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املرّبع والثالثون:  الواحدة  الوحدة 
الدرس األوّل: صفات املربّع 

اطووا ورقة مستطيلة الشكل، بحيث ينتج مرّبًعا، دون استعامل املسطرة. 

ارشحوا ملاذا الشكل الرباعّي الناتج هو مرّبع؟

نبحث صفات املرّبع.

للتذكري: نسّمي املضّلع اّلذي جميع أضالعه متساوية وزواياه متساوية "مضّلع منتظم". 

تعريف: نسمّي الشكل الرباعيّ الّذي جميع أضالعه متساوية يف الطول "مربّع". 

املرّبع هو شكل رباعّي منتظم )املضّلع املنتظم مكّون من أربعة أضالع(. 

أ. هل متوازي األضالع هو مربّع؟ علّلوا.    .1
      ب. هل املرّبع هو متوازي أضالع؟ عّللوا.

      ت. هل املعّي هو مرّبع؟ عّللوا.

      ث. هل املرّبع هو معّي؟ عّللوا.

     ج. هل املستطيل هو مرّبع؟ عّللوا.

     ح. هل املرّبع هو مستطيل؟ عّللوا.

صفات املربع

ر ب ... نفكِّ

أ. ارشحوا ملاذا يقسّم القطر املربّع إىل مثلّثي قامئيِ الزاوية متساوييِ الساقي؟    .2
ب. احسبوا مقدار جميع الزوايا يف الرسمة، وارشحوا ملاذا ينّصف القطر الزوايا يف املرّبع؟ 

ت. ارشحوا ملاذا يوجد يف املرّبع زوج من األضالع  املتقابلة املتوازية؟ 
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ر ب ... نفكِّ

ABCD مرّبع. عطى  مُ  .3
أ. احسبوا مقدار جميع الزوايا يف الرسمة.

ΔABE  ΔBCE  ΔCDE  ΔDAE ب. 
حسب أّي نظرّية تطابق؟ 

ت. ارشحوا االستنتاجات التالية:  

أقطار املرّبع متعامدة.  .III أقطار املرّبع تنصف بعضها.   .I
أقطار املرّبع تنّصف الزوايا.  .IV أقطار املرّبع متساوية بالطول.   .II

صفات املربّع

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

جميع الزوايا متساوية باملقدار.   •
األقطار تنّصف بعضها.    •

األقطار متساوية بالطول.   •
األقطار تنصف الزوايا.  •

األقطار متعامدة.  •

أشريوا، يف الجدول، ب   إىل صفات األضالع، الزوايا وأقطار األشكال الرباعّية.    .4

مرّبعمعيمستطيلمتوازي األضالعالصفة

الع
ألض

ا

كّل زوج من األضالع املتقابلة متوازية  

كّل زوج من األضالع املتقابلة متساوية

جميع األضالع متساوية بالطول

ايا
زو

جميع الزوايا متساوية باملقدار ال

الزوايا املتقابلة متساوية باملقدار

ار
قط

األ

األقطار تنّصف بعضها

األقطار متساوية بالطول

األقطار متعامدة

األقطار تنّصف الزوايا

E

D C

A B
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في أعقاب...

طول ُقطر املرّبع 6 سم. )أُِعّدت الرسمة للتوضيح(.   .5
طلبت املعّلمة أن تحسبوا مساحة املرّبع.  

حسبت عناية املساحة حسب ِنصف حاصل رضب القطرين. ارشحوا.  

حسبت نعيمة، يف البداية، طول ضلع املرّبع )بواسطة نظرّية فيثاغوروس(. ارشحوا.  

رسمت سمرية قطرًا إضافيًّا، وحسبت يف البداية مساحة املثّلث الصغري الناتج. ارشحوا. 

اختاروا طريقتي، احسبوا مساحة املّربع وافحصوا هل حصلتم عىل النتيجة نفسها؟  

مجموعة مهاّم

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

x يف كّل مرّبع من املرّبعات التالية.   جدوا طول القطعة   .1

10x
x 7

x
7

ت.ب.أ.

