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املستطيل والعرشون:  التاسعة  الوحدة 
الدرس األّول: صفات املستطيل

أمامكم صور شبابيك يف برج عزريئيل يف تل أبيب.

ملاذا، حسب رأيكم، معظم أشكال الشبابيك يف البنايات

الشكل؟ مستطيلة 

جدوا يف بيئتكم املحيطة، أو يف اإلنرتنت شبابيك ليست 

مستطيلة الشكل. أّي أشكال وجدتم؟ 

نتعرّف عىل صفات املستطيل.

الجدران.    يف  فتحات  "مجرد"  الشبابيك  كانت  الزمن،  قديم   يف 

أو  بقامش  حيوانات،  بجلد  بعد،  فيام  الفتحات،  هذه  ُغطيت 

استعمل  بالورق.  ُغّطيت  فقد  واليابان  الصني  يف  أّما  بالخشب، 

2000 سنة، الزجاج لتغطية فتحات الشبابيك،لكن توّسع  الرومانّيون، قبل حوايل 

400 سنة تقريبًا. استعامله وتطوّر قبل 

أ. أمامكم أشكال رباعّية، أّي منها متوازيات أضالع؟   .1

IIIIVVII

IIIVVIVIII

        ب.  أّي أشكال رباعّية هي مستطيالت؟

 ت.  أّي أشكال رباعّية هي مستطيالت ومتوازيات أضالع أيًضا؟ 
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رأينا أّن كّل مستطيل هو متوازي أضالع، لكن ليس كّل متوازي أضالع هو مستطيل.  

متوازي أضالع
مستطيل

الع
ض

ي أ
واز

مت

متوازي أضالع

العمتوازي أضالع مستطيل
ض

ي أ
واز

مت
يل

ط
ست

م

أ. ُرسم، يف كل رسمة، ضلعان متجاوران ملتوازي األضالع.    .2

          أكملوا كّل رسمة إىل متوازي أضالع.  

IIIIV

IVVI II

ب. أّي متوازيات أضالع هي مستطيالت أيًضا؟ 

ر ب ... نفكِّ

ABCD متوازي أضالع. عطى  مُ  .3
∢A = 90°

C = 90°∢؟ أ. حسب أّي نظرّية ميكن االستنتاج أّن 

D؟ ارشحوا.   B َو  ب. ما مقدار الزاويتني 

تعّلمنا يف الصّف السابع أّنه إذا كانت جميع زوايا الشكل الرباعّي قامئة، فإّن الشكل الرباعّي 

مستطيل.

3 أّنه يكفي أن تكون زاوية قامئة واحدة يف متوازي األضالع يك يكون  2 َو  رأينا يف املهّمتني 
مستطياًل.

CB

DA
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ر ب ... نفكِّ

أ. رأينا أّنه إذا كان، يف الشكل الرباعّي، كّل زوج من الزوايا املتقابلة متساوية، فإّن الشكل الرباعّي متوازي أضالع.    .4
           هل كّل مستطيل هو متوازي أضالع؟ ارشحوا.  

ب. سّجلوا صفتني ألضالع املستطيل، وعّللوا.  

ت. سّجلوا صفة موجودة يف املستطيل، لكنها غري موجودة يف كّل متوازي أضالع آخر.  

كلّ مستطيل هو متوازي أضالع؛ لذا تتحقّق جميع صفات متوازي األضالع يف املستطيل. 

تتحّقق يف املستطيل صفات إضافية أيًضا ليست من صفات متوازي األضالع. 

رأينا أّن جميع زوايا املستطيل قامئة.

ُرسم، يف كّل بند، متوازي أضالع، وُسّجلت مقدار الزوايا.     .5
احسبوا مقدار جميع الزوايا يف الرسمة، وحّددوا هل متوازي األضالع هو مستطيل أيًضا؟ 

38˚

52˚51˚

49˚ ب.أ.

في أعقاب...

