
ية التعامد والتوازي في الهندسة المستو
 (I)  الموسط العمودي لقطعة مستقيم يقة التدريس تعليق على طر
 1 نشاط رقم

يعتبر موسطا  Δ3 و  Δ2  و  Δ1  أي من المستقيمات 
؟  [AB]عموديا لقطعة المستقيم  

:  Δ1  بالمستقيمنبدأ 
؟  [AB] قطعة المستقيم  هل يعامد  

قطعة عمودي على   Δ1 عندما نقول أن المستقيم 
 المستقيم نقصد بذلك أن [AB]  المستقيم

Δ1  لقطعة المستقيم   عمودي على المستقيم الحامل
[AB] أي عمودي على المستقيم (AB). 

  .[BA]عمودي على قطعة المستقيم  Δ1 المستقيم نعم

 ؟ [AB]من منتصف قطعة المستقيم   Δ1المستقيم هل يمر 

الترميز المرسوم على قطعةو منتصف قطعة مستقيم هو نقطة من تلك القطعة تبعد نفس البعد عن طرفيها
.[AB] هي منتصف قطعة المستقيم Iيدل على أن النقطة  [AB]المستقيم 

.[AB] منتصف قطعة المستقيم Iال يمر من النقطة   Δ1المستقيم  -  
.Iألنه ال يمر من منتصفها  [AB] ليس موسطا عموديا لقطعة المستقيم Δ1    إذا المستقيم

؟   Δ2  ماذا عن
غير أنه ال يعامدها أي ال يعامد المستقيم [AB] منتصف قطعة المستقيم Iيمر من النقطة   Δ2المستقيم 

 (AB)   الحامل لها وبالتالي Δ2    ليس موسطا عموديا لقطعة المستقيم[AB.]

؟   Δ3ماذا عن  
Δ3  هو مستقيم حقق الشرطين معا أي أنه يمر من النقطةI  منتصف قطعة المستقيم[AB] ويعامدها

[.AB] إذا هو موسط عمودي لقطعة المستقيم 

non )هل يمكننا بناء مستقيم آخر غير منطبق  confondu)   معΔ3    ويعامد قطعة المستقيم[AB]
[.AB]  لقطعة المستقيمالعموديموسط الهو   Δ3 لذلك نقول أن المستقيم.ويوسطها ؟ ال بطبيعة الحال

حّدد مستقيما موسطا وحيدا له خاصية التعامد فأصبحت عبارة موسطا عموديا معرفة" العمودي"النعت 
"الموسط العمودي"ألف واآلم أي بال

:تعريف الموسط العمودي لقطعة مستقيم 

 الموسط العمودي لقطعة مستقيم هو المستقيم
  . العمودي على  القطعة والمار من منتصفها

 2نشاط رقم 
؟ [AB]بالنسبة لقطعة المستقيم  Δماذا يمثل المستقيم 

منتصف قطعة Iيمر من النقطة  Δالمستقيم    -
وبالتالي  (AB) ويعامد المستقيم [AB]المستقيم 
هو الموسط العمودي لقطعة   Δالمستقيم 
[.AB]المستقيم

هي نقطة من الموسط العمودي وهي تبعد Iالنقطة 
طرفي قطعة المستقيم Bو  Aنفس البعد عن النقطتين 

[AB ]ماذا عن النقطة ،ِِ C هل تبعد هي أيضا نفس البعد
؟  [AB] طرفي قطعة المستقيم Bو   A النقطتينعن 

كيف يمكن أن نبرهن ذلك ؟
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 أن نقيس بالمسطرة البعدين أعرف أنه يمكننا
CA   وBC ونقارن بينهما.

