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الدالتون عرشة:  الرابعة  الوحدة 
الدرس األّول: نتذّكر األشكال الرباعّية

لُّونت دالتونات يف صورة الفسيفساء.  

ِجدوا دالتونات تختلف عن بعضها بالُكرب.  

كم كُربًا مختلًفا وجدتم للّدالتونات؟ 

هل يوجد، يف الرسمة، أشكال رباعيّة ليست دالتونات؟  

نتذكّر مصطلحات مرتبطة باألشكال الرباعّية.  

أ. يوجد يف صورة الفسيفساء دالتونات بُكربين مختلفني.    .1
لّونوا دالتونًا واحًدا ِمْن كّل كرب.  

الّتي  عن  تختلف  بحيث  األخرى،  الرباعية  األشكال  ِمَن  أنواًعا  لّونوا  ب. 

لّونتموها يف بَند أ )واحد ِمْن كّل نوع(. 

ت. سّجلوا أسامء األشكال الرباعيّة الّتي لّونتموها.  

مختلفة   حجارة  ِقطَع  من  مكّون  فنّي  ابداع  هي  الفسيفساء 

ملّونة تُنِتُج رسمة معيّنة.  

الحجارة مثبّتة يف إسمنت أو يف ماّدة أخرى تربط بينها. ندمج 

العصور  يف  الفسيفساء  استُعملت  الفسيفساء.  يف  وشخصيّات  مناذج  أحيانًا 

القدمية لتغطية أرضيّة املباين العاّمة، األماكن الدينيّة، الحاّممات، املنازل وغري 

ذلك.   

ُوجدْت الفسيفساء الّذي يظهر يف الصورة يف كنيس قديم يف بيت ألفا، وقد 

اشتهر بفضل لوحات الفسيفساء املوجودة فيه. الكنيس بيت ألفا من الفرتة 

البيزنطيّة )324-638 ميالد(، وهو يدل عىل أّن اليهود عاشوا يف البالد مئات 

السنني بعد تدمري الهيكل الثاين سنة 70 ميالدي.  
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الشكل الرباعّي املحّدب والشكل الرباعّي املقّعر

أشريوا √ يف كّل شكل رباعّي.    .2
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تعريف: نسّمي املضلّع املكّون ِمْن أربعة أضالع "شكل رباعّي". 

)تتقاطع أضالع الشكل الرباعّي يف أربعة رؤوس فقط(.

للّتذكري

.180 180.   مقدار إحدى الزوايا يف الشكل الرباعّي املقّعر أكرب من̊  مقدار كّل زاوية يف الشكل الرباعّي املحّدب أقّل ِمْن̊ 

ر ب ... نفكِّ

أ. ارسموا شكاًل رباعيًّا محّدبًا.   .3
يف الشكل الرباعّي املحّدب القطرين داخل الشكل الرباعّي. اُرسموهام. 

       ب. ارسموا شكاًل رباعيًّا مقّعًرا.

أشريوا بقوس إىل الزاوية األكرب ِمْن  ˚180.

يف الشكل الرباعّي املقّعر أحد األقطار خارج الشكل الرباعّي. اُرسموها. 

ت. أّي شكل رباعّي، يف املَهّمة 2،  هو شكل رباعّي مقّعر؟  
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تعريف

نسّمي زوج األضالع الّلذان لهام رأس مشرتك، يف الشكل الرباعّي، "أضالع متجاورة".   

نسّمي زوج األضالع الّلذان ال يوجد لهام رأس مشرتك، يف الشكل الرباعّي، "أضالع متقابلة".   

نسّمي زوج الزوايا الّلتان لهام ساق مشرتك، يف الشكل الرباعّي، "زوايا متجاورة".   

نسّمي زوج الزوايا الّلتان ال يوجد لهام ساق مشرتك، يف الشكل الرباعّي، "زوايا متقابلة".  

نسّمي القطعة الّتي توصل بني ضلعني غري متجاورين، يف الشكل الرباعّي "ُقطر".  

.ABCD أ. سّجلوا زوًجا ِمَن االضالع املتقابلة يف الشكل الرباعّي  .4
          كم زوًجا من االضالع املتقابلة يوجد يف الشكل الرباعّي؟

 .ABCD ب. سجلوا زوًجا ِمَن االضالع املتجاورة يف الشكل الرباعّي

.ABCD سّجلوا زوًجا إضافيًّا ِمَن االضالع املتجاورة يف الشكل الرباعّي

             كم زوًجا ِمَن االضالع املتجاورة يوجد يف الشكل الرباعّي؟

.ABCDأ. سّجلوا زوًجا ِمَن الزوايا املتقابلة يف الشكل الرباعّي  .5
سّجلوا زوًجا إضافيًّا من الزوايا املتقابلة.

