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  ملخص الدرس

  متوازي األضالع
 

 

ABCD    معناهمتوازي أضالع [  (AB) // (CD) و (AD) // (CB)  ] 

 :خواص

   ABCD من أجل كّل رباعي

1. [AC]  و[BD]  معناهمتناصفان ABCD  متوازي أضالع. 

2.  [AB = DC  وAD = BC   ]معناه ABCD  متوازي أضالع. 

3.  [AB = DC  و(AB) // (DC)  ]معناه ABCD  متوازي أضالع. 

4.  [ABC = ADC  وBAD = BCD  ]معناه ABCD  متوازي أضالع. 

 متوازيات األضالع الخاصية 

هو متوازي أضالع  :المعّين

 له ضلعان متتاليان متقايسان.

 مثال:

 

  

1) ABCD   معناه  ] معيّنا(AC)  (BD)   و[AC]،[BD]           

 متناصفان [                           

2) ABCD   معيّنا [  معناهAB = BC = CD = DA ] 

 

 BCDو BADينصف كالّ من الزاويتين  (AC)معيّنا فإّن ]  ABCDإذا كان  (3

 [ ADCو  ABCينصف كالّ من الزاويتين  (BD)و

   

   

هو متوازي  المستطيل:

 أضالع له زاوية قائمة.

 مثال:

 

  

1) ABCD   معنمستطيل[  اهA = B = C = D = 90°  ] 

2) ABCD   مستطيل [ معناهAC = BD  و[AC]،[ BD] ]متناصفان 

 

   

هو متوازي أضالع  :المرّبع

له ضلعان متتاليان متقايسان 

 وزاوية قائمة.

 مثال:

 

1) ABCD   معناه ]مربّعA = B = C = D = 90°     

 [ AB = BC = CD = DAو                           

2) ABCD   معناه ] مربّعAC = BD و(AC)  (BD)  

  [متناصفان  [BD]،[AC]و                           

 

  

 

 

 .نمتوازي األضالع هو رباعي حامال كلّ ضلعين متقابلين فيه متوازيا
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 المثلثات الخاصية

 المثلّث قائم الزاوية  المثلّث متقايس األضالع  المثلّث متساوي الّساقين

 

 

 

 

 

 فيه ضلعان متقايسان 

 ABC = ACB  

 

 

 أضالعه متقايسة 

 ABC = ACB = BAC= 

60°  

 

 

 فيه زاوية قائمة 

 ABC = 90° 

 

 المستقيمات الخاصية في مثّلث 

في مثلّث هو المستقيم الذي  االرتفاع

يشمل أحد رؤوس المثلث ويعامد 

 الّضلع المقابل.

 

  ارتفاعات مثّلث متقاطعة في نقطة

 واحدة.

 A(ABC) = ½ AA'  BC 

   = ½ BB'  AC 

   = ½ CC'  AB 

حور أحد في مثلّث هو م المحور

 أضالعه.

 
OA = OB = OC 

 

  محاور مثّلث متقاطعة في نقطة

 واحدة.

  نقطة تقاطع محاور مثّلث هي مركز

الّدائرة المحيطة بهذا المثّلث )التي 

 تشمل رؤوسه(.

في مثلّث هو المستقيم الذي  المتوسط

يشمل أحد رؤوس المثلّث ومنتصف 

  الّضلع المقابل.
GA=2GA'  ،GB=2GB'  ،

GC=2GC' 

 

  متوسطات مثّلث متقاطعة في

 نقطة واحدة.

  نقطة تقاطع متوسطات مثّلث هي

 مركز ثقل هذا المثّلث.

في مثلّث هو منّصف إحدى  المنّصف

 زواياه.

 

 

  المنّصفات الّداخلية في مثّلث

 متقاطعة في نقطة واحدة.

   نقطة تقاطع المنّصفات الّداخلية

في مثّلث هي مركز الّدائرة 

هذا المثّلث)أي الّتي المرسومة داخل 

 تمّس أضالع المثّلث من الداخل( .

 الّنسب المثّلثية -مبرهنة فيثاغورس 
 

                                     مبرهنة فيثاغورس  عكس                                                                       مبرهنة فيثاغورس                             
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 :1مثال
 

 ABC مثلّث متقايس األضالع طول ضلعه يساوي a  

(AH)  االرتفاع المتعلّق بالّضلع[BC] . 

إّن:  
2

a
CH    و

2

3
aAH      

 

 

 

 

 :2مثال
 

 ABCD مربّع طول ضلعه يساوي a. 

2aBDإّن           

 

 

 

 :نتائج

ثا قائما في  ABCإذا كان 
ّ
ق بالّضلع  (AH)، وAمثل

ّ
:[BC]االرتفاع املتعل

ّ
 فإن

    AB    AC   =  AH    BCأ(              

     AB2   =  BH    BCب(              

    AC2   =  CH    CB ج(             

    AH2   =  HC    HBد(             

 الّنسب المثّلثية في مثّلث قائم 

من الّتعريف نجد أّن:      :خواص





cos

sin
tan  .          

 مبرهنة طالس
 

 

 

 



 5  محاور الفصل الثالث –السنة االولى   5min Maths مجلة                                   

 مبرهنة طالس                                        عكس مبرهنة طالس                                     

               
 يم المتنصفين في مثلثحالة خاصة: مستق 

ABC  مثلّث كيفيM  وN  نقطتان من(AB)  و(AC) .على الّترتيب 

  إذا كانت الّنقطتانM  وN  منتصفي[AB]  و[AC] على الّترتيب 

BCMNو    (BC) // (MN)فإّن:     
2

1
 

  إذا كانت الّنقطةM  منتصف[AB]  وكان(MN) // (BC) 

 .[AC]منتصف  Nفإّن 

 وايا والّدائرةالّز

 

 في كّل دائرة، الّزاوية املركزّية تساوي ضعف الّزاوية املحيطّية الّتي تحصر معها نفس القوس.   مبرهنة

 .Oنقط متمايزة من دائرة مركزها  ثالث A  ،B  ،Mمثال:     

  
 

  AOB  =  2  AMBلدينا:   
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 نتائج:

 

 المثّلثات المتقايسة
 

 .ا متقايسان إذا كانا قابلين للتطابقنقول عن مثلثين إنهم

 نتيجة:

 .المثلثان المتقايسان أطوال أضالعهما متساوية مثنى مثني، وزواياهما متقايسة مثنى مثنى

  مثال:

متقايسان، يمكن تطبيق أحدهما على اآلخر بالّسحب والّتدوير  'A'B'Cو  ABCالمثلثان 

 أو الّتدوير والّسحب، نقول إن تقايسهما مباشر.

متقايسان، اليمكن تطبيق أحدهما على اآلخر إال بعد قلب  ''A''B''Cو  ABCالمثلثان 

 أحدها، نقول إنهما تقايسهما غير مباشر.

 

املثلثين  :مالحظةABC  وA'B'C'  هما في نفس االتجاه )عكس عقارب الّساعة(، بينما املثلثينABC  وA''B''C'' جاهين متعاكسين
ّ
 .من ات

  ثين( خواص )حاالت
ّ
 تقايس مثل

 يتقايس مثلثان إذا كانت أطوال أضالعهما متساوية مثنى مثنى :(1)خاصية 

 يتقايس مثلثان إذا تقايست زاوية والضلعان اللذان يحصرانها من  :(2)خاصية 

ث             
ّ
ذين يحصرانها من املثل

ّ
ثين مع زاوية والضلعين الل

ّ
 .اآلخر   أحد املثل

 مثلثان إذا تقايس ضلع والّزاويتان املجاورتان له  يتقايس :(3)خاصية 

ثين مع ضلع والّزاويتين املجاورتين له من              
ّ
 من أحد املثل

ث اآلخر             
ّ
 . املثل

 نتيجة:    

ث اآلخر بانسحاب، أو تناظر محوري     أو تناظر مركزي أو دور    
ّ
 .انيتقايس مثلثان إذا كان أحدهما صورة للمثل
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 المثّلثات المتشابهة
 .نقول عن مثلثين إّنهما متشابهان إذا كانت زوايا أحدهما تساوي زوايا اآلخر

 مثال: 

 متشابهان. 'A'B'Cو  ABCالمثلثان 

 الرؤوس المتماثلة

 

   ['A'B]و  [AB]األضالع المتماثلة: 

            [AC]  و[A'C']    ،[BC]  و[B'C']  

:مالحظات  

ث يساوي يكفي ت .1
ّ
ثين متشابهان، ذلك ألّن مجموع زوايا املثل

ّ
ث اآلخر للقول إّن املثل

ّ
ثين مع زاويتين من املثل

ّ
ساوي زاويتين من أحد املثل

180°. 

ثين متشابهان. .2
ّ
 إذا كان أحد مثلثين تصغير )أو تكبير( لآلخر فإّن هذين املثل

ثان متشابهان، والعكس غير ص .3
ّ
ثان املتقايسان هما مثل

ّ
 حيح دائما.املثل

 

ثان املتشابهان أضالعهما املتماثلة متناسبة. :مبرهنة
ّ
 املثل

 برهان

     'A=Aحيث  ن متشابهان مثلّثا 'A'B'Cو  ABCليكن 

    B=B'    ،C=C' 

ولنبّين أّن 
BC

CB

AC

CA

AB

BA ''''''
 

 . 'AD=A'Bحيث  [AB]من  Dونقطة  'AE=A'Cحيث  [AC]من  Eمن أجل ذلك نعلّم نقطة 

 ، فهما متقايسان. 'AD=A'Bو     'AE=A'Cو     B'A'C'=DAEفيهما:  'A'B'Cو  ADEالمثلّثان 

  C'B'=EDو    A'C'B'=AEDومنه 

 .  (BC)//(DE)، ومنه نستنتج أّن AED=ACBوبالّتالي فإّن   A'C'B'=ACBلكّن  

نجد   AFEو  ABCحسب مبرهنة طالس في المثلّثين 
BC

DE

AC

AE

AB

AD
   ومنه

BC

CB

AC

CA

AB

BA ''''''
 

  خواص )حاالت تشابه مثلّثين(

ث اآلخر. :(1)خاصية 
ّ
ثين مع زاويتين من املثل

ّ
ثان إذا تقايست زاويتان من أحداملثل

ّ
 يتشابه مثل

 

  مثال 
ّ
  'B=Bو 'A=A: بما أن

ثين        
ّ
 املثل

ّ
     متشابهان. 'A'B'Cو ABCفإن

      

C B A 

C' B' A' 
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ث اآلخر، وكان طوال الضلعين الذين يحصران إحدى هاتين الزاويتين يتشابه مث :(2)خاصية 
ّ
ثين مع زاوية من املثل

ّ
ثان إذا تقايست زاوية من أحد املثل

ّ
ل

 متناسبين مع طولي الّضلعين الذين يحصران الّزاوية اآلخرى.

  مثال
ّ
و   'A=A: بما أن

AC

CA

AB

BA ''''
   

ثين       
ّ
 املثل

ّ
 متشابهان. 'A'B'Cو  ABCفإن

ثان إذا كان أطوال األضالع املتماثلة فيهما متناسبة. :(3)خاصية 
ّ
 يتشابه مثل

 مثال
ّ
 : بما أن

3

1''''''


BC

CB

AC

CA

AB

BA
  

ثين       
ّ
 املثل

ّ
 متشابهان.          'A'B'Cو  ABCفإن

   ثيننسبة تشابه
ّ
 مثل

kحيث:    kالمثلّثين العدد الموجب غير المعدوم   هذين نسبة تشابه مثلثان متشابهين، نسميّ  'A'B'Cو  ABCليكن 
BC

CB

AC

CA

AB

BA


''''''
 

:لتكن  مالحظاتk  نسبة تشابه مثلّثينABC  وA'B'C'  حيثk
BC

CB

AC

CA

AB

BA


''''''
. 

إّن  .1
k

1
 .'A'B'Cو  ABCهي أيضا نسبة تشابه للمثلّثين  

 نسبة  k، ونسمّي  ABCو تصغير للمثلّث ه 'A'B'Cفان المثلّث  k < 1 > 0إذا كان   .2
 )أو معامل( الّتصغير.                              

 نسبة  k، ونسمّي  ABCهو تكبير للمثلّث  'A'B'Cفان المثلّث      k > 1 إذا كان   .3
 )أو معامل( الّتكبير.                             

 . ABCايس للمثلّث يق 'A'B'Cفان المثلّث      k = 1 إذا كان   .4
 

 الّتحويالت الّنقطية 

  التناظر المحوري 

()  ،بالّنسبة إلى المستقيم الّتناظر المحوريمستقيم ثابت () هو الّتحويل الّذي يرفق بكل نقطة M المستوي  من

 حيث:  'Mالّنقطة 

       إذا كانتM  ال تنتمي إلى المستقيم()  فإّن()  محور قطعة المستقيم[MM'].  

       إذا كانتM  تنتمي إلى المستقيم()  فإّنM  =M'.  

 التناظر المركزي 

O  ، بالّنسبة إلى الّنقطة  الّتناظر المركزينقطة ثابتةO هو الّتحويل الّذي يرفق بكل نقطة M المستوي الّنقطة  منM'   :حيثO  قطعة المستقيم منتصف

[MM'].  

 االنسحاب 

v MM'حيث:  Mالمستوي الّنقطة   من M هو الّتحويل الّذي يرفق بكل نقطةvالّذي شعاعه االنسحابشعاع ثابت ،     v  

 
v   
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 الّدوران 

 O و ، ه مستوي موجّ نقطة ثابت من  .الّذي مركزه الّنقطة  الّدورانزاوية معلومةO  وزاويته  في االتجاه المباشر هو

 حيث: 'Mالمستوي الّنقطة  من M الّتحويل الّذي يرفق بكل نقطة

  إذا كانتM = O     فإّنM' = O 

  إذا كانتM  O    فإّنOM = O M'   وMOM' =    والثالثية(O , M , M') .مباشرة 

 خواص –ت الّنقطية الّتحويال
نقول عن نقطة إّنها صامدة بتحويل نقطي، إذا كانت منطبقة على صورتها بواسطة هذا التحويل.    الّنقط الصامدة 

 أمثلة:

   ناظر املحوري الذي محوره مستقيم
ّ
 يقبل كّل نقط هذا املستقيم نقطا صامدة. الت

   ناظر املركزي الذي مركزه نقطة
ّ
 نفسها. Aصامدة وحيدة هي  يقبل نقطة Aالت

   .االنسحاب الذي شعاعه غير معدوم ال يقبل نقط صامدة 

    قطة
ّ
ي مركزه ن

ّ
)حيث وزاويته  Oالّدوران الذ k2  وk  وحيدة هي مركزه عدد صحيح نسبي( يقبل نقطة صامدةO. 

 حفظ المسافات )التقايس( (2

ناظر املحوري، وا  
ّ
ناظر املركزي، واالنسحاب،كّل من الت

ّ
ي يحافظ على املسافاتوالّدوران يحافظ على املسافات.  لت

ّ
حويل الذ

ّ
 . تقايسا يسّمي الت

  مثال:

 بتناظر محوري، بتناظر مركزي، بانسحاب، بدوران على الترتيب [AB]صورة  ['A'B] (4)،(3)،(2)،(1)في األشكال 

                        

           

 

 

 

 'AB = A'Bنا في كّل حالة مّما سبق  لدي

 حفظ االستقامية  

 بتقايس تكون في استقامية. 'A'  ،B'  ،Cثالث نقط في استقامية فإّن صّورها  A  ،B  ،Cإذا كانت   

 صورة مستقيم بتقايس)تناظر محوري، تناظر مركزي، انسحاب، دوران( هو مستقيم. نتيجة:

  حفظ أقياس الّزوايا 

 بتقايس هي زاوية تقايسها. صورة زاوية 

 يمكن إثبات هذه المبرهنة باستعمال تقايس المثلثات، ونستنتج منها:

 .إذا كان مستقيمان متوازيين فإّن صورتيهما بتقايس متوازيان أيضا 
 .إذا كان مستقيمان متعامدين فإّن صورتيهما بتقايس متعامدان أيضا 

 

 

   (4)                                     (3)                                      (2)                             (1)  
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 لتمارينا

              

 :1تمرين

ABCD وازي أضالع، متE ،F ،G ،H  نقط من[AB] ،[BC] ،[CD] ،[DA]  على الّترتيب، حيثAE = 

CG  وAH = FC . 

 نفس المنتصف، وعّينه.   [FH]و  [EG]بّين أّن للقطعتين  .1

 .EFGHاستنتج طبيعة الّرباعي  .2
 

 2تمرين

ABC .مثلّث كيفي 

مركز ثقل المثلّث  G)تسّمى الّنقطة  Gدة متقاطعة في نقطة واح ('CC)، ('BB)، ('AA)بّين أّن متوّسطاته  .1

ABC .) 

