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أضالع منتصفات  والثالثون:  الثالثة  الوحدة 
الدرس األّول: ِقطع متوّسطة يف املثّلث

يبني ماهر أرجوحة ألطفال الروضة.

وضع، يف كّل طرف، قضيًبا ُأفقيًّا لتثبيت اإلطار كام يظهر يف الرسمة.   

تربط القضبان امللّونة باألحمر بني منتصفات األعمدة. 

ما طول القضيب؟ 

نتعرّف عىل صفات ِقطع توصل بني منتصفات أضالع املثّلث.

1.  أ. أشريوا، يف كّل مثّلث، إىل منتصفْي ضلعني بواسطة تعيني نقطتني، ثّم صلوا بينهام.  

ب. هل القطعة اّلتي تربط بني منتصفِي الضلعني يف املثّلث توازي أحد األضالع؟  

تعريف: نسمّي القطعة الّتي توصل بني منتصفات األضالع يف املثلّث "قطعة متوسّطة".

يف أّي مثّلث القطعة املرسومة هي قطعة متوّسطة؟   .2

أ.
ت.ب.
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ر ب ... نفكِّ

أ.  ُقّصوا 4 مثّلثات متطابقة. )ضعوا 4 قطع من الورق بجانب بعضها، أو اطووا ورقة واحدة إىل أربعة أقسام، وقّصوا    .3
              مثّلًثا(. ضعوا املثّلثات األربعة اّلتي قصصتموها، وابنوا مثّلًثا واحًدا كام يظهر يف الرسمة. 

ارشحوا ملاذا القطعة امللّونة باألحمر هي قطعة متوّسطة يف املثّلث الكبري اّلذي َنَتج.  

ب. أشريوا إىل الزوايا الّتي مقدارها يساوي الزاوية α، وعلّلوا. 

ت. ارشحوا ملاذا القطعة املتوّسطة )الحمراء( توازي الضلع الثالث؟ 

امللّونة  املتوّسطة  القطعة  طول  تساوي  اّلتي  الِقطع  إىل  أشريوا  ث. 

باألحمر، وعّللوا.  

ج. ارشحوا ملاذا القطعة املتوّسطة تساوي ِنصف طول الضلع الثالث؟ 

رأينا أّن القطعة املتوّسطة يف املثّلث )القطعة اّلتي توصل بني منتصفْي ضلعني يف املثّلث(: 

توازي الضلع الثالث.  •
طولها يساوي ِنصف طول الضلع الثالث.  •

نعود إىل مهّمة االفتتاحّية.  .4
يف األرجوحة اّلتي بناها ماهر، يوصل القضيبان امللّونان باألحمر بني منتصفِي 

العمودين )الصورة للتوضيح(. 

الُبعد بني عمدان األرجوحة هو 180 سم.

ما هو طول كّل قضيب أحمر ُيثبت األعمدة؟ ارشحوا. 

 
للتذكري: إذا كان مقدار الزوايا متساٍو بالتناظر، يف مثّلثني، فإّن املثّلثني متشابهان. 

α

180 سم
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 .ABC DE قطعة متوسّطة يف املثلّث    .5

أ. جدوا، يف الرسمة، مثّلثات متشابهة. وارشحوا.  

ب. ما هي نسبة التشابه؟  

في أعقاب...

النقاط E ,D, َو G هي منتصفات أضالع املثّلث ABC )انظروا الرسمة(.  .6
أ. أشريوا، يف الرسمة، إىل ِقطع طولها يساوي طول القطعة DE وعّللوا.  

.EG وإىل ِقطع طولها يساوي طول القطعة DG ب. أشريوا إىل ِقطع طولها يساوي طول القطعة

جدوا، يف الرسمة، أربعة مثّلثات متطابقة. عّللوا.  

مساحة  ُربع  هي   DEG الداخيّل  املثّلث  مساحة  ملاذا  ارشحوا  ت. 

