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املعي ثالثون:  الوحدة 
الدرس األونّل: صفات املعينّ 

ABCDH هي مثّلثات متساوية جميع املثّلثات يف الشكل السدايّس 

 األضالع..

كم معّيًنا يوجد يف الشكل السدايّس؟ سّجلوها.

نبحث صفات املعي. 

G AD

E H

C B

للتذكري

تعريف: نسمّي الشكل الرباعيّ الّذي له أربعة أضالع متساوية "معي".

أضالع وزوايا يف املعي

قال مازن: املعني هو متوازي أضالع.  .1
      هل قول مازن صحيح؟

حسب أّي نظرّية ميكن االستنتاج أّن املعنّي هو متوازي أضالع؟  

أرشنا يف الجدول إىل صفات متوازي األضالع.   .2
أشريوا ب   إىل صفات املعنّي.

الصفة
متوازي 
األضالع

املعي

األضالع املتقابلة متوازية

األضالع املتقابلة متساوية بالطول

جميع األضالع متساوية بالطول

الزوايا املتقابلة متساوية باملقدار

D C

A B
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صفات األضالع والزوايا يف املعي

جميع األضالع متساوية.     •
كّل زوج من األضالع املتقابلة متوازية.    •
كّل زوج من الزوايا املتقابلة متساوية.   •

األقطار يف املعي 

ر ب ... نفكِّ

اطووا ورقة مستطيلة الشكل إىل قسمني. اطووا طيًّا إضافيًّا )انظروا الصورة(. قّصوا مثّلًثا )كام يظهر يف الصورة(.    .3

أ. أّي مثّلث قصصتموه؟  

ب. افتحوا املثّلث املقصوص. أّي شكل رباعّي َنَتج؟ 

هل تنّصف األقطار بعضها؟  ت. اطووا بواسطة الطّي:  

                                       هل األقطار متعامدة؟ 

                                       هل تنّصف األقطار الزوايا؟

صفات األقطار يف املعي

رأينا من خالل طي الورقة أّن: 

األقطار ُتنّصف بعضها.  •
األقطار متعامدة.  •

األقطار ُتنّصف الزوايا.   •
نبنّي يف املهّمة التالية أّن هذه الصفات لألقطار تتحّقق يف كّل معنّي.   
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ر ب ... نفكِّ

عطى ABCD معنّي. مُ  .4
أ. رأينا يف املهّمة 1 أّن املعنّي هو متوازي أضالع.  

   ماذا ميكن االستنتاج من ذلك عن أقطار متوازي األضالع؟  

ب. ارشحوا مبساعدة تطابق املثلّثات.   

ملاذا أقطار املعنّي متعامدة وتنّصف زواياه؟  

املعي والدالتون

للتذكري

املتجاورة  األضالع  من  آخر  وزوج  املتساوية،  املتجاورة  األضالع  من  زوج  فيه  اّلذي  الرباعّي  الشكل  نسّمي  تعريف: 

املتساوية أيًضا "دالتون".

ر ب ... نفكِّ

أ. هل املعنّي هو دالتون؟ ارشحوا.    .5
       ب. هل الدالتون هو معنّي؟ ارشحوا.

مجموعة مهاّم

أمامكم عبارات، حّددوا أّي منها صحيحة؟ عّللوا.    .1
ت. كّل معنّي هو دالتون. أ. كّل متوازي أضالع هو معنّي.   

ث. كّل دالتون هو معنّي. ب. كّل معنّي هو متوازي أضالع. 

الرسمة مكوّنة من  9 معيّنات صغرية.    .2
كم معّيًنا يوجد يف الرسمة؟  

B C

A D

E
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أكملوا إىل معّينات. القطع املرسومة هي أضالع متجاورة للمعنّي.    .3

جدوا مقادير الزوايا β ,α َو γ يف كّل معنّي من املعّينات التالية.    .4

β

α γ

110˚β

α

γ

40˚

β

α

γ
30˚

ت.ب.أ.

AMER معني. عطى مُ  .5
∢RMA = 30˚

جدوا مقدار الزوايا:

∢ARE ب.   ∢A أ. 

AMER معني. عطى مُ  .6
∢RME = 25˚

جدوا مقدار زوايا املعني.