حّددوا، يف كّل بند، هل الشكل الرباعّي هو مستطيل؟ إذا كانت اإلجابة نعم، فارشحوا. إذا كانت اإلجابة ال، فارسموا   .6
ا. مثااًل مضادًّ

ث.  الشكل الرباعّي فيه ثالث زوايا متساوية باملقدار. أ. الشكل الرباعّي فيه زاوية قامئة واحدة.  

ج.  الشكل الرباعّي فيه أربع زوايا متساوية باملقدار. ب. الشكل الرباعّي فيه زاويتان قامئتان. 

ت. الشكل الرباعّي فيه ثالث زوايا قامئة.

مجموعة مهاّم

كّل شكل رباعّي، يف الرسمة، هو مستطيل.  .1
كم مستطياًل يوجد يف الرسمة؟ 
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أ. الشكل الرباعّي، يف كّل رسمة، هو متوازي أضالع. احسبوا مقدار جميع الزوايا.   .2
ب. أّي متوازيات أضالع هي مستطيالت أيًضا؟ ارشحوا.  

.I
42˚

58˚

.II
32˚

58˚

.III

62˚
28˚

الشكل الرباعّي، يف كّل بند، هو متوازي أضالع.  .3
حّددوا هل متوازي األضالع هو مستطيل أيًضا؟ ارشحوا.  

95˚

65˚

25˚

34˚
46˚

74˚

26˚

45˚

120˚

30˚

60˚

أ.

ب.

ت.

ث.

ج.

ح.

ABCD هام مستطيالن متطابقان.  EKMH وَ  عطى مُ  .4
BC || EH

ما هو نوع الشكل الرباعّي BEHC؟ ارشحوا.  

KE

MH

BA

CD
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ABCD هام مستطيالن متطابقان. EKMH وَ   عطى  مُ  .5
a || b

ما هو نوع الشكل الرباعّي BEHC؟ ارشحوا.  

ABCD C∢ يف املستطيل  CK ينصّف  عطى  مُ  .6
BKC؟ احسبوا مقدار جميع الزوايا وارشحوا.    ما هو نوع املثّلث 

.ABCD C∢ يف املستطيل  CK ينصّف  عطى مُ  .7
ABCD B∢ يف املستطيل  BE  ينّصف 
.M يتقاطع منّصفا الزاويتني يف النقطة

أ. احسبوا مقدار جميع الزوايا يف الرسمة.  

ب. ما هو نوع املثّلث CKB؟ ارشحوا.  

ت. ما هو نوع املثّلث CMB؟ ارشحوا.

ΔBKC  ΔCEB. ارشحوا. ث. 

ABCD مستطيل. عطى مُ  .8
.AB  عىل الضلع D َو C يلتقي منصفا الزاويتني

BC = 4 سم

.BA أ. احسبوا مقدار الزوايا، وجدوا طول

ب. احسبوا طول  CK بواسطة نظرّية فيثاغوروس.  

.ΔDKC ت. احسبوا محيط 

ABCD مستطيل. عطى  مُ  .9
AB يلتقي منصفا الزاويتني C َو D عىل الضلع 

AB = 2 · BC برهنوا: 

KE

MH

a

b

B
A

C
D

BA K

CD

BA K

M

CED

BA K

CD

BA K

CD
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الدرس الثاين: أقطار املستطيل

مبناسبة االحتفال يف نهاية السنة الدراسّية، َزيََّن التالميذ شبابيك

 الصفّ برشيط برتقايل وبرشيط أخرض.

ُوضعت األرشطة بشكل ُقطري.  

هل طول الرشيط الربتقايل أكرب، يساوي أم أصغر من طول 

الرشيط األخرض؟

نتعّلم عن صفات أقطار املستطيل.  

ُأِعّدت الرسومات يف هذا الدرس ويف مجموعة املهاّم للتوضيح، وقياسات الطول معطاة بالسم.

