
4/ 2ف/ ب 



4/ 2ف/ ب 



4/ 2ف/ ب 



4/ 2ف/ ب 



4/ 2ف/ ب 



4/ 2ف/ ب 



4/ 2ف/ ب 



َْْ الشَّْكُل الثُّلَ  ْْ َعَد ثي ُُّّ ا

4/ 2ف/ ب 



ِثيُّ األابْ عاادِ  .وٌل وعرٌض وارتفاعٌ هوا ُُمسٌَّم لُه ط: الشَّْكُل الثَُّلا

ُموعِة األشكاِل الثَل تِلُف عْن ُما د الشَّكلا الِذي َيا فاسِ ْر وا . ثِة اأُلخراىحادِ 
.ِإجابتاكا 

عادِ شاكًَل ُثَلثيَّ األبُيُاثِ ُل الصُّنُدوُق املُجاِوُر 
.ارتفاعٌ ولُه طوٌل وعرٌض 

4/ 2ف/ ب 

عرضطول
(1)

(3)
(2)



اْلَوْجه

4/ 2ف/ ب 



.األبعادِ هوا السَّطُح املُستِوي ِف شاكٍل ُثَلِثي ِ : الواْجهُ 

: عاِد اجملاورماا عدُد أاْوُجِه الشَّكِل الثَُّلِثيِ  األب
  (4    ،5   ،6)

واْجه.  أاْوُجهٍ 6ملُجاِوُر لُه الشَّكُل الثَُّلِثيُّ األبعاِد ا

4/ 2ف/ ب 



اْلَحْرف

4/ 2ف/ ب 



.ها واْجهاا املُجاسَّمِ هوا الِقطعُة املُستِقيمُة الِِت يالتِقي ِفي: احلاْرفُ 

ماا عدُد األحُرِف ِف ُُمسَِّم الُكراِة؟ 

4/ 2ف/ ب 

حاْرف .  حرفًا12اِوُر لُه الشَّكُل الُثَلِثيُّ األبعاِد املُج



أْس الرَّ

4/ 2ف/ ب 



. ُة أاْوُجٍه أْو أكث ارُ هوا الن ُّْقطاُة الِِت يالتِقي ِفيهاا ثاَلث:الرَّْأسُ 

ْم راْأًسا ِللشَّكِل الُثَلِثيِ  األبعاِد املُج اِوِر؟ كا

4/ 2ف/ ب 

رأس. ُرُؤوسٍ 8جاِوُر لُه الشَّكُل الُثَلِثيُّ األبعاِد املُ 



 ُّ  لثَُّلثي اْلَمْنُشوُر ا

4/ 2ف/ ب 



ِثيُّ  ُه ُمث الَّث اتاا الشَّكلِ هوا شكٌل ُثَلِثيُّ األبعادِ : املاْنُشوُر الثَُّلا ، ، قااِعداَتا
.ُمتواِزي أْضَلعٍ ُكلُّ واْجٍه ِمْن أاْوُجِهِه اجلانِِبياِة علاى شكلِ وا 

: يةِ مايِ ز املانُشورا الُثَلِثيَّ بنيا األشكاِل التال

شكُل اخلايمِة املُجاوراِة ماْنُشوٌر ُثَلاِثيٌّ،
انِِبيَّ  ُه ُمثلَّثُة الش كِل، والُه أاْوُجٌه جا ٌة علاى شكِل قاِعداَتا

.   ُمتاواِزي أضَلعٍ 

4/ 2ف/ ب 



َْدعي ُّ  اْلَمْنُشوُر الرُّ 

4/ 2ف/ ب 



ِعيُّ  .أاْوُجٍه ُمستِطيلةٍ 6ُه هوا شكٌل ُثَلِثيُّ األبعاِد ل: املاْنُشوُر الرَُّبا

اذُْكْر عددا األوُجِه، وااألحُرِف، واالُرُؤوِس،
ا الش ْكِل؟، ِف ُصنُدوِق اهلاِديَّةِ  ماا اسُم هذا

ِعيًّا، ُعلبُة املناديِل الورقيِة املُجاورُة ُتُاثِ ُل ماْنُشورًا ُرَبا 
. أوجٍه ُمستطيلِة الشكلِ 6وا هلاا 