أّي نظرّيات استعملتم؟  

30˚
A M

R E

A M

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

KGHE معني. عطى مُ  .7
∢G = 60˚

KH = 10 سم 

.∢GKH َو  ∢GHK  :أ. احسبوا مقدار الزاويتني

ب. احسبوا محيط املعنّي.

ABCD معني. عطى مُ  .8
BD 6 سم  = 
AC 8 سم  = 

أ. جدوا طول ضلع املعني. )استعينوا بنظرّية فيثاغوروس(. 

ب. احسبوا محيط املعنّي.

ABCD معني. عطى مُ  .9
BC = BD

أ. احسبوا مقدار زوايا املعنّي.  

ب. ما هو نوع املثّلث ΔABD؟ عّللوا.  

ABCD معني. عطى مُ  .10
.AD ارتفاع للضلع BM أ. ارسموا

.CD ارتفاع للضلع BP ارسموا   

ب. حسب أّي نظرّية تطابق ميكن االستنتاج أّن BP = BM؟

K G

E H

B C

A D

B C

A D

B C

A D
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أمامكم أشكال رباعّية، وقد أرشنا فيها إىل املعطيات.   .11
اذكروا هل كّل شكل رباعّي هو دالتون، متوازي أضالع، مستطيل أم معنّي؟  

إذا كان هنالك أكرث من اسم واحد، اذكروا جميع األسامء املناسبة.  

أ

ب

ت

ث

ج

ح

خ

د

رُسم، يف كّل بند، معني.   .12
جدوا مقدار زوايا املعنّي حسب معطيات الرسمة )معطى مقدار الزاوية، يف الرسمة، بالدرجات(. 

B C

A D

x+30

x+30

x

B C

A D

3x+30

x

جدوا أطوال أضالع املعني ومقدار الزوايا.    .13BA

E 3D

30˚

C
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؟ الدرس الثاين: هل الشكل الرباعينّ معينّ

القطع املرسومة هي أزواج من أقطار أشكال رباعّية. ارسموا األشكال الرباعّية. 

سّجلوا نوع الشكل الرباعّي إىل جانبه.  

أ.

ب.

ت.

ث.

ج.

ح.

سنتعلنّم كيفينّة متييز معينّنات حسب صفات معطاة.

نتطرّق يف املهّمتني 1 َو 2 إىل املعطيات اّلتي وردت يف مهّمة االفتتاحّية. .

رسمتم، يف مهّمة االفتتاحية، أشكااًل رباعّية. أّي منها هي معّينات؟   .1

أمامكم 6 اّدعاءات. حّددوا هل االّدعاء صحيح أو غري صحيح؟   .2
إذا كان االّدعاء صحيح، ارشحوا.  

ا يف رسومات مهّمة االفتتاحّية.  إذا كان االّدعاء غري صحيح، جدوا مثااًل مضادًّ

أ. أقطار املعني متعامدة.  

ب. إذا كانت أقطار الشكل الرباعّي متعامدة، فإّن الشكل الرباعّي معنّي. 

ت. أقطار املعنّي تنّصف بعضها.  

ث. إذا كانت أقطار الشكل الرباعي تنّصف بعضها، فإّن الشكل الرباعّي معنّي. 

ج. أقطار املعنّي متعامدة وتنّصف بعضها. 

ح. إذا كانت أقطار الشكل الرباعّي متعامدة وتنّصف بعضها، فإّن الشكل الرباعّي معنّي. 
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2 من خالل األمثلة أّن:   1 َو  رأينا يف املهّمتني 

الشكل الرباعّي اّلذي أقطاره تنّصف بعضها ومتعامدة هو معنّي.  
نربهن ذلك يف املهّمة التالية. 

ر ب ... نفكِّ

ABCD )األقطار تنصّف بعضها ومتعامدة أيضًا(.  أرشنا إىل املعطيات يف الشكل الرباعيّ   .3
4 مثّلثات متطابقة.   أ. يقّسم القطران الشكل الرباعّي إىل  

   حسب أّي نظرّية تطابق؟  

ABCD هو معني؟   ب. ارشحوا ملاذا الشكل الرباعّي 

حّددوا، يف كّل بند، هل ميكن االستنتاج، حسب املعطيات املشار إليها، أّن الشكل الرباعّي هو معنّي؟ ارشحوا.    .4

ث.ت.ب.أ.

