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رشاف الأس تاذ الفاضل  أأجمد مصطفى وايل -:بإ



 

  ضع دائرة حول اإلجابة الصحيحة:

 : عندماتطابق المضلعين  -1

a- تتطابق األضالع المتناظرة     c- تتناسب األضالع المتناطرة

b- طابق الزوايا و األضالع المتناظرة  تتd - الزوايا المتناظرة  تتطابق

:تتشابه المضلعين عندما  -2

 a – تتطابق الزوايا األضالع المتناظرة   c- تتناسب األضالع المتناطرة 

b - الزوايا و األضالع المتناظرة   تتناسبd -  وتتناسب األضالع تتطابق الزوايا

 المتناظرة

ما هو معامل التغير للمضالعات المتطابقة ؟ -3

a-  0  c-   1

b-   2d-  سبقليس مما.

:الشكالن على بعضهما هماالتحويالت الهندسية لتطابق  -4

a- نعكاس م  اإلزاحة اإلc -  الدوران م  اإلزاحة

b- الدوران     d- اإلزاحة

:هو  ,إذا كان األصل هو األكبر معامل مقياس الشكالن -5

a- 2         b- 2/1          c- 4/1    d-  غير ذلك____.

:إذاً ,  cمطابقة للزاوية  zو الزاوية ,  aمطابقة للزاوية  xإذا كانت الزاوية  -6

a-  المملثxyz  يشابه المملثabc   c-  المملثxyz  يشابه المملثacb 

b-  المملثxyz  يطابق المملثabc   d-  المملثyxz  يشابه المملثcab 

:ة بإستخدا  الشكل المجاور حيحأي العبارات التالية ص -7

a-    المملثcde  يشابه المملثabc     c-  المملثcde المملث  طابقيabc  

b-  المملثced   يطابق المملثcba  d-  المملثcde  يشابه المملثacb

 = : xفإن ,  طابقانالمملمان متإذا كان  -8

a- 1556     b- 16   c- 13    d-  غير ذلك____ .

:فإن  متشابهان LMNو  EFGإذا كان المملمان  -9

: =Bفإن ,  A (4.5,6)كما أن  Y (6,4)و  X (3,4)وكذلك ,  ABCمشابه للمملث  XYZإذا كان المملث   -10

a- (10,6)    k = 1.2   c- (9,6)    k = 1.5   

b- (9,6)     k = 1.7   d-  (1.5,1)     k = 0.5 

؟ hفي الشكل المجاور ما قيمة   -11

 _____________ -:اإلسم      المدرسة األهلية الخيرية
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a- 25285       b- 4557         c- 28             d- 64 

:فإن أحد اإلحتماالت لقياس الساقين بالممالمات المائلة المتشابهة هى  3.5-إذا كان ميل مستقي   -12

إذا كان معامل  -13

فإن النسبة بين  3/2المقياس بين المضلعين المتشابهين 

:المساحتين هي 

a- 6/4       b-  9/4       c-   2/3       d-  غير ذلك_____.

:فإن النسبة بين المحيطين هي إذا كانت مساحة المضلعين -14

a- 64/36     b- 16/9     c- 4/3     d-  غير ذلك_____.

فإن ,  7/5وكان معامل المقياس  , ع األصغر في المضلعين المتشابهين إذا كانت مساحة المضل  -15

:مساحة المضلع األكبر هي 

فما هو طول ظل ,  cm 300وكان طول الشجرة ,  m 2.4و كان طول  ظله  cm 170إذا كان طول الرجل  -16

الشجرة ؟

a- 600 m        b- 6 cm         c- 6 m          d-  غير ذلك____.

:تساوي  xفإن ,  AB   ,A (1,3)   B (x,5)لمملمات مرسومة على مستقي   معامل مقياس  -17

a- 5/3    b- 3/5     c- 5/1       d- 3/1 

فما مساحة , وكانت مساحة األصغر ,  1:2:3كانت النسبة بين أضالع المستطيالت إذا  -18

؟ المستطيل األكبر

فما أطوال أضالع الصورة ,   ”x 16 ”12وكانت أطوال الصورة المكبرة  155إذا كبرت صورة بمعامل مقياس  -19

 :األصلية 

a- 24’’ x  32’’       b-  18’’ x  32’’       c-  3’’ x  4’’        d-  18’’ x  22’’

ما هو ميل المستقي  في التمميل البياني المجاور ؟ -20

a- 1            b- 2/1            c-  2-           d-  2 














