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نتهاء من دراسة هذه الوحدة المتمازجة والتفاعل مع اأنشطتها اأن يكونوا قادرين على  يتوقع من الطلبة بعد ال�إ
نشاءات الهندسية ونظريات التكافؤ  وال�سهم والسندات في الحياة العملّية من خلال ال�آتي: توظيف ال�إ

نشاءات الهندسّية ال�آتية: - القيام بال�إ

تنصيف قطعٍة مستقيمٍة، وتنصيف زاوية.	 

رسم مستقيم مواٍز لمستقيم اآخر.	 

نشاءات الهندسية.	  تمثيل العمليات الحسابية بال�إ

اإقامة عموٍد على مستقيٍم من نقطٍة واقعٍة عليه. 	 

اإنزال عموٍد على مستقيم من نقطٍة خارجٍة عنه.	 

رسم المضلّعات المنتظمة.	 

التعرُّف اإلى نظريّات تكافؤ ال�أشكال الهندسّية.	 

التعرف اإلى مفهوم ال�أسهم.	 

التعرف اإلى مفهوم السندات.	 

التعرف اإلى مفهوم التاأمين واأنواعه المختلفة.	 



٣

اإنشاءات هندسّية )١(
Geometric Constructions )1(

نشــاء الهندســّي: هو رســم ال�أشــكال والّزوايا بدقٍّة، باســتخدام الحافة المستقيمة والفرجار فقط. ال�إ

اأتعلّم: ُيمكن اإثباُت اأيِّ اإنشاٍء هندسّي باأدلٍة وبراهيَن رياضّية.

نشاءات الهندسّية ؟ لماذا تُستخَدُم الحافة المستقيمة والفرجاُر فقط في ال�إ اأفكر

 ب

د

تنصيف قطعٍة مستقيمة
نشاط

١

مــن 	  )اأكبــر  مناســبة  فتحــًة  الفرجــاَر  اأفتــُح 

لمــاذا؟  ،)  ب طــول  نصــف 

ــرة 	  ــُت الفرجــار فــي النقطــة ، واأرســم دائ اأثّب
)اأو جــزءاً مــن دائــرة يقطــع القطعــة المســتقيمة(. 

بالفتحــة نفســها اأثّبــت الفرجــار فــي النقطــة ب، واأرســم دائرًة 	 
اأخــرى تتقاطــع مــع الدائــرة ال�أولى.

اأحــّدُد نقــاط تقاطــع الدائرتْيــن، واأســّميهما جـــ ، د ، 	 

بينهمــا. واأصــُل 

ثبــات 	   ب هــي نقطــة المنتصــف ولتكــْن م. ل�إ نقطــة تقاطــع المســتقيم جـــ د مــع القطعــة المســتقيمة 

 ب هندســّياً، اأصــل بيــن النقــاط ، جـــ، ب، د. اأّن النقطــة م هــي منتصــف القطعــة المســتقيمة 

الشكل الناتج هو: ....................	 

العلاقة بين اأقطاره: ........................ و .......................

اأستنتج: اأّن النقطة م هي: ................................

١



٤



جـ

ب

اأجُد محيَط المثلث جـ ب هـ في متوازي ال�أضلاع المجاور، اإذا علمت اأّن ب د = ٤سم.
نشاط

٢

٤سم

ب

جـ د

هـ

هـ  = ٣سم       د = ٣ سم                                         
أّن هـ هي نقطة منتصف القطعة ب هـ = ......... ؛ ل�

............................
محيط المثلث = ...........................

تنصيف زاوية:
نشاط

٣

اأسّمي الّزاوية في الّشكل المجاور: ...................         	
عناصرها: ................،.....................،     	

...........................
.................. ،.............. ،.............      

اأفتــُح الفرجــار فتحــًة مناســبًة، واأثّبــت راأس الفرجــار عنــد راأس الزاويــة ب، واأرســم قوســاً يقطــع ضلعــّي الزاويــة 
فــي النقطتيــن س ، ص علــى التوالــي.

اأثّبُت الفرجار عند النقطة س، واأرسم قوساً بفتحة مناسبة. 

أّول في النقطة ع. اأثّبت الفرجار عند النقطة ص، وبالفتحة نفسها اأرسم قوساً اآخر، يقطع القوس ال�

فيكون ب ع منّصف الزاوية.                                   

للتحّقق هندسّياً اأّن المستقيم ب ع هو منّصف 

للّزاوية س ب ص:

من تطابق المثلث ب س ع ، والمثلث ب ص ع فيهما:



ب

جـ

ع

س

ص



٥

ب

ل

ب

 ل

ب

جـ

 دل

ب

جـ

 دل

و

ب
جـ

 دل

هـ

و

ب
جـ

دل

هـ



مثال: رسم مستقيم موازٍ ل�آخر من نقطٍة معلومة.

اأرسُم مستقيماً موازياً للمستقيم ل، ويمرُّ بالنقطة ب:	 

 	. اأرسم من النقطة ب اأّي مستقيم، يقطع المستقيم ل في النقطة

 	  ب(، واأرســُم قوســاً مــن دائــرة مركُزهــا  اأفتــُح الفرجــاَر فتحــًة مناســبًة )اأقــّل مــن

 ب في النقطة جـ ، والمستقيم ل في النقطة د. ويقطع المستقيم 

اأثّبُت الفرجار في النقطة ب، وبالفتحة نفسها اأرسُم قوساً اآخر	 

 ب في النقطة و. يقطع المستقيم 

اأفتــُح الفرجــار فتحــًة تســاوي جـــ د، واأرســُم قوســاً مــن دائــرة مركزهــا و 	 

يقطــع القــوس الســابق فــي النقطــة هـــ.

ب هـ يوازي المستقيم ل. 	  المستقيم 

نشاء نقَل زاويٍة معلومة. األ�حظ: من التوازي ينتج اأّن  د  جـ =  هـ ب و بالتناظر، وُيسّمى هذا ال�إ



٦

هـ

ع

صل
1

س

فادة من اإنشاء خطٍّ موازٍ ل�آخر في تمثيل حاصِل ضرِب عددْين، وناتج قسمة عددْين.  ملاحظة: يمكن ال�إ

نشاء الهندسي لحاصل ضرِب العددْين:  ، ب. ال�إ

اأرسم المثلّث فيه س ص ع بحيث س ص = وحدة واحدة، س ع = ب وحدة.	 

على امتداد الضلع س ص اأرسُم قطعًة مستقيمة، طولها  وحدة، ولتكن س ل.	 

من النقطة ل اأرسم مستقيماً موازياً للضلع ص ع، ويقطع امتداد الضلع س ع في النقطة هـ.	 
طول القطعة المستقيمة س هـ يمثُّل حاصل الضرب  ب.	 

اأوّضُح: اأّن طول س هـ = ب 
نشاط

٤

المثلّث س ص ع يشابه المثلث ....................

