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るلثゅمتوسط الث

: るعددي るトゼأن るهندسي るトゼو أن 
 رابعال 

 

 (.لث القゅئمز المثخواソ متعلقる بゅلمثلثれゅ )تميي يحّل مゼكاれ متعلقる بゅلحسゆゅ الحرفي )تらسيط ونゼر عゅらراれ جらريる( ويوドف•

  ثヤلمثゅب るلوتر والدائرة المحيطゅق بヤالمتوسط المتع るومعرف るرة جبريゅى نشر وتبسيط عبヤاالتعرف عュئゅلق  るونظري
 فيثゅغورس .

  لوتر والدائرةゅق بヤغورث والمتوسط المتعゅفيث るيوظف النشر والتبسيط ونظريゅث القヤلمثゅب るفي المحيط ュوئ れゅضعي
.るيمヤس るأو رمزي るبصيغ لفظي ゅヰويعبر عن 

 و ュوترسيخ القي るالعرضي れءاゅلتطوير الكف れゅوالوضعي ュالقس るأنشط ゅالتي توفره れゅسبゅقف.الموايستثمر المن

  

I.  ء والتيゅر مゃب  ゅمヰトعمي ايدير يتوس メعمي أمحمد ومنز るئلゅع メلريف. منزゅب るمتفرق メコゅتسكن من れئاゅع るأربع
るئلゅعن ع ゅمヰبين るفゅعد بنفس المسらعمي  ت メمنز ゅبينم ラゅفىعمي مزيトر مصゃらمن ال ンااخر るヰفيقع في الج. 

 لجلب المゅء من االゃらر؟  مصトفىعمي  كم يقトع عمي امحمد ومزيラゅ و .1
II.  チأر るعトم قヰبمنح れゅم تعويضヰقترحت عليゅروع فゼتعيق الم メコゅالمن ログه りارコالو れسد وجد コゅيط إنجトء التخゅأثن

منメコゅ  ئاれ تملك. العゅربゅعيる الゼكل مكゅفるゃ لمسゅحる منコゅلヰم مجتمعる بقريる مجゅورり ومゅらلغ مゅليる انجコゅ سكنれゅ تゅゼبه منコゅلヰم
ロدゅأبع メااو メكل بحيث المنزゼال るيلトمست a،c  نيゅوالثa،d  لثゅوالثb،c  الرابع メوالمنزb،d  

2.  .ًるمجتمع るااربع メコゅأنجز تمثيا للمن 
3. .ゅヰحتゅثم أوجد مس るعトالق ログد هゅهي أبع ゅم 

 
 

 

 .るرة جبريゅة بتوظيف  النشر وتبسيط عبゅمن الحي れحل مشكا 

  るهندسي れة بتوظيفحل مشكاゅمن الحي ュئゅث القヤلمثゅب るو   الدائرة المحيط
 .تطبيق نظريる فيثゅغورث ومعرفる المتوسط المتعヤق بゅلوتر

  .ى السبورةヤأو ع れゅصゅى قصヤع ゆنص مكتو 

 



 

 

  شر )اأمرゅمب ゆميذ، وا يمكن أن يكون الجواヤتヤل るلنسبゅجديد ب るヤنص المشك
 .)ゆيل وتركيヤإلى تح るجゅفي ح ゅهن 

 .るى الماحظヤي تعتمد عヰف ،るヤلحل المشك るصゅخ るوجود تقني ュعد 

 .ا يقود إلى إجراء معيّن ヵالمشكل الذ るطبيع 

 

 .غورثゅفيث るتطبيق نظري 

 .ュئゅث القヤلمثゅب るالدائرة المحيط 

  من الشكل るرة جبريゅنشر عب(a+b)(c+d). 

 

 .るمشكل れلحل وضعيا るمائم るيعد استراتيجي 

 .ياحظ ويستكشف ويحلل ويستدل منطقيا 

 .るمنطقي るويبرر بأدل るسليم るيعبر بكيفي 

   グلواقع ربط التلميゅبりاأخو ゥر روゼون. 

  コله.ااعتزاゅرير أعمらت メمن خا るيغيコゅواام るالعربي るللغゅب 

  في れゅضيゅالري るهمゅوتسيير اأمورمس るكل يوميゅゼم るلجゅمع. 



