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قصٌٌوبناءٌ
 .Iبناءٌمنٌمثلثاتٌومٌعيٌنات
بحوزتكم تجميعة أشكال من نوعين :مثلثات متساوية األضالع ومعينات (كل معين َمبني من مثلثين كل
منهما متساوي األضالع).

.1

من األشكال السابقة يمكن بناء مثلث كما في الرسمة:

أ .هل المثلث السابق متساوي األضالع؟ َوضـحوا السبب.

ب .بكم مرة أطول ضلع المثلث الكبير عن ضلع المثلث الصغير؟

ج .هل يمكن بناء المثلث الكبير بطريقة مختلفة (باستعمال أشكال من تجميعة األشكال)؟
إذا كان ذلك ممك ًنا  ,بَـينوا طريقة البناء بالرسم ,وإذا لم يكن ممك ًنا اشرحوا.
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(مسألةٌبحث)

.2

أية مضلعات يمكن بناؤها من األشكال الثالث المذكورة في كل بند من البنود التالية؟ في كل
حالة ارسموا أكبر عدد ممكن من األشكال الممكنة واكتبوا اسم كل منها.
مالحظات:
 oأثناء البناء يجب االنتباه أن الشكل المطلوب يجب أن يكون مضل ًعا ,أي أن يكون خطا منكس ًرا
مغل ًقا ال يقطع نفسه ويقع كله في سطحٍ مستوٍ.
 oالمضلعات التي تختلف عن بعضها فقط بسبب مكانها في المستوى هي مضلعات متطابقة
(يمكن التأكد من التطابق بوضع أحد المضلعين على اآلخر).

ب .ثالثٌمعيناتٌ.

أٌ .ثالثٌمثلثات.
ٌ
ٌ
ٌ

ج .مٌثلثانٌومٌعيٌنٌواحد
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.3

من ثالثة معينات يمكن بناء مضلع سداسي منتظم.

هل يمكن بناء المضلع السداسي المنتظم بطريقة
أخرى؟

إذا كانت إجابتكم ال ,وضحوا السبب .وإذا كانت نعم,
بينوا بالرسم أكبر عدد ممكن من الحلول.

ٌ
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 IIبناءٌٌمنٌمثلثاتٌ,مٌعيٌناتٌوأشباهٌمنحرفةٌ

لتجميعة األشكال أضافوا شبه منحرف متساوي الساقين (أنظر الرسم).

ارسمواٌكلٌطرقٌالبناءٌالممكنةٌفيٌكلٌسؤالٌمنٌأسئلةٌهذاٌالقسم.

.1

أ .ما هي اإلمكانيات اإلضافية لبناء المثلث من السؤال رقم  1في القسم  Iبعد إضافة شبه
المنحرف المتساوي الساقين لتجميعة األشكال؟
تذكير :في السؤال  1في القسم  Iحصلنا على الشكلين:

ب .ما هي اإلمكانيات اإلضافية لبناء المضلع السداسي من سؤال رقم  3في القسم ( Iبعد
إضافة شبه المنحرف لتجميعة األشكال)?
تذكير :في سؤال رقم  3في القسم  Iحصلنا على  4حلول:

.2

ن واحد وشبه منحرف واحد؟
كم نوعًا من المضلعات يمكن بناؤه من معي ٍ

.3

سؤالٌمفتوح:
عليكم اختيار تجميعة جديدة من "األشكال" وبناء مضلعات منها.
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.4

هل يمكن بناء مربع من مثلثات متساوية األضالع؟ إذا كان ذلك ممك ًنا ,بَيـنـوا حلولكم بالرسم.
وإذا لم يكن ممك ًنا ,إشرحوا السببٌ .

ٌٌٌٌ
.5

هل يمكن بناء المثلث في الرسم باستعمال األشكال
المذكورة في كل بند (إذا نعم ,بينوا حلولكم بالرسم .وإال إشرحوا السبب)
أ .أشباه منحرفة من تجميعة األشكال.
ب .معينات من التجميعة.

.6

للمتقدمين.
في كل حالة من الحاالت التالية افحصوا هل يمكن بناء المثلث في الرسم:
(إذا نعم ,بينوا حلولكم بالرسم .وإال ,وضحوا السبب)
أ .فقط باستعمال أشباه منحرفة.
ب .فقط باستعمال معينات.
ج.

.7

باستعمال معينات وأشباه منحرفة.

أحجية مفتوحة
فتشوا عن مضلعات إضافية يمكن أو ال يمكن بناؤها من تجميعة األشكال التالية:
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 .IIIعملياتٌقص (للصفوفٌالثٌالثة-السٌادسة)

أمامكم مستطيل.

.1

عليكم قص المستطيل لقسمين متطابقين .أعيدوا تنفيذ المهمة أكبر عدد من المرات بحيث
تحصلون في كل مرة على شكلين متطابقين جديدين .بينوا حلولكم بالرسم.

