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ورقة عمل
اختبار ذاتي
يتوقع من الطلبة بعد ال�إ نتهاء من دراسة هذه الوحدة المتمازجة والتفاعل مع �أنشطتها �أن يكونوا قادرين على
توظيف ال�إ نشاءات الهندسية ونظريات التكافؤ والاسهم والسندات في الحياة العمل ّية من خلال ال�آتي:
بال�نشاءات الهندس ّية ال�آتية:
 القيام إ•تنصيف قطع ٍة مستقيم ٍة ،وتنصيف زاوية.
•رسم مستقيم موا ٍز لمستقيم �آخر.
•تمثيل العمليات الحسابية بال�إ نشاءات الهندسية.
•�إقامة عمو ٍد على مستقي ٍم من نقط ٍة واقع ٍة عليه.
•�إنزال عمو ٍد على مستقيم من نقط ٍة خارج ٍة عنه.
•التع ُّرف �إلى نظريّات تكافؤ ال�أشكال الهندس ّية.
•التعرف �إلى مفهوم ال�أسهم.
•التعرف �إلى مفهوم السندات.

١

إ�نشاءات هندس ّية ()١
)Geometric Constructions (1

ـي :هو رســم ال�أشــكال وال ّزوايا بدقّ ٍة ،باســتخدام الحافة المستقيمة والفرجار فقط.
إ
ال�نشــاء الهندسـ ّ
وبراهين رياض ّية.
هندسي ب�أدل ٍة
ثبات �أ ِّي �إنشا ٍء
أ�تعلّمُ :يمكن �إ ُ
َ
ّ
�أفكر

لماذا تُستخ َد ُم الحافة المستقيمة والفرجا ُر فقط في ال�إ نشاءات الهندس ّية ؟

 ١تنصيف قطع ٍة مستقيمة
نشاط
فتــح الفرجــا َر فتحــ ًة مناســبة (�أكبــر مــن
•�أ ُ
د
نصــف طــول  ب ) ،لمــاذا؟
ـت الفرجــار فــي النقطــة  ،و�أرســم دائــرة
•�أث ّبـ ُ
ب

(�أو جــزءاً مــن دائــرة يقطــع القطعــة المســتقيمة).
•بالفتحــة نفســها �أث ّبــت الفرجــار فــي النقطــة ب ،و�أرســم دائر ًة
�أخــرى تتقاطــع مــع الدائــرة ال�أولى.
•�أحــ ّد ُد نقــاط تقاطــع الدائرت ْيــن ،و�أســ ّميهما جـــ  ،د ،
و�أصــ ُل بينهمــا.
•نقطــة تقاطــع المســتقيم جـــ د مــع القطعــة المســتقيمة  ب هــي نقطــة المنتصــف ولتكـ ْـن م .ل�إ ثبــات
�أ ّن النقطــة م هــي منتصــف القطعــة المســتقيمة  ب هندسـ ّياً� ،أصــل بيــن النقــاط  ،جـــ ،ب ،د.
•الشكل الناتج هو.................... :
العلاقة بين �أقطاره ........................ :و .......................
أ�ستنتج� :أ ّن النقطة م هي................................ :
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نشاط

نشاط

٢

٣

َ
محيط المثلث جـ ب هـ في متوازي ال�أضلاع المجاور� ،إذا علمت �أ ّن ب د = 4سم.
�أج ُد
ب

هـ 3 = سم  د =  ٣سم
هـ
ب هـ =  .........؛ ل� أ ّن هـ هي نقطة منتصف القطعة
............................
جـ
د
محيط المثلث = ...........................
4سم

تنصيف زاوية:
•	�أس ّمي ال ّزاوية في الشّ كل المجاور................... :
•	 عناصرها،.....................،................ :
...........................
.................. ،.............. ،.............


ب

جـ

�أفتـ ُـح الفرجــار فتحـ ًة مناســب ًة ،و�أث ّبــت ر�أس الفرجــار عنــد ر�أس الزاويــة ب ،و�أرســم قوسـاً يقطــع ضلعـ ّـي الزاويــة
فــي النقطتيــن س  ،ص علــى التوالــي.
�أث ّب ُت الفرجار عند النقطة س ،و�أرسم قوساً بفتحة مناسبة.

�أث ّبت الفرجار عند النقطة ص ،وبالفتحة نفسها �أرسم قوساً �آخر ،يقطع القوس ال� أ ّول في النقطة ع.
منصف الزاوية.
فيكون ب ع ّ



منصف
للتح ّقق هندس ّياً �أ ّن المستقيم ب ع هو ّ
لل ّزاوية س ب ص:

س

ع

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

ب
ص

جـ
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مثال :رسم مستقيم موازٍ ل�آخر من نقط ٍة معلومة.
•�أرس ُم مستقيماً موازياً للمستقيم ل ،ويم ُّر بالنقطة ب:

ب

ل
ب

•�أرسم من النقطة ب �أ ّي مستقيم ،يقطع المستقيم ل في النقطة .



ل
ب

• �أفتـ ُـح الفرجــا َر فتحـ ًة مناســب ًة (�أقـ ّل مــن  ب) ،و�أرسـ ُم قوسـاً مــن دائــرة مرك ُزهــا 
ويقطع المستقيم  ب في النقطة جـ  ،والمستقيم ل في النقطة د.

ل

د

ل

د


ب

•�أث ّب ُت الفرجار في النقطة ب ،وبالفتحة نفسها �أرس ُم قوساً �آخر
يقطع المستقيم  ب في النقطة و.

