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 إ�<I ا�#�Hرات ا	EF��: اA;BCD@ ا	1ول: إ�<I ا�#�Hرات ا	EF��: اA;BCD@ ا	1ول:

    
 .ا!زتل الناجت ٕان ٔ�مكنمث  �Aك�ابة مجيع مرا�ل احلساب ٔ�حسب -1
 +ىل شلك �Bٔكتب العبارة  -2
  �ل املعاد4 ا0ٓتية:-3

 

 .مث ا!زتل الناجت ٕان ٔ�مكن �Aك�ابة مجيع مرا�ل احلساب ٔ�حسب -1
 +ىل شلك �Bٔكتب العبارة  -2
  �ل املعاد4 ا0ٓتية:-3

 

  
 :.K�6�ا @A;BCDا :.K�6�ا @A;BCDا 

 زهرة ٔ�حقوان. 90رة Fرجس و هز  75يعرض <ئع زهور 8لبيع 
 ما هو �ٔكرب +دد ممكن من الباقات املVثT اليت مبكن QشكOلها <سLتعامل لك الزهور ؟-
 ماهو +دد زهور الرنجس وزهور ا0ٔحقوان يف لك <قة؟-

 زهرة ٔ�حقوان. 90رة Fرجس و هز  75يعرض <ئع زهور 8لبيع 
 كن QشكOلها <سLتعامل لك الزهور ؟ما هو �ٔكرب +دد ممكن من الباقات املVثT اليت مب-
 ماهو +دد زهور الرنجس وزهور ا0ٔحقوان يف لك <قة؟-

.(EF) // (MP)الحظ الشلك جOدا حOث: 
 AM = 6 cm  ،MP = 4.8 cm  

AP =3.6 cm      ،EF = 6 cm  
AC = 4.5 cm ،AB = 7.5 cm 

.(EF) // (MP)الحظ الشلك جOدا حOث:  ال
 AM = 6 cm  ،MP = 4.8 cm  

AP =3.6 cm      ،EF = 6 cm  
AC = 4.5 cm ،AB = 7.5 cm 

:L��6�ا @A;BCDا :L��6�ا @A;BCDا 

 قامئ. AMPبني ٔ�ن املثلث -1
 .MEمث اسLت�mج الطول  AEٔ�حسب -2
 م�وازqن. (BC)و  (MP)بني ٔ�ن املسLتقميني -3
 م�وازqن.(BC) و (EF)اسLت�mج دون ٕاجراء حسا<ت �ٔن املسLتقميني -4

 قامئ. AMPبني ٔ�ن املثلث -1
 .MEمث اسLت�mج الطول  AEٔ�حسب -2
 م�وازqن. (BC)و  (MP)بني ٔ�ن املسLتقميني -3
 م�وازqن. (BC)و  (EF)حسا<ت �ٔن املسLتقميني  اسLت�mج دون ٕاجراء-4
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سسحسب-1 ٔساب ٔ�ٔ سسحلحل يعيعمجيع مرا�ل ا مج�ابة  !زتا!!زتمث ا!زتل��Aك�ك
ببلعبارة  -2 +ىل شلكBكك�كٔكتتكتب ا
ييتية:-3 ٓ�ل املعاد4 ا0ٓ

سب   Aب �
لك ىل

:.K�6�ا @A;BCD. ;
يعيعبيع  بب8ل زهرة ٔ�حقوان.90ههرة Fرجس و ززهز 75يعرض <ئع زهور 

ببلباقات املVثT اليت مب- ككٔكرب +دد ممكن من ا لك الزهورتعامل لك اككما هو Lتتس ههOلها < OOشك Qشش Qمبمبكن 
ٔماهو +دد زهور الرنجس وزهور ا0ٔحقوان يف لك <قة؟-

ششلشلكظ ظ ا
MM = 6 cm6 cm

AP =3.6 cmA =3
AC = 4.5 cmC =

لك ل

    

OOجOدا ح جشلك  ششل الحظ ا
AMAM = 6 cm6 cm،،
AP =3.6 cm،

AC = 4.5 cm

;BCDا :L��6�ا @A;BCD

ثثثثململثثلث -1 مئMP �بني ٔ�ن ا
ب سب -2 سسح �ٔAE ج الطول�m�� mmت Lتتسس مث امث ا
ميميتقميني -3 Lتتس سسمل (BC)و (MP)بني ٔ�ن ا
ميميتقميني-4 Lتتس سسمل ٔسا<ت �ٔن ا سسح ٕ�ج دون ٕاجراء  m�� mmت Lتتس ��م�وازqن.(BC)وEF)ا

ثثثململثلث-11 ان ا �بني ٔ�
سسحسب -2 �ٔAE ج الطول�m�� mmت Lتتس MEمث ا
ميميتقميني -3 Lتتس سسمل ��م�وازqن.(BC)و (MP)بني ٔ�ن ا
ٕ�ج دون ٕاجراء-4 m�� mmت Lتتس ميميتقميني ا Lتتس سسمل ٔسا<ت �ٔن ا (BC)و (EF)سسح
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ا	1ول @A;BCDل:ا:��EF	رات ا�H#�ا I>�إ �ل1ول ر H > إ

سسحسب-1 ٔٔاساب ٔ�ٔ سسحلحل ايع مرا�ل ا ل ا يعيعمج ة�ابة  مجا ٔمكننمثمث ��AAك�ك ٕٕن �ن ٕٕناجت اجت ننل . اا!زتل ا
ببلعبارة  -2 +ىل شلكBكك�كٔكتتكتب ا
ييتية:-3 ٓ�ل املعاد4 ا0ٓ

سسحسب   Aب �
لكلك لكىل

:.K�6�ا @A;BCDا. @A;
يعيعبيع  بب8ل زهرة ٔ�حقوان.90ههرة Fرجس و ززهز 75يعرض <ئع زهور 

تتسLتعامل لك الزهور ؟ ههOلها < OOشك Qشش Qباقات املVثT اليت مبكن  ببل ككٔكرب +دد ممكن من ا ككما هو
ٔماهو +دد زهور الرنجس وزهور ا0ٔحقوان يف لك <قة؟

��م�وازqن.

 

A،m  

ققامئ.AMPAث

ن
زهلرنجس وزهور ا0حقوان يف لك <قة

//(EF) //ث:  (
PPP == 4
F =

(M. MP) /
MPMP  
EF  
A

كن من
ٔلرنجس وزهور ا0ٔحقوان يف لك <قة؟

الحظالحظ
mm
m
m

OO// (EF)حOث: 
PP = 4.84 8 cmcm  

    ،= 6 cm  
A،= 7.5 cm  

;

قامئقامئ.AMPAMPثلثثلث 
الطول .�MEج

الال (M. MP) /
MPMP  
EF   
AB =

مئامئ.

s

لطول  ..MEMEط
(B.نqن.�وازqواز ��م

(EF)(EF)قميني 

دا���دا��
	1ول 235678. ض ا	1ول 235678. ا	1و

�ن �ن ٔ�مكمكنمكمكن �ن اناجت اناجت ٕان ٕناجتناجت ننننننللل ازتزتل ا ا!زتل ..!زتل

يعرض
--
ماهماهو--

زهور ؟؟ور ؟

لكلك OOOجججOدا Oدا Oدا حححل ججلك شلك  شل ا
AMMAMAAMAM،،،،
APA،،

:L��6�ا @A;BCDا:L��6�ا @A

ث:Oث:  OOحح
4.884 88 cmmmcmcmcmm  

    ،، = 6 cm6 cm  
= 7.5 cm= 7.5 c

ققامئ.
M

F 
AB 

;
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