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نتهــاء مــن دراســة هــذه الوحــدة المتماجــة والتفاعــل مــع اأنشــطتها اأن يكونــوا  يتوقــع مــن الطلبــة بعــد ال�إ

حصــاء فــي الحيــاة العمليّــة مــن خــلال ال�آتــي: قادريــن علــى توظيــف هندســة المثلثــات وال�إ

1- التعرّف اإلى نظريّة فيثاغورس، والتعبير عنها جبريّاً وهندسيّاً.

2- توظيف نظريّة فيثاغورس وعكسها في حّل مشكلاٍت حياتيّة.

3- التعرّف اإلى مفهوم المثلّثات المتطابقة.

4- التعرّف اإلى حال�ت تطاُبق المثلثات.

5- التعرّف اإلى مفهوم المثلّثات المتشابهة.

6- التعرّف اإلى حال�ت تشابه المثلّثات.

7- توظيف تطابق المثلّثات، وتشابه المثلثات في حّل مشكلاٍت حياتيّة.

٨- اإيجاد زاوية قطاع دائرّي معلوم.

٩- تمثيل البيانات بطريقة القطاعات الّدائرية.

1٠- تمثيل البيانات بطريقَتي الُمَضلَّع التَّْكراري والُمْنَحنى التَّْكرارّي.

11- َتَعرُّف مفهوم التََّشتُّت.

12- اإيجاد بعض مقاييس التََّشتُّت لبيانات مفردة.

13- توظيف مقاييس التََّشتُّت في سياقات حياتيّة.

14 2-5 تمثيل البيانات بطريقة القطاعات الدائرية 

16 2-6 مقاييس التشتت 

1 2-1 نظرية فيثاغورس 

3 2-2 عكس نظرية فيثاغورس 

5 2-3 تطابق المثلثات )1( 

1٠ 2-4 تشابه المثلثات 

المحتويات

النتاجات
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نظرّية فيثاغورس1-2

 نشاط1:
رسم المثلث ك ل م، كما في الشكل المجاور، بحيث: 
ل ك = 3سم، ل م = 4سم، م ك = 5سم، ثم اأكمل: 

ِمساحة المربع الُمنشاأ على الوتر ك م = 5 × 5 = ...سم2 
ِمساحة المربع الُمنشاأ على ضلع القائمة ل ك = 3 × 3  = ٩سم2     

ِمساحة المربع الُمنشاأ على ضلع القائمة ل م = 4 × 4 = ...سم2. 
مجموع مساحتّي المربّعْين المنشاأْين على ضلعّي الزاوية القائمة = ٩ + 16 = 25.

األ�حظ اأن: .....................................................................

5سم

نظرّيــة فيثاغــورس: فــي المثلـّـث القائــم الّزاويــة تكــون ِمســاحُة المربـّـع 
الُمنشــاأ علــى الوتــر تســاوي مجمــوع مســاحتّي المربّعْين الُمنشــاأْين على 

ضلعــّي الزاويــة القائمــة؛ اأّي اأّن: )اأ جـــ(2 = )اأ ب(2 + )ب جـــ(2

 نشاط2:
يســتخدم ضبــاط الدفــاع المدنــي اأدوات مختلفــة فــي اإنجــاز مهماتهم،واأثنــاء تنفيــذ اإحــدى المهمــات 

اضطــر ضابــط لوضــع ســلم طولــه 1٠م علــى اأرض مســتوية بحيــث يلامــس اأعلــى الســلم قمــة بنايــة 

ارتفاعها ٨م، ما البعد بين الطرف السفلي للسلم واأسفل البناية.

اأرسم رسماً توضيحيّاً، كما في الشكل المجاور:                              

)اأ جـ(2 = )اأ ب(2 + )ب جـ(2      

)1٠(2 =  )٨(2 + )ب جـ(2 
.... = 64 + )ب جـ(2

)ب جـ(2 = 1٠٠ –  64 
)ب جـ(2 = 36  ، ومنها )ب جـ( = ....

بعد السلم عن اأسفل البناية = ....م
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 نشاط٣:             اأكمُل اإيجاَد اأطواِل اأضلاِع المثلّثات ال�آتية:
اأ( )ك م(2 = )ك ل(2 + )ل م(2   

        س2 = )4,2(2 + ....     س2 = .... + 33,64 
51,2٨ وحدة طول          س2 = 51,2٨ ومنها س = 

  

ب( )ع ن(2  = )س ع(2 + )س ن(2  .... = )2(2 +  )ص(2 
         36 – .... = ص2  ومنها ص2 = 32 

32 وحدة طول          اأّي اأّن:  ص = 

 تمارين ومسائل:            اأجُد قيمَة س في كل من المثلّثات القائمة ال�آتية: 

                                                          

                                        

2( اأحسُب محيط المثلث اأ ب جـ القائم الزاوية في ب، الذي فيه:
اأ ب = 15سم، اأ جـ = 25سم