جـ


و

ب
جـ

هـ

•�أفتـ ُـح الفرجــار فتحـ ًة تســاوي جـــ د ،و�أرسـ ُم قوسـاً مــن دائــرة مركزهــا و
يقطــع القــوس الســابق فــي النقطــة هـــ.

جـ

ل



د
و

ب
جـ

هـ

•المستقيم ب هـ يوازي المستقيم ل.
ل

د

أ�لاحظ :من التوازي ينتج �أ ّن  د  جـ =  هـ ب و بالتناظر ،و ُيس ّمى هذا ال�إ نشاء نق َل زاوي ٍة معلومة.
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ملاحظة :يمكن ال�إ فادة من �إنشاء ٍّ
خط موا ٍز ل�آخر في تمثيل حاصلِ ِ
ضرب عدد ْين ،وناتج قسمة عدد ْين.

ِ
ضرب العدديْن ،  :ب.
ال�نشاء الهندسي لحاصل
إ
•�أرسم المثلّث فيه س ص ع بحيث س ص = وحدة واحدة ،س ع = ب وحدة.
•على امتداد الضلع س ص �أرس ُم قطع ًة مستقيمة ،طولها  وحدة ،ولتكن س ل.
•من النقطة ل �أرسم مستقيماً موازياً للضلع ص ع ،ويقطع امتداد الضلع س ع في النقطة هـ.
•طول القطعة المستقيمة س هـ يمثّ ُل حاصل الضرب  ب.
هـ
نشاط

٤

وض ُح� :أ ّن طول س هـ = ب
�أ ّ

ع

المثلّث س ص ع يشابه المثلث ....................
سع
س هـ
.................................
=
ل
سص
سل

١

ص

س

س هـ = ب

تمارين ومسائل:

(� )١أرســم القطعــة المســتقيمة الواصلــة بيــن منتصفـ ّـي ضلع ْين في مثلث
تــوازي الضلــع الثالــث ،وطولهــا يســاوي نصــف طولــه� .أرسـ ُم القطعـ َة
منتصفــي ضلع ْيــن فــي المثلــث س ص ع باســتخدام
الواصلــة بيــن
ّ
الحافــة المســتقيمة ،و�أتح ّقـ ُق مــن النظريّــة بالقيــاس.
نصفــات زوايــا المثلــث تتلاقــى فــي نقط ـ ٍة واحــدة ،وهــي مركــز
(ُ )٢م ّ
يوضـ ُـح
للدائــرة المرســومة داخــل المثلــث� .أرس ـ ُم شــكلا ً هندس ـ ّياً باســتخدام الحافــة المســتقيمة والفرجــار ّ
ذلــك.

مهمة تقويمية:

( )٣اشــترى ســال ٌم طاولــ ًة لحديقتــه المنزل ّيــة ،يريــد تثبيــت
مظلــة فــي منتصفهــا ســاع ْد ُه فــي تحديــد نقطــة منتصــف
الطاولــة لتثبيــت ال ِمظلّــة.
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٢
نشاط

١

إ�نشاءات هندس ّية ()٢
)Geometric Constructions (2

�إقامــة عمــود علــى قطعــ ٍة مســتقيم ٍة مــن نقطــة واقعــة

عليها.
�أفتـ ُـح الفرجــار فتح ـ ًة مناســبة ،و�أرســم دائــر ًة مركزهــا 
 ،تقطــع القطعــة المســتقيمة فــي النقطت ْيــن :جـــ  ،ب.
�أفتـ ُـح الفرجــار فتح ـ ًة مناســب ًة ،و�أث ّبت ـ ُه عنــد النقطــة جـــ ،و�أرســم
قوس ـاً.
ـت الفرجــار عنــد النقطــة ب ،و�أرسـ ُم قوسـاً
بالفتحــة نفســها �أث ّبـ ُ
يقطــع القــوس ال� أ ّول فــي النقطــة هـــ.
�أكم ُل الرس َم ل�أحص َل على العمود  هـ.
صحة ال ّرسم.
�أتح ّق ُق هندس ّياً من ّ
نشاط

٢



ب



جـ

�أرس ُم المثلّث  ب جـ القائم الزاوية في ب .
ـوات �إقامـ ِة 
�أمـ ُّد القطعــة المســتقيمة مــن جهــة ب� ،أكمـ ُل خطـ ِ
عمــو ٍد علــى قطعـ ٍة مســتقيم ٍة مــن نقطـ ٍة واقعـ ٍة عليهــا.

ب

ـاءات الهندس ـ ّية لتمثيــل ال�أعــدا ِد غي ـ ِر النســب ّية التــي علــى هيئــة جــذو ٍر
أ�تعلّــم :تُســتخ َد ُم ال�إ نشـ ُ
تربيع ّيــة ،ل�أعــدا ٍد ليســت مربعـ ٍ
ـات كامل ـ ًة علــى خ ـ ّط ال�أعــداد.
نشاط

٣

�أمثّل  ٣على خ ّط ال�أعداد.

ـىء عمــوداً علــى خـ ّط ال�أعــداد عنــد  ، ٢طولُـ ُه وحــدة
•بالرجــوع �إلــى النشــاط الســابق �،أنشـ ُ
واحدة ،و�أسـ ّميه جـ د .
د
ب
•م د = .........
•�أكم ُل الرسم لتمثيل العدد . ٣
صفر ٢- ١-
٣
٤
 ٢جـ ١


م
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نشاط

٤

س_١
ّ
فــي المثلــث  ب جـــ المجــاور  ،ب = ٢
س١+
� ، ٢أج ُد طو َل الضلع ب جـ .

