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وبراهني نظريّات  تعاريف،  عرشة:  الحادية  الوحدة 
الدرس األّول: مصطلحات وتعريفات

تعريف:  "مذنّب - مثلّثات" هو مثلّث تَْخرُج قطعة ِمْن أحد رؤوسه. 

أمامكم رسومات، أّي ِمْنها "مذنّب - مثلّثات" ؟ علّلوا.  

ج. ت.أ. ث.ب.

نتناول األسئلة ما التعريف؟ وكيف نعرّف مصطلًحا يف الرياضّيات؟

ما التعريف؟

نعرّف مصطلًحا غري معروف يف الرياضيّات.   .1
"محصورون" هو مضلّع جميع رؤوسه تقع عىل محيط الدائرة.

عىل أّي مصطلحات يعتمد هذا التعريف؟

حّددوا هل كّل شكل ِمَن األشكال التالية هو "محصورون"؟

أ.

ب.

ت.

ث.

ج.

ح.

خ.

د.

نسّمي وصف مصطلح جديد بناء عىل مصطلحات سابقة "تعريف".    

مثال: يعتمد تعريف مصطلح "محصورون" عىل املصطلحات مضلّع، رأس ودائرة. 

هنالك َمن يعتقد أّن الكلمة تعريف مشتّقة ِمَن الكلمة معرفة، هذا يعني أّن تعريف مصطلح جديد يحتوي عىل    

معرفة ويتّم تعريفه بواسطة مصطلحات معروفة. 

مثال: املصطلح "محصورون" له صفة معيّنة )تقع جميع رؤوسه عىل محيط الدائرة( غري مشرتكة لجميع املضلّعات.  
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ر ب ... نفكِّ

كيف نعرّف؟

ارِشحوا ملاذا العبارة املسّجلة، يف كّل بَند، ليست تعريف للمصطلح؟  .2
أ. الزاوية القامئة هي زاوية مجاورة للزاوية القامئة.  

ب. الزاوية املنفرجة ليست زاوية قامئة.  

ت. املربّع هو شكل رباعّي جميع أضالعه متساوية. 

ال ميكن تعريف مصطلح بواسطة املصطلح ذاته.  

مثال: العبارة يف بَند أ، يف َمهمة 2، ليست تعريف. 

يجب عىل التعريف أْن يصف املصطلح الّذي نريد تعريفه فقط.   

مثال: العبارة يف بَند ب، يف َمهّمة 2، مناسبة لزاوية حاّدة أيًضا؛ لذا فهي ليست تعريف للزاوية املنفرجة.  

يجب عىل التعريف أْن يشمل جميع صفات املصطلح الّذي نعرّفه.    

مثال: العبارة يف بَند ت، يف َمهّمة 2، ليست تعريف للمربّع. إذا أردنا أْن يكون الشكل الرباعّي الّذي جميع أضالعه

         متساوية مربًّعا، فيجب أْن تكون زواياه قامئة.  

مصطلحات عرفناها يف املايض

للتذكري 

نسّمي العمود الّذي يخرج ِمْن رأس مثلّث إىل الضلع املقابل "ارتفاع املثلث".   

.AD   BC  نكتب بكتابة رياضيّة

نسّمي القطعة الّتي تنصف زاوية املثلّث "منصّف زاوية املثلّث".  

.∢ABD = ∢CBD نكتب بكتابة رياضيّة

A

C
DB

A

C

D

B
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نستعمل زاوية قامئة يك نرسم ارتفاًعا.    .3
)رأس مسطرة، مثلّث قائم الزاوية أو رأس كتاب(.

اُرسموا، يف كّل مثلّث، ارتفاًعا ِمَن الرأس A إىل الضلع البارز. 

A

A

A

A

أ.

ب.

ت.

ث.

اُرسموا، يف كّل مثلّث، منّصف الزاوية A. )استعينوا مبقياس الزاوية(.  .4

A
A

A ت.ب.أ.

أ.  أمامكم رسمة مثلّث.   .5
           هل القطعة الحمراء هي ارتفاع يف املثلّث املرسوم؟ 

مّدوا الضلع AC وافحصوا.  

ب.  أمامكم رسمة مثلّث قائم الزاوية.  