るلثゅمتوسط الث

: るعددي るトゼأن 
 رابعال 

  るريらج りرゅらسيط عらت 

 لقゅئم(.المثلث ا زييخواソ متعلقる بゅلمثلثれゅ)تم وドفي( وるيونゼر عゅらراれ جらر طيمゼكاれ متعلقる بゅلحسゆゅ الحرفي)تらس حلّ ي 

 حذف اأقو れاゅى حヤجداء أو مجموع( مع التعرف ع( るل متنوعゅفي أشك るرة جبريゅاس .ينـجز تبسيط لعب 

 يヤس るأو رمزي るبصيغ لفظي ゅヰى الجمع ويعبر عنヤع ゆتوزيع الضر るصيゅوخ るرة جبريゅيوظف تبسيط عب.るم 

 وترسيخ القي るالعرضي れءاゅلتطوير الكف れゅوالوضعي ュالقس るأنشط ゅالتي توفره れゅسبゅوالميستثمر المن ュ.واقف
 .るريらج りرゅらسيط عらت 

 .るريらالج れراゅらفي الع サف اأقواグح 

  يトتع るمألوف るالوضعيゅらالع ュوヰومف メوヰوالمج りالوحد ュوヰمعنى جيد لمف りر
.るريらالج 

 .على الجمع ゆيع الضرコتو りعدゅوق るبゅر كتゅاختص るلب معرفトتت るالوضعي 

  فグلمورد ح るوحص りرゅらسيط عらلمورد ت るفي حصتين حص るلج الوضعيゅتع
.サااقوا 

 りورらأو على الس れゅصゅعلى قص ゆالنص مكتو 

 .るوضعيヤل るيمヤالس るالترجم ュعد 

 ゅヰدون ربط れゅبゅى اجراء حسヤبته عゅميذ اأمر وتقتصر اجヤقد يستعجل الت 
 .れゅفي آلي るندسي المرفق فيضيع المعنى ويختزل هدف الوضعيヰلسند الゅب
るدفヰالمست ュهيゅني المفゅى معヤذ التصرف لجعل العمل عゅى اأستヤويبقى ع. 

  るنيゅامك.れراゅء تبسيط العبゅأثن ゆゅء في الحسゅور بعض اأخطヰظ 

 
 أمュゅ فぽاد فسيفسゅء لقゅرゆ فوベ أمواァ بحر وتحت أشعる الゼمس.

 بينم26c + (5d+2(2d)) ゅقゅلت له أمه بأラ محيط القゅرゆ هو 
 9d + 26cقメゅ هو بラゅ محيトه هو  

 أيヰمゅ على صواゆ؟
  9b – 4(b-a) بعد クلك قゅلت أュ فぽاد بラゅ مسゅحる الゼمس هي

 أثらت اラ كاュ أمه صحيح.
 
 
 

 :るليゅالت りرゅらالقواعد ثم بسط  الع ゅعらمت サف ااقواグاحA= -(-4y+5) + (3-y) 

 تらسيط عらارり حرفية:
 تらسيط عゅらرり حرفيる يعني كتゅبتゅヰ بأقل مゅ يمكن من الحدود أو العوامل.

 :メゅمجموعمث りرゅらع:                                      

                                     2a + 5b - a + 6b = 2a - a + 5b + 6b = a + 11b 
 عゅらرり جداء:     

1.                                 3(5c)= 3×5×c = 15c 



 

2.                                 7d×2d= 7×2×d×d = 14d2                       

 

 حグف اأقواس:

  فグتح ラゅوقتらالمس ラゅالقوس ゅمヰبين りتغيير الحدود الموجود ラدو + りرゅالجمع أو اش るبعملي. 
:メゅمث 

13r +(7- 4r) = 13r + 7 – 4r = 9r + 7 

8 +(-3F+1) = 8 – 3F + 1 = 7 – 3F 

  りرゅأو ااش ゥرトال るبعملي ラゅوقتらالمس ラゅف القوسグتح– .ゅمヰبين りجميع الحدود الموجود りرゅمع تغيير اش 