................................. 
س هـ
س ل  = 

س ع
س ص

س هـ = ب 

)1( اأرســم القطعــة المســتقيمة الواصلــة بيــن منتصفــّي ضلعْين في مثلث 
تــوازي الضلــع الثالــث، وطولهــا يســاوي نصــف طولــه. اأرســُم القطعــَة 
الواصلــة بيــن منتصفــّي ضلعْيــن فــي  المثلــث س ص ع باســتخدام 

الحافــة المســتقيمة، واأتحّقــُق مــن النظريّــة بالقيــاس. 

)٢( ُمنّصفــات زوايــا المثلــث تتلاقــى فــي نقطــٍة واحــدة، وهــي مركــز 
للدائــرة المرســومة داخــل المثلــث. اأرســُم شــكلاً هندســّياً باســتخدام الحافــة المســتقيمة والفرجــار يوّضــُح 

ذلــك.

)٣( اشــترى ســالٌم طاولــًة لحديقتــه المنزلّيــة، يريــد تثبيــت 
مظلــة فــي منتصفهــا ســاعْدُه فــي تحديــد نقطــة منتصــف 

الطاولــة لتثبيــت الِمظلّــة. 

مهمة تقويمية:

تمارين ومسائل:
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اإنشاءات هندسّية )٢(
Geometric Constructions )2(

اإقامــة عمــود علــى قطعــٍة مســتقيمٍة مــن نقطــة واقعــة 
نشاط

١

عليها.

  اأفتــُح الفرجــار فتحــًة مناســبة، واأرســم دائــرًة مركزهــا

، تقطــع القطعــة المســتقيمة فــي النقطتْيــن: جـــ ، ب.
اأفتــُح الفرجــار فتحــًة مناســبًة، واأثّبتــُه عنــد النقطــة جـــ، واأرســم 

قوســاً.

ب

ب

جـ

بالفتحــة نفســها اأثّبــُت الفرجــار عنــد النقطــة ب، واأرســُم قوســاً 
أّول فــي النقطــة هـــ. يقطــع القــوس ال�

اأكمُل الرسَم ل�أحصَل على العمود  هـ.

اأتحّقُق هندسّياً من صّحة الّرسم.

اأرسُم المثلّث  ب جـ القائم الزاوية في ب .
نشاط

٢

اأمــدُّ القطعــة المســتقيمة مــن جهــة ب، اأكمــُل خطــواِت اإقامــِة 

عمــوٍد علــى قطعــٍة مســتقيمٍة مــن نقطــٍة واقعــٍة عليهــا.

صفر
م

1


1-٢- ٢ ٣ ٤

ب د

جـ

٣ على خّط ال�أعداد. اأمثّل 
نشاط

٣

، طولـُـُه وحــدة 	  ٢ بالرجــوع اإلــى النشــاط الســابق ،اأنشــىُء عمــوداً علــى خــّط ال�أعــداد عنــد 
واحدة، واأســّميه جـ د .          

م  د = .........	 

 	. ٣ اأكمُل الرسم لتمثيل العدد 

ــة جــذوٍر  ــى هيئ ــي عل ــِر النســبّية الت ــداِد غي أع ــل ال� نشــاءاُت الهندســّية لتمثي ــم: تُســتخَدُم ال�إ اأتعلّ

ــداد. ــى خــّط ال�أع ــًة عل ــاٍت كامل ــداٍد ليســت مربع أع ــة، ل� تربيعّي

٢



٨

 
س _ 1

٢ فــي المثلـّـث  ب جـــ المجــاور،   ب = 
نشاط

٤ = جـــ      ،

 ، اأجُد طوَل الضلع ب جـ .
س + 1

٢

باستخدام نظريّة فيثاغورس:
)ب جـ(٢ = ) جـ(٢  _ ) ب(٢

٢ س _ 1
٢

((  _
٢ س + 1

٢
(( )ب جـ(٢ = 

وينتج اأّن: )ب جـ(٢ = ..... = .....

اأتعلـّـم: لتمثيــل جــذر العــدد س، س  0 علــى خــّط ال�أعــداد، نقيــم عمــوداً عنــد نقطــة الصفــر طولـُـُه 

، ويقطــع خــط 
س + 1

٢ ، ونســّميه  م، ثــّم نرســُم قوســاً مــن دائــرة مركُزهــا  ، ونصــف قطرهــا 
س _ 1

٢

. س ال�أعــداد. نقطــة تقاطعــه مــع خــّط ال�أعــداد هــي تمثيــل العــدد 

جـ



ب

٥ بالطريقة السابقة: اأمثّل 
نشاط

٥

٢ = 
1 _ ٥

٢ طوُل العمود على محور السينات = 

،  اأرسُم قوساً من دائرة مركزها

 ونصف قطرها ...................... 

٥ على خّط ال�أعداد. اأعّيُن 
صفر
م

11-٣-٢- ٢ ٣ ٤ ٥



نشاط
اإنشاء عموٍد على مستقيٍم من نقطٍة خارجٍة عنه.                   ٦

باأرسُم المستقيَم  ب، والنقطة جـ الخارجة عنه.	 



جـ



9

ص

س

جـ



ب



م

ــي النقطــة جـــ، 	  ــه ف ــُح الفرجــار فتحــًة مناســبة، واأثّبُت اأفت

واأرســمُ قوســاً يقطــعُ المســتقيم فــي النقطتيــن س ، ص.

اأنّصُف القطعَة المستقيمَة س ص في النقطة م. 	 

اأصُل بين جـ ونقطة المنتصف م.	 



جـ م عمــوديٌّ علــى س ص هندســّياً، اأصــُل بيــن النقــاط جـــ، س، ص، الشــكل الناتــج هــو  لتوضيــح اأّن 

مثلّــث .................

أّن .............................. جـ م عموديٌّ على س ص؛ ل�

. في الشكل المقابل اأنشُئ عموداً للمثلث  ب جـ، من الراأس  على القاعدة ب جـ
نشاط

٧

النقطة  نقطٌة خارجٌة عن المستقيم   .....................

اأثّبُت الفرجار في النقطة ، واأرسم ................ يقطع الضلع ب جـ في النقطتين .............

اأكمُل الرسم.
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جـب

تمارين ومسائل:

)1( فــي المثلــث متســاوي الســاقْين، العمــود المقــام مــن منتصــف القاعــدة 
يمــرُّ بالــراأس، وُينّصــف زاويتــه. تحّقــْق مــن صّحــة النظريـّـة؛ عــن طريــق الرســم 

بالحافــة المســتقيمة والفرجــار.