الشكل الرباعي ABCD هو مربّع.    .2
كم مثّلًثا متساوي الساقي يف الرسمة؟  

سّجلوا اسمْي مثّلثي متساويي الساقي مختلفي.  

عطى ABCD مربّع. مُ  .3
∢ECB = 35˚
∢DAK = 35˚

.α, β, γ أ. احسبوا مقدار الزوايا

ب. ما هو نوع الشكل الرباعّي AECK؟ أّي نظرّية اعتمدتم عليها؟ 

6

E
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ABCD مربّع. عطى مُ  .4
EB = DK

ما نوع الشكل الرباعّي AECK؟ أّي نظرّية اعتمدتم عليها؟ 

أمامكم مرّبعات ُسّجلت فيها مقدار الزوايا.    .5
حّددوا املرّبعات اّلتي فيها معطيات غري صحيحة. ارشحوا.

80˚

45˚ 50˚

ت.ب.أ.

يف شبكة تربيعات مرّبعة. طول ضلع كّل مرّبع هو 1 سم.  .6
أ. كم مرّبًعا طول ضلعه 1 سم يوجد يف هذه الشبكة؟ 

ب. كم مرّبًعا طول ضلعه 2 سم يوجد يف هذه الشبكة؟ 

ت. كم مرّبًعا طول ضلعه 3 سم يوجد يف هذه الشبكة؟ 

KNAR مربّع. عطى مُ  .7
EG || RA

أ. هل ΔEGN قائم الزاوية؟  

.ΔEGN ب. احسبوا مقدار زوايا

ت. هل ΔEGN متساوي الساقي أيًضا؟  

D CK
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.ABC يف املثّلث  DEKG عطى حُرص املربّع مُ  .8
 CG = GK = KB

.GK أ. أشريوا يف الرسمة إىل قطع طولها يساوي طول القطعة

ب. احسبوا مقدار جميع الزوايا يف الرسمة، وارشحوا.  

ت. ما نوع املثّلث  ADE؟ عّللوا.

ث. ما نوع املثّلث ABC؟ عّللوا.

ATRM مرّبع. عطى مُ  .9
.MT  عىل القُطر C , B تقع النقطتان

∢CAT = 15˚ , ∢MAB = 15˚

أ. حسب أّي نظرّية يتطابق DBAM  DCAT؟ ارشحوا.

.ABC  ب. احسبوا مقدار زوايا املثّلث

ت. ما نوع املثّلث ABC؟ عّللوا.

أ. ُمعطى محيط املرّبع 36 سم. احسبوا مساحته.   .10
سنتمرتًا مرّبًعا. احسبوا محيطه.   ب. مساحة املرّبع 36  

ABCD مربّع. عطى مُ  .11
AB = 8 سم

أ. احسبوا محيط املثّلث ABC. )استعينوا بنظرّية فيثاغوروس(. 

.ABE ب. احسبوا محيط املثّلث

طول قطر املرّبع 10 سم.  .12
أ. ارسموا وجدوا مساحة املرّبع.  

ب. جدوا محيط املرّبع.
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الدرس الثاين: هل الشكل الرباعّي مرّبع؟ 

القطع املرسومة هي أزواج من أقطار أشكال رباعّية. 

ارسموا األشكال الرباعّية.

أ.

ب.

ت.

ث.

ج.

ح.

سّجلوا تحت كّل مرّبع نوعه.  

سنتعّلم كيفّية متييز مرّبعات حسب الصفات.  

أّي أشكال رباعّية، من بي األشكال الرباعّية اّلتي رسمتموها، يف مهّمة االفتتاحّية، هي مرّبعات؟   .1

ا.   حّددوا، يف كّل بند، هل االّدعاء صحيح؟ إذا كان االّدعاء غري صحيح فارسموا مثااًل مضادًّ  .2
أ. أقطار املرّبع متعامدة ومتساوية يف الطول.  

ب. إذا كانت أقطار الشكل الرباعّي متساوية يف الطول ومتعامدة، فإّن الشكل الرباعّي مرّبع. 

ت. أقطار املرّبع تنّصف بعضها ومتساوية يف الطول.  