املثّلث ABC؟

ث. كم ضعًفا محيط املثّلث ABC أكرب من محيط املثّلث DEG؟  

مجموعة مهاّم

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

حّددوا، يف كّل مثّلث، هل القطعة املتقطعة قطعة متوّسطة؟ إذا كانت اإلجابة نعم، فجدوا طول القطعة.   .1
       إذا كانت اإلجابة ال، فارشحوا ملاذا. 

 4
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ث.ت.ب.أ.

ارسموا قطعة متوّسطة يف كّل مثلث.  .2
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القطعة املتقطعة، يف كّل رسمة، هي قطعة متوّسطة يف املثّلث.   .3
.α ومقدار الزاوية ،x جدوا طول القطعة

x

a

6
35˚a

5

x 65˚

a

a

60˚

x
60˚

 4

ت. ب. أ.

DABC هو مثّلث قائم الزاوية.   عطى مُ  .4
AB 5 سم = 
AC 3 سم = 

جدوا طول القطعة املتوسطة DE )استعينوا بنظرّية فيثاغوروس(. 

)انظروا   ABC املثّلث  أضالع  منتصفات  هي   G َو   ,E  ,D النقاط   .5
الرسمة(.

.DEG احسبوا أطوال أضالع املثّلث الداخيّل

 ABC هي منتصفات أضالع املثّلث G َو ,E ,D النقاط  .6
       )انظروا الرسمة(.

.DEG أ. جدوا، حسب معطيات الرسمة، محيط املثّلث

ب. ما هو محيط املثّلث ABC؟

DABC هو مثلّث متساوي األضالع.   .7
ΔABC أ. استعينوا بالنقاط املشار إليها، وقّسموا

إىل مثّلثات تتطابق مع املثّلث األخرض.

ب. مساحة املثّلث األخرض هي 2 سنتمرت مرّبع.

ما هي مساحة املثّلث الكبري؟  
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الدرس الثاين: منتصفات أضالع الشكل الرباعّي

يف كّل شكل رباعّي توصل القطعة الحمراء بني منتصفْي ضلعِي الشكل الرباعّي. انتبهوا!

هنالك إمكانّيتان يف الشكل الرباعّي يك نوصل بني منتصفات األضالع: منتصفات أضالع متقابلة أو منتصفات أضالع 

متجاورة.  

أو بني منتصفات  املتجاورة  توصل بني منتصفات األضالع  باألحمر  امللّونة  القطعة  لكّل شكل رباعّي هل  اذكروا    •
األضالع املتقابلة؟  

ابرزوا يف كّل شكل رباعّي ضلًعا يوازي القطعة امللّونة باألحمر أو ارسموا ُقطرًا يوازي القطعة امللّونة باألحمر.   •
ج.ث.ت.ب.أ.

نفحص صفات القطعة اّلتي توصل بني منتصفات أضالع الشكل الرباعّي. 

منتصفات أضالع متقابلة

أ. أشريوا، يف كّل شكل رباعّي، إىل منتصفات األضالع، وصلوا بني منتصفات أضالع متقابلة.    .1

شبه منحرف

متوازي أضالع

دالتون

معنيّ
شبه منحرف متساوي الساقني

ب. يف أّي أشكال رباعّية القطع اّلتي توصل بني منتصفات أضالع متقابلة توازي األضالع األخرى يف الشكل الرباعّي؟
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ر ب ... نفكِّ

توصل القطعة EK بني منتصفات أضالع متقابلة يف متوازي األضالع.  .2
ABKE أ. حسب أّي نظرّية ميكن االستنتاج أّن الشكل الرباعّي

هو متوازي أضالع؟  

عّللوا.    EK || AB استنتاجات:  ب. 
عّللوا.  EK = AB

أ. صلوا بني منتصفْي ساقي كّل شبه منحرف.    .3

ب. أّي أضالع توازي القطعة اّلتي توصل بني منتصفْي ساقْي شبه املنحرف؟

  

في أعقاب...

