
 

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 الرابع اضغط هنا                                              

                 https://almanahj.com/bh/4                   

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

                 https://almanahj.com/bh/4math                   

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

https://almanahj.com/bh/4math2                   

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

                  https://almanahj.com/bh/grade4                   

almanahjbhbot/me.t//:https                        للتحدث إلى بوت  على تلغرام:  اضغط هنا        
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تطابق األشكال ) : 
الجزء الثاني -ریاضیات الصف الرابع االبتدائي 

) :  6-9 (الدرس 
ریاضیات الصف الرابع االبتدائي 



تطابق أالشكالتطابق أالشكال

..نفسھنفسھ  والقیاسوالقیاس  نفسھنفسھ

:نإذا كانا متطابقيتطابقهما تطابقين فيما ئاتي ، ثم اذكر التحويالت التي تبين 

     )               انسحاب(      نوع التحويل الهندسي إذن الشكالن متطابقان

تطابق أالشكالتطابق أالشكال

نفسھنفسھ  الشكلالشكل  لھمالھما  كانكان  إذاإذا  الشكالنالشكالن  یتطابقیتطابق

تحديد تطابق أالشكالمثـــالمثـــال
تطابقين فيما ئاتي ، ثم اذكر التحويالت التي تبين محدد الشكلين ال

لهما الشكل نفسه, سداسيان: الشكالن
والقياسات نفسها 

إذن الشكالن متطابقان



تحديد تطابق أالشكال
: ن إذا كانا متطابقيتطابقهما تطابقين فيما ئاتي ، ثم اذكر التحويالت التي تبين 

مثلث الشكل ماه

قياساتهما مختلفة
الشكالن غير متطابقين، إذن 

تحديد تطابق أالشكالمثـــالمثـــال
تطابقين فيما ئاتي ، ثم اذكر التحويالت التي تبين محدد الشكلين ال  

هل لهما نفس القياس؟

هكال،  نعم 

قياساتهما مختلفة ،  ال

هل لهما نفس الشكل؟
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حديقة محمدم 7 م 7

م 8

نعم كالهما مستطيل
ينتالحديقتان غير متطابق، إذن 

نعم كالهما مستطيل

م ٔاكبر 7ال، عرض حديقة  محمد 
م 6من عرض حديقة فيصل

تحديد تطابق أالشكالمثـــالمثـــال

:  في الشكالن آالتيان   
 
 

هل الحديقتان لهما نفس الشكل؟

 
 
 
 
 

؟  انهل الحديقتان متطابقت

م 6 حديقة فيصل

م 8

نعم كالهما مستطيل هل الحديقتان لهما نفس الشكل؟

هل الحديقتان لهما نفس القياس؟

نعم كالهما مستطيل

ال، عرض حديقة  محمد 
من عرض حديقة فيصل
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: ن نوع التحویل إذا كانا متطابقی ھل الشكلین متطابقین ؟ اذكر : ن نوع التحویل إذا كانا متطابقی ھل الشكلین متطابقین ؟ اذكر ھل الشكلین متطابقین ؟ اذكرتدريبتدريب ھل الشكلین متطابقین ؟ اذكرتدريبتدريب
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هل الشكلين متطابقين ؟ اذكر نوع التحويل إذا كانا متطابقين

)           دوران وانسحاب

هل الشكلين متطابقين ؟ اذكر نوع التحويل إذا كانا متطابقينقيم نفسكقيم نفسك

الشكالن متطابقان، نعم   

دوران وانسحاب(نوع التحويل الهندسي   
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؟ٔاي من هذه المثلثات يمكن ٔان تكون متطابقة

4

 ٔاي من هذه المثلثات يمكن ٔان تكون متطابقةتدريبتدريب

123
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؟ٔاي من هذه المثلثات يمكن ٔان تكون متطابقة

34 4

                   

                   )انعكاس وانسحاب

قيم نفسكقيم نفسك
 ٔاي من هذه المثلثات يمكن ٔان تكون متطابقة

2 1

                   4و1المثلثان المتطابقان 

انعكاس وانسحاب(الھندسي نوع التحویل 
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الطالب الطالب یمكنك الرجوع  لكتاب  الطالب الطالب یمكنك الرجوع  لكتاب  

  6، 4، 2رقم  81

الطالب یمكنك الرجوع  لكتاب  عزیزي الطالب یمكنك الرجوع  لكتاب  عزیزي 

81-80صفحة 
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