 :メゅمث 
1)                    4 – ( -2 + L) = 4 + 2 – L = 6 - L 

2)                    6H – 5(H – 2) = 6H – (5H – 10) = 6H – 5H + 10 = H + 10 

 ماحظة هامة:
 الحسゆゅا يمكن حグف اأقواサ المتらوعる بعمليتي الضرゆ والقسمる إا بعد 

1. 3a – (5a + 4)×5 = 3a – (25a + 20) = 3a – 25a – 20 = -25a – 20 

7 – (-12 + 8b) ÷4 = 7 –(
−怠2+8b4 ) = 7 – (

−怠24  + 
8b4 ) = 7 – (-3+2b) = 7 +3 – 2b = 10 – 2b 

 63و ソ62  13 و 9،  8،  7،  6،  5تمرين 



るلثゅمتوسط الث

: るعددي るトゼأن 
 رابعال 

 (c+d)(a+b)نゼر عゅらراれ جらريる من الゼكل    

 لقゅئم(.المثلث ا زييخواソ متعلقる بゅلمثلثれゅ)تم وドفي( وるيونゼر عゅらراれ جらر طيمゼكاれ متعلقる بゅلحسゆゅ الحرفي)تらس حلّ ي 

 .)..مل، توزيعゅحد ، ع( れゅحヤوتعزيز المصط るل متنوعゅفي أشك るرة حرفيゅء معنى لنشر لعبゅاعط 

  رةゅيوظف نشرعب .るيمヤس るأو رمزي るبصيغ لفظي ゅヰى الجمع ويعبر عنヤع ゆتوزيع الضر るصيゅوخ るجبري 

  .والمواقف ュوترسيخ القي るالعرضي れءاゅلتطوير الكف れゅوالوضعي ュالقس るأنشط ゅالتي توفره れゅسبゅيستثمر المن
  كلゼمن ال るحرفي りرゅらرعゼن(a+b)(c+d)  حيثa ،b  ،c وd .أعداد るأربع 

 ゅらالع ュوヰومف メوヰوالمج りالوحد ュوヰي معنى جيد لمفトتع るمألوف るالوضعي りر
.るريらالج 

 .るالحرفي りرゅらلعゅندسي بヰتعتمد على ربط السند ال るالوضعي 

  ゆيع الضرコتو りعدゅوق るبゅر كتゅاختص るلب معرفトتت るعلى الجمع.الوضعي 

 بゅيتعلق ااختاف في اإج ラويمكن أ るبゅء إجゅトإع グكل التامي ラゅبإمك れゅ
.れゅغゅالصي るعمومي ンبمستو 

 りورらأو على الس れゅصゅعلى قص ゆالنص مكتو 

  るيヤور عمヰظ ュلدى × لعل عد るعنه صعوب ュينج れراゅالتاميذ.في بعض العب 

 ヰل ،るموجب ゅヰヤك るヤندسي يجعل اأعداد المستعمヰى السند الヤى ذا عإن العمل عヤ
 ثلرベ مااستゅذ توسيعه الى اأعداد السゅلبる مثل العبゅراれ التي تحتوヵ عヤى ف

  (a-b)(c+d)  3–أو(6-a ل قواعد جداءゅستعمゅئق بゅوتخطي هذا الع )
.れراゅااش 

 ゆゅء في الحسゅور بعض اأخطヰظ るنيゅامك .れراゅء تبسيط العبゅأثن 

 

عويضれゅ ليヰم تأثنゅء التخトيط إنجヅ コゅريق وجدれ الوコارり أربعる عゅئاれ منコゅلヰم متفرقる تعيق تقدュ المゼروع فゅقترحت ع
 .ه منコゅلヰمれゅ تらゼبمنحヰم قトعる أرチ ربゅعيる الゼكل مكゅفるゃ لمسゅحる منコゅلヰم مجتمعる بقريる مجゅورり ومゅらلغ مゅليる انجコゅ سكن

 ロدゅأبع メااو メكل بحيث المنزゼال るيلトمست メコゅتملك من れئاゅالعa،c  نيゅوالثa،d  لثゅوالثb،c  メلرابع اوالمنزb،d  

1. .ًるمجتمع るااربع メコゅأنجز تمثيا للمن  

2. .ゅヰحتゅثم أوجد مس るعトالق ログد هゅهي أبع ゅم 

 
 



 

 :نشرعらارり حرفية

مجموع.نゼر عゅらرり جداء هي كتゅبتゅヰ على شكل   

 نتيجة:
 أربعる أعداد dو a ،b  ،c( حيث c+d)(a+bنゼرعゅらرり حرفيる من الゼكل )   