 .'CG  =  2 GCو  'BG  =  2 GB، واستنتج أّن  'AG  =  2 GAبّين أّن    .2

 

 :3تمرين 

 [AM]نقطة من  Nو  [BC]نقطة من  Mو  [DC]منتصف  cm  ،L 5طول ضلعه  ABCDمرّبع 

 .CM=1,25 cm ،AN = 2,75 cm ،BN=3,25 cmحيث 

 هو مثلّث قائم ؟ALM  ، ANBأي المثلّثين 

 :4 تمرين

 (OX]  و(OY]  نصفا مستقيمين متقاطعين في الّنقطةO الّنقطتان ،L  ،M  من(OX]  والّنقطتانB  ،C  من(OY]  حيث

OL=3 cm  ،LM=1,6 cm  ،OC=6,5cm  و(LB)//(MC). 

 (0,01)تعطى القيمة مدّورة إلى  BCاحسب الّطول  .1

2. A  نقطة من[OB]  وN  نقطة من(MX]  :حيث(MA)//(NB). 

 متوازيان ؟ بّرر جوابك.  (NC)و (LA)هل المستقيمان 

 :5 تمرين

، المستقيم الّذي (C)نقطتان متمايزتان من  Nو  M، [AB]منتصف  Oدائرة مركزها  (C)في الّشكل المقابل 

 (MB)وازي وي N، والمستقيم الّذي يشمل الّنقطة Fفي الّنقطة  (C)يقطع  (MA)ويوازي  Nيشمل الّنقطة 

 .Eفي الّنقطة  (C)يقطع 

 ؟ AEBFما نوع الّرباعي  .1

 .MN = AFبّين أّن  .2

 : 6تمرين

ABC  مثلّثا قائما فيAو ،(AH)  االرتفاع المتعلّق بالّضلع[BC]:بّين أّن . 

    AB    AC   =  AH    BC أ( 

 AC2   =  CH    CB      ،  AB2   =  BH    BC ب( 
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 AH2   =  HC    HB  (ج

 .  AB2 +  AC2   = BC2  استنتج برهانا لمبرهنة فيثاغورس  د( 

 :7تمرين

[AB]   ،قطعة مستقيمC  نقطة منها، كّل من المثلّثينACE  وBDC  متقايس األضالع قطعة المستقيم[EB]  تقطع

[CD]  في الّنقطةM  ،N  نقطة من[CE]  حيثCN = CM . 

 .في استقامية A  ،N  ،Dبّين أّن الّنقط  

 : 8 تمرين

𝑁𝐵تحقق  [𝐴𝐶]نقطة من  𝑁مثلث متساوي الساقين ، 𝐴𝐵𝐶ليكن  = 𝐵𝐶 :كما هو مبين في الشكل التالي 

]نقطة من  𝑀لتكن  (𝑀𝑁)حيث  [ ∥ (BC)  و𝐹  نقطة تقاطع المستقيم(𝐵𝐶)  مع منصف الزاويةBNM̂ . 

 . 𝐹و  𝑀انشئ النقطتين  .1

 ين.متساوي الساق 𝐹𝐵𝑁بين ان المثلث  .2

 . 𝑁𝐹𝐶استنتج طبيعة المثلث  .3

 معين . 𝐵′𝑀𝐶𝐵من المستوي حتى يكون الرباعي  ′𝐵انشئ النقطة  .4

  بين ان المثلثين𝐵′𝑀𝐵  و𝐴𝑀𝑁 .متشابهين 

 :9 تمرين

;𝑂)في المستوي المنسوب الى معلم متعامد ومتجانس  𝑖; 𝑗)  :نعتبر النقط𝐴(2; −2)  ،𝐵(−2;  . [𝑂𝐴]منتصف  𝐶و  (2−

 𝐵′  نظيرة𝐶  ،  بالنسبة لحامل محور الفواصل 𝐴′  نظيرة𝐴  بالنسبة للنقطة𝐵′   و𝐶′  هي صورة𝐶  باالنسحاب الذي شعاعه�⃗⃗�(1
3
) . 

 . ′𝐶و  ′𝐴 ،𝐵 ،𝐶 ،𝐴′ ،𝐵انشئ كل من النقط  .1

 ومتساوي الساقين. 𝐴قائم في  ′𝐴𝐵𝐶بين ان المثلث  .2

 يطلب تعيين مركزها ونصف قطرها . (𝐶)تنتمي الى نفس الدائرة  𝐶و' 𝐴 ،𝐵 استنتج ان النقط  .3

 . [′𝑂𝐶]منتصف القطعة  ′𝐵بالنسبة لحامل محور الفواصل ،استنتج ان  𝐴نظيرة  ′𝐶بمالحظة ان  .4

 . ′𝑂𝐴𝐶′𝐴ما طبيعة  الرباعي  .5

 .(𝐶)مماس للدائرة  (′𝐴′𝐶)استنتج ان  .6
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 حلول التمارين

 1:              حل التمرين

 1ما أّن . ب(AH) // (FC)  وAH = FC  فإّن الّرباعيAFCH .متوازي أضالع 

   (1)نفس المنتصف . . .  [HF]و  [AC]ومنه للقطعتين 

 2 بما أّن .(AE) // (GC)  وAE = GC  فإّن الّرباعيAEGC .متوازي أضالع 

   (2)نفس المنتصف . . .  [EG]و  [AC]ومنه للقطعتين 

 نفس المنتصف. [EG]و  [HF]نجد أّن للقطعتين  (2)و  (1)من 

 .ABCDوبالتالي هو مركز متوازي األضالع  ،[AC]هو منتصف  [EG]و  [HF]منتصف القطعتين 

 متوازي أضالع. EFGHنفس المنتصف، فإّن الّرباعي  [EG]و  [HF]بما أّن للقطعتين 

 

 :2               حل التمرين

 (AG))أو  Gيشمل  ('AA)، ولنبّين أّن المتوسط Gفيتقاطعان في نقطة نسّميها  ('CC)، ('BB)نرسم المتوسطين   .1

    (  [BC]منتصف  'Aيشمل 
 .  Gبالّنسبة إلى الّنقطة  Aنظيرة الّنقطة  ''Aلتكن 

  بتطبيق مبرهنة مستقيم المنتصفين في المثلّثACA''  نجد(B'G)//(CA'')  ...(1) 

 ي المثلّث بتطبيق مبرهنة مستقيم المنتصفين فABA''  نجد(C'G)//(BA'')  ...(2) 
 . (''CA)//(BG)و  (''BA)//(CG)نجد أّن   (2)و (1)من 

 متناصفان.  [BC]و  [''GA]متوازي أضالع، وقطراه  ''BGCAومنه الّرباعي 

 . [BC]منتصف  'Aيشمل  (AG)ومنه المستقيم 

 Gواحدة متقاطعة في نقطة  ('CC)،('BB)، ('AA)وبالّتالي المتوّسطات 

 .Gبالّنسبة إلى الّنقطة  Aنظيرة الّنقطة  ''Aألّن   ''AG = GAلدينا  .2
 متوازي أضالع.  ''BGCAألّن الّرباعي   'GA'' = 2 GAو 

 .'AG = 2 GAومنه 

 .'BG  =  2 GB، ومنه  A''C = BGو   'A''C = 2 GBلدينا  

 'CG  =  2 GCونفس الطريقة نجد 

 :3              حل التمرين

 بتطبيق مبرهنة فيثاغورس  ALMحساب مّربع طول كّل ضلع من أضالع المثلّث  ال:أو

  في المثلّثABM : 
          AM 2 = AB 2 + BM 2  =  5 2 + (3,75) 2 = 39,0625 

  في المثلّثADL  :AL 2 = AD 2 + DL 2 =5 2+(2,5) 2 = 31, 25 

  في المثلّثLCM  : 
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        LM 2 = LC 2 + CM 2  =  (2,5) 2 + (1,25) 2 = 7,8125 

 AM 2 = AL 2 + LM 2نالحظ أّن : 

 Lقائم في ALMوحسب المبرهنة العكسية لمبرهنة فيثاغورس فإّن المثلّث

 فنجد: ANBنحسب مّربع طول كّل ضلع من أضالع المثلّث  ثانيا:

        AB 2 = 25     وAN 2 = 7,5625     وNB 2 = 10,5625 

 حسب مبرهنة فيثاغورس.  AB 2 =  AN 2  + NB 2هو أطول ضلع فيه، ولكان    [AB]، ألّن Nئما، لكان قائما في قا ANBلو كان المثلّث 

 .  AB 2   AN 2  + NB 2ومنه     AN 2  + NB 2 = 18,125لكن 

 ليس قائما. ANBومنه المثلّث 

 :4              حل التمرين

  (MC)//(LB)و  (OC)من  Bو  (OM)من  Lبما أّن   .1

فإّن  
MC

LB

OC

OB

OM

OL
  )حسب مبرهنة طالس( 

  OBنحسب 

5,636,4لدينا:    
5,66,4

3
 OB

OB
  24,4OBومنه    

  BC = OC – OB = 6,5 – 4,24 = 2,26 cmومنه 

2.  
 (MC)//(LB)و  (OC)من  Bو  (OM)من  Lبما أّن  

فإّن        
MC

LB

OC

OB

OM

OL
  ...(1) 

  (OA)من  Bو  (OM)من  Nا أّن  بم

 (MA)//(NB)و 

فإّن  
NB

MA

OB

OA

ON

OM
  ...(2) 

  OM  OB = OL  OC = ON  OAنجد  (2)و  (1)من 

ومنه 
OC

OA

ON

OL
 

 في استقامية وبنفس الترتيب. O ،A ،Cوالّنقط  O ،L ،Nوبما أّن كالّ من الّنقط 

 رهنة العكسية لمبرهنة طالس()حسب المب (NC) // (LA)فإّن 

 5:              حل التمرين

 ( (C)قطر في الّدائرة  [AB] قائمة   )ألّن  AMBالّزاوية .         1

 (NE)//(MB)و  (NF)//(MA)و  

 قائمة. ENFفإّن الّزاوية 
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 (C)قطر في الّدائرة  [EF]ومنه 

 مستطيل. AEBFّرباعي متناصفان ومتقايسان ومنه ال [EF]و  [AB]نستنتج أّن 

بالّتبادل الداخلي، وبما أّن كالّ منهما زاوية محيطية فإّن القوسين اللتين تحصرانهما   AMF= MFNقاطع لهما ومنه فإّن  (MF)و (NF)//(MA). لدينا 2 

 MN = AFومنه  MN = AFمتقايستان. أي  

 :6              حل التمرين

  لدينا في المثلّثين القائمينACH و ABC  الّزاويةACH  مشتركة، ومنه المثلثانACH وABC .مشتابهان 

 الرؤوس المتماثلة                                

ومنه 
AC

BC

HC

AC

HA

AB
 

  AB AC = HA BCأ(  من الّنسبة األولى والثالثة نجد  

 AB AC = AH BCوتكتب   

 وتكتب AC AC = HC BCمن الّنسبة الثانية والثالثة نجد ب( 

       AC2 = CH   CB 

 أّن   ABCو ABHبنفس الّطريقة الّسابقة نجد من تشابه المثلّثين    

               AB2 =BH  BC 

 

 ( CAH+HAB=ABH+HAB=90°)ألّن  CAH=ABHلدينا   (ج

 متشابهان  CHAو  AHBوبالّتالي فالمثلّثان 

ومنه 
HA

HB

CA

AB

CH

AH
 

                  AH HA = CH HBبة األولى والثالثة نجد  من الّنس

 AH2   =  HC    HBوتكتب   

 AB2 +  AC2   = (BH  BC) + (CH  CB)نجد  ب( د( من الجزء )

                   =   BC  ( BH + HC )    =  BC2                                                 

 :  7             حل التمرين

 

  لديناACE = DCB = 60°   ومنهECD = 60°  

  نعتبر الّدوران الّذي مركزه النّقطةC  في االتجاه المباشر، إنّه يحّول: النّقطة  °60وزاويتهB  إلى النّقطةD   

 Aإلى النّقطة  Eوالنّقطة  Nإلى النّقطة  Mوالنّقطة 

 في استقامية أيضا. D  ،N  ،Aالنّقط في استقامية فإّن  B  ،M  ،Eوبما أّن النّقط 

 

 

 

 

C B A 

C A H 

 

B H A 

A H C 

 

 المتماثلة الرؤوس 
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 :8              حل التمرين

 

 :9             حل التمرين
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 تمارين مقترحة

 :1التمرين

ABC مثلث قائم فيA  .و متساوي الساقين 

' 'AB Cمثلث قائم فيA .و متساوي الساقين 

)أثبت أن املستقيمان-   ')BB و( ')CC.متعامدان 

 :2التمرين

( )  .مستقيم,B AوC ثالث نقاط من( )،O نقطة ال تنتمي الى( ) لتكن .'AOA،'BOB و'COC . ثالث مثلثات متقايسة األضالع 

,'برهن أن النقط  -  'B A و'C  . على استقامة واحدة 

 :3التمرين

ABC .مثلثO  منتصف AB،M نقطة من CO .E وF ن من نقطتا MB  MA2على الترتيب بحيثMB MEو

2MA MF 

)برهن أن  -1    )AB و( )EF. متوازيان 

 متشابهان .MEFو MABبين أن املثلثين  -2   

 :4لتمرينا

منتصف  5cm ،Lطول ضلعهABCDمربع  DC وM  نقطة من BC وN  نقطة من AM  1,25حيثCM cm 

2,75AN cm 3,25وBN cm. 

 استعمل مبرهنة فيثاغورس و عكسها(. :رشادهو مثلث قائم .)ا ALM،ANBأي املثلثين-

 :5مرين الت

ABCD  ،مربعBCE  وCDF  .مثلثين كل منهما متقايس األضالع 

)من جهتين مختلفتين بالنسبة للمستقيم  BوGمتقايس األضالع و تكون  ACGبحيث يكون املثلث  G.علم النقطة1 )AC . 

,. بين أن النقط 2 ,G D B.على استقامة واحدة 

,. بين أنه يوجد دوران يحول النقط 3 ,G D B الى النقط, ,A F E  استنتج ان النقطثم, ,A F E.على استقامة واحدة 

 :6التمرين 

AED  :5مثلث حيثAE cm    ،3AD cm     6وDE cm. 

 AEFG   وABCD  .مربعين كما هو موضح في الشكل 

BE.أثبت أن1 DG  . 
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 على الترتيب بتحويل نقطي يطلب تعين عناصره.  Eو   Bهما صورتي  Gو D.بين أن2

 في االتجاه املباشر.  90وزاويته  Aبالدوران الذي مركزه   Dصورة النقطة D'.أنش ئ النقطة3

 .DD'.احسب الطول 4

 :7التمرين 

ABC :5مثلث حيثAB cm،7AC cm74وBC  . 

 .ABC.ما نوع املثلث 1

E  نقطة من AC    3بحيثAE cmمحور القطعة ، EC يقطع EC فيH و BC فيJ و BE فيM  )أرسم الشكل( 

).بين أن املستقيمين2 )JH و( )AB 2متوازيان  و أنHC cm    . 

.احسب طول القطعة 3 JH . 
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 الهندسة في الفضاء
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 ملخص الدرس

 
 :الّتمثيل بالمنظور متساوي  القياس

 

 ستوية )ورقة الكّراس، سبورة، ...(، ومن قواعد هذه التقنّية:المنظور متساوي  القياس هو تقنية لتمثيل أشياء من الفضاء على سطوح م

 الخطوط المخفية )التي ال ُترى عند تصّور رؤية المجّسم( ترسم بخطوط متقّطعة. .1
ت ، ...(، والمقادير)الّزوايا، المسافااستقامية النقط على مستوي الواجهة )مستوي اإلسقاط( كلّ الخواص )الّتوازي، الّتعامد، الّتنصيف، .2

 بمقياس، ...( محفوظة.
 على جميع األوجه كلّ من: استقامية الّنقط، والّتوازي، ومنتصف قطعة مستقيم، وكذا الّنسب بين قطع المستقيم المتوازية محفوظ. .3

 

هة، وأخرى بأخذ أحد تمثيل موشور قاعدته مثلث متقايس األضالع مرسوم عليه منّصف إحدى زوايا القاعدة، مّرة بأخذ القاعدة في مستوي الواج مثال:

 األسطح الجانبية في مستوي الواجهة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ل بمتوازي أضالع. :مالحظة
ّ
 املستوي في املنظور متساوي القياس يمث

 المستقيم و المستوي في الفضاء
 

متمايزتين فإنه يوجد   Bو    A: إذا كانت نقطتان (1)بديهية 

 مستقيم وحيد يشملهما.