أ. يف أّي األشكال الرباعّية األقطار تنّصف بعضها؟    .1

II

I

IV

V

VI

VII

VIII

III

     ب. يف أّي األشكال الرباعّية األقطار متساوية بالطول؟

ت. يف أّي األشكال الرباعّية األقطار تنّصف بعضها ومتساوية بالطول؟ 

ر ب ... نفكِّ

أمامكم رسمتان للمستطيل نفسه. استعينوا بنظرية فيثاغوروس واحسبوا.    .2
.BD AC.أ. طول  ب. طول 

BA

3

4

CD

BA

3

4 CD

ت. خّمنوا: هل يف كّل مستطيل األقطار متساوية بالطول؟ ارشحوا.  



                                  الوحدة التاسعة والعرشون: املستطيل200

في أعقاب...

.AC BD ويف اآلخر الُقطر  أمامكم رسمتان للمستطيل نفسه. يف أحدهام ُرسم القطر   .3
.BD = AC b، وبّينوا أّن  a َو  AC بواسطة  BD وعن  عرّبوا عن 

BA

CD

b b

a

aBA

CD

b b

a

a

ر ب ... نفكِّ

قالت عناية: برهنت أنّ أقطار املستطيل متساوية بالطول   .4
.ΔABC  ΔDCB               بواسطة تطابق املثّلثني 

أّي نظرّية تطابق استعملت عناية؟ ارشحوا.  

ر ب ... نفكِّ

ABCD هو مستطيل.  الشكل الرباعّي   .5
أ. استعينوا بصفات أقطار املستطيل وارشحوا ملاذا

.AM = BM = CM = DM

ب. كم مثّلًثا متساوي الساقني يوجد يف الرسمة؟ سّجلوها.  

ABCD مستطيل، وقد سُجّلت أطوال أضالعه يف الرسمة.  .6
أ. احسبوا طول الُقطر.  

.AM , CM, BM, DM ب. احسبوا أطوال القطع 

ΔAMD  ΔAMB؟ ارشحوا.  ت. هل 

.AMB AMD ومحيط املثّلث  ث. احسبوا محيط املثّلث 

نعود إىل مهمّة االفتتاحيّة.    .7
      مبناسبة االحتفال يف نهاية السنة الدراسّية، َزيََّن التالميذ شبابيك

       الصّف برشيط برتقايل وبرشيط أخرض.
       ُوضعت األرشطة بشكل ُقطري.     

هل طول الرشيط الربتقايل أكرب، يساوي أم أصغر من طول الرشيط 

األخرض؟ ارشحوا.

DA

CB

D8

6

A

C

M

B

DA

C

M

B
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صفات املستطيل
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امل ، فإنّ أقطاره متساوية بالطول.  إذا كان الشكل الرباعيّ مستطيالً

، فإنّ جميع زواياه قائمة. إذا كان الشكل الرباعيّ مستطيالً

ف بعضها. ، فإنّ أقطاره تنصّ إذا كان الشكل الرباعيّ مستطيالً

، فإنّ أضالعه املتقابلة متساوية بالطول. إذا كان الشكل الرباعيّ مستطيالً

، فإنّ أضالعه املتقابلة متوازية. إذا كان الشكل الرباعيّ مستطيالً

مجموعة مهاّم

AC واحسبوا طوله.  أ. ارسموا القطر   .1
BD أيًضا، وارمزوا إىل نقطة تقاطع األقطار بالحرف  ب. ارسموا القطر 

.M
.AMD AMB َو  احسبوا محيطِي املثّلثني 

.KM أمامكم مستطيالن لهام ضلع مشرتك   .2
.MB AM وَ  احسبوا مجموع طويلِ القطعتني 

ABCD مستطيل. عطى مُ  .3
BC؟ أ. ما هو طول الضلع 

ب. احسبوا مساحة املستطيل.  

ADC؟ ت. كم ضعًفا مساحة املستطيل أكرب من مساحة املثّلث 

B24

7

A

CD

B124

3

A K

M CD

B24

25

A

CD
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ABCD مستطيل. عطى مُ  .4
BN 6.5 سم = 

AD 5 سم =

BN. ارشحوا.  أ. جدوا قطًعا إضافّية طولها يساوي طول القطعة 

.DC ب. احسبوا طول 

ت. احسبوا مساحة املستطيل. 