ث. إذا كانت أقطار الشكل الرباعّي متساوية يف الطول وتنّصف بعضها، فإّن الشكل الرباعّي مرّبع. 

ج. أقطار املرّبع تنّصف بعضها ومتعامدة.  

ح. إذا كانت أقطار الشكل الرباعّي متعامدة وتنّصف بعضها، فإّن الشكل الرباعّي مرّبع. 

خ. أقطار املرّبع متعامدة، تنّصف بعضها ومتساوية يف الطول. 

د. إذا كانت أقطار الشكل الرباعّي متعامدة، تنّصف بعضها ومتساوية يف الطول، فإّن الشكل الرباعّي مرّبع. 

طلبت املعّلمة من التالميذ أن يعرّفوا املرّبع.    .3
قالت دالل: إذا كانت جميع أضالع الشكل الرباعّي متساوية يف الطول، فإّن الشكل الرباعّي هو مرّبع.  

قالت غزالة: إذا كانت جميع زوايا الشكل الرباعّي قامئة، فإّن الشكل الرباعّي هو مرّبع.

ا.    هل قول دالل وغزالة صحيح؟ إذا كانت اإلجابة نعم، فارشحوا. وإذا كانت اإلجابة ال، فأعطوا مثااًل مضادًّ
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ر ب ... نفكِّ

ABCD ينصّف القطران بعضهام، متساويان يف الطول ومتعامدان.  يف الشكل الرباعيّ   .4
أ. سّجلوا املعطيات بكتابة رياضّية. 

ب. حسب أّي نظرّية يتطابق ΔAEB  ΔBEC  ΔCED  ΔDEA؟

ت. احسبوا مقدار الزوايا وارشحوا ملاذا الشكل الرباعّي ABCD هو مرّبع؟ 

ي الشكل الرباعيّ الّذي جميع أضالعه متساوية وجميع زواياه متساوية ”مربّع“ تعريف: نسمّ

صفات املربّع
شروط كافية 

لتمييز املربّع

ا، فإنّ أقطاره إذا كان الشكل الرباعيّ مربّعً
ف بعضها، متساوية، تنصّ

ف الزوايا.  متعامدة وتنصّ

متعاكستان
إذا كانت أقطار الشكل الرباعيّ متساوية، 

ف بعضها ومتعامدة،    تنصّ
 فإنّ الشكل الرباعيّ هو مربّع

إذا كانت جميع أضالع الشكل الرباعيّ 
متساوية وجميع الزوايا متساوية،
  فإن الشكل الرباعيّ هو مربّع.

منوذج املرّبعات الغامقة والفاتحة يف الصورة اّلتي عىل يساركم، هو

صورة رجل مشهور. مَن هو هذا الرجل؟    

)كّلام ابتعدنا عن الصورة تتضح أكرث(. 

تنتج شاشة الحاسوب حسب املبدأ نفسه. الشاشة مقسمة إىل 

ا )بيكسيليم(. ُينتج تراكم آالف املرّبعات الصغرية صورة " مرّبعات صغرية جدًّ

متواصلة"، دون أن متّيز عيوننا املرّبعات اّلتي تكونها. 

B C
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حّددوا، يف كّل بند، حسب املعطيات املشار إليها يف الرسمة، هل ميكن االستنتاج أّن الشكل الرباعّي هو مرّبع؟ إذا كانت   .5
ا. اإلجابة نعم فعّللوا. إذا كانت اإلجابة ال، فارسموا مثااًل مضادًّ

  

45˚
45˚ ت.ب.أ.

في أعقاب...

ُمعطى، يف الرسمة، مرّبعان ومستطيالن.    .6
ُسّجلت مساحة أحد املرّبعات، ومساحة أحد املستطيالت.  

)أُعدت الرسمة للتوضيح(.

أ. احسبوا أطوال أضالع املرّبعات، وأطوال أضالع املستطيالت. ارشحوا.  

مراحل الحسابات.  

ب. هل الشكل الرباعّي الكبري هو مرّبع؟ ارشحوا.  

مجموعة مهاّم

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

كّل قطعة هي ضلع مرّبع. أكملوا املرّبع.    .1

ت.ب.أ.