  الّنقطتانA    وB  ّب نان مستقيما وحيدا، نرمز له تعي(AB)  أو(BA). 

 
مية ليست في استقا Cو  Bو   A: إذا كانت ثالث نقط (2)بديهية 

 فإنه يوجد مستو وحيد يشملها.

ه  Bو   A: إذا شمل مستو نقطتين متمايزتين(3)بديهية 
ّ
فإن

 . (AB)يشمل كّل نقط املستقيم 

  الّنقطA    وB  وC ب له  تعّين مستٍو وحيد، نرمز(ABC)  ب أو(P). 

 .نمّثل المستوي في المنظور متساوي القياس بمتوازي أضالع 

 
 

 التوازي محفوظ

كّل  مستوي الواجهةعلى  التنصيف محفوظ
 الخواص محفوظة

 °60في الحقيقة قيس كّل زاوية 

 

 في الحقيقة زاوية قائمة 
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 نتيجة: يتعّين املستوي 

 إّما بثالث نقط ليست عل استقامة واحدة. .1

 وإّما بمستقيم ونقطة ال تنتمي إلى هذا املستقيم. .2

 وإّما بمستقيمين متمايزين متقاطعين أو متوازيين. .3
  :كّل من 

  الّنقطN  وI  وL  

  المستقيم(NI)  والّنقطةO 

 المستقيمان المتوازيان(OL) و(NI) 

 المستقيمان المتقاطعان(OL) و(IL) 

 .(ONIL)تعّين نفس المستوي 

:كّل خواص ونتائج الهندسة املستوية تبقى صحيحة في أي مستو من الفضاء.  مالحظة 

 األوضاع النسبية
 

 األوضاع النسبية لمستويين 

 ويين من الفضاء هما: إما متقاطعان وإما متوازيان.كّل مست

 متوازيان ('P)و (P)المستويان  متقاطعان ('P)و (P)المستويان 

  

 
 ('P) (P)=نقط.للمستويين نفس ال أيّة نقطة مشتركة.('P)و (P)ال توجد بين مشتركة بينهما. (AB)كّل نقط المستقيم 

 

 األوضاع النسبية لمستقيم ومستو 

 نشاط:
كل

ّ
  هو تمثيل مكعب باملنظور متساوي  القياس. الحظ  وأجب عن األسئلة اآلتية:  LKOPIJNMالش

).ما هو وضع املستقيم 1 )NK و املستوي( ))POkL. 

).ما هو وضع املستقيم 2 )MP  و املستوي( )INOL. 

).أذكر  مستقيمان عموديان على املستقيم 3 )OL. 

).أذكر مستقيمان  يوازيان املستقيم 4 )AB. 

)ما هو الوضع النسبي للمستقيمين -.أ5 )MP  و( )OK 

)هل يمكن تعيين مستوي يحتوي كل من املستقيمين-ب    )MP و( )OK   



 21  محاور الفصل الثالث –السنة االولى   5min Maths مجلة                                   

 حل النشاط

)المستقيم  )NK و المستوي( ))POkL .متقاطعان 

)المستقيم  )MP توي و المس( )INOL .متوازيان 

).  مستقيمان عموديان على المستقيم 3 )OL : AB و PK... 

)مستقيمان  يوازيان المستقيم   .4 )AB : MP و( )JK... 

)للمستقيمان  -.أ5 )MP  و( )OK ليسا من نفس المستوي 

 ال يمكن، ألنهما غير متوازيان و غير متقاطعان -ب  

 كّل مستقيم ومستو من الفضاء هما: إما متقاطعان وإما متوازيان.

 متوازيان (D)والمستقيم  (P)المستوي  نمتقاطعا (D)والمستقيم  (P)المستوي 

   

نقطة مشتركة  (D)و  (P)توجد بين 

 .Oوحيدة 

 كّل نقط المستقيم تنتمي إلى المستوي.   أيّة نقطة مشتركة. (D)و  (P)ال توجد بين 
(P)يحتوي على (D) 

 

األوضاع النسبية لمستقيمين 

 كّل مستقيمين من الفضاء هما: 

                           إما متقاطعان 

                           وإما متوازيان 

                           .وإما ليسا من مستو واحد 

 (D)  و(D') متقاطعان (D)  و(D') ليسا من مستو واحد متوازيان 

    

نقطة  ('D)و  (D)توجد بين 

 .Oمشتركة وحيدة 

أيّة  ('D)و  (D)ال توجد بين 

 نقطة مشتركة.

متطابقان.       ('D)و  (D)المستقيمان 

(D) = (D') 

أيّة نقطة  ('D)و  (D)ال توجد بين 

 مشتركة.

 

 

 

 فهما من مستو واحد.
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 206صفحة  25تمرين   

 ABCDEFGHالّشكل المقابل هو تمثيل بالمنظور متساوي القياس لمتوازي مستطيالت 

 .M نقطة من   BC و    N نقطة من    BF  

لكّل من:  -مع تبرير الجواب  -. أذكر الوضع النّسبي   

 .(BCF)والمستوي  (MN)المستقيم  .أ 

 .(ABFE)والمستوي  (MN)المستقيم  .ب 

 .(ADHE)والمستوي  (MN)المستقيم  .ج 

  .(CG)والمستقيم  (MN)المستقيم  .د 

المستقيم . ه (EB) والمستقيم   (HC). 

 .(BEH)والمستوي  (NBM)المستوي  .و 
 .(AEH)والمستوي  (NBM)المستوي  .ز 

 حل :

نقطة من  Mلدينا  -/أ BC  وN  نقطة من BF  اذنM  وN نقطتان من( )BCF و بالتالي كل نقط المستقيم( )MN    تنتمي الى المستوي

( )BCFأي المستوي( )BCF   يحتوي المستقيم( )MN. 

نقطة من  Nبما أن  -/ب BF فانها تنتمي الى المستوي ABFE  ،M  نقطة من BC اذنM هي خارج المستوي ABFE   و بالتالي

)المستقيم  )MN يقطع المستوي ABFE في نقطة وحيدة و هيN . 

)المستويان -/ج )ADHE و( )BCF   متوازيان و المستوي( )BCF يشمل( )MN اذن المستقيم( )MN  و المستوي( )BCF.متوازيان 

)المستقيمات  -/د )MN و( )CG  و( )BF  من نفس المستوي( )BCF و لدينا  المستقيمين( )CG و( )BFمتوازيان، بما أن( )MN   يقطع( )BF 

)فان   )MN يقطع( )CG. 

المستويان -/ه ABFE  و DCGHمتوازيان و يشمالن المستقيمان( )EB   و( )HC على الترتيب اذن المستقيمين( )EB   و( )HC   .متوازيان 

)المستويان -/و )NBM  و( )BEH   مستقيم.متمايزان و لهما نقطة مشتركة اذن هما متقاطعان في 

)المستويان  -/ز )NBM  و( )AEH   متوازيان لألن( )NBM  هو( )BCGF  و( )AEH هو( )ADHE   و من تعريف متوازي المستطيالت

)لدينا )BCGF و( )ADHE.مستويين متوازيين 
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 التوازي في الفضاء

  لمستقيمات المتوازية في الفضاءا 

 املستقيمان املتوازيان في الفضاء هما مستقيمان متطابقان، أو من نفس املستوي وغير متقاطعين.

متوازيان، (D2) و (D1)   حظ فيه أّن: المستقيمين الّشكل المقابل لموشور قائم قاعدته مثلث، نال مثال:

 ليسا من مستو واحد.  (D3)و (D1)متقاطعان، بينما المستقيمان  (D3)و(D2) والمستقيمين 

  خواص

 يوجد مستقيم وحيد يشمل نقطة  .1
 .معلومة ويوازي مستقيما معلوما            

             

 

 إذا قطع مستو أحد مستقيمين  .2
 متوازيين فإّنه يقطع اآلخر.            

             

 

 

  المستقيمان الموازيان لثالث متوازيان.  3                     

 
 

 

المستويات المتوازية 

 املستويان املتوازيين هما مستويان متطابقان، أومنفصالن )ال توجد بينهما أّية نقطة مشتركة(.

 (ADHE) و (BCIF) تطيالت، نالحظ فيه أّن: المستويين الّشكل المقابل لمتوازي مس مثال:

 .(EFIH)و (ABCD)متوازيان، وكذلك  (DCIH)و(ABFE) متوازيان، والمستويين 

 خواص 

 يوجد مستٍو وحيد يشمل نقطة معلومة  .1
 .ويوازي مستويا معلوما            

 إذا قطع مستقيم أحد مستويين  .2
 آلخر.متوازيين فإّنه يقطع ا            

            

 إذا قطع مستوي أحد مستويين  .3
 مستقيما التقاطع متوازيان. متوازيين فإّنه يقطع اآلخر، ويكون            

 

 

  المستويان الموازيان لثالث متوازيان. .4
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 المستقيمات والمستويات المتوازية 

 ة نقطة مشتركة(، أو كان املستقيميكون مستقيم ومستو متوازيين إذا كانا منفصلين )ال توجد بينهم  أيّ   

 محتويا في هذا املستوي.

 (EFGH)ازي كالّ من المستويين وي(AC) الّشكل المقابل لمكّعب، نالحظ فيه أّن: المستقيم  مثال:

 (AEHD)و (BFEA)و (BFGC)ازي كالّ من المستويات وي(BF) ، وكذلك المستقيم  (ABCD)و

 .(HDCG)و

 خواص

 ستو إذا يكون مستقيم مواز لم .1
 .وفقط إذا كان موازيا لمستقيم من هذا المستوي            

 

 

 إذا كان مستقيم يوازي أحد مستويين متوازيين  .2
 فإنه يوازي المستوي اآلخر.            

 

 إذا كان مستقيم يوازي مستويين متقاطعين فإنه  .3
 يوازي مستقيم تقاطعهما.            

 ا يتوازى مستويان إذا وفقط إذ .4
 احتوى أحدهما على مستقيمين متقاطعين            

  كلّ منهما يوازي المستوي اآلخر.            

 المستويان الموازيان لثالث متوازيان. .5

 

 التعامد في الفضاء

تعامد المستقيمات في الفضاء 

قطة مت
ّ
 عامدين.نقول عن مستقيمين أّنهما متعامدان إذا كان موازياهما املرسومان من نفس الن

  (BC)و(DC) متعامدان، آلن    (FG)و(DC) الّشكل المقابل لمكّعب، نالحظ فيه أّن: المستقيمين  :مثال

 يوازي نفسه. (DC)متوازيان و (FG)و(BC) متعامدان، و 

  خواص

 المستقيم العمودي على أحد مستقيمين متوازيين عمودي  .1
 .على اآلخر            

 ستقيمين متعامدين متعامدان.المستقيمان الموازيان لم .2
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 تعامد المستقيمات والمستويات 

 نقول عن مستقيم أنه عمودي على مستو إذا كان هذا املستقيم عموديا على كّل مستقيمات هذا املستوي.

 (DC)عمودي على كّل من المستقيمين  (AD) مثال: الّشكل المقابل لمكّعب، نالحظ فيه أّن: المستقيم 

 .(DCGH)عمودي على مستويهما ، فهو (DH) و

 

ه عمودي على 
ّ
 إذا كان مستقيم عموديا على مستقيمين متقاطعين من مستو فإن

 كّل مستقيمات هذا املستوي. 

 

 خواص

 

 يوجد مستقيم وحيد يشمل نقطة  .1

 .معلومة ويعامد مستٍو معلوما    

 

 

 

 

 

 

 

 

 . المستويان العموديان على نفس المستقيم 4

 متوازيان.    

 

 

 يوجد مستو وحيد يشمل نقطة معلومة  .2

 .ويعامد مستقيما معلوما    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .  المستقيم العمودي على أحد مستويين 5

 متوازيين عمودي على اآلخر.    

 

 

 المستويان العموديان على نفس المستقيم  .3

 متوازيان.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .  المستوي العمودي على أحد مستقيمين 6

 ازيين عمودي على اآلخر.متو    

 

 

 تعامد المستويات 

 

 

 الّشكل المقابل لمتوازي مستطيالت، على سبيل المثال نالحظ فيه أّن: كالّ من المستويات   مثال:

(ABCD) و(CIFB)  و (EHIF) و(ADHE)  عمودي على  المستوي(DCIH). 

 

 

 نقول عن مستويين أّنهما متعامدان إذا شمل أحدهما مستقيما عموديا على اآلخر
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 خواص 

 المستوي العمودي على أحد مستويين متوازيين  .1
 عمودي على اآلخر.            

 

 

 

 مستوين متقاطعين وكان كلّ  ('P)و (P)إذا كان  .2
 فإّن مستقيم  (Q)منهما عموديا على مستو ثالث             

 .(Q)عمودي على المستوي  ('P)و (P)تقاطع المستويين             

 

 

 المستوي المحوري لقطعة مستقيم

A  ،B  للقطعة حوريا مستويا منقطتان متمايزتان، نسمي[AB]  المستوي العمودي على(AB) 

 .[AB]الّذي يشمل منتصف  

 

 

 

 

 

 

 

 :مالحظتان 

 [AB]يشمل منتصف  (P)فكلّ مستقيم من المستوي ، [AB]مستويا محوريا لقطعة المستقيم  (P)إذا كان  .1

 .[AB]هو محور للقطعة 

 .(P)محتوى في المستوي  [AB]لقطعة فكلّ محور ل، [AB]مستويا محوريا لقطعة المستقيم  (P)إذا كان  .2

 

 

هي املستوي  A  ،Bمجموعة نقط الفضاء املتساوية املسافة عن نقطتين متمايزتين 

 .[AB]املحوري لقطعة املستقيم 
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 الحجوم 
 

 موشور قائم متوازي مستطيالت مكّعب
 

 

 
 

 

 

     

V =  a3
 V =  a   b   c 

V = h   B   
 عدةمساحة القا Bحيث 

 

 اسطوانة دوران مخروط هرم
 

 

 

 

 
 

h   B  
3

1
 V =   

 مساحة القاعدة Bحيث 

h   B  
3

1
 V =   

 مساحة القاعدة Bحيث 
V =   r

2
 h 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 28  محاور الفصل الثالث –السنة االولى   5min Maths مجلة                                   

 تمارين

 

 :1التمرين 

 املستوي يتعّين
ّ
 بّين أن

 ليست عل استقامة واحدة. إّما بثالث نقط .1

 وإّما بمستقيم ونقطة ال تنتمي إلى هذا املستقيم. .2

 وإّما بمستقيمين متمايزين متقاطعين أو متوازيين. .3

 

 :2التمرين 

A  وB وC وD  قطة
ّ
قطة (BDC)ال تنتمي إلى املستوي  Aأربع نقط بحيث الن

ّ
هي  'A. الن

قطة  
ّ
سبة إلى  Aنظيرة الن

ّ
كل املقابل. ، ممثلة في ال(CD)بالن

ّ
 ش

 يقع في مستوي الواجهة ؟ بّرر جوابك.  (ADC)هل الوجه  .1

 املستقيمين .2
ّ
 غير متقاطعين. (BD)و  (AC)بّين أن

 املستقيم  .3
ّ
 .(ACD)محتوى في املستوي  (A'D)بّين أن

 :3التمرين 

كل املقابل هو ملتوازي مستطيالت 
ّ

رتيب .BF[ و ]ABمنتصفا القطعتين ] Nو  M، النقطتان  ABCDEFGHالش
ّ
 [ على الت

سبي للمستقيم واملستوي في كّل حالة وبّرر جوابك:  .1
ّ
 حّدد الوضع الن

 (AEF)و  ( MN) ج(    (HDC)و  (MN)ب(     (ABC)و  (EN)أ(   

سبي للمستقيمين في كّل حالة وبّرر جوابك:  .2
ّ
 حّدد الوضع الن

 (DC)و  ( EB) ج(       (FB)و  (AE)ب(      (MN)و  (EF)أ( 

سبي للمستويين في كّل حالة وبّرر جوابك: حّدد  .3
ّ
 الوضع الن

 (HMN)و  ( ABF) ج(   (ADE)و  (ADC)ب(    (EFH)و  (ABC) أ(  

 :4التمرين 

كل املقابل هو ملتوازي مستطيالت 
ّ

 [DH]و  [CG][ و BF[ و ]AEمنتصفات القطع ] Pو  Oو  Nو  M، النقط  ABCDEFGHالش

رتيب
ّ
  .على الت

 املستقي (1
ّ
 .(DCGH)يوازي املستوي  (MN)م بين أن

 النقط  (2
ّ
 هي من نفس املستوي. Dو  Cو  Nو  Mبين أن

 املستويين  (3
ّ
 متوازيان. (EFO)و  (MNC)بين أن
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 :5التمرين 

ه يوجد في الفضاء مستقيم وحيد يشمل نقطة معلومة ويوازي مستقيما معلوما
ّ
   .بّين أن

 :6التمرين 

ABCDEFGH   ،مكّعبL   نقطة من[AB]مستقيم عمودي على   ، و(LC)  ويشملD. 