عيّنوا االرتفاع للّضلع البارز يف املثلّث.   -
ارسموا ارتفاًعا للّضلع املقابل للزاوية القامئة.   -

ر ب ... نفكِّ

أ. هل ميكن أْن ميّر منّصف الزاوية خارج املثلّث؟ ارِشحوا.    .6
ب. هل ميكن أْن تكون القطعة الزرقاء، يف املثلّث املرسوم، ارتفاًعا ومنصًفا للزاوية أيًضا؟ 

افحصوا بواسطة مقياس الزاوية ومسطرة.  

A

B

C
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اُرسموا  ارتفاعات ِمَن الرأسني A َو B للمثلّث.    .7

مجموعة مهاّم

تعريف: الشكل الرباعّي هو مضلّع مكّون ِمْن 4 أضالع، بحيث ال يتقاطع أّي ضلع ِمْن أضالعه مع األضالع األخرى.    .1
أمامكم أشكال، أّي ِمْنها مناسبة للتعريف؟  

أ.

ب.

ت.

ث.

ج.

ح.

خ.

د.

اُرسموا، يف كّل مثلّث، ارتفاًعا للّضلع البارز.   .2

ت.ب.أ.

اُرسموا، يف كّل مثلّث، ارتفاًعا للّضلع البارز.  .3
مّدوا الّضلع إىل خارج املثلّث إذا احتجتم ذلك. 

A

B
C



الوحدة الحادية عرشة: تعاريف، نظرّيات وبراهني الوحدة الحادية عرشة: تعاريف، نظرّيات وبراهني 220

.ABC ارتفاع يف املثلّث BD  عطى مُ  .4
.A منّصف الزاوية AF                      

أ. سّجلوا املُعطيات بكتابة رياضيّة.  

ب. حّددوا لكّل اّدعاء هل ميكن االستنتاج ِمَن امُلعطيات أنّه صحيح؟

.BAD ينّصف زاوية يف املثلّث AL  -

.ABC ينّصف زاوية يف املثلّث BD  -

 .BAD ارتفاع يف املثلّث BD  -

.ABF ارتفاع يف املثلّث BL  -

.α إىل الزاوية املجاورة للزّاوية β أ. ارُمزوا بالحرف  .5
.α إىل زاوية الرأس للزّاوية γارُمزوا بالحرف          

تعريف  ليست  العبارة  أّن  يبنّي  بحيث  عبارة،  لكّل  مضادًّا  مثااًل  اُرسموا  ب. 

املصطلح. 

الزوايا املُكملة هي زوايا لها ساق مشرتك.  

زوايا الرأس هي زوايا لها رأس مشرتك.  

سّجلوا تعريًفا لكّل شكل.  .6
أ. مثلّث متساوي الساقني.                ت. متوّسط يف املثلّث. .

ث. ارتفاع يف املثلّث.   ب. مثلّث متساوي األضالع. 

اُرسموا منّصفيِّ الزاويتني B َو C يف املثلّث.   .7

اُرسموا ارتفاعني ِمَن الرأسني A َو B للمثلّث.   .8

اُرسموا منّصفات الزوايا الثالثة يف املثلّث.   .9

C

B

D

L F

A

α

C
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A
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الدرس الثاين: اّدعاءات ونظرّيات

ُصْغنا نظريّات خالل تعلُّم الهندسة )نظريّات تطابق، نظريّة تشابه وغري ذلك(، لكن

 مل نتناول حتّى اآلن ما النظريّة يف الرياضيّات؟    

افحصوا، يف كّل بَند، هل ميكن أْن نسأل: "صحيح" أو "غري صحيح"؟  

أ. مجموع زوايا الشكل الرباعّي هو ˚360. 

ب. كتاب هندسة للصّف التاسع. 

ت. ما هو مجموع 24 َو 76؟

نتناول السؤال ما هي النظريّة يف الرياضّيات؟

ما هو االّدعاء وما هي النظريّة؟

ُسّجلت عبارة يف كّل بَند. افحصوا  هل ميكن أو ال ميكن أْن نسأل لكّل تعبري: "صحيح" أو "غري صحيح"؟   .1
أ. إذا هطل مطر، فإنّه يوجد غيوم يف السامء.

ب. مدرسة لتعليم السياقة.   