 .ABCD أ.   قصوا شبه منحرف متساوي الساقني  .4
ارسموا القطعة KM اّلتي توصل بني  منتصفْي ساقي شبه املنحرف.

)أُِعّدت الرسمة للتوضيح، وقياسات الطول معطاة بالسم(. 

ب. اطووا شبه املنحرف اّلذي قصصتموه عىل طول القطعة اّلتي توصل بني   

منتصفيِ الساقني )انظروا الرسمة(.  

ما نوع الشكل الرباعّي امللّون؟  

ارشحوا ملاذا القطعة KM توازي قاعديْت شبه املنحرف؟ 
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 تعريف: نسّمي القطعة اّلتي توصل بني منتصفْي ساقْي شبه املنحرف 
"قطعة متوسّطة" يف شبه املنحرف".

مثال: يف شبه املنحرف ABCD يف الرسمة، EK هو قطعة متوسطة.  
E K

CD

A B

ر ب ... نفكِّ

أ.    ارسموا، يف كل شبه منحرف، القطعة املتوسطة لشبه املنحرف.  ז.  .5
جدوا طويل القاعدتني وطول القطعة التي سجلتموها، وسجلوها يف الرسمة.  

)الُبعد بني نقطتني متجاورتني هو 1 سم.(

.I.II.III

1

1

سم

سم

ب. جدوا مجموع طويِل القاعدتني.  

قارنوا بطول القطعة املتوسطة. ماذا وجدتم؟  

وجدنا يف املهام السابقة أن القطعة املتوّسطة يف شبه املنحرف توازي القاعدتني،

 وطولها يساوي نِصف مجموع طويليِّ القاعدتني.

EK AB DC
2= +  EK || DC || AB :مثال

E K

CD

A B
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منتصفات أضالع متجاورة

 ABCD عطى الشكل الرباعيّ  مُ  .6
AB K هي منتصف الضلع   النقطة 

ADهي منتصف الضلع L  النقطة 

.BD أ. ارسموا الُقطر 

KL الُقطرBD؟ ب. ارشحوا ملاذا توازي القطعة 

BD؟ KL وطول  ت. ما العالقة بني طول 

يف كّل شكل رباعّي توصل القطعة الحمراء بني منتصفات أضالع متجاورة.    .7
جدوا طول القطعة الحمراء.

8
76

5
ث.ت.ب.أ.

شكل رباعيّشبه منحرفمتوازي أضالعمستطيل

ABCD معني.  عطى مُ  .8
طول ضلع املعنّي 4 سم.

.60° مقدار الزاوية A  هو 

E, G َو H هي منتصفات أضالع املعنّي )انظروا الرسمة(.  النقاط 

BD. ما طوله؟ عّللوا.   أ. ارسموا الُقطر 

AC واحسبوا طوله )استعينوا بنظرّية فيثاغوروس(.  ب. ارسموا الُقطر 

EG؟ عّللوا.   ت. ما طول القطعة 

GH؟ عّللوا. ث. ما طول القطعة 

مجموعة مهاّم

ارسموا، يف كّل شكل رباعّي، قطعة توصل بني منتصفات أضالع متقابلة )املشار إليها(.    .1
اذكروا الضلع اّلذي يوازي هذه القطعة، وجدوا طوله.  

C7D

A B5 A B

D C

5

A C

B
4

D

ت.ب.أ.

شبه منحرفمعنيّمتوازي أضالع
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ارسموا قطعة متوسطة يف كّل شبه منحرف.    .2
جدوا طويِل القاعدتني وطول القطعة اّلتي رسمتموها، وسّجلوها يف الرسمة.  

1 سم(. )الُبعد بني نقطتني متجاورتني ُيّثل 

1

1

سم

سم

أ.

ب.

ت.

4 سم.   معطى، يف الرسمة، مرّبع طول ضلعه   .3
أ. احسبوا طول ُقطر املرّبع.  