1.  
ّ
 .(LCG)عمودي على املستوي   بّين أن

 في كّل من الحالتين:  (LCG)و املستوي  عّين املستقيم  .2

 Aتنطبق على  Lأ( 

 Bتنطبق على  Lب( 

 :7التمرين 

ABDC  رباعي وجوه حيث(AB)  عمودي على(CD) .(AH)  ق بالقاعدة
ّ
 . BCDاالرتفاع املتعل

 بيّ 
ّ
 متعامدان.   (BH)و  (CD)ن أن

 :8التمرين 

ه:
ّ
  (Q)مستويان متقاطعين، وكان كّل منهما عموديا على مستو ثالث  ('P)و (P)إذا كان بّين أن

ّ
 (P)مستقيم تقاطع املستويين (D) ، فإن

 .(Q)عمودي على املستوي  ('P)و

 :9التمرين 

ABCDEFGH   5مكّعب طول حرفهcm النقط ،L  وM  وN  وO   و L'  وM'  وN'  وO'  منتصفات أحرفه[AB]  و[BF  ] و[FE  ] و[EA  ] و

[DC  ] و[CG  ] و[GH  ] و[HD  ].رتيب
ّ
 على الت

 مع كّل وجه من أوجه املكّعب. ('LNM). عّين تقاطع املستوي 1

قطتان . 2
ّ
 املستويين [ BC]و  [FG]منتصفا القطعتين  Jو  Iالن

ّ
رتيب، بين أن

ّ
   متعامدان، وعّين تقاطعهما. ('LNM)و (DJIH)على الت

 املستقيمات 3
ّ
 متقاطعة في نقطة واحدة. ('OM)و  ('NL)و  ('MO)و  ('LN)و  (BH)و  (FD)و  (EC)و  (AG). بّين أن
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 حلول التمارين

 

 :1             حل التمرين

 .  Cو  Bو  Aفي استقاميةنعتبر ثالث نقط ليست 

 .(P)نسمّيه  (2)البديهية رقم  إّنها تعّين مستويا وحيدا حسب .1

  (P)وهو محتوى في المستوي  (AB)نسمّيه  (1)تعّينان مستقيما وحيدا حسب البديهية رقم   Bو  Aالنقطتان  .2

 .Cوالّنقطة  (AB)يعّين بالمستقيم  (P). المستوي (AB)ال تنتمي إلى  C، والّنقطة (3)حسب البديهية 

 

 . (BC)و (AB)يعّين بالمستقيمين  (P)، المستوي (P)تويان في المستوي متقاطعان ومح (BC)و  (AB)المستقيمان  .3

 .(AB)ويوازي المستقيم  Cيشمل الّنقطة  (D)مستقيم  وحيد  (P)يوجد في المستوي 

 . ( D)و (AB)يعّين بالمستقيمين  (P)المستوي  

 

 :2             حل التمرين

 في الحقيقة قائمة وهي ممثلة بزاوية غير قائمة. AMD اوية ال يقع في مستوي الواجهة ، ألّن الزّ  (ADC)الوجه  .1

 متقاطعين، فهما يعّينان مستويا )حسب النتيجة أعاله( يشمل النقط (BD)و  (AC)المستقيمانلو كان  .2
 غير متقاطعين. (BD)و  (AC)، وهذا يناقض الفرض، ومنه المستقيمانDو Cو Bو  Aاألربع  

 : (ACD)المستوي تنتمي إلى  'Aالّنقطة  ، يكفي إذا إثبات أّن D طةالّنقيحتوي على  (ACD)المستوي 

 ،  (ACD)متقاطعان فهما يعّينان مستويا وحيدا هو المستوي (CD)و  ('AA)المستقيمان 

 . (ACD)تنتمي إلى المستوي  'A، ومنه الّنقطة (CD)يشمل    (ACD)ألّن المستوي

 .(A'D)يشمل المستقيم  (ACD)أي أّن المستوي 

 :3             حل التمرين

 من نفس المستوي وغير متوازيين (AB)و  (EN)متقاطعان، ألّن المستقيمين  (ABC)والمستوي  (EN)أ( المستقيم  .1
 (ABC)، لكّن المستوي (AB)ألنها تنتمي إلى المستقيم  (ABC)فهما متقاطعان، ونقطة تقاطعهما تنتمي إلى المستوي  

  (EN)يشترك مع   (ABC)المستوي . ومنه Nو  Eّنه ال يشمل النقطتين أل (EN)ال يشمل المستقيم  

 في نقطة وال يشمله، فهما متقاطعان.
  (AEB)محتوى في المستوي  (MN)متوازيان، ألّن المستقيم  (HDC)والمستوي  (MN)المستقيم ب( 

  (MN)ة مشتركة بين المستقيم في متوازي المستطيالت، وبالّتالي ال توجد أّية نقط (HDC)الوجه المقابل للوجه 

 .(HDC)والمستوي 

 .(AEF)تنتميان إلى المستوي  Nو  M، ألّن النقطتين (AEF)محتوى في المستوي  (MN)المستقيم  (ج

 من نفس المستوي وغير متوازيين فهما متقاطعان. (MN)و  (EF)أ( المستقيمان  .2
 متقابلين في متوازي مستطيالت. متوازيان، ألنهما حامال ضلعين(FB) و  (AE)المستقيمان ب( 

  Bال يشمل الّنقطة  (DC)ليسا من نفس المستوي، ألّن المستقيم  (DC) و  (EB)المستقيمان  (ج

 .(BCD)ال تنتمي إلى المستوي  Eألّن الّنقطة  Bفي الّنقطة (EB) يقطعه المستقيم  (BCD)فهو يعّين معها مستويا 

 ألنهما وجهان متقابالن لمتوازي مستطيالت )ال توجد بينهما أّية نقطة مشتركة(. متوازيان، (EFH)و  (ABC)أ( المستويان  .3
 وهما غير منطبقين Dو  Aمتقاطعان، ألّنهما يشتركان في النقطتين  (ADE)و  (ADC)المستويان ب( 

  يوجد مستو وحيد يشمل ثالث
ليست في  Cو  Bو   Aنقط 

 استقامية.
 ستقيم وحيد يشمل يوجد م

 . Bو    Aنقطتين متمايزتين 
إذا اشترك مستقيم ومستو في 

نقطتين فإّن المستقيم محتوى في 

 المستوي.

  في الّتمثيل بالمنظور
المتساوي القياس على 

مستوي الواجهة كّل 
الخواص والمقادير 

 محفوظة.
 

  المستقيمان غير
المتوازيين على الّرسم 

غير متوازيين في 
 الحقيقة.

  المستقيمان غير
المتعامدين على الّرسم 
ليس بالضرورة غير 
 متعامدين في الحقيقة.

  البحث عن النقط
المشتركة بين المستقيمات 

والمستويات وسيلة 
مساعدة لمعرفة الوضع 

 الّنسبي لها.
 

 

كّل خواص ونتائج الهندسة 

المستوية تبقى صحيحة في أي 

 مستو من الفضاء.
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 )توجد نقطة تنتمي إلى أحدهما وال تنتمي إلى اآلخر(.  

 .(AD)يم في المستق (ADE)و  (ADC)يتقاطع المستويان  

وهما غير منطبقين )توجد نقطة تنتمي إلى أحدهما وال تنتمي إلى اآلخر(.   Mو  Nمتقاطعان، ألّنهما يشتركان في النقطتين  (HMN)و  (ABF)المستويان  (ج

 .(MN)في المستقيم  (HMN)و  (ABF)يتقاطع المستويان 

 :4             حل التمرين

 ، ومنه ال يوجد أّية نقطة مشتركة(DCGH)الموازي للوجه  (ABEF)محتوى في الوجه  (MN)المستقيم  .1
 ، فهما متوازيان.(DCGH)والمستوي  (MN)بين  

 مستطيل،   ABCDألّن   ( DC) // (AB)مستطيل، و   ABNMألّن    (AB) // (MN)لدينا: .2
 . (DC) // (MN)ومنه 

 . (MNDC)تنتمي إلى نفس المستوي  Dو  Cو  Nو  Mوبالّتالي النقط 

 .(MNC)متقاطعان وهما من المستوي  (NC)و  (MN)المستقيمان  - .3
 .(EFO)يوازي المستوي  (MN)مستطيل، ومنه  MNFEألّن  (EF) // (MN)و -

 .(EFO)يوازي المستوي  (NC)متوازي أضالع، ومنه  NCOFألّن  (OF) // (NC)و  -

 ،(EFO)ي متقاطعان وكل منهما يوازي المستو (NC)و  (MN)بما أّن المستقيمين 

 متوازيان. (EFO)و  (MNC)فإّن المستويين   

 هي من نفس المستوي يكفي إثبات أّنها تنتمي إلى مستقيمين متوازيين.  Dو  Cو  Nو  Mالثبات أّن أربع نقط مثل   :طريقة

 ي اآلخر.إلثبات أّن مستويين متوازيان نثبت أّن  أحدهما يحتوي على مستقيمين متقاطعين كّل منهما يوازي المستو

 :5             حل التمرين

 نمّيز حالتين: 

  A المستقيم الوحيد الذي يشملفإّن . (D)تنتمي إلى المستقيم  Aأ( إذا كانت الّنقطة 

 نفسه. (D)المستقيم هو (D) ويوازي 

 

 ، (P)يعّينان مستويا وحيدا  Aو  (D) فإنّ  ،(D)إلى المستقيم  يتنتمال  Aإذا كانت الّنقطة ب( 

 .(D) ويوازي  A يشمل ('D)يوجد مستقيم وحيد  (P)ي المستوي ف

 

 

 :6             حل التمرين

 . (LCG)عمودي على المستوي  ()لنبّين أّن المستقيم 

 عمودي  ()يكفي أّن نبّين أّن  (LCG) عمودي على المستوي ()، لتبيين أن(LC)عمودي على  ()بما أّن  .1
 .(LC) يقطع  (LCG) المستويعلى مستقيم من 

 

 ، ومنه فهو عمودي (BC)و  (DC)من المستقيمين  كلّ عمودي على  (CG)لدينا المستقيم 

 .()عمودي على  (CG)، أي (ABCD)مستقيم من المستوي  كلّ ، وبالّتالي فهو عمودي على (ABCD)على مستويهما  

 (LCG) عمودي على مستويهمافهو  (CG)و (LC)من كلّ عمودي على  ()بما أّن 

 يكون مستقيم يوازي مستو 
إذا لم يشترك معه في أّية 

نقطة، أو كان هذا المستقيم 
يوازي مستقيما من 

 المستوي.

  كّل وجهين متقابلين في
متوازي المستطيالت 

 يمثالن مستويين متوازيين.
 

المستقيمان المتعامدان 

في الفضاء ليس 

.بالضرورة متقاطعين  
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2.  

   فإنّ  A الّنقطة على L الّنقطة تنطبقأ( لما 

                          () =  (DB)   و(LCG)=(ACGE) 

 فإنّ  B الّنقطة على L الّنقطة تنطبقلما ب( 

                          () =  (DC)   و(LCG)=(BCGF) 

 

 

 

 :7             حل التمرين

 . (ABH)عمودي على المستوي  (CD)لنبّين أّن المستقيم 

 عمودي  (AH)، فهو عمودي على كّل مستقيم فيه، ومنه (BCD)عمودي على المستوي  (AH)لدنيا 

 فرضا.  (CD)عمودي على  (AB)و ، (CD)على 

 فهو عمودي على    (AB)و  (AH)عمودي على مستقيمين متقاطعين  (CD)ومنه 

 .(BH) عمودي على (CD). وبالتالي (ABH)مستويهما  

 

 

 لتبيين أّن مستقيمين متعامدان يمكن أّن نبّين أّن أحدهما عمودي على مستو يحتوي على الّثاني.  طريقة:

 :8             حل التمرين

 ويعامد Aالذي يشمل الّنقطة  (D). المستقيم ('P)و (P)نقطة مشتركة بين المستويين  Aلتكن 

 من ناحية أخرى، ('P)حية، ومحتوى في المستوي من نا (P)محتوى في المستوي  (Q)المستوي  

 .('P)و (P) وهو مستقيم تقاطع المستويين 

 .   (Q)عمودي على  (D)ومنه فإّن 

 

 :يمكن االنطالق من مستقيم معّين عمودي على المستوي   طريقة(Q) وإثبات أنه ، 

 . ('P)و  (P)هو تقاطع المستويين    

  بما أّن المستوي(P)  والمستقيم(D)  عموديان على(Q)و ،(D)  يشمل نقطة 

  من(P) فإّن ،(D)  محتوى في(P). 

 

 

بّين أّنه لتبيين أّن مستقيما عمودي على مستو ن

عمودي على مستقيمين متقاطعين في هذا 

 المستوي.

المستقيمان المتعامدان من نفس 

 المستوي متقاطعان.

  المستويان المشتركان في
نقطة هما إما منطبقان، 

وإما متقاطعان في مستقيم 
 يشمل هذه الّنقطة.
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 :9             حل التمرين

 مع كّل وجه من أوجه المكّعب: ('LNM)تقاطع المستوي  .1

 .(LN)وغير منطبقين فهما متقاطعان في المستقيم  Nو  Lيشتركان في الّنقطتين  (ABFE)و  ('LNM)المستويان 

 مّربع(، BFGC) (CG)//(BF)مستطيل( و LNFB ) (BF)//(LN)ألّن   (CG)//(LN)لدينا  .أ 
 .('LNM)تنتميان إلى المستوي  Gو  Cومنه النقطتان  
  المستويان(LNM') و(DCGH)  يشتركان في الّنقطتينC وG  وغير منطبقين فهما متقاطعان في المستقيم(CG). 

  المستويان(LNM')  و(BCGF)  يشتركان في الّنقطتينC  وG  وغير منطبقين فهما متقاطعان في المستقيم(CG). 

  المستويان(LNM')  و(ABCD)  يشتركان في الّنقطتينL  وC  وغير منطبقين فهما متقاطعان في المستقيم(LC). 

  المستويان(LNM')  و(EFGH)  يشتركان في الّنقطتينN  وG  وغير منطبقين فهما متقاطعان في المستقيم(NG). 
 

 وغير متوازيين، (ABCD)من المستوي  (LC)و  (AD) المستقيمان .ب 
 وغير متوازيين (EFGH)من المستوي  (EH)و  (NG)نقطة تقاطعهما. المستقيمان  Sلتكن  

 نقطة تقاطعهما.  R، لتكن 

 غير المنطبقين،  (ADHE)و  ('LNM)تنتميان إلى كّل من المستويين  Rو  Sالنقطتان 

 .(SR)متقاطعان في المستقيم  (ADHE)و  ('LNM)ومنه فالمستويان 

 متعامدان يكفي إثبات أنّ  (DJIH)و  ('LNM)إلثبات أّن المستويين  .2
 عمودي (DJ)ومن أجل ذلك سنبّين أّن  ('LNM)عمودي على المستوي  (DJ)المستقيم  

  :('LNM)من المستوي  (CG)و  (LC) كّل من  على 
  نسّميT  نقطة تقاطع(DJ) و(LC). 

 .BCL=CDJو   BLC=CJDمتقايسان ومنه   JCDو LBCنستنتج أّن المثلثين   BC=CDو LB=JCمن 

 .(LC) عمودي على (DJ)، أي أّن  Tقائم في  CTJومنه المثلّث  CJD+BCL=90°فإّن   BLC+BCL=90°بما أّن و

  المستقيم(CG)  عمودي على كّل من(CB)  و(CD)  فهو عمودي على مستويهما(ABCD)  وبالتالي فهو ،

 .(DJ)عمودي على  (CG)لى كّل مستقيم في هذا المستوي، ومنه عمودي ع
  ('LNM)فهو عمودي على المستوي  (CG)و  (LC) كّل من  عمودي على (DJ)ومنه 

 متعامدان. (DJIH)و  ('LNM)ومنه المستويان 

  تقاطع المستويين(LNM')  و(DJIH)الّنقطة : T  تقاطع(DJ) و(LC)  تنتمي إلى كّل 
 ، (NG)و (HI)تقاطع  V، وكذلك الّنقطة (DJIH)و  ('LNM)من المستويين  

 .(TV)متقاطعان في المستقيم  (DJIH)و ('LNM)ومنه المستويان 

 

 [FD]و  [AG]متعامدان. ومنه قطراه  (DG)،(AD)و AD=FGو  (FG)//(AD)مستطيل ألّن  ADGFالّرباعي  .3

 (1)متناصفان ...