3( يوّضح الشكل المجاور مخطط حديقًة مستطيلَة الشكل،
طولها 1٨م، ومساحتها 216م2، فما طول قُطرِها؟  

ــّي  ــاء ترتفــع 7م عــن ســطح ال�رض بســلٍك كهربائ ــل نقطــة تقــع علــى قمــة عمــود كهرب ــم توصي 7( ت
مشــدود اإلــى ســطح منــزل، ارتفاعــه 3م عــن ســطح ال�أرض، فــاإذا كانــت نقطــة تثبيــت الّســلك بقمــة 

ــاء، فمــا طــول هــذا الّســلك؟ المنــزل تبعــد 3م عــن عمــود الكهرب

مهمة تعليمية
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 نشاط1:ت               اأّمل المثلثاِت ال�آتية، ثم اأكمل:  
اأ( )اأ جـ(2 = )15(2 = 225سم2

   )اأ ب(2 + )ب جـ(2 = )٩(2 + )12(2
.... + .... =                        

                        = 225سم2
األ�حظ اأّن: المثلث قد حّقق نظريّة فيثاغورس.  اأتحّقُق بالقياس من اأّن المثلَث اأ ب جـ قائُم الّزاوية في ب.

ب(  )اأ ب(2 = )...(2  = 4٨سم2
      )اأ جـ(2 + )ب جـ(2 = )4(2 + .... = 32سم2  

 األ�حُظ اأّن: )اأ ب(2 ≠ )اأ جـ(2 + )ب جـ(2
اأي اأن المثلث )اأ ب جـ( ل�يحقق نظرية فيثاغوروس.
اأتحّقق بالقياس اأّن المثلَث اأ ب جـ غيُر قائم الّزاوية.

عكس نظرّية فيثاغورس2-2

نظرّيــة: اإذا كانــت ِمســاحُة المربّــع الُمنشــاأ علــى اأطــوِل اأضــلاِع المثلّــث تســاوي 
مجمــوَع مســاحتّي المربّعْيــن الُمنشــاأْين علــى الضلعْيــن ال�آخرْيــن، فــاإّن الّزاويــَة المقابلــَة 

ــه: اإذا كان )اأ جـــ(2 = )اأ ب(2 + )ب جـــ(2  ــِر تكــون قائمــًة؛اأّي اأنّ ــع ال�أكب للّضل
فاإّن المثلَث اأ ب جـ قائُم الّزاوية في ب.

نشاط2:          اأّي ال�أطوال ال�آتية يمكن اأْن تشكل اأطوال�ً ل�أضلاع مثلث قائم الزاوية:

2سم اأ( ال�أطوال: 1سم ، 1سم، 
  ) (2 = ....سم2     )1(2 + )1(2 = 1 + 1 = 2سم2

ســم تشــّكل مثلّثــاً قائــم  (2 = )1(2 + )1(2   ومنهــا ال�أطــوال: 1ســم، 1ســم،     اأي اأّن: )
الّزاويــة.         )لمــاذا؟(  

ب( ال�أطوال: 74سم، 4٨سم، 55سم.
   )74(2  = ....سم2      )4٨(2 + )55(2 = 23٠4 + .... = 532٩سم2

2)55( + 2)4٨(  2)74( :األ�حظ اأّن    
    ومنها ال�أطوال: 74سم، 4٨سم، 55سم ل� يمكن اأن تشّكل مثلّثاً قائم الزاوية.   )لماذا؟( 
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 تمارين ومسائل:

1( اأكمُل الجدول ال�آتي: 

هل المثلث قائم الزاوية؟اأطوال اأضلاع المثلث بالسنتمتر

 3,6 ، 4,٨ ، 6

61 ، 11،6٠

2( يبين الشكل المجاور دائرٌة نصُف قطرِها 1٠سم،
اأ ب وتٌر فيها، م جـ عمودي على الوتر اأب، ما طول اأ ب؟

3( الشكل المجاور يمثّل درجاً، اأبعاُده معلومة،

   فهل تم بناء الدرج بحيث تكون زاوية جـ قائمة.
للمصمم اإزالة اإشارة القائمة عن جـ

مستخدماً المتر فقط، كيف تتاأكد من اأن الزاوية في احد غرف منزلك قائمة؟

مهمة تعليمية

              تعريف: تُسّمى ال�أعداُد الطبيعيّة التي تُحّقُق نظريّة فيثاغورس اأعداداً فيثاغوريّة.

 نشاط٣:                 اأكمُل الجدوَل ال�آتي:
   

هل هي اأعداد فيثاغورية؟س2 + ص2ع2ص2س2عصس

نعم؛ ل�أّن: ........ 36 + 64 = ....6٨1٠36641٠٠

ل�؛ ل�أن ............. + 16٩ = ٩132٠16٩25٠
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تطاُبق المثلّثات2-٣

 نشــاط1:             يبيّــن الشــكل المجــاور المثلثْيــن المتطابقْيــن اأ ب جـــ، م ل ك، اأكمــُل 
اإيجــاَد:

∠ ل م ك، ∠ م ل ك، م ل.

