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امُلنحرف ِشْبه  عرشة:  السابعة  الوحدة 
الدرس األّول: ما هو ِشْبه امُلنحرف؟

ُقّصوا بخطوط مستقيمة أشكال رباعّية ِمْن أرشطة ورق مستطيلة الشكل 

)كام يظهر يف الصورة(.ما األشكال الرباعّية اّلتي حصلتم عليها؟ ما املشرتك 

الرباعيّة؟ لجميع األشكال 

نتعرّف عىل أنواع أشباه ُمْنحرف ونتعّلم عن صفاتها.

نتطرّق يف املَهّمتني 1 َو 2 إىل امُلعطيات اّلتي وردت يف َمهّمة االفتتاحّية.

هل ميكن أْن نقّص أشكاالاً رباعية كام نّفذتم يف َمهّمة االفتتاحّية والحصول عىل:  .1
       مستطيل؟ معنّي؟ مرّبع؟ متوازي أضالع؟ دالتون؟  

ما املشرتك لجميع األشكال اّلتي ميكن الحصول عليها؟

تعريف: نسّمي الشكل الرباعّي اّلذي فيه زوج واحد فقط ِمَن األضالع املتوازية "ِشبه ُمْنحرف".

نسمّي األضالع املتوازية "قاعديتْ شِبْه املُنحرف".

نسّمي األضالع غري املتوازية "ساقْي ِشْبه امُلنحرف".

قاعدة

قاعدة

ساقساق

أ. هل جميع األشكال اّلتي قمُتم بقّصها هي أشباه ُمنحرف؟ اِفحصوا حسب التعريف وارشحوا.    .2
ب. هل هنالك أشباه ُمنحرف خاّصة بني األشباه امُلنحرف اّلتي قمُتم بقّصها؟

الكلمة ِشبه ُمنحرف بالّلغة اليونانّية "طربيز"، وهي مكّونة ِمَن الكلمتني  

ُأقليدس اسم طربيز  اليونايّن  الريايّض  بيزا )أرجل(. استعمل  )أربعة(  طَر 

4 أضالع. t( لكلّ شكل مكوّن مِنْ  rapézion )باليونانيّة  
للقهوة. مصدر  لطاولة صغرية  كاسم  املنطقة  دول  Trapeza يف  طربيز  كلمة  ُتستعمل 

هذه التسمية يونانّية وقد وصلت املنطقة بواسطة األتراك. 

ا. الطربيز مكّون ِمْن حبلني ينزالن ِمَن السقف ويوجد بينهام  طربيز هو اسم جهاز رياضة أيضاً

الطربيز. يرمز االسم طربيز إىل  ألعاب بهلوانّية عىل  السريك  البهلوان يف  ينّفذ  قضيب مشدود. 

شكل رباعيّ ينتُج مِنْ حبلني، مِن قضيب مرتبِط بهام ومِنْ مَقْطع السقف الّذي يثبّت الجهاز.
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زوايا يف شبه املنحرف

للّتذكري

إذا كان ُمعطى مستقيامن متوازيني ومستقيم ثالث يتقاطع معهام، فإّن:

ا    الزوايا املتناظرة متساوية باملقدار الزوايا املتبادلة متساوية باملقدار                  وأيضاً

 
γ

α

  

 
β

α

α = γ   α = β

ر ب ... نفكِّ

أ. اِحسبوا مقدار الزوايا األخرى يف كّل ِشْبه ُمنحرف، وعّللوا.    .3

105˚ 100˚

50˚ 65˚40˚

140˚
IIIIII

ب. ِجدوا مجموع كّل زاويتني متجاورتني، إىل جانب الساق نفسه، يف كّل ِشْبه ُمنحرف. 

في أعقاب...

.β أ. عبّوا عن الزوايا املشار إليها بأقواس مبساعدة α وَ   .4
     ب. ارِشحوا ملاذا مجموع مقدار كّل زاويتني متجاورتني، إىل جانب الساق نفسه، يف 

180º؟ ِشْبه امُلنحرف هو 

.180˚ يف ِشْبه امُلنحرف مجموع زوج من الزوايا إىل جانب الساق نفسه يساوي 

αβ
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أ. ِجدوا بناء عىل امُلعطيات، املشار إليها يف الرسمة، مقدار جميع الزوايا اّلتي  .5
          تساوي مقدار الزاوية A وارشحوا.  