 “ ي الشكل الرباعيّ الّذي يوجد له أربعة أضالع متساوية ”معنيّ تعريف: نسمّ

شروط كافية لتمييز املعنيّصفات املعنيّ

جميع صفات متوازي األضالع

إذا كان الشكل الرباعيّ معيّنًا، فإنّ 
ف الزوايا.  أقطاره تنصّ

إذا كان الشكل الرباعيّ معيّنًا، فإنّ 
األقطار متعامدة. 

إذا كانت أقطار الشكل الرباعيّ
ف بعضها ومتعامدة، فإنّ الشكل  تنصّ

.  الرباعيّ معنيّ

إذا كانت أضالع الشكل الرباعي
 متساوية، فإنّ الشكل

.  الرباعيّ معنيّ

C

E

B

DA
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في أعقاب...

ABCD األقطار تنصّف الزوايا. يف الشكل الرباعيّ   .5
أ. احسبوا مقدار جميع الزوايا يف الرسمة. 

ب. هل الشكل الرباعّي معنّي؟ عّللوا.  

مجموعة مهاّم

.1K M َو   ,A أ. ارسموا معّيًنا بحيث تكون النقاط 

   رؤوسه. 
T N َو   ,R ب. ارسموا معّيًنا بحيث تكون النقاط 

    رؤوسه. 

M

A

K

N

R

T

ABCD متوازي أضالع. عطى  مُ  .2
∢ABD = 42˚

∢ABC BD ينّصف الزاوية 

أ. احسبوا مقدار جميع الزوايا يف الرسمة.

ب. هل متوازي األضالع معنّي؟ عّللوا. 

حّددوا، يف كّل بند، هل ميكن االستنتاج، من املعطيات املشار إليها، أّن الشكل الرباعّي معنّي؟ ارشحوا.     .3

ث.ت.ب.أ.

20˚
B

C

E

D

A

20˚

70˚

42˚
A B

D C
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سّجلوا، يف كّل بند، املعطيات يف الرسمة. إذا احتجتم احسبوا مقدار الزوايا اإلضافّية.    .4
سّجلوا هل ينتج معنّي أو مستطيل؟ ارشحوا كيف عرفتم؟  

ABCD متوازي أضالع عطى  مُ أ. 
∢DAB = 100˚
∢BDC = 40˚

FGHK متوازي أضالع. عطى مُ ب. 
∢FKG = 42˚
∢FGK = 48˚

FGHK متوازي أضالع. عطى  مُ ت. 
∢FKG = 55˚
∢GKH = 55˚

RMHA متوازي أضالع. عطى  مُ ث. 
∢RMH = 60˚
∢ARH = 60˚

BTDA متوازي أضالع.  عطى  مُ ج. 
∢TDB = 70˚
∢ADB = 20˚

ُرسم، يف كّل بند، ُقطر معنّي.   .5
ارسموا القطر الثاين وأكملوا إىل معنّي.  

ت.ب.أ.

BA

CD

GF

HK

GF

HK

MR

HA

TB

DA
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ُرسم، يف كّل بند، ضلعان من أضالع شكل رباعّي وبداية ُقطر. مّدوا القطر )املتقطع( وأكملوا إىل شكل رباعّي، بحيث   .6
يكون الشكل الرباعّي أ معّيًنا، والشكل الرباعّي ب ليس معّيًنا.  

ب.أ.

KLMR معنّي.  عطى مُ  .7
TL = BK  
KT = BL  

KTLB؟ ارشحوا.   ما نوع الشكل الرباعّي 

ΔABC هو مثلّث متساوي األضالع.    .8
ُرسمت ِقطع، عرب الرؤوس، توازي األضالع. 

.DEK َنَتج املثّلث 

أ. كم متوازي أضالع يوجد يف الرسمة؟ سّجلوها. 

ب. احسبوا مقدار زوايا متوازي األضالع.  

ت. هل متوازيات األضالع معّينات؟ ارشحوا.  

