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ولماذا؟
النّج��ارون  يع��رَف  اأن  يج��ُب 
والم�ستقيم��اِت  الزواي��ا 
المتوازيَة، لكي تكوَن قيا�ساُتهم 

وتقطيعاُتهم �سحيحًة.
يقط��ُع  م�ستقي��ٌم  ه��و  القاط��ُع 
م�ستقيم��نِي اآخري��ِن يف نقطتني 

ها يقُع  خمَتلفتني. والزوايا التي تت�س��ّكُل من القاطِعِ والم�ستقيمين، بع�سُ
ها يقُع بيَن  خارَج الم�ستقيمين وُت�سّمى كلٌّ منها زاويًة خارجّيًة، وبع�سُ

الم�ستقيمين وُت�سّمى كلٌّ منها زاويًة داخلّيًة. 

في الر�سمين التاليين، تجُد الم�ستقيَم t قاطًعا.
ٌة. بع�ُس اأزواِج الزوايا الناتجِة من م�ستقيمين وقاطٍع لها اأ�سماٌء خا�سّ

t
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الزوايتان المتناظرتان اإحداها 
داخلّي��ٌة واالأخ��رى خارجّي��ٌة 
وتق��ُع ف��ي جه��ٍة واح��دٍة من 

القاطِع، وغيُر متجاورتين.
₆̂ ₂̂ و             ₅̂ ₁̂ و 
₈̂ ₄̂ و             ₇̂ ₃̂ و 

الزواي��ا المتبادل��ُة داخليًّا تقُع 
بي��َن الم�ستقيمين وفي جهتين 
وغيُر  القاط��ِع  من  مخَتلفتي��ن 

متجاورتين.
₃̂ ₂̂ و             ₄̂ ₁̂ و 

سوف تتعّلُم
تحديَد الم�ستقيماِت المتوازيِة والزوايا الناتجِة من م�ستقيماٍت 

متوازيٍة وقواطَع لها.

 تحقَّقْ من المهاراتِ التي تحتاجُ إليها

1 مراجعُة الم�صطلحاِت:

اأيُّ اأزواٍج من الزوايا االآتيِة متكاملٌة؟
˚40  و ˚50

˚100  و ˚90

˚120  و ˚60

˚75  و ˚125

لةِ كلٍّ من الزوايا الآتيةِ: اأوِجْد قيا�سَ مكمِّ
119˚ 3   48˚ 2

131˚ 5   67˚ 4

6.2 الزوايا والم�ستقيمات المتوازية
Angles and Parallel Lines
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مثال1 تحديُد نوِع الزوايا

ْد زوًجا من الزوايا المتناظرِة وزوًجا من الزوايا المتبادلِة داخليًّا. حدِّ
₇̂ زاويتان متبادلتان داخليًّا. ₂̂ و  ₃̂ زاويتان متناظرتان.   ₁̂ و 

1 تحّقٌق سريٌع:
َط يف مثاِل 1، لتحديِد ن��وِع كلِّ زوٍج من الزوايا، اإن   ا�ستخ��ِدِم املخطَّ

كانتا متناظرتين اأو متبادلتين داخليًّا اأو غيَر ذلك.
	 a.		₃̂ 	,	₆̂ 	 b.		₅̂ 	,	₇̂ 		 c.		₁̂ 	,	₈̂

مثال2 إيجاُد قياِس الزوايا
ِح اإلى اليميِن، ويلزُمه اإيجاُد  ُيريُد نّجاٌر �سنَع حامٍل للمالب�ِس، كالمو�سَّ

قيا�ِس كلِّ الزوايا.
 ₅̂ ₄̂، فاأوِجْد  اإذا عل��َم اأّن الم�ستقي��َم r ُي��وازي الم�ستقي��َم s و˚63 = 

بالدرجاِت. 

₄̂ و  ₅̂ متبادلتان داخليًّا �⃖⃗�			⃫		�⃖⃗� ومنُه تكوُن الزاويتان  ₄̂ و  الزاويتان 
₅̂ متطابقتنِي.

₅̂  = ₄̂  = 63˚	←

2 تحّقٌق سريٌع:
₇̂ ₆̂ و  ₃̂؛ اأوِجْد قيا�َس كلٍّ من  في مثاِل 2، ˚117 = 

عندم��ا يقط��ُع م�ستقيٌم )قاط��ٌع( م�ستقيمي��ن متوازيين، تك��وُن اأزواُج 
ا �سحيٌح.  الزوايا المتناظرِة والمتبادلِة داخليًّ��ا متطابقًة، والعك�ُس اأي�سً

مفاهيُم أساسّيٌة المستقيماِن األساسياِن والقاطُع

عندما يقطُع م�ستقيٌم )قاطٌع( م�ستقيمين متوازيين فاإّن:
كلَّ زاويتين متناظرتين تكونان متطابقتين. 1 .