4/ 2ف/ ب 



َلثي ُّ  اْلَهَرُم الثُّ 

4/ 2ف/ ب 



ِثيُّ  ٍٍ هوا ُُماسٌَّم ُثَلِثيُّ األبعادِ : اهلاراُم الثَُّلا . قاِعدتُُه علاى شكِل ُمثل

ٍُ قااِرْن بنيا املانُشوِر الُثَلِثيِ  واهلاراِم الثُ  : َلِثيِ  مْن حي
.عدُد األوجِه، وعدُد الرؤوِس، وعدُد األحرفِ 

الشكُل املُجاِوُر هوا هاراٌم ُثَلِثيٌّ، قاِعدتُه علاى
 ٍٍ .  شكِل ُمث  لَّ

4/ 2ف/ ب 

َلِثي  قااِعدُة اهلاراِم الثُ 



اْلُمَخطَّط

4/ 2ف/ ب 



.تاْكِويِن شكٍل ُثَلِثيِ  األبعادِ هوا شكٌل ثُنائايُّ األبعاِد، ُُيِكُن طا  يُُّه لِ : املُخاطَّطُ 

.  ُه املُخاطَُّط اجملاورُ سامِ  الشكلا الُثَلِثيَّ األبعاِد الِذي ُيُاثِ لُ 

املُجاوِر علاى املُخطَّطِ عندا طايِ  
ُصُل علاى ُخُطوِط الطايِ  َنا

.  شكٍل ُثَلِثيِ  أبعاٍد هوا املاْنُشوُر الُثَلِثيُّ 

4/ 2ف/ ب 

المخطط



َ الشَّْكُل الثُّنَ  ْْ َْْعَد دِي ُُّّ ا

4/ 2ف/ ب 



.ُطوٌل وعرٌض فقطْ هوا شكٌل ُمْستاٍو لهُ : الشَّكُل الث ُّنااِئيُّ األبعادِ 

د الشكلا الثُ نااِئيَّ األبعاِد مْن بنِي األشك :اِل التَّاليةِ حادِ 

باِت علاى الطُّ  ُه قااِئِدي املاركا ُرِق ِإشاراُت املُروِر تُ واجِ 
ا هاا. داخلا املُُدِن واًخارجاها ُيُاثِ ُل ُكلُّ شكٍل ِمن ْ

.أبعاٍد، لُه طوٌل وعرضٌ شاْكًَل ثُ نااِئيا 

4/ 2ف/ ب 



اْلُمَضلَّع

4/ 2ف/ ب 



اب ا أاي ُّ ، راساما ُكلٌّ ِمْن زاْيٍد واف اْيصاٍل ُمضالَّعاً  .تاكُهماا راْْسُُه صاِحيٌح ؟ ب ارِ ْر ِإجا

الشَّكُل املُجاِوُر ي اتاكاوَُّن ِمْن 
ا فهوا 5 .ُمضالَّعٌ ِقطاٍع ُمْستِقيمٍة؛ لذا

4/ 2ف/ ب 

، واِقطاٍع هو شكٌل ُمْستاٍو ُمْغلاٌق، ُمكاوٌَّن مْن ث: املُضالَّعُ  َلِث زواَيا أْو أكثرا
قاى ُكلُّ اثنتانْيِ ِمنهاا ِعندا أا  .ْطرااِفهااُمستِقيمٍة ت اتاَلا



ْلع الضي 

4/ 2ف/ ب 



ُمضالٍَّع بنيا رأسانْيِ ُمت اتاالِيانْيِ ِف هوا الِقْطعاُة املُستاِقيمُة الِتا تاِصلُ : الضِ ْلعُ 
.ُمْغلاقٍ 

اب اتاكأيُّ الشَّكلنْيِ التَّالِيانْيِ ُيُاثِ ُل ُمضا  ْر ِإجا .لًَّعا؟ فاسِ 

ُل املُجااِوراُة  ُتُاث ِ األشكاُل الث ُّناائِيَُّة األبعادِ 
.َلعِ األضْ ُمض لَّعااٍت هلاا عدٌد مْن 

4/ 2ف/ ب 



اْلُمثَـلَّث

4/ 2ف/ ب 



 ٍُ .زاوااَيا 3وا أْضَلٍع 3هوا ُمضالٌَّع لُه : اْلُمث الَّ

؟كاْم عدُد أْوُجِه اهلاراِم الثَُّلِثيِ  الِِت هلا  ٍِ ا شكُل املُث الَّ

ٍٍ ِإشااراُة املُُروِر املُجاِوراُة علاى شكِل  ،ُمث الَّ
.زواَيا 3وا أْضَلٍع 3هلاا 

