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ونربهن نرشح  عرشة:  الثانية  الوحدة 
الدرس األّول: حسب أّي نظرّية؟  

حّددوا، يف كّل بند، هل ميكن االستنتاج أّن املثلّث يتطابق مع املثلّث ABC؟

ث.ت.ب.أ.

نتعلّم كيفّية استخالص استنتاجات والتعليل بواسطة نظريّات.  

EA = DB عطى  مُ أ.   .1
∢A = ∢B   

عيّنوا املعطيات يف الرسمة.  

هل ميكن االستنتاج أّن املثلّثني متطابقان؟  

إذا كانت اإلجابة نعم، فحسب أّي نظريّة؟  

إذا كانت اإلجابة ال، فارسموا مثالاً مضادًّا.

EA = DB عطى  مُ ب. 
∢A = ∢B   

AB منتصف C  
عيّنوا املُعطيات يف الرسمة.

هل ميكن االستنتاج أّن املثلّثني متطابقان؟  

إذا كانت اإلجابة نعم، فحسب أّي نظريّة؟  

ا. إذا كانت اإلجابة ال، فارسموا مثالاً مضادًّ

فحصنا، يف َمهّمة  1، هل ينتج االستنتاج ِمَن املُعطيات؟   

إذا كانت اإلجابة نعم، علّلنا بواسطة نظريّة.  

إذا كانت اإلجابة ال، رسمنا مثاالاً مضادًّا يبنّي أّن املُعطيات غري كافية الستخالص االسستنتاج. 
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نتطرّق إىل املُعطيات الّتي وردت يف َمهّمة االفتتاحيّة.    .2
       اِفحصوا، يف كّل بند، هل ميكن االستنتاج أّن املثلّث يتطابق مع املثلّث ABC؟

 إذا كانت اإلجابة نعم، فحسب أّي نظريّة؟
ا. إذا كانت اإلجابة ال، فارسموا مثاالاً مضادًّ

ث.ت.ب.أ.

ر ب ... نفكِّ

∢KAD ينّصف الزاوية AE :أ. ُمعطى يف كّل رسمة  .3
∢DAB ينّصف الزاوية AC                                      

اِحسبوا مقدار كّل الزوايا يف الرسمة.    -

ِجدوا مقدار الزاوية (EAC∢) املحصورة بني منّصفيِّ الزاويتني.     -
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 .∢KAE ب. اِختاروا مقداراًا أصغر من  ˚90 للزاوية

∢KAE = ˚
اِحسبوا مقدار كّل الزوايا يف الرسمة.

∢EAC = أكملوا: ˚

في أعقاب...

.∢KAD ينّصف الزاوية AE عطى مُ  .4
.∢DAB ينّصف الزاوية  AC

 .β أو α بواسطة ∢DAC َو ∢EAD أ. عّبوا عن الزاويتني

علّلوا.  2α + 2β = ˚ ب. أكملوا: 

∢EAC = α + β = ˚ استنتاج

نظريّة منّصفات الزوايا املُكملة متعامدة.    رأينا يف املَهاّم السابقة أمثلة، وبرهنا 
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مجموعة مهاّم

ُعيّنت، يف كّل بَند، ُمعطيات ميكن االستنتاج ِمْنها أّن املثلّثني متطابقان.  . 1

سّجلوا املعطيات واالستنتاج بكتابة رياضيّة. 

اذكروا نظريّة التطابق الّتي اعتمد عليها االستنتاج.  
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ث.ت.ب.أ.

.YENA ُعيّنت ُمعطيات يف الشكل الرباعّي  .2
.ΔYAN  ΔNEY استنتاج

أ. سّجلوا املُعطيات واالستنتاج بكتابة رياضيّة.

ب. حسب أّي نظريّة يتطابق املثلّثني؟ 

YNA = ∢EYN∢. علّلوا. ت. 

.YENA ُعيّنت ُمعطيات يف الشكل الرباعّي  .3
.ΔYAN  ΔNEY استنتاج

أ. سّجلوا املُعطيات واالستنتاج بكتابة رياضيّة.

ب. حسب أّي نظريّة يتطابق املثلّثني؟ 

YENA متوازي أضالع. علّلوا.  ت. 

