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 الوحيدة  )الذهبية( ُعّرف يف البداية هندسيا بصفته النسبة .العدد الذهيب هو نسبة

 
 بني النسبة حبيث  و   لطولني بني ا 

، مبعنى    بينهما واألصغر     العددين أكرب بني النسبة تساوي     منهما واألكرب       العددين هذين جمموع
   

 
 

 

 
 

 
 "Phidias" النّحات لذكرى وفاء 0101 سنة التسمية هذه ظهرت وقد ( phi)  ُيرمز إىل العدد الذهيب باحلرف االغريقي 

 √    ، قيمته املضبوطة0       هذا العدد احلقيقي غري الناطق هو احلل الوحيد املوجب للمعادلة

 
  

  7011331116 0التقريبية  قيمتهو 
 املنتظم، األضالع مخاسي ) هذا ما نكتشفه يف هذه الوظيفة ( و يف انشاء الذهيبإنشاء املستطيل  يف الذهيب العدد يتجلى

 خارج ميثل الشكل هذا ويف. متقايسة كلها وزواياه أضالعه دائرة، يف وحمتوى أضالع مخس ذو هندسي شكل وهو
 الذهيب العدد األضالع أحد على القطر قسمة
. القدمية العصور منذ ثرُك وفنانون مهندسون استعمله فقد. التاريخ قبل ما عصور منذ األرجح على معروف الذهيب العدد
 "البارثينون" شأن وكذلك الذهيب العدد استعمل مهندسه أن يظهر تقريبا،. م.ق 0111 سنة يف املبين ،"خوفو" فهرم

(Parthénon)  يفأيضا العدد الذهيب   دجن و  م.ق اخلامس القرن يف بناؤه مت الذي أثينا،  غريقي يف مدينةاالعبد امل 
 .مبصر اجليزة أهرامات

 املرتبطة اجلمالية املظاهر"  Léonard de Vinci فينش  دا ليوناردو" مثل الرّسامني من العديد استعمل النهضة، عصر يف و
 العددعدد لل والعجيبة واجلمالية الرياضية اخلصائص يبّين كتابا كذلك" فينشي دا" أبرز وقد. لوحاتهم يف الذهيب العددب

 ( اإلهلي التناسب أو)" De divina proportio " الكتاب هذا ويسمى الذهيب
 

 http://fr.wikipedia.org/wiki/Nombre_dorمقتبس من 

 ( 0و  0حمصور بني   ) نفرض أّن   و طوله  0ضلعه     طيلنبدأ برسم مست  
  يبقى إذن املستطيل 0ُنزيل املربع املضلل و الذي ضلعه    من املستطيل .   

 ؟   املستطيل  طول و عرض  بداللة  أحسب

   الطولُنريد أن تكون النسبة
العرض

ما هي إذن العالقة اليت جيب أن ،   و    نفسها يف املستطيلني   

 ؟  ُيحققها العدد 
   : فنحصل على مستطيل   0   مربع ضلعه    من املستطيل زيل ُننستأنف الرسم   . 

الطول  ما هي كذلك النسبة
العرض

 بالنسبة هلذا املستطيل ؟  

 باملستطيالت الذهبيةُتسّمى    و    ،   املستطيالت 
 

 . mm 1 0و عرضه  mm 013الذي طولة    بدقة املستطيل أنشئ 

داخل كل ... و ،  ،   ،   املستطيالت  داخل هذا املستطيل، أنشئ
 :  مربع أنشئ ربع دائرة كما هو ُمبّين يف الشكل املقابل

 شكل حلزوني.حنصل على 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Nombre_d%27or
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 أحسب النسبة  

 
 

الطول
العرض

 كالتاليو أنقل النتائج على جدول  لكل مستطيل  

                   
       

 
  

 

 اتبع املراحل التالية لإلنشاء الشكل املقابل
 أنشئ مربعا ABCD  وحدة الرسم  1طول ضلعه (10 cm ) 
  منتصف القطعة املستقيمة   حّدد النقطة[  ] 
  و نصف قطرها   أنشئ الدائرة اليت مركزها النقطة   .

  يف النقطة      هذه الدائرة تقطع املستقيم 
  أنشئ املستطيل     

 
  AE  باختيار نظرية مناسبة، أثبت أّن .0

√   

 
. 

   √أعط قيمة تقريبية للعدد  .0

 
 مستعمال الشكل املرسوم.  

   √للعدد    01إىل باستعمال احلاسبة، أعط قيمة تقريبية  .3

 
 

0على شكل كسر مقامه عدد ناطق. ثّم بسط كتابة العدد    أكتب العدد  .0   
 

𝜙
 ماذا تالحظ؟ .

 0  3   ،   0  0   ،    0       : حيقق     برر أّن العدد دون استعمال احلاسبة .0

 
 باستعمال اآللة احلاسبة، أعط قيمة تقريبية لـكل عدد من األعداد التالية:

 

 

 

                                     

                            
 ماذا تالحظ ؟
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1.61803398874989484820458683436563811772030917980576286213544862270526046281890244970720720418939113748475408807538689175212663386222353693
179318006076672635443338908659593958290563832266131992829026788067520876689250171169620703222104321626954862629631361443814975870122034080
588795445474924618569536486444924104432077134494704956584678850987433944221254487706647809158846074998871240076521705751797883416625624940
758906970400028121042762177111777805315317141011704666599146697987317613560067087480710131795236894275219484353056783002287856997829778347
845878228911097625003026961561700250464338243776486102838312683303724292675263116533924731671112115881863851331620384005222165791286675294
654906811317159934323597349498509040947621322298101726107059611645629909816290555208524790352406020172799747175342777592778625619432082750
513121815628551222480939471234145170223735805772786160086883829523045926478780178899219902707769038953219681986151437803149974110692608867
4296226757560523172777520353613936 


