
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج السعودية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://www.almanahj.com/sa                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الثاني المتوسط اضغط هنا                                             

https://almanahj.com/sa/8

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

https://almanahj.com/sa/8math                   

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

          https://www.almanahj.com/sa/8math1                   

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ الصف الثاني المتوسط اضغط هنا                               

https://www.almanahj.com/sa/grade8                   

sacourse/me.t//:https                للحصول على جميع روابط الصفوف على تلغرام وفيسبوك من قنوات وصفحات: اضغط هنا        
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التماثل ــــاطنش

 إذا أمكن طیھ فوق مستقیم ، ونتج عن ذلك نصفان متطابقان .متماثل حول محوریقال إن الشكل 

محور التماثلویسمى خط الطي 

لیس لھ محور تماثلأفقيلھ محور تماثل رأسيلھ محور تماثل 



التماثل ــــاطنش

 ھو الذي یمكن تدویره حولتماثل دوراني حول نقطةالشكل الذي لھ 
 لیصبح كما كان في وضعھ األصلي5360ھذه النقطة بزاویة أقل من 

. زاویة الدورانالزاویة التي تم تدویر الشكل بھا تسمى 

الشكل األصلي

590دوران بزاویة 

لم یأخذ صورة الشكل األصلي

ال یمثل تماثل دوراني

5180دوران بزاویة 

أخذ صورة الشكل األصلي

یمثل تماثل دوراني



التماثل

حدد ما إذا كان للعلم محاور تماثل ، وإذا وجد فارسمھا ، وإال فاكتب ( ال یوجد ) :

لھ محور تماثل أفقيال یوجدلھ محور تماثل رأسي

من فھمك تحقق



التماثل

حدد ما إذا كان للشكل تماثل دوراني حول نقطة بنعم أو ال ،
وإذا كانت اإلجابة نعم فاذكر زاویة أو زوایا الدوران .

من فھمك تحقق

الال
نعم

572= 5 ÷ 5360زاویة الدوران =

5144= 2 × 572الزاویة التالیة =

5216= 3 × 572الزاویة التالیة =

5288= 4 × 572الزاویة التالیة =

572 5288

5216
5144



التماثل

لھ محور تناظر أفقي مائللھ محور تناظر رأسي

لیس لھ تماثل دورانيلیس لھ تماثل دوراني

تــــأكـــــــــــــــد



التماثل

أكمل النافذة لتصبح شكال كامال متماثال حول نقطة ، بزوایا دوران
545 ، 590 ، 5135 ، 5180 ، 5225 ، 5270 ، 5315

تــــأكـــــــــــــــد



التماثل

حدد ما إذا كان النمط متماثال حول محور . إذا كانت اإلجابة نعم ،(1)
     فارسم جمیع محاور التماثل ، وإال فاكتب ( ال یوجد )

) حدد ما إذا كان للنمط تماثل دوراني حول نقطة بنعم أو ال .2)
     وإذا كانت اإلجابة بنعم فاذكر زاویة أو زوایا الدوران .

وحل المسائلتدرب ، 

590= 4 ÷ 5360زاویة الدوران =

5180= 2 × 590الزاویة التالیة =

5270= 3 × 590الزاویة التالیة =

عدد رؤوس الشكل أربعة رؤوس متشابھة

أربعة محاور تماثل

590

5180

5270



التماثل

حدد ما إذا كان النمط متماثال حول محور . إذا كانت اإلجابة نعم ،(1)
     فارسم جمیع محاور التماثل ، وإال فاكتب ( ال یوجد )

) حدد ما إذا كان للنمط تماثل دوراني حول نقطة بنعم أو ال .2)
     وإذا كانت اإلجابة بنعم فاذكر زاویة أو زوایا الدوران .

وحل المسائلتدرب ، 

محور تماثل رأسي

لیس لھ تماثل دوراني



التماثل

حدد ما إذا كان النمط متماثال حول محور . إذا كانت اإلجابة نعم ،(1)
     فارسم جمیع محاور التماثل ، وإال فاكتب ( ال یوجد )

) حدد ما إذا كان للنمط تماثل دوراني حول نقطة بنعم أو ال .2)
     وإذا كانت اإلجابة بنعم فاذكر زاویة أو زوایا الدوران .

وحل المسائلتدرب ، 

5180 محوران قطریان

5180= 2 ÷ 5360زاویة الدوران =

عدد رؤوس الشكل رأسان متشابھان فقط



التماثل

یبین الشكل جزءا من عجلة سیارة . أكمل الشكل لیكون متماثال بالدوران
5270  ،  5180  ،  590حول نقطة بزوایا دوران قیاساتھا  

وحل المسائلتدرب ، 



التماثل

تمثل الصورة مسجد قبة الصخرة في القدس المحتلة . حدد ما إذا كانت الصورة
متماثلة حول محور .وإذا كانت كذلك فاكتب عدد محاور التماثل .

مع وصف لكل منھا ، وإال فاكتب ( ال یوجد ) .

وحل المسائلتدرب ، 

محور تماثل رأسي


