
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج البحرينية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://almanahj.com/bh                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف التاسع اضغط هنا                                              

                 https://almanahj.com/bh/9                   

* للحصول على جميع أوراق الصف التاسع في مادة رياضيات ولجميع الفصول, اضغط هنا                                           

                 https://almanahj.com/bh/9math                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف التاسع في مادة رياضيات الخاصة بـ الفصل الثاني  اضغط هنا    

https://almanahj.com/bh/9math2                   

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ الصف التاسع اضغط هنا                                

                  https://almanahj.com/bh/grade9                   

almanahjbhbot/me.t//:https                        للتحدث إلى بوت  على تلغرام:  اضغط هنا        
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الجزء الثاني–ریاضیات الصف الثالث اإلعدادي 

المثلثات الُمتشابھةالمثلثات الُمتشابھة

ریاضیات الصف الثالث اإلعدادي 

المثلثات الُمتشابھة): 9-7( المثلثات الُمتشابھة): 9-7(



تعلمنا فیما سبق
استعمالَ النظریات

ض ض ض، ض ز ض، ز ض ز، ز ز ض ض ض ض، ض ز ض، ز ض ز، ز ز ض 
إلثبات تطابِق ُمثلثین

سنتعلم في ھذا الدرس
تحدیَد المثلثاِت المتشابھِة باستعماِل مسلمِة التَّشابھ ز زتحدیَد المثلثاِت المتشابھِة باستعماِل مسلمِة التَّشابھ ز ز

ونظریتي التَّشابھ ض ض ض، ض ز ض
حلَ المسائِل باستعماِل المثلثاِت المتشابھة

تعلمنا فیما سبق
استعمالَ النظریات

ض ض ض، ض ز ض، ز ض ز، ز ز ض  ض ض ض، ض ز ض، ز ض ز، ز ز ض  
إلثبات تطابِق ُمثلثین

سنتعلم في ھذا الدرس
تحدیَد المثلثاِت المتشابھِة باستعماِل مسلمِة التَّشابھ ز زتحدیَد المثلثاِت المتشابھِة باستعماِل مسلمِة التَّشابھ ز ز

ونظریتي التَّشابھ ض ض ض، ض ز ض
حلَ المسائِل باستعماِل المثلثاِت المتشابھة



نستعمُل اختباراٍت للمثلثاِت المتشابھة
)مسلمة التَّشابھ ز ز، ونظریتي التَّشابھ ض ض ض، ض ز ض

تحدیُد المثلثاِت المتشابھة

نستعمُل اختباراٍت للمثلثاِت المتشابھة
مسلمة التَّشابھ ز ز، ونظریتي التَّشابھ ض ض ض، ض ز ض(



ْد في كلٍّ مما یأتي ما إذا كاَن المثلثاِن ُمتشاِبَھین وإذا كاَن كذلك، فاكتب عبارَة . حدِّ

أن ترتیب األحرف لتسمیة المثلثین مھمة أن ترتیب األحرف لتسمیة المثلثین مھمة 
حیث الرأس ي في المثلث األول یناظر الرأس ق في المثلث الثانيحیث الرأس ي في المثلث األول یناظر الرأس ق في المثلث الثاني

والرأس ك في المثلث األول یناظر الرأس ر في المثلث الثانيوالرأس ك في المثلث األول یناظر الرأس ر في المثلث الثاني

استعمالُ ُمسلَّمِة التَّشابھ ز ز: مثال
ْد في كلٍّ مما یأتي ما إذا كاَن المثلثاِن ُمتشاِبَھین حدِّ

ح إجابتك.(التَّشاُبھ )وضِّ

أن ترتیب األحرف لتسمیة المثلثین مھمة أن ترتیب األحرف لتسمیة المثلثین مھمة   تذّكرتذّكر
حیث الرأس ي في المثلث األول یناظر الرأس ق في المثلث الثانيحیث الرأس ي في المثلث األول یناظر الرأس ق في المثلث الثاني

والرأس ك في المثلث األول یناظر الرأس ر في المثلث الثانيوالرأس ك في المثلث األول یناظر الرأس ر في المثلث الثاني



ْد في كلٍّ مما یأتي ما إذا كاَن المثلثاِن ُمتشاِبَھین وإذا كاَن كذلك، فاكتب عبارَة . حدِّ

ألنھ لم نحصل على زاویتین في مثلٍث تطابقان زاویتین في مثلٍث اآلخر ألنھ لم نحصل على زاویتین في مثلٍث تطابقان زاویتین في مثلٍث اآلخر 

استعمالُ ُمسلَّمِة التَّشابھ ز ز: مثال
ْد في كلٍّ مما یأتي ما إذا كاَن المثلثاِن ُمتشاِبَھین حدِّ

ح إجابتك.(التَّشاُبھ )وضِّ

ألنھ لم نحصل على زاویتین في مثلٍث تطابقان زاویتین في مثلٍث اآلخر ألنھ لم نحصل على زاویتین في مثلٍث تطابقان زاویتین في مثلٍث اآلخر 



استعمال نظریتي التَّشابھ ض ض ض، ض ز ض
تحدیُد المثلثاِت الُمتشابھة

استعمال نظریتي التَّشابھ ض ض ض، ض ز ض



استعمالُ نظریتي التَّشابِھ ض ض ض، ض ز ض
ْد في كلٍّ مما یأتي ما إذا كاَن المثلثاِن ُمتشاِبَھین وإذا كاَن كذلك، فاكتب عبارةَ . حدِّ

الضلع األطول 

الضلع األوسط 

الضلع األقصر 

استعمالُ نظریتي التَّشابِھ ض ض ض، ض ز ض: مثال
ْد في كلٍّ مما یأتي ما إذا كاَن المثلثاِن ُمتشاِبَھین حدِّ

ح إجابتك.(التَّشاُبھ )وضِّ

نسبة أطوال 
الضلع األطول 

نسبة أطوال في كل مثلث
الضلع األوسط 

في كل مثلث
نسبة أطوال 
في كل مثلث
نسبة أطوال 

الضلع األقصر 
في كل مثلث



استعمالُ نظریتي التَّشابِھ ض ض ض، ض ز ض
ْد في كلٍّ مما یأتي ما إذا كاَن المثلثاِن ُمتشاِبَھین وإذا كاَن كذلك، فاكتب عبارةَ . حدِّ

استعمالُ نظریتي التَّشابِھ ض ض ض، ض ز ض: مثال
ْد في كلٍّ مما یأتي ما إذا كاَن المثلثاِن ُمتشاِبَھین حدِّ

ح إجابتك.(التَّشاُبھ )وضِّ



تطبیقاٌت على تشابِھ المثلثات: مثال



تطبیقاٌت على تشابِھ المثلثات: مثال



�علمعز�زي�الطالب،�ماذا� الدرس؟����ذا� ت�علم



6، 5، 3، 1رقم  6، 5، 3، 1رقم 

:لمزید من التدریبات:لمزید من التدریبات

من كتاب الطالب
رقم  185فقرة تأكد صفحة  رقم  185فقرة تأكد صفحة 