4/ 2ف/ ب 



َْدعي ُّ  الشَّْكُل الرُّ 

4/ 2ف/ ب 



ِعيُّ  .زواَيا 4وا أْضَلٍع 4هوا ُمضالٌَّع لُه  : الشَّْكُل الرَُّبا

ِعيٍ  ِف ُحْجراِة الصَّف ِ  .ماثِ ْل ِلشكٍل ُرَبا

ِعًيا، شكُل السَّاعِة ُيُاثِ ل  شكًَل ُرَبا
.زواَيا 4أضَلٍع وا 4لُه 

4/ 2ف/ ب 



ِي ُّ  الشَّْكُل اْلخُ  َمد

4/ 2ف/ ب 



. زواَيا 5أضَلٍع  وا 5هوا ُمضالٌَّع لُه : الشَّْكُل اخلُمااِسيُّ 

ًَل ُُخااِسًيا؟ واِلمااذاا؟أايُّ املُضالَّعاِت التَّالياِة ُيُاثِ ُل شاكْ 

اِم املُجاِورُة هلاا  ؛ 5أضَلٍع وا 5ِقطعُة الرُّخا زواَيا
.  شكًَل ُُخااِسًياِلذلكا ُتُاثِ ُل 

4/ 2ف/ ب 



 ُِّ ِي ُّ  الشَّْكُل ال َ ا

4/ 2ف/ ب 



اِسيُّ  . زواَيا 6أضَلٍع وا 6هوا ُمضالٌَّع لُه : الشَّْكُل السُّدا

.واب ارِ ْر ِإجاب اتاك، التَّاليةِ مايِ ز الشكلا السُّداِسيَّ مْن بنِي املُضالَّعااتِ 

اسِ  ِلي َّت اهاا علاى شكٍل ُسدا يٍ   تاصنُع النَّْحلاُة خا
. كماا نراى ِف الشَّكِل املُجاورِ 

4/ 2ف/ ب 



َمدني ُّ  الشَّْكُل الثُّ 

4/ 2ف/ ب 



. زواَيا 8أضَلٍع وا 8هوا ُمضالٌَّع  لُه : الشَّْكُل الثُّمااِنُّ 

ا املُضالَِّع؟الشَّكُل املُجاوُر ُيُاثِ ُل ُمضالًَّعا،ماا اْسمُ  هاذا

؛ 8أضَلٍع وا 8إشارُة املُروِر املُجاوراُة هلاا  زواَيا
.  شاْكًَل ُثُاانِيًّاِلذلكا ُتُاثِ ُل 

4/ 2ف/ ب 



يَة اوي الزَّ

4/ 2ف/ ب 



.تِوي علاى زاوااَيا مثِ ْل لِثَلثاِة أشياٍء ِف ُحْجراِة الصَّفِ  تاْ 

َلِن ِنْصفاْي عاْقراُب السَّاعااِت واعاْقرُب الدَّقاِئِق ُيُاث ِ 
فِسهاا؛ ُمستِقيمانْيِ ياْشرتِكاِن ِف نُقطاِة الِبدايِة نا 

.زااِوياةً ِلذاِلكا ُيشاكِ َلِن 

4/ 2ف/ ب 

ُتُج عْن ِنْصفاْي ُمْستقِ : الزَّاِوياةُ  داياِة يمانْيِ ياشرتِكاِن ِف نُ ْقطاِة البِ هوا شكٌل ي ان ْ
.ن اْفِسهاا، واتُ قااُس الزَّوااَيا َِبلدَّراجااِت     

ةزااِويا 



يَةُ الْ  اوي قَدِيَمةالزَّ

4/ 2ف/ ب 



ةُ  . ْ 90هيا زااِوياٌة ِقيااُسهاا : الزَّاِوياُة القااِئما

سطحُ الطاولِة ماع رِْجِلها ُتشاكِ لُ 
. ْ 90ِقياُسهاقاِئمًة زاويةً 

4/ 2ف/ ب 

ْد ِقياسا الزَّاِويِة القاِئمِة َِبلدَّوراتِ  .حادِ 
           (            ،             ،)