 (BC = AB) متساوي الساقني ABC عطى مثلّث مُ  .4
 AD = EC

ΔABD  ΔCBE استنتاج

أ. أشريوا حسب املُعطيات إىل ِقطَع متساوية يف الطول، وإىل زوايا متساوية باملقدار. 

ب. حسب أّي نظريّة يتطابق املثلّثني؟ 
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يوجد يف الشكل الرباعّي EDNA زوجان ِمَن األضالع املتساوية يف الطول، كام يظهر يف الرسمة.   .5
ΔEDN  ΔEAN استنتاج

أ. سّجلوا املُعطيات واالستنتاج بكتابة رياضيّة.

ب. حسب أّي نظريّة يتطابق املثلّثني؟ 

ت. ارشحوا ملاذا NE ينّصف زاويتني يف الشكل الرباعّي؟ 

.ΔABC ارتفاع يف AD عطى مُ  .6

.ΔBDA  ارتفاع يف DE   
   ∢B = 35˚

 ∢DAC = 35˚

أ. اِحسبوا مقدار جميع الزوايا يف الرسمة. 

ب. كم مثلّثاًا قائم الزاوية يوجد يف الرسمة؟  

ت. هل جميع املثلّثات متساوية مبقدار زواياها؟   

ث. هل توجد مثلّثات متطابقة يف الرسمة؟ علّلوا.   

ج. هل يوجد يف الرسمة مثلّثات متشابهة؟ علّلوا.  

سّجلوا، يف كّل بَند، امُلعطيات واالستنتاج بكتابة رياضيّة، وارشحوا ملاذا النظريّة صحيحة؟   .7

أ. إذا كانت إحدى الزوايا قامئة بني مستقيمني متقاطعني، فإّن الزوايا 

ا.     الثالث األخرى قامئة أيضاً

ا للزاوية املنفرجة BAD∢، فإّن  ب. إذا كان AC منّصفاً

الزاوية CAD∢ أكب من˚45.

 ،∢BAD ا للزاوية املنفرجة ت. إذا كان AC منّصفاً

AE ينّصف الزاوية CAD∢ َو  AG ينّصف الزاوية BAC∢، فإّن
 GAE∢ زاوية حاّدة.  
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الدرس الثاين: نعلّل بواسطة زوايا بني متوازيات

أمامكم صورة القسم األمامّي لبيت.

ِقطَع الخشب الّتي تّم تثبيتها بشكل أفقّي متوازية. 

ما مقدار الزاوية α املشار إليها يف الصورة؟  

أشريوا يف الصورة إىل زاويتني آخرتني، بحيث 

يكون مقدار كّل واحدة منهام كمقدار الزاوية 

α. أشريوا يف الصورة إىل زاويتني ، بحيث 
يكون مقدار كّل واحدة منهام  ˚60.

سنتعلّم كيفّية استخالص استنتاجات والتعليل بواسطة نظريّات.  

للتذكري

ُمعطى مستقيامن ومستقيم ثالث يتقاطع معهام.  

إذا كان املستقيامن متوازيني: 

فإّن الزوايا املتبادلة متساوية باملقدار،         والزوايا املتناظرة متساوية باملقدار.

α = γ   α = β

.a || b  عطى مُ  .1
 اِحسبوا مقدار الزاوية γ. علّلوا.

.)b وللمستقيم a استعينوا باملستقيم املتقطّع املوازي للمستقيم(

.a || b  عطى مُ  .2
عّبوا عن مقدار الزاوية γ مبساعدة α َو β. علّلوا.

).b وللمستقيم a استعينوا باملستقيم املتقطّع املوازي للمستقيم(

.AB || CD عطى مُ  .3
أ. أشريوا إىل زوايا متساوية يف املثلّثني.  

ب. هل ميكن االستنتاج أّن املثلّثني متطابقان؟ 

إذا كانت اإلجابة نعم، فأّي نظريّة اعتمدتم عليها؟ 

إذا كانت اإلجابة ال، فارسموا مثاالاً مضادًّا. 
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AB || CD عطى مُ  .4
AB = CD    

أ. أشريوا إىل زوايا متساوية يف املثلّثني.

ب. هل ميكن االستنتاج أّن املثلّثني متطابقان؟ 

إذا كانت اإلجابة نعم، فأّي نظريّة اعتمدتم عليها؟ 

إذا كانت اإلجابة ال، فارسموا مثاالاً مضادًّا. 