باستخدام نظريّة فيثاغورس:
٢
(ب جـ) ( = ٢جـ) ( _ ٢ب)
 ٢س ٢ ١+س_١
_
(ب جـ) =
٢
٢
وينتج �أنّ( :ب جـ)..... = ..... = ٢

( (( (

  ،جـــ =



٢

جـ

ب

أ�تعلّــم :لتمثيــل جــذر العــدد س ،س  0 علــى خـ ّط ال�أعــداد ،نقيــم عمــوداً عنــد نقطــة الصفــر طولُـ ُه
س١+
س_١
 ،ونسـ ّميه  م ،ثـ ّم نرسـ ُم قوسـاً مــن دائــرة مرك ُزهــا  ، ونصــف قطرهــا  ، ٢ويقطــع خــط
٢
ال�أعــداد .نقطــة تقاطعــه مــع خـ ّط ال�أعــداد هــي تمثيــل العــدد س .

نشاط

٥

�أمثّل  ٥بالطريقة السابقة:

١_٥
طو ُل العمود على محور السينات = ٢
�أرس ُم قوساً من دائرة مركزها ، 

ونصف قطرها ......................
�أع ّي ُن  ٥على خ ّط ال�أعداد.
نشاط

٦



=٢

٥

٤

٣

٢

٢-

 ١صفر ١-
م

�إنشاء عمو ٍد على مستقي ٍم من نقط ٍة خارج ٍة عنه.

•�أرس ُم المستقي َم  ب ،والنقطة جـ الخارجة عنه.

جـ

ب
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٣-

•�أفتـ ُـح الفرجــار فتح ـ ًة مناســبة ،و�أث ّب ُتــه فــي النقطــة جـــ،

ب

و�أرســ ُم قوســاً يقطــ ُع المســتقيم فــي النقطتيــن س  ،ص.

جـ

ص
س

ف القطع َة المستقيم َة س ص في النقطة م.
•�أ ّ
نص ُ



•�أص ُل بين جـ ونقطة المنتصف م.

م



لتوضيــح �أ ّن جـ م عمــود ٌّي علــى س ص هندس ـ ّياً� ،أص ـ ُل بيــن النقــاط جـــ ،س ،ص ،الشــكل الناتــج هــو
مثلّــث .................
جـ م عمود ٌّي على س ص؛ ل� أ ّن ..............................
نشاط

٧

نشئ عموداً للمثلث  ب جـ ،من الر�أس  على القاعدة ب جـ .
في الشكل المقابل �أ ُ

النقطة  نقط ٌة خارج ٌة عن المستقيم .....................
�أث ّب ُت الفرجار في النقطة  ،و�أرسم  ................يقطع الضلع ب جـ في النقطتين .............
�أكم ُل الرسم.
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تمارين ومسائل:



( )١فــي المثلــث متســاوي الســاق ْين ،العمــود المقــام مــن منتصــف القاعــدة
صحــة النظريّــة؛ عــن طريــق الرســم
يمـ ُّر بالــر�أس ،و ُي ّ
نصــف زاويتــه .تح ّقـ ْق مــن ّ
بالحافــة المســتقيمة والفرجــار.
ب

(� )٢أرس ُم ارتفاعاً لمتوازي الاضلاع من الر�أس ص على
القاعدة ع ل ،باستخدام الحافة المستقيمة والفرجار.
١
نشئ ال ّزوايا ال�آتية، °٤٥ :
(� )٣أ ُ
٢

.°٢٢

(� )٤أمثّ ُل ال�أعداد ال�آتية على خ ّط ال�أعداد:
٧ _ ١ ، ١١ - ، ٣

مهمة تقويمية:
مصنـ ٌع للخــزف ُينتــج �أطباقـاً دائريّــة الشــكل� ،أراد ســامي تقديــم هديـ ٍة
خزفــي.
تذكاريّــ ٍة لصديقــه؛ بحيــث تكــون ســاع ًة مثبتــ ًة علــى طبــقٍ
ّ
كيــف يمكــن مســاعدتُه فــي تحديــد موقـ ِـع تثبيـ ِ
ـت عقـ ِ
الســاعة فــي
ـارب ّ
الطبــق باســتخدام ال�إ نشــاءات الهندســية.
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جـ

٣

المثلّث
Triangle

 ١رسم مثلث متساوي الساق ْين.
نشاط
�أرســم مثلثــاً متســاوي الســاق ْين ،قاعدتــه س ص ؛
باســتخدام الحافــة المســتقيمة والفرجــار:
فتح الفرجار فتح ًة مناسبة.
•�أ ُ
•�أث ّب ُت الفرجار عند النقطة س ،و�أرسم قوساً.
•بالفتحة نفسها �أث ّب ُت الفرجار عند النقطة ص ،و�أرسم قوساً �آخر يقطع القوس ال� أ ّول.
•نقطــة تقا ُطــع القوســين ع هــي الــر�أس الثالــث للمثلّــث� ،أع ّينهــا علــى الرســم ،و�أكمـ ُل الرســم باســتخدام
الحافــة المســتقيمة.
•س = ص
أ�تذكــر :العمــود النــازل مــن ر أ�س المثلــث متســاوي الســاقين علــى القاعــدة ُيسـ ّمى محــو َر التماثــل
للمثلث .
ع