 [EC]و [AG]متعامدان. ومنه قطراه  (EG)،(AE)و AE=CGو (CG)//(AE)مستطيل ألّن  AEGCوكذلك الّرباعي 

 (2)متناصفان ...

 (3)لهما نفس المنتصف ... [HB]و  [EC]وبنفس الطريقة نبّين أّن 

 (4) لها نفس المنتصف... [HB]و [EG]و  [FD]و [AG]نجد أّن ( 3( و)2( و)1)من 

متناصفان  ['OM]و  [AG]ومنه قطراه  'AO=GMو  (AO)//('GM)متوازي أضالع، ألّن  'AOGMالّرباعي 

...(5) 

 (6)لهما نفس المنتصف و... ['NL]و  [FD]لهما نفس المنتصف و ['MO]و  [HB]لهما نفس المنتصف و  ['LN]و  [AG]وبنفس الطريقة نبّين أّن 

 ا نفس المنتصف وهو مركز المكّعب ...له  ['OM]و  ['NL]و   ['MO]و  ['LN]و   [HB]و  [EG]و   [FD]و  [AG]نجد أّن ( 6( و )5( و )4)من 

(4) 
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 تمارين مقترحة

 :1التمرين  

 صحيح أم خطئ ؟بجب أ

مستويا و Pيكنل D مستقيما عموديا علىP في النقطةH. 

نقطة من  Aلتكن  D تختلف عنH   و لتكنB  وC    نقطتين من املستوي 

 ، ليست على استقامة واحد H   ،B   ،Cبحيث 

1. D  ليس عموديا على BC 

إذا كان.2 BC عموديا على HB   فإن BC   عمودي  على AB . 

إذا كان  .3   مستقيما من المستويP ال يشمل النقط H  ، B   ،C  فإن 

 D ال يكون عموديا على . 

 :2التمرين  

ليكن  ABCD  ومتوازي األضالعS ستوي املنقطة ال تنتمي إلى ABCD  

 نقطتان  Jو  Iلتكن 

 متمايزتان من املستوي 

 SABو ،Kنقطة من 

املستوي  SDC 

توي عّين تقاطع املس IJK  مع كل من املستويات SBC، SAB، SAD، SDCو ABCD على 

 :3التمرين  

ليكن P مستويا  و D  مستقيما من P . 

نقطة من  Aلتكن  P  ال تنتمي إلى D  وB  نقطة ال تنتمي إلى املستوي P   . 

برهن أن املستقيمين  D و AB .ليس من نفس املستوي 

 :4التمرين  

ليكن D  و D   لتكن مستقيمين متقاطعينA  وA نقطتين متمايزتين من D   

B وB نقطتين متمايزتين من D   

أن املستقيمين  برهن AA و BB .هما إما متقاطعين و إما متوازيان 

 

 

P 



 35  محاور الفصل الثالث –السنة االولى   5min Maths مجلة                                   

 :5التمرين  

كل امل
ّ

مرسوم باملنظور املتساوي القياس،  10cmقابل هو ملكّعب طول حرفه الش

 مع مستقيمات رصف الورقة.  [CG]و  [BF]هما تقاطع  Lو Mالّنقطتان 

 ؟ (BCGF)واملستوي  (AB)قيم ما هو وضع املست .1

 ؟ (AFGD)واملستوي  (EB)ما هو وضع املستقيم  .2

 ؟ (AFGD)واملستوي  (EH)ما هو وضع املستقيم  .3

 ؟ (AFGD)واملستوي  (HB)ما هو تقاطع املستقيم  .4

 

 :6التمرين  

كل
ّ

هو تمثيل ملتوازي مستطيالت باملنظور متساوي    LKOPIJNMالش

 أجب عن األسئلة اآلتية:و  الحظ القياس. 

 اذكر مستويين متوازيين ؟ .1

 اذكر مستويين متعامدين ؟ .2

 ؟  (MJKP)و  (NOLI)ما هو الوضع النسبي للمستويين .3
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 االحصاء
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 ملخص الدرس

 مفردات اإلحصاء

في ثانوية ما، نقول أننا نجري دراسة إحصائّية على مجتمع إحصائي هو تالميذ املستوى عندما نهتم بدراسة ظاهرة ما، مثال عدد اإلخوة واألخوات لتالميذ املستوى النهائي 

بع اإلحصائي.
ّ
ي تسمى أيضا الط

ّ
 النهائي لهذه الثانوية ويكون عدد اإلخوة واألخوات في هذه الحالة هو امليزة اإلحصائّية الت

 هذه الثانوية هو عّينة. نسمي عّينة كّل جزء من املجتمع اإلحصائي، مثال كّل قسم نهائي في

 عندما تأخذ امليزة اإلحصائّية قيما عددية نسميها ميزة كمية أو متغيرا احصائيا .

 هذا املتغير اإلحصائي متقطع.0،1،2عندما يأخذ املتغير اإلحصائي قيمه معزولة كما هو الحال في عدد الإلخوة 
ّ
 ، ... إلخ نقول إن

من هذا املجتمع اإلحصائي يكون عندها املتغير اإلحصائي مستمرا ويمكن حصر القامات ضمن مجاالت تدعى فئات، مثال إذا كنا نهتم بدراسة قامة كّل تلميذ  170,165  ،

 165,160 

وبصفة عامة نسمي مركز الفئة  ba,  العدد
2

a b  و طولها العدد املوجبab  . 

ب
ّ
 الط

ّ
عبير عليها بعدد فنقول في هذه الحالة أن

ّ
عر، ال يمكن الت

ّ
 ع اإلحصائي هو طبع إحصائي نوعي .نهتم في بعض األحيان بدراسة ظاهرة نوعية، كلون العينين أو لون الش

 الّتوزيعات الّتكرارية

 تلميذا .  30الّسلسلة اإلحصائّية اآلتية تمثل عالمات   :مثال                                                                                                                                               م

 

 

  .30وهي سلسلة إحصائّية طبعها كمي متقطع. تكرارها الكلّي هو       

      

 يمكن تلخيصها في الجدول التالي:

 

 الّتوزيعات الّتكرارية المجّمعة

        بأطوال وديان بالكيلومترلدينا سلسلة إحصائّية تتعلق : مثال       

1.        
   اإلحصائي هنا مستمر(.   
       
       

 

 

 

 مؤّشرات سلسلة إحصائّية

 املنوالية الفئة – املنوال-أ      

 

                                                

17 7 10 17 13 10 10 8 15 7 8 17 12 15 10 

15 13 10 13 10 15 13 8 10 8 15 13 7 13 12 

العالمات)قيم الطّبع  7 8 10 12 13 15 17

 اإلحصائي(

 التّكرارات 3 4 7 2 6 5 3

3
30
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30 

6
30 

2
30 

7
30 

4
30 

3
 اتالتّواتر 30

 األطوال ]80,100] ]100,120] ]120,140] ]140,160]

 الّتكرار 12 10 12 6

40 34 22 12 
الّتكرار المجّمع 

 الّصاعد

6 18 28 40 
الّتكرار المجّمع 

 الّنازل
6
40

 12
40
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40

 12
40

 الّتواتر 

1 34
40

 22
40

 12
40

الّتواتر المجّمع  
 الّصاعد

6
40

 18
40

 28
40

 1 
الّتواتر المجّمع 

 الّنازل

 القيمة. تكرار قيمة للّطبع اإلحصائي هو عدد األفراد الموافقة لهذه 
  تواتر قيمة للطبع اإلحصائي هو حاصل قسمة تكرارها على عدد أفراد

 المجتمع )أي الّتكرار الكلي(.

  نسمي سلسلة إحصائية مجموعة القيم الّتي ُجمعت. 
. غالبا ما نمثل سلسلة إحصائية بجدول يشمل كل قيمة و تكرارها    

 

 نفرض أن قيم امليزة مرتبة ترتيبا تصاعديا.

 ر املجّمع الّصاعد  لقيمة ) أو لفئة( هو مجموع  تكرار هذه القيمة ) أوالفئة( الّتكرا
 وتكرارات القيم )أو الفئات( األصغر منها.

  الّتكرار املجّمع الّنازل  لقيمة ) أو لفئة( هو مجموع تكرار هذه القيمة  وتكرارات

 القيم )أو الفئات( األكبر  منها.

  ة ) أو لفئة( هو مجموع تواتر هذه القيمة ) أوالفئة( و الّتوأتر املجّمع الّصاعد  لقيم

 تواترات القيم   )أو الفئات( األصغر منها.

  )الّتوووووواتر املجّموووووع الّنووووووازل  لقيموووووة ) أو لفئووووووة( هوووووو مجموووووووع تووووووتر هووووووذه القيموووووة ) أوالفئووووووة

 وتوترات القيم )أو الفئات( األكبر  منها.

 

 ،كل قيمة موافقة ألكبر تكرارونرمزله نسمي منواال لسلسلة ذات متغير إحصائي متقطع Mod . 

                                  .نسمي فئة منوالية لسلسلة ذات متغير إحصائي مستمر، كل فئة موافقة ألكبر تكرار 
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 .12و10الّسلسلة اآلتية لها منواالن :  : مثال 

 

                                          الوسيط                  -ب

 . Med 7=نفس الوسيط : 4,5,6,8,18,20و   3,3,7,8,9للسلسلتين  :1 مثال      

30)أي:30: في هذه السلسلة االحصائية لدينا التكرار الكلي يساوي 2 مثال                                               2 15N     عدد)

 زوجي 

                                                                12 12
12

2
Med


   

 

   

 

 خاصية:

 

 

 الوسط الحسابي  

 

 

 

 

 

 . 10هو   4,5,6,8,18,19الوسط الحسابي للسلسلة   :مثال 

،  10 ،  1الوسط الحسابي للسلسلة       12,75هو 10،12،14،15بي يتأثر بالقيم الشاذة ، مثال الوسط الحسابي للسلسلة الوسط الحسا : مالحظة 

 .  9,25هو 14،  12

 خواص الوسط الحسابي

 : 1خاصية 

 

      

 . ما هو معّدل هذا القسم ؟ 13العالمة  تحصلوا على  2و %  10تحصلوا على العالمة  30و %   12من تالميذ قسم تحصلوا على العالمة %50 مثال:

الوسط الحسابي )معّدل القسم( هو :  

6,11132,0125,0103,0 x 

                

 القيم )عالمات الّتالميذ( 7 10 12 13 15

 الّتكرار)عدد الّتالميذ( 5 8 8 7 2

القيم )عالمات  7 10 12 13 15
 الّتالميذ(

الّتكرار)عدد  5 8 8 7 2
 الّتالميذ(

 القيم )العالمات( 10 12 13 لدينا  

  التّواترات 0,3 0,5 0,2

بة ترتيبا تصاعديا أو ل   
ّ
تكن سلسلة إحصائية ذات متغير متقطع قيمه مرت

 .Nتنازليا، وتكرارها الكلي 

، واملعرف Medنسمي الوسيط لهذه السلسلة  العدد الذي نرمز له بالرمز 

 كاآلتي:

  إذا كانN فرديا أي N=2p+1 :Med  ي رتبتها
ّ
 . p+1 يكون القيمة الت

  إذا كانN  زوجيا أيN=2p   : Med  يكون نصف مجموع القيمتين

 p+1 و pهما اللتين رتبتا

كرار.  
ّ
 الوسيط يجزئ سلسلة إحصائية مرتبة ترتيبا تصاعديا أو ترتيبا تنازليا إلى جزئين لهما نفس الت

ر  kx,....3x,2x,1xللقيم  الوسط الحسابي:
ّ
  xهو العدد  kn,....,3n,2n,1n، تيبالّتي تكراراتها هي، على الت

حيث 
k

kk

nnnn

xnxnxnxn
x






..........

..........

321

332211 

kxxxxلتكن سلسلة إحصائية تأخذ القيم  ,....,,, وترات   321
ّ
kffffبالت ,....,,, رتيب. ، على 321

ّ
 الت

kkحيث : xالوسط الحسابي لهذه السلسلة هو العدد  xfxfxfxfx  ....332211 .  
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            : 2خاصية 

 

 

  

 . 18يصير المعّدل  2وعندما نضرب كّل عالمة في 11لكل عالمة،  يصبح معّدل هذا القسم  . عندما نضيف نقطتين 9معّدل عالمات تالميذ قسم هو   :مثال   

 حول الّرمز                                        

                

   

 

 

 

حمد هي : و عالمات أ  17، 11، 5عالمات عمر هي : :  مثال                            المدى

9،10،14. 

 5أي  14-9؛ مدى عالمات أحمد :   12أي  17-5مدى عالمات عمر :                                                        

للتلميذين نفس المعّدل، ولكن عالمات عمر أكثر " تشتت" بالّنسبة                                              

 .إلى عالمات أحمد

رات املوقعوالوسيط والوسط الحسابي  ُيسّمى كّل من املنوال  مالحظة:
ّ

شتت، بينما ُيسّمى املدى مؤش
ّ
ر الت

ّ
              .مؤش

 الّتمثيالت البيانية

 
ّ
كرارات، مضل

ّ
ع  الت

ّ
ط الدائري، مضل

ّ
كراري، املخط

ّ
ط باألعمدة، املدرج الت

ّ
ي نستعملها عادة هي: املخط

ّ
مثيالت البيانية الت

ّ
واترات.لت

ّ
 ع  الت

 ط باألعمدة
ّ
 املخط

  :                      طفال 12:  يعّبر الجدول اآلتي عن توزيع أعمار 1مثال

 

 

    المخّطط باألعمدة المتعلق بهذه الّسلسلة اإلحصائّية هو: 

 

 

 

 

 

 األعمار بالّسنوات 8 9 10 11

       التّكرار 2 5 3 2

بع اإلحصائي:  يزداد الوسط الحسابي باملقدار a*عندما نضيف نفس العدد
ّ
xأي:    aلكل قيمة من قيم الط a x a    

بع اإلحصائي : الوسط الحسابي يضرب في العدد a*عندما نضرب في نفس العدد
ّ
aأي:  aكل قيمة من قيم الط x a x    

 

  املجموعkaaa  يكتب   21....




ki

i
ia

1
kiإلى 1iمن ia ونقرأ : " مجموع األعداد   ." 

  يمكن كتابة الوسط الحسابيx  على الشكل











ki

i

i

ki

i

ii

n

xn

x

1

n.  نعلم أن   1
N

f حيث التكرار،n وN. التكرار الكلي 

 

.سلسلة إحصائية هو الفرق بين أكبر قيمة للمتغير اإلحصائي وأصغر قيمة له مدى
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 كراري
ّ
 املدرج الت

 طفل موزعة كاآلتي: 70ار أعم :2مثال 

 

 المدرج الّتكراري المتعلق بهذه الّسلسلة اإلحصائّية هو:

 

 

 

 

 

:ط دائري
ّ
 مخط

 دائري.مثل هذه الّسلسلة بمخّطط   (.31/12/2002لجدول اآلتي يبين عدد الّسيارات المسجلة في الجزائر )إلى ا مثال :

 

 

    :2977857الّتكرار الكلّي هو =  N 1739286 300171 938400   

 ارات الّسياحية:قيس الّزاوية الموفق للّسي  210
2977857

1739286
360 

 : قيس الّزاوية الموافق للشاحنات  36
2977857

300171
360  

 : قيس الّزاوية الموافق لألنواع األخرى  114
2977857

938400
360 

 

 

 طريقة

N ي،  و
ّ
حيث   ل هذه الفئة )أو القيمة( بالقطاع الّزاوي الذي قيس زاويتهتكرار فئة )أو قيمة(؛ نمث inهو الّتكرار الكل

N

ni 360  أي
if 360 

 االنحراف المعياري-التباين

 التباين 

، أي : xالفروق بين هذه القيم ووسط السلسلةمربعات هو وسط  ،V، والذي نرمز إليه بالرمزixتباين سلسلة معرفة بكل قيمها 

 
2

ix x
V

N



   حيثN .هو التكرار الكلي للسلسلة 

 ;12 14   ;10 12   ;8 10   ;6 8  األعمار بالّسنوات 

 التّكرار 10 30 10 20

 األنواع األخرى الشاحنات الّسيارات الّسياحية

1739286 300171 938400 
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إذا كانت السلسة معرفة بقيمها 
ix  و تكراراتها

in :فإّن التباين هو ،
 

2

i i

i

n x x
V

n

 




.  