ABCD مستطيل. عطى مُ  .5
∢ACD = 30˚

أ. احسبوا مقدار جميع الزوايا.  

.AN ب. سّجلوا جميع القطع اّلتي طولها يساوي طول القطعة 

ABCD مستطيل. عطى مُ  .6
∢ACB = 45˚

أ. ارسموا املستطيل، واحسبوا مقدار جميع الزوايا. 

ABC؟ عّللوا.   ب. ما هو نوع املثّلث 

ABCD؟ ارشحوا. ت. ما هو نوع املستطيل 

ABCD مستطيل. عطى  مُ  .7
ME  DC
MT  BC

MTCE هو مستطيل؟ ارشحوا ملاذا ميكن االستنتاج أّن الشكل الرباعّي 

حجر الدومينو هو مستطيل مبنيّ من مربّعني.  .8
BC؟ DC أطول من  أ. كم ضعًفا طول 

.DEC ب. ارسموا املثّلث 

ما هو نوع املثلّث؟ ارشحوا.

ΔDEC؟  ~ ΔDAE ت. ارشحوا ملاذا 

BA

CD

N

BA

CD

N

B

T
M
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CED

BEA

CD
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الدرس الثالث: منيّز املستطيل حسب صفات األقطار 

حّضوا رشيطني لهام الطول نفسه )ميكن االستعانة بقلمني لهام الطول

 نفسه أيًضا(. 

ابنوا أشكااًل رباعّية، بحيث يكون الرشيطني قطرين يف الشكل الرباعّي.  

خّمنوا: أّي أشكال رباعّية ميكن الحصول عليها؟

سنتعّلم كيفّية متييز املستطيل حسب صفات األقطار.

ابنوا، يف كّل بند، شكاًل رباعيًّا بحيث تكون األرشطة، اّلتي اسُتعملت يف مهّمة االفتتاحّية، أقطار الشكل الرباعّي.     .1
أ. شبه منحرف. أّي شبه منحرف بنيتم؟  

ب. متوازي أضالع. أّي متوازي أضالع بنيتم؟  

ت. مرّبع.  

ث. شكل رباعّي أيًّا كان.  

ستجدون يف موقع "الرياضيات املدمجة"، يف قسم "فّعالّيات بواسطة الحاسوب"، "فّعالّية أقطار تنصف بعضها ومتساوية   .2
يف الطول "אלכסונים חוצים זה את זה ושווים באורכם". نّفذوا الفّعالّية حسب التعليامت.

فّعالّية بديلة 
للحاسوب

معطى، يف كّل رسمة، قطعتان تنّصفان بعضهام.    .3
أ. صلوا بني أطراف القطع للحصول عىل أشكال رباعّية، بحيث تكون القطع املرسوم أقطار الشكل الرباعّي. 

   هل جميع األشكال الرباعّية اّلتي حصلتم عليها هي متوازيات أضالع؟ ارشحوا.  

IIIIV

IIIVVI

ب. ما هو نوع الشكل الرباعّي إذا كانت أقطاره متساوية بالطول وتنّصف بعضها؟ )ميكنكم القياس(. 
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رأينا، يف املهاّم السابقة، من خالل التمرّس أّنه إذا كان، يف متوازي األضالع، القطران متساويني بالطول، فإّن متوازي 

األضالع هو مستطيل. نربهن ذلك يف املهّمة التالية. 

في أعقاب...

ABCD متوازي أضالع. عطى  مُ  .4
AC = BD   

ΔABC  ΔDCB أ. استعينوا بصفات متوازي األضالع، وبرهنوا:  

ABC = ∢DCB = 90°∢؟ ب. ارشحوا كيف َينُتج أّن 

ABCD مستطيل. عّللوا.  استنتاج  ت. 