.2

ص من داخله مربع صغير(كما في الرسمة أدناه) .عليكم َقص المستطيل
أمامكم مستطيل ق َّ
لقسمين متطابقين .أعيدوا تنفيذ المهمة أكبر عدد من المرات بحيث تحصلون في كل مرة على
شكلين متطابقين جديدين .بينوا حلولكم بالرسم.

.3

أمامكم مربع.

عليكم قص المربع لقسمين متطابقين .أعيدوا تنفيذ المهمة أكبر عدد من المرات بحيث تحصلون
في كل مرة على شكلين متطابقين جديدين .بينوا حلولكم بالرسم.
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.4

سنطلق عليه اسم "زاوية" .عليكم قص "الزاوية" ألربع أقسام متطابقة.
أمامكم مضلعًا َ
ما عدد الحلول المختلفة؟

أعيدوا تنفيذ
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 .IVبناءٌمنٌمستطيالتٌ
ٌ
(للصفوفٌالثـٌالثةٌحتىٌالسٌادسة)

*

عندٌدنياٌمجموعةٌمستطيالتٌمتطابقة ,كلٌمنهاٌمبنيٌمنٌتربيعتينٌ(أنظرٌالرسم).

تحاول دنيا أن تبني مضلعات مختلفة بواسطة مستطيالت من مجموعتها.

.1

ساعدوا دنيا لتنجح في بناء المضلعات التالية .على كل مضلع بينوا كيف يمكن تغطية المضلع
ن مختلف أو
بمجموعة من المستطيالت( .يمكن توضيح ذلك بالرسم بتلوين كل مستطيل بلو ٍ
بتحديد محيطات المستطيالت بقلم غامق اللون).

.2

لم تنجح دنيا في بناء المضلعات التالية .هل بإمكانكم أنتم القيام بذلك؟
إذا كانت إجابتكم نعم-بيـنوا حلكم بالرسم ,وإال اشرحوا السبب.
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.3

إشرحوا ,لماذا ستفشل دنيا في بـناء المضلعات التالية (بمساعدة المستطيالت):

.4

إشرحوا ,لماذا ستفشل دنيا في بـناء المضلع التالي:

.5

أي المضلعات التالية يمكن بناؤها بمساعدة مستطيالت دنيا وأيها ال ؟
إذا كان البناء ممك ًنا-بينوا الطريقة ,وإال اشرحوا السبب.
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 .Vبناءٌبمساعدةٌأشكالٌعلىٌصورةٌ""T

عند سعيد مجموعة أشكال متطابقة ,كل منها مبني من  4تربيعات كما في الرسم.

يحاول سعيد بناء مضلعات مختلفة بمساعدة هذه األشكال.

.1

ح
ساعدوا سعيد لينج َ
في بناء المضلعات التالية:

.2

إشرحوا ,لماذا سيفشل سعيد في بناء المضلعات التالية:

.3

أي المضلعات التالية يمكن بناؤها بمساعدة أشكال سعيد وأيها ال ؟
إذا كان ذلك ممك ًنا-بَـيـنوا الطريقة ,وإال اشرحوا السبب.

أ
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جٌللمتقدمين

 .VIبناءٌمنٌتجميعةٌأشكال
عندٌرانيةٌتجميعةٌأشكالٌمنٌثالثٌأنواع:

أشكال حمراء متطابقة على شكل " "Tتشبه التالي:

أشكال زرقاء متطابقة تشبه التالي:

أشكال خضراء متطابقة تشبه التالي:

.1

.2

تريد رانية أن تبني المضلع التالي بمساعدة األشكال الخضراء .ساعدوها.

اشرحوا ,لماذا ستفشل رانية في بناء المضلعات التالية بمساعدة األشكال الخضراء.

ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
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.3

أ .كم شكال تحتاج رانية لبناء المستطيل  6×4؟
اشرحوا إجابتكم وارسموا طر ًقا مختلفة للبناء.

ب.

اشرحوا ,لماذا ال يمكن بناء المستطيل من  5أشكال زرقاء وشكل أحمر واحد.

إرشادٌللطالب:

استعينوا بالتلوين التالي:

ج .اشرحوا ,لماذا ال يمكن بناء المستطيل من  5أشكال زرقاء وشكل أخضر واحد.
إرشادٌللطالب:
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.4

أ .هل تنجح رانية في بناء المربع  6×6بواسطة  9أشكال خضراء؟
إرشادٌللطالب :استعينوا بالتلوين التالي:

ب .هل تنجح رانية في بناء المربع  6×6بواسطة  9أشكال حمراء؟
إرشادٌللطالب :استعينوا بالتلوين التالي:

ج .هل تنجح رانية في بناء المربع  6×6بواسطة  9أشكال
زرقاء؟
إرشادٌللطالب :استعينوا بالتلوين التالي:

د .هل تنجح رانية في بناء مربع  6×6إذا كان بإمكانها االختيار (دون شروط) من كل تجميعة
األشكال؟
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