)٢( اأرسُم ارتفاعاً لمتوازي ال�ضلاع من الراأس ص على 
القاعدة ع ل، باستخدام الحافة المستقيمة والفرجار.                                                  

.°٢٢ 
1
 ٢

آتية: ٤٥° ،  )٣( اأنشُئ الّزوايا ال�

آتية على خّط ال�أعداد:  )٤( اأمثُّل ال�أعداد ال�

7  _ 1 ، 11   - ، ٣  

مصنــٌع للخــزف ُينتــج اأطباقــاً دائريّــة الشــكل، اأراد ســامي تقديــم هديــٍة 
تذكاريّــٍة لصديقــه؛ بحيــث تكــون ســاعًة مثبتــًة علــى طبــٍق خزفــّي. 
كيــف يمكــن مســاعدتُه فــي تحديــد موقــِع تثبيــِت عقــارِب الّســاعة فــي 

نشــاءات الهندســية. ــق باســتخدام ال�إ الطب

مهمة تقويمية:
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ع

المثلّث
Triangle

رسم مثلث متساوي الساقْين.
نشاط

١

متســاوي الســاقْين، قاعدتــه س ص ؛  اأرســم مثلثــاً 

والفرجــار: المســتقيمة  الحافــة  باســتخدام 

اأفتُح الفرجار فتحًة مناسبة.	 

اأثّبُت الفرجار عند النقطة س، واأرسم قوساً.	 

أّول.	  بالفتحة نفسها اأثّبُت الفرجار عند النقطة ص، واأرسم قوساً اآخر يقطع القوس ال�

نقطــة تقاُطــع القوســين ع هــي الــراأس الثالــث للمثلـّـث، اأعّينهــا علــى الرســم، واأكمــُل الرســم باســتخدام 	 

الحافــة المســتقيمة.

س = ص	 

اأتذكــر: العمــود النــازل مــن راأس المثلــث متســاوي الســاقين علــى القاعــدة ُيســّمى محــوَر التماثــل 
. للمثلث

اأرسُم محوَر التماثُل للمثلث.	 

اأفتُح الفرجار فتحًة مختلفًة عن السابق، واأحاوُل رسَم مثلٍث متساوي الساقْين مختلفاً.	 

كم مثلثاً متساوي الساقين يمكن رسُمه على القاعدة  ب ؟ اأوّضح العلاقة بين رؤوس هذه المثلثات.

باستخدام الفرجار اأحّدُد نوع المثلث المرسوم ...................... 
نشاط

٢

فيــه يســاوي 	  قيــاس كلِّ زاويــٍة  ال�أضــلاع  المثلــث متســاوي  فــي 
............

عدد محاور تماثله .............. 	 

٣



1٢



ب

رسم مثلث متساوي ال�أضلاع
نشاط

٣

لرســِم مثلــٍث متســاوي ال�أضــلاع قاعدتــه  ب باســتخدام 
الحافــة المســتقيمة والفرجــار:

ــُت 	  ــُح الفرجــار فتحــًة مســاويًة لطــول القطعــة  ب، واأثّب اأفت
ــد النقطــة ، واأرســم قوســاً. الفرجــار عن

بالفتحــة نفســها اأثّبــت الفرجــار عنــد النقطــة ب، واأرســم قوســاً اآخــر، يقطــع 
القوس الســابق.

يكون الراأس الثالث للمثلث هو .....................	 

اأكمل الرسم.	 

القطعة المتوسطة في المثلث
نشاط

٤

اأرسم المثلث  ب جـ. 

ْلع ب جـ بالنُّقطة د ،  اأنصف الضِّ

واأصل بين اأ ، د ، فيكون ب د = ____

1 × طول القاعدة × ________
٢ ِمساحة الُمَثلَّث =  

ِمساحة الُمَثلَّث اأ ب د = ______×_______×_______

ِمساحة الُمَثلَّث اأ جـ د = ______×______×_______

ما العلاقة بين ِمساحة الُمَثلَّثين؟



جـب د
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اأتعلم: - القطعة المتوّسطة في الُمَثلَّث هي القطعة المستقيمة الواصلة بين اأحد رؤوس الُمَثلَّث  
ْلع المقابل له. ومنتصف الضِّ

   -  تتقاطع القطع المتوّسطة للُمَثلَّث في نقطة واحدة.

ُم كلُّ قطعة منها بنسبة ٢ : 1 من جهة اأي راأس.    - نقطة تقاطع القطع المتوّسطة، تَُقسَّ

في الُمَثلَّث المجاور:
نشاط

٥

الُمَثلَّث اأ ب جـ ، فيه: ل منتصف اأ ب، ن منتصف ب جـ، م منتصف اأ جـ ، 

س جـ  = ٨ سم، س م = ٣ سم.

جـ س : ل س = ٢ : 1 

ل س = ٤  سم .  

ب س = _______ سم. 

اأ

مل
س

جـنب



1٤

تمارين ومسائل:

)1( انشئ الزاوية ٦0°.

)٢( يعمــل تامــر فــي تصميــم طائــرات ال�أطفــال، ســاعْده فــي اإكمــال الطائــرة الورقّيــة، التــي اأحــد اأقطارهــا 
 ب. القطعــة المســتقيمة المجــاورة 

هل يمكنه اإنشاُء طائراٍت مختلفة على الُقطر السابق نفسه؟ ساعْده في ذلك.

)٣(  اأ ص ، جـ س قطع متوّسطة في الُمَثلّث اأ ب جـ، وطول ن ص = ٦ سم، اأِجُد: 

اأ (  طول اأ ن .

ب( طول اأ ص .

)٤( اأب جـ د متوازي اأضلاع، اإذا كانت ز نقطة تقاطع القطرين، ب د = ٢٤ سم، م نقطة 
تلاقي القطع المتوّسطة للُمَثلَّث اأ ب جـ ، 

اأِجُد م ز .   

اأ

ن
س

جـصب

اأ

ز

م

جب

د

ــدة  ــول القاع ــى ط ــِد الســاقْين اإل ــوِل اأح ــه نســبُة ط ــٌث متســاوي الســاقين، في ــو مثلّ ــّي: ه ــُث الذهب المثلّ

 باســتخدام الحافــة المســتقيمة والفرجــار اأرســُم رســماً 
 ٥  + 1

٢  =  يســاوي النســبة الذهبيــة، وتســاوي

ــّي. ــٍث ذهب ــاً لمثل تقريبّي

مهمة تقويمية:
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رسم مضلّعاٍت منتَظمة
Equileteral Polygons Construction

اأتعلّم: السداسي المنتَظم هو المضلّع المنتَظم ذو اأكبِر عدٍد من ال�أضلاع، الذي يصلح لتغطية ِمساحٍة 

بالكامل. اإضافة اإلى اأنّه المضلع الذي يعطي اأكبَر ِمساحٍة باأقصِر محيط؛ ما يتيُح للنّحلة باأْن تُخّزَن اأكبَر 

كمّيٍة من العسل باأقّل كمّيٍة ممكنٍة من المادة الشمعّية.

آتية: اأسّمي المضلّعات ال�
نشاط

١

أّن ..................... تُسّمى المضلّعاُت في النشاط مضلّعاٍت منتَظمًة؛ ل�

مجموع قياسات زوايا الخماسي المنتَظم هو ..........، وقياس الّزاوية الداخلّية له ...........

مجموع قياسات زوايا السباعي المنتَظم هو ..........، وقياس الّزاوية الداخلّية له ............