.ABCDب. سّجلوا زوًجا ِمَن الزوايا املتجاورة يف الشكل الرباعّي

سّجلوا أزواًجا إضافيّة ِمَن الزوايا املتجاورة.

مجموع الزوايا يف الشكل الرباعّي

ر ب ... نفكِّ

.ABCD يف الشكل الرباعّي AC رُسم الُقطر  .6
أ. اُكتبوا مقادير ممكنة لزوايا املثلّثني الناتجني. 

.ABCD ب. ِجدوا مقدار الزوايا يف الشكل الرباعّي

 ت. قارنوا بني املجموع الّذي حصلتم عليه واملجموع الّذي حصل عليه زمالئكم. 

برهّنا يف َمهّمة 6 أّن مجموع الزوايا يف الشكل الرباعّي هو ˚360.
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مجموعة مهاّم

أمامكم رسمة شكل رباعّي.  .1
أ. أشريوا إىل رؤوس الشكل الرباعّي بالطريقة التالية: 

M∢ َو K∢ هام زاويتان متجاورتان،  
الضلعان MK َو MP هام ضلعان متجاوران.

.Q الرأس الرابع هو

ب. سّجلوا زوجني إضافيّني ِمَن األضالع املتجاورة يف الشكل الرباعّي. 

ت. سّجلوا زوجني ِمَن الزوايا املتقابلة يف الشكل الرباعّي. 

أ. اُرسموا شكاًل رباعيًّا، وعيّنوا رؤوسه بالطريقة التالية:   .2
A∢ َو R∢ هام زاويتان متقابلتان، الضلعان AB َو MR هام ضلعان متقابالن.  

ب. سّجلوا زوًجا إضافيًّا ِمَن األضالع املتقابلة يف الشكل الرباعّي الّذي رسمتموه.  

أمامكم شكل رباعّي مقّسم إىل خمسة أشكال رباعيّة.    .3
لّونوا األشكال الرباعيّة املتطابقة باللّون نفسه. 

ارسموا خطوط التقسيم، بحيث ينتُج تبليط بواسطة أشكال رباعيّة.    .4
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أ. ِصلوا النقطة N مع رؤوس الشكل الخاميّس.   .5
كم شكاًل رباعيًّا يوجد يف الرسمة؟  

ب. اُرسموا كّل شكل رباعّي بواسطة رؤوسه األربعة. 

اِحسبوا مقدار الزوايا األخرى يف كّل شكل رباعّي.    .6
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أ. هل ميكن أْن تكون يف الشكل الرباعّي ثالث زوايا مقدار كّل واحدة منها ˚100؟ ارِشحوا.    .7
      ب. هل ميكن أْن تكون يف الشكل الرباعّي ثالث زوايا مقدار كّل واحدة منها ˚120؟ ارِشحوا.

      ت. هل ميكن أْن تكون يف الشكل الرباعّي ثالث زوايا مقدار كّل واحدة منها˚50؟ ارِشحوا.

أ. اُرسموا شكاًل رباعيًّا فيه ثالث زوايا قامئة. ما مقدار الزاوية الرابعة؟    .8
ب. اُرسموا شكاًل رباعيًّا فيه ثالث زوايا منفرجة، وسّجلوا فيه مقدار الزوايا.  

ت. اُرسموا شكاًل رباعيًّا فيه ثالث زوايا حاّدة. هل يجب أْن يكون شكل رباعّي مقّعر؟ ارِشحوا. 

ث. هل ميكن أْن نرسم شكاًل رباعيًّا فيه أربع زوايا منفرجة؟ ارِشحوا. 

أ. هل ميكن أْن تُكملوا الرسمة إىل شكل رباعّي فيه ثالث زوايا منفرجة؟ ارِشحوا.    .9
ب. مقدار إحدى الزوايا يف الشكل الرباعّي هو ˚200. 

هل ميكن أْن تكون إحدى الزوايا األخرى منفرجة؟   

إذا كانت اإلجابة نعم، اُرسموا وسّجلوا مقدار الزوايا. إذا كانت اإلجابة ال فارشحوا.  

ت. هل ميكن أْن تكون ثالث زوايا منفرجة يف الشكل الرباعّي؟ 

إذا كانت اإلجابة نعم، اُرسموا وسّجلوا مقدار الزوايا. إذا كانت اإلجابة ال فارشحوا.  

B

CA

N

E D

140˚ 140˚



267 الوحدة الرابعة عرشة: الدالتون

الدرس الثاين: صفات الدالتون

أمامكم زوجان ِمَن األرشطة، القاسية، املتساوية.  

ميكنكم استعامل أرشطة ِمْن بالستيك، أو أرشطة 

ِمْن بريستول، أو أرشطة مصنوعة ِمْن شّفافة.