ت. إذا كان حاًرا يف الخارج، فإنّه يجب أْن نرشب ماء كثريًا. 

ث. ما اليوم؟

ج. إذا كان شتاء اآلن، فإنّه ينزل مطر اآلن. 

ح. الكلب الّذي ينبح ال يعض. 

صوغوا االّدعاءات التالية بواسطة "إذا - فإّن" .  .2
أ. يف املثلّثات املتطابقة األضالع املتناظرة متساوية يف الطول.  

ب. يف املثلّث املتساوي األضالع مقدار كّل زاوية 60°.

ت. كّل مثلّث متساوي الساقني هو مثلّث متساوي األضالع.  

ث. يف املربّع جميع الزوايا متساوية املقدار. 

ميكن أْن نصوغ كّل اّدعاء يف الرياضيّات بواسطة الكلمتني "إذا - فإّن" وهام تفصالن بني املُعطيات واالستنتاج.   

مثال: إذا كان املثلّثان متشابهني، فإّن مقدار زواياهام متساوية بالتناظر. 
االّدعاء صحيح فقط إذا كان صحيًحا دامئًا.      

     نسّمي االّدعاء الصحيح نظريّة.

2 صحيحة دامئًا. 3.  افحصوا وسّجلوا أّي اّدعاءات ِمْن بني االّدعاءات املسّجلة يف املهّمة ּ
إذا مل يكن االّدعاء صحيح دامئًا، فارسموا مثااًل مضادًّا.   
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معطيات واستنتاجات

النظريّة يف الرياضيّات مبنيّة ِمن ُمعطيات واستنتاج.

نسّجل يف حاالت كثرية املُعطيات واالستنتاج بكتابة رياضيّة.  

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

BB = BC استنتاج

أكملوا تسجيل امُلعطيات واالستنتاج بكتابة رياضيّة.    .4
أ. إذا كانت الزاوية A قامئة يف املثلّث ABC فإّن الزاويتني األُخريّتان حاّدتان.

∢A = 90° عطى   مُ

∢B <   استنتاج

∢C <   

ب. إذا كان املثلّث ABC متساوي األضالع، فإّن زواياه متساوية املقدار. 

AB =  =   عطى مُ

∢C =  =   استنتاج

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 املثلّثني متطابقان.   

A C

B

A

CB

A

CB
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ر ب ... نفكِّ

ميكن أْن نستنتج، يف كّل بَند، ِمَن املُعطيات أّن املثلّثني متطابقان.  .5
       اُكتبوا املُعطيات واالستنتاج بكتابة رياضيّة واذكروا بناًء عىل أّي نظريّة ميكن استنتاج التطابق.

A

A

B
B

C
C

N

D

D

ب.أ.

في أعقاب...

افحصوا هل ينتج االستنتاج ِمَن املُعطيات؟ ارشحوا.  .6
دعاء أقرص ِمْن رائدة. عطى  مُ  أ. 

   رائدة أقرص ِمْن سمرية.

استنتاج  دعاء أقرص ِمْن سمرية. )استعينوا برسم ِقطع(

عطى سيّارة اإلطفاء لونها أحمر. مُ ب. 

   مرّت يف الخارج سيّارة حمراء. 
استنتاج السيّارة الّتي مرّت يف الخارج هي سيّارة إطفاء.  

عطى كّل شجرة لها جذور.  مُ ت. 

    الكينا هي شجرة.  
استنتاج يوجد للكينا جذور. 

مجموعة مهاّم

صوغوا االّدعاءات التالية بواسطة "إذا - فإّن".  .1
أ. شهر آذار بعد شهر شباط.  

ب. كّل األطفال الّذين ِسّنهم أكرث ِمن 6 سنوات يجب أْن يذهبوا إىل املدرسة.

          ت.  التلميذ الّذي ال يحّض وظائفه البيتيّة يف الرياضيّات يفشل يف االمتحان.

ث. الزوايا املتقابلة بالرأس متساوية املقدار.
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اُكتبوا، يف كّل بَند،  امُلعطيات واالستنتاج بكتابة رياضيّة.  .2
      أ. إذا كانت إحدى الزوايا بني مستقيمني متقاطعني زاوية

        قامئة، فإّن الزوايا الثالث األخرى قامئة.

