
 

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 السابع اضغط هنا                                              

                 https://almanahj.com/bh/7                   

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

                 https://almanahj.com/bh/7math                   

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

https://almanahj.com/bh/7math2                   

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

                  https://almanahj.com/bh/grade7                   

almanahjbhbot/me.t//:https                        للتحدث إلى بوت  على تلغرام:  اضغط هنا        
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الجزء الثاني -ریاضیات الصف األول اإلعدادي
األشكال المتشابھةاألشكال المتشابھة

ریاضیات الصف األول اإلعدادي
األشكال المتشابھة) :  2- 8-7(  األشكال المتشابھة) :  2- 8-7( 



مجھول في زوج من األشكال المتشابھةمجھول في زوج من األشكال المتشابھة

::الیومالیومسنتعلم سنتعلم 
مجھول في زوج من األشكال المتشابھةمجھول في زوج من األشكال المتشابھةضلع ضلع طول طول إیجاد إیجاد 



لھا الشكل نفسھ ولیس بالضرورة أن یكون لھا لھا الشكل نفسھ ولیس بالضرورة أن یكون لھا  لھا الشكل نفسھ ولیس بالضرورة أن یكون لھا : المتشابھھاألشكال  لھا الشكل نفسھ ولیس بالضرورة أن یكون لھا : المتشابھھاألشكال 
. نفسھالقیاس 
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متناسبةاألضالع المتناظرة أطوال إذن  نمتشابھابما إن المثلثان 
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متناسبةاألضالع المتناظرة أطوال إذن  نمتشابھابما إن المثلثان 

بالتعویض 

 

4   7
 7×  12= س  4

إذا   21=  4÷  84= س 



س ص ع              

.متناسبةاألضالع المتناظرة  .متناسبةاألضالع المتناظرة 

 6= إذاً دھـ 

              وإذا كان      د ھـ 

.  طول  د ھـ  فأوجد 
͠

األضالع المتناظرة أطوال ا إذً  نمتشابھابما إن المثلثان 

تدریب

األضالع المتناظرة أطوال ا إذً  نمتشابھابما إن المثلثان 

=

د ھـ
88

6=  20÷   120= دھـ 

 8×  15= دھـ   20



   . م 13فیصنع ظالً طولھ م،  18في الصورة ینبوع یدفع الماء إلى إرتفاع 
. م 19ارتفاع شجرة قریبة منھ تصنع ظالً طولھ 

.متناسبةاألضالع المتناظرة 

.م  26.3إذن طول الشجرة یساوي 

في الصورة ینبوع یدفع الماء إلى إرتفاع  
ارتفاع شجرة قریبة منھ تصنع ظالً طولھ ما 

أن المثلثین متشابھین بفرض 
تدریب
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18×  19= س ×  13
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13 =

األضالع المتناظرة أطوال ا إذً  نمتشابھابما إن المثلثان 

18×  19= س ×  13
342= س  13

26.3= س 



14،  11، التمارین 104كتاب الطالب صفحة 
:الطالبعزیزي 

كتاب الطالب صفحة : لمزید من التمارین