ABCD دالتون. عطى مُ  .9
CB = CD
AB = AD

∢D1 = ∢D2
هل ميكن االستنتاج أّن الدالتون هو معنّي؟ ارشحوا.  

L

B

T

K

MR

CB

D A

K

E

1
2

A

C

BD
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الدرس الثالث: مساحة املعي

أمامكم رسمة منوذج للتزيني.  

خّمنوا: ما هي مساحة كّل معني بوحدات املساحة

 الرتبيعّية؟ 

نتعلنّم كيفينّة حساب مساحة املعي.

اختار آدم منوذج التزيني التايل:    .1

أمامكم طرق مختلفة لحساب مساحة املعني الكبري.  

.4 أ.   حسب نادر مساحة املثلّث األخرض، ورضبه يف 

احسبوا وارشحوا طريقة نادر. 

.2 ب. حسب وسام مساحة املثلّث األزرق، ورضبه يف 

احسبوا وارشحوا طريقة وسام.

.2 ت. حسب أمين مساحة املستطيل وقسّمه عىل  

احسبوا وارشحوا طريقة أمين.

ر ب ... نفكِّ

1 يف بند ت.   نتطّرق إىل املهّمة   .2
حسب طريقة أمين ميكن أن نحسب مساحة املعنّي بواسطة ِنصف حاصل رضب   قال يوسف: 

طويِل القطرين.  

أ. استعينوا بالرسمة وعرّبوا عن طويِل القطرين.  

ب. ارشحوا طريقة يوسف. 

a

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

ر ب ... نفكِّ

عطى ABCD ُمعنّي. مُ  .3
احسبوا، يف كّل بند، مساحة املعنّي حسب طويِل القطرين املعطيني.  

استعملوا إحدى الطرق، لحساب املساحة، اّلتي تعّلمناها يف املهّمتني 1 َو 2.

BD = 6 سم أ. 
AC = 4 سم  

BD =8 سم ب. 
AC = 6 سم  

BD = 5 سم ت. 
AC = 2 سم  

في أعقاب...

قالت مريم: ميكن أن نحسب مساحة املعنّي بواسطة حاصل رضب طول الضلع   .4
يف طول االرتفاع.  

املعنّي  مساحة  واحسبوا  الرسمة،  يف  يظهر  اّلذي   ABCD باملعنّي  استعينوا 

بطريقة مريم.

ميكن أن نجد مساحة املعنّي بطرق مختلفة.  

املثّلث · 4 املثّلث · 2مساحة  املستطيلمساحة  مساحة  : 2

a

b

a b
2
·

ِنصف حاصل رضب طويِل الُقطرين

a

h

a · h  

          حاصل رضب طول الضلع يف طول االرتفاع

B

C

A

D E

4

3

A

C

D BM
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ر ب ... نفكِّ

تعرّفنا يف املهاّم السابقة عىل خمس ُطرق مختلفة لحساب   .5
       مساحة املعنّي.  

أّي طريقة ُتفضلون؟ ارشحوا.  

ر ب ... نفكِّ

ABCD معني. عطى مُ  .6
AC 8 سم = 
BD 6 سم = 

.CE َو BE أ. سّجلوا، يف الرسمة، طويِل القطعتني

ب. احسبوا طول ضلع املعنّي.  

ت. احسبوا محيط املعنّي.

ث. جدوا مساحة املعنّي.  

ج. BM هو ارتفاع املعنّي. ارسموه واحسبوا أطواله. ارشحوا.  

عطى ABCD معني. مُ  .7
AC 16 سم = 
BD 12 سم = 

أ. جدوا مساحة املعنّي.  

ب. احسبوا طول ضلع املعنّي. 

ت. احسبوا محيط املعنّي.

أمامكم صورة ذراع ميكن التحكم به.  .8
أ. من أّي أشكال مبنّي ذراع املرآة؟ 

ب. حّددوا ما اّلذي يتغرّي، وما الذي ال يتغرّي عندما ُنبعد أو ُنقرب

     ذراع املرآة عن الحائط؟ 

مقدار الزوايا.     •
طول األضالع.    •

الطول الكيّل للذراع اّلذي ميكن التحكم به.    •
أنواع األشكال الرباعّية.    •

مساحة األشكال الرباعّية.  •

C

E

B

DA

C

E

B

DA
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مجموعة مهاّم

أمامكم، رسمة، تزيني مبنيّ من معيّنات.     .1
احسبوا مساحة التزيني بوحدات مساحة تربيعّية.  

