
 

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 المستوى األول اضغط هنا                                              

                  https://almanahj.com/sa/10                   

* للحصول على جميع أوراق المستوى األول في مادة رياضيات ولجميع الفصول, اضغط هنا                                           

                  https://almanahj.com/sa/10math                   

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

 

                  https://www.almanahj.com/sa/10math1                   

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ المستوى األول اضغط هنا                                

                  https://www.almanahj.com/sa/grade10                   

        للحصول على جميع روابط الصفوف على تلغرام وفيسبوك من قنوات وصفحات: اضغط هنا                        

                  https://t.me/sacourse                                  
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 )ةقباطتملا تاثلثملا( ثلاثلا لصفلا رابتخا

  :ةبلاطلا مسا

	10	

 ةحیحصلا ةباجإلا رتخا :لوألا لاؤسلا

 د ج ب	أ ةرابعلا م

١ 
 :ھنأ ىلع فنصی رواجملا لكشلا

 ةیوازلا جرفنم ةیوازلا مئاق ایاوزلا قباطتم ایاوزلا داح

٢ 
  :رواجملا لكشلا يف
...... = 1    m يواسی  

27	52	101	79	

٣ 
 :رواجملا لكشلا يف
......=2     m 31 يواسی	59	121	149	

 :رواجملا لكشلا يف X ةمیق ٤
40	80	90	100	

٥ 
 ةمدختسملا ةیرظنلا وأ ةملسملا
	ASA	AAS	SAS	SSS :يھ رواجملا لكشلا يف قباطتلا تابثإل

٦ 
 ىوتسملا يف نیعلضلا قباطتملا ثلثملا يف
	(2b	,	a)	(0	,	0)	(b	,	a)	(0	,	2a) :يھ w سأرلا تایثادحا نإف يثادحالا

	هاندأ لیطتسملا نم ةبسانملا تاملكلا مادختساب ةیتالا تاغرفلا لمكأ :يناثلا لاؤسلا

	

 

	............... ىمسی 90 اھسایق ةیواز ھیف يذلا ثلثملا -١
	.......... ىمسی سایقلا سفن امھل ناعلض ھیف دجوی يذلا ثلثملا -٢
	............ نانوكت ةیوازلا مئاق ثلثم يأ يف ناتداحلا ناتیوازلا -٣
	........... امھنإف اھسفن تاسایقلاو ھسفن لكشلا نیثلثمل ناك اذإ -٤
	رخآ ثلثم يف اھرئاظن قباطت ثلثم يف ةثالثلا عالضالا ........... ةملسملا يف -٥
	.......... عالضالا قباطتملا ثلثملا يف ةیواز لك سایق -٦

 

 ةئطاخلا تارابعلا يف طخ ھتحت ام لدبتساو ةئطاخ مأ ةحیحص يتأی امیف ةرابع لك تناك اذإ ام ددح :ثلاثلا لاؤسلا

 حیحصتلا أطخ / حص ةرابعلا م

   ایاوزلا داح ثلثملا ىلع لاثم وھ ایاوزلا قباطتملا ثلثملا ١

   ةیوازلا مئاق ثلثم وھ 90 نم ربكأ ةیواز يوحی يذلا ثلثملا ٢

   امئاد ایاوزلا قباطتم نوكی عالضالا قباطتملا ثلثملا ٣

   لقالا ىلع ناقباطتم ناعلض ھیف عالضالا فلتخم ثلثملا ٤

   علضم يف نیتیلاتتم نیتیواز نیب عقی يذلا علضلا وھ روصحملا علضلا ٥

٦ 
 نیتیلخادلا نیتیوازلا يسایق عومجم يواسی ثلثمل ةیجراخلا ةیوازلا سایق
 نیتدیعبلا

  

60    ASA     نیعلضلا قباطتم ثلثم    ةیوازلا داح ثلثم    ناتماتتم    ةیوازلا مئاق ثلثم   

                                   SSS    نالماكتم    ناقباطتم 



 ةیلاتلا ةلئسألا نع بیجا :عبارلا لاؤسلا 

 
	:ةیلاتلا تاسایقلا دجوأ رواجملا لكشلا ىلع ادمتعم -١

• 1      m	

 
 
 
 

• 2      m 

 
	قباطتلا ةرابع بتكا مث ةقباطتملا ةرظانتملا رصانعلا عیمج نییع -٢

	:ایاوزلا •
 
 
 

	:عالضالا •
 

 
 
 

 :قباطتلا ةرابع •

 
 :يلاتلا لكشلا يف ریغتملا ةمیق دجوا -٣

 

 

 

 

 

 

	 قیفوتلاب نكل يتاینمت عم