كلَّ زاويتني متبادلتني داخليًّا تكونان متطابقتني. 2 . 𝑡

 𝑙

 𝑚

𝑙⃗⃖ 			⃫			�⃖⃗�	

»

»

مصطلحاٌت مساعدٌة

ْر اأّن امل�ستقيمنِي املتوازينِي يقعاِن  تذكَّ
ه وال يتقاطعاِن. يف امل�ستوى نف�سِ
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اإذا كاَن��ْت زاويتان متناظرتان اأو زاويت��ان متبادلتان داخليًّا متطابقتين، 
𝐶𝐷 فاإّنك  𝐴𝐵 موازيً��ا ل�  يك��وُن الم�ستقيمان متوازيي��ن. اإذا كاَن 

. 𝐴𝐵 ⃫    𝐶𝐷 تكتُب 

مثال3 تحديُد المستقيميِن المتوازييِن
₃̂؛   = 60˚ ،₂̂  = 60˚ ،₁̂ ِح اإلى الي�ساِر، ˚60 =  ِط المو�سَّ في المخطَّ

 𝐿𝑀 ⃫   𝑃𝑁 𝐿𝑃  و   ⃫  𝑀𝑁 ْر كيف تعرُف اأنَّ  ف�سِّ

₂̂  متناظرتان ومتطابقتان. ₁̂  و  الأّن   𝐿𝑃  ⃫  𝑀𝑁
₃̂ متبادلتان داخليًّا ومتطابقتان. ₁̂ و   الأّن    𝐿𝑀 ⃫   𝑃𝑁

3 تحّقٌق سريٌع:
ِح اإلى الي�ساِر عموديٌّ على كلٍّ  ِط المو�سَّ الم�ستقي��ُم القاطُع في المخطَّ

 .𝑙⃗⃖ 			⃫			�⃖⃗� ْر كيف تعرُف اأّن من الم�ستقيمين 𝑙 و𝑚. ف�سِّ

ُي�سّم��ى التفكيُر المنطق��يُّ الم�ستخَدُم ف��ي مثاِل 3 التفكي��َر المنطقيَّ 
. اال�ستدالليَّ

التفكي��ُر المنطقيُّ اال�س��تدالليُّ ه��و العملّي��ُة المنطقّي��ُة ال�ستخال�ِس 
ا�ستنتاجاٍت من حقائَق معطاٍة.

ْق من فهِمك تحقَّ

.  𝑃𝑄  ⃫  𝑆𝑇 في ال�سكِل اإلى الي�ساِر 
�َسمِّ زوًجا من الزوايا املتناظرِة. 1 .

�َسمِّ زوًجا من الزوايا املتبادلِة داخليًّا. 2 .
ما ا�سُم امل�ستقيِم القاطِع؟ 3 .

؟ ما الزوايا االأخرى التي قيا�ُسها ˚53. 4
؟ ُيِكُن  : هل اجلمل��ُة االآتيُة �س��واٌب اأو خط��اأٌ التفكي��ُر المنطق��يُّ. 5
 ْ للزاويت��ني املتناظرت��ني اأن تكونا زاويت��ني متبادلت��ني داخليًّا. ف�سِّ

اإجابَتك.

 𝑙

 𝑚  𝑡

»
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3

2»
Q

T

U

S

P

N

M

P

L

3

1 2

alm
an
ah
j.c
om
/om



10

تمارين

ْد م��ا اإذا كاَن كلُّ زوٍج من الزوايا االآتيِة متناظ��ًرا اأو متباداًل داخليًّا  حدِّ
اأو غيَر ذلك.

6  ₆̂ 	,	₃̂   7  ₈̂ 	,	₄̂
8  ₂̂ 	,	₁̂   9  ₂̂ 	,	₄̂

10 ₁̂ 	,	₅̂   11 ₂̂ 	,	₇̂
12 ₃̂ 	,	₅̂   13 ₄̂ 	,	₃̂

₃̂، فاأوِجْد قيا�َس  𝑙⃗⃖. اإذا كاَنْت ˚122 =  		⃫		�⃖⃗� ،ِح ِط المو�سَّ ف��ي المخطَّ
كلٍّ من الزوايا االآتيِة:

14 ₄̂ 	   15 ₂̂
16 ₆̂ 	   17 ₇̂
18 ₈̂ 	   19 ₅̂

 .�⃖⃗�		⃫		�⃖⃗� ْر كيف تعرُف اأّن ٍط، ف�سِّ في كلِّ مخطَّ
20           21   22

t

a

b

105˚

105˚ t

a
b

82˚
82˚

t

a

b
50˚
50˚

حُة في ال�سورِة متوازيٌة. اإذا  23  الهند�س��ُة المعماريٌّة: الق�سباُن المو�سَّ

₃̂ ₂̂ و  ₁̂، فاأوِجْد قيا�َس كلٍّ من  كاَنْت ˚138 = 

ْر  اأيٌّ م��ن اأزواِج الم�ستقيم��اِت التالي��ِة متوازي��ٌة؟ اإن ُوِج��َد ذل��ك ف�سِّ
اإجابتَك.

24            25  26

y

w

t

70˚ 110˚

a b

t

63˚

62˚

t

m

l
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مساعدٌة
راِجعْ مثاَلالتمارينُ

6 - 131

14 - 192

20 - 223
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27  الكتابُة في الريا�سيّاِت: الم�ستقيُم  t يقطُع الم�ستقيمين المتوازيين 

𝑡⃗⃖ و �⃖⃗�؟  𝑡⃗⃖ عموديًّا على �⃖⃗�، فما العالقُة بيَن   m و n. اإذا كاَن 

َط اإلى الي�ساِر. في التمرينين )29، 28(، ا�ستخِدِم المخطَّ
28  اأوِجْد قيا�َس كلٍّ من الزوايا المرقَّمِة.

29  الزاويتان المتبادلتان خارجيًّا هما زاويتان تقعان خارَج الم�ستقيمين 

وعل��ى جانبي القاطِع. ماذا ُتالِحُظ ف��ي قيا�ِس الزاويتين المتبادلتين 
خارجيًّا بالن�سبِة اإلى م�ستقيمين متوازيين؟

𝑃𝑄  اأوِجْد قيا���سَ كلِّ زاويٍة   ⃫  𝑆𝑇 ِط اأدن��اه،  30  )اأ( ف��ي المخطَّ

مرقَّمٍة. 
)ب( ما مجموُع قيا�ساِت زوايا المثّلِث؟

31 التحّدي: اأيٌّ من اأزواِج الزوايا التاليِة متطابقٌة دائًما؟

)اأ( الزاويتان المتبادلتان داخليًّا.
)ب( الزاويتان المتقابلتان بالراأ�ِس.

)ج( الزاويتان المتناظرتان.
)د( الزاويتان المتبادلتان خارجيًّا.

1

80˚

3

2

Q

TS

P

60˚

 �⃖⃗�		⃫		�⃖⃗�

t
a

b 70˚

1

2

3

4
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ولماذا؟
يق��وم املهند�سون بر�سم الواجه��ات املختلفة للمنازل الت��ي �سيبنونها، 
لي�سهل على املنفذ لعملي��ة البناء تنفيذ بناء البيت من واجهاته املختلفة، 
ولتو�سيح  اأماكن النوافذ واملداخل وغريها من االإ�سافات التي ال تظهر 

بالنظر اإىل املنزل من جهة واحدة.

تر�سم كل جمموعة  مناظر املكعب واملن�سور الرباعي واالأ�سطوانة، والتي  
ت�ساهد فيها عند النظر اإليها من اجلهات االأمامية واجلانبية والعلوية.

اجملسم
املنظر من اجلهة 

األمامية
املنظر من جهة 

اليمني
  املنظر من اجلهة 

العلوية

مصطلحاٌت جديدٌة

منظ��ر اأمامي، منظ��ر جانبي، 
منظر علوي

استكشاف: عمل تعاوني )عملي(

سوف تتعّلُم
ر�سم منظر املج�سم بالنظر اإليه من جهات خمتلفة.

7.7 م�ساهدة المج�سمات وال�سطوح
Angles and Parallel Lines
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مثال1  ار�س��م منظر املج�س��م املو�سح من اجله��ات االأمامية واليمنى 

والعلوية.
               

مثال2  ار�سم منظ��ر الكر�سي املو�سح من اجله��ات االأمامية واليمنى 
والعلوية:

من األعلى

من اليمين

من األمام

من األعلىمن اليمين من األمام

من األعلىمن اليمين من األمام
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تمارين

ار�سم منظ��ر املج�سمات التالية عن��د النظر اإليها م��ن اجلهات االأمامية 
واليمنى والعلوية.

