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الساقني  متساوي  مثلّث  مثلّثات،  وتشابه  تطابق   :6 الوحدة 

6.1 سلكان 

يوجد يف الرسمة اآلتية عمودان AB َو DC وسلكان داعامن.  

•    يخرج كّل سلك من رأس العمود ويُربط يف أسفل العمود الثاين.

•    ارتفاع العمود AB هو 20 م.

•    ارتفاع العمود DC هو 30 م.

•    املسافة بني العمودين هي 40 م.

•   E نقطة التقاء السلكني.  

F نقطة عىل األرض، وهي تقع تحت نقطة التقاء السلكني.     •
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EF. حاولوا أن تجدوا  جدوا ارتفاع نقطة االلتقاء بني السلكني فوق سطح األرض، هذا يعني أن تجدوا طول القطعة   .1
طريقتني عىل األقّل لحّل التمرين. 

بنا العمودين من بعضهام:   نوا كيف يتغّي ارتفاع نقطة االلتقاء بني السلكني، إذا أبعدنا أو قرَّ خمِّ  .2
هل يتغيِّ ارتفاع نقطة االلتقاء؟ إذا كانت اإلجابة بنعم فكيف يتّم ذلك؟  

هل تبقى نقطة االلتقاء يف نفس االرتفاع دون أي عالقة باملسافة بني العمودين؟ 

.(AC 20)= 20 م   نغيِّ املسافة بني العمودين إىل   أ.   .3
 .E جدوا ارتفاع النقطة  

.(AC 0)6= 60 م   نغيِّ املسافة بني العمودين إىل   ب. 
.E جدوا ارتفاع النقطة  

.(AC )k= نغيِّ املسافة بني العمودين إىل k م  ت. 
 .E جدوا ارتفاع النقطة  

قارنوا بني نتائجكم يف املهّمة 3 وفرضيتكم يف املهّمة 2.  .4
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زاوية الحاسوب

ميكنكم ايجاد تجسيد برصّي للظّاهرة يف املوقع اآليت:     .5
http://www.geogebra.org/en/upload/f iles/english/Guy/poles.html

 .EF وا املسافات بينها، وافحصوا ارتفاع حافظوا عىل ارتفاعات األعمدة ثابتة، وغيِّ  
ما هو استنتاجكم؟ كيف يرتبط بالفّعاليّة؟    

هل تعلمون؟

تحتّل هوائيّات بّث الراديو والتلفاز )الّتي يتّم تثبيتها بواسطة األسالك( قساًم مرموقًا يف قامئة املباين العالية يف العامل.  

646 مرتًا. كانت هذه الهوائيّة أعىل مبنى يف  1974، وقد بلغ ارتفاعها  بُنيت أعىل هوائيّة يف العالَم يف بولندا سنة 

1991، حني انهارت يف أعقاب خطأ أثناء أعامل صيانة تبديل األسالك الّداعمة. بُنيت يف الواليات  العالَم حتى سنة 

600 م. ابتداًء من  املتحدة هوائيّات كثية ذات ارتفاع أقّل بقليل من الهوائيّة املذكورة، لكن بلغ ارتفاعها أكرث من 

2010، انتقل لقب أعىل مبنى يف العالَم من هوائيّة إىل بناية. ميكنكم أن تجدوا يف اإلنرتنت تفاصيل عن أعىل  سنة 

مبنى يف العامل، يف الوقت الحارض.   

نحافظ على لياقة رياضّية

تمَّ قياس طول ظّل شخص طوله 1.80 م يف ساعة معيّنة خالل اليوم )اُنظروا الرسمة(. وقد تمَّ قياس طول ظّل شجرة   .1
نخيل، وطول ظّل هوائيّة يف نفس الساعة.   

جدوا ارتفاع شجرة النخيل وارتفاع الهوائيّة بناًء عىل املعطيات الّتي تظهر يف الرسمة.  
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أمامكم ثالثة مثلّثات متشابهة )قياسات الطول بالسم،    .2

3x + 5

2x + 10

xx + 5
1.5x تبأ

•     جدوا تعابي جربيّة ألطوال األضالع األخرى.  

•     جدوا تعابي جربيّة ملحيطات املثلّثات.  

•     إذا كان معلوًما أّن محيط املثلّث هو 45 سم، فجدوا محيطات املثلّثات األخرى.  

أمامكم أزواج من املثلّثات. حّددوا ما إذا كانت املثلّثات متطابقة، أو متشابهة، أو أنّها ليست كذلك بالّضورة )قياسات   .3
الطول بالسم(.  
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أُحجية

قمتِي  إحدى  عىل  عصفورة  تعّشش  األخرى.  مقابل  الواحدة  تنتصبان  وهام  نهر،  ضفتْي  عىل  النخيل  من  شجرتان  توجد 

الشجرتني، تطي بخط مستقيم إىل الّنهر، ترشب من مائه، ومن هناك تطي بخط مستقيم إىل قمة الشجرة الثانية.    

ما هو مكان الّنقطة يف الّنهر الّذي من األفضل أن ترشب منه العصفورة يك يتوفّر لها مسار الطّيان األقرص؟  
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