α =  عطى مُ

  =  =  90˚ استنتاج 

ب. إذا كان AC ينّصف الزاوية BAD∢ الّتي مقدارها ˚120، 

فإّن الزاوية CAD∢ تساوي ˚60.

ت. إذا كان املثلّثان متطابقني، فإنّهام متساويني يف املساحة. 

افحصوا، يف كّل بَند، هل ينتُج االستنتاج ِمَن املُعطيات؟  .3
إذا كانت اإلجابة نعم، فارشحوا.

إذا كانت اإلجابة، ال فاعطوا مثااًل مضادًّا: اُرسموا، وسّجلوا ُمعطيات عدديّة تبنّي أّن االّدعاء غري صحيح.  

أ. إذا قّسمنا زاوية قامئة إىل زاويتني متساويتني يف املقدار، فإّن كّل واحدة منهام تساوي ˚45.

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

ت. الزاوية املكملة للزاوية الحاّدة هي زاوية منفرجة.  

ميكن أْن نستنتج، يف كّل بَند، ِمَن املُعطيات أّن املثلّثني متطابقان.  .4
اكتبوا املعطيات واالستنتاج بكتابة رياضيّة واذكُروا بناًء عىل أّي نظريّة ميكن استنتاج التطابق.

B
CA

D

B
CA D

CK
A

B

A

DD

CB

ث.ت.ب.أ.

αβ
δ γ

B
C

DA

KD

E
CB

A
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اُكتبوا، يف كّل بَند، املُعطيات واالستنتاج بكتابة رياضيّة . 5

وارشحوا ملاذا النظريّة صحيحة؟

أ. إذا كان املثلّثان متطابقني، فإّن طويِل االرتفاعني للضلعني 

املتناظرين متساويان.

ب. إذا كان املثلّثان متطابقني فإّن مساحتيهام متساوية.

6 ..ABC احسبوا، يف كّل بَند، حسب املُعطيات مقدار زوايا املثلّث

للتذكري: مجموع زوايا املثلّث يساوي ˚180.

.ABC ينّصف زاوية املثلّث BD .أ

.ABC ارتفاع يف املثلّث AD .ب

.ABC ينصف زاوية وارتفاع يف املثلّث BD ت. 

.ABC هام منّصفا زاويتني يف املثلّث BE َو AD  .7

L

D

E

CB K
M

A

C

B

A D

35˚

95˚

D

A

CB 35˚

30˚

CB

A

D

75˚

D

A

C

E

B

35˚

40˚
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الدرس الثالث: زوايا خارجّية للمضّلع

؟ ما املشرتك لجميع الزوايا املشار إليها  ب  

 نتعرّف عىل الزاوية الخارجّية للمضلّع. 

ما هي الزاوية الخارجّية؟

كّل زاوية ِمَن الزوايا املشار إليها  ب  يف َمهّمة االفتتاحيّة، هي زاوية   .1 
ُمكملة لزاوية داخليّة يف املضلّع املحّدب. 

سّجلوا الزوايا املُكملة لزوايا الشكل الخاميّس.  

تعريف

نسّمي الزاوية املُكملة للزاوية الداخليّة للمضلّع املحّدب "زاوية خارجّية للمضلّع". 

مثال: يف َمهّمة 1، الزاويتان  β َو  هام زاويتان خارجيّتان للشكل الخاميّس، والزاويتان γ َو α هام زاويتان خارجيّتان 
للشكل الخاميّس.

ر ب ... نفكِّ

ارُمزوا، يف كّل بند،  ب   إىل الزوايا الخارجيّة املرسومة.    .2
ت.أ.

ث.ب.

α β

δ

γ
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ΔMGP قائم الزاوية.أ.3.
اُرسموا زاوية خارجيّة ُمكملة إلحدى الزوايا 

الحاّدة يف هذا املثلّث.  

ΔABC منفرج الزاوية.ب.
اُرسموا زاوية خارجيّة ُمكملة للزاوية 

املنفرجة يف هذا املثلّث.

C

B
M

GP

A

.ΔPRT يف املثلّث ∢R  أ. اُرسموا زاويتني خارجيّتني مكملتني للزاوية  .4

يوجد إىل جانب كّل رأس، يف املضلّع، زاويتني خارجيّتني؛ لذا فهام متساويتان يف املقدار.   