∠ ل م ك = ∠ ب اأ جـ        )لماذا؟(
ومنها: ∠ ل م ك = ....

∠ م ك ل = ∠    اأ جـ ب = 65°        )لماذا؟(
م ل = اأ ب ، ومنها: م ل = ....سم

ُق من تطابق مثلثين؛ اعتماداً على حال�ت تتضّمن ال�آتية: يمكن التحقُّ

الحالة ال�أولى: تطاُبُق مثلثْين بثلاثة اأضلاع، وُيعبَُّر عن هذه الحالة بالرموز )ض، ض، ض(.

يتطابق مثلثان اإذا كانت اأطواُل ال�أضلاع المتناظرة في المثلثْين متساوية.

 نشاط2:
في الشكل المجاور، اإذا كان اأ د = ب هـ، ب د = جـ هـ، ب منتصف اأ جـ ، اأبيّن اأّن المثلثين

اأ د ب، ب هـ جـ متطابقان.

اأ د = ب هـ        )معطى( 

ب د = جـ هـ      )معطى(

اأ ب = ....       )لماذا؟(

 يتطابق المثلثان: اأ د ب، ب هـ جـ ؛ وفقاً لحالة التطابق )ض،...،...(

تعريف: المثلثات المتطابقة اأضلاعها المتناظرة متساوية، وقياسات زواياها 
المتناظرة متساوية. 
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 نشاط٣:
رسمت كل من منار وساجدة الوجه العلوي لغطاء علبة حلوى 

مثلث الشكل وسجلت بعض القياسات كما في التوضيح ال�آتي،
اأتاأمل ثم اأكمل: 

المثلّثان: اأ ب جـ، س م هـ متطابقان؛ وفقاً للحالة )...، ...، ...(
اأ ب  = س م           ب جـ = ....          اأ جـ  = ....

ومن التطابق األ�حظ اأّن:
∠ م = ∠ ب 

ومنها: ∠ م = 5٠°       ∠ جـ = ∠ هـ 
ومنها: ∠ جـ = ....     ∠ اأ = °1٨٠ – )°5٠ + °35( = .... 

∠ س = ٩5°         )لماذا؟( 
الحالة الثانية:تطابق مثلّثين بضلعين وزاوية محصورة، وُيعبَُّر عن هذه الحالة بالرموز: )ض، ز، ض(.  

يتطابــق مثلّثــان اإذا تســاوى طــول� ضلعْيــن فــي كل منهــا، وتســاوي قيــاُس الّزاويــة المحصــورة بيــن هذيــن 

الضلعْيــن فــي كلٍّ منهمــا. 

 نشاط4:           اأتاأّمل الشكل ال�آتي، ثم اأبحث في تطابق المثلّثين: اأ ب جـ، هـ د جـ.
اأ جـ = جـ هـ            )لماذا؟(      ب جـ = ....     

∠ د جـ هـ = ∠ ب جـ اأ         )لماذا؟(

 يتطابق المثلثان: اأ ب جـ، هـ د جـ ؛ وفقاً لحالة التطابق الثانية )ض، ز، ....(.   

الحالة الثالثة: تطاُبُق مثلثين بزاويتين وضلع، وُيعبَُّر عن هذه الحالة بالرموز: )ز، ض، ز(. 

يتطابق مثلّثان اإذا تساوى فيهما طوُل ضلٍع، وقياُس الزاويتْين المرسومتْين عند نهايتّي ذلك الضلع. 

)قياسات منار(

)قياسات ساجدة(
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نشاط5:

اأبحث في تطابق المثلثين: اأ ب جـ، و ي هـ ، معتمداً على التمثيل المجاور:    

اأ ب = و ي  = ....    ∠ ب = ∠ ي = ....      ∠ و   = 35 ° 

)لمــاذا؟(

∠ و   = ∠ اأ = .... ولذلك يتطابق المثلثان اأ ب جـ، و ي هـ؛ 
وفقاً للحالة ) ز، ض، ز (.

نشاط6: 

هتمــام بالعمــارة مــن حيــث التبليــط والزخرفــة اأراد باســل زخرفــة لوحــة باســتخدام  تتنــوع مظاهــر ال�إ
مثلثــات متطابقــة، فهــل يصلــح المثلثــان اأ ب جـــ ، د ن و الموضحــة فــي الشــكل ال�آتــي للاســتخدام

في هذه الزخرفة؟
اأ ب = د ن = .... سم                 
∠ اأ = ∠ د = ....           )لماذا؟(

∠ ب = ∠ ن = ....   
األ�حظ اأن المثلثين متطابقان؛ وفقاً للحالة )...، ...، ...(.

اأي اأنه يمكن لباسل استخدام هذين المثلثين في زخرفة اللوحة.
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 نشاط7:

اأتاأّمل الشكل المجاور، واأبيّن اأّن المثلثين ب د م، جـ د ن متطابقان. 