في أعقاب...

املثلّث ABC هو مثلّث مختلف األضالع.   .5
 .BC موازية للّضلع DE للمثلّث رُسمت قطعة AB ِمْن منتصف الضلع

أ. أشريوا إىل زوايا متساوية.

استنتاج  DABC ~ DADE. علّلوا.  ب. 

؟ ت. ما هي نسبة التشابه 

ث. ما هي النسبة بني مساحتيِّ املثلّثني؟

مجموعة مهاّم

.a || b  عطى مُ  .1
اِحسبوا وعلّلوا. 

تعليل:   α  = ˚ أ. 

تعليل:   β  = ˚  

تعليل:   α  = ˚ ب. 

تعليل:   β  = ˚  

تعليل:   γ  = ˚  
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.a || b عطى مُ أ.   .2
.c || d                

اِحسبوا مقدار الزاويتنيβ َو  γ وعلّلوا. 

.a || b عطى مُ ب.   
.c || d   

اِحسبوا مقدار الزاويتنيβ َو  γ وعلّلوا. 

AB || CD عطى  مُ  .3
AC || BD   

.CAB ينّصف الزاوية AE

∢EAB = α
سّجلوا، يف الرسمة، 3 زوايا أخرى، بحيث تساوي كّل واحدة ِمنها الزاوية α. علّلوا. 

AD َو BC مستقيامن متقاطعان.  عطى  مُ  .4
AB || CD

 DCM واملثلّث ABM أ. سّجلوا يف املثلّث

ثالثة أزواج ِمَن الزوايا املتساوية. 

ب.  هل  ΔABM  ΔDCM؟

.c || a عطى  مُ  .5

.b || k   
ارِشحوا ملاذا  α = β؟
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AB = CD عطى مُ  .6
AB || CD   
CK  BD   
AM  BD   

أ. أشريوا يف املثلّثني إىل زوج آخر ِمَن الزوايا املتساوية.  

ΔABM  ΔCDK. علّلوا. استنتاج ب. 

CK =AM. علّلوا. استنتاج  ت. 

ث. اُرسموا القطعتني AD َو CB،  وارِشحوا ملاذا مساحة ΔABD تساوي مساحة ΔDCB؟

.a || b عطى  مُ أ.   .7
 .α بالتبادل مع β عيّنوا يف الرسمة زاوية

 .α بالتناظر مع γ عيّنوا يف الرسمة زاوية

.c || d عطى  مُ ب. 
 .α بالتبادل مع β عيّنوا يف الرسمة زاوية

 .α بالتناظر مع γ عيّنوا يف الرسمة زاوية

املثلّث ABC هو مثلّث مختلف األضالع.  .8
,AD AB3

1= قُّسم الضلع AB للمثلّث ΔABC بحيث أّن: 

 .BC موازية للّضلع DE ورُسمت قطعة

أ. أشريوا إىل زوايا متساوية. 

استنتاج DADE ~ DABC. علّلوا. ب. 

؟ ت. ما هي نسبة التشابه 

ث. ما هي النسبة بني مساحتيِّ املثلّثني؟  
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الدرس الثالث: نبدّل بني املُعطيات والستنتاجات

وردت محادثة يف كتاب "أليس يف بالد العجائب" حول حفلة الشاي اّلتي أجراها

 صانع القّبعات املجنون:

أ. قال أرنب الربيع:"إذا كان األمر كذلك، فيجب أْن تقويل ما تفّكري".

  أجابت إليس برسعة: "أنا أقول كذلك"، "عىل أّي حال ُأفّكر أنا فيام أقوله، وهذا 

  بالطبع اليشء نفسه".

ب. قال صانع القّبعات: "هذا ليس نفس اليشء بتاتاًا"، "إذا كان األمر كذلك ميكنك القول:

    ترى عيناي ما آكله مثل أنا آكل ما تراه عيني!". 

ت. أضاف األرنب: "إذا كان األمر كذلك ميكنك القول: "أنا أريد ما يعطوين

    مثل يعطوين ما أريد".