أ. ارسموا شكاًل رباعيًّا مكّون ِمن ثالث زوايا قامئة، وهو ليس مرّبًعا. ما هو نوع الشكل الرباعّي اّلذي رسمتموه؟    .2
ب.  ارسموا شكاًل رباعيًّا مكّون ِمن أربع أضالع متساوية يف الطول، وهو ليس مرّبًعا. ما هو نوع الشكل الرباعّي اّلذي 

رسمتموه؟

 64  32  
مستطيل

ا سم مربّعً

مستطيل مربّع

مربّع

ا سم مربّعً
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كّل قطعة هي ُقطر يف املرّبع. أكملوا املرّبع.   .3

ت.ب.أ. 

ا. حّددوا، يف كّل بند، هل االّدعاء صحيح؟ إذا كانت اإلجابة نعم فعّللوا. إذا كانت اإلجابة ال، فارسموا مثااًل مضادًّ  .4
ت. كّل مرّبع هو مستطيل. أ. كّل معّي هو مرّبع.   

ث. كّل مستطيل هو مرّبع. ب. كّل مرّبع هو معّي.  

.M هام قُطران متعامدان يف دائرة مركزها BD AC  .5 وَ 
أ. ما هو نوع الشكل الرباعّي ABCD؟ ارشحوا.  

ب. طول ِنصف ُقطر الدائرة 3 سم.

ما هي مساحة الشكل الرباعّي ABCD؟

.ABCD هي منتصفات أضالع املربّع T , R , Y, N النقاط  .6
مساحة املرّبع NTRY هي 25 سنتمرتًا مرّبًعا. 

ما هي مساحة املرّبع ABCD؟ ارشحوا كيف وجدتم؟ 

.ABCD هي منتصفات أضالع املربّع T , R , Y, N النقاط  .7
ΔNAT  ΔRBT؟  ΔYCR  ΔNDY أ. حسب أّي نظرّية يتطابق

ب. بّينوا أّن زوايا الشكل الرباعّي NTRY قامئة. 

ت. ارشحوا ملاذا الشكل الرباعّي NTRY هو مرّبع؟ 

A

C

DB M

A B

D
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الدرس الثالث: التامثل يف األشكال الرباعّية

 اطووا ورقة عىل طولها.  
قّصوا شبابيك )يف كّل بند( يف خّط الطي، بحيث 

ينتج الشكل الرباعّي املطلوب عندما نفتح الطّي. 

إذا مل تتمّكنوا من الحصول عىل الشكل الرباعّي فاذكروا ذلك.  

أ.  دالتون ليس معّيًنا.  ّ

ب. مستطيل ليس مرّبًعا.  

ت. معّي ليس مرّبًعا.  

ث. شبه منحرف متساوي الساقي.  

ج. متوازي أضالع ليس معّيًنا أو مستطيل. 

ح. مربّع. 

نبحث يف أّي أشكال رباعّية يوجد متاثل؟

إذا استطعنا أن نطوي شكاًل إىل قسمي، بحيث يغطي كّل قسم اآلخر بالضبط، فإّن

 الشكل له محور متاثل.

 خّط الطّي هو محور متاثل الشكل.  

يف جميع األشكال الرباعّية اّلتي قصصتموها، خّط الطّي هو محور التامثل.  

حّددوا هل يوجد محور متاثل يف كّل شكل رباعّي؟    .1
إذا كانت اإلجابة ال، فارشحوا أو أعطوا مثااًل. إذا كانت اإلجابة نعم، فارسموا جميع محاور متاثله.  

مستطيل
مربع

دالتون

شبه منحرف متساوي الساقنيمعنيّ
متوازي أضالع

أ.

ب.

ت.

ث.

ج.

ح.
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ر ب ... نفكِّ

أ. قال عادل: القطر يف املستطيل هو محور متاثل، ألّنه ُيقّسم املستطيل إىل مثّلثي متطابقي.     .2
          هل قول عادل صحيح؟ 

  جدوا شكاًل رباعيًّا إضافيًّا يقّسم فيه القطر الشكل الرباعّي إىل مثّلثي متطابقي، وهو ليس محور متاثل. 

