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 أمام العبارة الخاطئة: ( ×) أمام العبارة الصحيحة وعالمة  ( )عالمة  ضع
 
 
 

 كمل ما يلي:أ
 

 

 
 

 أوجد قياس س في األشكال اآلتية: 
 
 
 
 

 صنف أزواج الزوايا التالية إلى متبادلة داخلياً، أو متبادلة خارجياً، أو متناظرة.      

 .......... ...................................   4 >و   5 > (1
 .......... ...................................   8 >و   6 > (2
 .......... ...................................   6 >و   3 > (3
 .......... ...................................   3 >و   1 > (4

 .......... ................................... 2 >و   7> (5

 .اشرح طريقتك  7 > ، قياس  8 >قياس    ، فأوجد° 63=   1 >إذا كان قياس  (6

............................................................................................................................. ........ 
..........................................................................................................................  ........... 

............................................................................................................................. ........ 

الزوايا عالقة ( 1
والمستقيمات

 ثاني متوسط  ............................................................... االسم: 

 )      (        ◦180الزاويتان اللتان مجموع قياسيهما يساوي الزاويتان المتتامتان هما 

 )       (             يُسمى المستقيمان اللذان يتقاطعان بزاوية قائمة مستقيمين متعامدين

من مستقيمين  .................. ...اللتان تقعان في هما الزاويتان  المتقابلتان بالرأس: الزاويتان
 .............. ... متقاطعين وهما 

 ،................. هما الزاويتان الواقعتان في جهة واحدة من القاطع إحداهما  :الزاويتان المتناظرتان
   ................. وغير  ،................  واألخرى
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 ..................................
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 ..................................
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 .................................. 

◦ 125 ◦ س
 70 ◦

 ◦ س 
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 الوحدة الخامسة



  

 

 

 

 

 

 كمل ما يلي:أ
 

 
 

 

 :اختر اإلجابة الصحية فيما يلي

 تساوي أضالع (  5)المكون من  مجموع قياسات الزوايا الداخلية للمضلع الخماسي 
 

 

 : أوجد مجموع قياسات الزوايا الداخلية للمضلع الثماني
 

 

 

 

 

 
وية ا طبيعة: تشكل كل حجرة من خلية النحل مضلعاً سداسياً منتظماً. ما قياس إحدى الز

 الداخلية لهذه الحجرة
 
 
 
 
 
 

         الزوايا مضلعاتال( 3

 ثاني متوسط  ............................................................... االسم: 

 ................. المضلع الذي جميع أضالعه متطابقة و جميع زواياه متطابقة يُسمى 

   ................  تمثلحيث ن ...،  .............. ... مجموع قياسات الزوايا الداخلية ) جـ ( لمضلع هو

°540أ(     
      °900ب(        °180جـ(      °450د(      

 

 ..................................................................................................................
 ..................................................................................................................
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 ...............................................................................................................
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 ...............................................................................................................
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.... ...........................................................................................................
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 أمام العبارة الخاطئة: ( ×) أمام العبارة الصحيحة وعالمة  ( )عالمة  ضع
 
 

 

 :اختر اإلجابة الصحية فيما يلي

    فأي العبارات اآلتية يجب أن تكون صحيحة:س ص ع،        ≅أ ب جـ         إذا كان
 

 
حدد ما إذا كان المثلثان متطابقين. وإذا كانا كذلك فسم األجزاء المتناظرة، واكتب عبارة  

   .التطابق
 
 
 

 

 

    متطابقان. أوجد ما يأتي:أ ب جـ د ، هـ ع ل ن الشكل المجاور، المضلعان   في
 .......... .. ... .................................ب جـ   (1

 .... .............. ........................ ........... أ د   (2

 ......... ...................................ن  >ق   (3

 .......... ........................ .......... هـ  >ق   (4

   ............................................. ع  >ق   (5

  

تطابق المضلعات            ( 4

 ثاني متوسط  ............................................................... االسم: 

 )      ( إذا تطابق مضلعان، فإن أضالعهما المتناظرة متناسبة، و زواياهما المتناظرة متطابقة. 

 )       (             تكتب عبارة التطابق بحيث تظهر الرؤوس المتناظرة بالترتيب نفسه.