أمامكم، رسمة، تزيني مبنّي من معّينات.  .2
احسبوا مساحة التزيني بوحدات مساحة تربيعّية.

ابنوا تزيني من معّينات، واحسبوا مساحته.    .3

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

ABCD معني. عطى مُ  .4
طول أحد القطرين 12 سم.

طول القطر الثاين 10 سم.

احسبوا مساحة املعنّي. 

ABCD معني. عطى مُ  .5
DE 3 سم = 
DC 5 سم = 

أ. احسبوا طويْل ُقطرِي املعني.  

ب. احسبوا مساحة املعنّي.
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عطى ABCD معني. مُ  .6
BE 8 سم = 

EC 10 سم = 
أ. احسبوا مساحة املعنّي. 

ب. احسبوا طول ضلع املعني. 

ت. احسبوا محيط املعنّي.

عطى مساحة املعني ABCD تساوي 24 سنتمرتًا مرّبًعا.   مُ  .7
طول الُقطر  AC يساوي 8 سم.

.BD ارسموا املعنّي، واحسبوا طول القطر

ABCD معني. عطى مُ  .8
BD = BC

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

ب. ما نوع املثّلث DBC؟

ت. احسبوا مقدار زوايا املعني.  

ث. طول الُقطر BD يساوي 5 سم. احسبوا محيط املعني.  

ABCD معنّي. عطى مُ  .9
                  محيط املعنّي يساوي 52 سم.

طول الُقطر AC يساوي 24 سم.

ارسموا املعنّي، واحسبوا طول القطر BD ومساحة املعنّي.  
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نحافظ على لياقة رياضّية

تعابري، معادالت ودوال
بّسطوا التعابري.  .1

2x2 – 3x – (x + 2)(x + 1)ج.x(x + 8) – 2(4x + 1)أ.

 2 + (x + 3)2(x + 2)ح. 2 – 6x – 9(x + 3)ب.

2x(x – 2) – 4(x – 2)خ. x(x + 4) – 4x – 3x2ت.

x(x – 1) + x(x + 2)د. x2 + x(x + 3)ث.

أمامكم رسم بيايّن يصف تغرّيات درجة الحرارة بدرجات مئوية )C°( ، وقد تّم قياسها يف مدينة القدس، يف يوم بارد، من   .2
منتصف الليل خالل اليوم. 

الزمن (بالساعات)

درجة الحرارة
(˚C  ب)

y

2

2

4

6

8

4 6 8 10 12 14 16 18 20 22
–2

0 x

أ. كم كانت درجة الحرارة عند الساعة ال 4؟  الساعة ال 11؟  الساعة ال17؟

ب. يف أّي ساعات تّم قياس درجة الحرارة C°2؟

ت. يف أّي ساعة تّم قياس أعىل درجة حرارة؟ 

     كم كانت درجة الحرارة؟ 

ث. يف أّي ساعة تّم قياس أقّل درجة حرارة؟ 

     كم كانت درجة الحرارة؟ 

ج. كم كانت درجة الحرارة عندما بدأوا القياس؟

ح. يف أّي ساعات تّم قياس درجة الحرارة C°0؟

خ. بني أّي ساعات تّم قياس درجة حرارة موجبة؟

     بني أّي ساعات تّم قياس درجة حرارة سالبة؟

د. تقع النقطة )3 ,19( عىل الخّط البيايّن للداّلة. ارشحوا معناها.

ذ. بني أّي ساعات ارتفعت درجة الحرارة؟

    بني أّي ساعات انخفضت درجة الحرارة؟

حّلوا املعادالت.  .3
2 = 0(4x – 1)ج.3x2 + 6 = 0ت.0 = (x + 6)(x – 6) أ.

x2 – 11x + 30 = 0ح.x2 – 6x – 7 = 0ث.x = 0(x2 – 16)ب.