المثلثان ب د م،  جـ د ن فيهما: 

ب د = جـ د )معطى(

∠ ب د م = ∠ جـ د ن )بالتقابل بالراأس(   
ثبات اأن ∠ د ب م = ∠ د جـ ن  األ�حظ اأن   ل�إ

∆ اأ ب د، ∆ اأ جـ د متطابقان؛ وفقاً للحالة )ض، ض، ض(
ل�أّن: اأ د ضلع مشترك، اأ ب = ....، ب د = جـ د  )معطى(

وينتج من تطابقهما اأّن: ∠ اأ ب د = ∠ اأ جـ د

اأذن  ∠ د ب م = ∠ د جـ ن  )لماذا(

اأي اأن المثلثان ب د م، جـ د ن متطابقان؛ وفقاً للحالة )....، ....، ....(. 

الحالة الرابعة: تطابق مثلثين بوتٍر وضلٍع وقائمة.

يتطابق مثلّثان قائما الزاوية اإذا تساوى طوُل ضلٍع ووتٍر في اأحدهما 

مع نظائرهما في المثلّث ال�آخر. فهل تستطيع تفسير ذلك؟

 نشاط٨: 

اأ ب جـ مثلث متساوي الساقين، اأ هـ عمودي على ب جـ . 
اأبحث في تطابق المثلثين اأ هـ جـ، اأ هـ ب. 

الوتر اأ ب = الوتر ....          )لماذا؟(                                         
اأ هـ ضلع ....

∠ ب هـ اأ =  ∠ جـ هـ اأ = ....
∆ اأهـ جـ يطابق ∆ اأهـ ب؛ وفقاً لحالة التطابق الرابعة وهي: ) ....، ....، وقائمة(. 



9

 تمارين ومسائل:

1(اأسّمي اأزواج المثلثات المتطابقة في كّل مّما ياأتي، واأوّضح السبب:

     

2( في الشكل ال�آتي، اإذا علمت اأّن ب د تُنّصُف الزاوية ب:

اأ( اأبيّن اأّن: المثلثين اأ ب د، جـ ب د متطابقان، مع توضيح 

حالة التطابق. 

ب( اأجد د جـ.

33( اأتاأمل الشكل المجاور، ل�أبيّن اأن: 
   المثلثين اأ ب جـ ، ب اأ د متطابقان.

4( في الشكل المجاور: اأ ب جـ د مستطيل، اأ هـ = و جـ

    اأبيّن اأّن: د هـ = و ب.

ج(ب(اأ(

رسم رامي القطع جـ د، جـ اأ، جـ ب، ورسم اأ ب عمود 

على ب جـ، اأ د عمود على د جـ، اأ د = اأ ب، 

كما في الشكل المجاور، قال رامي اأن جـ اأ ُينّصف 

. كيف تتاأكد من صحة ما قاله رامي؟ ∠ ب جـ د

مهمة تعليمية
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تشابه المثلثات4-2

 نشاط1:             اأتاأّمل الشكل المجاور، واأكمل:

1( الزاوية ب مشتركة بين المثلثين اأ ب جـ ، .....
2( ∠ اأ جـ د = ∠ هـ د ب       )لماذا؟(

3( ∠ ب هـ د = ∠ ب اأ جـ      )لماذا؟( 
اأّي اأّن: الزوايــا الثــلاث المتناظــرة متســاوية؛ ولــذا يقــال: اأّن المثلثيــن هـــ ب د ، اأ ب جـــ متشــابهان، 

وتُكتــب بالرمــوز: ∆ ه ب د � ∆ أ ب جـــ،
وتُقراأ )∆ هـ ب د يشابه ∆ اأ ب جـ(.

ــز  ــن، ويرم ــي المثلّثي ــرة ف ــا المتناظ ــات الزواي ــان اإذا تســاوت قياس ــابه مثلّث ــم: يتش اأتعلّ
للتشــابه بالرمــز )�(.

 نشاط2:            اأتاأّمل المثلّثين في الشكل المجاور، واأكمل:

 

األ�حظ اأّن ال�أضلاع المتناظرة متناسبة )المثلث اأ ب جـ تكبير للمثلث س ص ع(. 

اأ ب

ب جـ

اأ جـ

12

15

5

5
س ص

ص ع

س ع

٩,6

12

...

...

4 =

=

=

=

=

اأتعلُّم: يتشابه مثلثان اإذا كانت اأطوال ال�أضلاع المتناظرة فيهما متناسبة.
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  نشاط٣: 

اأتاأّمل الشكل المجاور، واأكمل:

األ�حظ اأّن: ∠ م = ∠ هـ   )لماذا؟(

    ∠ ن = ∠ و   )لماذا؟(

     ل مشتركة 

وبما اأّن قياسات الزوايا المتناظرة في المثلثين متساوية، فاإّن المثلثين ....

 

 األ�حظ اأيضاً اأن اأطوال ال�أضلاع المتناظرة متناسبة.

ل م

م ن 

ل ن 

12

16

٩

ل هـ

هـ و

ل و 

٩

...