AC للشكل الرباعّي. ارسموا قطًرا آخر طوله يساوي طول  AC بحيث ينتج ُرسم، يف كّل بند، القطر   .5
مستطيال. .أ.  ب. شكاًل رباعيًّا ليس مستطيالاً

A

C

A

C

هنالك أنواع من األشكال الرباعّية املختلفة اّلتي أقطارها متساوية بالطول.  

أمثلة:

إذا كان الشكل الرباعّي متوازي أضالع أقطاره متساوية بالطول، فإّنه مستطيل.  

DA

CB

دالتون
شبه منحرف

متساوي الساقني

مستطيلشكل رباعي

ث. ت.ب.أ.
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مجموعة مهاّم

כמה מקביליות כאלה אפשר לשרטט? במה הן דומות ובמה הן שונות זו מזו? ג. 
ُأِعّدت الرسومات يف املهاّم التالية للتوضيح، وقياسات الطول معطاة بالسم.

ُرسم، يف كّل بند، متوازي أضالع.   .1
احسبوا أطوال األقطار، وحّددوا حسب املعطيات املسّجلة هل متوازي األضالع هو مستطيل؟ عّللوا.  

4 54 4
5

40˚ 40˚
ت.ب.أ.

معطى، يف كّل بند، أّن  AC هو ُقطر يف الشكل الرباعّي.    .2
أ. ارسموا شكاًل رباعيًّا أقطاره 

   تنّصف بعضها وليس مستطياًل. 

   ما هو نوع الشكل الرباعّي اّلذي حصلتم عليه؟ عّللوا. 

ب. ارسموا شكاًل رباعيًّا أقطاره تنّصف 

     بعضها وهو مستطياًل.

    عىل ماذا اعتمدتم يك تجدوا الرؤوس األخرى؟  

A

C

A

C

أ. النقطتان A وَ C هام رأسان متقابالن يف املستطيل.   .3
          ارسموا املستطيل. 

ب. بأّي صفات استعنتم يك تجدوا رؤوس املستطيل؟ 
CA
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أ.   ارسموا مستطياًل.    .4
النقطة A هي رأس املستطيل. 

النقطة M هي نقطة التقاء القطرين يف املستطيل.  

M

A

ب. بأّي صفات استعنتم يك تجدوا رؤوس املستطيل؟

DCBA مستطيل. عطى مُ  .5
AE = BK = CT = DP

ارشحوا ملاذا ميكن االستنتاج أّن الشكل الرباعّي PTKE هو مستطيل؟ 

أمامكم رسمة دائرة مركزها E وقطران.   .6
أ. صلوا بني أطراف القطرين.  

ما هو نوع الشكل الرباعّي اّلذي حصلتم عليه؟  

ب. هل التوصيل بني أطراف القطرين ُينتج شكاًل رباعيًّا من النوع نفسه دامئًا؟ ارشحوا.  

D

M

P T

KE

C

A B

E
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الدرس الرابع: من املستطيل إىل مثّلث قائم الزاوية  

معطى مثّلث قائم الزاوية.  

)أُعِدّت الرسمة للتوضيح، وقياسات الطول معطاة بالسم.(.
AC يف املثّلث. BD  متوّسط للوتر 

BD؟ ما طول الوتر 

نتناول العالقة بني مثّلثات قامئة الزاوية ومستطيالت.

12

16 D

CB

A

عطى ABCE مستطيل. مُ  .1
D نقطة التقاء قُطريْ املستطيل.  

أ. ارشحوا ملاذا BD متوسط للوتر يف املثّلث ABC؟

ب. أشريوا إىل 4 ِقطع طولها يساوي طول القطعة BD. عّللوا.

ت. ارشحوا ملاذا طول BD يساوي ِنصف طول AC؟

نظريّة يف املثّلث القائم الزاوية، طول املتوّسط للوتر يساوي ِنصف طول الوتر. 

