
7.191 تغّيات مثلّث متساوي الساقني − هندسة، أجسام ورسوم بيانّية تفّوق رحوبوت

الوحدة السابعة: هندسة، رسوم بيانّية وأجسام 

7.1 تغّيات مثّلث متساوي الساقني

  . أمامكم متوالية مثلرّثات متساوية الساقني، طول كلرّ ساق 3 سم، وطول القاعدة متغيرّ
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نبحث تغّيات مساحة مثلّث متساوي الساقني كدالّة لطول القاعدة.  

اليرّة للتوضيح، وقياسات الطول معطاة بالسم.   ت الرسومات يف هذه الفعرّ أُعدرّ

مساحة املثّلث حسب طول القاعدة

أ. احسبوا مساحة كلرّ مثلرّث يظهر يف اإلطار أعاله )احسبوا، يف البداية، طول االرتفاع للقاعدة(.  .1

ب. أيرّ قيم ميكن أن تكون لطول القاعدة؟  

، وعيرّنوا نقاط أطراف الخطرّ البياينرّ.   لوا وحدات عىل املحور األفقيرّ عيرّنوا وسجرّ

ذمتوها يف بند أ.   مة إىل تربيعات، وعيرّنوا نقاًطا حسب الحسابات الرّتي نفرّ ت. انسخوا هيئة املحاور عىل ورقة مقسرّ
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طول االرتفاع للقاعدة

مساحة
املثلّث

ث. يف أيرّ نوع مثلرّث نحصل، حسب رأيكم، عىل املساحة الكربى؟ 

ج. احسبوا املساحة القصوى، وارسموا رسمة تقريبيرّة للخطرّ البياينرّ.  

زاوية الحاسوب

افتحوا التطبيق املحوسب مساحة مثلّث متساوي الساقني حسب القاعدة )שטח שווה-שוקיים לפי בסיס( يف موقع   .2
الرياضيرّات املدمجة، قسم تفورّق رحوبوت )באתר מתמטיקה משולבת, מדור מצוינות רחובות(، أو اضغطوا عىل 

.http://ggbtu.be/mZEVXjk xA  :الرابط

لة يف التطبيق املحوسب.  ذوا التعليامت املسجرّ نفرّ  
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فّعالّية بديلة للحاسوب
  

أمامكم الخطرّ البياينرّ للدالرّة الرّتي تصف مساحة املثلرّث املتساوي الساقني كدالرّة لطول القاعدة.    .3
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طول القاعدة

مساحة
املثلث

ة 1. أ. عيرّنوا يف الرسم البياينرّ النقطة العظمى والنقطة الرّتي عيرّنتموها يف بند ت يف املهمرّ

ب. يف أيرّ طول قاعدة نحصل عىل املساحة العظمى؟ 

ما نوع املثلرّث الرّذي مساحته عظمى؟ احسبوا مساحته.    
ة 1. قارنوا بني مكتشفاتكم وتخمينكم يف املهمرّ  

ة االفتتاحيرّة، رُسم فيها االرتفاع ألحد الساقني. استعملوا هذه املتوالية، وارشحوا  ت. أمامكم سلسلة مثلرّثات من مهمرّ

ملاذا تنتج املساحة القصوى يف حالة أنرّ املثلرّث قائم الزاوية ومتساوي الساقني؟ 
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ث. ارشحوا ملاذا الخطرّ البياينرّ الرّذي يصف دالرّة املساحة غي متامثل؟ 

لوا تعبيًا جربيًّا ل S(b) )مساحة املثلرّث( كدالرّة لطول القاعدة. ارشحوا كيف يتمرّ التعبي عن صفات دالرّة  ج. سجرّ

لتموه؟   املساحة يف التعبي الجربيرّ الرّذي سجرّ
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مساحة املثّلث حسب مقدار زاوية الرأس

لت املساحة تحت كلرّ مثلرّث.  ل يف كلرّ مثلرّث مقدار الزاوية، وُسجرّ ة االفتتاحيرّة. ُسجرّ  أمامكم متوالية مثلرّثات من مهمرّ
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ات مساحة املثلرّث كدالرّة ملقدار زاوية الرأس.   نفحص تغيرّ

أ. أيرّة قيم ميكن أن تكون ملقدار زاوية الرأس؟    .4
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مقدار زاوية الرأس

مساحة 
املثلّث

ب. يف أيرّ مقدار زاوية ويف أيرّ نوع مثلرّث نحصل عىل املساحة العظمى؟ هل الخطرّ البياينرّ متامثل؟ ارشحوا.  