1

من األعلى من األمام                                                       من اليمين

2

 
من األعلى من األمام من اليمين

 

3

من األعلى من األمام من اليمين

4

من األعلى من األمام من اليمين
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5  اخ��رْت ال�ّسكَل الّذي يّثُل املج�ّسم الّتايل عن��َد النظِر اإليِه مَن االأعلى، 

من بنِي االأ�سكاِل الّتي تليِه:

ْح يّثُل منظًرا اأماميًّا الأحِد املج�سماِت التاليِة لُه، اخرِت  6  ال�ّسكل املو�سّ

االإجابَة ال�سحيحَة:

123

123
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 تحقَّقْ من المهاراتِ التي تحتاجُ إليها

1 مراجعُة الم�صطلحاِت:

 )x,y( ماذا يعني القول: اإن الزوَج املرّتَب
هو حل ملعادلة مبتغريين؟

هل الزوُج املرّتُب )1,2( هو حل للمعادلة 
y=3x+1 ؟

مصطلحاٌت جديدٌة

حل معادلتني اآنيًّا

ولماذا؟ 
ُتَنمذج العديَد مَن املواقِف احلياتّيِة مبعادلتنِي مبتغريين.

مثال1  يفت��ُح عّداُد �سي��ارِة االأج��رة يف اإحدى امل��دِن )A( مقابَل 7 

دراه��َم عنَد �سعوِد الّراك��ِب لل�سيارِة، ثمَّ يح�س��ُب العّداُد 3 
دراه��َم  ل��كلِّ دقيقٍة بعَد �سع��وِد الّراكِب لل�سي��ارِة، بينما يف 
املدين��ِة )B( يفتُح عّداُد ال�ّسيارة مقابَل 10 دراهَم عنَد �سعوِد 
الّراك��ِب لل�سيارِة ثمَّ يح�سُب الع��ّداُد درهمنِي لكلِّ دقيقٍة بعَد 
�سعوِد الّراكِب لل�سيارِة، اح�سْب بعَد َكْم مَن الّدقائِق يت�ساوى 
ما يدفع��ُه �سخ�ساِن ركبا �سي��اراِت اأجرٍة اأحدُهم��ا يف املدينِة 

. )B( واالآخُر يف املدينِة )A(

تُنمذُج الأجوُر بالمعادلتيِن: 
.)A( متثُل اأجرَة ال�سيارِة يف املدينِة  y=3x+7

.)B( متثُل اأجرَة ال�سيارِة يف املدينِة  y=2x+10

x هي عدُد  الدقائِق التي ا�ستقلَّ الّراكُب فيها ال�ّسيارَة.
y هي تكلفُة ركوِب ال�سيارِة.

املعادلت��اِن y=3x+7 و y=2x+10  عب��ارٌة ع��ن معادلت��نِي خّطيت��نِي 
مبتغرييِن، وح��لُّ املعادلتنِي اآنيًّا يعني اإيجاَد ال��زوَج املرّتَب الّذي ُيحقُق 

املعادلتنِي يف اآٍن مًعا.

هن��اَك عّدُة طرائ��َق حللِّ معادلت��نِي خّطيتنِي ذاتا متغريي��ن، منها طريقُة 
الّر�س��ِم البياينِّ حيُث يتمُّ متثي��ُل املعادلتنِي يف م�ست��ٍوى اإحداثيٍّ واحٍد، 

. وحيثما يتقاطُع الّر�سُم البياينُّ لكلٍّ منهما مع االآخِر يكوُن احللُّ

سوف تتعّلُم
حلُّ معادلتنِي خطيتنِي يف متغرييِن اآنيًّا.

9.2 ا حل معادلتين خطيتين في متغيرين اآنيًّ
Solving linear equations in two variables
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الخطواَت  نّتبُع  بيانياًّ   y=2x+10 و   y=3x+7 المعادلتيِن  ولحَلّ 
التاليَة:

الخطوة )1(:
نكّون جدواًل لكال املعادلتنِي:

الخطوة )2(:
منثل بيانًيا كاًل مَن املعادلتنِي على م�ستًوى اإحداثيٍّ واحٍد.

اق��راأ اإحداثياَت نقطِة الّتقاط��ِع )3,16(، فيكوُن الزوَج املرّتَب )3,16( 
ه��و حلٌّ للمعادلتنِي. وه��ذا يعني اأنُه لو ركبَت  �سيارًة  ملدِة 3 دقائق يف 
اأيٍّ م��َن  املدينت��نِي. فاإنَك �ستدفُع املبلَغ نف�سه  16 درهًما. اأّما لو ركبَت  
�سي��ارًة  ملدٍة اأقلَّ من 3 دقائ��َق فتكوُن التكلفُة يف املدين��ِة )A( اأقلَّ مَن 