ب. ِصلوا بني رؤوس الشكل الرباعّي ABCD، وحّددوا هل هو ِشبه ُمنحرف؟ عّللوا.  

للّتذكري

ميكن أْن منّيز مستقيامت متوازية مبساعدة املساواة بني الزوايا. 

إذا كان ُمعطى مستقيامن ومستقيم ثالث يتقاطع معهام:

أو    زوج مِنَ الزوايا املتناظرة املتساوية باملقدار إذا كان زوج ِمنَ الزوايا املتبادلة املتساوية باملقدار 

فإّن املستقيمني متوازيان.

 
γ

α  
β

α

أ. ُقّصوا مثّلثاًا قائم الزاوية ِمْن ورقة مستطيلة الشكل، كام يظهر يف الرسمة.   .6
          ما هو الشكل الرباعيّ الناتج؟ 

ب. كم زاوية قائم يوجد يف الشكل الرباعّي الناتج؟  

نسمّي شِبْه املُنحرف الّذي فيه زاوية قامئة "شِبْه مُنحرف قامئة الزاوية".

✁
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مجموعة مهاّم

جِدوا أشباه مُنحرف يف البيئة املحيطة )اُنظروا املثال(.   .1

أكملوا كّل رسمة، بحيث تحصلون عىل ِشبه ُمنحرف.  .2
ث.ت.ب.أ.

:AB ُارسموا ِشبه ُمنحرف قائم الزاوية، بحيث تكون القطعة  .3

A B

أ.     قاعدته الكُبرى

A B

ب.      ساقه

أ. ُارسموا قطعة تقّسم متوازي األضالع إىل4.

   ِشبهني ُمنحرف. 

ب. ُارسموا قطعة تقّسم متوازي األضالع إىل ثالثة أشباه

     ُمنحرف.
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أ. اِحسبوا يف كّل شكل رباعّي:   .5
 .α مقدار الزاوية الرابعة ومقدار الزاوية           

للّتذكري: مجموع زوايا الشكل الرباعّي هو 360°.

ب. أّي أشكال رباعّية هي أشباه ُمنحرف؟ عّللوا. 

B
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أ. اِحسبوا يف كّل شكل رباعّي:   .6
.α مقدار الزاوية الرابعة ومقدار الزاوية

للّتذكري: مجموع زوايا  الشكل الرباعّي هو 360°.

ب. أّي أشكال رباعّية هي أشباه ُمنحرف؟ عّللوا. 
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أمامكم ِشْبها ُمنحرف. اِحسبوا مقدار الزوايا األخرى.    .7

43˚

110˚

30˚

ب.أ.



319 الوحدة السابعة عرشة:  شبه املنحرف

أمامكم أشباه ُمنحرف. اِحسبوا مقدار الزاوية α يف كّل ِشبه ُمنحرف.  .8

70˚

43˚ αα 50˚

40˚

110˚30˚

α
ت.ب.أ.

.C ينصّف الزاوية AC أمامكم رسمة شِبه مُنحرف. القُطْر  .9
.ABC أ. اِحسبوا مقدار الزوايا يف املثّلث

ب. ما نوع املثّلث ABC؟ ارِشحوا. 

.)AB || CD( هو شِبه مُنحرف ABCD ّالشكل الرباعي  .10
أ. رُسم عمود ِمَن النقطة E إىل قاعدة شبه امُلنحرف. 

.M ب. رُسم خّط موازي لقاعديت ِشبه امُلنحرف ِمَن النقطة

ا قائم الزاوية يوجد يف الرسمة؟    ا ُمنحرفاً ت. كم ِشبهاً

ا يوجد يف الرسمة؟ ا ُمنحرفاً ث. كم ِشبهاً

أرشْنا يف الرسمة إىل مُعطيات.    .11
أ. ارِشحوا ملاذا ΔAMB  ΔCMD؟

   اِعتمدوا عىل التطابق، وأشريوا، يف الرسمة، إىل الزوايا املتساوية. 