•�أرس ُم محو َر التماثُل للمثلث.
فتح الفرجار فتح ًة مختلف ًة عن السابق ،و�أحاو ُل رس َم ٍ
مثلث متساوي الساق ْين مختلفاً.
•�أ ُ
وضح العلاقة بين رؤوس هذه المثلثات.
كم مثلثاً متساوي الساقين يمكن رس ُمه على القاعدة  ب ؟ �أ ّ

نشاط

٢

باستخدام الفرجار �أح ّد ُد نوع المثلث المرسوم ......................
•فــي المثلــث متســاوي ال�أضــلاع قيــاس ك ِّل زاويــ ٍة فيــه يســاوي
............
•عدد محاور تماثله ..............
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 ٣رسم مثلث متساوي ال�أضلاع
نشاط
ٍ
مثلــث متســاوي ال�أضــلاع قاعدتــه  ب باســتخدام
لرســ ِم
الحافــة المســتقيمة والفرجــار:
ـت
•�أفتـ ُـح الفرجــار فتح ـ ًة مســاوي ًة لطــول القطعــة  ب ،و�أث ّبـ ُ

الفرجــار عنــد النقطــة  ،و�أرســم قوس ـاً.
بالفتحــة نفســها �أث ّبــت الفرجــار عنــد النقطــة ب ،و�أرســم قوسـاً �آخــر ،يقطــع
القوس الســابق.
•يكون الر�أس الثالث للمثلث هو .....................
•�أكمل الرسم.

نشاط

٤



القطعة المتوسطة في المثلث

�أرسم المثلث  ب جـ.

الض ْلع ب جـ بال ُّنقطة د ،
�أنصف ِّ
و�أصل بين �أ  ،د  ،فيكون ب د = ____
ِمساحة ال ُم َثلَّث =  × ١طول القاعدة × ________
ب

٢

ِمساحة ال ُم َثلَّث �أ ب د = ______×_______×_______
ِمساحة ال ُم َثلَّث �أ جـ د = ______×______×_______
ما العلاقة بين ِمساحة ال ُم َثلَّثين؟
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ب

د

جـ

أ�تعلم - :القطعة المتو ّسطة في ال ُم َثلَّث هي القطعة المستقيمة الواصلة بين �أحد رؤوس ال ُم َثلَّث
الض ْلع المقابل له.
ومنتصف ِّ
 تتقاطع القطع المتو ّسطة لل ُم َثلَّث في نقطة واحدة. نقطة تقاطع القطع المتو ّسطةُ ،تق ََّس ُم ك ُّل قطعة منها بنسبة  1 : 2من جهة �أي ر�أس.نشاط

٥

في ال ُم َثلَّث المجاور:
ال ُم َثلَّث �أ ب جـ  ،فيه :ل منتصف �أ ب ،ن منتصف ب جـ ،م منتصف �أ جـ ،
س جـ =  8سم ،س م =  3سم.

�أ

جـ س  :ل س = 1 : 2
ل س =  4سم .

ل

س

م

ب س = _______ سم.
ب

ن

جـ
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تمارين ومسائل:
( )١انشئ الزاوية .°٦٠
( )٢يعمــل تامــر فــي تصميــم طائــرات ال�أطفــال ،ســاع ْده فــي �إكمــال الطائــرة الورق ّيــة ،التــي �أحــد �أقطارهــا
القطعــة المســتقيمة المجــاورة  ب .
ٍ
طائرات مختلفة على القُطر السابق نفسه؟ ساع ْده في ذلك.
نشاء
هل يمكنه �إ ُ
(� )٣أ ص  ،جـ س قطع متو ّسطة في ال ُم َثلّث �أ ب جـ ،وطول ن ص =  6سم� ،أ ِجدُ:

�أ ) طول �أ ن .

�أ

ب) طول �أ ص .

س

ن
ص

ب

جـ

(� )٤أب جـ د متوازي �أضلاع� ،إذا كانت ز نقطة تقاطع القطرين ،ب د =  24سم ،م نقطة
تلاقي القطع
المتوسطة لل ُم َثلَّث �أ ب جـ � ،أ
د
ّ
	�أ ِج ُد م ز .
ز
م

مهمة تقويمية:

ب

ج

ـث متســاوي الســاقين ،فيــه نســب ُة طـ ِ
المثلّ ُ
ـول �أح ـ ِد الســاق ْين �إلــى طــول القاعــدة
ــث
الذهبــي :هــو مثلّـ ٌ
ّ
٥
يســاوي النســبة الذهبيــة ،وتســاوي  ٢+ ١ = باســتخدام الحافــة المســتقيمة والفرجــار أ�رسـ ُم رســماً
تقريب ّي ـاً لمثلـ ٍ
ـث ذهبـ ّـي.
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٤
نشاط

١

تكافؤ ال�أشكال الهندس ّية
Equivalence of Geometric Figures

حسب ِمساح َة ال�أشكال الهندس ّية ال�آتية:
�أ ُ

4سم

4سم

•مساحة المربع =  ..............سم ،٢مساحة المستطيل =  ................سم
•مساحة المثلث =  ............سم ،٢مساحة متوازي ال�أضلاع = ............
•مساحة متوازي ال�أضلاع = مساحة ................
•نقول� :إ ّن متوازي ال�أضلاع يكافيء المربّع
•مساحة المثلث = مساحة ..............
•نقول� :إ ّن المثلث يكافيء ..............