مثال:

نتناول ِمْن هنا فصاعًدا زاوية خارجيّة واحدة إىل جانب كّل رأس.  

توجد للشكل الخاميّس خمس زوايا خارجيّة أمثلة: توجد للمثلّث ثالث زوايا خارجيّة 
.) )رمزنا إليها  ب   .)           )رمزنا إليها  ب 

في أعقاب...

أ. ما هو مجموع الزوايا يف الشكل الرباعّي؟     .5
ب. أرشنا يف كّل رسمة إىل الزوايا املتساوية يف املقدار بأقواس لها اللّون نفسه.  

اِحسبوا مقدار زوايا الشكل الرباعّي.  

I

54˚

II

113˚

95˚

R

TP
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زاوية خارجّية للمثلّث

.α اِحسبوا، يف كّل بَند، مقدار الزاوية  .6

40˚

120˚ α 40˚

90˚

α

ب.أ.

في أعقاب...

قالت رائدة: وجدُت، يف املَهّمة السابقة، يف البداية مقدار الزاوية الثالثة للمثلّث، وعندئٍذ وجدُت مقدار الزاوية  .7
                        الخارجيّة α املُكملة لها.  

قالت نعيمة: رأيُت أّن مقدار الزاوية α الخارجيّة للمثلّث يساوي مجموع الزاويتني الداخليّتني املعطاتني.  

ارِشحوا قول رائدة وقول نعيمة.

نظريّة مقدار الزاوية الخارجيّة للمثلّث يساوي مجموع الزاويتني الداخليّتني غري املكّملتني لها.

مثال: رأينا، يف امَلهّمة 6، أّن مقدار الزاوية α يساوي مجموع الزاويتني الداخليّتني غري املكّملتني لها.
α = 90˚ + 40˚ = 130˚  

للتذكري 

يف املثلّث املتساوي الساقني زاويتا القاعدة متساويتان باملقدار.  

40˚

90˚

α

يوجد يف كّل بَند مثلّث متساوي الساقني. اِحسبوا مقدار زوايا املثلّث.     .8

110˚

110˚

ب.أ.
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مجموعة مهاّم

أشريوا، يف كّل بَند، إىل الزوايا الخارجيّة املرسومة.     .1
ث.ت.ب.أ.

يف أّي بنود الزاوية α هي زاوية خارجيّة؟    .2

α

α
α

α

ث.ت.ب.أ.

.α اِحسبوا، يف كّل بَند، مقدار الزاوية  .3

40˚

80˚ 60˚

60˚

α α

30˚

α

30˚

110˚
α

أ.

ب.

ت.

ث.

اِحسبوا مقدار الزاوية α حسب امُلعطيات يف الرسمة.    .4
40˚

N

K

P

M

α
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اِحسبوا، يف كّل بَند، مقدار زوايا املثلّث.  .5

130˚

110˚
135˚

ت.ب.أ.

حّددوا، يف كّل بَند، هل ميكن أْن يكون هنالك مثلّث يحّقق املُعطيات؟ علّلوا. ميكن االستعانة بالرسمة.    .6
أ. مقدار إحدى الزوايا الخارجيّة للمثلّث˚90، ومقدار زاوية خارجيّة أخرى هو 120°.

ب. مقدار إحدى زوايا املثلّث هو ˚130، ومقدار إحدى الزوايا الخارجيّة 50°. 

ت. مقدار إحدى الزوايا الخارجيّة للمثلّث˚80، ومقدار زاوية خارجيّة أخرى هو ˚70.

رُسم، يف كّل بَند، مثلّثان وقد أرشنا فيهام إىل املقادير املتساوية )مقدار الزوايا وأطوال األضالع(.   .7
أضيفوا مقدار مساو إضايّف يف املثلّثني، واذكروا حسب أّي نظريّة تطابق يتطابق املثلّثني؟  

PR

A

D

C

B

M
T

N

P R Q

S

ب.أ.

رُسم، يف كّل بَند، مثلّثان وقد أرشنا فيهام إىل املقادير املتساوية )مقدار الزوايا وأطوال األضالع(.    .8
أضيفوا مقدار مساٍو إضايّف يف املثلّثني، وحّددوا هل ميكن االستنتاج أّن املثلّثني متطابقان؟   -

إذا كانت اإلجابة نعم، فاذكروا نظريّة التطابق املناسبة. إذا كانت اإلجابة ال، فاذكروا ملاذا املُعطيات غري كافية؟   -

A

B

C

D E

A

B

C

D E

AA

EE BB

CC

DD

أ.