 
:メゅمث 

a)                 (2+b)(b – 3) = 2b – 6 + b2 – 3b = b2 – b – 6 

b) (F – 5)(-2 – 7F) = -2F -7F2 +10 +35F = -7F2 +33F +10 

 67و ソ63  44 و 23، 17تمرين  



るلثゅمتوسط الث

: るعددي るトゼأن 
 رابعال 

    るريらج りرゅらع るقيم ゆゅحس 

 لقゅئم(.لمثلث اا زييخواソ متعلقる بゅلمثلثれゅ)تم وドفيو( るيونゼر عゅらراれ جらر طيمゼكاれ متعلقる بゅلحسゆゅ الحرفي)تらس حلّ ي 

 .مل، توزيعゅحد ، ع( れゅحヤوتعزيز المصط るل متنوعゅفي أشك るرة حرفيゅعب るء معنى لتعويض قيمゅاعط).. 
 るيمヤس るأو رمزي るبصيغ لفظي ゅヰويعبر عن るرة جبريゅعب ゆゅيوظف حس. 
 ゅالتي توفره れゅسبゅوترسيخ القي يستثمر المن るالعرضي れءاゅلتطوير الكف れゅوالوضعي ュالقس るوالمأنشط ュ.واقف

  るقيم ゆゅحسるحرفي りرゅらع. 

 .るرة الحرفيゅالعب ゆゅول وحسヰتعطي معنى لتعويض المج るمألوف るالوضعي 

  ゆتتطل るالوضعي.ゆالحسا れأولويا るمعرف 

 بゅق ااختاف في اإجヤويمكن أن يتع るبゅء إجゅن كل التاميذ إعطゅبإمك れゅ
.れゅغゅالصي るبمستوى عمومي 

 りورらأو على الس れゅصゅعلى قص ゆالنص مكتو 

  るور عمليヰド ュو لعل عد るينجم عنه صعوب れراゅらفي بعض العグالتامي ンلد. 
 .れراゅらسيط العらء تゅأثن ゆゅء في الحسゅトور بعض اأخヰド るنيゅامك 

 

مع مسゅف24待待  る�في الトرベ الجゅف هي مجموع مسゅفる رد الفعل  Aفتح ゅヅرベ كتゆゅ تعليم السيゅقる فقرأ فيه بأラ مسゅفる التوقف 

 الكらح 
戴V怠待      ヵأA= 

�24待待 + 
戴V怠待  حيثV .りرゅالسي るهي سرع 

 るبسرع ポتتحر りرゅ98في احد الصور سي km/h  :بـ ゅヰعد عنら80وي m   るبسرع ポتتحر りرゅسي ンاخر り56وصور km/h  عدらت
 . m 30عن شخص بـ: 

 سゅعد ゅヅرベ في حسゆゅ مسゅفる التوقف ومعرفる السيゅرり المفرるヅ في السرعる؟

 

 https://www.permisdeconduire-online.be/snelheidwet6.htm المرجع: 

 



 

 :حساゆ قيمة عらارり حرفية
.ゆゅالحس れゅأولوي ュمع احترا れゅبゅوإجراء الحس りゅトالحروف المع るهي تعويض قيم るحرفي りرゅらع るقيم ゆゅحس 

 :メゅمث 

 

 

 

 

 

 ソ66  39  استعمメゅ المثメゅ المضゅد في التらرير

 りرゅらالع るقيم ゆゅحسA  من اجلx= 3 

      4x + 5- 2A= x 

5+  3×4– 23=  

= 9 – 12 + 5   

A= 2                                           

 りرゅらالع るقيم ゆゅحسB  من اجلx=-2 وy=5 

B= (x-4)(y-2)       

= (-2-4)(5-2)   

= (-2)×3           

B= -6                                          



るلثゅمتوسط الث

:  るトゼأنるهندسي 
 رابعال 

 الدائرり المحيるト بゅلمثلث القゅئم    

 لقゅئم(.المثلث ا زييخواソ متعلقる بゅلمثلثれゅ)تم وドفي( وるيونゼر عゅらراれ جらر طيمゼكاれ متعلقる بゅلحسゆゅ الحرفي)تらس حلّ ي 