٢

تعريف:
الشكلان الهندس ّيان المتكافئان هما شكلان متساويان في ال ِمساحة.
٢

يمثّل الشــكل المجاور متوازي ال�أضلاع  ب جـ دُ ،و ِّص َل القطر  جـ  ،فنتج المثلثان

 ب جـــ   ،جـــ د فيهمــا:
 ب =  ، ......ب جـ = ......
قياس زاوية  ب جـ = قياس زاوية .......
هـ ب
�إذن :ينطبق المثلثان بــ ................
�إذا كان ب جـ =  10سم ،هـ = 6سم
ِمساحة المثلث  ب جـ =ِ ،.............مساحة المثلث  جـ د =...............
المثلثان  ب جـ   ،جـ د متكافئان.
نشاط



د

جـ

أ�ستنتج� :إذا تطابق شكلان هندس ّيان ف إ�ن ّهما متكافئان.
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نشاط

٣



في الشكل المجاور  ب جـ د ،
هـ ب جـ و متوازيا �أضلاع مشتركان
في القاعدة ب جـ  ،ومحصوران بين
مستقيم ْين متوازي ْين ،ب جـ = 4سم،
هـ جـ =  6سم
مســاحة متــوازي ال�أضــلاع هـــ ب جـــ و = القاعــدة × الارتفاع
ارتفــاع متــوازي ال�أضــلاع  ب جـــ د = .............
ِمســاحة متــوازي ال�أضــلاع  ب جـــ د = .................. × ..........
إ�ذن :متــوازي ال�أضــلاع  ب جـــ د يكافــئ متــوازي ال�أضــلاع هـــ ب جـــ و .لمــاذا؟

نظر ّية:
متوازيا ال�أضلاع المشتركان في القاعدة ،والمحصوران بين مستقيم ْين متوازي ْين يكونان متكافئ ْين.


ض على شكل متوازي �أضلا ٍع ،طوله
 ٤قطع ُة �أر ٍ
صاحبها على
نشاط 30م ،وارتفاعه 20م ،اتّفق
ُ
تصبح
تعديل الحدود مع جيرانه؛ بحيث
ُ
القطع ُة مستطيل ًة وبالمساحة نفسها؛ وذلك
باقتطاع ٍ
مثلث قائ ِم ال ّزاوية من جهة ،و�إضافة
ب
ٍ
مثلث قائم الزاوية بالمساحة نفسها من الجهة
ال�أخرى� .أجد:
ِ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؟ .....................
 د ب جـ لماذا؟ ماذا �ألاحظ؟
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نظر ّيــة :متــوازي ال�أضــلاع يكافــىء المســتطيل المشــترك معــه فــي القاعــدة والمحصوريــن بيــن مســتقيمين
متوازييــن.
أ�ســتنتجِ :مســاحة المثلــث =  ............المشــترك معــه فــي القاعــدة ،والمحصوريــن بيــن مســتقيمين
متوازيين.
نظر ّية:
ِمســاحة المثلــث تســاوي نصــف ِمســاحة متــوازي ال�أضــلاع المشــترك معــه فــي القاعــدة والمحصوريــن بيــن
مســتقيمين متوازييــن.
نشاط

٥

فــي الشــكل المجــاور  ب جــــ د مســتطيل ،فـ إ�ذا كانت
مســاحة المثلث  ب و = 10ســم ،2ومســاحة المثلث
و جـ د = 15سم� ،2أج ُد مساحة المثلث و ب جـ:



و

د

�أقيــم العمــو ُد و هـ  ،المثلــث  ب و يكافــىء المثلــث
 ،............لمــاذا ؟ ...........
هـ
ب
ِمساحة المثلث و ب هـ = ...........
ِمســاحة المثلــث و هـــ جــــ =  ................لمــاذا ؟
....................
لك ّن المثلث و ب جــ يتك ّون من المثلثين ................ :و ..............
�إذن :مساحته = ................ = ................. + .............
ِمساحة المستطيل  ب جـ د تساوي ....................
�أفكر

جـ

هل يمكن �إيجاد مساحة المستطيل في النشاط السابق بطريق ٍة �أخرى؟

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

(  )1ب جـــ د مســتطيل ،فيــه النقطــة هـــ منتصــف ب  ،والنقطــة س 
زواج مــن المثلّثــات المتكافئــة.
منتصــف  د � ،أسـ ّمي � 3أ ٍ

(  )2ب جـــ مثلــثِ ،مســاحته 20ســم  ،2د قطعــة متوســطة فــي

المثلــث� ،إذا �أنــ ِز َل عمــو ٌد مــن النقطــة د علــى الضلــع  جـــ طولــه  4ســم� ،أجــ ُد طــول  جـ .

( )3في الشــكل المجاور  ب

  ،و

و د   ،جـ

و هــ

ب هــ � .أب ّي ُن �أنّ:

�أ ) مساحة  ب د و تساوي مساحة  جـ هـ و.
ب) المثلث  ب جـ يكافىء المثلث و د هـ.
( )4ل  ،م مســتقيمان متوازيــان ،ب جـــ
=دو=لس
ـث  ب جـــ ،والمثلث د هـ
�أب ّيـ ُن� :أ ّن المثلـ َ
ـات متكافئ ٌة.
و ،والمثلــث ع ل س مثلثـ ٌ
(  )5ب جـــ د شــبه منحــرف ،فيــه  د يــوازي ب جـ ُ ،و ِصـ َل قطــراه  جـ  ،ب د فتقاطعــا فــي النقطــة م.
�أب ّيـ ُن �أ ّن المثلــث  ب م يكافــىء المثلــث د م جـــ.
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(  )6ب جـــ مثلــث مســاحته  8ســم� ،٢أ ِ
نشــيء علــى قاعدتــه ب جـ المربــع س ب جـــ د ،بحيــث تقــع
النقطــة  علــى س د � .أجــد:

�أ ) مساحة المربع س ب جـ د			.