ِصلوا بينها للحصول عىل شكل رباعّي.  

كم نوًعا مختلًفا ِمَن األشكال الرباعيّة ميكن أْن نبني؟ 

اُرسموا وسّجلوا أسامئها. 

نتعرّف عىل الدالتون وصفاته.

تعريف 

نسّمي الشكل الرباعّي الّذي فيه ضلعان متجاوران متساويان يف الطول وأيًضا الضلعان اآلخران 

متساويان يف الطول "دالتون".

لُّونت األضالع املتساوية يف الطول، يف املضلّعات التالية، باللّون نفسه.    .1
ِجدوا دالتونات. ارشحوا ملاذا األشكال األخرى ليست دالتونات؟ 
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يوجد، يف كّل بَند، ضلعان متجاوران للدالتون. أكملوا لدالتون.  .2

ث.ت.ب.أ.
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ر ب ... نفكِّ

نتطرّق إىل األرشطة الّتي وردت يف َمهّمة االفتتاحيّة. ابنوا دالتونًا ِمْن أرشطة.     .3
أ. شدوا الرؤوس إىل الخارج أو اضغطوها إىل الداخل. ما الّذي يتغرّي وما الّذي ال يتغرّي:

   مقدار الزوايا؟ مجموع الزوايا؟ أطوال األضالع؟ املحيط؟ املساحة؟  

ب. هل هنالك زوايا متساوية دامئًا؟  

إذا كانت اإلجابة نعم، فِصُفوا أّي زوايا؟ 

نسّمي الزاويتني بني األضالع املتساوية يف الطول "زاويتا الرأس" للّدالتون )الرأسان A َو C يف 

الرسمة(، ونسّمي الرأسني "رأسان رئيسّيان".

نسّمي الُقطر الّذي يوِصل بني الرأسني الرئيسيّني يف الدالتون "الُقطر الرئييّس")يف الرسمة: 

.)BD :(. نسّمي الُقطر اآلخر "الُقطر الثانوّي" )يف الرسمةAC

صفات الدالتون

"פעילויות  الحاسوب  بواسطة  "فّعالّيات  قسم  يف  משולבת"  "מתמטיקה  املدمجة"   "الرياضّيات  موقع  يف  ستجدون   .4
באמצעות מחשב" فّعالّية "صفات الدالتون"  "תכונות הדלתון". نّفذوا الفّعالّية حسب التعليامت.

فعالية بديلة 
للحاسوب

اطووا ورقة إىل قسمني، وقُصّوا مثلّثًا بحيث يكون خطّ الطيّ أحد أضالع املثلّث.  .5
افتحوا الطّي.

أ. قمتم بقّص شكل رباعّي شكله دالتون. خّط الطّي هو الُقطر الرئييّس.  

استنتاج: الُقطر الرئييّس هو محور متاثل الدالتون. ارِشحوا.  

ب. قال جامل: ميكن أْن نقّص مثلّث من ورقة مطويّة إىل إثنني، بحيث يكون خّط الطّي أحد 

أضالع املثلّث، وينتُُج ُشبّاكًا شكله ليس شكاًل رباعيًّا.  

    هل قول جامل صحيح؟ ارشحوا.  
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ر ب ... نفكِّ

أمامكم رسمة دالتون.   .6
أ. حسب أّي نظريّة ABC  ∆ADC∆؟

ب. أكملوا استنتاجات التطابق: 

∢B = 
∢C1 =   ,  ∢A1 = 

ت. صوغوا الصفتني اللّتني برهنتموهام بالكلامت.  

ث. ميكن االستنتاج ِمْن بَند ب أّن AEB  ∆AED∆. علّلوا.

ج. أكملوا االستنتاجات ِمَن التطابق يف بند ث، وعلّلوا:

BE = 
AC  

برهّنا يف َمهّمة 6 أّن القطر الرئييّس للدالتون هو محور متاثل الدالتون. 

إذا كان الشكل الرباعيّ دالتونًا 
ف طر الرئيسيّ ينصّ فإنّ القُ

 زاويتيِّ الرأس.

.  
ي الشكل الرباعيّ الّذي فيه ضلعان متجاوران متساويان في الطول تعريف: نسمّ

ا الضلعان اآلخران متساويان في الطول "دالتون".  وأيضً

صفات الدالتون

إذا كان الشكل الرباعيّ دالتونًا فإنّ 
طر الزاويتني املقابلتني للقُ

 الرئيسيّ متساويتان.

إذا كان الشكل الرباعيّ دالتونًا
طر الرئيسيّ عموديّ   فإنّ القُ

فه. طر الثانويّ وينصّ للقُ

اطووا ورقة إىل قسمني، وُقّصوا مثّلًثا منفرج الزاوية، بحيث يكون خّط الطّي أحد ساقّي الزاوية   .7
املنفرجة. افتحوا الطّي.