نتموه.   ارسموا رسمة تقريبيرّة للخطرّ البياينرّ الرّذي خمرّ  

زاوية الحاسوب

ميكنكم الفحص بواسطة التطبيق املحوسب متساوي الساقني حسب زاوية الرأس )שווה שוקיים לפי זווית   
הראש( يف موقع الرياضيرّات املدمجة، قسم تفورّق رحوبوت )באתר מתמטיקה משולבת, מדור מצוינות 

.http://ggbtu.be/mDg3hxsgZ רחובות( أو اضغطوا عىل الرابط: 
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مساحة املثّلث حسب طول االرتفاع إىل القاعدة

لت مساحة املثلرّث  ل طوله. ُسجرّ ة االفتتاحيرّة. رُسم يف كلرّ مثلرّث ارتفاع إىل القاعدة وُسجرّ  أمامكم سلسلة مثلرّثات من مهمرّ

تحت كلرّ مثلرّث. 
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ات املساحة كدالرّة لطول االرتفاع إىل القاعدة.   نفحص تغيرّ

معطى مثلرّثات متساوية الساقني طول كلرّ ساق فيها 3 سم.   .5

أ. عىل أيرّ قيم ميكن أن يحصل طول االرتفاع للقاعدة؟  

h طول االرتفاع للقاعدة
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مساحة

املثلث

ب. عيرّنوا نقاًطا مناسبة للمثلرّثات املرسومة.  

ت. يف أيرّ نوع مثلرّث نحصل عىل املساحة العظمى؟ 

نتموه.  ث. ارسموا رسمة تقريبيرّة للخطرّ البياينرّ الرّذي خمرّ

ج. هل الخطرّ البياينرّ متامثل؟ ارشحوا.    

زاوية الحاسوب

ميكنكم الفحص بواسطة التطبيق املحوسب متساوي الساقني ارتفاع ورسم )שווה-שוקיים גובה וגרף( يف موقع   .6
الرياضيرّات املدمجة، قسم تفورّق رحوبوت )באתר מתמטיקה משולבת, מדור מצוינות רחובות(، أو اضغطوا عىل 

.http://ggbtu.be/mmFCrK xRo الرابط: 
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نحافظ على لياقة رياضّية

6 سم. معطى مثلرّثات متساوية الساقني، طول كلرّ ساق ، يف كلرّ مثلرّث،    .1

أ. ما هي املساحة الكربى الرّتي ميكن أن تكون ملثلرّث من هذا النوع؟ ارشحوا.  

ب. احسبوا طول قاعدة املثلرّث الرّذي مساحته عظمى.  

6 سم. معطى مثلرّثات متساوية الساقني طول كلرّ ساق، يف كلرّ مثلث،   .2

أ. ما هي املساحة الكربى الرّتي ميكن أن تكون ملثلرّث من هذا النوع؟ ارشحوا.  

ب. احسبوا محيط املثلرّث الرّذي مساحته عظمى. 

4 سم. معطى متوازيات أضالع، طول كلرّ ضلعني يف كلرّ متوازي أضالع 3 سم وَ   .3

أ. ما هي املساحة الكربى الرّتي ميكن أن تكون ملتوازي أضالع من هذا  

         النوع؟ ارشحوا.   

الرّذي مقدار كلرّ  ب. احسبوا طول االرتفاع ومساحة متوازي األضالع 

ة فيه 30°. زاوية حادرّ

ة فيه 45°. ت. احسبوا طول االرتفاع ومساحة متوازي األضالع الرّذي مقدار كلرّ زاوية حادرّ
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