مهمة تقويمية:

ب) طول ب جـ .



(ُ )١يمثّـ ُل الشــكل المجــاور شــارع ْين متوازي ْيــن،
ض مثلثتي الشــكل،
هـ و ع  ،ل و ع
قطعتي �أر ٍ
ّ
متداخلتيــن ومشــتركتين فــي القاعــدة� .أب ّي ـ ُن �أ ّن
المثلثيــن هـــ و ع  ،ل و ع متكافئــان.
١
مســاحة القطعــة هـــ و ع =  ٢القاعــدة ×
س
جـ و
الارتفــاع = ..... × ......
مساحة القطعة ل و ع = ..... × ......
لك ّن الارتفاع هـ س = الارتفاع ل ص لماذا ؟............
إ�ذن :مساحة المثلث هـ و ع = مساحة المثلث ل د ع

		
هــ

( )٢ارســم �أشــكالا ً رباع ّيــ ًة مختلفــة مكافئــة للمربــع  ب جـــ د،
ومحصــورة بيــن المســتقيمين  ب  ،جـ د فــي الشــكل.

ل

ع

ب

ص

د


د

جـ
ب

(� )٣أ� :أرسم مخطّطاً تفصيل ّياً لملعب كرة
القدم ،باستخدام الحافة المستقيمة والفرجار.
ب:اقتــرح �أبعــاداً مناســبة للملعــب للاســتفادة
مــن قطعــة �أرض �أبعادهــا ١٥٠م ١٠٠ ،م
لتصميــم ذلــك الملعــب.
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٥

ال�أسهم

()Shares

الســهم :عبــارة عــن صــكٍّ يثبــت �أ ّن لحاملــه حص ـ ًة فــي ملك ّيــة �أصــول شــرك ٍة مســاهم ٍة مع ّينــة،
أ�تعلّــمّ :
�إضاف ـ ًة �إلــى ح ّقــه فــي نســب ٍة مــن �أرباحهــا.
للســهم :هــي قيمــة الســهم عنــد الشــراء ،وهــي القيمــة التــي تظهر فــي الدفاتر المحاســب ّية،
القيمــة الاســمية ّ
الســهم.
وعلى شــهادة ّ
ملاحظةُ :يعتمد في حساب ال�أرباح في ال�أسهم الربح البسيط.
نشاط

نشاط

١

٢

�أود َع محمو ٌد مبلغ  2500ديناراً في بنك بسعر فائدة سنوية .%1,5
مقدار ربحه في نهاية السنة= .............. = .............. × 2500
ربحه= × .......نسبة الفائدة × المدة
�إذا �أودع المبلغ لمدة  5سنوات ف إ� ّن َ
= .......... = ......... × .......... × .........
السهم الاسم ّية  4دنانير� .إذا
يمتلك غسان  200سه ٍم في شركة الحافلات الوطن ّية ،قيمة ّ
وزعت الشركة ال�أرباح السنويّة بنسبة ،%10
ف إ�نّ :ربح غسان في السنة = عدد الاسهم × القيمة الاسمية للسهم × نسبة الارباح
= .......=%10 × ...... × ......
القيمة الحال ّية للسهم :هي قيمة السهم في السوق المالي لحظة التداول.

 ٣يملــك جابــر  500ســهم فــي مصنـ ٍـع للرخــام ،قيمــة الســهم الاســم ّية دينــار ،وقيمتــه الحال ّيــة
نشاط دينار ونصف.
القيمة الحال ّية لجميع ال�أسهم = القيمة الحالية للسهم × عدد ال�أسهم
= ................ = 500 × .......
�إذا و ّزع المصنع �أرباحاً قيمتها ،%8
ف إ� ّن مقدار ربح جابر = ...... = %8 × .... × .....
مقدار الربح
× %100
النسبة المئوية الحالية للربح في ال�أسهم =
القيمة المالية لل�أسهم
النسبة المئوية الحالية لربح جابر = ..........
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تمارين ومسائل:
 )١تمتلــك بيســان  500ســهم فــي �أحــد البنــوك الفلســطينية ،القيمــة الاســمية للســهم دينــار واحــد ،بينمــا
رباحــا فــي �إحــدى الســنوات،
القيمــة الحاليــة للســهم فــي الســوق  2,75دينــا ًرا ،ف ـ إ�ذا و ّزع البنــك � %20أ ً
�أحســب:
�أ ) مقدار ربح بيسان.
ب) القيمة الحالية ل�أسهم بيسان.
جـ) النسبة المئوية الفعلية للربح.
 )٢قامــت �إحــدى شــركات ال�أدويــة الفلســطينية بطــرح �أســهم للاكتتــاب العــام ،بســعر القيمــة الاســمية دينــار
واحــد ،بال�إ ضافــة لعــلاوة �إصــدار بقيمــة  4دنانيــر للســهم الواحــد ،اكتتــب �أحمــد  800ســهم� ،أحســب:
 )١قيمة السهم التي اكتتب بها �أحمد.
رباحا في نهاية �إحدى السنوات� ،أحسب:
� )٢إذا قامت الشركة بتوزيع � %20أ ً
�أ ) مقدار الربح الذي حصل عليه �أحمد.
ب) النسبة المئوية الفعلية لهذا الربح ،علماً ب�أن قيمة السهم الحالية  5دنانير.