في أعقاب...

أ. اطووا ورقة إىل أربعة أقسام.    .3
         قصوا شباًكا بحيث ينتج مستطيالن متطابقان عندما نفتح الورقة 

         )كام يظهر يف الرسمة( .

         

ب. اطووا ورقة إىل أربعة أقسام. 

            قصوا شباًكا بحيث ينتج مرّبع واحد عندما نفتح الورقة 
            )كام يظهر يف الرسمة(.

وحدائق  بنايات  الحاالت،  معظم  املهندسون، يف  يصمم  الجامل.  َوِعلم  للجامل  مثااًل  التامثل  ُيعترب 

أشكالها متامثلة. كان الطموح يف قديم الزمان ويف العصور الوسطى أن يبنوا مباين متامثلة، بحيث 

يكون فيها التامثل األسايّس االنعكاس  ميي - يسار. يّدعي باحثون أّن التامثل يف الكنائس، يف العصور 

الوسطى، كان بالتقريب، وقد ُأدخلت فيه أخطاء بشكل متعمد يك ينقلوا رسالة للناس أّن الكامل لله وحده.

هنالك من يّدعي أّن مثالّية الجامل البرشّية يف تصّور اإلنسان، هي الطموح إىل التامثل الكامل، أّما كّل انحراف عن 

ذلك )غري متامثل( فيقلّل من مثالية الجامل. ابحثوا يف اإلنرتنت عن التامثل يف الهندسة املعامريّة ويف الطبيعة.

كاترادئية نوتردام، باريس، فرنسا تاج محل، أغرة، الهند 
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ستجدون يف موقع "الرياضّيات املدمجة"، يف قسم "فّعالّيات بواسطة الحاسوب"، فّعالّية "التامثل والدوران"   .4
"סימטריה וסיבוב". نّفذوا الفّعالّية حسب التعليامت. 

فّعالّية بديلة 
للحاسوب

عندما نعكس مضّلًعا بواسطة مستقيم ميّر عرب أحد األضالع ينتج شكاًل متامثاًل.    .5
اعكسوا كّل شكل من األشكال املرسومة بواسطة املستقيم األحمر، واذكروا اسم الشكل الناتج.  

أ.

ب.

ت.

ث.

ج.

ح.

متاثل يف الَقطْع املكافئ

ُمعطى، يف كّل قطع مكافئ، نقطة تقاطع واحدة مع محور x ، ومحور متاثل )الخّط املتقطع هو محور التامثل(.   .6
.x جدوا إحداثيْي نقطة التقاطع الثانية مع محور

x

y

x

y

x

y

x

y

–3

3 4 500

0

21–2

ث.ت.ب.أ.

y = 2x2 – 6x ُمعطاة الداّلة  .7
أ. جدوا محور متاثل الَقْطع املكافئ )احسبوا، يف البداية، إحداثّيات النقاط الصفرّية(. 

ب. سّجلوا مثااًل لدالة تربيعّية إضافّية لها محور التامثل نفسه. 

مثال:
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مجموعة مهاّم

ارسموا محور متاثل واحد، عىل األقّل، يف كّل مضلع  .1

أ. مثلّث متساوي األضالع

ب. مثلّث متساوي الساقني

ت. مستطيل

ث. شكل خماسيّ منتظم

ج. شكل سداسيّ منتظم

ح. شكل ثمانيّ منتظم

أمامكم رسمة شكل سدايسّ منتظم.   .2
أ. ارسموا، بقلم رصاص، ُقطرًا بحيث يشّكل محور متاثل.  

ب. ارسموا، بقلم رصاص، محور متاثل ليس ُقطرًا. 

ت. كم محور متاثل يوجد يف الشكل السدايّس املنتظم؟

أمامكم رسمة شكل خاميسّ منتظم.  .3
أ. ارسموا محور متاثل يف الشكل الخاميّس.

ب. هل يوجد يف الشكل الخاميّس املنتظم ُقطر ُيعترب محور متاثل؟  

ت. كم محور متاثل يوجد يف الشكل الخاميّس املنتظم؟ صفوها.