ــتقيمة  ــة المس ــتخدام الحاف باس  م  ــه  ــًا اأحــد اأضلاع ــيًا منتظم اأرســم شــكلاً سداس
نشاط

٢

والفرجار.

1. اأرسم دائرة مركزها النقطة م ونصف قطرها  م

 ب  ٢. اأكمل رسم القطر  

م 

م
ب

٤



1٦

٣. بنفس الفتحة اأرسم قوساً من دائرة مركزها النقطة  ويقطع الدائرة في

النقطتين جـ ، د.

٤. اأرسم قوساً اآخر مركزه النقطة ب واأحدد نقاط تقاطعه مع الدائرة.

٥. اأصل بين نقاط تقاطع القوسين مع الدائرة اأو نهايتا قطر الدائرة.

مثال ١:   رسم مضلع منتظم اإذا ُعِلم اأحد اأضلاعه

اأرسم مضلعاً خماسّياً منتَظماً، اأحُد اأضلاِعه  ب، باستخدام الحافة

المستقيمة والفرجار.

1. اأرسم مثلثاً قائم الزاوية في ب ومتساوي الساقين.

٢. اأنّصُف الضلع  ب ، واأقيم عليه عموداً يقطع الضلع  جـ

في النقطة د٤.

ب

جـ

م

د

ب

جـ

م

د

جـ

ب

 د٤

جـ

ب
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٣. اأرسُم قوساً من دائرة مركزها ب، ونصف قطرها يساوي  ب ويقطع
العمودي في النقطة د٦.

 في النقطة د٥.
٦
 د

٤
٤. اأنّصُف القطعة، د

٥. اأرسم دائرة مركزها النقطة د٥، ونصف قطرها  د٥.

٦. اأفتُح الفرجار فتحًة تساوي ب، ومن النقطة  اأبداأ بتقسيم الدائرة باأقواس على
التوالي تتقاطع مع الدائرة بنقاط تكون هي رؤوس الشكل الخماسي.                                                                       

7. اأصُل بين الرؤوس، واأحصل على الشكل الخماسي المنتَظم.                       

 د٤

 د٦
جـ

ب

 د٤
 د٥

 د٦
جـ

ب



 د٤
 د٥

جـ

ب



 د٤
 د٥

جـ

ب



 د٤
 د٥

جـ

ب



1٨

اأرسُم شكلاً سباعّياً منتَظماً، اأحد اأضلاعه  ب:
نشاط

٣

لرسم الشكل السباعي اأتّبُع خطواِت المثال السابق 1-٣.

 	
 ٦
د

 ٥
ــرة الســباعي اأفتــح الفرجــار فتحــة تســاوي د ــد مركــز دائ لتحدي

7
د

 
واأرســم قوســاً يقطــع العمــودي فــي النقطــة

 ٦
د

 
واأركــز فــي النقطــة

 	. 
7
ونصف قطرها  د

 
،

 7
اأرسُم دائرًة مركزها د

اأكمُل الرسم لتحديد رؤوس الشكل السباعي.

، ولرســم سداســّيًا 
٤
 ونصــف قطرهــا  د

٤
وبشــكل عــام: لرســم رباعّيــًا منتظمــًا اأرســم دائــرة مركزهــا د

 ، وهكــذا.
٦
 ونصــف قطرهــا  د

٦
منتظمــًا اأرســم دائــرة مركزهــا د

تمارين ومسائل:

آتية، وقياس الزاوية الداخلّية لها: )1( اأجُد مجموع قياسات زوايا ال�أشكال ال�
اأ ( الثماني المنتَظم.     ب( السباعي المنتَظم.

)٢( اأرسُم باستخدام الحافة المستقيمة والفرجار مربّعاً بطريقتْين مختلفتْين.

)٣( اأرسم باستخدام الحافة المستقيمة والفرجار سداسّياً منتظماً. )بطريقة رسم المضلعات المنتظمة(

 د٤
 د٥

 د٦
جـ د7

ب
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تكافؤ ال�أشكال الهندسّية
Equivalence of Geometric Figures

نشاط
١

آتية: اأحسُب ِمساحَة ال�أشكال الهندسّية ال�

٤سم

٤سم

مساحة المربع = .............. سم٢، مساحة المستطيل = ................ سم٢	 
مساحة المثلث = ............ سم٢، مساحة متوازي ال�أضلاع = ............	 
مساحة متوازي ال�أضلاع = مساحة ................	 
نقول: اإّن متوازي ال�أضلاع يكافيء المربّع	 
مساحة المثلث = مساحة ..............	 
نقول: اإّن المثلث يكافيء ..............	 

         تعريف:
         الشكلان الهندسّيان المتكافئان هما شكلان متساويان في الِمساحة.

، فنتج المثلثان  جـ َل القطر  يمثّل الشــكل المجاور متوازي ال�أضلاع  ب جـ د، ُوصِّ
نشاط

٢

 ب جـــ ،  جـــ د فيهمــا:

 ب = ...... ، ب جـ = ...... 

قياس زاوية  ب جـ = قياس زاوية .......

اإذن: ينطبق المثلثان بــ ................

اإذا كان ب جـ = 10 سم، هـ = ٦سم 

ِمساحة المثلث  ب جـ =.............، ِمساحة المثلث  جـ د =...............

المثلثان  ب جـ ،  جـ د متكافئان.

نّهما متكافئان.  اأستنتج:  اإذا تطابق شكلان هندسّيان فاإ



ب جـهـ

د

٥
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 ، د  جـ   ب  المجاور  الشكل  في 
نشاط

٣

هـ ب جـ و متوازيا اأضلاع مشتركان 

، ومحصوران بين  في القاعدة ب جـ
مستقيمْين متوازيْين، ب جـ = ٤سم، 

هـ جـ = ٦ سم

مســاحة متــوازي ال�أضــلاع هـــ ب جـــ و = القاعــدة × ال�رتفاع
ارتفــاع متــوازي ال�أضــلاع  ب جـــ د = .............

ِمســاحة متــوازي ال�أضــلاع  ب جـــ د =  .......... × ..................
اإذن: متــوازي ال�أضــلاع   ب جـــ د يكافــئ متــوازي ال�أضــلاع هـــ ب جـــ و. لمــاذا؟

نظرّية:

متوازيا ال�أضلاع المشتركان في القاعدة، والمحصوران بين مستقيمْين متوازيْين يكونان متكافئْين.

قطعُة اأرٍض على شكل متوازي اأضلاٍع، طوله 
نشاط

٤

على  صاحُبها  اتّفق  ٢0م،  وارتفاعه  ٣0م، 
تصبُح  بحيث  جيرانه؛  مع  الحدود  تعديل 
وذلك  نفسها؛  وبالمساحة  مستطيلًة  القطعُة 
باقتطاع مثلٍث قائِم الّزاوية من جهة، واإضافة 
مثلٍث قائم الزاوية بالمساحة نفسها من الجهة 

ال�أخرى. اأجد:

ِمساحة قطعة ال�أرض قبل التعديل = .........× ........ = ............