ب. ارِشحوا ملاذا ΔAMD  ΔCMB؟

 اِعتمدوا عىل التطابق، وأشريوا، يف الرسمة، إىل الزوايا املتساوية.  

ا ِمَن املستقيامت املتوازية.  ت. ِجدوا، يف الرسمة، أزواجاً

هل الشكل الرباعي ABCD هو ِشبه ُمنحرف؟ عّللوا.  

A B

D C
40˚
40˚

A B

D CE

M

A B

CD

M
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الدرس الثاين: ِشبه ُمنحرف متساوي الساقني

اطووا ورقة، قُصّوا مِنْ طرفها مثلّث قائم الزاوية )اُنظروا الرسمة(. 

افتحوا الطّي. ما هو الشكل الرباعّي اّلذي نتَج؟ 

نتعرف عىل صفات شبه املنحرف املتساوي الساقني.

نتطرّق يف املَهمتني 1 َو 2 إىل امُلعطيات التي َورََدت يف َمهّمة االفتتاحّية. 

اطووا ِشبه امُلنحرف اّلذي قَصْصتموه عىل طول خّط الطّي.   .1
هل يوجد يف ِشبه امُلنحرف أضالع متساوية يف الطول؟ إذا كانت اإلجابة نعم، فأّي أضالع؟  

تعريف: نسمّي شِبه املُنحرف الّذي فيه ساقان متساويان يف الطول 

"ِشبه ُمنحرف متساوي الساقني".

ر ب ... نفكِّ

ا ِمَن الزوايا  أ. اطووا شبه امُلنحرف اّلذي قَصْصتموه، مرّة أخرى، وِجدوا أزواجاً  .2
املتساوية.  

نظريّة

إذا كان شِبه املُنحرف متساوي الساقني، فإنّ الزاويتني اللّتني تقعان إىل 

جانب القاعدة نفسها متساويتان باملقدار.

A B

D C

نظريّة يف اإلطار. سّجلوا بكتابة رياضّية امُلعطيات واالستنتاج اّلتي تظهر يف ال    .3

A B

D C

خطّ الطي
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رُسم، يف كّل َبند، ِشبه ُمنحرف  ABCD، وأرشْنا فيه إىل امُلعطيات.    .4
اِحسبوا مقدار زوايا ِشبه امُلنحرف.

A B

D CE

A B

D C

70˚

40˚ ب.أ.

ر ب ... نفكِّ

عطى شِبه املُنحرف ABCD هو شِبه مُنحرف متساوي الساقني. مُ  .5
أ.   أشريوا، يف الرسمة، إىل مقادير متساوية )أطوال األضالع، مقادير الزوايا( يف 

.ΔBCD َو ADC املثّلثني

ب. حسب أّي نظرّية تطابق يتطابق  ΔBDC  ΔACD؟

AC = BD استنتاج

عّللوا.

نظريّة برهّنا يف َمهّمة 5 ال 

إذا كان شِبه املُنحرف متساوي الساقني فإنّ القُطْرين متساويان يف الطول.

خشبة املكوى موازية ألرضيّة الغرفة )اُنظروا الرسمة(.    .6
متساويي  مثّلثني  إىل  املكوى  خشبة  أرجل  االلتقاء  نقطة  ُتقّسم 

الساقني.   

أ. أشريوا إىل امُلعطيات يف الرسمة.  

.BC AD َو  ب. ارسموا 

ΔAMD  ΔBMC املطلوب برهانه

استنتاج الشكل الرباعّي ABCD هو ِشبه ُمنحرف  ت. 
متساوي الساقني. عّللوا. 

BA

CD

BA

CD

M
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صفات ِشبه امُلنحرف

القاعدتان متوازيتان فقط.  

مجموع كّل زاويتني إىل جانب الساق نفسها يساوي ˚180.  

صفات خاصّة لشِبه مُنحرف متساوي الساقني

الساقان متساويان يف الطول.    

