار الزاوية ABC ابنوا املثّلث

 .c كطول القطعة AB وطول الضلع a كطول القطعة
صفوا مراحل البناء.  

هل تتطابق جميع املثّلثات التي ُتبنى حسب هذه املعطيات؟ قارنوا مع زمالئكم وعّللوا.  

في أعقاب...

.c معطاة القطعة  .5
.c  ابنوا مثّلًثا قائم الزاوية ومتساوي الساقني بحيث يكون طول الَوَتر كطول القطعة  -

)ارسموا، يف البداية، رسمة لتوضيح املعطيات(.

صفوا مراحل البناء.  -

هل تتطابق جميع املثّلثات التي ُتبنى حسب هذه املعطيات؟ قارنوا مع زمالئكم وعّللوا.    -

مجموعة مهاّم

ستجدون يف موقع "الرياضيّات املدمجة"  "מתמטיקה משולבת"، يف قسم فّعاليّات محوسبة "פעילויות מחשב"مهاّم بديلة لقسم 
ِمَن املهاّم يف مجموعة املهاّم. ُسّجل تحت املهّمة املشار إليها ب  * اسم املهّمة البديلة يف املوقع.

ارسموا ، يف البداية، يف كّل مهّمة، رسمة لتوضيح املعطيات، وسّجلوا يف النهاية وصًفا ملراحل البناء.  

.t معطاة ثالث قِطع b ,a وَ   .1
أ. ابنوا املثّلث ΔABC بحيث يكون طول الضلع BC كطول القطعة a، طول الضلع AC كطول القطعةb وطول املتوسط 

.t كطول القطعة BC للضلع

ب. هل تتطابق جميع املثّلثات التي ُتبنى حسب هذه املعطيات؟ عّللوا. 

c  

c  

t

a

b

 

α

a  
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a كطول القطعة BC بحيث يكون طول الضلع ΔABC 2.  ابنوا املثّلث*
        وطول الضلع AC كطول القطعة b وطول االرتفاع للضلع BC كطول 

.hالقطعة       

اسم املهّمة البديلة يف املوقع: "ضلعان وارتفاع ألحدهام" “שתי צלעות וגובה לאחת מהן."

*3. ارسموا قطعتني.  
أ. ابنوا مثّلًثا متساوي الساقني فيه طول القاعدة كطول إحدى القطعتني، وطول االرتفاع للساق كطول القطعة الثانية. 
أي قطعة يجب أن تكون أطول: القطعة التي طولها كطول القاعدة أم القطعة التي طولها كطول االرتفاع للساق؟ 

ارشحوا.

ب. هل تتطابق جميع املثلّثات التي تُبنى حسب هذه املعطيات؟ علّلوا.  

     اسم املهّمة البديلة يف املوقع: "مثلث متساوي الساقني حسب القاعدة واالرتفاع للضلع": "משולש שווה-שוקיים לפי 

     בסיס וגובה לשוק."

.h َو a 4. معطى القطعتان*
.h وطول االرتفاع للقاعدة كطول القطعة a ابنوا مثّلًثا متساوي الساقني فيه طول القاعدة كطول

هل تتطابق جميع املثّلثات التي ُتبنى حسب هذه املعطيات؟ عّللوا. 

 اسم املهّمة البديلة يف املوقع: "مثلث متساوي الساقني حسب القاعدة واالرتفاع للقاعدة: "משולש שווה-שוקיים לפי בסיס 
וגובה לבסיס."

 .α والزاوية a 5. ارسموا القطعة*
.α ومقدار زاوية القاعدة كمقدار الزاوية a ابنوا مثّلًثا متساوي الساقني فيه طول االرتفاع للساق كطول القطعة

 اسم املهّمة البديلة يف املوقع: "مثلث متساوي الساقني حسب االرتفاع وزاوية القاعدة "משולש שווה-שוקיים לפי גובה 
לשוק וזווית בסיס."

h

a

b

 

a

h
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معطى مرّبع يف داخله شكل رباعّي.    .6*
نتج  الشكل الرباعّي الداخيّل بواسطة التوصيل بني منتصفات أضالع املرّبع الخارجّي.  

انسخوا الرسمة بواسطة مسطرة وفرجار. 
برهنوا بناًء عىل البناء اّلذي نّفذمتوه أّن الشكل الرباعّي الداخيل هو مرّبع. 

اسم املهّمة البديلة يف املوقع: "مرّبعات داخل مرّبعات"  "ריבועים בתוך ריבועים."

.h معطى القطعة  .7*
.h ابنوا مثّلًثا متساوي األضالع فيه طول االرتفاع للضلع كطول القطعة

اسم املهّمة البديلة يف املوقع: "مثّلث متساوي األضالع حسب االرتفاع" : "משולש שווה-צלעות לפי גובה."