حيث Cكما يمكننا رسم دائرة بالبركار مركزها 
نقول أيضا)شعاعا لها  [CA]تكون قطعة المستقيم 

Bلنكتشف أنها تمر من النقطة (  CAشعاعها البعد 
لنكتشف Δكما يمكننا طي الورقة وفقا للمستقيم  

أن قطعتي المستقيم 
[CA ]و[CB ]قابلة لالنطباق (superposables )

.وبالتالي هما تقريبا متقايستان
 فيGeogebraكما يمكننا أن نتحقق باستعمال 

← المقابل QRالرابط 
لكن كل هذه المحاوالت ال تعتبر برهانا فالقيس
بالمسطرة المدرجة فيه تقدير و مرور الدائرة من

أيضا فيه تقدير  و طي الورقة أيضا ال يعطي Bالنقطة 
. قابلية انطباق محققة بل مقدرة بالعين المجردة

. ال تستعمل الطرق السابقةبين أو  برهنفإن قيل لك
.في ما يلي يمكنك أن تطالع تبيينا

المستطيالنليكن   وΔ نقطة من المستقيم C لتكن 
IBEC  وCIAD،كما هو مبين في الرسم 

 هل هما متقايسان ؟ 
[CI]  فلديهما طول مشترك وهو قطعة المستقيم،نعم

تعتبر طوال لكليهما ثم العرض CI وبالتالي المسافة
 [IB] يقايس العرض [AI]  ألن النقطةI هي منتصف

و بالتالي المستطيالن متقايسان [AB]قطعة المستقيم 
(.أو قابالن لالنطباق )

وإن كان لدينا مستطيالن متقايسان تكون أقطارها
.CA و CB  متقايسة ونخص بالذكرالقطريناألربعة

تبعد هي أيضا Cوبذلك نكون قد أثبتنا أن النقطة 
طرفي قطعة  Bو   A النقطتين نفس البعد عن

[.AB]المستقيم 

هو CI من الموسط العمودي ألننا قلنا أن البعد Cأي نقطة على  طبقتجدر المالحظة أن هذا اإلثبات ال ي
CI  هو العرض وذلك يعني أن  BI الطول و أن البعد > IB IB .  ماذا نفعل إن كان  CI < IB IB هل نعيد كتابة؟

عرض بالطول وكلمة الطول بالعرض؟ال نعوض كلمة اإلثبات و
CI    الحالةوماذا عن = IB IB فعن أي طول نتحدث ؟ هل يمكن أن نعتبر المربع،؟ هو مربع في تلك الحالة 

زوايا قائمة  4أي رباعي له  (rectangle)  سنطلق عليه اسمه بالفرنسيةربمامستطيال دون استطالة ؟ 
.فهم يعتبرون المربع مستطيال خاصا( كافية) 

مستطيالن  متقايسان فلديهما بعد مشترك CIAD و IBEC :حسنا في النهاية سأعيد صياغة اإلثبات كاآلتي
و بالتالي [AB]هي منتصف قطعة المستقيم  Iألن النقطة [ AI]وبعدا آخر يقايس  [CI] وهو قطعة المستقيم

بالذكروإن كان لدينا مستطيالن متقايسان تكون أقطارها متقايسة ونخص . المستطيالن متقايسان
 النقطةما عدى)من الموسط العمودي  Cوبذلك نكون قد أثبتنا أن كل نقطة . [CA]و   [CB]  القطرين

 I عن النقطتين تبعد نفس البعد  (بطبعها ألنها المنتصفA   وB  طرفي قطعة المستقيم[AB.]   
    

 بين كل نقاط الموسط العمودي لقطعة مستقيم  وهي أنخاصية مشتركةهذا اإلثبات نكون قد وجدنا ب
.كل نقطة منه تبعد نفس البعد عن طرفي تلك القطعة

 نفس، تبعد كل نقطة منها،مجموعة من النقاطكالموسط العمودي لقطعة مستقيم يمكننا أن نصف إذا 
.القطعةتلك البعد عن طرفي 

؟ من ذلك المستقيم ا جزءماذا لو أخذنا تعريفا للموسط العمودي؟ السابق الوصفهل يمكننا أن نعتبر 
.ا بما يكفي لنعتبره تعريفا دقيقلوصف يجعل اال وذلك وصفحقق ذلك الهي ت ،؟قطعة مستقيم مثال،

www.mathematiques.tn                                                                                                                                    2                                                                                                                                    Mehdi Troudi



صحيح؟ ماذا يمكن تسميتها Bو   Aمحدودة بالنقطتين  [AB] أنتم تعلمون أن قطعة المستقيم ما المستوي ؟
نصف مستقيم أليس كذلك؟ وماذا لو لم تكن محدودة من.  [AB) ؟ أي Bإن كانت غير محدودة من جهة