مهمة تقويمية:
قــررت �إدارة مدرســة الجليــل الثانويــة �أن تحــول مقصــف المدرســة �إلــى جمعيــة مســاهمة عامــة ،فطرحــت
�أســهم المقصــف للشــراء مــن قبــل الطالبــات بقيمــة اســمية تعــادل  1دينــار للســهم ،ف ـ إ�ذا اشــترت جيهــان
 200ســهم ،ووزعــت المدرســة فــي نهايــة العــام �أرباح ـاً بنســبة � ، %200أحســب ربــح جيهــان فــي نهايــة
العــام الدراسـ ّـي.
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٦

السندات
()Bonds

أ�تع َّلـ ُم :الســندات هــي �أوراق ماليــة تصدرهــا الحكومــات �أو الشــركات بقيمــة معينــة تثبــت بـ�أن مالكهــا
دائن للجهة المصدرة للســند ،وهو �أحد �أدوات الاســتثمار المضمون التي توفر عائداً جيداً للمســتثمرين،
مقابــل مخاطــرة مقبولــة ،ويظهــر علــى الســند اســم الجهــة المصــدرة ،ورقمــه ،ونوعــه ،وقيمتــه الاســمية،
ومدتــه ،وســعر الفائــدة ،وقــد يصــدر باســم المشــتري �أو لحاملــه.
•حامل السند ليس مال ًكا في الشركة.
•العائد :قيمة السندات  +الربح.
نشاط

١

طــرح صاحــب مصنــع فلســطين لل�ألبــان مجموعــة مــن الســندات للجمهــور؛ مــن �أجــل زيــادة
ر�أســمال مصنعــه ،بفائــدة قدرهــا  %6,5ســنويا ،قــرر عامــر الاســتثمار فــي هــذا المصنــع بمبلــغ
 800دينار فاشترى  8سندات.
قيمة السند الواحد هي .................
ربح عامر السنوي ...................
بعد مضي  10سنوات يصبح العائد .............

تعريف:
•القيمــة الاســمية للســند  :مقــدار المبلــغ الــذي يدفعــه المســتثمر عنــد شــراء الســند مــن الشــركة ,وهــو
القيمــة المكتوبــة علــى الســند ،والتــي تحســب علــى �أساســها الفائــدة.
•القيمة التجارية للسند :المبلغ الذي يباع فيه السند في السوق المالي.
•تاريخ الاستحقاق :الوقت المحدد لسداد القيمة الاسمية للسند.
نشاط

٢

اشترى يوسف  10سندات ،القيمة الاسمية للسند الواحد  500دينار،
بفائدة مقدارها .%7,5
قيمــة الربــح الــذي يســتحقه يوســف فــي نهايــة الســنة = القيمــة الاســمية ×  × ....نســبة
الفائــدة =  375 = ...... × 10 × .....دينــار.
العائد بعد  5سنوات ........... + .........

مقدار الربح السنوي للسندات = القيمة الاسمية للسند × عدد السندات × نسبة الفائدة
مقدار الربح الكلي للسندات = مقدار الربح السنوي × عدد السنوات (فترة الاستحقاق)
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نشاط

٣

اشــترت هنــد  7000ســند قــرض ،القيمــة الاســمية للســند الواحــد  5دنانيــر ،والقيمــة التجاريــة
 9دنانير� ،أحسب :
(�أ) القيمــة الاســمية للســندات = عــدد الســندات × القيمــة الاســمية للســند الواحــد.
=  35000 = ...... × .......دينــار.
(ب) القيمة التجارية للسندات = عدد السندات × القيمة التجارية للسند الواحد.
=  ------- = ------ × 7000دينار.
(جـ) مقدار الربح عند بيع السندات = القيمة التجارية – القيمة الاسمية
=  28000 = ........ _ .........دينار.

تمارين ومسائل:
( )1اشــترى فايــق  150ســندًا ،بقيمــة اســمية مقدارهــا  20دينــا ًرا للســند الواحــد� ،إذا كانــت الســندات تعطــي
ربحاً مقداره  ،%9وفترة اســتهلاك الســند  6ســنوات� ،أحســب :
�أ ) الربح السنوي الذي يقبضه فايق.
ب) مجموع ال�أرباح التي يقبضها بعد انتهاء فترة استهلاك السند.
(� )٢أيهمــا �أفضــل لســمر شــراء  100ســند مــن بنــك فلســطين ،القيمــة الاســمية للســند  5دنانيــر ،ومقــدار
الفائــدة  %10ســنوياً� ،أم شــراء  100ســند مــن البنــك الوطنــي ،القيمــة الاســمية للســند الواحــد  4دنانيــر،
وبفائــدة مقدارهــا  ،%12علمــا بـ�أن ســندات البنكيــن لهــا نفــس تاريــخ الاســتحقاق ؟
( )٣اســتثمر موســى بمبلــغ مــن المــال فــي شــركة التحريــر للبــلاط ،فاشــترى  60ســندا ،القيمــة الاســمية
للســند الواحــد  50دينــارا ،بفائــدة ســنوية قدرهــا � %8أجــد :
• مقدار المبلغ الذي استثمر فيه موسى.
• العائد بعد مضي  5سنوات.
( )٤اشــترى ســليمان  300ســند ،بفائــدة ســنوية  ، %12فــكان ربحــه فــي نهايــة الســنة  360دينــارا� ،أجــد
القيمــة الاســمية للســند الواحــد.
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ورقة عمل:
السؤال ال�أول:
�أمثّ ُل على خ ّط ال�أعداد:
٧ ٢، ٣ _١،١_ ٥ ،١+ ٢
السؤال الثاني:
�أرسم زوايا قياسها .ْ ١٥ ، ْ ٣٠
السؤال الثالث:

