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6.2 نطابق ونقصّ 

بدأ فّن قّص الورق عىل ما يبدو يف الصني، بعد اخرتاع الورق يف القرن 
الثاين امليالدّي. يُستعمل هذا الفّن حتّى اليوم يف الصني لتزيني بيوتهم 

وطقوس أعيادهم املختلفة.  
ا الّتي بقيت ساملة هي دائرة متامثلة من  الورقة املقصوصة القدمية جدًّ

القرن السادس، وقد ُوجدت يف شينجيانغ يف الصني. الورقة اليهوديّة 
ا ُوجدت يف إسبانيا، سنة 1345. حّققت  املقصوصة القدمية جدًّ

مجتمعات يهوديّة ذروتها يف هذا الفّن، يف رشقي أوروبا يف القرنني 
ال 19 وال   20. 
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أوراق مقصوصة

ت سامهر ورقة مقصوصة لجّدتها.   حضرَّ  .1

مراحل تحضري الورقة املقصوصة:

طوت ورقة مربّعة الشكل عىل طول قطرها، وطوت عّدة مرّات مرّة تلو األخرى )اُنظروا الرسمة(: 

 

ة(.    رسمت سامهر خطوطًا للقّص عىل الورقة املطوية )اُنظروا إىل الورقة املطوية املكبرَّ

اِنتبهوا إىل أّن كّل خّط متقطّع للقّص )باستثناء اثنني( رُسم عىل ضلع واحد للورقة املطوية.   

خّط القّص العلوّي وخّط القّص السفيّل مبنيان عىل ضلعِي الورقة املطوية.  

قصت سامهر من الورقة املطوية أشكاًل عىل طول الخطوط الّتي رسمتها.  

فتحت الطّّي بحذر، وحصلت عىل ورقة مقصوصة.  

اِبنوا أوراقًا مقصوصة من عندكم.  

•     اِطووا ورقة مربّعة الّشكل كام طوتها سامهر.  

•     اُرسموا عليها أشكاًل كام ترغبون.  

•     قّصوا األشكال، وافتحوا الورقة بحذر.  

حصلتم، خالل تحضري األوراق املقصوصة، عىل أشكال متطابقة. عىل كم شكل متطابق حصلتم؟ ملاذا؟      .2
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نقّص وُنْنِتج ثقوًبا

حّضوا ورقة مقصوصة إضافيّة بحيث تكون ثقوبها مثلّثات.    .3
ماذا يجب أن يكون الّشط يك تكون الثّقوب مثلّثات؟    

عىل أّي مثلثات حصلتم؟ ملاذا؟    

اطووا ورقة مستطيلة الشكل طيّة واحدة عىل طولها.     .4

قّصوا، يف كّل بند، شكاًل من الورقة عىل طول خّط  أ. 
الطّي، بحيث يَْنتُج )إذا كان األمر ممكًنا( ثقٌب بالشكل 

املناسب.

•     مثلّث قائم الزاوية. 

•     مثلّث مختلف األضالع.  

•     مربّع. 

•     مستطيل ليس مربًّعا. 

•     معني ليس مربًّعا.  

•     متوازي أضالع ليس معيًّنا وليس مستطياًل.  

•     دالتون. 

اُكتبوا تعليامت يف جميع الحالت الّتي نجحتم فيها حول كيفيّة قّص الشكل يك يكون الثقب بالشكل املطلوب.  ب. 

م القطر جميع أنواع متوازيات األضالع إىل مثلّثني متطابقني. ارِشحوا ملاذا ميكن قّص مثلّث عىل خّط الطّي  يقسِّ ت. 
للحصول عىل مربّع أو معنّي، لكن ل ميكن الحصول عىل مستطيل أو متوازي أضالع غري مميّز.  

اِطووا ورقة مستطيلة الشكل مرّتني )أربع طبقات متطابقة(.    .5

أّي أشكال من األشكال الّتي ذُكرت يف مهّمة 4 ميكن الحصول عليها كثقب بواسطة قّص شكل يف زاوية الطّي؟    
قّصوا، وأعطوا مثاًل.    

ارِشحوا ملاذا ل ميكن الحصول عىل أشكال أخرى؟    
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نقص يك نحصل عىل أشكال

اِطووا ثالث أوراق صغرية مربّعة أو مستطيلة الّشكل طيّة واحدة كام هو مرسوم:    .6

اُرسموا، يف كّل بند، خّط قّص مستقياًم واحًدا عىل الورقة الصغرية املطوية، بحيث تحصلون عىل األشكال املطلوبة بعد   
عملية القّص.  