. التكلفِة يف املدينِة )B(، كما يّت�سُح مَن الر�سِم البياينِّ

x y=2x+10 y (x,y)

0 y=2(0)+10 10 (0,10)

1 y=2(1)+10   12 (1,12)

3 y=2(3)+10 16 (3,16)

x y=3x+7 y (x,y)

0 y=3(0)+7 7 (0,7)

1 y=3(1)+7   10 (1,10)

3 y=3(3)+7 16 (3,16)
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اأم��ا ل��و ركبَت �سيارًة مل��دٍة اأكرَث م��ْن 3 دقائَق يف كلت��ا املدينتنِي تكوُن 
.)A( اأقلُّ مَن التكلفِة  يف املدينِة )B( التكلفُة يف املدينِة

1 تحّقٌق سريٌع:
حلَّ املعادلتنِي التاليتنِي بيانًيا:         

y=2x+1

y=-x+4

مثال2 الرسم البياني الختبار الحلول:

y=x+1 و y=2x-1 :التمثيُل البياينُّ التايل يّثُل الدالتنِي 

ا�ستخدم الر�سَم البياينَّ كي تخترَب فيما اإذا كان )3,2( حالًّ للمعادلتنِي.
اإحداثياُت نقطِة الّتقاطِع هي )2,3(، وهي متّثُل حلَّ املعادلتنِي.

الزوُج املرّتُب )3,2( ال يّثُل حالًّ للمعادلتنِي، الأن النقطَة )3,2( لي�سْت 
نقطَة تقاطِع امل�ستقيمني.

يكننا القُول اإنَّ الزوَج املرّتَب يّثُل حالًّ للمعادلتنِي عن طريِق التعوي�ِس 
بقيِم املتغرييِن يف كل من املعادلتنِي.
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مثال3 اختبار الحلول:
هل الزوُج املرّتُب )1,4-(  يّثُل حالًّ للمعادلتنِي y=x+5 و y=-4x؟

عّو�ْس بقيمِة x = -1  و y = 4  يف كلٍّ من املعادلتنِي:
   y = -4x   y = x + 5

   4 = -4(-1)  4 = -1 + 5

   4 = 4   4 = 4   

الزوُج املرّتُب )1,4-( يحقُق املعادلتنِي، اإذا هو يّثُل حالًّ للمعادلتنِي.

3 تحّقٌق سريٌع:
كي��َف يكنَك التحّقُق فيم��ا اإذا كاَن ال��زوُج املرّت��ُب )0,2( يّثُل حالًّ 

للمعادلتنِي
 y=5x-3 و y=x+2
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تمارين

1 حّدد فيما اإذا كاَن كلُّ زوٍج مرّتٍب يّثُل حالًّّ للمعادلتنِي فيما يلي:

4.  y = 2x+1

     y = 3x+2

        (-1,1)

3.  y = 4x-4

     y = 2x

        (2,4)

2.  y = 5x-3

     y = 3x+1

        (1,4)

1.  y = 2x-1

     y = x+1

        (2,3)

2  اأكم��ْل كالًّ من اجلدول��نِي التالينِي. ار�سم كالًّّ م��َن املعادلتنِي بيانًيا. 

ماذا تالحُظ؟
      هل يوجُد حلٌّ للمعادلتنِي؟

x y=2x-2 y (x,y)

0 y=2(0)-2

1 y=2(1)-2   

3 y=2(3)-2

x y=2x+1 y (x,y)

0 y=2(0)+1 (0,    )

1 y=2(1)+1   (1,    )

3 y=2(3)+1 (3,    )
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3 ا�ستخدْم الّتمثيَل البياينَّ حللِّ كلِّ معادلتنِي فيما يلي:

4.  y = 2x+3

     y = 4x-1

3.  y = 2x

     y = 3x+1

2.  y = x-1

     y = x+1

1.  y = 2x-1

     y = x

1

2
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4  اخ��رت االإجابةَ: النقط��ُة التي متثل تقاط��ع امل�ستقيمني املو�سحني يف 

الر�سم البياين هي:

3

4

1. (1,3)

2. (3,5)

3. (0,0)

ال يوجد .4
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5  الكتابُة في الريا�سياِت: ا�سْح كيَف يكنَك حلُّ معادلتنِي  مبتغرييِن 

بيانيًّا.

6  الّريا�س��ُة: يقط��ُع حمٌد وعبيد جريً��ا يف اليوِم الواح��ِد ما جمموُعه 

 .2Km 7. يزيُد حمٌد عن عبيد يف جريِه م�سافًة قدرهاKm

ما امل�سافُة الّتي يقطُعها كلٌّ منهما يوميًّا؟
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