مستقيما أليس كذلك ؟ اآلن تخيلوا مستطيال هو محدود من أربعة جهات بأربعة.  (AB)الجهتين ؟  
.ماذا لو ألغينا حدود مستقيمين متوازيين ؟ سنتحصل على شريط ال متناهي.مستقيمات متوازية مثنى مثنى

اآلن ماذا لو قمنا برفع حدود المستقيمين المتبقيين على ماذا سنحصل ؟ سنتحصل على مجموعة تسمى
.ألنها  تعتني بالرسوم على سطح مستو وغير محدود المستوية فلذلك سميت الهندسة ،مستويا

ماذا لو قلنا أن الموسط العمودي لقطعة مستقيم هو المجموعة المتكونة من كل النقاط 
.....نفس البعد عن طرفي القطعة  ؟ منهاالتي تبعد كل نقطة ( أي من كل نقاط المستوي)

ولكن ليس لدينا أي دليل يثبت لنا أن هذا التعريف Δهذا التعريف سيشمل حتما كل نقاط المستقيم 
.Δ لن يشمل نقاط أخرى ال تنتمي للمستقيم 

تبعد نفس البعد عن طرفي Δإثبات أن كل نقطة من المستقيم ال يكفينا ليكون هذا التعريف صالحا
Δال تنتمي إلى المستقيم    (C ’  مسا اهيلع قلطنس)سنطلق عليها اسم بل يجب علينا أيضا أن نبين أنه ال توجد نقطة ،القطعة

.تبعد نفس البعد عن طرفي القطعة        تـلك الخاصية المشتركة بين نقاطوفي مكان ما في المستوي 
.عن غيرها من النقاط Δ، والمقصود أنها تميز نقاط المستقيم خاصية مميزةيجب أن تكون  Δالمستقيم 

كما  Δ نقطة من المستوي ال تنتمي إلى  C’لتكن  
(AB)نقطة من المستقيم  D و رة هو مبين في الصو

(.AB)المستقيم  (C’ D) بحيث يعامد المستقيم
 ارتفاعاBC’D و AC’Dللمثلثان القائمان نالحظ أن 
 وقاعدتان غير متقايستان[C’D]مشتركا 

  AD ≠ DB .نعلم أنه إذا كان لدينا مثلثا قائما له هل امئاق اثلثم انيدل ناك اذإ "و هل امئاق اثلثم انيدل ناك اذإ "
ارتفاع معلوم، فكلما زاد قيس قاعدته الموافقة لذلك

االرتفاع زاد قيس طول وتره  وبالتالي ال يمكن للوترين
[C’B] و [C’A]أن يتقايسا مع اختالف قيس 

[.DB] و [DA]القاعدتين  

 أال وهي تقايس بعدهاخاصية مشتركة يدومعلا طسوملا طاقن عيمجل نأ تابثأب الوأ انمق دقل : لقد قمنا أوال بأثبات أن لجميع نقاط الموسط العمودي الخالصة
.عن طرفي القطعة ثم أثبتنا أن تلك الخاصية تميزها عن جميع نقاط المستوي التي ال تنتمي للموسط

.العموديالعمودي وبذلك تصبح تلك الخاصية خاصية مميزة لجميع نقاط الموسط 

:الخاصية المميزة للموسط العمودي

الموسط العمودي لقطعة مستقيم هو المجموعة المحتوية 
.على  كل نقطة من المستوي تبعد نفس البعد عن طرفي القطعة

 يدومعلا طسوملا طاقن عيمجل نأ تابثأب الوأ انمق دقل :وصفت مجموعة نقاط الموسط العمودي بطريقتين مختلفتين
.األولى وهي التعريف الذي وصف المجموعة ككل وهي مستقيم يعامد القطعة في منتصفها

أما الثانية وتسمى الخاصية المميزة للموسط العمودي فقامت بفرز نقاط المستوي نقطة نقطة واختارت كل
.نقطة تبعد نفس البعد عن طرفي القطعة وذلك دون الحديث عن استقامة أو تعامد