 ب جـ د مربع محيطه 24سم ،هـ منتصف ب جـ  .احسب مساحة المثلث  هـ جـ.
السؤال الرابع:

 ب جـــ د   ،و هـــ د متوازيــا �أضــلا ٍع مشــتركان فــي القاعــدة  د  ،ومحصــوران بيــن مســتقيمين متوازييــن
كمــا فــي الشــكل المجــاور .ب ّيـ ْـن �أ ّن الشــكل  ب جـــ ز يكافــىء د ز و هـــ.

السؤال الخامس:
ّ
للســهم،
اشــترى �أحمـ ُد  2000ســه ٍم مــن شــركة صامــد للمــوارد ال�إ نشــائية ،بقيمــة اســمية مقدارهــا  4دنانيــر ّ
ف ـ إ�ذا كانــت ال�أربــاح المســتحقة لــه فــي نهايــة ســنتين بحســاب الربــح البســيط  880دينــارا� .أج ـ ُد معــدل
الفائــدة ال ّســنوي الــذي حددتــه الشــركة.
السؤال السادس:
ّ
اشترى سمير  2000سن ٍد من البنك العقاري ،بقيمة اسمية مقدارها  3دنانير ،وبفائدة مع ّينة لمدة �أربع سنوات،
ف إ�ذا حصل على عائد مالي كلي مقداره  7920دينا ًرا� ،أحسب معدل الفائدة التي حددها البنك.
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اختبار ذاتي
السؤال الاول :أ�ضع دائرة حول رمز الاجابة الصحيحة فيما ي أ�تي:
 )١أ� ب جـ د مربع مساحته  36سم  ، 2هـ منتصف ب جـ  ،مساحة المثلث أ� هـ جـ يساوي:
2
2
2
2
د)  20سم
		
جـ)  18سم
		
ب)  9سم
أ�)  16سم
 )٢مجموع قياسات الزوايا الداخلية للشكل السداسي هو
:
د) ˚ 1050
		
جـ) ˚ 360
			
ب) ˚120
		
أ�) ˚720
 )٣يمتلك محمود  500سهم في شركة جوال للاتصالات قيمة السهم الاسمية  2دينار
�إذا وزعت الشركة ال أ�رباح السنوية بنسبة  %10ف إ� ّن ربح محمود في السنة يسا
وي:
د)
			
ج)500دينار
			
ب)200دينار
أ�)100دينار		
1000دينار
 )٤أ� ب جـ مثلث قائم الزاوية في ب  ،فيه :أ� ب =  8سم  ،ب جـ =  6سم  ،د منتصف أ� جـ ،
ف إ�ن طول ب د يساوي:
د)  5سم
		
جـ)  10سم
		
ب)  3سم
أ�)  4سم
 )٥اشترت هدى  2000سند من مصنع لل أ�لبان بقيمة اسمية مقدارها مقدارها  3دنانير ،وبعد 3
سنوات حصلت على أ�رباح بقيمة
 3600دينار،ما معدل الفائدة التي حددها المصنع لهدى؟
د) %30
			
ج) %10
			
ب) %50
		
أ�) %20
 )٦في الشكل المجاور أ� ب جـ د مستطيل مساحته م وحدة مربعة  ،ما مساحة المثلث هـ جـ ب
هـ
د
�أ
؟
م
م
أ
د)2م
		
جـ) م
		
ب)
		
٣
�) ٢
جـ

ب
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السؤال الثاني:
� )1أ ب قطعة مستقيمة �أنشئ العمود جـ د في منتصف �أ ب  ،ثم �أنشئت الزوايا ال�آتية باستخدام الحافة
المستقيمة والفرجار؟
أ�) الزاوية أ� د هـ = ˚ 135
ب) الزاوية أ� د و = ˚ 1575
 )2ارسم منحنى الاقتران ق( س) = 2جا3س 1+
علي على سيارة ثمنها � 20ألف دينار ت�أميناً شاملا ً يدفع  400دينار قسطاً سنوياً على �أن تدفع
� )2أ ّمن ّ
شركة الت�أمين  60%من ثمن السيارة �إذا تعرضت للتلف � ،إذا تعرضت السيارة بعد  10سنوات لحادث
سير�،أصبحت السيارة بعده غير صالحة للاستعمال احسب:
لعلي.
 )1المبلغ الذي ستدفعه السيارة ّ
 )2مقدار ربح أ�و خسارة شركة الت أ�مين.
										
السؤال الثالث :
 )١لديك الدائرة المرسومة في الشكل المجاور بال�إ نشاء الهندسي حدد مركز الدائرة  ،موضحا ً الخطوات.
						
أ�) ارسم مربع ًا باستخدام ال إ�نشاء الهندسي.
						
ب) أ�نشىء الزاوية . ْ 30
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