ماذا حاول الضيوف أْن يرشحوا إلليس يف احتفال الشاي؟ 

نفحص هل التبديل بني معطى واستنتاج يف نظرّية أو جملة صحيحة ُينتج نظرّية أو 

ا؟   جملة صحيحة أيضاً

نصوغ زوج اّدعاءات صانع القّبعات، يف َبند ب يف املَهّمة االفتتاحّية، بواسطة  "إذا - فإّن".   .1
"إذا أنا آكل فإنني أرى )الطعام( هذا مثل إذا أرى )يشء معنّي( فإنّني آكله".

إليس تفكر أّن االّدعائني لهام املعنى نفسه. هل تفكريها صحيح؟ ارشحوا. 

أمامكم عّدة ُجمل صحيحة.    .2
ا؟    بّدلوا بني امُلعطى واالستنتاج وافحصوا هل االّدعاء الجديد هو اّدعاء صحيح أيضاً

أ. إذا كان يسكن شخص يف تل أبيب فإّنه يسكن يف دولة إرسائيل.  

ب. إذا كان اليوم عيد األم فإّن الشهر هو نيسان.  

ت. إذا كان اليوم اإلثنني فإّن البارحة كان يوم األحد. 

أمامكم عّدة ُجمل صحيحة.    .3
ا؟ بّدلوا بني امُلعطى واالستنتاج وافحصوا هل االّدعاء الجديد هو اّدعاء صحيح أيضاً

أ. إذا كان رقم آحاد عدد معنّي هو 5 فإّن العدد يقبل الِقْسمة عىل  5.

ب. إذا كان رقم آحاد عدد معنّي هو 0  فإّن العدد يقبل الِقْسمة عىل 10.

ت. إذا كانت الزوايا متقابلة بالرأس فإّنها متساوية يف املقدار.  

ث. إذا كان املثّلثان متطابقني فإّن أضالع املثّلث األول تساوي أضالع املثّلث الثاين. 

      ج. إذا كان املثّلثان متطابقني فإّن زوايا املثّلثني متساوية باملقدار.
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عندما نبّدل بني ُمعطيات النظرّية واستنتاجات النظرّية نحصل عىل نظرّية عكسّية.

االّدعاء العكيّس غري صحيح بالرضورة.

نظريّة إذا كان املثّلثان متطابقني فإّن زوايا املثّلثني متساوية باملقدار. 3 َبند ج  مثال: تظهر يف َمهّمة 
         اّدعاء عكيّس للنظرّية: إذا كانت زوايا مثّلث واحد تساوي باملقدار زوايا مثّلث آخر فإّن

        املثّلثني متطابقان. 

       الّدعاء العكيّس غري صحيح. 

ر ب ... نفكِّ

نظريّة إذا كان زوج ِمَن املثّلثات متطابقة فإّن املساحتني متساوية.  .4
أ. سّجلوا امُلعطيات واملطلوب برهانه يف النظرّية.

ب. بّدلوا بني امُلعطيات واستنتاج النظرّية، وسّجلوا االّدعاء العكيّس الناتج.

ت. هل االّدعاء العكيّس صحيح؟ إذا كانت اإلجابة نعم فارشحوا. إذا كانت اإلجابة 

ا.  ال فارسموا مثاالاً مضادًّ

في أعقاب...

.ABCD  ّيف الشكل الرباعي  .5

 AB = AD عطى مُ

BC = DC           
استنتاج يقّسم الُقطر AC الشكل الرباعّي إىل مثّلثني متطابقني. 

أ. حسب أّي نظريّة يتطابق املثلّثني؟ 

ب. بّدلوا بني امُلعطيات واالستنتاج، وسّجلوا اّدعاء عكيّس.

ت. قال لؤي: االّدعاء العكيّس هو "إذا قّسم الُقطر  AC الشكل الرباعّي إىل مثّلثني متطابقني، فإّن الشكل الرباعّي فيه

                  زوج ِمَن األضالع املتجاورة املتساوية يف الطول"، وهذا االّدعاء صحيح. 

قال يوسف: االّدعاء العكيّس غري صحيح.   

رسمُت الشكل الرباعّي ABCD والُقْطر AC يقّسمه إىل مثّلثني متطابقني، وال يوجد فيه

زوج ِمَن األضالع املتجاورة املتساوية. 