...
...

=

=

=

=

=

=

...

4

4

...

3

ــراآة مســتوية    ــام بوضــع م ــى اإنعــكاس الضــوء، فق ــاع اإشــارة المــرور اإعتمــادا عل ــاس ارتف ــاد قي  اأراد جه

شــارة و 3م عــن شــخص طولــه 1,5م، كمــا فــي الشــكل ال�آتــي، اأكمــل  بحيــث تبعــد 12م عــن اأســفل ال�إ

طريقــة جهــاد فــي اإيجــاد ارتفــاع اإشــارة المــرور. 

 نشاط4:

* قياس زاوية السقوط = قياس زاوية ال�نعكاس.
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ع

3ع = 1٨

3ع = 12 × ٠٠٠

12
1,53 )لماذا؟( =

ومنها ع = ٠٠٠م

1,5م

3م

مراآة

12م

ع

 تمارين ومسائل:           1( اأبيُّن اأّي المثلثين في كلٍّ من ال�آتية متشابهان:  
 اأ(                                 ب(           ج

   

3( في الشكل المجاور: اإذا كان ∆ اأ ب جـ � ∆ د ب هـ،                                       

    اأجد اأ ب.

د( 

4( يبيــن التمثيــل المجــاور المثلثيــن ص س ع، ل و م، فمــا قيمــة اأ علمــاً 
بــاأن المثلثين متشــابهان؟

مهمة تعليمية

ــه 1,٨م  ــاإذا ســار  شــخٌص طولُ ــة الشــارع. ف ــٌت علــى عمــود، اإرتفاعــه 3م عــن حافّ ــارة مثبّ ــاح اإن مصب
بجانــب العمــود، اأجــد كل مــن ال�آتــي:

اأ( طوُل ظل الشخص عندما يكون على بعد 5م من العمود.  
ب( بعد الشخص عن العمود اإذا كان طوُل ظلّه 3م.  
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جابة الصحيحة فيما ياأتي:  1( اأضع دائرًة حول رمز ال�إ

1 معتمداً على الشكل المجاور، ما قيمة س؟

  اأ(   3              ب(   1٩       جـ( 5             د( 2

2 اأّي المجموعات ال�آتية ل� تمثّل اأعداداً فيثاغوريّة؟

 اأ( )3، 4، 5(         ب( )6، ٨، 1٠(          جـ( ) 1٠،4، 12(         د( )12، 5، 13( 

3 في الشكل المجاور، ما طول س ب؟ 

  اأ(  3سم           ب(  4سم         جـ(  6سم           د(  12سم

4 اإذا كان المثلّثان اأ ب جـ ، س ص ع متطابقين، ما قياس الّزاوية س ع ص؟

  اأ(  75°            ب(  47°          جـ(  5٨°              د(  °133 

   

2( يبيّن الشكل المجاور دائرًة مركزُها م، فيها اأ ب، ب جـ 
   وتران متساويان، اأبيّن اأّن المثلثين ب م اأ ، ب م جـ متطابقان.

3( علــق مصبــاح بحيــث يعلــو طاولــة دائريــة قطرهــا 1م كمــا فــي الشــكل المجــاور، فــاإذا كان 
ارتفاع الطاولة ٠,٨م وكان ارتفاع المصباح 2,4م فما طول ظل الطاولة على ال�أرض.

ورقة عمل )١)
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تمثيل البيانات بطريقة القطاعات الّدائرّية5-2

  نشاط1:
ُل البياناِت ال�آتيَة وتمثيَلها المجاوَر بطريقة القطاعات الّدائريّة:  اأتاأمَّ

العددالكلية
12٠الهندسة
1٨٠العلوم
24٠ال�آداب
1٨٠التجارة

األ�ِحُظ اأنَّ زاوية قطاع طلبة الهندسة = 56٠ ، واأن       × 536٠ = 56٠

= 5٩٠ ، واأن       × 536٠ = ...
 
وبالمثل زاوية قطاع طلبة العلوم

وزاوية قطاع طلبة ال�آداب = 512٠ ، واأن        × ... = ...

= 5٩٠ ، واأن        × ... = ...
  
وزاوية قطاع طلبة التجارة

        

12٠
72٠

1٨٠
72٠

24٠
72٠
...
...