 . 4، 9،   14، 12،   12، 15تحصل تلميذ على العالمات التالية في فروض  الرياضيات:  مثال:

 التباين هو:، و  11فكان وسط السلسلة هو             

            
           

2 2 2 2 2 2
15 11 12 11 12 11 14 11 9 11 4 11

V 13,33
6

          
  

بقيمهاا كانت السلسلة معرفة إذ :1نظرية  
ix  وتكراراتها

in:فإّن التباين هو ،
2

i i 2

i

n x
V x

n


 



.   

  :هذا الدستور عملي أكثر، ألنه ال يتطلب حساب  مالحظة 
2

ix x  2بل نحسب فقط

ix. 

، فإّن التباين هو: ifو تواتراتها ixبقيمهاإذا كانت السلسلة معرفة  :2نظرية 
2

i iV f x x . 

النحراف المعياريا 

V  للتباين:  ، هو الجذر التربيعي، والذي نرمز إليه بالرمزاالنحراف املعياري         أي
 

2

i i

i

n x x

n


 




 . 

13,33االنحراف المعياري للسلسلة السابقة هو:  مثال:  3,65  . 

 :مالحظات 

 االنحراف املعياري هو معيار تشتت قيم سلسلة حول وسطها. -    

 قيم السلسلة. دةاالنحراف املعياري بنفس وحيقاس  -    

 املعياري بالقيم الشاذة للسلسلة.االنحراف يتأثر  -    

 مجموع مربعات الفروق 

 الوسط    نظريةx  هو العدد الذي يجعل املجموع 
2

iS( x ) x x   .أصغريا 

 :xوسطها  1x،2x،3x،4xنبرهن في حالة سلسلة ذات أربع قيم   برهان

 
2 2 2

1 1 1x x x 2x x x   ،  
2 2 2

2 2 2x x x 2x x x    ، 
2 2 2

3 3 3x x x 2x x x   ، 

 
2 2 2

4 4 4x x x 2x x x   . 

إذن    2 2 2 2 2

1 2 34 1 2 43 2 x x xS x x x x x xx 4     . 

المجموع  S x  2هو من الشكلc bx ax  و هو ثالثي الحدود للمتغير ،x  حيثa 3 

و 1 2 3 4b 2 x x x x      . و 
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موجب، فإن  aبما أن المعامل  S x يقبل قيمة صغرى عند :حيث 

 1 2 3 4 2 3 4
2 x x x x x x x xb

2a 2 4 4

     
   


. 

هو bوالمعامل  Nهو  aمربعا، فالمعامل  Nبصفة عامة، عند جمع   i2 x  . 

موجب ومنه ثالثي الحدود   aالمعامل S x  يقبل قيمة صغرى عند  :حيث
 i i

2 x xb
x

2a 2 N N

 
    


. 

  المخطط بالعلبة–العشريات  -الربعيات 

 الربعيات والعشريات 

  1ز إليه بو ونرم الربعي األولQ 1من قيمها أصغر من أو يساوي  على األقل  % 25كون هو أصغر قيمة للسلسلة حيث يQ. 

  3ونرمز إليه بو الربعي الثالثQ 3ساوي من قيمها أصغر من أو ي على األقل % 75كون هو أصغر قيمة للسلسلة حيث يQ. 

  1 3Q ,Q  3و املجال الربعي هو 1Q Q  االنحراف الربعيهو . 

 

 :مالحظات 

 .2Qمن قيمها أصغر من أو يساوي  % 50كون هو أصغر قيمة للسلسلة بحيث ي 2Qالربعي الثاني -   

 هو معيار تشتت قيم سلسلة حول وسيطها. االنحراف الربعي -   

 .% 10بالنسبة إلى مفهوم العشري، نستعمل نفس التعريف السابق بدءا من  -   

9أي  9Dوالعشري التاسع 1Dهو الفرق بين العشري األول  العشري  االنحراف -    1D D. 

 

 هو التكرار الكلي لهذه السلسلة: Nقيم السلسلة مرتبة ترتيبا تصاعديا و        

  إذا كان
N

4
  3Q، والربعي الثالث  pهو القيمة ذات الرتبة 1Q، فإن الربعي األول pعددا طبيعيا 

3هو القيمة ذات الرتبة     p . 

  إذا كان
N

4
لرتبة األكبر مباشرة منهو القيمة ذات ا 1Qليس عددا طبيعيا، فإن الربعي األول  

N

4
، 

3هو القيمة ذات الرتبة األكبر مباشرة من  3Qوالربعي الثالث      
4

N
. 

 

 .3،3،4،5،5،5،7،10،14،21،21،25نعتبر السلسلة :  1مثال   

و 12 التكرار الكلي لهذه السلسلة هو        
12

3
4
 ،إذن: 

 .4أي القيمة  3هو القيمة ذات الرتبة  1Qالربعي األول  -
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الربعي الثالث  -    
3Q 3 الرتبة هو القيمة ذات 3 9  14القيمة أي. 

 بقيمها والتكرارات الموافقة لها.يمثل الجدول التالي سلسلة معطاة : 2مثال  

 القيمة 45 47 53 54 60 62 75
 التكرار 3 6 2 4 7 8 9

و  39التكرار الكلي لهذه السلسلة هو مجموع التكرارات أي    
39

9,75
4
:إذن ، 

الربعي األول  -
1Q  53أي القيمة  10هو القيمة ذات المرتبة. 

لث الربعي الثا  -    
3Q 30المرتبة  هو القيمة ذات  (75,93وهو القيمة ذات المرتبة األكبر مباشرة من أي القيمة )62. 

:إذا كانت السلسلة منظمة في شكل فئات، فإّن: مالحظة 

الربعي األول  -         
1Q  0,25املساوي  للتواتر املجمع الصاعدهو القيمة املوافقة. 

 .0,75املساوي  للتواتر املجمع الصاعدهو القيمة املوافقة  3Qالربعي الثالث  -         

 لصاعدة.حساب الربعيات باالعتماد على التواترات المجمعة ا. 

   نقرأالصاعدة، لتواترات املجمعة جدول اسلسلة إحصائية انطالقا من ل الربعي األول لتعيين  

 من قيم السلسلة أصغرعلى األقل  % 25كون من أجلها يمباشرة على الجدول أصغر قيمة      

 هذه القيمة.أو يساوي     

  نقرأالصاعدة، اترات املجمعة لتو جدول اسلسلة إحصائية انطالقا من ل الربعي الثالثلتعيين  

 هذه القيمة.من أو يساوي  قيم السلسلة أصغر من على األقل % 75كون من أجلها يمباشرة على الجدول أصغر قيمة      

 مثال  

 يمثل الجدول التالي سلسلة إحصائية:   

 

 

 . أتمم هذا الجدول بحساب كل من التكرارات المجمعة الصاعدة والتواترات المجمعة الصاعدة.1 

 من الربعي األول والربعي الثالث.. عين كال 2 

 حل:

1. 

 

 

 

 

 

 مةيالق 4 6 8 10 12 15
i

x  

 in التكرار 6 24 12 22 6 10

 مةيالق 4 6 8 10 12 15
i

x  

i التكرار 6 24 12 22 6 10
n 

 التكرارات المجمعة الصاعدة 6 30 42 64 70 80
 التواترات المجمعة  الصاعدة 0,075 0,375 0,525 0,8 0,875 1
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 كون من أجلهاي. بقراءة جدول التواترات المجمعة الصاعدة، نالحظ أن أصغر قيمة للسلسلة والتي 2

إذن  .6ذه القيمة هي همن قيم السلسلة أصغر  أو يساوي على األقل  % 25 
1Q 6. 

 كون من أجلها ي. بقراءة جدول التواترات المجمعة الصاعدة، نالحظ أن أصغر قيمة للسلسلة  والتي 

إذن  .10هذه القيمة هي  من قيم السلسلة أصغر  أو يساويعلى األقل  % 75 
3Q 10. 

 :مالحظة 

لسلة معرفة  بمنحنيها  للتواترات املجمعة  الصاعدة، فالربعي األول إذا كانت الس
1Q  فاصلة النقطةهو 

من املنحنى التي ترتيبها 
1

4
والربعي الثالث  ،(%25 أو 0,25)أو 

3Q  فاصلة النقطة من املنحنى التي ترتيبها هو
3

4
أو 0,75)أو  

75%). 

أو مخطط بالربعيات(  المخطط بالعلبة( 

 ل وسيطها يسمح هذا النوع من التمثيل بتلخيص سلسلة إحصائية بيانيا ودراسة توزيع قيم هذه السلسة حو 

 دون اللجوء إلى مفهوم االنحراف املعياري. 

 والقيمة الكبرى. 3Q)الوسيط(، 1Q ،2Qقيم، هي: القيمة الصغرى، الربعيات الثالثة  5يعتمد هذا املخطط على 

 وإلنشاء املخطط بالعلبة:

 ورا )أفقيا أو عموديا( مع وحدة مالئمة.نختار مح -

 نعّين القيم الخمس املذكورة سابقا. -

 نرسم علبة مستطيلة الشكل طولها يساوي االنحراف بين ربعيين. -

 نصل بخطين العلبة وكال من القيمة الصغرى والقيمة الكبرى. -  

 نعّين الوسيط بخط )أفقي أو عمودي( داخل اللعبة )أنظر الشكل(. -
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:إذا كانت املعطيات كثيرة جدا وال نعلم القيمتين الطرفيتين، نستعمل مخططا بالعشريات،  حيث نعّين العشري األول  -مالحظات
1D 

والعشري التاسع 
9D. 

  

  لتحديد قيمة الوسط في العلبة.   xغالبا ما نستعمل اإلشارة  -

 الموالي السلسلة المقدمة في المثال األول من الفقرة السابقة: يمثل المخطط بالعلبة :مثال

 

 

 

 

 

 

:وسط السلسلة هو مالحظة x 10,25. 

 تذبذب العيينات والمحاكاة

 عّينة إحصائّية-أ 

  

 

         :مثال   

 رمي قطعة نقدية غير مزّيفة. الّتجربة : 

   الممكنة: ظهر أو وجه. النتائج 

   للظهر. 2للوجه  و بالّرقم  1: نرمز بالّرقم الّترميز 

   :10مّرات نتحصل على عّينة مقاسها  10عندما نرمي هذه القطعة  العّينة . 

 .2-2-2-2-2-1-2-1-1-1نتحصل مثال عل العّينة :   

 اآلتي: سّجلنا تواتر كّل نتيجة من الّنتيجتين وتحّصلنا على الجدول    

 جدول توزيع الّتواترات      

 . 2هو تواتر النتيجة  0,6مثال: 

 تذبذب العّينات-ب

جريت 
ُ
 .nمقاسها مرة. هذه السلسلة تشكل عّينة. إحصائية  nلتكن سلسلة إحصائية تتكون من نتائج تجربة أ

 

مرة في نفس الظروف نجد عينة  n، وعندما نعيد نفس الّتجربة  nمرة، نتحصل على عينة مقاسها  nعندما ننجز تجربة 

  .        تذبذب العينات ليست بالضرورة مطابقة لألولى. تسمى هذه الظاهرة nمقاسها أخرى 

  

 النتيجة 1         2   

 التّواتر 0,4  0,6

 

      

       

x 
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 مثال :                               

 الّتجربة:  رمي زهر نرد غير مزّيف. 

 .6، الوجه5، الوجه  4، الوجه 3، الوجه 2،الوجه 1النتائج الممكنة: الوجه 

 .  6الّترميز:  نرمز لكل وجه بعدد النقط الذي يحمله ؛ مثال الوجه  هو                            

 مّرة فتحصل على عّينة  50رمى محمد زهر الّنردA وأنجز سعيد نفس العملية  بنفس الّنرد فتحصل على عّينة  ، . 

 لكل عّينة تحصلنا على توزيع الّتواترات حسب الجدول اآلتي:

 

 

 

 .   نالحظ أّن توزيع الّتواترات في العينتين ليس نفسه، أي هناك تذبذب في نتائج كّل من سعيد ومحمد، هذه الظاهرة تعرف بتذبذب العينات 

 تجربة عشوائية

ع هذه النتيجة مسبقا؛ إّن هذه عندما نرمي زهر نرد غير مزّيف ، ونهتم بالرّ 
ّ
نا ال نستطيع توق

ّ
د أن

ّ
اهر على الوجهه العلوي، من املؤك

ّ
قم الظ

 . تجربة عشوائيةالّتجربة تسمى 

 محاكاة تجربة عشوائية يعني اختيار نموذج لهذه الّتجربة.: املحاكاة 

 مثال: 

 عائالت. 10ميالد بنت أو ولد في : الّتجربة العشوائية -

 حظوظ ميالد بنت تساوي حظوظ ميالد ولد  :هذه الّتجربةنموذج ل -

 :  يمكن محاكاة هذه الّتجربة بعدة طرق، نقترح هنا  طريقتين مألوفتين هماعائالت  10تنفيذ محاكاة توزيع الجنس في  -

1طريقة:                                          

 بالنتيجة "ولد".  الظهر بالنتيجة "بنت" و  الوجهث نرفق مّرات حي 10برمي قطعة نقدّية غير مزّيفة      

 أوالد في العائالت   4بنات  و  6تعّبر    عن   ظهر – وجه –وجه  -ظهر -وجه -ظهر – وجه – وجه - ظهر – وجهالعّينة  : مثال                      

                  (. ظهرلـ :   Pو   وجه لـ :  F العشرة. ) يمكن ان نرمز

 2طريقة: 

 بالنتيجة "ولد" . 5،  3،  1 بالنتيجة "بنت" و الوجوه  6،  4،  2مّرات. نرفق الوجوه  10برمي زهر نرد غير مزّيف  

  في العائالت العشرة.أوالد  6بنات و  4 تعّبر عن 1-3-2-6-5-1-3-1-4-2العّينة : مثال        

ويمكن إنطالقا منها تقدير تواتر املواليد حسب الجنس500لنا على عّينة مقاسها مّرة مثال حص 500إذا كّررنا الّتجربة  :مالحظة ،. 

 

 

 النتيجة 1 2 3 4 5 6
 Aتواتر 0,12 0,18 0,12 0,14 0,18 0,26
 تواتر  0,14 0,2 0,16 0,15 0,24 0,11
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 التمارين

 

 :1التمرين 

 تلميذا. 20الّسلسلة اآلتية تعّبر على عالمات     

14 16 12 12 8 10 12 8 16 10 

16 10 12 8 12 8 10 14 10 10 

ط باألعمدة، ثم أنش ئ م    
ّ
ل هذه الّسلسلة بمخط

ّ
ع  الّتواترات.مث

ّ
ع الّتكرارات، ومضل

ّ
 ضل

 :2التمرين 

 مصباح ملعرفة مدة صالحيتها و سجلت النتائج في الجدول األتي: 100أجريت دراسة على 

 ;600 700  ;500 600  ;400 500  ;300  مدة الصالحية بالّساعات 400

 عدد املصابيح 15 35 30 20

 أنش ئ املدرج الّتكراري لهذه الّسلسلة. 

 :3التمرين 

 مصباح ملعرفة مدة صالحيتها و سجلت النتائج في الجدول األتي: 100أجريت دراسة على 

 ;700 900  ;400 700  ;300 400  ;200  مدة الصالحية بالّساعات 300

 عدد املصابيح 5 30 45 20

 أنش ئ املدرج الّتكراري لهذه الّسلسلة. 