ب. ارسموا واحسبوا طول القطعة اّلتي تربط بني منتصفات أضالع متجاورة يف املرّبع. 

تربط القطع امللّونة باألحمر ، يف كّل بند، بني منتصفات أضالع الشكل الرباعّي.    .4
ارسموا ُقطرِي الشكل الرباعّي، وجدوا أطوال القطع امللّونة باألحمر، 
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ارسموا شكلني رباعّيني مختلفني، بحيث توصل القطعة الحمراء بني منتصفات األضالع املتقابلة يف الشكل الرباعّي.    .5

ارسموا شكلني رباعيني مختلفني، بحيث توصل القطعة الحمراء بني منتصفات األضالع املتجاورة يف الشكل الرباعّي.  .6

12 سم. 9 سم وَ  طول أضالع املستطيل هي   .7
أ. احسبوا طول ُقطر املستطيل.  

N هي منتصفات أضالع املستطيل )انظروا الرسمة(.  P, K َو  ب. النقاط 

.PKN احسبوا محيط املثّلث 

10 سم.  ABCD هو مربّع طول ضلعه  الشكل الرباعيّ   .8
K هام منتصفا الضلعان. M َو  النقطتان 

KL. )انظروا الرسمة(. ML َو   T هام منتصفا القطعتان  P َو   النقطتان 

PT؟ ارشحوا.  ما طول القطعة 

P N

CD

BKA

M K

TP

CD

BLA
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الدرس الثالث: نوصل بني منتصف ومنتصف

نوصل، حسب الرتتيب، بني منتصفات أضالع متجاورة يف الشكل الرباعّي. 

أّي شكل رباعّي َنَتج؟  

نبحث األشكال الرباعّية الناتجة عندما نربط بني منتصفات أضالع أشكال رباعّية مختلفة.  

صلوا، يف كّل شكل رباعّي، بني منتصفات أضالع متجاورة، حسب الرتتيب، وسّجلوا ما هو الشكل الرباعّي الناتج؟    .1

أ.

ب.

ت.

ث.

ج.

ح.

ر ب ... نفكِّ

ABCD الشكل الرباعيّ   عطى مُ  .2
.AD AB َو  KL بني منتصفِي الضلعني  توصل القطعة 

.CD BC َو  HM بني منتصفِي الضلعني  توصل القطعة 

أ. جدوا ِقطع متوازية يف الرسمة. ارشحوا.  

ب. جدوا، يف الرسمة، ِقطع متساوية يف الطول. عّللوا.  

.LM KH َو  ت. صلوا بني 

KLMH؟ أّي نظرّية اعتمدتم عليها؟   ما نوع الشكل الرباعّي 

D
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K
B
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نظريّة إذا أوصلنا بني منتصفات أضالع شكل رباعّي، الواحد تلو اآلخر، فينتج متوازي أضالع.

إىل  منتصف  نوصل   " فّعالّية  الحاسوب"،  بواسطة  "فّعالّيات  قسم  يف  املدمجة"،  "الرياضّيات  موقع  يف  ستجدون   .3
منتصف" "אמצע לאמצע נחבר" نّفذوا الفّعالّية حسب التعليامت. 

فّعالّية بديلة 
للحاسوب

أ.   أّي نوع شكل رباعّي ينتج إذا أوصلنا، حسب الرتتيب، بني منتصفات أضالع امُلَعني؟    .4
ارشحوا بواسطة صفات أقطار املعني.  

      ب.  أّي نوع شكل رباعّي ينتج إذا أوصلنا ، حسب الرتتيب، بني منتصفات أضالع متجاورة يف

            املستطيل؟ ارشحوا بواسطة صفات أقطار املستطيل.

ت.  أّي نوع شكل رباعّي ينتج إذا أوصلنا ، حسب الرتتيب، بني منتصفات أضالع متجاورة يف

            املربع؟ ارشحوا بواسطة صفات أقطار املربع.