تعريف: القطاع الدائري هو الجزء المحصور بين نصفي قطرين وقوس في دائرة.   
زاوية القطاع الدائري = عدد عناصر القطاع × 536٠

                     العدد الكلي
        مجموع زوايا القطاعات الدائرية لجميع البيانات = 536٠

  نشاط2:

تضــّم مدرســة 3 صفــوف دراســيّة، ويبلــغ عــدد الطالبــات فيهــا )24٠( طالبــة، فــاإذا كانــت زاويــة قطــاع 

ــّف العاشــر 15٠°، اأجــد عــدد طالبــات الصــف الحــادي  ــّف الثّانــي عشــر ٩٠°، وزاويــة قطــاع الصَّ الصَّ

 . عشر
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ّف الحادي عشر = °36٠ - )°15٠ + ٩٠°(    زاوية قطاع الصَّ

                                                   ...... =                                 

ومنها: 

عدد عناصر القطاع  × 536٠
زاوية القطاع الّدائرّي =  

                             العدد الُكلِّّي 

ّف الحادي عشر  × 536٠ ومنها:   512٠ =  عدد طالبات الصَّ
24٠                            

ّف الحادي عشر × 536٠ = 512٠ × 24٠       عدد طالبات الصَّ

ّف الحادي عشر = .......... عدد طالبات الصَّ

  َتماريُن َوَمسائِل:

ــُل البيانــات ال�آتيــة الّتــي تمثــل عــدد ال�أنشــطة الّتــي رََعْتهــا مؤّسســة شــبابيّة خــلال 6 اأشــهر، ثــم  1( اأتاأمَّ

اأَمثُِّلهــا بطريقــة القطاعــات الّدائريّــة:

َفنِّّيتعليمّياجتماعّي ثقافّيرياضّينوع النَّشاط

1٠46٨2العدد

2( بلــغ عــدد مشــجعي فريــق كــرة قــدم فــي خمــس مباريــات 4٨٠٠ متفرج، فــاإذا ُمثِّلت اأعداُد مشــجعي الفريق 

فــي المباريــات الخمــس بطريقــة القطاعــات الّدائريـّـة، فكانــت زاويــة القطــاع الـّـذي ُيَمثِّــُل عــدد مشــجعي الفريق 

فــي المبــاراة الرابعــة تســاوي 12٠°، فمــا عــدد مشــجعي الفريــق فــي تلك المبــاراة؟

ــرّي الّــذي  ــة القطــاع الّدائ ــَد تمثيــل اأعــداد زائــري حديقــة حيــوان خــلال اأســبوع، ُوِجــَد اأّن زاوي 3( عن

ـُل عــدد زوار الحديقــة فــي اليــوم الثالــث 6٠°، وعــدد زائــري الحديقــة فــي ذلــك اليــوم 2٠٠  ُيَمثِـّ

ــك ال�أســبوع؟  ــي ذل ــة ف شــخص، فمــا عــدد زّوار الحديق
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  نشاط1:
اأْكِمُل اإيجاد المدى لُِكلٍّ من المجموعاِت ال�آتية:

اإذا كانت مجموعُة القيم 2٠، 7، 3 ، 5، ٩، فاإنَّ المدى = 2٠ - 3 = 17
اإذا كانت مجموعُة القيم -1، 1، 2، ٨، 5، فاإّن المدى =  ... -  -1 = ... 

اإذا كانت مجموعُة القيم 5، 5 ،5، 5، 5، فاإّن المدى = ... - ... = ...
عــلاِن  يعتمــُد المــدى علــى بعــض القيــم، وُيْهِمــُل فــي الغالــب كثيــراً منهــا، َوَيْكثُــُر اســتخداُمُه عنــد ال�إ
ــُف  ــان، ل� َيِص ــن ال�أحي ــر م ــي كثي ــة، ولكــن ف ــل درجــاِت الحــرارِة والرُّطوب ــِس، َمْث عــن حــال�ِت الطَّْق

المــدى مقــداَر َتَشــتُِّت البيانــاِت بدرجــٍة مناســبة.    

  نشاط2:
اأتاأمَّل القيَم ال�آتية، واأِجُد المدى لُِكلٍّ منها:

اإذا كانت مجموعُة القيم 2، 6، ٩، 13، 1٨، 2٠، فاإّن المدى = 2٠ - ... = 1٨
اإذا كانت مجموعُة القيم 2، 3، 3، 1٩، 2٠، 2٠، فاإّن المدى = 2٠ - ... = ... 

األ�ِحُظ اأنَّ قيمة المدى متساويٌة للمجموعتْين، اإلّ� اأنُّه من الواضح اأنَّ َتَشتَُّت قيِم المجموعة الثّانية 
اأكبر، وبالتّالي، ل� بّد من مقاييَس اأخرى اأكثَر ِدقّة، ومن هذه المقاييس التَّباُيُن، وال�نحراف المعيارّي.

مقاييس التََّشتُّت6-2

تعريف: مدى البيانات = اأكبر قيمة في البيانات - اأصغر قيمة في البيانات.

ــطها  ــن وس ــم ع ــات القي ــات انحراف ــوع مربع ــه مجم ــن باأن ــرف التباي ــف: ُيع تعري
2σ ــز ــه بالرم ــز ل ــم ويرم ــدد القي ــى ع الحســابي مقســوماً عل

ومنها التباين =       ويمكن حسابه من الصيغة.