ِمساحة قطعة ال�أرض بعد التعديل = الطول × العرض.

طول متوازي ال�أضلاع = طول المستطيل، لماذا؟ .......................

ارتفاع متوازي ال�أضلاع = عرض المستطيل، لماذا؟ .....................

ب جـ د لماذا؟ ماذا األ�حظ؟ 



ب
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نظرّيــة: متــوازي ال�أضــلاع يكافــىء المســتطيل المشــترك معــه فــي القاعــدة والمحصوريــن بيــن مســتقيمين 
متوازييــن.

اأســتنتج:  ِمســاحة المثلــث = ............ المشــترك معــه فــي القاعــدة، والمحصوريــن بيــن مســتقيمين 

متوازيين.

نظرّية:
ِمســاحة المثلــث تســاوي نصــف ِمســاحة متــوازي ال�أضــلاع المشــترك معــه فــي القاعــدة والمحصوريــن بيــن 

مســتقيمين متوازييــن.

فــي الشــكل المجــاور  ب جــــ د مســتطيل، فــاإذا كانت 
نشاط

٥
مســاحة المثلث  ب و = 10ســم٢، ومســاحة المثلث 

و جـ د = 1٥سم٢، اأجُد مساحة المثلث و ب جـ:

ــم العمــوُد و هـ، المثلــث  ب و يكافــىء المثلــث  اأقي
............، لمــاذا ؟ ...........
ِمساحة المثلث و ب هـ = ...........

؟  لمــاذا   ................  = جــــ  هـــ  و  المثلــث  ِمســاحة 
....................

لكّن المثلث و ب جــ يتكّون من المثلثين: ................ و ..............
اإذن: مساحته = ............. + ................. = ................

ِمساحة المستطيل  ب جـ د تساوي ....................

هل يمكن اإيجاد مساحة المستطيل في النشاط السابق بطريقٍة اأخرى؟ اأفكر

جـب

د و 

هـ

اأستنتج:

المثلثان المحصوران بين مستقيمين متوازيين ولهما القاعدة نفسها متكافئان.
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تمارين ومسائل:

، والنقطــة س  ب ) )1 ب جـــ د مســتطيل، فيــه  النقطــة هـــ  منتصــف 

، اأســّمي ٣ اأزواٍج مــن المثلّثــات المتكافئــة. منتصــف  د

)٢(  ب جـــ مثلــث، ِمســاحته ٢0ســم٢،  د قطعــة متوســطة فــي 

 جـ . المثلــث، اإذا اأنــِزَل عمــوٌد مــن النقطــة د علــى الضلــع  جـــ طولــه ٤ ســم، اأجــُد طــول 



و هــ جـ  ، و د ب )٣( في الشــكل المجاور 

ب هــ و . اأبّيُن اأّن:  ،

اأ  ( مساحة  ب د و تساوي مساحة  جـ هـ و.

ب( المثلث  ب جـ يكافىء المثلث و د هـ.

ــان، ب جـــ  )٤( ل ، م مســتقيمان متوازي
= د و = ل س

اأبّيــُن: اأّن المثلــَث  ب جـــ، والمثلث د هـ 
و، والمثلــث ع ل س مثلثــاٌت متكافئٌة.

 د يــوازي ب جـ ، ُوِصــَل قطــراه   جـ ، ب د فتقاطعــا فــي النقطــة م.  )٥(  ب جـــ د شــبه منحــرف، فيــه
اأبّيــُن اأّن المثلــث  ب م يكافــىء المثلــث د م جـــ.



٢٣

)1( ُيمثـّـُل الشــكل المجــاور شــارعْين متوازيْيــن، 
هـ و ع ، ل و ع قطعتّي اأرٍض مثلثتي الشــكل، 
ــُن اأّن  ــي القاعــدة. اأبّي ــن ومشــتركتين ف متداخلتي

المثلثيــن هـــ و ع ، ل و ع متكافئــان.

القاعــدة × 
1
٢ و ع = هـــ  القطعــة  مســاحة 
 .....  ×  ......  = ال�رتفــاع 

مساحة القطعة ل و ع = ...... × ..... 
لكّن ال�رتفاع هـ س = ال�رتفاع ل ص لماذا ؟............

اإذن: مساحة المثلث هـ و ع = مساحة المثلث ل د ع 

جـ   و      س               ع      ص         د

هــ           ل   ب 

مهمة تقويمية:

د،  جـــ   ب  للمربــع  مكافئــة  رباعّيــًة مختلفــة  اأشــكال�ً  ارســم   )٢(

الشــكل. فــي  جـ د   ،  ب المســتقيمين بيــن  بومحصــورة 

جـ د



ــث تقــع  ــع س ب جـــ د، بحي ــه ب جـ المرب ــى قاعدت )٦(  ب جـــ مثلــث مســاحته ٨ ســم٢، اأنِشــيء عل

ــى س د . اأجــد: ــة  عل النقط

. ب( طول ب جـ اأ (  مساحة المربع س ب جـ د.   

)٣( اأ: اأرسم مخطّطاً تفصيلّياً لملعب كرة 
   القدم، باستخدام الحافة المستقيمة والفرجار.

ب:اقتــرح اأبعــاداً مناســبة للملعــب للاســتفادة 
، 100م  اأبعادهــا 1٥0م  اأرض  قطعــة  مــن 

ــب. ــك الملع ــم ذل لتصمي
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ال�أسهم
)Shares(

ــة اأصــول شــركٍة مســاهمٍة معّينــة،  ــارة عــن صــكٍّ يثبــت اأّن لحاملــه حصــًة فــي ملكّي ــم: الّســهم: عب اأتعلّ
اإضافــًة اإلــى حّقــه فــي نســبٍة مــن اأرباحهــا.

القيمــة ال�ســمية للّســهم: هــي قيمــة الســهم عنــد الشــراء، وهــي القيمــة التــي تظهر فــي الدفاتر المحاســبّية،  
وعلى شــهادة الّســهم.

أرباح في ال�أسهم الربح البسيط. ملاحظة: ُيعتمد في حساب ال�

اأودَع محموٌد مبلغ ٢٥00 ديناراً في بنك بسعر فائدة سنوية ٥,%1.
نشاط

١

مقدار ربحه في نهاية السنة= ٢٥00 × .............. = ..............
ّن ربَحه=....... × نسبة الفائدة × المدة اإذا اأودع المبلغ لمدة ٥ سنوات فاإ

                               .......... = ......... × .......... × ......... =

يمتلك غسان ٢00 سهٍم في شركة الحافلات الوطنّية، قيمة الّسهم ال�سمّية ٤ دنانير. اإذا 
نشاط

٢

أرباح السنويّة بنسبة %10، وزعت الشركة ال�
فاإّن: ربح غسان في السنة = عدد ال�سهم × القيمة ال�سمية للسهم × نسبة ال�رباح

.......=%10 × ...... × ...... =

القيمة الحالّية للسهم: هي قيمة السهم في السوق المالي لحظة التداول.