هل الشكل الرباعّي اّلذي قصصتموه مناسب لتعريف الدالتون؟  
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للتذكري: نسمّي الشكل الرباعي الّذي إحدى زواياه أكرب مِنْ زاوية مستقيمة "مضلّع مقعّر".

مثال: حصلنا يف مهّمة 7 عىل دالتون مقّعر.

الحياة  يف  ُقطر  الكلمة  معنى  الهندسة.  ويف  اليومّية  الحياة  يف  ُقطر  للكلمة  مختلف  معنى  هنالك 

اليومّية هو خّط مائل غري عمودّي وغري أفقّي. مثاًل: نقطع الشارع بخّط مستقيم وليس بخّط مائل 

أو بخّط ُقطري.   
متجاورين  غري  رأسني  بني  تربط  قطعة  هو  الهندسة  يف  ُقطر  الكلمة  معنى 

هل  أو عمودّي.  ُأفقّي  أو  مائل،  املضّلع  الُقطر يف  يكون  أْن  املضّلع. ميكن  يف 

عن  يختلف  معناها  إضافّية  كلامت  العربّية  بالّلغة  تجدوا  أْن  تستطيعون 

معناها يف الحياة اليومّية؟

مجموعة مهاّم

رُسم، يف كّل بند، ضلعان متجاوران للّدالتون. أكملوا إىل دالتون.   .1

ث.ت.ب.أ.

ُمعطى، يف كّل بَند، نقطتان وهام رأسان يف دالتون. أكملوا إىل دالتون حسب املُعطى.   .2
ب. النقطتان هام رأسان متجاوران. أ. النقطتان هام رأسان متقابالن. 
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أ.  ضعوا قلاًم عىل الدالتون اّلذي يظهر يف الصورة، بحيث يقّسمه إىل مثّلثني متطابقني.    .3
            ُارسموا رسمة مناسبة.  

       ب. ضعوا قلاًم عىل الدالتون اّلذي يظهر يف الصورة، بحيث يقّسمه إىل مثّلثني غري متطابقني.  

             ُارسموا رسمة مناسبة.
       ت.  ضعوا قلاًم عىل الدالتون اّلذي يظهر يف الصورة، بحيث يقّسمه إىل شكلني رباعّيني.  

      ُارسموا رسمة مناسبة.
       ث. ضعوا قلاًم عىل الدالتون اّلذي يظهر يف الصورة، بحيث يقّسمه إىل شكل رباعي ومثّلث.  

      ُارسموا رسمة مناسبة.

أُِعّدت الرسومات يف املهاّم التالية للتوضيح، وقياسات الطول معطاة بالسم. 

ِجدوا، يف كّل بَند، أطوال األضالع غري املُعطاة.   .4

5
5

9

10

2

ت.ب.أ.

ِجدوا، يف كّل بَند، مقدار الزوايا غري املُعطاة.  .5

74˚

38˚

90˚

74˚

120˚

200˚

ت.ب.أ.

ِجدوا، يف كّل بَند، مقدار جميع زوايا الدالتون حسب ُمعطيات الرسمة.   .6

52˚

64˚

24˚

120˚

ب.أ.
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اِحسبوا، يف كّل بَند، أطوال أضالع الدالتون حسب املُعطيات يف الرسمة.   .7

9 3

4

8

12

13

ب.أ.

املضلّع ABCDEG هو شكل سداسّي ُمنتظم.  .8
.∆ABC  ∆AGE :أ. برِهنوا

ب. علِّلوا االستنتاج: الشكل الرباعّي AEDC هو دالتون.

ABC∆ هو مثلّث متساوي الساقني. عطى  مُ  .9
BC منتصف D

AE = AG

∆EBD  ∆GCD :أ. برِهنوا

ب. برِهنوا: الشكل الرباعّي AEDG هو دالتون.

أ. اِطووا ورقة مستطيلة الشكل، وقُّصوا مثلّثًا بحيث يَنتُج ُشبّاكًا شكله كشكل الدالتون.  .10
ب. كم مرّة يجب أْن نطوي الورقة يك نقّص مثلّثًا واحًدا ونحصل عىل 4 دالتونات؟

B

G

A

E D

C

B

G

A

E

D C
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الدرس الثالث: أنواع الدالتونات - املُعني واملربّع

أمامكم أشكال رباعيّة، أّي منها دالتونات؟ 

ح.ج.ث.ت.ب.أ.

نتعرّف عىل أنواع دالتونات مختلفة. 