الزاويتان الّلتان تقعان إىل جانب القاعدة نفسها متساويتان.   

األقطار متساوية يف الطول.    

مجموعة مهاّم

رُسم، يف كّل َبند، ِشبه ُمنحرف  ABCD، وأرشْنا فيه إىل امُلعطيات.  .1
اِحسبوا مقدار زوايا ِشبه امُلنحرف.

120˚
50˚

A B

CD

A B

CD

ب.أ.

:AB  ُارسموا ِشبه ُمنحرف متساوي الساقني، بحيث تكون القطعة  .2
ساقه ت.  قاعدته الُكبى                              ب. قاعدته الُصغرى  أ. 

BABA
B

A
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ُقّصوا شبهْي ُمنحرف متساوي الساقني متطابقني.    .3
أ. َضعوا ِشبهْي امُلنحرف بجانب بعضهام، بحيث ينُتج متوازي أضالع. ُارسموا متوازي األضالع.  

ب. ضعوا ِشبهْي امُلنحرف بجانب بعضهام، بحيث ينُتج شكل سدايّس. ُارسموا الشكل السدايّس.

ت. وضع سليم، رائد وحامد ِشبهْي ُمنحرف متساوي الساقني بجانب بعضهام، وقد َنتج شكل سدايّس )بند ب(. 

حصلوا عىل رسومات مختلفة. هل ميكن ذلك؟ 

.∢C ينصّف الزاوية AC أمامكم رسمة شِبه مُنحرف. القُطْر  .4
.ΔACB  أ. اِحسبوا مقدار زوايا املثّلث

ب. ما نوع املثّلث ΔACB؟ ارِشحوا.  

ادّعاء: إذا كان القُطْر، يف شِبه املُنحرف، منصّفاًا إلحدى الزوايا فإنّه يُنتج مثلّث متساوي الساقني.  .5
أ. ُاكتبوا امُلعطيات واملطلوب برهانه. 

.α بواسطة ABC ب. عّبوا عن مقدار زوايا املثّلث

استنتاج ΔABC هو مثّلث متساوي الساقني. عّللوا. ت. 

.(AL || XE) هو ِشْبه ُمنحرف متساوي الساقني ALEX الشكل الرباعّي  .6
اِحسبوا مقدار زوايا ِشبه امُلنحرف حسب امُلعطيات املشار إليها يف الرسمة.

.(AM || RE) هو شِبه مُنحرف AMER الشكل الرباعيّ   .7
أ. اِحسبوا مقدار زوايا ِشبه امُلنحرف حسب امُلعطيات املشار إليها يف الرسمة، 

وِصفوا املراحل الحسابّية.

ب. ارِشحوا ملاذا ِشبه امُلنحرف متساوي الساقني؟ 

الشكل الرباعّي  ABCD هو مستطيل.  .8
للّتذكري: يوجد يف املستطيل أربع زوايا قامئة. 

.(TL || DC)  هو ِشبه ُمنحرف متساوي الساقني TLCD  الشكل الرباعّي

أ. أشريوا إىل امُلعطيات يف الرسمة. 

ب. برِهنوا أّن الشكل الرباعّي ATLB هو ِشبه ُمنحرف متساوي الساقني.

A B

D C
40˚
40˚

A B

D C
α

A L

X E

20˚ 20˚

45˚
MA

ER
80˚
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T L
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الدرس الثالث: مساحة ِشبه امُلنحرف ومحيطه

اِحسبوا مساحة كّل مثلث ومستطيل يف الرسمة، وِجدوا مساحة ِشبه امُلنحرف.   

443

3

13 2 2

34

IIIIII

نحسب مساحة ِشبه امُلنحرف ومحيطه.

ُأِعّدت الرسومات يف الدرس ويف مجموعة املَهاّم للّتوضيح، وقياسات الطول معطاة بالسم.

مساحة ِشبه املُنحرف

أ. اِحسبوا مساحة املثلّث حسب املُعطيات املسجلّة يف الرسمة.    .1

ب. نتج متوازي األضالع اّلذي يظهر يف الرسمة ِمْن مثّلثني متطابقني للمثّلث يف َبند أ. 