 . بيرゅو الرموز و التع れゅحヤالمصط ポヤوالدائرة ويمت ュئゅث القヤالمث るصيゅى خヤالتعرف ع 

 ゅيوظف خواص るمبررة و يبني براهين هندسي れبإجراءا るهندسي れءاゅو ينــجز إنش れゅو عاق るهندسي るو  بسيط
.ゅيحرره 

 وترسيخ القي るالعرضي れءاゅلتطوير الكف れゅوالوضعي ュالقس るأنشط ゅالتي توفره れゅسبゅوالميستثمر المن ュ.واقف
 فゅゼئم. اكتゅبمثلث ق るトالمحي りالدائر るصيゅخ 

 .るرة الحرفيゅالعب ゆゅول وحسヰتعطي معنى لتعويض المج るمألوف るالوضعي 

 .ゆالحسا れأولويا るمعرف ゆتتطل るالوضعي 

 بゅق ااختاف في اإجヤويمكن أن يتع るبゅء إجゅن كل التاميذ إعطゅبإمك れゅ
.れゅغゅالصي るبمستوى عمومي 

 りورらأو على الس れゅصゅعلى قص ゆالنص مكتو 

  るور عمليヰド ュو لعل عدグالتامي ンلد るينجم عنه صعوب れراゅらفي بعض الع. 
 .れراゅらسيط العらء تゅأثن ゆゅء في الحسゅトور بعض اأخヰド るنيゅامك 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

.  るسكني れゅث ثاث تجمعヤتتموضع بحيث تشكل مث
 .قゅئュ )أنظر الشكل (

تريد السヤطれゅ إقゅمる هوائي لヤبث اإذاعي بحيث 
るالثاث れゅيشمل البث التجمع 

 هوائي البث るمゅإق ゆيج るنقط ヵفي أ . 



 

 .به るトالمحي りر للدائرトا المثلث هو قグوتر ه ラفإ ゅئمゅمثلث ق ラゅا كクا

               .رトهو لك الق ロئم و وترゅا المثلث قグه ラゅف りالدائر ログفي ه ュللمثلث مرسو ゅضلع  りر دائرトا قクا

 

                  
 
 

 

 

 ソ158  02تـــمرين رقم 
 ソ158  03تـــمرين رقم 

 畦قائم في  畦稽系  نعلم أن المثلث

  [稽系]نستنتج أن 

 قطر للدائرة المحيطة

  畦稽系 بالمثلث

  [稽系]نعلم أن 

 قطر للدائرة المحيطة

  畦稽系 بالمثلث

 畦قائم في  畦稽系  أن المثلث ستنتجن



るلثゅمتوسط الث

:  るトゼأنるهندسي 
 رابعال 

 المتوسط المتعلق بゅلوتر في المثلث القゅئم     

 لقゅئم(.المثلث ا زييخواソ متعلقる بゅلمثلثれゅ)تم وドفي( وるيونゼر عゅらراれ جらر طيمゼكاれ متعلقる بゅلحسゆゅ الحرفي)تらس حلّ ي 

  و الرموز و れゅحヤو المصط ュئゅث القヤلوتر في المثゅق بヤالمتوسط المتع るصيゅخ るصيゅى خヤبياالتعرف عゅر .لتع 

 ゅيوظف خواص るمبررة و يبني براهين هندسي れبإجراءا るهندسي れءاゅو ينــجز إنش れゅو عاق るهندسي るو  بسيط
.ゅيحرره 

 وترسيخ القي るالعرضي れءاゅلتطوير الكف れゅوالوضعي ュالقس るأنشط ゅالتي توفره れゅسبゅوالميستثمر المن ュ.واقف
 فゅゼئم. اكتゅبمثلث ق るトالمحي りالدائر るصيゅخ 

 .مطوا ゅبحث ゆヤا تتط 

 りورらأو على الس れゅصゅعلى قص ゆالنص مكتو 

 يسゅرير التقらت 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ゐدر و عمي  يحيى ثاゅد القらعمي العربي و عمي ع
جيراラ يقトنوラ في الريف .تتموضع منコゅلヰم بحيث 

 .تゼكل مثلث قゅئم )أنظر الゼكل (

الجيراラ الثاثる على حفر بゃر  في يوュ في أيュゅ إتفق
 るفゅعد نفس المسらي ラء بحيث يكوゅلمゅلتزود ب ポترゼم