σ( باأنه  الجذر  التربيعي للتباين. ُيعرف ال�نحّراف المعيارّي )

)س - س(2∑
ن = 2σ

= 2σ∑2)س2 - ن)س
ن
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  نشاط٣:

اأِجُد التباين وال�نحراف المعياري للقيم ال�آتية:  ٠، 1 ، 2 ، 3، 4 

 اأْرِمــُز للقيــم بالرّمــز س، واأكــوُّن جــدول�ً 

مناســباً، ثُــمَّ اأْكِمــل:

س   =          =      = ... ، ن = ...

=  2σ

   
=     

=     

=     

     = 2 ، ومنها ال�نحراف المعيارّي = ...     )لماذا؟(

  نشاط4:
ّن        = 24 

عند اإيجاد ال�نحراف المعيارّي لثماٍن من قيم س، ُوِجَد اأ

واأنَّ       2 = ٨٠، اأْكِمُل اإيجاد ال�نحراف المعيارّي لهذه القيم.

 = ... ، ن = ...
     

 = 
       

س = 

التَّباُين = 

=
       

=
       

    
... =      =

       
...     )لماذا؟( ومنها: ال�نحراف المعيارّي = 

 

    س = ...٠1234القيمة س
    س2 = ٠14٩16س2

∑
∑

   س∑
ن

... - 3٠
5
...
5

س∑

س∑

24
٨

2)3(٨٠ - ٨
...

... - ٨٠
٨

...
٨

   س2 - ن )س(2
ن

∑

   س∑
ن

2)2(5-3٠
5

1٠
   س2 - ن)س(52

ن
∑
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  نشاط5:

َلْت عدُد سنواِت الخبرِة لدى طاَقِم روضِة اأطفال، فكانت على النَّْحِو ال�آتي:  ُسجِّ

.7 ، 6 ، 5 ، 4 ، 3 ، 2 ، 1

 اأِجُد المدى، وال�نحراف المعيارّي لعدد سنوات الخبرة هذه. 

 اأْرِمُز للقيم بالرمز س، واأكوُّن جدول�ً مناسباً، ثُمَّ اأْكِمل:

    س = ...1234567س
    س2 = 4٩14٠......٩16...1س2

المدى = 7 - .... = 6 سنوات خبرة

س =          =       = 4 

 
التَّباُين = 

  
=
      

  
=
      

  
=
      

)لماذا؟(       = 4 سنوات خبرة، ومنها: ال�نحراف المعيارّي = 2

ــاً اأدّق  ــان وصف ــم، ويعطي ــع القي ــار جمي ــي ال�عتب ــارّي ياأخــذان ف ــن وال�نحــراف المعي ــُظ اأنَّ التَّباُي األ�ِح

ــر مقاييــس الَتَشــتُّت اســتخداماً.  ــذا فهــي مــن اأكث لَتَشــتُّت البيانــات، ول

∑
∑

   س∑
ن

2٨
...

...
7

2)4(7 - 14٠
7

112 - 14٠
7

   س2 - ن )س(2
ن

∑

اأناقش: ل� يمكُن اأن يكوَن التَّباُين سالباً.
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  َتماريُن َوَمسائِل:
 

1( اأ( اإذا كان مدى 1٠ قيم يساوي 13، وكان اأصغر هذه القيم = -6، فما اأكبر هذه القيم؟

ب( اإذا كان مدى 15 قيمة يساوي ٩، وكان اأكبر هذه القيم يساوي 5، فما اأصغر هذه        القيم؟ 

2( قام راصد جوي بتسجيل سرعة الرياح لمدة ٨ اأيام في فصل الصيف، فكانت كال�آتي: 

4، ٩، 5، 4، 6، ٨، 7، 5، اأِجُد المدى، وال�نحراف المعيارّي لسرعة الرياح.

 = 144، اأْكِمُل اإيجاد 
س2 س = 32، واأّن ∑ 3( عند اإيجاد التَّباُين لثماٍن من قيم س، ُوِجَد اأّن ∑

التَّباُين، وال�نحراف المعيارّي لهذه القيم.

ــُد المــدى،  ــة 2٨، 34، 46، 5٠، 32، اأِج ــرة حكوميّ ــي دائ ــن ف ــن الموظفي ــُغ اأعمــار عــدد م 4( تبل

والتَّباُيــن، وال�نحــراف المعيــارّي ل�أعمــار هــؤل�ء الموظفيــن؟ 

اأْكُتُب مثال�ً على ُكلٍّ مّما ياأتي: 

اأ(  مجموعتين من القيم لها المدى نفسه.

ب(  خمس قيم مداها يساوي 2٠.

   جـ(   سّت قيم مداها وتباينها يساوي صفراً.