اِحسبوا مساحة متوازي األضالع حسب امُلعطيات

     املسّجلة يف الرسمة. 

ت. نتج متوازي األضالع AEKD مِنْ شبهيْ مُنحرف متطابقني. 

ما طول الضلع DK؟

احسبوا مساحة متوازي األضالع.

ما مساحة ِشبه امُلنحرف ABCD؟

نتج متوازي األضالعAEKD مِنْ شبهيْ مُنحرف متطابقني.  .2
.b َو a بواسطة DK أ. عّبوا عن طول الضلع

ب. عّبوا عن مساحة متوازي األضالع.

.ABCD ت. عّبوا عن مساحة ِشبه امُلنحرف

ث. أكملوا: مساحة ِشبه امُلنحرف تساوي 
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للتّذكري

.h وطول ارتفاع ِشبه امُلنحرف ،b َو a أمامكم رسمة ِشبه ُمنحرف طول قاعدتيه

(a ≥ 0 , b > 0 , h > 0)

مساحة ِشبه امُلنحرف هي: 

 هذا يعني أّن مساحة ِشبه امُلنحرف تساوي ِنصف حاصل رضب مجموع القاعدتني يف االرتفاع.

D Cb

a

h

A B

نعود إىل َمهّمة االفتتاحّية.    .3
أ. ِجدوا طول القاعدة الُكبى يف كّل ِشبه ُمنحرف.  

ب. اِحسبوا مساحة كّل ِشبه ُمنحرف حسب القاعدة يف اإلطار.   

ت. قارنوا إجاباتكم باإلجابة اّلتي سّجلتموها يف َمهّمة االفتتاحّية.  

443

3

13 2 2

34

IIIIII

ر ب ... نفكِّ

أمامكم شِبه مُنحرف، وقد سُجّلت فيه مُعطيات.    .4
أ. حسبْت مريم مساحة ِشبه امُلنحرف بواسطة تقسيمه إىل مثّلثني ومستطيل.   

   اِحسبوا مساحة ِشبه امُلنحرف بطريقة مريم. 

ب. حسبتْ عناية مساحة شِبه املُنحرف بواسطة تقسيمه إىل مثلّثني.

اِحسبوا مساحة ِشبه امُلنحرف بطريقة عناية.

ت. حسبتْ رهام مساحة شِبه املُنحرف بواسطة القاعدة.

اِحسبوا مساحة ِشبه امُلنحرف بطريقة رهام.

ث. أّي طريقة هي األفضل، حسب رأيكم؟ 
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محيط ِشبه املُنحرف

أ. اِحسبوا طول القطعة البارزة يف الرسمة.   .5
ب. اِستعينوا بنظرّية فيثاغوروس، واِحسبوا ارتفاع ِشبه امُلنحرف. 

ت. اِحسبوا محيط ِشبه امُلنحرف. 

ث. اِحسبوا مساحة ِشبه امُلنحرف.  

في أعقاب...

أمامكم رسمة طاولة شكل سطحها شِبه مُنحرف متساوي الساقني، وطول القاعدة الصُغرى 80 سم.  .6
طول كّل ساق يساوي طول القاعدة الُصغرى. 

طول القاعدة الكُبى ضعفيْ طول القاعدة الصُغرى. 

أ. سّجلوا قياسات سطح الطاولة اّلتي تظهر يف الرسمة.  

ب. ِجدوا مساحة سطح الطاولة.

ت. ِجدوا محيط سطح الطاولة.

ث. ملاذا ُينتُجون، حسب رأيكم، طاوالت لها هذا الشكل؟ .

مجموعة مهاّم

اِحسبوا مساحة كّل ِشبه ُمنحرف.   .1
5

4

1.8

4

6

2.53

4.5

1.5 ت.ب.أ.

أ. اِحسبوا طول القطع البارزة يف الرسمة.  .2
ب. اِحسبوا ارتفاع ِشبه امُلنحرف.

      ت. اِحسبوا مساحة ِشبه امُلنحرف.

      ث. اِحسبوا محيط ِشبه امُلنحرف. 