ــة  ــه الحالّي ــار، وقيمت ــٍع للرخــام، قيمــة الســهم ال�ســمّية دين ــر ٥00 ســهم فــي مصن يملــك جاب
نشاط

٣
دينار ونصف. 

القيمة الحالّية لجميع ال�أسهم = القيمة الحالية للسهم × عدد ال�أسهم
................ = ٥00 × ....... =                           

اإذا وّزع المصنع اأرباحاً قيمتها ٨%،
ّن مقدار ربح جابر = ..... × .... × ٨% = ...... فاإ

%100 × 
مقدار الربح

القيمة المالية للاأسهم
النسبة المئوية الحالية للربح في ال�أسهم = 

النسبة المئوية الحالية لربح جابر = ..........

٦
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تمارين ومسائل:

1( تمتلــك بيســان ٥00 ســهم فــي اأحــد البنــوك الفلســطينية، القيمــة ال�ســمية للســهم دينــار واحــد، بينمــا 
ــي اإحــدى الســنوات،  ــا ف ــك ٢0% اأرباًح ــاإذا وّزع البن ــاًرا، ف ــي الســوق ٢,7٥ دين ــة للســهم ف القيمــة الحالي

اأحســب:
اأ  (  مقدار ربح بيسان.

ب(  القيمة الحالية ل�أسهم بيسان.
جـ(  النسبة المئوية الفعلية للربح.

أدويــة الفلســطينية بطــرح اأســهم للاكتتــاب العــام، بســعر القيمــة ال�ســمية دينــار  ٢(  قامــت اإحــدى شــركات ال�
ضافــة لعــلاوة اإصــدار بقيمــة ٤ دنانيــر للســهم الواحــد، اكتتــب اأحمــد ٨00 ســهم، اأحســب: واحــد، بال�إ

1( قيمة السهم التي اكتتب بها اأحمد.
٢( اإذا قامت الشركة بتوزيع ٢0% اأرباًحا في نهاية اإحدى السنوات، اأحسب:

اأ  (  مقدار الربح الذي حصل عليه اأحمد.
ب(  النسبة المئوية الفعلية لهذا الربح، علماً باأن قيمة السهم الحالية ٥ دنانير.

قــررت اإدارة مدرســة الجليــل الثانويــة اأن تحــول مقصــف المدرســة اإلــى جمعيــة مســاهمة عامــة، فطرحــت 
اأســهم المقصــف للشــراء مــن قبــل الطالبــات بقيمــة اســمية تعــادل 1 دينــار للســهم، فــاإذا اشــترت جيهــان 
٢00 ســهم، ووزعــت المدرســة فــي نهايــة العــام اأرباحــاً بنســبة ٢00% ، اأحســب ربــح جيهــان فــي نهايــة 

العــام الدراســّي.

مهمة تقويمية:
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السندات
)Bonds(

اأتعلَّــُم: الســندات هــي اأوراق ماليــة تصدرهــا الحكومــات اأو الشــركات بقيمــة معينــة تثبــت بــاأن مالكهــا 
دائن للجهة المصدرة للســند، وهو اأحد اأدوات ال�ســتثمار المضمون التي توفر عائداً جيداً للمســتثمرين، 
مقابــل مخاطــرة مقبولــة، ويظهــر علــى الســند اســم الجهــة المصــدرة، ورقمــه، ونوعــه، وقيمتــه ال�ســمية، 

ومدتــه، وســعر الفائــدة، وقــد يصــدر باســم المشــتري اأو لحاملــه.

حامل السند ليس مالًكا في الشركة.	 
العائد: قيمة السندات + الربح.	 

طــرح صاحــب مصنــع فلســطين للاألبــان مجموعــة مــن الســندات للجمهــور؛ مــن اأجــل زيــادة 
نشاط

١

راأســمال مصنعــه، بفائــدة قدرهــا ٦,٥% ســنويا، قــرر عامــر ال�ســتثمار فــي هــذا المصنــع بمبلــغ 
٨00 دينار فاشترى ٨ سندات.

قيمة السند الواحد هي .................
ربح عامر السنوي ...................

بعد مضي 10 سنوات يصبح العائد ............. 

تعريف:
القيمــة ال�ســمية للســند : مقــدار المبلــغ الــذي يدفعــه المســتثمر عنــد شــراء الســند مــن الشــركة, وهــو 	 

القيمــة المكتوبــة علــى الســند، والتــي تحســب علــى اأساســها الفائــدة.
القيمة التجارية للسند: المبلغ الذي يباع فيه السند في السوق المالي.	 
تاريخ ال�ستحقاق: الوقت المحدد لسداد القيمة ال�سمية للسند.	 

اشترى يوسف 10 سندات، القيمة ال�سمية للسند الواحد ٥00 دينار،
نشاط

٢

بفائدة مقدارها ٥,%7. 
ــة ال�ســمية × .... × نســبة  ــة الســنة = القيم ــي نهاي ــذي يســتحقه يوســف ف ــح ال ــة الرب قيم

الفائــدة = ..... × 10 × ...... = ٣7٥ دينــار.
العائد بعد ٥ سنوات ......... + ...........

مقدار الربح السنوي للسندات = القيمة ال�سمية للسند × عدد السندات × نسبة الفائدة 
مقدار الربح الكلي للسندات = مقدار الربح السنوي × عدد السنوات )فترة ال�ستحقاق(

٧
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تمارين ومسائل:

)1( اشــترى فايــق 1٥0 ســنًدا، بقيمــة اســمية مقدارهــا ٢0 دينــاًرا للســند الواحــد، اإذا كانــت الســندات تعطــي 
ربحاً مقداره 9%، وفترة اســتهلاك الســند ٦ ســنوات، اأحســب :

اأ  ( الربح السنوي الذي يقبضه فايق.
أرباح التي يقبضها بعد انتهاء فترة استهلاك السند.  ب( مجموع ال�

)٢( اأيهمــا اأفضــل لســمر شــراء 100 ســند مــن بنــك فلســطين، القيمــة ال�ســمية للســند ٥ دنانيــر، ومقــدار 
الفائــدة 10% ســنوياً، اأم شــراء 100 ســند مــن  البنــك الوطنــي، القيمــة ال�ســمية للســند الواحــد ٤ دنانيــر، 

وبفائــدة مقدارهــا 1٢%، علمــا بــاأن ســندات البنكيــن لهــا نفــس تاريــخ ال�ســتحقاق ؟ 

ــلاط، فاشــترى ٦0 ســندا، القيمــة ال�ســمية  ــر للب ــغ مــن المــال فــي شــركة التحري )٣( اســتثمر موســى بمبل
ــدة ســنوية قدرهــا ٨% اأجــد : ــارا، بفائ للســند الواحــد ٥0 دين

	  مقدار المبلغ الذي استثمر فيه موسى.
	  العائد بعد مضي ٥ سنوات.