ب.

ت.

ث.
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الدرس الرابع: مجموع الزوايا الخارجيّة للمضلّع

أمامكم رسمة مضلّع مكّون ِمْن 7 أضالع.

هل ميكن إيجاد مجموع الزوايا الخارجيّة املشار إليها  ب  دون استعامل 

القياس؟

نفحص ما مجموع الزوايا الخارجّية للمضلّعات املختلفة؟ 

للّتذكري

 180·(n – 2)  مجموع الزوايا الداخلّية يف املضلّع )بالدرجات( يساوي  

)n عدد أضالع املضلّع(.

املضلّع املنتظم جميع أضالعه متساوية يف الطول، وجميع زواياه متساوية باملقدار.     

أ. اِحسبوا مجموع زوايا الشكل السدايّس: عّوضوا يف القاعدة، واحسبوا.      .1

ما مقدار كّل زاوية يف الشكل السدايّس املنتظم؟ )الزوايا الستة متساوية باملقدار(.  

ب. اِحسبوا مجموع زوايا الشكل الخاميّس.

   ما مقدار كّل زاوية يف الشكل الخاميّس املنتظم؟

ت. ما مجموع الزوايا يف مضلّع مكّون ِمْن  12 ضلًعا؟ 

ما مقدار كّل زاوية يف مضّلع منتظم مكّون ِمْن  12 ضلًعا؟
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ر ب ... نفكِّ

. أ. أمامكم رسومات مضلّعات محّدبة، أرشنا إىل زواياها الخارجيّة  ب   .2

قال عامر: إذا كان عدد أضالع املضلّع كبريًا، فإّن مجموع زواياه الخارجيّة كبريًا أيًضا، ألنّه يوجد زوايا خارجيّة أكرث.  

ما رأيكم باستنتاج عامر؟

ب. قالت دعاء: مجموع الزوايا الخارجيّة للمستطيل يساوي مجموع الزوايا الداخليّة ويساوي˚360. 

                    لذا؛ مجموع الزوايا الخارجيّة يف كّل مضلّع يساوي مجموع زواياه الداخليّة.  
ما رأيكم باستنتاج دعاء؟

املتساوي  املثلّث  ويف   360˚ يساوي  للمستطيل  الخارجيّة  الزوايا  مجموع  سامر:  قال  ت. 

الزوايا  مجموع  لذا  أيًضا؛   360˚ الخارجيّة  الزوايا  مجموع  األضالع 

الخارجيّة لكّل مضلّع ˚360.

ما رأيكم باستنتاج سامر؟

.ABC أ. سّجلوا مقدار الزوايا الخارجيّة للمثلّث  .3
اِحسبوا مجموع الزوايا الخارجيّة لهذا املثلّث. 

ب. أمامكم رسمة شكل خاميّس، أرشنا فيها إىل مقدار الزوايا وإىل الزوايا املتساوية.  

الخاميّس   للّشكل  والخارجيّة  الداخليّة  الزوايا  جميع  مقادير  سّجلوا 

)مجموع الزوايا الداخليّة للّشكل الخاميّس 540°(.
اِحسبوا مجموع الزوايا الخارجيّة لهذا الشكل الخاميّس.

85˚

40˚55˚ C
A

B

70˚

130˚
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ر ب ... نفكِّ

أمامكم رسمة شكل مثايّن منتظم وزواياه الخارجيّة.    .4
أ. اِحسبوا مجموع الزوايا الداخليّة لِلّشكل الثاميّن. 

ب. ما مقدار كّل زاوية داخلّية يف الشكل الثاميّن املنتظم؟  

ت. ما مقدار كّل زاوية خارجّية لِلّشكل الثاميّن املنتظم؟

ث. ما مجموع الزوايا الخارجيّة لهذا املثّمن؟   

فحصنا يف املهاّم السابقة مجموع الزوايا الخارجيّة للمضلّعات املختلفة.  

وجدنا أّن مجموع الزوايا الخارجيّة غري متعلّق بعدد أضالع املضلّع ويساوي ˚360 درجة دامئًا. 