نتطرّق إىل املعطيات الّتي وردت يف َمهّمة االفتتاحيّة. أّي أشكال رباعيّة ليست دالتونات؟ ارِشحوا.     .1

تعريف: نسّمي الشكل الرباعّي الّذي أطوال أضالعه متساوية يف الطول ُمعني.

أ. هل امُلعنّي هو دالتون؟ علّلوا.   .2
       ب. هل املرّبع هو دالتون؟ علّلوا.

يحّقق امُلعني واملرّبع تعريف الدالتون؛ لذا فهام دالتونان. 

ر ب ... نفكِّ

أمامكم رسامن تخطيطيان. اِختاروا الرسم التخطيطّي الصحيح.    .3

II Iمربّعات

معيّناتمعيّنات

مربّعات

دالتونات

دالتونات

أ. اُرسموا دالتونًا جميع زواياه قامئة.    .4
ب. اُرسموا دالتونًا فيه زاويتان قامئتان بالضبط. سّجلوا يف الرسمة مقدار جميع زوايا الدالتون. 

ت. اُرسموا دالتونًا فيه زاوية قامئة واحدة فقط. سّجلوا يف الرسمة مقدار جميع زوايا الدالتون. 
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رُسم، يف كّل بَند، دالتون.   .5
اِحسبوا مقدار جميع زوايا الدالتون حسب املعطيات املشار إليها.    

أّي دالتونات هي معيّنات؟    

أّي دالتونات هي مربّعات؟   

25˚

90˚

65˚
45˚

90˚

45˚
100˚

40˚

ث.ت.ب.أ.

مجموعة مهاّم

أمامكم اّدعاءات، أشريوا إىل االّدعاءات الصحيحة. ارِشحوا.    .1
ت. كّل معنّي هو مربّع.  أ. كّل معنّي هو دالتون.  

ث. كّل دالتون هو معني. ب. كّل مربّع هو معنّي.  

سّجلوا، يف كّل بَند، أسامء األشكال الرباعيّة املسّجلة يف األماكن املناسبة يف الرسم التخطيطّي.     .2

 

ث. دالتونات، أشكال رباعيّةت. مربّعات، معيّناتب. دالتونات، مربّعاتأ. الدالتونات، املعيّنات

رُسم، يف كّل بَند، دالتون.  .3
اِحسبوا مقدار جميع زوايا الدالتون حسب املُعطيات املشار إليها.   

أّي دالتونات هي معيّنات؟  

أّي دالتونات هي مربّعات؟    

45˚

100˚
110˚

40˚
45˚

90˚

ت.ب.أ.
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رُسم، يف كّل بَند، ِضلعان متجاوران للّدالتون. أكملوا إىل دالتون.  .4
أكملوا إىل دالتون.  

هل رسمتُم دالتونات هي معيّنات؟ إذا كانت اإلجابة نعم، فأّي منها هي دالتونات؟    

هل رسمتُم دالتونات هي مربّعات؟ إذا كانت اإلجابة نعم، فأّي منها هي مربّعات؟  

ث.ت.ب.أ.

أرَشْنا، يف كّل بَند، إىل ُمعطيات.    .5
سّجلوها بكتابة رياضيّة.   

علّلوا ملاذا الشكل الرباعّي هو دالتون؟   

D

A

C

B
A

D

C

B

A

D

C

B

ت.ب.أ.

أرَشْنا، يف كّل بَند، إىل ُمعطيات.   .6
سّجلوها بكتابة رياضيّة.  

حّددوا ما هو نوع الشكل الرباعّي؟ وبرِهنوا.    

D

A

C

EB

C

B

A

D

A

D

C

EB

ت.ب.أ.
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الدرس الرابع: منّيز دالتونات

 بنى أمين وجاد طائرات ورقيّة أشكالها كأشكال الدالتونات.

بُني الهيكل ِمْن عصاتني طولهام 40 سم َو 30 سم.

هل ميكن االستنتاج أنّهام بَنيا الطائرة نفسها؟ 

نتعرّف عىل رشوط كافية لتمييز الدالتون. 

"פעילויות  الحاسوب  بواسطة  "فّعالّيات  قسم  يف  משולבת"  "מתמטיקה  املدمجة"   "الرياضّيات  موقع  يف  ستجدون   .1
באמצעות מחשב" فّعالّية "نبني طائرات ورقّية"  "בונים עפיפונים". ستبحثون يف هذه الفّعالّية كيفّية بناء هيكل طائرة 

ورقّية بواسطة أقطاره. نّفذوا الفّعالّيات حسب التعليامت. 

فعالية بديلة 
للحاسوب

أ. أمامكم رسومات أزواج ِمَن العيّص اّلتي جمعها يوسف.   .2
          أراد أْن يبني منها هيكل طائرة ورقّية شكلها كشكل الدالتون.

          أّي هيكل ميكن أْن يكون مناسًبا؟ ارِشحوا.