لوها.   قبل أن تقّصوا، فّكروا يف أنواع املثلّثات الّتي ميكن أن تَْنتُج يف كّل حالة وسجِّ  

أ. مثلّث وشبها منحرف. 

مثلثان وشبه منحرف.  ب. 

ثالثة مثلّثات.   ت. 

قّصوا، وافحصوا.  

اِطووا ثالث أوراق صغرية مربّعة الشكل طيّة واحدة عىل طول القطر كام هو مرسوم:  .7

اُرسموا، يف كّل بند، خّط قّص مستقياًم واحًدا عىل الورقة الصغرية املطويّة بحيث تحصلون عىل األشكال املطلوبة بعد   
عملية القّص.

لوها.  قبل أن تقّصوا، فّكروا يف أنواع املثلّثات الّتي ميكن أن تَْنتُج يف كّل حالة وسجِّ  

أ. مثلّث وشكل خاميّس.  

ب. مثّلثان.  

مثّلثان ومسّدس. ت. 

قّصوا، وافحصوا.    
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هل تعلمون؟ 

الشمعدان،  مثل:  يهوديّة،  موضوعات  اليهوديّة  املقصوصة  األوراق  يف  تظهر 
نجمة داؤود، لوحات الطّهور أو كتاب التوراة. كام تظهر موضوعات من عامل 
الحيوانات والنباتات أو أشكال هندسيّة. أشكال الحيوانات الشائعة هي األسد 
والغزال والنمر والنرس. وأيًضا رموز األبراج الثني عش وأشياء معامرية ترمز 

إىل القدس وبيت املقدس.  

توقف العمل تقريبًا يف أوراق القّص اليهوديّة التقليديّة بعد املحرقة.   
تجّدد الهتامم يف الفرتة األخرية بهذا النوع من الفنون.  
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نحافظ على لياقة رياضّية

ABCD مستطيل.  معطى    .1
.CD عىل الضلع E للمستطيل يف نقطة B َو A يلتقي منصفا الزاويتني

جدوا مقدار جميع الزوايا الّتي تظهر يف الرسمة.  

أمامكم عّدة اّدعاءات، حّددوا الّدعاءات الّتي تنتج من املعطيات.  

علِّلوا الستنتاجات الصحيحة. 

. أ. 

املثلّثات الثالثة متساوية األضالع.   ب. 

املثلّثات الثالثة متساوية الساقني. ت. 

املثلّثات الثالثة قامئة الزاوية ومتساوية الساقني. ث. 

.AD 2
1CD= ج. 

BA

CED
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حّددوا، يف كّل بند، ما إذا كان ميكن الستنتاج من املعطيات أّن املثلّثني متطابقان.    .2
إذا كانت اإلجابة بنعم فاذكروا النظريّة الّتي اعتمدتم عليها.  

ت.ب.أ.

ح.ج.ث.

AB = AD معطى :   .3
 BC = CD

ف الزاوية A والزاوية  C؟  هل ميكن الستنتاج أّن القطر AC  ينصِّ أ. 
إذا كانت اإلجابة بنعم فبهنوا، وإذا كانت اإلجابة بال فارسموا مثاًل مضادًّا.     

ف الزاوية B  والزاوية  D؟ هل ميكن الستنتاج أّن القطر BD  ينصِّ ب. 
إذا كانت اإلجابة بنعم فبهنوا، وإذا كانت اإلجابة بال فارسموا مثاًل مضادًّا.  

أُحجية

اُرسموا مربًّعا وقّسموه إىل مربّع صغري وأربعة مثلّثات متطابقة بواسطة أربعة مستقيامت فقط. جدوا إمكانيّتني.   أ. 

اُرسموا مربًّعا وقّسموه إىل مربّع صغري، أربعة مثلّثات متطابقة وأربعة أشباه منحرف بواسطة أربعة مستقيامت  ب. 
فقط. 

اِبنوا ورقة مقصوصة مثرية الهتامم من ورقة ملّونة بحيث تكون ثقوبها أشكاًل هندسيّة ذات أسامء معروفة فقط.   ت. 
اِبنوا لوحة )بوسرت( من جميع األوراق املقصوصة الّتي بنيتموها، ثم علّقوها يف صّفكم لتزيينه.   

B

A

C

D