 :4التمرين 

 تلميذا بالّسنتيمتر. 20الجدول اآلتي يتعلق بقامات 

 القامات 160 161 163 165 169 170 171

 عدد الّتالميذ 3 2 2 5 4 1 3

 (احسب الوسط الحسابي.1

  ، واحسب عندئذ الوسط الحسابي. 4هذا الجدول في فئات طول كّل واحدة منها  ( بّوب معطيات2

 :5التمرين 

 .98764,6 ؛ 98764,2 ؛ 98764,1 ؛ 98764,5لألعداد :  xاحسب الوسط الحسابي 
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 :6التمرين 

 .11,3يذات ومعّدل الّتلم 12,5تلميذات، معّدل الّتالميذ  10تلميذا و  15يتكون قسم من 

 ما هو معّدل القسم؟

 :7التمرين 

 ثم منوالها. ,8, ,4,4,5,6,6,7 10,3(عين وسيط الّسلسلة  1     

 ثم منوالها.  3,4,7,8,7,5,2-,9( عين وسيط الّسلسلة   2     

 :8التمرين 

 ّسلسلة.عين وسيط هذه ال عامال بالدينار في اليوم . 81الجدول اآلتي يتعلق باألجور الّتي يتقاضاها 

 ;600 650  ;550 600  ;500 550  ;450 550  ;400  (D.A)األجور  450

 عدد العمال 15 20 25 10 11

 :9التمرين 

ر املوقع الذي تراه من
ّ

 اسبا لتلخيص الّسلسلة .عين في كّل وضعية من الوضعيات اآلتية ،مؤش

 .10000DAسلسلة متعلقة بعدد العائالت الّتي مدخولها الشهري أقل من  :1الوضعية 

 من هذه العائالت من قبل البلدية. 50الهدف هو تقديم مساعدة إلى  % 

 : سلسلة متعلقة بمقاسات األحذية الّتي باعها تاجر.2الوضعية 

بيعية 4، والعلوم الفيزيائية   معاملها 4يذ في املواد األساسية )الّرياضيات معاملها سلسلة متعلقة بنتائج تلم :3الوضعية   
ّ
، والعلوم الط

 (5معاملها 

 

 

 :10التمرين 

 عّين في كّل وضعية من الوضعّيات اآلتية، القيمة الّتي يجب أن "يقترب" منها تواتر كّل نتيجة   

             رمي قطعة نقدية عادية ،                 أ(   

 رمي قطعتين نقديتين عاديتين ،                                           ب(   

 رمي زهر نرد عادي.    ج(   

 

 

 

 املواد الرياضيات العلوم الفيزيائية العلوم الطبيعية

 العالمات 12 4 11
 



 49  محاور الفصل الثالث –السنة االولى   5min Maths مجلة                                   

 النتائج املمكنة 1 2 3 4 5 6

 تواترات النتائج في العينة األولى      

عينة الثانيةتواترات النتائج في ال        

 تواترات النتائج في العينة الثالثة      

 

 :11التمرين 

 مّرة. 50نعتبرالّتجربة: رمي زهر نرد غير مزّيف  

( وأتمم 50واحدة هو   عينات مقاس كّل  3مّرات )نجد 3(أنجز هذه الّتجربة 1

 اآلتي: الجدول 

 (عّين في كّل عّينة أكبر تواتر، وأصغر تواتر.2

 ( عّين في كّل عّينة الوسط الحسابي.3

ع الّتواترات املتعلق بكل عّينة4
ّ
 . ( ارسم في نفس الشكل مضل

 :12التمرين 

.أطفال 4عائالت تتكون كّل منها من 10أنجز محاكاة لتوزيع األطفال حسب الجنس في     

 :13التمرين 

 ( املحصل عليها في في استجواب تالمّيذ قسم مادة الرياضيات:20ك سلسلة العالمات )على إلي    

 .7-9-9-7-5-5-8-س8-2-6-2-3-8-5-5-7-8-8-4-8-6-8-1-1-2-5-7-8-2-8-2-5-5-6-5-9    

 والتكرارات والتكرارات املجمعة  9إلى  0( نظم هذه املعطيات في جدول مبينا فيه العالمات من 1   

 .0,1الصاعدة والتواترات والتواترات الصاعدة، في شكل نسب مئوية مع تدوير النتائج إلى      

 ( أ( عين كال من الوسيط والربعي األول والربعي الثالث لهذه السلسلة.2

 مثل هذه السلسلة يمخطط بالعلبة. ب(      

 .  2ة قيم املعايير املعينة في السؤال مثل التكرارات املجمعة الصاعدة بمخطط باألعمدة، ثم تحقق من صحج(      

 .0,01. تدور النتائج إلىواالنحراف املعياري   x( أ( احسب كال من املدى والوسط 3  

x( نسبة التالميذ الذين تحصلوا على عالمة محصورة بين %0,1احسب )بالتقريب إلى ب(         وx . 

 ( بعد املالحظة أن عالمات االستجواب ضعيفة جدا، قرر األستاذ تغييرها بإحدى الطريقتين التاليتين:4

 نقط إلى كل العالمات. 4: يضيف الطريقة األولى  

 : يضعف كّل العالمات.الطرقة الثانية  

 هذه املعايير بالنسبة إلى معايير السلسلة األصلية. أ( عين، في كل حالة، كيف تتغير 

 استنتج خاصية لالنحراف املعياري للسلسلة.ب( 
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 حلول التمارين

 

 :1             حل التمرين

  في جدول اآلتي: الّسلسلةنلخص 
 القيم)العالمات( 8 10 12 14 16

الميذ(التّ كرارت)عدد التّ  4 6 5 2 3  

اتلّتواترا 0,2 0,3 0,25 0,1 0,15  

  باللون األحمر( كراراتالتّ  )باللون األسود( ومخّطط باألعمدةلننشئ المخّطط( 

 

 باللون األحمر( اتالّتواتر مخّطط باألعمدة)باللون األسود( ومخّططلننشئ ال( 

 

 :2             حل التمرين

 

 كّل فئة بمستطيل، بعداه هما مدى الفئة وتكرارها. نمثل تكرار: طريقة

 :3             حل التمرين

 .100aأصغر طول هو : 

طول الفئة  ;400 3300و    300هو   700 k a  3أيk 3 . 

طول الفئة  ;700 4200و    200هو   900 k a  4أيk 2 . 

 

 

 

  الحظ أّن قيم المتغير
أعطيت على شكل خام، وال 
بد من ترتيبها لتسهيل 

 استغاللها.

  نستعمل المخّطط
باألعمدة في حالة طبع 

 إحصائي متقطع.
أطوال األعمدة متناسبة مع 

الّتكرارات )و مع 

الّتواترات( في كّل من 

طين.المخطّ   
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 ;700 900   ;400 700   ;300 400   ;200 300  الفئات 

 أطوال الفئات 100 100 300 200

inكرارات التّ  5 30 45 20  

2 3 1 1 ik  

اإلرتفاعات 5 30 15 10 i

i

n

k
 

 

 

 طريقة:

 كرارات ، بالطريقة اآلتية:التّ الفئات مختلفة األطوال، تحافظ على تناسب المساحات مع 

   أصغر طول ي لها التّ نمثل الفئةa  وليكن ،n  تكرارها بمستطيل بعداهa وn . 

i و  ia، ونمثل كّل منها بمستطيل بعداهaik=iaمن العالقة   ik( : نعّين العدد الحقيقي  inو تكرارها   iaفيما يخص أي فئة أخرى )طولها 

i

n

k
 .      

 :4             حل التمرين

 الوسط الحسابي هو:(1

6,165
20

1713170116941655163216121603



 

 .4واحدة  ( تبويب معطيات الجدول الّسابق في فئات طول كلّ 2

 172,168  168,164  164,160 الفئات 

 مراكز الفئات 162 166 170

 الميذالتّ عدد  7 5 8

 

2,166الوسط الحسابي يكون:  
20

817051667162


 

 :5             حل التمرين

 0,5 ؛  0,1 ؛ 0,2 ؛  0,6حيح . نحسب الوسط الحسابي للسلسلة لألعداد المعطاة نفس الجزء الص

ونجد  
4

41,
 . 98764,35هو  xإذن  0,35أي  

 

 

 حذار: 

عندما يتعلق األمربسلسلة 

طبعها مستمر، مبّوبة في 

 فئات مختلفة الطول،

فإّن إنشاء مدّرجها 

الّتكراري ال يتم بنفس 

الطريقة الّتي تكون فيها 

 الفئات متساوية الّطول.

 

( فرضنا أّن كّل القامات 2في 

المحصورة في المجال  ba, 

متساوية وتساوي
2

ba 
 إذن 

ال نتفاجأ عندما نجد الوسط 

  . cm 165,6الحسابي يختلف عن

 

 aالوسط الحسابي يزداد بالعدد 

لكل قيمة من قيم  aعندما نضيف 

 الّسلسلة اإلحصائّية.



 52  محاور الفصل الثالث –السنة االولى   5min Maths مجلة                                   

 :6             حل التمرين

02,12القسم هو : معّدل
25

3,11105,1215



    

 

 طريقة:

وسطين حسابيين جزئيين لها ،انطالقا منNلسلسة،تكرارها الكلي xحساب الوسط الحسابيل
1

x ،
2

x  1تكراراهماN،2N ( على الّترتيبN=N1+N2   ،)

1 نطبق القاعدة:  1 2 2N x N x
x

N

  
 

 :7             حل التمرين

 .6أي  1+4إذن الوسيط هوالقيمة الّتي رتبتها  12+4)عدد فردي( أي   9الّتكرار الكلي هو -(1

 . 6و  4إذن الّسلسلة تقبل منولين هما   6و4القيمتان اللتان لها أكبرتكرار و هما :-

 .3,2,4,5,7,7,8,9- نرتب الّسلسلة ترتيبا تصاعديا : -(2

 . 42)عدد زوجي( أي 8كلي هوالّتكرار ال -   

6أي 1+4و 4الوسيط هو نصف المجموع للقيمتين اللتين رتباهما    
2

57



. 

 . 7أي المنوال هو  7القيمة الّتي لها أكبر تكرار هي  - 

 طريقة:

 ن مرتبة، ثم نبحث عن القيمة الوسيطية كما ورد في تعريف الوسيط آخذين باالعتبار لحساب وسيط سلسلة نرّتبها أوال ترتيبا تصاعديا أو تنازليا إذا لم تك
 شفعية الّتكرار الكلّي.

 لحساب منوال سلسلة نبحث عن القيمة الّتي لها أكبر تكرار )أي القيمة الّسائدة(.

 :8             حل التمرين

 هو : حصائّيةاإل الّسلسلةكراري الذي يمثل التّ المدرج 

 

 .نالحظ أّن قائمة العمال مرتبة ترتيبا تصاعديا حسب أجورهم 

 .  41إذن رتبة الوسيط في الّسلسلة هي    240+1 =81و 81 عدد العمل هو  

   أجرة العامل  في قائمة العّمال تكون حتما في المجال   41الذي رتبته من  أجرة أقل  نألن عدد العمال الذين يتقاضوDA 500 35هو ،

 .60هو   DA 550أجرة أقل من   نوعدد العمال الذين يتقاضو

 الفئةالوسيطية.الذي ُيسّمى  ;وبالّتالي فإّن الوسيط ينتمي حتما إلى المجال 

 الفئة في  6. وبالّتالي فإّن رتبة الوسيط هي  35+6= 41تساويه هو  أو  الوسيطأجرة أقل من  نعدد العمال الذين يتقاضو ;. 

 للوسيط يمكن توظيف خاصية طاليس كاآلتي:  m مقّربةإليجد قيمة 

يمكن تعيميم هذه الطريقة إلى عدة 

iأجزاء للسلسلة  i
i

i
i

N x

x
N









 

  إذا كان الّتكرار الكلي
زوجيا فإن الوسيط ال 

 ينتمي إلى الّسلسلة .

  يجب الّتمييز بين قيمة
 ورتبتها .

  يمكن ان تقبل سلسلة
 أكثر من منوال واحد.
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m 500 6

50 25


   أي

6
m 500 50

25
    أيm 512 

 طريقة:

 لحساب وسيط سلسلة طبعها مستمر.

  نعين الفئة ba, ي تشمل الوسيط تّ ال( Med و ( ). )هي الفئة الوسيطية 

 نعينr لوسيطا رتبة ( Med  ) في الفئة ba, . 

طول الفئة  lينا إذا سمّ  ba,  وd نجد تقديرا ،تكرارهاm  للوسيطMed تي : كاآل
r

m a l
d

   

 :9             حل التمرين

  الوسيطأقل من من القيم تكون  50 % : نختار الوسيط ألن  1الوضعيةفي . 

 انه حسب طلب الزبائن.د دكّ اجر يزوّ التّ نختار المنوال ألن :   2في الوضعية 
 لّتلميذ.نختارالوسط الحسابي للسلسلة للحصول على معّدل ا:  3في الوضعية

 :10             حل التمرين

 .للنتيجتين الممكنتين : وجه ،ظهر نفس الحظوظ ( أ

القيمة الّتي يجب أن يقترب منها تواتر كّل نتيجة هي
2

1
. 

 نتائج ممكنة لها نفس الحظوظ . 4ب( لدينا 

القيمة الّتي يجب أن يقترب منها تواتر كّل نتيجة هي
4

1
. 

 نتائج ممكنة لها نفس الحظوظ . 6جـ( لدينا 

القيمة الّتي يجب أن يقترب منها تواتر كّل نتيجة هي
6

1
 

 :11             حل التمرين

1. 

 النتائج الممكنة 1 2 3 4 5 6
 تواترات النتائج في العّينة األولى 0,2 0,16 0,18 0,12 0,14 0,2

 تواترات النتائج في العّينة الثانية 0,12 0,22 0,1 0,22 0,16 0,18
 تواترات النتائج في العّينة الثالثة 0,18 0,2 0,1 0,18 0,22 0,12

 

 

 

  نقصد بقطعة نقدية
عادية أو زهر نرد 
عادي، كّل الوجوه 
لها نفس الحظوظ   

 للظهور.

  يعتبر هذا الّتقدير
يا ألنه ينطلق نظر

من اعتبارات حدسية 
تتوافق مع تصورنا 

 .لنتائج الّتجربة

 سمح لنا هذا الّتقدير ي
بإعطاء نموذج 

 رياضي.
 

  الحظ : أنجزنا
نفس الّتجربة في نفس 

الظروف )عدة 
مّرات( ولم نجد نفس 
النتائج ؛ نسمي هذه 

تذبذب الّظاهرة: 
 .العينات

  شاهد على الّتمثيالت
 ذبذب.البيانية هذا التّ 
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3.2. 

  العّينة األولى العّينة الثانية العّينة الثالثة

 أصغر تواتر 0,12 0,1 0,1
 أكبر تواتر 0,2 0,22 0,22
سابيالوسط الح 3,44 3,62 3,42  

 

4. 

 

 :12             حل التمرين

 جربة :التّ ( تشبيه 1

 وائية تؤدي إلى نتيجتين ممكنتين.ه والدة طفل في عائلة بتجربة عشنشبّ   

 (اختيار نموذج:2

 ت.حظوظ والدة ولد تساوي حظوظ والدة بن كّل والدة تحتمل بنتا أو ولدا، وأنّ  أنّ نعتبر 

 :الماّدي الّسند( اختيار 3

 مزّيف.غير  زهر نردالمناسب :  الماّدي الّسند نختار

 جربة :التّ ( تحقيق 4

ظهور رقم زوجي ، ونعتبر ظهور رقم فردي يعني والدة ولد، ومتتالية مّرات 4 زهر الّنردعندما نلقي  الواحدةتوزيع األطفال حسب الجنس في العائلة  ينحاك

 يعني والدة بنت.

 العائالت. كلّ وزيع في التّ  حتى نحاك مّرات 10هذه العملية  كّررن

 :يأتيكانت النتائج المتحصل عليها كما 

 ترجمتها النتائج ترجمتها النتائج

أوالد و بنت3 4-1-3-3 بنتان و ولدان 4-6-3-5  

أوالد4 1-3-3-1 أوالد 4 1-1-1-1   

بنات 3ولد و  2-1-4-2 بنتان و ولدان 3-1-2-2  

بنات4 2-2-2-2 بنات 3ولد و  4-2-1-2   

أوالد و بنت 3 3-2-1-1 بنتان و ولدان 4-4-3-3  

 

 :13             حل التمرين

 تسجل العالمات في الجدول، ثم تعين التكرارات بعناية ويمأل الجدول.. 1

 

 

الحظ  : كّل النتائج الممكنة 

لها نفس الحظوظ للظهور؛ 

فنظريا تواتر كّل نتيجة هو

6

1
 (16,0

6

1
 غير ،)

أّن الّتجربة أعطيت خالف 

.ذلك في العّينات الثالث  
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 العالمات 1 2 3 4 5 6 7 8 9

 التكرارات 2 5 1 1 8 3 4 9 3
 

36 
 

33 
 

24 
 

20 
 

17 
 

9 
 

8 
 

7 
 

2 
 

التكرارات المجمعة 
 الصاعدة

 (%التواترات ) 5,6 13,9 2,8 2,8 22,2 8,3 11,1 25 8,3
 

100 
 

91,7 
 

66,7 
 

55,6 
 

47,3 
 

25 
 

22,3 
 

19,5 
 

5,6 
التواترات المجمعة 

 (%الصاعدة )

 

 :36( أ( التكرار الكلي لسلسلة العالمات هو 2

إذن:  19والعالمة من الرتبة  18وسيطها هو وسط العالمة من الرتبة  
6 6

Me 6
2


  . 

Meفالوسيط هو 6. 