IIIIIIIVV

ب. ما هو املشرتك لهياكل جميع الطائرات الورقّية؟  

ַסמנו בשרטוטים המתאימים את הנתונים המאפשרים בניית דלתון. ב. 

هناك  الورقّية  الطائرات  ُبنيت  القدمية،  الصني  ِمَن  الورقّية  الطائرة  مصدر 

ِمْن ورق وِمْن عيّص الخيزران وأنتجوها بأشكال حرشات، عصافري حيوانات 

يربطون  كانوا  الحرب  أثناء  أّنه  األسطورة  تروي  األساطري.  ِمَن  أشكال  أو 

ورَْصد  املشاهدة  لغرض  عالية  الرتفاعات  يطرّيونها  وكانوا  الورقّية  بالطائرات  األطفال 

 kite( املعلومات. ميكنُكم أْن تجدوا يف اإلنرتنت أفالم قصرية عن بناء الطائرات الورقّية

.)kite running( وعن كيفّية طريانها )making
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ر ب ... نفكِّ

نظريّة إذا كانت األقطار يف الشكل الرباعّي ABCD متعامدة، وينّصف أحدهام اآلخر فإّن الشكل الرباعّي  .3
ABCD هو دالتون. 

أ. أكملوا الرسمة إىل شكل رباعّي.  

ب. سّجلوا امُلعطيات واملطلوب برهانه. )اِستعينوا بالرسمة(

ت. حسب أّي نظريّة يتطابق ΔABE  ΔADE؟

ث. نستنتج ِمْن تطابق املثلّثات يف بَند ت أّن:  AB = AD. عّللوا.

ج. حسب أّي نظريّة يتطابق ΔBCE  ΔDCE؟

ح. نستنتج ِمْن تطابق املثلّثات يف بَند ج أّن: CB = CD. عّللوا.

نظريّة برهّنا يف َمهّمة 3 ال 

إذا كانت األقطار، يف الشكل الرباعّي، متعامدة وينّصف أحدهام اآلخر فإّن الشكل الرباعّي دالتون.  

نعود إىل َمهّمة االفتتاحيّة.   .4

بنى أمين وجاد طائرات ورقيّة أشكالها كأشكال الدالتونات.

بُني الهيكل ِمْن عصاتني طولهام 40 سم َو 30 سم. 

أ. أكمال الهيكلني إىل طائرتني ورقيّتني مختلفتني ميكن بنائهام ِمَن العصاتني. 

  )أُِعّدت الرسومات للتّوضيح، وقياسات الطول ُمعطاة بالسم(.
       ب. هل ميكن االستنتاج أنّهام بنيا الطائرة نفسها؟

ر ب ... نفكِّ

 ∢C3 = ∢C4 , ∢A1 = ∢A2 :ABCD 5.  ُمعطى يف الشكل الرباعّي

.ΔABC  ΔADC :أ. قالت مريم

هل قول مريم صحيح؟

إذا كانت اإلجابة نعم، حسب أّي نظرية يتطابق املثلّثني؟ 

ب. أشريوا إىل األضالع املتساوية يف الطول يف املثلّثات املتطابقة.  

استنتاج: الشكل الرباعّي ABCD هو دالتون. علّلوا. ت. 

A

DB

C

E

4040

جادأمين

A

D

1 2

3 4

C

B
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إذا كان أحد األقطار، في الشكل 
ف الزاويتني الرباعيّ، ينصّ

 فإنّ الشكل الرباعيّ دالتون.

 
ا  لعان متجاوران متساويان في الطول وأيضً ي الشكل الرباعيّ الّذي فيه ضِ تعريف: نسمّ

الضلعان اآلخران متساويان في الطول "دالتون".

شروط كافية لتمييز الدالتونصفات الدالتون

إذا كان الشكل الرباعيّ دالتونًا فإنّ
ف زاويتيِ الرأس.  القطر الرئيسيّ ينصّ

إذا كان الشكل الرباعيّ دالتونًا فإنّ 
القطر الرئيسيّ عموديّ للقطر

فه.  الثانويّ وينصّ

إذا كان الشكل الرباعيّ دالتونًا فإنّ 
طر  الزاويتني املقابلتني للقُ

الرئيسيّ متساويتان.

عكسيّتان لبعضهما

إذا كانت األقطار، في الشكلعكسيّتان لبعضهما
ف أحدهما اآلخر  الرباعيّ، متعامدة وينصّ

 فإنّ الشكل الرباعيّ دالتون.