. メعن كل منز 
فقメゅ عمي يحيى بأنه يجب حفر الゃらر في المنتصف 

 الトريق الواصل بين منزله و منزメ عمي العربي .
غضب عمي عらد القゅدر و قメゅ أラ الゃらر بعيد عنه و 

متوسط بين صحる أنت كتلميグ في الثゅلث  る قريب إليヰم .
 كاュ عمي يحيى حتى يقتنع عمي عらد القゅدر



 

 

 لـخاصية ا

 في المثلث القائم طول المتوسط المتعلق بالوتر يساوي نصف طول هذا الوتر
            

                                                                                       

 

 الـخاصية العكسية 
 اذا كان في مثلث طول المتوسط المتعلق بأحد اضلاعه يساوي نصف طول هذا الضلع فإن هذا المثلث قائم

 

                  
 

 
 تطيبق:

蛍 قائم .  詣警計استنادا إلى المعطيات الموالية برهن أن المثلث  ∈ [計詣] 蛍計 = 蛍詣 = 2 �� 警蛍 = 2 �� 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 畦قائم في  畦稽系  نعلم أن المثلث

منتصف  �و 
 [稽系]الوتر 

 أننستنتج 
 �畦 = 喋寵2 

 نعلم أن
 �畦 = 喋寵2 

 畦قائم في  畦稽系  أن المثلثنستنتج 

 

警 

計 

蛍 

詣 



るلثゅمتوسط الث

:  るトゼأنるهندسي 
 رابعال 

      サغورゅفيث  るصيゅخ 

 لقゅئم(.المثلث ا زييخواソ متعلقる بゅلمثلثれゅ)تم وドفي( وるيونゼر عゅらراれ جらر طيمゼكاれ متعلقる بゅلحسゆゅ الحرفي)تらس حلّ ي 

 . بيرゅو الرموز و التع れゅحヤالمصط ポヤغورس ويمتゅفيث  るصيゅخ るصيゅى خヤالتعرف ع 

 るمبررة و يبني براهين هندسي れبإجراءا るهندسي れءاゅو ينــجز إنش れゅو عاق るهندسي ゅيوظف خواص るو  بسيط
.ゅيحرره 

 وترسيخ القي るالعرضي れءاゅلتطوير الكف れゅوالوضعي ュالقس るأنشط ゅالتي توفره れゅسبゅوالميستثمر المن ュ.واقف
 فゅゼئم. اكتゅبمثلث ق るトالمحي りالدائر るصيゅخ 

 .مطوا ゅبحث ゆヤا تتط 

 りورらأو على الس れゅصゅعلى قص ゆالنص مكتو 

 

 
 

 إليك المخطط المقابل )الغرف مربعة الشكل(:
畦系إذا علمت أن  = ぬ � ; 稽系 = ね � ; 畦稽 = の �  

  1أحسب مساحة الغرفة . 

  3و  2أحسب مساحة الغرفين . 

  ماذا تستنتج بالنسبة لأضلاع المثلث畦稽系 ؟ 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 1الغرفة 

 2الغرفة 

 الفناء 3الغرفة 

A 

B 
C 



 

 

 فبثاغورس  خاصية 
 في المثلث القائم مربع طول الوتر يساوي مجموع مربعي الضلعين الأخرين.

  
 ملاحظات:

  القائمة.خاصية فيتاغورس لا تطبق إلا في المثلثات 

 .طول ضلع في مثلث قائم بمعلومية طولي الضلعين الآخرين ﾚتسمح خاصية فيتاغورس بحسا 
 

 
 174ص  02تـمرين رقم 

 
 
 



るلثゅمتوسط الث

:  るトゼأنるهندسي 
 رابعال 

       サغورゅفيث るصيゅلـخ るالعكسي るصيゅالـخ 

 لقゅئم(.المثلث ا زييخواソ متعلقる بゅلمثلثれゅ)تم وドفي( وるيونゼر عゅらراれ جらر طيمゼكاれ متعلقる بゅلحسゆゅ الحرفي)تらس حلّ ي 

 . بيرゅو الرموز و التع れゅحヤالمصط ポヤغورس ويمتゅفيث  るصيゅخ るصيゅى خヤالتعرف ع 

 るمبررة و يبني براهين هندسي れبإجراءا るهندسي れءاゅو ينــجز إنش れゅو عاق るهندسي ゅيوظف خواص るو  بسيط
.ゅيحرره 