الربعي األول هو القيمة من الرتبة 
36

4
، إذن الربعي األول هو 9أي القيمة من الرتبة  

1
Q 4. 

الربعي الثالث هو القيمة من الرتبة 
36

3
4

 إذن الربعي الثلث هو 27الرتبة  أي القيمة من ،
3

Q 8. 

 تمثيل السلسلة بالمخطط بالعلبة:ب(   

 

 

 

 

 

 

     

 ج( 

   

 

 

 

 

 

 .6الوسيط يوافق العالمة التي تكرارها المجمع الصاعد، يساوي نصف التكرار الكلي، إذن هو  -   

 .4المجمع الصاعد ، يساوي ربع التكرار الكلي، إذن هو الربعي األول يوافق العالمة التي تكرارها  -   

 .8الربعي الثالث يوافق العالمة التي تكرارها المجمع الصاعد، يساوي ثالث أربع التكرار الكلي، إذن هو -   

 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

1 2 3 4 5 6 7 8 9  العالمات

   

 التكرارات المجمعة
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 أ( (2

 9المدى هو الفرق بين أصغر عالمة واكبر عالمة، إذن هو 1 8   8أي. 

  :الوسط
1 2 2 5 3 1 4 1 5 8 6 3 7 4 8 9 9 3

x 5,7
36

                
  أي ،,x 5 7. 

  :االنحراف المعياري هو 

 

2 2 2 2 2 2 2 2 2
22 1 5 2 1 3 1 4 8 5 3 6 4 7 9 8 3 9

5,7
36

                
    أي, 2 4 

 

xب(    5,7 2,4 3,3      و  x 5,7 2,4 8,1   إذن عدد التالميذ الذين تحصلوا عل عالمة ، 

1أي   8،  7،   6،  5،  4هو مجموع تكرارات العالمات  8,1و 3,3محصورة بين       8 3 4 9 25      ، 

ومنه النسبة المئوية هي      
25

100 69,4
36

   69,4أي %. 

 إلى كل عالمة: 4أي إضافة  الطريقة األولىبتطبيق  - (3
 

  الجديدة هو: مدى السلسلة   9 4 1 4 8     إذن المدى ال يتغير. 8أي 

  .حسب خواص الوسط، فإن وسط السلسلة الجديدة يزيد بنفس زيادة العالمات 
5,7إذن وسط السلسلة الجديدة هو:       4  9,7أي. 

 :االنحراف المعياري للسلسلة الجديدة هو
     

2 2

i i i i
n x 4 x 4 n x x

36 36

        
 

 ، 

  أي, 2 4.إذن االنحراف المعياري ال يتغير . 

 أي تضعيف كل عالمة:الطريقة الثانية بتطبيق  -

  :مدى السلسلة الجديدة هو   9 2 1 2    إذن المدى يضعف.. 16أي 

  .حسب خواص الوسط، فإن وسط السلسلة الجديدة يضعف أيضا 
5,7سلسلة الجديدة هو:إذن وسط ال       2  11,4أي. 

 :االنحراف المعياري للسلسلة الجديدة هو 

     
         

2 2 2 2

i i i i i i i i
n x 2 x 2 n 2 x x n 4 x x n x x

2 2
36 36 36 36

                 
   

 

  2,4أي 2إذن االنحراف المعياري يضعف . 

 
 خاصية:ب(   

   إذا أضفنا نفس العددb سلة، فإن االنحراف المعياري ال يتغير.إلى كل قيم سل 

  إذا ضربنا كل قيم سلسلة في نفس العددaفإن االنحراف المعياري يضرب في نفس العدد ،a. 
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 تمارين مقترحة

 :1التمرين 

 تحصل محمد على العالمات التالية في التاريخ:

12،7،11،9،10،11. 

 .10( تحقق أن معدل العالمات هو 1

 ( احسب التباين واالنحراف املعياري لهذه السلسلة.2

 :2التمرين 

 خطط باألعمدة التالي:املنعتبر 

 

 

 

 

 

 

 

 جمع هذه املعطيات في جدول.( ا1

 .0,01ائج إلى النتر تدوّ ، لتباين، االنحراف املعياري لهذه السلسلة. وسطكال من ال أحسب( 2

 : 3 التمرين

 .12،14، 8،10تحصل تلميذ على العالمات التالية في فروض مادة اللغة العربية: 

 واالنحراف املعياري لسلسلة العالمات. وسطكال من الاحسب  (1

 ( قرر األستاذ إضافة نقطة واحدة إلى كل عالمة من عالمات التلميذ. كيف يصبح كل من الوسط   واالنحراف املعياري.2

 كل عالمة.    إلى %10في حالة إضافة  ( نفس السؤال 3

 :4التمرين 

 يات:ضمادة الريا  أقسام في اختبار 3يمثل الجدول التالي عالمات التالميذ 
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 .احسب كال من الوسط واالنحراف املعياري لكل من األقسام الثالثة ثم علق عن هذه النتائج.1

 ماذا تالحظ؟ . باستعمال املخطط بالعلبة، مثل، في نفس البيان، كال من سالسل عالمات األقسام الثالثة.2

 :5التمرين 

x    :6،  13،  10،  5،  4،  3عدد حقيقي. نعتبر السلسلة التالية x. 

 لهذه السلسة.  V و التباين xعن كل من الوسط  x( عبر بداللة 1

Vمن أجلها يكون   xللعدد( هل توجد قيم 2 2؟ 

 .V( أوجد أصغر قيمة للتباين3

 .xما هي، في هذه الحالة، قيمة الوسط  

 

  

  العالمة 4 5 6 7 9 10

 1القسم  عدد التالميذ 0 1 1 1 6 9

 2القسم  عدد التالميذ 1 1 2 3 1 5

 3القسم  عدد التالميذ 6 4 2 1 1 0

18 17 15 14 13 12 11 

0 0 0 1 1 0 7 

1 0 1 1 4 8 3 

1 4 3 6 5 1 0 
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الفصل الثالث نماذج امتحانات  
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 المدة ساعتان  -لى جدع مشترك علوم و تكنولوجياسنة أو -  اختبار الفصل الثالث  نموذج 

 التمرين األول:

 اليك الشكل املقابل

 

 أمام كل جملة خاطئة أمام كل جملة صحيحة و العالمة ضع العالمة 

)رهبالتناظر الذي محو   Dصورة.1 )AC  هيB. 5 .صورةOباالنسحاب الذي شعاعهAE هيD. 

بالدوران الذي زاويته Dصورة.C . 6هي Oظر الذي مركزه بالتنا Aصورة .2
2


 .Aهي  Oو مركزه  

صورة .3 CD  بالتناظر الذي محوره( )ACهي AB . 7. صورةC بالدوران الذي زاويته
4


 .Oهي Oو مركزه 

 .Aهي Oو مركزهبالدوران الذي زاويته Cصورة .E. 8هي  AEباالنسحاب الذي شعاعه Oصورة .4

 التمرين الثاني:

.I ABCD.رباعي وجوهI ،J وK  ثالث نقط تنتمي عل الترتيب إلى األحرف BC ، AC  و AD. 

املستقيمان  JK  و CD .غير متوازيين 

عين تقاطع املستوي  .1 IJK مع الوجهينABC  وACD. 

بين أن املستقيمين .2 JK و CD يتقاطعان في نقطةM و حيث أن املستقيم IM  في املستويين  محتوى IJK  و

 BCD. 

باملستوي  ABCDأنش ئ مقطع رباعي الوجوه  .3 IJK. 

.II  ABCDEFGH .مكعبI،J وK  ثالث نقط تنتمي على الترتيب إلى 

األحرف AB، EF و FG. 

عين تقاطع املستوي  .1 IJK مع األوجه ABFE، EFGH و ABCD. 

باملستوي  ABCDEFGHأنش ئ مقطع املكعب .2 IJK. 

  

 التمرين الثالث:

6,8,10,12عدد حقيقي غير معدوم نعتبر السلسلة االحصائية التالية:   yليكن ,26y . 

 . xالوسيط -عن كل من :    أ  y.عبر بداللة1

 لهذه السلسلة.  و االنحراف املعياري  Vالتباين  -ب                                        

10.8xلوسيط حتى يكون ا  y.أوجد قيمة2 .   .من أجل هذه القيمة ، أحسب التباين و االنحراف املعياري 

 انتهى الموضوع

 

E
  

D
  

A
  

O
  

C
  

B
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 اختبار الفصل الثالث  نموذج تصحيح مقترح 

 :حل التمرين األول

 . خطئ7 .صحيح5 .خطئ3 . صحيح1

 .صحيح8 .صحيح6 . خطئ4 .صحيح2

 

 :حل التمرين الثاني

.I 

المستوي .1 IJK يقطع الوجهABC وفق القطعة IJ 

وفق القطعة ACDو الوجه  JK. 

المستقيمان .2 JK  و CD ينتميان إلى المستويACD 

 I. النقطةMو بما أنهما غير متوازيين فهما متقاطعان في نقطة

تنتمي إلى المستويين IJK  و BCDكذلك النقطة .M 

ى المستويينتنتمي إل IJK  و BCD ألنها تنتمي إلى 

المستقيمين JK  و CDو منه المستقيم . IM محتوى في 

المستويين IJK  و BCD. 

يتقاطع المستقيمان .3 IM و BD في نقطةLمقطع رباعي الوجوه .ABCD هو إذن الرباعيIJKL. 
.II 

 المستوي إلى Jو Iتنتمي .1 IJK و إلى الوجه ABFE. 

 المستويو منه  IJK يقطع الوجه ABFE وفق القطعة IJ. 

 المستويكذلك   IJK هيقطع الوج EFGH وفق القطعة JK. 

 المستوي IJK يقطع المستويين المتوازيين EFGH و ABCD 

ازي للمستقيموالمو  Iوفق مستقيمين متوازيين. المستقيم الذي يمر من JK 

يقطع BC في النقطةLإذن . IJK يقطع ABCD وفق IL. 

 المستوي .2 IJK يقطع الوجه BCGF وفق القطعة KL. 

بالمستوي ABCDEFGHمقطع المكعب IJK هو الرباعيIJKL 

 :حل التمرين الثالث

6,8,10,12ة التالية: عدد حقيقي غير معدوم نعتبر السلسلة االحصائي  yليكن ,26y . 

 عن كل من :   yعبر بداللةت.ال1
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 . xالوسيط -أ   

6 8 10 12 26 50 2
10 0.4

5 5

y y
x y

    
     

 : Vالتباين  -ب

         
2 2 2 2 2

6 (10 0.4 ) 5 (10 0.4 ) 10 (10 0.4 ) 12 (10 0.4 ) 26 (10 0.4 )

5

y y y y y y
V

             
  

أي: 
2

2154,4 265,6 376
30,88 53,12 75,2

5

y y
V y y

 
     

 : االنحراف المعياري

230,88 53,12 75,2V y y     

10.8xحتى يكون الوسيط   y.أوجد قيمة2   . 

10مما سبق وجدنا أنه:   0.4x y   نعوض قيمةx  :نجد
0,8

10 0.4 10.8 2
0,4

y y      

2yاذن:    

 من أجل هذه القيمة ، أحسب التباين و االنحراف المعياري. 

 بالتعويض نجد: 

230,88(2) 53,12(2) 75,2 92,48

92,48 9,61

V

V

   

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انتهى التصحيح
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 ة ساعتانالمد  -سنة أولى جدع مشترك علوم و تكنولوجيا -  اختبار الفصل الثالث  نموذج 

 التمرين األول:

 أجب بصحيح أو خطئ في كل مما يلي:

. .ABCD شبه منحرف فيه AB يوازي CDالنقطة .S  هي نقطة ال تنتمي إلى املستوي ABC 

ملستويانا (1 SABو SCBيتقاطعان عند نقطة واحدة وهيS. 

املستويان  (2 SABو SCB   يتقاطعان وفق مستقيم يشملS   ويوازي املستوي SAB. 

املستويان  (3 SABو SCB   يتقاطعان  وفق مستقيم يشملS .و يقطع املستوي عند نقطة أخرى ثابتة 

 . D  و D  الفضاء  مستقيمان من . 

إذا كان (1 D  و D  .ليس لهما أّية نقطة مشتركة ، فإنهما متوازيان 

إذا كان  (2 D و D   . ليس لهما أّية نقطة مشتركة فيوجد إذن مستوي يشملهما 

  إذا كان (3 D  و D    . ليس لهما أّية نقطة مشتركة وهما من نفس املستوي فإنهما إذن متوازيان 

 التمرين الثاني:

ABCD  متوازي أضالع ، الّنقطE  ،F  ،G  H [ منتصفات أضالعهAB[ ، ]BC[ ، ]CD[  ]DA.رتيب
ّ
 [ على الت

 ؟ EFGHما طبيعة الّرباعي  .1

 [ نفس املنتصف.AC[ ، ]BD[ ، ]EG[ ، ]FHبّين أّن للقطع ]. 2

 .EFGHو  ABCDقارن بين مساحتي  .3

 :الثالثالتمرين 

ABC مثلث متساوي الساقين رأسهA. 

)أنش ئ املستقيم  )d املوازي للمستقيم( )BC   و الذي يقطع AB في النقطةM  و AC  في النقطةN . 

 أنش ئ شكال مناسبا..1

AMأثبت أن:.2 AN. 

 متقايسان .ANBوAMCبرهن أن املثلثين  .3

CMاستنتج أن: . 4 BN. 

 التمرين الرابع:

 رجل. 100الجدول التالي يمثل قامات لعينة متكونة من 

 180;190  170;180  160;170  150;160  140;150 تالقاما( )cm 

 التكرار 2 10 40 26 22

 

 .هل ميزة هذه السلسلة كمية أو نوعية؟.1

 .هل ميزة هذه السلسلة مستمرة أو متقطعة؟.2

 .أكمل الجدول بتعين كل من مراكز الفئات، التكرار المجمع الصاعد.3

 لوسط الحسابي لهذه السلسلة..احسب كل من المنوال و ا4

 انتهى الموضوع   .أنشئ المدرج التكراري لهذه السلسلة.                                                                                          5
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 المدة ساعتان نموذج امتحان االستدراك    

 الحساب الشعاعي                                                      نقاط(                     06): التمرين األول 

)املستوي منسوب الى معلم متعامد متجانس  ; , )O i j (2,3)، نعتبر النقطA،(2, 1)B  (3,2)وC. 

,بين أن النقط  -/1 ,C B A .ليست في استقامية 

 متوازي األضالع. ABCDحتى يكون الرباعي  Dعين احداثيتي النقطة  -/2

 .ABCDمتوازي األضالع مركز  Eالنقطة  عين احداثيتي -/3

)ادلة املستقيم أكتب مع -/4 )  الذي يشمل النقطةA  و يوازي املستقيم( )BC. 

جملة املعادلتين التالية:   حل في  -/5
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 العبارات الجبرية                                                                            نقاط(         06): التمرين الثاني  

)لتكن -/1       )E x  :العبارة الجبرية املعرفة كما يلي 

                2( ) 3 5 2E x x x   

)عادلة التالية :امل   حل في -أ      ) 0E x  . 

)حلل -ب      )E x  .الى جداء عاملين من الدرجة األولى 

)أكتب  -ج      )E x  . على الشكل النموذجي 

)املتراجحة :  حل في -د      ) 0E x  

2/-( )B x   :2عبارة جبرية حيث( ) 4B x x        

)املعادلة التالية :      حل في     ) 4B x x 

 عموميات على الدوال                                                     نقاط(                               08): التمرين الثالث  

  (I- f دالة عددية معرفة بتمثيلها البياني( )fC  في مستوي منسوب إلى معلم متعامد و متجانس O,i , j .البيان عين :  من 

 . fتعريف الدالة مجموعة   1/-

 . fبواسطة الدالة  0،  -2صورة كل من  2/-

 . fبواسطة الدالة  0،  -3ما هي سوابق  3/-

 قيمة حدية حددها وعينها ان وجدت .fهل تقبل الدالة  4/-

 في جدول اشارة . fخص إشارة الدالةل 5/-

 . fشكل جدول تغيرات الدالة  6/-

(II-  لتكنg  الدالة املعرفة على املجال 2;4 : حيث( ) 3g x x  

 في نفس املعلم  gثم أنش ئ fأعد رسم منحنى الدالة 1/-

)حل بيانيا املعادلة :2/- ) ( )f x g x. 

حل بيانيا املتراجحة : 3/-   f x g x 

 

 

 موضوعالانتهى 
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 مع تحيات األستاذ شعبان

 5min Mathsجدون هذا الملف في صفحة ت

 

 

 5minmathsو على حساب النستغرام     

 