مجموعة مهاّم

ب. أكملوا إىل دالتون يختلف عن الدالتون السابق. أ. أكملوا إىل دالتون.    .1

 

حّددوا، يف كّل بَند، حسب ُمعطيات الرسمة هل الشكل الرباعّي هو دالتون؟ وعلّلوا.    .2

82˚

82˚

27˚
27˚

36˚36˚

35˚38˚

28˚

60˚66

10

4
ث.ت.ب.أ.
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أرَشنا يف الشكل الرباعّي ABCD إىل ُمعطيات.   .3
أ. سّجلوها بكتابة رياضيّة.  

ب. حسب أّي نظريّة يتطابق ΔABC  ΔADC؟

ت. علّلوا ملاذا  ABCD هو دالتون؟ 

حّددوا هل ميكن؟ اُرسموا وعيّنوا زوايا قامئة. إذا كانت ال فارشحوا.   .4
أ. دالتون ال يوجدفيه زوايا قامئة.

ب. دالتون فيه زاوية قامئة واحدة بالضبط.

ت. دالتون فيه زاويتان قامئتان بالضبط

ث. دالتون فيه ثالث زوايا قامئة بالضبط.

ج. جميع زوايا الدالتون قامئة.

أ. قُّصوا مثلّثني متساويي الساقني، وضعوُهام بحيث تكون لهام قاعدة مشرتكة.     .5
هل يجب أْن يكون الشكل الرباعّي الناتج دالتون؟ علّلوا.  

ب. قُّصوا مثلّثني مختلفيِّ األضالع متطابقني، وضعوُهام بحيث تكون لهام قاعدة مشرتكة، وينتُج دالتون.  

ت. ضعوا املثلّثني املتطابقني اللّذين قمتُم بقّصهام، بحيث يكون لهام ضلع مشرتك، وال ينتُج دالتون.  

ث. قُّصوا مثلّثني متساوييِّ األضالع متطابقني، وضعوهام بحيث تكون لهام قاعدة مشرتكة.  

هل يجب أْن يكون الشكل الرباعّي الناتج دالتون؟ علّلوا.  

ج. قُّصوا مثلّثني قامئيِّ الزاوية متطابقني، وضعوُهام بحيث يكون لهام وترًا  مشرتكًا.  

     هل يجب أْن يكون الشكل الرباعّي الناتج دالتون؟ علّلوا.  

يف الدالتون MALY َمّدوا LA َو MA حتّى نقطة  .6
       التقاطع مع الضلع )انظروا الرسمة(. 

 .ΔMAB  ΔLAR :برِهنوا أ. 

ب. علّلوا ملاذا الشكل الرباعّي BARY هو دالتون؟  

الشكل الرباعّي ABCD هو دالتون.  .7
.AC عىل الُقطر الرئييّس  E تقع النقطة

برِهنوا  أّن الشكلني الرباعيّني  ABED َو BCDE هام دالتونان.

A

D

1
2

3
4

C

B

M L
A

B R

Y

B

A

D

C

E
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الدرس الخامس: مساحة الدالتون

    حّضوا ثالث طائرات ورقيّة ِمْن عصاتني متعامدتني.  
يف كّل هيكل طائرة ورقيّة: ينّصف العصا الطويل الّذي طوله 40 سم العصا القصري الّذي طوله 30 سم.

)أُِعّدت الرسومات للتّوضيح، وقياسات الطول ُمعطاة بالسم.(

خّمنوا: هل جميع الدالتونات لها املساحة نفسها؟ 

إذا كانت اإلجابة ال، فأّي طائرة ورقيّة لها املساحة األكرب؟  

IIIIII

20

10

4

20

36
30

نحسب مساحة ومحيط كّل دالتون.

أُِعّدت الرسومات يف هذا الدرس ويف املَهاّم التالية للتّوضيح، وقياسات الطول ُمعطاة بالسم. 

ستجدون يف موقع "الرياضّيات املدمجة"  "מתמטיקה משולבת" يف قسم "فّعالّيات بواسطة الحاسوب "פעילויות   .1
באמצעות מחשב" فّعالّية "مساحة الدالتون"  "שטח דלתון". ستكتشفون يف هذه الفّعالّية طريقة لحساب مساحة 

الدالتون. نّفذوا الفّعالّية حسب التعليامت.

فعالية بديلة 
للحاسوب

نتطرّق إىل امُلعطيات اّلتي وردت يف َمهّمة االفتتاحّية.  .2
أ. اِحسبوا مساحة الطائرات الورقّية الثالثة.

   )اِنتبهوا: طول القطر القصري 30 سم(.

هل جميع الطائرات الورقيّة لها املساحة نفسها؟ ب. 
قارنوا بني إجاباتكم والتخمني الّذي اقرتحتموه يف َمهّمة االفتتاحيّة.  
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ر ب ... نفكِّ

فحْصنا إمكانيّات لبناء طائرة ورقيّة ِمْن عصاتني طولهام 40 سم َو 30 سم.  .3
طائرة جاد: طائرة أمين: 

A A

B B

D D

C C
15

15
35 527

15

15

13

أ. اِحسبوا. 