يَةُ الْ  اوي َحد َّةالزَّ

4/ 2ف/ ب 



.  ْ 90ِمْن ِصْفٍر، وا أاقالُّ ِمْن هيا زااِوياٌة ِقيااُسهاا أاْكباُ : الزَّاِوياُة احلاادَّةُ 

حاد ٌة،الزاويُة الظَّاِهرُة ِف الرَّاِفعِة التَّاليِة هيا زاويةٌ 
. ْ 90ِقياُسهاا أكُب مْن صفٍر، وا أقلُّ مْن 

.ِصْف نوعا الزاويِة الظاهرِة ِف السَّاعةِ 

4/ 2ف/ ب 



يَةُ الْ  اوي َجةُمْنفَري الزَّ

4/ 2ف/ ب 



ةُ  فارِجا . ْ 180وأاقالُّ ِمْن  ْ 90 ِمنهيا زااِوياٌة ِقيااُسهاا أاْكباُ : الزَّاِوياُة املُن ْ

ًة؟ واِلمااذاا؟أايٌّ ِمن الزَّوااَيا التَّالِياِة ُتُاثِ ُل زااوِ  فارِجا ياًة ُمن ْ

الزاويُة الظاهرُة ِف ِمقياِس الواقوِد املُجاوِر 
،ُمنفرِجةٌ هيا زاويٌة 

. ْ 180واأقلُّ مْن  ْ 90ِقياُسهاا أكُب ِمن

4/ 2ف/ ب 



يَ اْلُمثَلَُّث اْلقَ  اوي ةدِيُم الزَّ

4/ 2ف/ ب 



ٍُ القااِئُم الزَّاِوياةِ  ٌٍ ِإْحدا : املُث الَّ ُه زااِوياٌة قااِئماةٌ ُهوا ُمث الَّ .ى زاوااَيا

ُعُه السُّلَُّم ما  ٍا الِذي ياْصن ا عا احلااِئِط ِصف املُث الَّ
واِلمااذاا؟. وا ساْطِح األاْرضِ 

ٌة؛ لِ  ُه قااِئما اِوُر أاحاُد زاوااَيا ٍُ املُجا :ذاِلكا ُيسامَّىاملُث الَّ
ٌٍ قااِئُم الزَّاِوياةِ  .ُمث الَّ

4/ 2ف/ ب 



اوي اْلُمثَلَُّث اْلُمنْ  ُج الزَّ يَةفَري

4/ 2ف/ ب 



فارُِج الزَّاِوياةِ  ٍُ املُن ْ ٌٍ إِ : املُث الَّ فارِجاةٌ ُهوا ُمث الَّ ُه زااِوياٌة ُمن ْ .ْحداى زاوااَيا

اذا؟ هال الِعباارة التَّالية صاِحيحة أم خااِطئة، واِلما 
ٍٍ فيِه أكثُر مْن زاويٍة ُمنفرج . ةٍ ُُيكُن راسُم ُمثل

ٍُ املُجاِوُر لُه زاويٌة منفرجٌة واحدٌة فقْط؛ املُثل
فارُِج الزاويةِ : لذلكا ُيسمَّى ٌٍ ُمن ْ .ُمث الَّ

4/ 2ف/ ب 



وَ اْلُمثَلَُّث اْلحَ  ايَدد ُّ الزَّ

4/ 2ف/ ب 



ٍُ احلاادُّ الزَّوااَيا  ُث زاوااَيا حاادَّةٌ ُهوا ُمث الَّ : املُثُ لَّ .ٌٍ لُه ثاَلا

؟أايٌّ ِمن املُثلَّثاِت التَّاليِة ُيُاثِ ُل ُمث لَّثًا حاادَّ الزاواَيا

ٍُ اجملاِوُر لُه  زواَيا حادٌَّة ، 3املُث الَّ
ٌٍ حادُّ الزواَيا فهوا  .ُمثل

4/ 2ف/ ب 



ْلَعَ اْلُمثَلَُّث اْلُمتَطَ  ْيندْيُق الض ي

4/ 2ف/ ب 



ٍُ املُتاطااِبُق الضِ ْلعانْيِ  .ٌٍ ِفيِه ِضْلعااِن ُمتاطااِبقاانِ ُهوا ُمث الَّ : املُث الَّ

إذاا كانا طولُ .راسما ُسلطاٌن ُمثلَّثاً ُمتطابقا الضِ لعنيِ 
 ٍِ ا املُثلَّ سم، واطوُل الضِ لِع اآلخرِ 5أحِد أضَلِع هذا