.α والزاوية a معطى القطعة  .8*
α أ. ابنوا مثّلًثا متساوي الساقني فيه مقدار زاوية الرأس كمقدار الزاوية

.a وطول منّصف هذه الزاوية كطول القطعة

ب. هل ميكن أن نبني مثلًثا متساوي الساقني فيه مقدار زاوية القاعدة كمقدار الزاوية α؟  
ارشحوا.  

اسم املهّمة البديلة يف املوقع: "مثّلث متساوي الساقني حسب ارتفاع وزوايا" : " משולש שווה-שוקיים לפי זווית ראש 
וחוצה הזווית". 

 

.b َو h ارسموا القطعتني  .9*
.h وطول االرتفاع لقاعدة املثّلث كطول القطعة ،b ابنوا مثّلًثا متساوي الساقني فيه طول الساق كطول القطعة

أّي قطعة ِمَن القطعتني يجب أن تكون أطول: b أم h؟ عّللوا.  

اسم املهّمة البديلة يف املوقع: "مثّلث متساوي الساقني حسب ساق وارتفاع للقاعدة: "משולש שווה-שוקיים לפי שוק וגובה 
לבסיס".

A B

K

CED

G

H

h  

α

a  
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نحافظ على لياقة رياضّية

إحصاء واحتامل

أمامكم نتائج استطالع أُجري يف الصّف. أجاب 20 تلميًذا الفصل الذي يحّبونه.  .1

الخريفالصيفالربيعالشتاءالفصل

4682التكرارّية

أ. ارسموا رساًم بيانيًّا مكّوًنا ِمن أعمدة يك تعرضوا املعطيات. 
ب. نختار تلميًذا بطريقة عشوائّية. ما احتامل أن ال يحب التلميذ فصل الصيف؟ 

أمامكم عالمات موضوع الرياضّيات لتالميذ الصّف التاسع:    .2

45678910العالمة

1248942عدد التالميذ

أ. كم تلميًذا يوجد يف الصّف؟  

ب. ما منوال العالمات؟  

ت. ما معّدل عالمات التالميذ؟  

ث. اُختري اسم تلميذ ِمَن الصّف بطريقة عشوائّية، ما احتامل أن تكون عالمته:  
أقلّ من املعدّل؟  8؟  أقلّ من 6؟  أكرث من 7؟ 

أمامكم رسم بيايّن دائرّي يصف االستعامل األسايّس للحاسوب لدى تالميذ الصفوف التاسعة يف   .3
املدرسة. 

أ. ما النسبة املئوّية للتالميذ الذين يستعملون، بشكل أسايّس، الحاسوب لأللعاب؟   

ب. ما النسبة املئوّية للتالميذ الذين ال يستعملون، بشكل أسايّس، الحاسوب لأللعاب؟

ت. يوجد يف طبقة الصفوف التاسعة 200 تلميذ.   
كم تلميًذا يستعمل، باألساس، الحاسوب لتحضري األبحاث؟  

يوجد يف جرّة 3 كرات سوداء وكرتان بيضاء. ُنخرج 4 كرات ِمَن الجرة دون أن ننظر فيها.    .4
سّجلوا لكّل حدث ما إذا كان الحدث مستحياًل، ممكًنا أو مؤكًدا.   

ث. ثالث كرات بيضاء وكرة واحدة سوداء. أ. الكرات األربع لها اللون نفسه.  
ج. كرتان لهام اللون نفسه من بني الكرات األربع.  ب. كرتان بيضاء وكرتان سوداء. 

ح. ثالث كرات سوداء وكرة واحدة بيضاء.   ت. كّل كرة ِمَن الكرات األربع لونها مختلف. 

يوجد يف علبة 12 بطاقة، ُسّجلت عليها األعداد التالية:   .5

43332313 63534737 67572717

أ. ُنخرج بطاقة واحدة دون أن ننظر يف العلبة. احسبوا احتامالت األحداث التالية: 

   العدد الذي اُختري أصغر من 30، العدد الذي اُختري زوجّي، العدد الذي اُختري يقبل القسمة عىل 3.

ب. أّي حدث من األحداث التالية له االحتامل األكرب؟ ارشحوا.  
إخراج بطاقة ُسّجل عليها عدد أكرب من   50 أم إخراج بطاقة ُسّجل عليها عدد أصغر من 40.

. 3
1 ت. اكتبوا حدًثا مناسًبا لالحتامل  

تحضير
أبحاث
15%

ألعاب
20%

حوار
في المنتدى

25%

البحث عن 
معلومات
40%