.ترجمة تفيدك خاصة في السنة األولى ثانوي لتفهم كيف نعرف مجموعة بلغة الرياضيات لتفهم بكل اللغات

La médiatrice d’un segment de droite [AB] est l’ensemble 
.des points M du plan P équidistants des points A et B

.On note Med[AB]={M ∈ P ; MA=MB}

 فهيMA=MB.  وهو مكان فرز نقاط الموسط العمودي أما المعادلة ( Le Plan Pمسا اهيلع قلطنس) تنتمي للمستوي  Mالنقطة 
 معA هل يتقايس بعدك عن النقطة يدومعلا طسوملا طاقن عيمجل نأ تابثأب الوأ انمق دقل :المستوي من M وكأننا نطرح سؤاال على كل نقطة  يدومعلا طسوملا طاقن عيمجل نأ تابثأب الوأ انمق دقل :تعتبر آلية الفرز

من نقاط M  ؟ إن أجابت بنعم، تعتبر النقطة MA=MB ؟ يعني هل تحققين المعادلة Bبعدك عن النقطة 
نقطة من نقاط الموسط M أما إن اختلف البعدان فعندها ال تعتبر [AB] الموسط العمودي لقطعة المستقيم

.العمودي

.10cmcm وشعاعها O  مركزها  Cلتعرف دائرة   أكمل الفراغ بما يناسب  يدومعلا طسوملا طاقن عيمجل نأ تابثأب الوأ انمق دقل :  نشاط
C(O,10cmcm)={ ....∈ ……. ;  .………….}
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(1)تطبيق 
 تأمل الرسم المقابل

من التعريف إلى الخاصية المميزة  هل امئاق اثلثم انيدل ناك اذإ "أ   هل امئاق اثلثم انيدل ناك اذإ " )
 بين ما رمز باللون األخضر مستعمال ما رمز باللون

.األزرق كمعطيات

من الخاصية المميزة إلى التعريف هل امئاق اثلثم انيدل ناك اذإ "ب   هل امئاق اثلثم انيدل ناك اذإ " )
بين ما رمز باللون األزرق مستعمال ما رمز باللون

.األخضر كمعطيات

(1)تطبيق اإلجابة على ال
[AB] يمر من منتصف قطعة المستقيم Δ(أ نعلم حسب الترميز باللون األزرق على الصورة أن المستقيم  

[.AB] هو الموسط العمودي لقطعة المستقيم Δويعامدها وبالتالي  وحسب تعريف الموسط العمودي،  
 تبعد نفسΔثم وحسب الخاصية المميزة للموسط العمودي لقطعة مستقيم كل نقطة من الموسط العمودي  

 وMA= IBMB لنتحصل على N و Mونخص بالذكر النقطتين [ AB]البعد عن طرفي قطعة المستقيم 
NA= IBNBوذلك يبين ما رمز باللون األخضر .

 تبعد نفس البعد عن N و  Mنعلم، حسب الترميز باللون األخضر على الصورة، أن كال من النقطتين (ب  
 وبالتالي وحسب الخاصية المميزة للموسط العمودي،NA= IBNB و MA= IBMB أي[ AB]طرفي قطعة المستقيم 

M و Nهما نقطتان ينتميان إلى الموسط العمودي .
 أي(MNمسا اهيلع قلطنس) وبالتالي المستقيم ونعلم أننا إذا تحصلنا على نقطتين من مستقيم تحصلنا على المستقيم كله، 
Δ هو الموسط العمودي لقطعة المستقيم [AB ]ثم وحسب تعريف الموسط العمودي فـالمستقيم Δيمر من 

. ويعامدها مما يبرر ما رمز باللون األزرق[AB] منتصف قطعة المستقيم

ب صنف حسب النوعين1مسا اهيلع قلطنس)تعلمنا في التطبيق ( 2) تطبيق أ و النوع  ( نوعين من األسئلة النوع  مسا اهيلع قلطنس) ) مسا اهيلع قلطنس) )
. من الكتاب المدرسي135 ص 2 و 1 التطبيقان 

www.mathematiques.tn                                                                                                                                    4                                                                                                                                    Mehdi Troudi