؟3 ٍِ سم، فماا طوُل الضِ لِع الثال

ٍِ املُجاوِر يُوجُد ِضلعاِن هلماا الطُّوُل  ِف املُثل
ٍا (سم 2) نفُسه ؛ ِلذلكا ُنصانِ ُف املثل ماا متطابقنْيِ ، أْي أَّنَّ

ٌٍ ُمتطاِبُق الضِ ْلعانْيِ حسبا أْطواِل األضَلِع أنَُّه  .  ُمثل

4/ 2ف/ ب 

سم
سم3

سم5



َْضلَ اْلُمثَلَُّث اْلُمتَطَ  ْْ عدْيُق ا

4/ 2ف/ ب 



عِ  ٍُ املُتاطااِبُق األاْضَلا ٌٍ جاِ : املُث الَّ ِعِه ُمتاطاابِ ُهوا ُمث الَّ .قاةٌ يُع أاْطوااِل أاْضَلا

موُع أطواِل أضَلِعِه  ٌٍ متطابُق األضَلِع ُما سم، فكم طوُل 12ُمثلَّ
ِضلِعِه؟

4/ 2ف/ ب 

ٍُ املُجاِوُر جيُع أضَلِعِه هلاا ال طوُل نفُسه وهواملُثلَّ
ذلكا ُنصانِ ُف ، أاْي أنَّ أطوالا أضَلِعِه ُمتطابقٌة؛ لِ (سم 2) 

ٍا حسبا أطواِل األضَلِع أنَُّه  ٌٍ املُثل سم.   ُمتطاِبُق األضَلعِ ُمثل

سمسم



َضْ اْلُمثَلَُّث اْلُمخْ  ْْ َلعتَليُف ا

4/ 2ف/ ب 



عِ  ٍُ املُْختاِلُف األاْضَلا ٌٍ أا : املُث الَّ ِعِه غاْْيُ ُمتاطااِبقا ُهوا ُمث الَّ .ةٍ ْطوااُل أاْضَلا

ٍا التَّايلا حسبا أطواِل أضَلِعِه، واب ا  .رِ ْر ِإجاب اتاكا صانِ ف املُثل
. األضَلعِ ُمتطاِبقُ ، ُُمتِلُف األضَلِع ، ُمتطاِبُق الضِ لعانْيِ 

4/ 2ف/ ب 

ٍُ املُجاِوُر أطواُل أضَلِعِه  (   سم4سم ، 3سم ، 2) املُثلَّ
ٍا أاْي أانَّ أطوالا أضَلِعِه ُُمتلفٌة؛ ِلذلكا ُنصا  نِ ُف املثل

ٌٍ ُُمتِلفُ حاسابا أطواِل األضَلِع أنَُّه  .  األضَلعِ ُمثل



َْع َ  ْْ ا َخطُّ ا

4/ 2ف/ ب 



ادِ  اُد َِبْسِتْعمااِل نُ قااٍط، ُكلٍ  مِ ُهوا ُمْستاِقيٌم ُتُاثَُّل عالاْيِه األا : خاطُّ األاْعدا هاا ْعدا ن ْ
ًدا، واياُكوُن ُطوُل فارْتاِة التَّ  ًدا ُُمادَّ ن اهاا مُ ُتُاثِ ُل عادا .تاسااوٍ ْدرِيِج أاْو املاساافااِت ب اي ْ

ِديِد ماكااِن ُُممٍد ِخَللا ِاْست اْعِمْل خطَّ األعداِد ِف امِلثاِل السَّاِبِق ِف تا 
؟ ٍِ اأُلسُبوِع الثَّاِل

لِِت قاضااهاا ُممٌد يُوضِ ُح اخلطُّ الزَّماِِنُّ التَّايل األسابيعا الستَّ ةا ا
ٍُ كانا ِف   اأُلسُبوعِ ِبُصْحباِة ُأسرتِِه ِف بعِض ُمُدِن اململكِة حي

.  خطِ  األعدادِ خطُّ الزمِن مثاٌل علاى . اخلاِمِس ِف الباحةِ 

4/ 2ف/ ب 



اْلنُّْقـَطة

4/ 2ف/ ب 



ٍد، واالعا : الن ُّْقطاةُ  ِْثيٌل ب ايااِنٌّ ِلعادا ُد ُهوا اْسٌم هلااا عالاى خاطِ  األْعدا ُهوا ُتا .ادِ دا