برهنا يف املايض هذه النظرّية بواسطة بناء هنديّس مساعد )يف كتاب الصّف التاسع، الجزء األّول صفحة 257(.

برهنا، يف املهّمة 1، النظرّية مرّة أخرى بواسطة صفات أقطار املستطيل.  

ُأِعّدت الرسومات يف مهاّم الدرس ويف مجموعة املهاّم للتوضيح، وقياسات الطول معطاة بالسم.

نعود إىل مهمّة االفتتاحيّة.    .2
عطى مثّلث قائم الزاوية.   مُ

طوال القامئان هام 12 سم َو 16 سم.

DB متوّسط للوتر AC يف املثّلث. 

أ. احسبوا طول الوتر.  

ب. ما هو طول املتوّسط DB؟

D

CB

A E

12

16 D

CB

A
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ر ب ... نفكِّ

.ABC املثّلث عطى مُ  .3
AC متوّسط للضلع BD

BD AC
2=

أ. أشريوا، يف الرسمة، إىل ِقطع متساوية بالطول. ارشحوا. 

ب. بناء هنديّس مساعد: مّدوا BD كطوله.

ارشحوا ملاذا الشكل الرباعّي ABCE الناتج هو مستطيل؟ 

ت. ما مقدار B∢؟

برهنا يف املهّمة 3 النظرّية العكسّية للنظريّة الّتي برهناها يف املهّمة 1: 

إذا كان طول املتوّسط ألحد أضالع املثّلث يساوي طول ِنصف الضلع اّلذي ينّصفه، فإّن املثّلث قائم الزاوية.

 )الزاوية املقابلة لهذا الضلع هي زاوية قامئة(.

في أعقاب...

.D AC هو قُطر الدائرة الّتي مركزها   عطى  مُ  .4
B نقطة عىل محيط الدائرة. 

أ. أشريوا إىل ِقطع متساوية بالطول. ارشحوا.  

ABC∢؟ أّي نظرّية اعتمدتم عليها؟   ب. ما مقدار 

املثلّث ABC قائم الزاوية.   عطى مُ  .5
AM متوّسط للوتر BC، وطوله 6.5 سم.

طول القائم AB هو 5 سم.  

أ. سّجلوا املعطيات يف الرسمة.  

.BC ب. احسبوا طول الوتر

.AC ت. احسبوا طول القائم

C

A

D

B

M

CA

B

D

CB

A

D

CB

A E
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في أعقاب...

املثلّث ABC قائم الزاوية. عطى مُ  .6
BC  متوّسط للوتر AM

∢C = 30˚

.∢B أ. احسبوا مقدار

ب. أشريوا، يف الرسمة، إىل ِقطع متساوية بالطول. ارشحوا. 

استنتاج طول AB يساوي ِنصف طول BC. عّللوا. ت. 

°30، طول القائم املقابل لهذه الزاوية يساوي ِنصف نظريّة  يف املثّلث القائم الزاوية اّلذي مقدار إحدى زواياه 

          طول الوتر.

برهنا هذه النظرّية بواسطة بناء هنديّس مساعد )يف كتاب الصّف التاسع، الجزء 

األّول صفحة 258( . 

برهنا، يف املهّمة 6، النظرّية بواسطة النظرّية املتوّسط للوتر.  

M

C
30˚

A

B

مجموعة مهاّم

هذه  يف  للمهّمة 1  بديلة  فّعالّيات  الحاسوب"،  بواسطة  "فّعالّيات  قسم  يف  املدمجة"،  "الرياضّيات  موقع  يف  ستجدون 

املجموعة من املهاّم. أرشنا إىل املهّمة ب * ، وسّجلنا تحتها اسم املهّمة البديلة يف املوقع. 

BA ، يف كّل بند، هو ُقطر يف الدائرة مركزها C .M نقطة عىل محيط الدائرة.    .1*
.∢ACB أشريوا، يف الرسمة، إىل ِقطع متساوية بالطول، واحسبوا مقدار

42˚ BA M

C

30˚ BA M

C

35˚ BA M

C ت.ب.أ.