ستجدون يف موقع "الرياضيّات املدمجة"  "מתמטיקה משולבת"، يف قسم فّعاليّات محوسبة "פעילויות מחשב"فّعاليّة "   .5
مجموع الزوايا الخارجيّة للمضلّع" "סכום זוויות חיצוניות למצולע". ستجدون يف الفّعاليّة رشًحا إىل أّن مجموع الزوايا 

الخارجيّة لكّل مضلّع يساوي ˚360. نّفذوا الفّعاليّة حسب التعليامت.  

ر ب ... نفكِّ

أ. ما مقدار كّل زاوية خارجيّة ملضلّع منتظم مكّون ِمْن 18 ضلًعا؟ علّلوا.    .6
ب. ما مقدار كل زاوية داخليّة ملضلّع منتظم مكّون ِمْن 18 ضلًعا؟ ارشحوا كيف وجدتم؟  
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زاوية االنعطاف يف الشارع 

املنعطفات يف الشوارع مبنيّة مبيل، الطرف الداخيّل للمنحنى منخفض 

أكرث ِمَن الطرف الخارجّي. إذا أردنا أْن تُكمل السيّارة املنعطف بأمان 

فيجب أْن تؤثّر عليها قّوة باتّجاه مركز املنعطف. أُِعّد االحتكاك بني إطار عجل السيّارة  

وسطح الشارع وميل الشارع لتأثري هذه القّوة. العوامل الّتي تقلّل ِمْن هذه القّوة 

وتزيد ِمَن احتامل انحراف غري مرغوب به هي: إطارات متآكلة لعجالت السيّارات، 

شارع مبلول بسبب املاء أو الزيت وميل غري كاٍف للمنعطف. ميكن أْن يحُدث انحراف 

ا.       ِمْن مسار الحركة إذا كانت رسعة السيّارة املنعطفة عالية جدًّ

مجموعة مهاّم

اِحسبوا، يف كّل بَند، مقدار الزاوية املشار إليها بقوس، واحسبوا املراحل الحسابيّة.    .1

110˚ 50˚

30˚100˚

110˚
80˚

ت.ب.أ.

أرشنا، يف كّل رسمة، إىل الزوايا املتساوية بأقواس لها اللّون نفسه.     .2
احسبوا مقدار زوايا املضلّع.  

110˚100˚

90˚
80˚

80˚

60˚

أ.
ت.ب.
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أ. ما مقدار كّل زاوية خارجّية لشكل خاميّس منتظم؟  .3
ارشحوا كيف وجدتم؟  

           ما مقدار كّل زاوية داخلّية يف شكل خاميّس منتظم؟

ارشحوا كيف وجدتم؟

ب. ما مقدار كّل زاوية خارجّية لشكل عشارّي منتظم؟ ارِشحوا كيف وجدتم؟

           ما مقدار كّل زاوية داخلّية لشكل عشارّي منتظم؟ ارِشحوا كيف وجدتم؟

.(x > 0) x عّبنا يف كّل رسمة عن مقدار الزوايا الخارجيّة بدرجات بواسطة  .4
احسبوا مقدار الزوايا الخارجيّة ومقدار الزوايا الداخليّة.  

5x

x 2x

3x

4x

x
2x

3x
4x

ب.أ.

معطى زاويتان خارجيّتان متساويتان لّشكل رباعّي، مقدار كل   .5
واحدة منهام  ˚75. 

الزاويتان الخارجيّتان األُخريتان متساويتان يف املقدار أيًضا.   

أ. اِحسبوا مقدار كّل الزوايا الخارجيّة للّشكل الرباعّي.  

ب. اِحسبوا مقدار كّل الزوايا الداخليّة للّشكل الرباعّي.  

ت. هذا الّشكل الرباعّي له اسم خاّص. ما اسمه؟  

رأينا يف املَهاّم السابقة أّن مجموع الزوايا الخارجيّة لكّل مضلّع ثابت، وهو يساوي °360 دامئًا.  .6
اِستعينوا بالرسمة وارشحوا ملاذا؟ 

)تُشري األسهم، يف الرسمة، إىل اتّجاه الحركة حول املضلّع(.

75˚

75˚

B

C

D

A