ألعداِد؟ ماا العدُد الذي ُُتثِ ُلُه النُّقطُة ه علاى خطِ  ا

70العددا الِت ُتُاثِ لُ النُّقطةِ لِتحِديِد 
، ِوْحداتٍ 5الِحْظ أنَّ طولا فرتِة التدريِج 

(أ ) تقُع عندا النقطة 70جتُد أنَّ . ُخساتٍ ُعدَّ 
55+5+5+5 =70

.هيا النقطُة أ70ِإذاْن النُّقطُة الِِت ُُتثِ ُل العددا 

4/ 2ف/ ب 



تََوى اْلي  ِْ ْحَ اثي ُّ  اْلُم

المِتوى 

الح اث ُّ 

4/ 2ف/ ب 



اِثيُّ  اٍد أُفُِقي ٍ ُهوا ُمْست اواى ي ات اقااطاعُ : املُْست اواى اإِلْحدا ماعا  ِفيِه خاطَّْي أاْعدا
.ُهمااآاخارا راْأِسيٍ  ِعْندا نُ ْقطاِة الصِ ْفِر ِلُكلٍ  ِمن ْ 

.اِثيَّ ِصف املُْست اواى اإِلْحدا 

اَنا ُخطوُط الطوِل ِف اخلاريطِة املُجاِورِة ُتساِعدُ 
لاى اخلريطِة، وا العرِض علاى تديِد املواِقِع ع

ُل  اثًِياُمْستا واهذِه اخلطوُط ُتشكِ  .وًى ِإحدا

4/ 2ف/ ب 



َصْ  ْْ لنُْقَطةُ ا

(0 ,0 )

4/ 2ف/ ب 



اِثي ِ ِف املُْست اواى ( 0، 0) ِهيا الن ُّْقطاُة : نُ ْقطاُة األاْصلِ  ٍُ ي ا اإِلْحدا ْي ْلتاِقي ِعْنداهاا حا
.امِلْحواُر الرَّْأِسيُّ ماعا امِلْحواِر األُفُِقي ِ 

ِ:رِف املُستواى اإِلْحداِثيِ  املُجاو 
د الشَّْيءا الِذي يقُع عندا نُ  .قطِة األصلِ حادِ 

اجملاوِر عندا اإلحداِثي ِ ماوقُع املدرسِة ِف املستواى 
الرأِسيِ  نُقطُة تقاُطِع امِلحورِ ( 0، 0) نُقطِة األصِل 

.معا امِلحوِر األُفُِقي ِ 

4/ 2ف/ ب 



ْحَوُر  ِ ي مي ينَدتال

4/ 2ف/ ب 



ينااتِ ِصْف ُِمْوارا  .ِف املُستواى اإِلحداِثي ِ السِ 

ِر، املُجاو اإِلحداِثي ِ ِف املُستواى 
.  ْحوارا السِ يِِنَّ املِ امِلْحوُر األُفُِقيُّ ُيسامَّى 

ينااتِ ُِمْواُر  اِثي ِ ِف )       ( ُهوا امِلْحواُر األُفُِقيُّ : السِ  . املُْست اواى اإِلْحدا

4/ 2ف/ ب 



ْحَوُر الصَّ  دَ اتي مي

4/ 2ف/ ب 



، امِلحوُر الرَّأِسيُّ ِف املُستواى اإلحداِثيِ  املُجاورِ 
.   امِلحورا الصَّاِديَّ ُيسمَّى 

4/ 2ف/ ب 

اِثي ِ ِف )    (  ُهوا امِلْحواُر الرَّْأِسيُّ : ُِمْواُر الصَّادااتِ  . املُْست اواى اإِلْحدا

. ِصْف ُِمْوارا الصَّادااِت ِف املُستواى اإِلحداِثي ِ 



ْوُج اْلمُ  َرتَّبالزَّ

4/ 2ف/ ب 



داْينِ : الزَّْوُج املُراتَّبُ  اثِي  ، ُهوا زاْوٌج ِمْن عادا ، ِبا ُُهاا ِإْحدا اِثيٍ  ٍُ ا نُ ْقطاٍة ِف ُمْست اًوى ِإْحدا ْي
اثايُّ السِ يِِنُّ )ُيسامَّى العادادا األاوَّلا  دا الثَّاِن ، واُيسامَّ (اإِلْحدا اِثيُّ الصَّادِ )ى العادا (.يُّ اإِلْحدا