َمْن ِمْنهام قوله صحيح؟ ارِشحوا.  
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مجموعة مهاّم

أمامكم عّدة نظرّيات. صوغوا اّدعاءاً عكسيًّا لكّل واحدة منها.  .1
افحصوا هل االّدعاء العكيّس للّنظرّية امُلعطاة هو اّدعاء صحيح؟ ارِشحوا.

أ. إذا سقط مطر فإّنه يوجد غيوم يف السامء. 

ب. إذا كنَت تسكن يف مدينة القدس فإّنك تسكن يف عاصمة إرسائيل.  

ت. إذا كان مجموع أرقام عدد هو 3 فإّن العدد ُيْقَسم عىل 3.

 .x = 8 فإّن حّل املعادلة هو x + 3 = 11  ث. إذا كانت ُمعطاة املعادلة

ج. إذا كان عدد يقبل الِقْسمة عىل  10فإّن رقم آحاده صفر.  

أمامكم عّدة نظرّيات. صوغوا اّدعاءاً عكسيًّا لكّل واحدة منها.  .2
اِفحصوا هل االّدعاء العكيّس للنظرّية امُلعطاة هو اّدعاء صحيح؟ ارِشحوا.

أ. إذا كان مثّلثان متطابقني فإّن أضالع املثّلث األّول تساوي أضالع املثّلث الثاين.

ا فإّن جميع زواياه قامئة.   ب. إذا كان الشكل الرباعّي مرّبعاً

ت. إذا كان الشكل الرباعّي مستطيالاً فإّن جميع زواياه قامئة.

ث. إذا كانت الزاويتان ُمكملتني فإّن مجموعهام ˚180.

ج. إذا كانت الزاويتان متقابلتني بالرأس فإّنهام متساويتني. 

نظريّة إذا كان الشكل الرباعيّ مستطيالاً فإنّ أقطاره متساوية يف الطول.  .3
أ. سّجلوا امُلعطيات واملطلوب إثباته.

ب. صوغوا اّدعاءاً عكسيًّا للنظرّية امُلعطاة.

 .) ا )شكل رباعي أقطاره متساوية يف الطول وليس مستطيالاً ت. االّدعاء العكيّس غري صحيح. ُارسموا مثاالاً مضادًّ

.∢B = ∢D متساوية يف الطول فإّن ABCD نظريّة إذا كانت جميع األضالع يف الشكل الرباعّي  .4
أ. سّجلوا امُلعطيات واملطلوب إثباته.

ب. سّجلوا امُلعطيات واملطلوب إثباته يف االّدعاء العكيّس.  

ت. صوغوا االّدعاء العكيّس بالكلامت. 

ث. ارسموا مثاالاً يبنّي أّن االّدعاء العكيّس غري صحيح. 
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أمامكم نظرّيات.   .5
صوغوا كّل نظرّية ِمَن النظرّيات التالية مبساعدة "إذا - فإّن".   

صوغوا اّدعاء عكسيًّا للّنظرّية امُلعطاة.  

اِفحصوا هل االّدعاء العكيّس هو اّدعاء صحيح؟ وارشحوا.  

أ. محيطات املثّلثات املتطابقة متساوية. 

ب. يف املرّبع جميع األضالع متساوية يف الطول. 

ت. يف املرّبع جميع الزوايا متساوية باملقدار. 

ث. يف املستطيل جميع الزوايا متساوية باملقدار. 

AE = CE عطى  مُ  .6
BE = DE  
∢A = ∢C استنتاج 

∢B = ∢D  

أ. ارِشحوا ملاذا ΔCDE  ΔABE؟

ب. هل االستنتاج املسّجل ينُتُج ِمْن تطابق املثّلثات يف َبند أ؟ ارشحوا.  

ت. سّجلوا اّدعاء عكسيًّا: بّدلوا بني امُلعطيات واالستنتاجات وسّجلوها.

ث. هل االّدعاء العكيّس صحيح؟ 

)هل االستنتاجات اّلتي سّجلتموها يف َبند ت تنُتج ِمَن امُلعطيات اّلتي سجلتموها؟(. 

ج. رسم سامر الرسمة التالية.  

َبند أ غري  أّن االّدعاء العكيّس املسّجل يف  ُيبنّي  سامر هي مثال  هل رسمة 

صحيح؟ ارِشحوا.  
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