)٤( اشــترى ســليمان ٣00 ســند، بفائــدة ســنوية 1٢% ، فــكان ربحــه فــي نهايــة الســنة ٣٦0 دينــارا، اأجــد 
القيمــة ال�ســمية للســند الواحــد.

اشــترت هنــد 7000 ســند قــرض، القيمــة ال�ســمية للســند الواحــد ٥ دنانيــر، والقيمــة التجاريــة 
نشاط

٣

9 دنانير، اأحسب :
الواحــد.                                                                             للســند  ال�ســمية  القيمــة   × الســندات  عــدد   = للســندات  ال�ســمية  القيمــة  )اأ( 

دينــار.  ٣٥000  =  ......  ×  .......  =
)ب( القيمة التجارية للسندات = عدد السندات × القيمة التجارية للسند الواحد.

= 7000 × ------ = ------- دينار.
)جـ( مقدار الربح عند بيع السندات = القيمة التجارية – القيمة ال�سمية

= ......... _ ........ = ٢٨000 دينار.
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التاأمين
)Insurance(

اأتعلَّــُم: عقــد )بوليصــة( التاأميــن: عقــد بيــن شــركة التاأميــن وشــخص اأو اأشــخاص يدفــع بموجبــه الشــخص 
مبلغــا مــن المــال للشــركة، علــى اأن تعوضــه عــن جــزء اأو كل العقــار اأو البضاعــة المؤمــن عليهــا عنــد تعرضهــا 

للاأخطار اأو الخســائر.

تعمــل منــال فــي وزارة العمــل الفلســطينية، قامــت بالتاأميــن علــى ســيارتها بمبلــغ 1000 دينــار 
نشاط

١
لــدى شــركة الوطــن  للتاأميــن، علــى اأن تدفــع قســطاً ســنوياً مقــداره ٢00 دينــار، ونــّص عقــد 
ــض عــن اأّي ضــرر يلحــق بهــذه  ــوم الشــركة بالتعوي ــى اأن تق ــن عل ــن الطرفي ــع بي ــن الموق التاأمي
الســيارة بعــد خصــم ٥% مــن المبلــغ المؤمــن بــه اســتهلاكاً ســنوياً، فــاإذا احترقــت الســيارة بعــد 

مضي ٤ سنوات من توقيع العقد، اأحسب: 
اأ ( مقدار ما دفعته منال للشركة في ٤ سنوات.

المبلغ المدفوع = ........... × .......... = ٨00 دينار.
ب( مقدار ال�ستهلاك من قيمة السيارة في ٤ سنوات.

مقدار ال�ستهلاك = 1000 × ....... × ٤ = .......
ــن – الخصــم =  1000 –  ــغ التاأمي ــل الضــرر = مبل ــض مقاب ــال كتعوي ــه الشــركة لمن ــا تدفع ــدار م جـــ( مق

...........
د  ( ربح اأو خسارة الشركة في هذا التاأمين = مقدار ما تدفعه الشركة – ما دفعته منال = ........

أدويــة باســتيراد معــدات لتصنيــع الــدواء بقيمــة 100000 دينــار، علــى  قامــت اإحــدى شــركات ال�
نشاط

٢
اأن تدفع لشركة التاأمين ٥% من هذا المبلغ كتاأمين على هذه المعدات، اأحسب:

قيمة ما دفعته الشركة المستوردة لشركة التاأمين 100000 × ........ = ........ديناراً.
اإذا تلف من المعدات ما قيمته 1٥00 دينار، فاإن مقدار ربح اأو خسارة شركة التاأمين 

........... = 1٥00 – ...........
هل ربحت شركة التاأمين اأم خسرت؟

٨
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اأّمــن اإليــاس علــى حياتــه لــدى شــركة تاأميــن علــى الحيــاة، ونــّص العقــد المبــرم بيــن الطرفيــن 
نشاط

٣

ــع  قســطاً  ــى اأن يدف ــه، عل ــي حــال وفات ــار ف ــغ ٨0000 دين ــع مبل ــوم الشــركة بدف ــى اأن تق عل
شهرياً مقداره ٤00 دينار، ولمدة ٢0 سنة.

مقدار ما يدفعه الرجل خلال عشرين سنة = .......... × 1٢ × ........... = 9٦000 دينار.
اإذا توفي اإلياس بعد ٢0 سنة من توقيع عقد التاأمين فاإن ربح الشركة = 

......... – ٨0000 = ........ دينار.
اإذا توفي اإلياس بعد 10 سنوات فيكون ما دفعه ....... × ......... × 10 = ........

خسارة شركة التاأمين = ٨0000 – ...... = ....... دينار.

تمارين ومسائل:
)1( اأميــن تاجــر مــواّد غذائيــة، اأّمــن لــدى شــركة تاأميــن علــى كميــة مــن الســكر بقيمــة ٥000 دينــار، واأخــرى 
أرز بقيمــة 1٢000 دينــار، برســم تاأميــن مقــداره ٥% ، فــاإذا تلــف اأثنــاء النقــل خمــس كميــة الســكر،  مــن ال�

أرز، اأحســب مقــدار ربــح اأو خســارة شــركة التاأميــن. وربــع كميــة ال�
)٢( اأمنــت ماريــا علــى حياتهــا لــدى شــركة ضمــان للتاأميــن بمبلــغ ٢٤000 دينــار، بقســط ســنوي مقــداره 
10% مــن قيمــة التاأميــن، ولمــدة 1٨ ســنة، علــى اأن تدفــع القســط الســنوي علــى اأقســاط شــهرية متســاوية،  

فــاإذا توفيــت ماريــا بعــد مــرور 1٥ عامــاً. اأجــد: 
اأ  ( مقدار القسط السنوي.

ب( مقدار القسط الشهري. 
جـ( مقدار خسارة اأو ربح الشركة.

ورقة عمل:  

آتية: عزيزي الطالب اأكمل حل ال�أنشطة وال�أسئلة ال�

السؤال ال�أول:

اأمثُّل على خّط ال�أعداد:
7  ٣ ، ٢  _ 1 ، 1 _ ٥  ، 1 + ٢  



٣0

السؤال الثاني:

اأرسم زوايا قياسها ٣0 ْ ، 1٥ ْ.

السؤال الثالث:

اأرســم المثلــث  ب جـــ، القائــم الزاويــة فــي ب، ثــم اأنشــُئ القطعــة المســتقيمة ب د حيــث: د هــي منتصف 

. الوتــر. تحّقــق اأّن طــول  ب د = نصــف  طــول الوتــر   جـ

السؤال الرابع:

 ب جـ د مربع محيطه ٢٤سم، هـ منتصف  ب جـ  . احسب مساحة المثلث  هـ جـ.

السؤال الخامس:

 ب جـــ د ،  و هـــ د متوازيــا اأضــلاٍع مشــتركان فــي 

، ومحصــوران بيــن مســتقيمين متوازييــن كمــا  القاعــدة   د
فــي الشــكل المجــاور. بّيــْن اأّن الشــكل  ب جـــ ز يكافــىء 

د ز و هـــ.