أ. ارسموا، بقلم رصاص، محور متاثل يف نجمة داوود.    .4
ب. ارسموا، بقلم رصاص، محور متاثل يختلف عن املحور السابق.  

ت. كم محور متاثل يوجد يف نجمة داوود؟
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املستقيم املتقّطع، يف كّل رسمة، هو محور متاثل شكل رباعّي.  .5
- ارسموا القسم املتامثل الناقص.

- أّي شكل رباعّي َنَتج؟ 

أ.

ب.

ت.

ث.

ج.

ح.

خ.

د.

ارسموا أشكااًل يف كّل منها متاثل، وارسموا محور التامثل بلون آخر.    .6

ُمعطاة 4 قطوع مكافئة.  .7

IIIy

x0 0

Iy

x1

10

II
x

yIVy

x0

–1

–1

أ. معطاة، يف كّل َقْطع مكافئ، نقطة تقاطع واحدة مع محور x ومحور متاثل )الخّط املتقّطع هو محور متاثل( . جدوا 

.x  إحداثيْي نقطة التقاطع األخرى مع محور

y = x2 + 2x    y = x2 – 2x    y = –x2 + 2x    y = –x2 – 2x  :ب. التمثيالت الجربّية هي

المئوا كّل متثيل جربّي للَقْطع املكافئ املناسب.  
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نحافظ على لياقة رياضّية

حساب مساحات

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

2 سم. 5 سم َو  ُرسم، يف كّل بند، مستطيل أطوال أضالعه   .1
جدوا مساحة الشكل امللّون حسب املعطيات املشار إليها يف الرسمة.  

2

5

2

5
2

5

2

5

2

5

مثلّث 2

5

مثلّث

ج.
شبه منحرفمتوازي أضالع

متوازي أضالعمثلّث

أ.

ب.

ت.

ح.ث.

ُرسمت، يف كّل بند، أقطار الشكل الرباعّي، وأرشنا إىل املعطيات.   .2
ارسموا الشكل الرباعّي. إذا كان له اساًم باستثناء االسم شكل رباعّي فسّجلوه.  

احسبوا مساحة كّل شكل رباعّي. 

4
4 سمسم وَ 34 3 6 3

طول القطرانطول القطرانسمطول كل قطر

سمسم وَ
طول القطران

سمسم وَ

ث.ت.ب.أ.

يوجد، يف الرسمة، مربّع صغري داخل مربّع كبري.    .3
طول ضلع املرّبع الكبري ضعفْي طول ضلع املرّبع الصغري. 

أ. كم ضعًفا محيط املرّبع الكبري أكرب من محيط املرّبع الصغري؟ ارشحوا.  

ب. كم ضعًفا مساحة املرّبع الكبري أكرب من مساحة املرّبع الصغري؟ ارشحوا. 
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أمامكم رسمة شبه منحرف متساوي الساقي مُقسّم إىل مستطيل ومثلّثي.  .4
كم ضعًفا مساحة شبه املنحرف أكرب من مساحة املستطيل؟ ارشحوا.  

.ABCD املستطيل  عطى مُ  .5
AB 11 سم = 

BC 7 سم = 
EB  = GD = BK  = DH 3 سم = 

أ. احسبوا مساحة كّل مثّلث.  

.EKGH ب. احسبوا مساحة الشكل الرباعّي  

نبني بركة عىل قطعة أرض مستطيلة الشكل.    .6
10 م طول أحد أضالع قطعة األرض 

14 م. وطول الضلع اآلخر 

2 م من كّل طرف.  يوجد حول الربكة مسارات عرضها 

احسبوا مساحة الربكة. 

نبني بركة عىل قطعة أرض مستطيلة الشكل.    .7
18 م.       طول أحد أضالع قطعة األرض14 م وطول الضلع اآلخر  

يوجد حول الربكة مسارات:

3 م يف كّل طرف. عرض املساران يف الطرفي 

عرض املساران يف الطرفي العلوّي والسفيّل متساٍو.

72 مرتًا مرّبًعا.  مساحة الربكة 

احسبوا عرض املسارين يف الطرفي العلوّي والسفيّل. 
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