 وترسيخ القي るالعرضي れءاゅلتطوير الكف れゅوالوضعي ュالقس るأنشط ゅالتي توفره れゅسبゅوالميستثمر المن ュ.واقف
 فゅゼاكت  サغورゅفيث るصيゅلـخ るالعكسي るصيゅالـخ 

  ゅبحث ゆヤمطوا.ا تتط 

 りورらأو على الس れゅصゅعلى قص ゆالنص مكتو 

るللوضعي るالسليم るالترجم ュعد 
 

 
 

ية القائمة بتشكيل مثلث  13اشتهر الفراعنة قديما بحبل ذي  انطلاقا من عقد  5و 4، 3عقدة والذي كانوا يستعملونه في المساحات وقياس الزاو
 .الحبل
 برهن لماذا فكرة الفراعنة صحيحة؟ 

 

 
 
 



 

 

  الـخاصية العكسية لـخاصية فيثاغورس

 في مثلث، إクا كラゅ مربع ヅوメ احد اأضاع يسゅوヵ مجموع مربعي الضلعين اآخرين فラゅ هグا المثلث قゅئم.
2+AC2=AB2BC  ラクإABC   ئم فيゅقA 

 

  
 

 
 طبيق :ت

  AB = 6cm  ,AC= 8cm, BC =10 cm   حيث:قائم  مثلث ABC أثبت أن 
 
 
 



るلثゅمتوسط الث

: るعددي るトゼأن 
 رابعال 

 

• ソف خواドويو )るريらج れراゅらر عゼسيط ونらالحرفي )ت ゆゅلحسゅب るمتعلق れكاゼتميييحّل م( れゅلمثلثゅب るز المثلمتعلق)ئمゅث الق. 

 .)..مل، توزيعゅحد ، ع( れゅحヤوتعزيز المصط るل متنوعゅفي أشك るرة حرفيゅء معنى لنشر لعبゅاعط 

 .るيمヤس るأو رمزي るبصيغ لفظي ゅヰى الجمع ويعبر عنヤع ゆتوزيع الضر るصيゅوخ るرة جبريゅيوظف نشرعب 

  れゅسبゅويستثمر المن ュوترسيخ القي るالعرضي れءاゅلتطوير الكف れゅوالوضعي ュالقس るأنشط ゅف.المواقالتي توفره

   

مسافات  ثلاﾝ عقد بينهمايحتوي على  الذي حبلنفس الحيث استعملوا مستطيل الشكل مجموعة اصدقاء قامت برسم حدود ملعب كرة قدم 
ية  ابعاد الملعب كما هو موضح في الشكل. لرسممتقايسة تختلف عن الاولى بينها مسافات عقد  وأربعة متساو

 احسب محيط هذا الملعب؟ .1

 استنتج مساحته؟ .2
 

 

 
 
 
 
 
 

  
 

 

 

  ュوヰول ومفヰالوحدة والمج ュوヰتعطي معنى جيد لمف るمألوف るرالوضعيゅة العب
.るالجبري 

 .るرة الحرفيゅلعبゅندسي بヰى ربط السند الヤتعتمد ع るالوضعي 

 .ى الجمعヤع ゆعدة توزيع الضرゅوق るبゅر كتゅاختص るمعرف ゆヤتتط るالوضعي 

 بゅق ااختاف في اإجヤويمكن أن يتع るبゅء إجゅن كل التاميذ إعطゅبإمك れゅ
.れゅغゅالصي るبمستوى عمومي 

  ميذヤتヤتسمح ل るبوضع تخمين.الصورة المرفق 
 من الواقع المع るالوضعيゅومحفزة ش るجذاب ، .. 

 

 



 

  .ى السبورةヤأو ع れゅصゅى قصヤع ゆنص مكتو 

 

  شر )اأمرゅمب ゆميذ، وا يمكن أن يكون الجواヤتヤل るلنسبゅجديد ب るヤنص المشك
 .)ゆيل وتركيヤإلى تح るجゅفي ح ゅهن 

  るوجود تقني ュعد.るى الماحظヤي تعتمد عヰف ،るヤلحل المشك るصゅخ 

 .ا يقود إلى إجراء معيّن ヵالمشكل الذ るطبيع 

 

 .るمشكل れلحل وضعيا るمائم るيعد استراتيجي 

 .ياحظ ويستكشف ويحلل ويستدل منطقيا 

 .るمنطقي るويبرر بأدل るسليم るيعبر بكيفي 

   グلواقع ربط التلميゅبりاأخو ゥر روゼون. 