̅̅ ص ع  ≅  ̅̅̅̅أ بأ(    ̅̅ ̅̅ب جـ(  ب ̅̅ ̅̅ ̅̅ س  ع  ≅ ̅ ̅̅   ص > ≅جـ   >,د(  س > ≅أ   >,جـ(  ̅̅
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 ن

 ل

 ص س
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 .....................................................................................
 .....................................................................................
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 دة الخامسةالوح



  

         

 

 

 

 
 أمام العبارة الخاطئة: ( ×) أمام العبارة الصحيحة وعالمة  ( )عالمة  ضع

 
 

 
م الشكل. وارسم جميع سار فان لألشكال اآلتية محاور تماثل. وإذا كان كذلك كحدد ما إذا 

 . يوجد( محاور التماثل، وإال فاكتب )ال
 
 
 
 
 
 
 

حدد ما إذا كان للشكل تماثل دوراني حول نقطة، اكتب نعم أو ال. وإذا كانت اإلجابة نعم 
 فاكتب زاوية أو زوايا الدوران. 

 
 
 
 
 

التـمـاثــل                   ( 5

 ثاني متوسط  ............................................................... االسم: 

         °360من  أكثرالتماثل الدوراني حول نقطة هو الذي يمكن تدويره حول هذه النقطة بزاوية 
 )      (   صليكم كان في وضعه األ ليصبح

 )       (  خط الطي الذي يقسم الشكل إلى نصفان متطابقان يُسمى محور التماثل 
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 ...................................................................
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 كمل ما يلي:أ
 

 
 

 
 
 

 . المحور المبينمحور حول باالنعكاس  الشكلينارسم صورة  
 
 
 
 
 

ثم ارسم صورة انعكاسه حول محور السينات، ثم اكتب  .ارسم الشكل بالرؤوس المعطاة
   إحداثيات رؤوس الصورة. 

 ( 1-،4-(، جـ )4- ،2-(، ب )1-،1-أ ب جـ، حيث: أ )      
 
 
 
 
 
 

االنعكاس               ( 6

 متوسط  ثاني ............................................................... االسم: 

 وهذا المستقيم  ................. سمى صورة المرآة التي تتكون بقلب الشكل فوق مستقيم تُ 
 ................ يسمى

 أكمل شكل الفراشة ليكون له محور تماثل رأسي في شكله النهائي 

        
        
        
        
        
        

 

         
         
         
         
         
         
         
         

 

 س

 س

 ل

          
          
          
          
          
          
          
          

 

        

        

        

        

        

        

        

        

 

 ص

 س

 الوحدة الخامسة



  

         

 

 

 

 

 صح أم خطأ!     

 االنسحاب هو انتقال الشكل من موقع آخر دون تدويره  
 

 :اختر اإلجابة الصحية فيما يلي

وحدات لليمين، ووحدتين إلى أسفل، فما إحداثيات   4( بمقدار    4، 3إذا أُجري انسحاب للنقطة هـ ) 
                         النقطة هـَ ؟      

 

وحدات إلى أسفل. إذا كان إحداثيا        3وحدات إلى اليسار و 5تم إجراء انسحاب للمثلث ل م ن مقداره 
                          ؟  نقطة ل( ، فما إحداثيا ال8،  3-َل )

 

 

   (4،  3( ، جـ )1،  3( ، ص )2،  1س )  ارسم المثلث س ص ع الذي إحداثيات رؤوسه
وحدة إلى أعلى. واكتب إحداثيات  ثم أوجد صورته بانسحاب مقداره وحدتان إلى اليسار و 

 .رؤوسه بعد االنسحاب

االنسحاب           ( 7

 ثاني متوسط  ............................................................... االسم: 

 )         ( . تدويرهو آخر إلى االنسحاب هو انتقال الشكل من موقع 

(     6،  1-)   ب(  (   0،   6)  جـ(  ( 2،  7)  د(   ( 8،  1)   أ( 

  (    11،  2ب(   ) (   3،  6-جـ(  )  ( 5،  2د(   ) ( 11،   8-أ(   )
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 الوحدة الخامسة