ْوِقِع ماْنِزِل رااِشدٍ ِمن النَُّموذاِج السَّاِبِق اُْكُتب الزَّْوجا املُراتَّبا  .ِلما

ي اتاضَُّح أنَّ املُجاِورِ اإِلحداِثي ِ ِف املُستواى 
،ِوحداٍت عن اليامنيِ 5منزلا عادٍل يقُع علاى بُ عِد 

،(0،0)درسِة ِوحداٍت ِإَلا أعلاى ِمْن ماوِقِع امل3و 
، (3، 5) و ُُيِكُن ِكتابُته علاى شاكِل 

.الزَّوِج املُراتَّبِ وهوا ِمثاٌل علاى 

4/ 2ف/ ب 



ْحَ اثييَّ  دتاْلي

4/ 2ف/ ب 



اثِيااتُ  اُد ِف زاْوٍج ُمراتَّبٍ : اإِلْحدا ِة ِف واالِِت تُ ْعِطي ماْوِقعا الن ُّْقطا ، ِهيا األاْعدا
اِثي ِ  .املُْست اواى اإِلْحدا

ِف امِلثاِل السابِق، اإلحداِثي ِ ِمن املُستواى 
.اكُتْب إحداثياِت موقِع منزِل خالدٍ 

ُيُاثِ ُل ماوقعا منزِل وليٍد ( 5، 1) الزوُج املرتَُّب 
املُجاِورِ اإلحداثي ِ ِف املستواى 

(.5، 1)النقطِة إحداثياتُ ُُهاا 5، 1العدداِن 

4/ 2ف/ ب 



ْحَ اثي ُُّّ  يني اْلي ِ ي  ُّ  ال

4/ 2ف/ ب 



اِثيُّ السِ يِِنُّ  ُد األاوَُّل ِف : اإِلْحدا لاى واالذِ ي ياُدلُّ عا ، زاْوٍج ُمراتَّبٍ ُهوا العادا
.يًنا أاْو ياساارًاماداى بُ ْعِد الن ُّْقطاِة عاْن ُِمْواِر الصَّادااِت ُياِ 

اِثي ِ ِمن املُستواى  : ِف املثاِل السَّابقِ اإِلْحدا
اِثيَّ ، حادِ د (5، 2)الزوُج املُرتَُّب ِلموقِع القرِد  ....... ُه السِ يِِنَّ لاإٍلْحدا

املُجاوِر يا قُع اإِلحداِثي ِ ماْوِقُع الزرافِة ِف املُستواى 
.الِِت ُتُاثِ ُل الزوجا املُرتبا ِللنُّقطةِ ( 5، 6) عندا النُّقطِة 

اِثيُّ السِ يِِنُّ : ُيسمَّى6العدُد  ٍُ  يابُعُد اإِلْحدا حي
. ِوحداٍت ُينيا ُِموِر الصَّاداتِ 6موقُع الزرافِة 

4/ 2ف/ ب 



ْحَ اثي ُُّّ  ي  اْلي د ي الصَّ

4/ 2ف/ ب 



اِثيُّ الصَّاِديُّ  ُد الثَّاِن ِف : اإِلْحدا لاى واالذِ ي ياُدلُّ عا ، زاْوٍج ُمراتَّبٍ ُهوا العادا
ينااِت ف اوْ  ينااتِ ماداى بُ ْعِد الن ُّْقطاِة عاْن ُِمْواِر السِ  َا ُِمْواِر السِ  .قا أاْو تاْ

اِثيُّ الصَّاِديُّ ِف الزوِج املُرتِب  ..........هوا ( 9، 4) اإِلْحدا

4/ 2ف/ ب 

اِثي ِ ماْوِقُع الزَّراافاِة ِف املُْست اواى  ِر ياقُع عندا املُجااو اإِلْحدا
.الِِت ُتُاثِ ُل الزوجا املُرتبا ِللنُّقطةِ ( 5، 6) النُّقطِة 
اِثيُّ الصَّاِديُّ ُيسمَّى 5العدُد  ٍُ يابُعُد اإِلْحدا حي

.  ِوحداٍت فوقا ُِموِر السِ يناتِ 5ماوِقُع الزرافِة 