      ث.  أّي نوع شكل رباعّي ينتج إذا أوصلنا ، حسب الرتتيب، بني منتصفات أضالع متجاورة يف

            الدالتون؟ ارشحوا بواسطة صفات أقطار الدالتون.

      ج.  أّي نوع شكل رباعّي ينتج إذا أوصلنا ، حسب الرتتيب، بني منتصفات أضالع متجاورة يف

متساوي  منحرف  شبه  أقطار  بواسطة صفات  ارشحوا  الساقني؟  متساوي  منحرف  شبه          

الساقني.
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مجموعة مهاّم

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

10 سم. عطى طول قُطر املربّع هو  مُ  .1
النقاط املشار إليها هي منتصفات أضالع املرّبع. 

أ. ما نوع الشكل الرباعّي الناتج؟  

ب. صلوا بني منتصفات األضالع املتجاورة حسب الرتتيب. 

    ما نوع الشكل الرباعّي الناتج؟  

ت. ما هو محيط الشكل الرباعّي الناتج؟ 

12 سم. عطى طول قُطر املستطيل هو  مُ  .2
           النقاط املشار إليها هي منتصفات أضالع املستطيل.

أ. صلوا بني منتصفات األضالع املتجاورة حسب الرتتيب.

ب. ما نوع الشكل الرباعّي الناتج؟ 

ت. ما هو محيط الشكل الرباعّي الناتج؟

عطى الشكل الرباعيّ الّذي أمامكم هو مُعَني.  مُ  .3
           النقاط املشار إليها هي منتصفات أضالع املعنّي.

6 سم. 10 سم َو   طوال القطران يف املعنّي هام 

أ. صلوا بني منتصفات األضالع املتجاورة حسب الرتتيب.

ب. ما نوع الشكل الرباعّي الناتج؟ ارشحوا. 

ت. ما هو محيط الشكل الرباعّي الناتج؟

6 سم. طول قُطر املربّع، يف الرسمة، هو   عطى مُ  .4
           النقاط املشار إليها هي منتصفات أضالع املرّبع.

أ. صلوا بني منتصفات األضالع املتجاورة حسب الرتتيب.

ب. ما نوع الشكل الرباعّي الناتج؟

ت. ما هي أطوال أضالع الشكل الرباعّي الناتج؟ ارشحوا. 

10

سم

 12
سم
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5 سم. 12 سم وَ  عطى أطوال أضالع املستطيل هي  مُ  .5
أ. احسبوا طول ُقطر املستطيل )استعينوا بنظرّية فيثاغوروس(. 

ب. النقاط املشار إليها هي منتصفات أضالع املربّع.

صلوا بني منتصفات األضالع املتجاورة حسب الرتتيب.

ت. ما نوع الشكل الرباعّي الناتج؟  

ث. ما هو محيط الشكل الرباعّي الناتج؟ 

أ. أشريوا إىل منتصفات أضالع الشكل السدايّس املنتظم.    .6
ب. صلوا بني منتصفات األضالع املتجاورة حسب الرتتيب.

ت. ارشحوا ملاذا جميع أضالع الشكل السدايّس الناتج متساوية يف الطول؟ 

ث. احسبوا مقدار الزوايا، وارشحوا ملاذا جميع زوايا الشكل السدايّس الناتج متساوية؟  

استنتاج الشكل السدايّس الداخيّل هو شكل سدايّس منتظم. ارشحوا.  ج. 

ABDC شبه منحرف متساوي الساقني.   عطى مُ  .7
 CD 2 سم = 
AB 6 سم = 

AC DH يوازي الساق 
ABCD EG قطعة متوّسطة يف شبه املنحرف 

.ABCD أ. احسبوا طول القطعة املتوّسطة يف شبه املنحرف 

DBH؟ MG قطعة متوّسطة يف املثّلث  ب. ارشحوا ملاذا 

MG وارشحوا.  ت. احسبوا طول 

5

12

DC
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B
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H