5

8

11

رسمة سطح الطاولة

13

25

1010
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اِحسبوا يف كّل َبند:   .3
- ارتفاع ِشبه امُلنحرف.

- مساحة ِشبه امُلنحرف.
- محيط ِشبه امُلنحرف.

13

7
2

12

8

5
ب.أ.

.)AR || GE( هو شِبه مُنحرف متساوي الساقني GERA الشكل الرباعيّ   .4
GE = 4 سم , ER = A = 60˚ , GA || EM∢ , 6 سم 

أ. اِحسبوا مقدار زوايا شبه امُلنحرف.  

.EMR ب. اِحسبوا مقدار زوايا املثّلث

ت. اِحسبوا محيط ِشبه امُلنحرف.  

(AB || DC , BC = AD) شِبه مُنحرف متساوي الساقني ABCD عطى مُ  .5
 ∢C ينّصف AC

  ∢D= 50°
  DC =10 سم

AB = BC = 4 سم

أ. سّجلوا امُلعطيات يف الرسمة.  

ب. اِحسبوا مقدار زوايا ِشبه امُلنحرف 

.ABC  ت. اِحسبوا مقدار زوايا املثّلث

ث. اِحسبوا محيط ِشبه امُلنحرف. 

ج. ُارسموا واحسبوا ارتفاع ِشبه امُلنحرف. 

ح. اِحسبوا مساحة ِشبه امُلنحرف.  

A M R

E4

4

6

G

60˚

A B

D C
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نحافظ على لياقة رياضّية

االحتامل

يوجد يف جرّة 3 كرات سوداء، وُكرتان بيضاء.    .1
ُنخرج 4 كرات ِمَن الجرّة دون أْن ننظر فيها.  

سّجلوا لكّل حدث، هل هو: مستحيل، ممكن أو مؤّكد؟  

أ. الكرات األربعة لها الّلون نفسه.  

ب. ُكرتان بيضاء وُكرتان سوداء.  

ت. ألوان الُكرات األربعة مختلفة.

ث. ثالث ُكرات بيضاء وكرة واحدة سوداء. 

ج. كرتان ِمْن بني الكرات األربع لها الّلون نفسه. 

يوجد يف ُعلبة 5 ِقَطع حلوى صفراء، 3 ِقَطع حلوى حمراء، 6 ِقَطع حلوى خرضاء.  .2
نختار قطعة حلوى دون أْن ننظر فيها.

أّي لون قطعة حلوى لها أكب احتامل اختيار؟  

اِحسبوا احتامل اختيار هذا اللون ِمَن الحلوى. 

3. نرمي مكّعباًا عاديًّا لّلعب. ِجدوا االحتامالت التالية:  
الحصول عىل  2 عىل األكرث ت.  الحصول عىل العدد 3  أ. 

الحصول عىل  4 عىل األقّل ث.  الحصول عىل عدد فردّي.  ب. 

نُدير عقرب "الساعة" الّذي يظهر يف الرسمة.    .4
ما احتامل الحصول عىل1 أو 3؟ ت.  ما احتامل الحصول عىل 2؟  أ. 

ما احتامل أن ال نحصل عىل 3؟ ث.  ما احتامل الحصول عىل 4؟  ب. 

نُدير عقرب "الساعة" الّذي يظهر يف الرسمة.  .5
ما احتامل أْن يقف العقرب عند القسم امللّون باألحمر؟ أ. 

ب. ُندير العقرب مرّتني. 

     ما احتامل أْن يقف العقرب، يف املرّتني، عند القسم امللّون باألحمر؟

يصّوب إياد نحو الهدف مرّتني.   .6
احتامل أْن ُيصيب الهدف يف كّل مرّة هو 0.6.

أ. ما احتامل أْن ُيصيب الهدف يف املرّتني؟

ب. ما احتامل أْن ُيصيب الهدف يف املرّة األوىل وأْن ال ُيصيب يف املرّة الثانية؟

ت. ما احتامل أْن ُيصيب الهدف يف املرّة الثانية فقط؟

ث. ما احتامل أْن ال ُيصيب الهدف يف املرّتني؟ ارِشحوا. 
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