مهمة تعليمية
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جابة الصحيحة: 1( اأضع دائرة حول ال�إ

1 تقدم 6٠ طالباً ل�متحان باللّغة ال�نجليزيّة، فاإذا حصل 12 طالباً على علامة كاملة، فما زاوية 

القطاع الّدائرّي الذي يمثّل عدد الطََّلَبة الذين حصلوا على العلامة الكاملة في ال�متحان؟ 

د(  5٩٠  جـ(  572  ب(  566  اأ(  56٠   

2 ما مدى القيم 6 ، 6 ،6 ،6 ،6 ؟

د(  صفر جـ(  1  ب(  3  اأ(  6   

3 ما القيمة الّتي ل� يمكن اأن تَُمثَِّل التَّباُيَن لـ 1٠ قيم؟

د(  -3   جـ(  صفر  ب(  1  اأ(  1٠   

4 اأيٌّ من ال�آتية ُيَعدُّ اأقلَّ مقاييِس الَتَشتُِّت ِدقَّة؟

اأ( الوسط الحسابّي.       ب( المدى.        جـ( ال�نحراف المعيارّي.           د( التَّباُين. 

2( ُيَبيُِّن الجدول المجاور توزيع 16٠٠ ناخباً، موزعيَن على اأربِع 
دوائَر انتخابيَّة، اأِجُد زاويَة القطاع الّدائرّي الّذي ُيَمثُِّل عدد النّاخبيَن 

في الّدائرَتْيِن ال�أّولى والثّالثة؟ 

عدد الناخبينالدائرة 

3٠٠ال�أّولى

35٠الثّانية

45٠الثّالثة

5٠٠الّرابعة

ورقة عمل )٢)

3( عند اإيجاد التَّباُين لستٍّ من قيم س، ُوِجَد اأن        = 6٠ 

واأّن         = 724،  اأِجُد التَّباُين، وال�نحراف المعيارّي لهذه القيم.

غرى ِخلاَل ِستَِّة اأيّام، فكانت كما ياأتي:    َلْت درجاُت الحرارِة الصُّ 4( ُسجِّ

4- ، 2- ، 1 ،2 ، 3 ،6

اأِجُد ُكّلاً من ال�آتي:

اأ( المدى.         ب( التَّباُين.       جـ( ال�نحراف المعيارّي.  

5( اإذا كان تباين مجموعة من القيم يساوي 25، وكان وسطها الحسابي يزيد عن انحرافها المعياري 
بمقدار 6٠، فما الوسط الحسابي لهذه القيم؟   

س ∑
س2 ∑
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اختبار ذاتي

1- ما العبارة الخاطئة دائما من بين العبارات ال�آتية؟  
يعّد المدى اأقل مقاييس التشتت دقة.  اأ( 

ب( ل� يمكن اأن تكون قيمة التباين سالبة.
جـ( اإذا كان ال�نحراف المعياري لعلامات الصف الثامن يساوي صفراً، فهذا يعني اأن 

جميع علامات الطلاب متساوية.
ُيعّد الوسط الحسابي اأكثر مقاييس التشتت دقة.  د( 

اأكبرها  اأضلاعه هي )ل، م، ن( وحدة طول، حيث )ن(  اأطوال  الزاوية  قائم  2- مثلث 
طول�ً. اأي العبارات ال�آتية تجعل هذه ال�أطوال اأعداداً فيثاغورية؟

اأ( ن2= )ل + م(2    ب( م2 = ن2 + ل2    جـ( ل2 = م2 + ن2     د( ن2= م2 + ل2   

3- ما العبارة الصحيحة دائماً من بين العبارات ال�آتية؟  
 اأ(  كل مثلثين متشابهين متطابقان.

ب( يتطابق المثلثان اإذا كان لهما ثلاثة زوايا متقابلة متساوية في القياس.
جـ(  في المثلثين المتشابهين تكون اأطوال ال�أضلاع المتناظرة متساوية في الطول.

د(   اإذا تطابق مثلثان في حالة ) ضلع، زاوية، ضلع( فاإنهما متشابهان. 

4- اأي من مجموعات ال�أعداد ال�آتية ل� تمثل اأعداداً فيثاغورية؟
د( 15، 2٠، 25 جـ( 1، 1،  2   ب( 6، ٨، 1٠  اأ( 3، 5، 4  

5- ما طول اأ ج في الشكل المجاور؟                
ب( 4سم               اأ( 6سم  

د( ٨  5                     جـ( 5سم  

6- مدرسة عدد طلابها 12٠ طالباً، فما قياس زاوية القطاع الدائري لصف عدد طلابه 
2٠ طالباً؟

د( °36٠ جـ( °12٠   ب( °6٠    اأ( °3٠  

أ

بج ٣,٥سم

٥

س1: اأضع دائرة حول رمز ال�جابة الصحيحة؟
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أ

ب

د

جـ

٤

٣

١٢

١٣
س2: اعتماداً على الرسم المجاور، اأبيّن اأّن:  ب = ٩٠°.  

س3: انظر الجدول ال�آتي الذي يبين اأعداد السيارات التي باعتها شركة تجارة سيارات 
خلال خمسة اأشهر،  ثم اأجب عن ال�أسئلة التي تليه:

حزيراناأيارنيساناآذارشباطالشهر
عدد 

السيارات
12٨1٠616

اأ.   اأجد ال�نحراف المعياري.
ب. اأجد قياس زاوية القطاع الدائري الذي يمثل مبيعات الشركة في شهر اآذار.