د

ز

هـ و جـ ب

جابِة الّصحيحِة: الّسؤال السادس: اأَضُع دائرًة حوَل رمِز ال�إ

1( يملــك فريــٌد ٣000 ســهٍم فــي شــركِة مــوادَّ تموينيــٍة، قيمــة الســهم ال�ســمية دينــاٌر ونصــٌف، اإذا وّزعــت 
الشــركُة 10% اأرباحــا علــى المســاهمين فــي اإحــدى الّســنوات، اأحســب اأربــاح فريــٍد فــي تلــك الســنة.

اأ ( ٣00                 ب(  ٤٥0            جـ(   ٣٤٥0          د(٤٥00

٢( ال�ستثمار الذي يحصل فيه المستثمُر على فائدٍة ثابتة سنويا بصرف النظر عن ربِح الشركة اأو خسارتها:
اأ ( في الشركات الخاصة     ب( في الشركات الحكومية       جـ( في ال�أسهم      د( في السندات

٣( اأّمن رجل على حياته، حيث يدفع قسطا شهريا، قدره 100 دينارٍ، مجموع ما يدفعه في 1٥ سنًة يساوي:
جـ(  1٨000        د(  1٨100 ب( 1٥00          اأ( 1٨0        



٣1

اختبار ذاتي 

السؤال ال�ول: اأضع دائرة حول رمز ال�جابة الصحيحة فيما ياأتي:

1( اأّمن يوسف على سيارته بدفع قسط سنوّي  لشركة تاأمين قدره 1٥0 دينارًا، ما مجموع ما يدفعه في 1٢ سنة؟  

د( 1٥000 جـ( 1٨000   ب(1٢000     اأ(10000  

٢( اأ ب جـ د مربع مساحته ٣٦ سم ٢  ، هـ منتصف ب جـ ، مساحة المثلث  اأ هـ جـ يساوي:                    
د( ٢0 سم ٢ اأ( 1٦ سم٢         ب( 9 سم٢           جـ( 1٨ سم٢  

٣ ( مجموع قياسات الزوايا الداخلية للشكل السداسي هو:                                            

د( 10٥0 ˚ جـ( ٣٦0 ˚   ب( 1٢0˚    اأ( 7٢0˚  

رباح السنوية بنسبة ٤( يمتلك محمود ٥00 سهم في شركة جوال للاتصال�ت قيمة السهم ال�سمية ٢ دينار اإذا وزعت الشركة ال�أ

    10% فاإّن ربح محمود في السنة يساوي:                                                                         

د( 1000دينار ج(٥00دينار    ب(٢00دينار    اأ(100دينار   

ب د يساوي:    ٥( اأ ب جـ مثلث قائم الزاوية في ب ، فيه: اأ ب = ٨ سم ، ب جـ = ٦ سم ، د منتصف اأ جـ ، فاإن طول 

د( ٥ سم جـ( 10 سم   ب( ٣ سم     اأ( ٤ سم      

الّسؤال السابع:

نشــائية، بقيمــة اســمية مقدارهــا ٤ دنانيــر للّســهم،  اشــترى اأحمــُد ٢000 ســهٍم مــن شــركة صامــد للمــوارد ال�إ
ــارا. اأجــُد معــدل  ــه فــي نهايــة ســنتين بحســاب الربــح البســيط ٨٨0 دين أربــاح المســتحقة ل ــاإذا كانــت ال� ف

الفائــدة الّســنوي الــذي حددتــه الشــركة. 

الّسؤال الثامن:
اشترى سمير ٢000 سنٍد من البنك العقاري، بقيمة اسمية مقدارها ٣ دنانير، وبفائدة معّينة لمدة اأربع سنوات، 

فاإذا حصل على عائد مالي كلي مقداره 79٢0 ديناًرا، اأحسب معدل الفائدة التي حددها البنك. 

الّسؤال التاسع:

اأّمــن رجــل علــى ســيارته التــي ثمنهــا ٣0 األــف دينــار تاأمينــا شــاملا، حيــث يدفــع مبلــغ ٤00 دينــار قســطا 
ســنويا علــى اأن تدفــع شــركة التاأميــن ٨0% مــن ثمــن الســيارة اإذا تعرضــت للتلــف، اإذا تعرضــت الســيارة بعــد 

10 ســنواٍت لحــادث ســير اأصبحــت بعــده غيــَر صالحــٍة للاســتعمال، اأحســُب: 
اأ  (  المبلغ الذي ستدفعه شركة التاأمين.

ب(  مقدار ربح شركة التاأمين اأو خسارتها.



٣٢

اأ
هـ

جـب

د

لبان بقيمة اسمية مقدارها مقدارها ٣ دنانير، وبعد ٣ سنوات حصلت على اأرباح بقيمة  ٦( اشترت هدى ٢000 سند من مصنع للاأ

     ٣٦00 دينار،ما معدل الفائدة التي حددها المصنع لهدى؟                                                 

د( ٣0% ج( %10    ب( ٥0%    اأ( ٢0%  

7( في الشكل المجاور اأ ب جـ د مستطيل مساحته م وحدة مربعة ، ما مساحة المثلث  هـ جـ ب ؟     

  

د ( ٢ م جـ( م     ٣
م

ب(      ٢
م

اأ(  

السؤال الثاني:

آتية باستخدام الحافة المستقيمة والفرجار؟  1( اأ ب قطعة مستقيمة اأنشئ العمود جـ د في منتصف اأ ب ، ثم اأنشئت الزوايا ال�

                                                                                                                    

اأ( الزاوية  اأ د هـ = 1٣٥ ˚

  ˚ 1٥7ب( الزاوية  اأ د و = ٥

2(  ارسم منحنى ال�قتران ق) س( =2 جا3س +1                                                                  

2( اأّمن علّي على سيارة ثمنها 20 األف دينار تاأميناً شاملاً يدفع 400 دينار قسطاً سنوياً على  اأن تدفع شركة التاأمين %60 من ثمن السيارة 

اإذا تعرضت للتلف ، اإذا تعرضت السيارة بعد 10 سنوات لحادث سير،اأصبحت السيارة بعده غير صالحة للاستعمال احسب:

        1( المبلغ الذي ستدفعه السيارة لعلّي.

٢( مقدار ربح اأو خسارة شركة التاأمين.

السؤال الثالث :           

نشاء الهندسي حدد مركز الدائرة ، موضحا ً الخطوات.                  1( لديك الدائرة المرسومة في الشكل المجاور بال�إ

نشاء الهندسي.                          اأ(  ارسم مربعًا باستخدام ال�إ

ب( اأنشىء الزاوية ٣0 ْ .                                   

 د( اأ ب ج د متوازي اأضلاع س , ص منتصفا د ج ، اأ د على الترتيب. 

         اأثبت اأّن المثلثين اأ س ب ، ب ج ص متكافئان .             