دالتون جاددالتون أمين

ABC مساحة املثلّث

ADCمساحة املثلّث

مساحة الدالتون

.ABC ب. قال ِضياء: مساحة الدالتون ِضعفْي مساحة املثلّث
هل قول ِضياء صحيح؟ ارِشحوا. 

ما هي مساحة الدالتون؟  

ت. قال يوسف: مساحة جميع الدالتونات الّتي أطوال أقطارها 40 سم َو 30 سم هي 600 سنتمرت مربّع.

     هل قول يوسف صحيح؟

ارِشحوا حساب يوسف، وافحصوا هل هو مناسب يف حاالت أخرى أيًضا؟   

ث. اُرسموا دالتونًا إضافيًّا طوال قُطْريه 40 سم َو 30 سم، وجدوا مساحته.  

ج. ما العالقة بني مساحة الدالتون وحاصل رضب الُقطْرين؟  

برهّنا يف الدروس السابقة أّن الُقطْر الرئييّس يف الدالتون يقّسم الدالتون إىل   

مثلّثني متطابقني.  

لذا مساحة الدالتون ِضعفْي مساحة أحد املثلّثني.  

مثال: ُمعطى، يف الرسمة، دالتون طوال قُطّريه: 
AC 40 سم =    , BD          30 سم = 

2
40 15· = 300 سم    :ΔABC مساحة        

600 سم مربّع= 300 · 2          مساحة الدالتون: 
رأينا يف األمثلة الّتي وردت يف املهّمة 3 أّن مساحة الدالتون تساوي ِنصف حاصل رضب طويِل الُقطران.  

AC BD
2
· هذا يعني أّن مساحة الدالتون ABCD )يف الرسمة( يساوي   

مثال: يف الدالتونات الّتي فحصناها، طوال الُقطْرين 40 سم َو 30 سم.
.           مساحة كّل دالتون 600 سم مربّع 

D

AC

B

40

30
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ُسّجلت ُمعطيات يف رسمة الدالتون.   .4
أ. اِحسبوا طويل الُقطْرين. 

ب. اِحسبوا مساحة الدالتون.   

ت. اِحسبوا محيط الدالتون.   

ُسّجلت ُمعطيات يف رسمة الدالتون.  .5
أ. اِحسبوا طول الُقطر الثانوّي.

ب. اِحسبوا مساحة الدالتون.

ت. اِحسبوا محيط الدالتون.  

في أعقاب...

طول كّل قُطر يف املربّع هو 12 سم.  .6
أ. اِحسبوا مساحة املربّع بطريقتني مختلفتني.  

ب. اِحسبوا طول ضلع املربّع بطريقتني مختلفتني.

مجموعة مهاّم

ُمعطى يف كّل رسمة دالتون وُمعطيات )لُّونت األضالع املتساوية يف الطول باللّون نفسه(.    .1
أ. اِحسبوا مساحة الدالتون.

ب. اِحسبوا أطوال أضالع الدالتون.

ت. اِحسبوا محيط الدالتون.  
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ُسّجلت، يف كّل رسمة، ُمعطيات الدالتون.   .2
)لُّونت األضالع املتساوية يف الطول باللّون نفسه(

أ. اِحسبوا طول الُقطر الثانوّي.

ب. اِحسبوا مساحة الدالتون. 

ت. اِحسبوا محيط الدالتون.

اِحسبوا مساحة الدالتون حسب امُلعطيات املسّجلة يف الرسمة.  .3

ُمعطى يف الرسمة معنّي طول ضلعه 10 سم.  .4
طول الُقطْر الطويل 16 سم. 

أ. اِحسبوا طول الُقطْر الثانوّي.

ب. اِحسبوا مساحة املُعنّي.

رُسمتْ عرب رؤوس الدالتون مستقيامت موازية للقُطريْن.  .5
أ. ما هو الشكل الرباعّي اّلذي نتَج؟ ارِشحوا.  

ب. طول الُقْطران 8 سم َو 6 سم.

اِحسبوا مساحة الدالتون.

     ما مساحة الشكل الرباعّي الناتج بواسطة املتوازيات؟

مُعطى يف الرسمة دالتون ABCD فيه زاويتان قامئتان.     .6
أطوال أضالع الدالتون 8 سم َو 6 سم.

أ.  اِحسبوا مساحة الدالتون. ارِشحوا.  

ب. ما مساحة املثّلث ABC؟

ت. اِحسبوا طول الُقطْر الرئييّس.

ث. اِستعينوا بإجابات البَند ب، واِحسبوا طول الُقطْر الثانوّي. 
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