  コله.ااعتزاゅرير أعمらت メمن خا るيغيコゅواام るالعربي るللغゅب 

  في れゅضيゅالري るهمゅوتسيير اأمورمس るكل يوميゅゼم るلجゅمع. 



るلثゅمتوسط الث

: るعددي るトゼأن るهندسي るトゼو أن 
 رابعال 

 

 .ث القゅئم(ز المثلخواソ متعلقる بゅلمثلثれゅ )تميييحّل مゼكاれ متعلقる بゅلحسゆゅ الحرفي )تらسيط ونゼر عゅらراれ جらريる( ويوドف •

  ثヤلمثゅب るلوتر والدائرة المحيطゅق بヤالمتوسط المتع るومعرف るرة جبريゅى نشر وتبسيط عبヤاالتعرف عュئゅلق  るونظري
 فيثゅغورس .

  لوتر والدائرةゅق بヤغورث والمتوسط المتعゅفيث るيوظف النشر والتبسيط ونظريゅث القヤلمثゅب るفي المحيط ュوئ れゅضعي
.るيمヤس るأو رمزي るبصيغ لفظي ゅヰويعبر عن 

 و ュوترسيخ القي るالعرضي れءاゅلتطوير الكف れゅوالوضعي ュالقس るأنشط ゅالتي توفره れゅسبゅقف.الموايستثمر المن

 
 ゅヰحتゅالشكل مس るヤارض مستطي るى  48اشترى فاح قطعヤع ポر. اراد التأكد من ذلゅن هكتゅطول يارض الواقع حيث ك ュヤع

 ل كゅنれبعض اابعゅد من خال  بعض الصخور الموضوعる ولكنه كゅن يجヰل بقيる المسゅفれゅ فقュゅ بحسゅبゅヰ بゅستعمゅل حب
 بحوزته ا يعュヤ طولゅヰ وكゅنれ النتゅئج موضحる في السند ادنゅه 

 أوجد مسゅحる القطعる؟ aبأخد طول الحبل هو  .1

  160mعند ذهゅبه الى المنزل وجد طول الحبل هو 

 هكتゅر 48تحقق ان مسゅحる اارض هي  .2

 るء من النقطゅربヰتوصيل الك ポاراد بعد ذلC  るالى المنزل الموجود عند النقطA. 
 سゅعد الفاح في معرفる طول الخط الكヰربゅئي الواصل لبيته؟ .3

 
 

 

 

 .るرة جبريゅة بتوظيف  النشر وتبسيط عبゅمن الحي れحل مشكا 

 ュئゅث القヤلمثゅب るة بتوظيف الدائرة المحيطゅمن الحي るهندسي れو   حل مشكا
 تطبيق نظريる فيثゅغورث ومعرفる المتوسط المتعヤق بゅلوتر.



 

   ىヤأو ع れゅصゅى قصヤع ゆالسبورة.نص مكتو 

 

  شر )اأمرゅمب ゆميذ، وا يمكن أن يكون الجواヤتヤل るلنسبゅجديد ب るヤنص المشك
 .)ゆيل وتركيヤإلى تح るجゅفي ح ゅهن 

 .るى الماحظヤي تعتمد عヰف ،るヤلحل المشك るصゅخ るوجود تقني ュعد 

 .ا يقود إلى إجراء معيّن ヵالمشكل الذ るطبيع 

 

 .غورثゅفيث るتطبيق نظري 

 .ュئゅث القヤلمثゅب るالدائرة المحيط 

  من الشكل るرة جبريゅنشر عب(a+b)(c+d). 

 

 .るمشكل れلحل وضعيا るمائم るيعد استراتيجي 

 .ياحظ ويستكشف ويحلل ويستدل منطقيا 

  るسليم るيعبر بكيفي.るمنطقي るويبرر بأدل 

   グلواقع ربط التلميゅبりاأخو ゥر روゼون. 

  コله.ااعتزاゅرير أعمらت メمن خا るيغيコゅواام るالعربي るللغゅب 

  في れゅضيゅالري るهمゅوتسيير اأمورمس るكل يوميゅゼم るلجゅمع. 