اسم املهّمة البديلة يف املوقع: "املتوّسط يساوي ِنصف الضلع": "תיכון שווה לחצי צלע".

M

C
30˚

A

B
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املثلّث CBA قائم الزاوية. عطى مُ  .2
∢B  = 30˚  AB = 12 سم

أ. ارسموا متوّسًطا للوتر واحسبوا طوله.  

ب. احسبوا جميع الزوايا يف الرسمة.  

.ABC ت. احسبوا أطوال أضالع املثّلث

توجد يف الحديقة قطعة عشب أخض شكلها مثّلث قائم الزاوية.    .3
18 م. 30 م، وطول أحد القامئني         طول الوتر 

       قّرر البستاين أن يقّسم الحديقة إىل قسمني.   

       أوصل بني منتصف الوتر ورأس الزاوية القامئة.  

       زرع البستايّن حول القسمني أزهاًرا. 

        احسبوا حسب املعطيات املسجّلة، يف الرسمة، الطول الكيلّ لألزهار الّتي زرعها.     

عطى املثّلث CBA قائم الزاوية. مُ  .4
MC متوسّط للوتر.

∢B  = 30˚  AC 5 سم = 

أ. سّجلوا املعطيات يف الرسمة.  

.BC وطول AB ب. احسبوا طول

.CBA ت. احسبوا مساحة املثّلث

(∢ACB = 90˚) قائم الزاوية CBA املثلّث عطى مُ  .5
MC متوّسط للوتر.

CD  AB

مساحة املثّلث ΔCMB تساوي 15 سنتمرًا مرّبًعا. 

أ. ارشحوا ملاذا يقّسم الوتر MC املثّلث ABC إىل مثّلثني متساويني باملساحة.  

ب. ما هي مساحة املثّلث ABC؟

ت. كم مثّلًثا قائم الزاوية يوجد يف الرسمة؟ سّجلوها.  

عطى املثلّث ABC قائم الزاوية: AM متوسّط للوتر.  مُ  .6
∢C = 30˚  AB 3 سم = 

أ. سّجلوا املعطيات يف الرسمة.

ب. احسبوا مساحة املثّلث AMC. صفوا املراحل الحسابّية.  

B
30˚

C

A

D

BC

A

BC

A

M

ADMB

C

CA

B

M



211 الوحدة التاسعة والعرشون: املستطيل

نحافظ على لياقة رياضّية

مثلّث متساوي الساقني ودالتون 
أكملوا، يف كّل بند، مقدار جميع الزوايا بناًء عىل املعطيات يف الرسمة، وحّددوا ما هو نوع املثّلث؟    .1

AA

D

D
CC BB 30˚

45˚45˚

ب.أ.

احسبوا، يف كّل بند، مقدار جميع زوايا املثّلث بناًء عىل املعطيات يف الرسمة.   .2

2x

xx
x

x

3x

x

x + 30

80˚
ث.ت.ب.أ.

حددوا، يف كّل بند، "صحيح" أو "غري صحيح". ارشحوا.    .3
أ. إذا كان مقدار زاوية الرأس˚60 يف مثّلث متساوي الساقني، فإّن املثّلث متساوي األضالع.  

ب. إذا كان مقدار زاوية القاعدة ˚60 يف مثّلث متساوي الساقني، فإّن املثّلث متساوي األضالع. 

ت. إذا كان مقدار إحدى زوايا املثلث˚60، فإّن املثّلث متساوي األضالع. 

ث. إذا كانت يف مثّلث زاويتني مقدار كّل واحدة منهام ˚60 ، فإّن املثّلث متساوي األضالع. 

ABCD هو دالتون.    .4
       ارشحوا ملاذا يتطابق املثّلث ΔABC مع املثّلث ΔADC؟

أكملوا، يف كّل بند، الرسمة إىل دالتون.   .5

أ.
ضلع

ضلع

ت.ب.

ضلع

قُطر

A

D

C

B


